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 المقدمة .1

"(، شركة CFI)يشار إليها فيما يلي باسم "الشركة"، " Credit Financier Invest (CFI) Ltdتعد شركة 

"( تم تأسيسها وتسجيلها بموجب قوانين جمهورية قبرص، برقم CIFاستثمار قبرصية )يشار إليها فيما بعد بـ "

. الشركة مرخصة ومنظمة من قبل لجنة األوراق المالية والبورصة القبرصية )يشار إليها HE303814تسجيل 

. الشركة مخولة بتقديم االستثمار والخدمات اإلضافية 179/ 12"( بموجب ترخيص رقمCySECفيما بعد بـ "

، ووفقًا ألحكام قانون CySEC CIF ترخيصالتالية فيما يتعلق باألدوات المالية التالية، وعلى النحو المحدد في 

 في قبرص )يشار إليها فيما بعد بـ "القانون"(:2017(/I)87خدمات وأنشطة االستثمار واألسواق المنظمة  

 

 . خدمات االستثمار:1.1

 استقبال ونقل الطلبات فيما يتعلق بواحدة أو أكثر من األدوات المالية؛ (1

 تنفيذ الطلبات نيابة عن العمالء؛ و (2

 على الحساب الخاص.التعامل  (3

 

 . الخدمات المساعدة:2.1

( حفظ وإدارة األدوات المالية لحساب العمالء، بما في ذلك الوصاية والخدمات ذات الصلة مثل إدارة النقد/ أ 

  الضمان؛( 

 ( خدمات الصرف األجنبي حيث ترتبط بتقديم خدمات االستثمار؛ ب  

في األدوات  بالتداولالقيام بأبحاث االستثمار والتحليل المالي أو أي شكل آخر من التوصيات العامة المتعلقة  ( ج 

الشركة غير  ) يرجى العلم بأنتوصيات بالبيع آو الشراء  بمثابة وهذه التوصيات العامة تكون  المالية

له كامل  على التوصيات العامة حيث)العميل( الذي اتخذها بناء  مسؤولة عن قرارات وخيارات المستثمر

 .(بإرادته المنفردةبهذا الشأن الحرية باتخاذ القرارات التي يراها مناسبة 
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 . األدوات المالية:3.1

 األوراق المالية القابلة للتحويل (1

 أدوات السوق النقدي (2

 وحدات في تعهدات االستثمار الجماعي (3

واتفاقيات األسعار اآلجلة وأي عقود مشتقة أخرى تتعلق باألوراق الخيارات والعقود اآلجلة والمقايضات  (4

المالية أو العمالت أو معدالت الفائدة أو العوائد أو األدوات المشتقة األخرى أو المؤشرات المالية أو التدابير 

 المالية التي يمكن تسويتها ماديًا أو نقدا

عار اآلجلة وأي عقود مشتقة أخرى تتعلق بالسلع التي الخيارات والعقود اآلجلة والمقايضات واتفاقيات األس (5

يجب تسويتها نقدا أو يمكن تسويتها نقدا بناًءا على خيار أحد األطراف )بخالف سبب التخلف عن السداد أو 

 في حالة إنهاء أخرى(

ا ماديًا الخيارات والعقود اآلجلة والمقايضات والعقود المشتقة األخرى المتعلقة بالسلع التي يمكن تسويته (6

 )منشأة تجارية متعددة األطراف( MTFشريطة أن يتم تداولها في سوق منظم و/أو 

الخيارات والعقود اآلجلة والمقايضات أوأي عقود مشتقة أخرى تتعلق بالسلع، والتي يمكن تسويتها ماديًا ما  (7

ا خصائص األدوات ( أعاله وليست لألغراض التجارية، والتي له بلم يتم ذكرها بخالف ذلك في النقطة )

المالية المشتقة األخرى، مع األخذ بعين االعتبار، ضمن أمور أخرى، ما إذا كان يتم تسديدها وتسويتها من 

 خالل غرف المقاصة المعترف بها أو تخضع لطلبات التمويل اإلضافية

 األدوات الثانوية لتحويل مخاطر االئتمان (8

 العقود المالية مقابل الفروقات (9

عقود اآلجلة والمقايضات واتفاقيات األسعار اآلجلة وأي عقود مشتقة أخرى تتعلق بالمتغيرات الخيارات وال (10

المناخية أو أسعار الشحن أو معدالت التضخم أو اإلحصاءات االقتصادية الرسمية األخرى التي يجب 

السداد أو في حالة تسويتها نقدا أو يمكن تسويتها نقدا بناًءا على خيار أحد الطرفين بخالف سبب التخلف عن 

إنهاء أخرى، وكذلك أي عقود مشتقة أخرى تتعلق باألصول والحقوق وااللتزامات والمؤشرات والتدابير 

غير المذكورة في هذا الجزء، والتي لها خصائص األدوات المالية المشتقة األخرى، مع األخذ بعين 

 .MTFأو  OTFم أو االعتبار، ضمن أمور أخرى، ما إذا كان يتم تداولها في سوق منظ

 

 ا الملحق الخدمات المقدمة بموجب هذ .2

 Credit Financier Invest (CFI)الخدمات التي سنقوم بتقديمها والتعامالت بينك وبين العميل وبيننا، 

Ltd 

" حسب ماهو مناسب. أنفسنا" و "ملكنا" و "لنا" و "لنا" و "نحن، قد نشير إلى أنفسنا باسم "ا الملحق في هذ2.1 

 " حسب ماهو مناسب.نفسك" و "لكم" و "لك" و "أنتوبالمثل، قد يُشار إلى العميل باسم "

 CFI Jordanالملحق هذا والذي يتضمن الشروط واألجكام الواردة هنا كملحق لالتفاقية المبرمة بين  نظم 2.2

( حيث CFI GLOBAL AGREEMENT( والمعنونة ب)                  والموقعة بتاريخ )       CFIو

بتقديم كافة  يعتبر هذا الملحق والوثائق ذات العالقة جزء ال يتجزأ من االتفاقية المذكورة. حيث سيقوم هذا الملحق 

التي تم استالمها منك، وجميع المعامالت التي قمنا بإبرامها نيابة عنك والعناية  بالتداولالتعليمات الخاصة 

 نيابة عنك أو المنقولة إلينا نيابة عنك. باألدوات المالية التي تم شراؤها

سوف نتصرف كوسيط تنفيذي خاص بك فقط وسنوفر جميع خدمات تداول األسهم واالستثمار. كذلك سنقوم  2.3 

القيام في تفويض بعض االلتزامات  CFIلها. يجوز لشركة  الراعيبحفظ أموالك وأدواتك ونديرها ونكون بمثابة 

إلى شركات زميلة وأطراف ثالثة بشرط أن يسمح بذلك قانون خدمات االستثمار وأن  وذلك بموجب هذه االتفاقية

 الشركة قد نفذت جميع تدابير العناية الواجبة والالزمة.

خدمة تداول األسهم لدينا ليست مناسبة للجميع. يوجد شرح كامل للمخاطر المرتبطة بخدمة تداول األسهم   2.4

ويجب عليك التأكد من فهمك الكامل لهذه المخاطر قبل  المسؤولية عن المخاطرإخالء الخاصة بنا في بيان 

 معنا. ا الملحق الدخول في هذ

القسم التنظيمي قبل أن تستثمر، يجب عليك قراءة هذه االتفاقية بعناية وجميع الوثائق األخرى المتاحة ضمن   2.5

 الموجود على الموقع اإللكتروني للشركة.
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ما  ا الملحق العالقات بين العميل والشركة لقوانين جمهورية قبرص. ال يوجد في هذ وجميعلحق المهذا  يخضع 2.6

يقوم باستثناء أو تقييد أي واجب أو مسؤولية مستحقة علينا اتجاهك بموجب التشريع القبرصي، وإذا كان هناك أي 

 والتشريع، فإن التشريع الحاكم سيكون هو السائد.ا الملحق تعارض بين هذ

أنت تقر بأن تفاصيل المنتج التي تنطبق في وقت شراء أو بيع أداة ما ستكون تلك المعروضة على موقعنا  2.7

 . اإللكتروني، والتي قد يتم تحديثها من وقت آلخر

أنت تقر بأننا نقوم نحن والشركات التابعة لنا بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية لمجموعة واسعة من  2.8

والنظراء وقد تنشأ ظروف قد تكون لنا أو للشركات التابعة لنا أو أي شخص ذي صلة مصلحة جوهرية  العمالء

في صفقة ما أو قد ينشأ تضارب في المصالح بين مصالحك ومصالح العمالء اآلخرين أو النظراء أو بيننا أو بين 

 الشركات التابعة لنا أو أي شخص ذي صلة.

الممكن أن نقوم بتسجيل أي اتصاالت سواء كانت إلكترونية أو عبر الهاتف أو شخصيًا أو أنت توافق على أنه من  2.9

وأن أي تسجيالت نحتفظ بها ستكون ملكا لنا حصريا وأنت  ا الملحق غير ذلك، والتي نملكها معك فيما يتعلق بهذ

كن أن نقوم بتسجيل المحادثات تقبل أنها ستشكل دليالً على االتصاالت بينك وبيننا. أنت توافق على أنه من المم

 الهاتفية دون استخدام نغمة تحذير أو أي إشعار آخر.

نحن مطالبون بموجب القانون باتخاذ جميع االجراءات المناسبة لتحديد تضارب المصالح بيننا وبين الشركات  2.10

قديم خدماتنا. فيما يلي أمثلة التابعة لنا واألشخاص ذوي الصلة وعمالئنا، أو بين عميل وآخر، والتي تنشأ أثناء ت

 على هذه المصالح المادية وتضارب المصالح:

يجوز لنا العمل أو الترتيب لتنفيذ عملية تجارية معك أو نيابة عنك والتي قد يكون لنا بها أو ألي شخص ذي صلة  2.10.1

 مصالح مادية أخرى مباشرة أو غير مباشرة؛

م بدفع أو قبول مزايا أو عموالت أو مكافآت من أطراف ثالثة التي يتم دفعها أو وفقًا للتشريعات الحاكمة، قد نقو 2.10.2

 استالمها نتيجة للمعامالت التجارية التي تقوم بإجرائها؛

بموجب  بالتداولقد نقوم نحن أو أي من الشركات التابعة لنا بإنشاء سوق مرتبط بالسوق األساسي الذي تدخل به  2.10.3

 ؛ا الملحق هذ

بصفة أساسية  تداوالتكقد نقوم نحن أو أي من الشركات التابعة لنا بالتعامل في السوق األساسية التي تتعلق بها  2.10.4

 لحسابنا الخاص أو حساب شخص آخر؛ و

قد نقوم نحن أو أي من الشركات التابعة لنا بإجراء بحث استثماري عام أو تقديم خدمات أخرى لعميل آخر حول   2.10.5

 ي أو ما يتعلق به والذي تقوم بإجراء عملية تجارية له.السوق األساس

نحن لسنا ملزمين بأي التزام بالمحاسبة لك عن أي ربح أو عمولة أو أجر تم الحصول عليه   2.10.6            

 او بسببها أو الظروف التي يكون لنا فيها أو لشركاتنا التابعة لنا أو أي شخص ذيالتداول  أو تم تلقيه من نظير

أنت تقر بأنك على دراية صلة مصلحة مادية أو عندما يكون هناك تعارض في ظروف معينة قد تكون موجودة.

 .CFIبعناية قبل أي مشاركة مع  تضارب المصالحباحتمالية نشوء منازعات، ونقترح بشدة قراءة سياسة 

 

 التعريفات .3

على وجه التحديد، فإن العبارات التالية تحمل ضمن هذه الشروط واألحكام العامة، ما لم ينص السياق خالف ذلك 

 المعاني التالية:

 Credit Financierيعني أي حساب خاص بالتعامالت التجارية يقوم العميل بفتحه مع شركة  "الحساب" .أ

Invest (CFI) Ltd .كوسيلة لتنفيذ المعامالت 

 CFI Financial Group Holdings Limitedتعني أي شركة ذات صلة بشركة  "الشركات التابعة" .ب

، ويُشار إليها بخالف ذلك Credit Financier Invest (CFI) Ltd "الشركة"و/أو  "CFI"يُقصد بالمصطلح  .ت

 ."أنفسنا" و "ملكنا" و "لدينا" و "لنا" و "نحنباسم " ا الملحق في هذ

أي من الشركة أو الشركة األم أو الشركات التابعة لها أو الفروع الخاصة بها  "CFI Parties"يُقصد بمصطلح  .ث

 وأي مساهم أو مدير أو مسؤول أو موظف أو وكيل أو "شخص مسيطر" ألي مما سبق ذكره.
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 األسهم األمريكية   .1

 .   طلب حساب2

 .   األوراق المالية3

 .   الشركات التابعة4

تعني مبلغًا من المال تطلب الحكومة من الناس دفعه وفقًا لدخلهم، مثل المكاسب من تداول  الرسوم والضرائب"" ج. 

 األسهم الخاصة بك

 تعني شركة االستثمار القبرصية. "CIF" ح. 

أي فرد أو شركة أو هيئة اعتبارية، والذي يجب أن يتضمن التعبير، حيثما يسمح  "العميل"يُقصد بمصطلح  خ. 

 ا الملحق مع الشركة )يشار إليها بخالف ذلك في هذ التداول خلفهم والذين يتم تعيينهم لتنفيذ السياق بذلك، من ي

 .(" نفسك" "و" لك" و "الخاص بك" و "أنتباسم "

 CFIالتي تتقاضاها  التداولوتعني الرسوم المستندة إلى  "العمولة" د. 

رى. تعمل كوسيط أو وكيل، وتسهل مؤسسة مالية تقدم خدمات لمؤسسة أخ"المراسل" يقصد بمصطلح  ذ. 

 التحويالت البرقية، وإجراء المعامالت التجارية، وقبول الودائع، وتجميع المستندات نيابة عن بنك آخر.

 تعني لجنة األوراق المالية والبورصات القبرصية. "العمولة"و/أو  "CySEC"  ر. 

اء أو بيع أو اكتتاب أو ضمان استثمارات معينة تعني النشاط الخاضع للتنظيم، وهو باختصار: شر "الصفقة" ز .

 كرأس المال.

تعني خدمات تداول األوراق المالية أو االشتقاقات المالية أو الصرف األجنبي  "خدمات التداول اإللكترونية" س. 

 إلكترونيًا.

 CFIقد تفرضها تعني رسوم السمسرة والعموالت ورسوم المعامالت التجارية ورسوم الحساب التي  "الرسوم" ش. 

أو التوجيهات أو التعميمات أو اللوائح األخرى الصادرة عن  CySECيعني تشريعات  "التشريع الحاكم"ص. 

CySEC  والتي تحكم عملياتCIF  ،وجميع القوانين والقواعد المعمول بها الصادرة داخل االتحاد األوروبي

 والمنفذة بشكل مباشر لشركات االستثمار، حيث قد تكون سارية من وقت إلى آخر.

تعني جميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، بما في ذلك على سبيل المثال ال  "التنظيمات الحاكمة"ض. 

لية األمريكية والوالية في حالة رغبة العميل في الحصول على األسهم األمريكية والقوانين المحلية الحصر الفيدرا

لجمهورية قبرص؛ القوانين المعمول بها في أي سلطة حكومية وأجنبية والدستور وقوانين/توجيهات/تعميمات 

جمارك واستخدامات البورصة أو لجنة األوراق المالية والبورصة القبرصية؛ اللوائح والقواعد واألنظمة وال

السوق وغرفة المقاصة الخاصة به، إن وجدت، حيث يتم تنفيذ أي معاملة للحساب؛ والقواعد المعمول بها في أي 

 عضًوا فيها. CFIمنظمة ذاتية التنظيم تكون 

تمويل، تعتبر األداة هي وسيلة يتم بواسطتها نقل شيء ذي قيمة أو االحتفاظ به أو إنجازه. في مجال ال "األدوات" ط. 

باألصل شيء قابل للتداول، أو عنصًرا قابل للتفاوض، مثل ورقة مالية أو سلعة أو أداة مالية مشتقة أو مؤشر، أو 

 أي عنصر يقوم عليه أحد األدوات المالية المشتقة.

 .2017(/I)87يعني قانون خدمات وأنشطة االستثمار واألسواق المنظمة  "القانون"ظ .

 يعني خدمات تداول األوراق المالية أو األدوات المالية المشتقة أو الصرف األجنبي إلكترونيًا. )األوامر(" "األمرع. 

تعني مستوى محدد مسبقًا للملكية تم إنشاؤه بواسطة البورصات أو الهيئات التنظيمية التي تحد  "حدود المركز" غ. 

 تداول أو أي مجموعة منتسبة من المتداولين والمستثمرينمن عدد األسهم أو عقود المشتقات التي قد يمتلكها الم

أي موظف أو وكيل أو مستخدم أو ممثل للهيئة أو أي هيئة عامة أخرى  "األشخاص المعنيون"يُقصد بمصطلح  ف. 

 أو شخص يعمل من قبل الهيئة أو بالنيابة عنها أو أي هيئة عامة أخرى.

األدوات المالية القابلة للتداول التي تستخدم لزيادة رأس المال في  أيًا من "األوراق المالية"يقصد بمصطلح  ق. 

األسواق العامة والخاصة. هناك ثالثة أنواع أساسية من األوراق المالية: حقوق الملكية التي توفر حقوق الملكية 

دين وحقوق لحامليها؛ الديون وأساسها القروض المسددة مع دفعات دورية؛ والهجينة التي تجمع بين جوانب ال

 الملكية.

اتفاق، أو اتصال، يتم إجراؤه بين المشتري والبائع لتبادل أحد األصول مقابل دفعة.  "المعاملة"يُقصد بمصطلح  ك. 

شراء  CFIمعاملة األسهم هي ما يحدث للسهم عندما تتغير ملكيته. عندما تقدم طلبًا في السوق، فأنت تطلب من 

 كة معينة بسعر السوق الحالي.أو بيع عدد محدد من األسهم في شر
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 " السوق الذي تعتمد عليه األداة المالية المشتقة."السوق األساسييقصد بمصطلح  ل. 

الموقع اإللكتروني )المواقع اإللكترونية( المعتمدة  "الموقع اإللكتروني )المواقع اإللكترونية("يقصد بمصطلح  م. 

 .(CySEC CIFترخيص )بموجب  CySECالتي تستخدمها الشركة، حيث يتم عرضها في سجل 

 

 خدمات التعامل .4

سوف تقوم بتعيين كل طلب لبيعه على أنه أمر "طويل األجل" أو "قصير األجل". البيع "على  )أ(

، وفقًا لتقديرها الخاص ودون إشعار CFIالمكشوف" يعني بيع ورقة مالية ليست مملوكة من قبلك. يجوز لشركة 

مسبق لك، تغطية أي عملية بيع على المكشوف في حسابك. لذا أنت تدرك أن "التغطية" تعني شراء األوراق 

المالية التي تم بيعها على المكشوف بسعر السوق الحالي. عندما تحدد عملية بيع على أنها "طويل األجل"، فإنك 

عند تقديم  CFIورقة المالية وتتعهد بأنه إذا لم يكن السند المالي في حوزة شركة بأنك تمتلك ال CFIتعد شركة 

بحلول تاريخ التسوية. إذا فشلت في تسليم الورقة المالية  CFIأمر البيع، فسوف تقوم بتسليم الورقة المالية إلى 

بسعر السوق الحالي شراء الورقة المالية،  CFIبحلول تاريخ التسوية، فإنه يجوز لشركة  CFIإلى شركة 

 عن أي خسارة و/أو عمولة و/أو رسوم. CFIلحسابك وستكون مسؤوالً وتوافق على تعويض شركة 

اإللكترونية منصة التداول إما شفهيًا عبر الهاتف أو إلكترونيًا عبر  بالتداولقد نتلقى تعليماتك الخاصة  )ب(

ر. ال يشكل عرض أسعارنا لسعر الشراء أو البيع بها من وقت آلخ نعلمك الخاصة بنا أو بأي وسيلة أخرى قد 

اإللكترونية أو غير ذلك( عرًضا لتنفيذ تعامالتك التجارية بهذه  عبر منصة التداوللكل أداة )سواء عبر الهاتف أو 

 األسعار نيابة عنك.

مر معين. من خالل عرض شراء أو بيع أداة مالية بكمية محددة وباإلشارة إلى نوع أ التداولسيتم بدء  )ج(

التزاًما ال يجوز لك إلغاؤه الحقًا إال بموافقتنا المسبقة )لن يتم حجب هذه الموافقة بشكٍل غير  أوامر التداول تشكل 

. سيتم أوامر التداول. سوف نؤكد لك ما إذا كنا قد قبلنا أو رفضنا التداول أوامرمعقول( في أي وقت قبل تنفيذ 

التداول الخاص بك وسيتم استالم بيان على أساس يومي إلى بريدك في حساب  أوامر التداولإثبات قبول 

 (.KYCاإللكتروني المسجل في اعرف عميلك )

فسوف نؤكد لك ما إذا كان التعامل قد نتج عن السوق األساسي، كونه يمثل  أوامر التداولإذا تم قبول  )د(

للتعامالت في أقرب وقت  األوامرفيذ جميع . سنحاول تنبالتداوالتالجزئي أو الكامل لتعليماتك الخاصة  تنفيذ

سيتم تنفيذها بالكامل أو بشكٍل جزئي في  بالتداولالخاصة  أوامركممكن بشكل عملي. ليس هناك ما يضمن أن 

السوق األساسي. في حالة حدوث تأخير ألننا غير قادرين على التفاعل مع السوق األساسي ذي الصلة ألي سبب 

في أقرب وقت ممكن بشكل عملي. أنت تقر وتوافق على أن سعر السوق األوامر يذ من األسباب، فسنحاول تنف

ومحاولتنا  بالتداولالخاصة  لألوامرألي أداة مالية ربما يكون قد تحرك خالل الفترة الفاصلة بين استالمنا وقبولنا 

. في هذه الظروف، ال يكون الطرف الثالث الذي قدم عرض األسعار إلينا ملزًما بالوفاء أوامر التداولتنفيذ 

قد تكون هذه الحركات في األسعار أوامر التداول و بالسعر الذي تلقيته، وإذا كان األمر كذلك ، فقد نرفض 

 لصالحك أو ضدك.

. CFIلكترونيًا بواسطة أماكن تنفيذ شركة يقر العميل ويقبل أسعار األسواق المختلفة التي يتم إنشاؤها إ )هـ(

هذه األسعار ستأخذ في االعتبار بيانات السوق من مصادر مختلفة، من أجل تمكين أماكن التنفيذ من التحقق مما 

إذا كانت أسعارها عادلة مع توفير أفضل التزام بالتنفيذ. ومع ذلك، قد ال تتطابق األسعار مع األسعار التي تراها 

ر )بما في ذلك األسعار المعروضة في أماكن التداول أو من قبل مقدمي الخدمات اآلخرين(. الحظ في مكان آخ

والتحكم في أماكن  CFIأنه في حالة تقلبات السوق و/أو الظروف الفنية، باإلضافة إلى الظروف خارج شركة 

عند تقديم طلب متطابقة مع السعر  التنفيذ، قد ال تكون األسعار التي تراها على جهازك و/أو التي يتم تقديمها لك

الذي يتم تنفيذ الصفقة به. إلى جانب ذلك، ياُلحظ بشدة أنه ستكون هناك أوقات في حاالت معينة لن يكون بها 

، CFIو/أو أماكن تنفيذ شركة  CFIسيولة كافية أو توجد قيود على السيولة أو قيود أخرى مفروضة على شركة 

اتباع نفس القيود والقيود المفروضة على أماكن التنفيذ الخاصة بها، إذا كان هذا  CFIوبالتالي يتعين على شركة 

من أي نتيجة لهذه القيود على حساب التداول الخاص  CFIينطبق على العميل، فإنه يقبل ويلتزم بحماية شركة 

 به.

لحساب طويل األجل، حيثما تشترطه التنظيمات الحاكمة، عند تقديم أي أمر بيع أو إبالغنا بأمر بيع  )و(

( تمتلك 1يجب عليك تعيين األمر على هذا النحو. ال يجوز تعيين أي طلب على أنه حساب "طويل األجل" ما لم )
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( إما أن هذه األوراق المالية في حوزتنا المادية وتحت سيطرتنا في الوقت الذي 2األوراق المالية ذات الصلة و )

قد تتوقع بشكل معقول أن تكون هذه األوراق المالية  CFIقررت أن شركة تقدم فيه الطلب أو بناًءا على طلبك، 

في حيازتها المادية أو تحت سيطرتها بشكل جيد للتسليم بحلول تاريخ التسوية. سيشكل تعيينك لألمر على أنه 

حساب ( بيانات صحيحة ودقيقة. باإلضافة إلى ذلك، فإن تعيين أمر بيع ل2( و )1"طويل األجل" إقرارك بأن )

 طويل األجل سيشكل إقراًرا بإمكانية بيع هذه الورقة المالية دون أي قيود في السوق المفتوحة.

عند قيامك بالطلب منا شراء ورقة مالية، ستقوم بالدفع لنا في تاريخ التسوية أو قبله. إذا فشلت في السداد  )ز(

وحدها ودون إشعار مسبق لك، ببيع  CFI ، ووفقًا لتقدير شركةCFIبحلول تاريخ التسوية، فإنك تفوض شركة 

الورقة المالية التي تم شراؤها أو أي أوراق مالية أخرى في حسابك للوفاء بالديون، وأنت تدرك أنك ستكون كذلك 

ذلك، إذا فشلت في الدفع مقابل ورقة مالية اشتريتها بحلول  عالوة علىالمسؤول الوحيد عن أي خسارة ناتجة. 

ت تدرك أنه يمكن تحميل حسابك رسوم تأخير باإلضافة إلى الفائدة على المبلغ الكامل للعجز تاريخ التسوية، فأن

 في حسابك النقدي.

، باإلضافة إلى العمولة المستحقة الدفع وجميع للتداولإذا قمت بشراء أداة مالية، فإن المقابل المالي  )ح(

تك، وعند اللزوم )أي من ما يتعلق باألسهم ستكون مسؤولي التداوالت الرسوم والضرائب المطبقة على تلك 

 األمريكية( سيتم خصمها من حسابك ونحتفظ بها في انتظار التسوية.

لن يتم التعامل مع األموال المخصومة على أنها أموال العميل في يوم التسوية المتوقعة. إذا لم تحدث  )ط(

على أنها أموال العميل. تقع على عاتقك مسؤولية  التسوية في يوم التسوية المتوقعة، فسيتم التعامل مع األموال

وجميع العموالت والرسوم  أي تداول التأكد في جميع األوقات من وجود أموال كافية في حسابك إلجراء تسوية 

 .التداوالتوالضرائب المرتبطة بهذه 

ميع الرسوم والضرائب بعمولة أقل وستكون ج بالتداولإذا قمت ببيع أداة مالية، فسيكون المقابل الخاص  )ي(

متاحة على حسابك إلعادة االستثمار ولكن لن يكون من الممكن سحبه من حسابك  تالتداوالالمطبقة على تلك 

حتى تتم تسوية المعاملة. تقع على عاتقك مسؤولية التأكد في جميع األوقات من وجود أموال كافية في حسابك 

 .التداوالتوم والضرائب المرتبطة بهذه وجميع العموالت والرس تداولإلجراء تسوية أي 

التي تدخل بها ملزمة لك بغض النظر عن أنه من  التداوالت الخاصة بالصفقة أو  األوامرستكون كل  )ك(

تكون  يؤدي إلى إمكانية الدخول في تجاوزات و قد  قداألمر الذي ، تداوالتخالل الدخول في الصفقة أو ال

 معنا. بالتداوالتتجاوزت أي حد ينطبق عليك أو فيما يتعلق 

يجوز لنا، وفقًا لتقديرنا المطلق، إتاحة "الطلبات" لك. ال تتوفر جميع الطلبات على جميع األدوات  )ل(

ات المالية أو األسواق األساسية وال تتوفر جميع الطلبات في جميع خدمات التداول اإللكترونية. قد تعمل الطلب

بشكٍل مختلف اعتمادًا على الطرف الثالث الذي نرسل إليه طلبك. باستخدام مثل هذه الطلبات، فإنك تقر وتوافق 

 صراحةً على أنه من مسؤوليتك فهم كيفية عمل الطلب قبل تقديم أي شيء من هذا القبيل.

. ستأخذ هذه CFIواسطة أماكن تنفيذ )م( يقر العميل ويقبل أسعار األسواق المختلفة التي يتم إنشاؤها إلكترونيًا ب

األسعار في االعتبار بيانات السوق من مصادر مختلفة ، من أجل تمكين أماكن التنفيذ من التحقق مما إذا كانت 

أسعارها عادلة مع توفير أفضل التزام تنفيذ ، أي يتم تشغيل الطلبات المعلقة عادةً في السوق بأفضل سعر متاح 

 وفقًا للتنفيذ.

لك ، قد ال تتطابق األسعار مع األسعار التي تراها في مكان آخر )بما في ذلك األسعار المعروضة في ومع ذ

أماكن التداول أو من قبل مقدمي الخدمات اآلخرين(. الحظ أنه في حالة تقلبات السوق و / أو الظروف الفنية ، 

كون األسعار التي تراها على جهازك و / والتحكم في أماكن التنفيذ ، قد ال ت CFIباإلضافة إلى الظروف خارج 

أو التي يتم تقديمها لك عند تقديم طلب ، غير متطابقة إلى السعر الذي يتم تنفيذ الصفقة به. إلى جانب ذلك ، 

ياُلحظ بشدة أنه ستكون هناك أوقات في حاالت معينة لن يكون هناك سيولة كافية أو توجد قيود على السيولة أو 

اتباع نفس القيود و القيود  CFI، وبالتالي يتعين على  CFIو / أو أماكن تنفيذ  CFIعلى  قيود أخرى مفروضة

 CFIيقبل ويلتزم بحماية  العميل المفروضة على أماكن التنفيذ الخاصة به ، إذا كان هذا ينطبق على العميل ، فإن

 من أي نتيجة لهذه القيود على حساب التداول الخاص به.

دوات المالية الموجودة في حسابك فقط سواء تمت تسويتها أو عدم تسويتها وقت البيع. يجوز لك بيع األ (ن)

إذا كنت قد دخلت في تعليمات بشأن صفقة بيع أداة مالية لم تكن تمتلكها وقت البيع ولم يتم االحتفاظ بها في حسابك 

لغاء تلك التعليمات الخاصة سواء تمت تسويتها أو عدم تسويتها في وقت البيع، فأنت تقوم بتفويضنا إما إل
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إذا لم يتم تنفيذها بالفعل، أو إذا تم تنفيذ تعليمات الصفقة، القيام بشراء األداة المالية المكافئة بالكمية  بالتداوالت

المعادلة نيابة عنك وعلى نفقتك الخاصة وتوافق على أنك ستكون مسؤوالً عن أي غرامات أو مصاريف مصاحبة 

 .نتحملها نحن أو أنت

 :-في أي من الحاالت التالية: التداوليجوز لنا، التصرف بشكٍل معقول، رفض قبول تعليمات  (ص)

)بما في ذلك جميع العموالت والرسوم  التداوالتليس لديك أموال كافية في حسابك لتغطية تكلفة  .1

والضرائب وأي مبلغ باإلضافة إلى السعر الحالي لألداة المالية )األدوات المالية( التي نعتبرها ضرورية 

 بشكٍل معقول(؛

 ال تتم وفقًا لشروطنا؛ لقد تجاوزت أي حد ينطبق عليك أو فيما يتعلق بتعامالتك معنا؛ التداولتعليمات  .2

 قد ال تأتي منك أو من شخص مخول نيابة عنك؛ أوامر التداولأن  منفي حال الشك  .3

ً  شك أو يشكل /قد نكون  إذا كان األمر المطلوب إدخاله .4 اللوائح المعمول بها أو القانون  ألي من انتهاكا

 .أو القواعد أو األنظمة أو الشروط

  في حال اإلشتباه بعملية اإلحتيال. .5

أي نوع  CFIأو أي جهة أخرى على /تم فرض من قبل السلطات المعنية و )ي(  يقر العميل ويعلم بأنه في حال

سوف يتم فرضها أو يلغي من أحكام هذا الملحق /أو أي أمر اخر قد يعدل و/أو الشروط و/من أنواع القيود و

   وتطبيقها على العميل ودون الحاجة للحصول على موافقة العميل على ذلك. 

 

 التصريحات والتأكيدات .5

إرسال جميع اإلشعارات أو الطلبات أو التقارير أو االتصاالت األخرى إليك على العنوان أو، في حالة  يجب

االتصال، رقم الهاتف أو عنوان البريد اإللكتروني )إذا كنت قد وافقت على تسليم البريد اإللكتروني(، الموضح 

سيتم اعتبار أن جميع االتصاالت المرسلة إليك قد في تطبيق الحساب أو إلى هذا العنوان اآلخر الذي تحدده كتابةً. 

أثناء عملية  ا الملحق استلمتها شخصيًا في الوقت الذي تم إرساله إليك، سواء تم استالمها بالفعل أم ال. بقبولك لهذ

ي التسجيل عبر اإلنترنت، فإنك توافق على توفير المعلومات من خالل الوسائل اإللكترونية مثل الموقع اإللكترون

للشركة أو بريدك اإللكتروني الذي تم التحقق منه )يشار إليه فيما بعد بـ "الوسائط المتينة"( نظًرا لطبيعة العالقة 

 ، والتي تعتبر مقبولة ومناسبة.CFIبينك وبين شركة 

 

ولة أو اإلشعارات األخرى حاسمة ونهائية وتعتبر مقب التداوليجب أن تكون تقارير تنفيذ األوامر أو تأكيدات 

في مكتبها الرئيسي  CFIومصدقة من جانبك، ما لم تعترض عن طريق االتصال الكتابي الذي تتلقاه فعليًا شركة 

( عمل بعد تسليم أو إرسال التأكيد، أو إبالغك أو إشعارك من قبلنا. باإلضافة إلى ذلك، إذا 2في غضون يومين )

 24ب عليك على الفور، ولكن في موعد ال يتجاوز على الفور بحالة أي طلب تقدمه، فيج CFIلم تبلغك شركة 

عبر الهاتف للتحقق من حالة حسابك. يؤدي إخفاقك في االتصال  CFIساعة بعد تقديم الطلب، االتصال بشركة 

من أي مسؤولية أو التزام فيما يتعلق بهذا األمر. يجب أن تكون جميع الطلبات صالحة  CFIبنا إلى إعفاء شركة 

يتم فيه تقديم هذه الطلبات، ما لم تحددها لتكون طلبات مفتوحة. لن يتم إلغاء أي طلب مفتوح تقدمه فقط لليوم الذي 

إال إذا طلبت اإللغاء بالتحديد عن طريق االتصال برقم الخط األرضي كما هو مذكور أعاله  CFIبواسطة شركة 

فيذ األوامر بسبب تعطل أو غير مسؤولة عن التأخير في إرسال أو تن CFI+. إن شركة 35724400270على 

 .CFIتأخير أو إخفاق مرافق اإلرسال أو االتصال، أو ألي سبب آخر خارج عن سيطرة شركة 

 

تقدم الشركة خدماتها عبر اإلنترنت، ويمكن للعميل التحقق في أي وقت من محفظته/محفظتها ويتلقى العميل 

. يقر العميل بأن البيانات statements@cfi.tradeبنهاية اليوم إقفال البيان اليومي عبر البريد اإللكتروني من 

في قبرص إلى العميل حيث يتم استالمها من قبل الشركة الشقيقة لشركة   CFIاليومية يتم إرسالها من قبل شركة

CFI Global Management Ltd. 
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 ال توجد أي مشورة ضريبية أو محاسبية أو قانونية أو تسويقية .6

بتقديم  CFIال تقدم لك أي مشورة ضريبية أو محاسبية أو قانونية من أي نوع. ال تقوم شركة  CFIأنت تقر بأن شركة  

مشورة أو أي رأي فيما يتعلق بالربحية أو الموائمة أو القيمة المحتملة ألي معاملة تجارية أو استراتيجية استثمار 

معينة. كذلك فأنك تقر بأن أي بحث استثماري )"معلومات السوق"( نقدمه لك أو من خالل أي مراسلة تتم عبر شركة 

CFI  أي أوراق مالية أو ممتلكات أخرى. وعلى الرغم من أنها تستمد عرًضا لبيع أو شراء توصية أو ال يشكل

ال تعمد الى تقديم أي تعهد أو ضمان أو كفالة، ولن تكون  CFIمعلوماتها من مصادر يُعتقد أنها موثوقة، فإن شركة 

يما يتعلق أي تعهد أو ضمان أو كفالة ف CFIمسؤولة عن دقة أو اكتمال أي معلومات مقدمة لك. وكذلك ال تقدم شركة 

بالعواقب الضريبية لمعامالتك التجارية. أنت تتحمل مخاطر االعتماد على معلومات السوق وتعويض أطراف شركة 

CFI  وحمايتها من أي وجميع المطالبات أو الطلبات أو الخسائر أو األضرار أو النفقات التي قد تتكبدها أطراف شركة

CFI استثمارية تقوم بها ستعتمد فقط  و تداوالتوافق على أن أي قرارات نتيجة الستخدامك لمعلومات السوق. أنت ت

مناسبة فيما يتعلق لتداوالت على تقييمك الخاص لظروفك المالية وأهدافك االستثمارية وما إذا كانت هذه القرارات وا

 باستثمارك و/أو استراتيجية التداول الخاصة بك.

 

. أنت مطالب ا الملحق تقترح الدخول فيها بموجب هذ تداوالت أي قد ترغب في طلب مشورة مستقلة فيما يتعلق ب 

باالعتماد على حكمك الخاص في الدخول في صفقة أو االمتناع عن الدخول فيها أو تزويدنا بتعليمات بشأن الصفقة أو 

منتج ذو الصلة الدخول في صفقة أو االمتناع عن الدخول فيها. ال يحق لك مطالبتنا بتزويدك بمشورة مالية تتعلق بال

تداوالت أو تقديم أي بيان رأي لتشجيعك على الدخول في لتداوالت باداة مالية أو تعليمات خاصة بالتعامالت المالية أو ا

الشركة غير مسؤولة  ) يرجى العلم بأنتوصيات بالبيع آو الشراء  بمثابة توصيات عامة تكون انما نقدم لك و معينة

له كامل الحرية باتخاذ  )العميل( الذي اتخذها بناء على التوصيات العامة حيث عن قرارات وخيارات المستثمر

بما في  ا الملحق . إذا كانت المعلومات المقدمة لك بموجب هذبإرادته المنفردةبهذا الشأن القرارات التي يراها مناسبة 

 ذلك البند أدناه تعتبر بمثابة بحث، فإنك تقر وتوافق على ما يلي:

 لمعلومات نصيحة عامة حول المنتجات المالية فقط؛تشكل هذه ا (1

 سيتم إعداد هذه المعلومات دون مراعاة أهدافك الشخصية أو وضعك المالي أو احتياجاتك؛ و (2

، النظر في مدى مالءمة المعلومات، مع مراعاة أهدافك البدء بإجراء التداوللهذا السبب، يجب عليك، قبل  (3

 الشخصية ووضعك المالي واحتياجاتك.

 

 يحق لنا، وفقًا لتقديرنا المطلق، تقديم المعلومات:

التي قمت باالستفسار عنها، ال سيما فيما يتعلق باإلجراءات والمخاطر  أو أوامر التداوالتذات الصلة بأي أداة  (1

 .وطرق تقليل المخاطر إلى الحد األدنى أوامر التداوالت المرتبطة بتلك األداة أو 

ومع ذلك، من خالل معلومات السوق الفعلية، لن نكون ملزمين بالكشف عن هذه المعلومات لك وفي حالة قيامنا  (2

بتقديم بمثل هذه المعلومات، فلن نقوم بتشكيل مشورة حول المنتج المالي. إذا، وعلى الرغم من حقيقة أن 

ين من قبلنا يدلي برأيه )سواء استجابة لطلبك المعامالت بينك وبيننا تتم على أساس تنفيذي فقط، فإن التاجر المع

، فأنت توافق على أنه ليس من المعقول بالنسبة لك، ولن يكون من التداولأو غير ذلك( فيما يتعلق بأي أداة أو 

 حقك، االعتماد على مثل هذا البيان، وأنه لن يقوم بتشكيل مشورة حول المنتج المالي.

 

 إقرارات وضمانات العمالء .7

، أنت تقر وتتعهد، وسيتم اعتبارك بأنك قمت بتكرار كل إقرار وضمانة وقت الدخول في كل ا الملحق بموجب هذ (1 

 معاملة تجارية، ما يلي:

 حقيقية وصحيحة وليست مضللة؛ CFIجميع المعلومات المقدمة إلى شركة  (1)

، ليس ألحد غيرك مصلحة في أي حساب تعمله لك شركة CFIباستثناء ما تم الكشف عنه كتابيًا لشركة  (2)

CFI؛ 

ا وفهمتها ولديك األهلية القانونية والصالحية والسلطة المطلوبة للدخول في هذ ا الملحق أنك قد قرأت هذ (3)

 والمشاركة في المعامالت التجارية من النوع المنصوص عليه أدناه؛ الملحق 
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بموجب أي تنظيمات حاكمة أو إتفاقية أو أمر قضائي أو  ملحق ا الال يتم حظر أداء التزاماتك بموجب هذ (4)

 إداري؛

 باسمك؛ ا الملحق مخولون حسب األصول لتوقيع هذ ا الملحق إذا كان قابالً للتطبيق، األشخاص المنفذون لهذ (5)

أنت توافق على عدم إجراء أي تجارة بشكٍل فردي أو بالتنسيق مع آخرين تتجاوز حدود األرصدة المفروضة  (6)

 أو أي سوق أو البورصة أو تنطيمات حاكمة؛ و CFIليك من قبل شركة ع

من أجل معاملة صرف أجنبي )على سبيل المثال،  CFIلن تعمد الى إعطاء أو تسعى العطاء أمر إلى شركة  (7)

فيما يتعلق بالشروط التالية لكل  CFIالنقاط، العقود اآلجلة والخيارات( دون الحصول على موافقة شركة 

اري من هذا القبيل: )س( مبلغ محدد من العملة الذي يتم شراؤها أو بيعها؛ و )ص( سعر الصرف تداول تج

 المحدد الذي يتم به شراء أو بيع المبلغ المحدد للعملة.

 

 أنت تقر كذلك بأنك لست: (2

 موظف في أي بورصة، (1)

 موظف في أي شركة تمتلك فيها أي بورصة غالبية رأس المال، (2)

 موظف لدى هذا العضو،عضًوا في أي بورصة أو  (3)

 أو موظف لدى هذا العضو، FINRAعضو في  (4)

 موظف في أي بنك أو شركة استئمانية أو شركة تأمين أو (5)

فرد يعمل في مجال التعامالت التجارية سواء كوسيط أو بصفة أساسية في األوراق المالية أو الكمبياالت أو  (6)

 تقم بإخطارنا بذلك. القبوالت أو أي أشكال أخرى من األوراق التجارية، ما لم

 أي موظف في شركة وساطة في سوق عمان )األردن( تمارس نشاط التداول في البورصات األجنبية. (7)

 . FATCA( ال تحمل الجنسية األمريكية وال تخضع ألحكام 8)

الواردة أنت توافق على أنك ستقوم بإخطارنا كتابيًا على الفور في حال تغيرت أي من المعلومات أو اإلقرارات 

 بشكل مادي أو أصبحت غير دقيقة من أي جانب مادي. ا الملحق في تطبيق الحساب أو في هذ

 

أنت تقر أيًضا بأنه ال أحد غيرك )أو المالك )المالكين( المستفيدين( إذا تم تسجيله بصفة عضو تمثيلي( له مصلحة  (3

يعمل بموجب قانون األوراق المالية لعام في الحساب. إذا كان الحساب مملوًكا بشكٍل نفعي من قبل أي شخص 

الذي يقدم تقارير إلى شركة عامة أمريكية، فإنك تقر بعدم وجود أموال أو أصول  16بموجب القسم  1934

مملوكة لهذه الشركة العامة األمريكية أو أي شركة تابعة لهذه الشركة العامة األمريكية، يتم استثمارها من خالل 

 الحساب.

منك التوقيع على النموذج الضريبي األمريكي ذي الصلة قبل أن نقوم بقبول التعليمات الخاصة سيتم الطلب   (4

بالتعامالت التجارية معك لشراء أداة مالية فيما يتعلق باألسهم المدرجة في البورصات في الواليات المتحدة. إذا لم 

أسهًما أمريكية، فسنطلب منك إكمال تقم بتزويدنا من قبل بنموذج ضريبي أمريكي صالح وكنت تمتلك بالفعل 

نموذج الضرائب األمريكية ذي الصلة. إذا لم تقم بإرجاع نموذج الضرائب األمريكية الموقعة والمكتملة قبل 

يوًما(، فإننا نحتفظ بالحق في بيع أسهمك في الواليات المتحدة. لديك التزام مستمر  30التاريخ الذي نحدده )عادةً 

ير وضعك الضريبي. أنت تقر بأنه بالنسبة لألسهم المدرجة في البورصات في الواليات إلعالمنا في حال تغ

( وأننا مؤهلون لخصم الضرائب المعمول بها IRSالمتحدة، سوف نقوم بإبالغ مصلحة الضرائب األمريكية )

 لمتابعة المدفوعات المقابلة.

 

 األوامر .8

. أنت تقر بأن شركة بعض األوامر لتصبح قابلة للتداول قبول أي من تعليماتك وقد تعالج CFIقد ترفض شركة 

CFI  لديها حرية التصرف المطلقة في توجيه أوامر التداول طالما أنها تبذل جهدًا معقوالً وبحسن النية للحصول

على أفضل تنفيذ. بالنسبة لألوامر التي يتم تنفيذها إلكترونيًا عبر اإلنترنت أو أنظمة إدخال الطلبات عبر اإلنترنت 

لكترونية"(، فإن مسؤوليتنا تقتصر على األضرار المباشرة أو بالفاكس )يُشار إليها مجتمعة باسم "الطلبات اإل

الناجمة فقط عن اإلهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمد؛ ومع ذلك فإننا لسنا مسؤولين عن الخسائر أو األضرار 
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و )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، خسارة األرباح أو االستخدام، واألضرار المباشرة أو غير المباشرة أ

 العرضية أو التأديبية أو الخاصة أو التبعية الناشئة عن:

أي فشل أو عطل في نظام إدخال األوامر اإللكترونية أو عدم القدرة على إدخال أو إلغاء الطلبات  (1

 اإللكترونية، أو

أي خطأ في التسليم أو التأخير أو االنقطاع أو عدم الدقة أو اإلنهاء يؤثر على كل أو جزء من أي نظام  (2

طلب إلكتروني أو أي مرفق داعم، بغض النظر عما إذا كانت المطالبة قد نشأت في العقد أو ضرر أو غير ذلك. 

 ما لم يتم تحديد خالف ذلك، فإن تعليماتك غير صالحة بعد جلسة التداول التي تم إدخالها.

 

 االمتيازات والضمانات وترخيص التحويل. .9

 التمويل الجزئي أو إذا كان هناك عجز في حسابك النقدي.ينطبق هذا القسم على حسابات  

أو تحملها  CFIإن جميع األوراق المالية والممتلكات األخرى الخاصة بك اآلن وفي المستقبل التي تقبضها شركة  (1

أو تحت سيطرتها )أو في  CFIأو تحتفظ بها )أو من قبل أي من الشركات التابعة لها( تكون في حوزة شركة 

يطرة أي من هذه الشركات التابعة( ألي غرض، وذلك من أجل أي من حساباتك المفتوحة اآلن أو فيما حيازة وس

بعد، بما في ذلك أي حساب أو تمويل جزئي أو نقود لديك فيها مصلحة، أو تكون في أي وقت في حوزتك أو تحت 

سوية، عن أي وكل من سيطرتك، حيث تخضع لرهن الحجز ومصلحة الضمان للسداد وإبراء الذمة، وحق الت

تحتفظ بجميع  CFI. أنت توافق على أن شركة CFIالمديونية أو أي التزامات أخرى قد تكون لك تجاه شركة 

في أي  CFIاألوراق المالية والممتلكات األخرى الخاصة بك كضمان لدفع أي مسؤولية أو مديونية إلى شركة 

اكتشاف خطأ في الحساب والحجز عليه  ⸲ن المحكمةكتاب حجز ممثال متى اقتضى األمر ذلك ) حساب مذكور

، وفقًا لتقديرها الخاص ودون إشعار مسبق لك، يجوز لها استخدام أو CFI. إن شركة (لغايات تصويب األوضاع

)أو شركة تابعة  CFIفي شركة  الحسابات الخاصة بك اعتماد أو تطبيق أو تحويل بشكٍل تبادلي بين أي من 

ان هذه المعاملة ضرورية لحمايتها. في إطار تنفيذ هذا االمتياز ومصلحة  CFIت شركة ( كلما ارتأCFIلشركة 

، ووفقًا لتقديرها الخاص تحديد األوراق المالية والممتلكات األخرى التي سيتم بيعها CFIالضمان، يجوز لشركة 

. وتقوم بتعيين شركة CFIركة والعقود التي سيتم إغالقها من أجل الوفاء بأي مديونية أو أي التزام عليك تجاه ش

CFI  بشكل ال رجعة فيه كمحامي حقيقي مع سلطة احالل لتنفيذ أي مستندات إلكمال أو تسجيل مثل هذا االمتياز

 العام والمصلحة األمنية.

ملزمة بدفع أي فائدة لك على األرصدة النقدية أو تقديم أي فائدة أخرى مستمدة من استثمار  CFIال تكون شركة  (2

 اق المالية الخاصة بك وغيرها من الممتلكات.األور

قد تطالب بدفع المبلغ  CFIأنت تدرك أن أي رصيد مستحق على حسابك يجب دفعه على الفور وأن شركة   (3

الكامل ألي رصيد مستحق على حسابك في أي وقت. في حالة إجراء توزيع أي إيرادات أو أرباح أو فوائد أو 

مخولة، ولكنها غير ملزمة، بتطبيق الدفع على أي رصيد مستحق على  CFIمدفوعات مماثلة على حسابك، فإن 

 حسابك.

 

 .خرق وتصفية الحسابات ودفع التكاليف .10

 

سيكون لدينا جميع الحقوق والتدابير المتاحة للدائن المؤمن بموجب التنظيمات الحاكمة، باإلضافة إلى الحقوق  (أ

والتدابير المنصوص عليها هنا. في حالة حدوث خرق أو فسخ أو تخلف بالدفع من قبلك، فأنت تدرك أنه يجوز 

في أي وقت، وفقًا لتقديرنا الخاص ودون إشعار مسبق لك: حظر أو تقييد وصولك إلى موقع الويب  CFIلشركة 

)بما في ذلك أي نظام إدخال أوامر( أو الخدمات ذات الصلة وقدرتك على التداول؛ رفض  CFIالخاص بشركة 

نهاء الحساب الخاص بك. الخاصة بك؛ و/أو إ التداوالتبك؛ رفض تنفيذ أي من  التداوالت الخاصةقبول أي من 

 لن يؤثر إغالق الحساب على حقوق و/أو التزامات أي من الطرفين والتي تكبدتها قبل تاريخ إغالق الحساب.

 

 في حال: ب(

 أو الحصول على إعالن قضائي بعدم أهليتك، الوفاة (1)

 تقديم التماس خاص باإلفالس، (2)
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 ا لتقديرها الخاص،وفقً  CFIحساب تمويلي غير كافي كما هو محدد بواسطة شركة  (3)

أن أي ضمانات مودعة لحماية واحد أو أكثر من حساباتك غير مالئمة أو غير كافية بغض  CFIقرار شركة  (4)

 النظر عن عروض أسعار السوق لتأمين هذا الحساب،

غير صحيحة من أي جانب مادي عند تقديمها أو  ا الملحق أية تعهدات أو ضمانات بموجب هذإذا تبين أن  (5)

 تكرارها أو

 ضرورية أو مناسبة، CFIأي ظروف أخرى تعتبرها شركة  (6)

 

السهم ، يجب مراعاة الهامش الكامل المطلوب إضافة العمولة في الحساب شراء  يجب أن يكون العميل على دراية عند

، فيجب أن يكون لدى  130بسعر  APPLEصة واحدة من سبيل المثال ، إذا كان العميل يرغب في شراء ح  ، على 

 وإغالقها.العملية/ المراكز دوالًرا في الحساب لتغطيته العمولة وإال سيتم تصفية  131العميل رصيد 

 

 مفوضة بموجب هذا باتخاذ أي من اإلجراءات التالية أو جميعها والخاصة بحسابك: CFIإن شركة 

من األوراق المالية الخاصة بك وغيرها من  CFIالوفاء بأي التزام قد تضطر فيه إلى إخراج شركة  (1)

 ؛CFIأو شركة تابعة لشركة  CFIالممتلكات المملوكة من قبل شركة 

 تصفية أي من أو كل أرصدتك وأصولك دون طلب أو إشعار واستخدام العائدات للوفاء بالتزاماتك؛ (2)

 مقابل التزاماتك؛ CFIباح، واسترداد أي من التزامات شركة المقاصة و/أو صافي األر (3)

 تحويل أي التزام من عملة إلى عملة أخرى؛ (4)

 إلغاء أي أو كل الطلبات المفتوحة؛ (5)

 شراء األوراق المالية لتغطية بيع األوراق المالية؛ و (6)

 اتخاذ أي إجراء آخر نراه مناسبًا. (7)

 

دون طلب ودون إشعار مسبق  CFIجميعها وفقًا لتقدير شركة  يمكن اتخاذ أي من اإلجراءات المذكورة أعاله أو

ستكون مسؤوالً في جميع األوقات عن سداد أي عجز في حسابك بناًءا على طلبنا. ستكون مسؤوالً عن . لك 

)يُشار إليها إجماالً باسم  CFIجميع أوجه العجز في الحساب وااللتزامات األخرى التي قد تكون مدينًا بها لشركة 

، بما في ذلك CFI"ديون العميل"(، باإلضافة إلى الفائدة. كذلك أنت توافق على دفع جميع تكاليف ونفقات شركة 

على سبيل المثال ال الحصر أتعاب المحاماة الداخلية والخارجية، التي تكبدها في تحصيل ديون العمالء في أي 

 .CFIطرف السائد. تُدفع ديون العميل في التاريخ اللي تكبدها دون طلب من إجراءات قانونية ما لم تكن ال

 

 الضرائب والرسوم .11

عندما تدخل في معاملة تجارية، ستدفع لنا عمولة يتم احتسابها كنسبة مئوية من قيمة المعاملة التجارية أو كمبلغ  أ(

لكل أداة أو لألدوات المالية أو على أي أساس آخر متفق عليه بينك وبيننا كتابيًا. سيتم إشعارك ببنود عمولتنا 

ولة، فسنقوم بتحصيل معدل العمولة القياسي كما هو منشور كتابيًا؛ ومع ذلك، في حالة عدم إشعارك بشروط العم

 .موظفينايمكنك طلب تفاصيل شروط العمولة من  على موقعنا اإللكتروني.في قسم تفاصيل المنتج 

باإلضافة إلى العمولة، قد توجد رسوم وضرائب أخرى سارية فيما يتعلق بشراء أو بيع أو حيازة أداة مالية  ب(

عتمادًا على السوق األساسي واألداة المالية التي يتم شراؤها أو بيعها أو االحتفاظ بها. قد يتم باستخدام خدمتنا ا

أيًضا تكبد رسوم إضافية من جانبك في حالة التأخر في تسوية المعاملة التجارية أو فشلها. أي مبالغ من هذا القبيل 

 ستكون مسؤوليتك، وعند اللزوم سيتم خصمها من حسابك.

ض عليك رسوًما مقابل قيامنا بتوفير بيانات السوق لك أو أي ميزة حساب أخرى أو أي رسوم أخرى كما قد نفر ج(

 نقوم بتقديم المشورة لك إلى حٍد معقول من وقت آلخر.

الخاصة  األوامريجب أن تدفع لنا، أو تقوم بتسديد أي رسوم أو ضرائب قابلة للتطبيق، اآلن أو في المستقبل، على  د(

ضرائب قابلة للتطبيق، اآلن أو في المستقبل، على أي عمولة أو مصاريف مستحقة الدفع  و أي تبالتداوال

 .ا الملحق بواسطتك وفقًا لهذ

 رسوم تحويل معقولة. CFIفي حالة نقل حسابك إلى وسيط آخر، قد تفرض شركة  (ـه
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أجنبية إلى الدوالر األمريكي من أجل إذا تم تحويل أموالك من الدوالر األمريكي إلى عملة أجنبية أو من عملة  و(

زيادة معقولة باإلضافة إلى أسعار الصرف السائدة. قد  CFIالتداول في أحد العمالت األجنبية، فقد تفرض شركة 

بتعديل رسومها من وقت آلخر دون إشعار مسبق لك. تقوم بتفويضنا بدفع هذه الرسوم من  CFIتقوم شركة 

 CFIذا لزم األمر، عن طريق بيع أصول أخرى في الحساب. تحتفظ شركة األصول الموجودة في حسابك، وإ

بالحق في تغيير رسومها أو ضرائبها، أو تنفيذ رسوم أو ضرائب إضافية في أي وقت، باستثناء ما هو مقيد 

 بموجب القانون المعمول به. الرسوم غير قابلة لالسترداد.

هذه الشهادات في حوزتها  CFIات وتطلب أن تحفظ شركة إذا كنت تمتلك شهادات فعلية لألسهم و/أو سند ز(

دوالر لكل شهادة. عالوة على ذلك، إذا  100ستفرض عليك رسوم حفظ سنوية قدرها  CFIلحفظها، فإن شركة 

دوالًرا لكل طلب  175.00رسوًما قدرها  CFIقمت بتقديم طلب تحويل شهادة فعلية ونقلها إليك، فستفرض شركة 

 بيق رسوم إضافية على الخدمات غير المدرجة في هذه الفقرة للشهادات الفعلية.تحويل. قد يتم تط

 

 تصنيف حسابات التداول .12

 ، يتم تصنيف حسابات تداول العمالء على النحو التالي:Credit Financier Invest (CFI) Ltdفي شركة .

 

)ثالثة( أشهر  3لمدة تقل عن يعتبر العميل الذي يقوم بأي إيداع و/أو اجراء معاملة تجارية  نشط

 متتالية عميالً نشًطا.

)ثالثة( أشهر متتالية عميالً غير  3يُعتبر العميل الذي لم يقم بأي إيداع و/ أو اجراء معاملة لمدة  غير نشط

 نشط. * قد يتم تطبيق رسوم عدم النشاط.

لمدة سنتين )عامين( أو يعتبر العميل الذي يملك رصيدًا صفريًا ولم يقم بأي صفقة تجارية  خامل

)خمس( سنوات عمياًل خامالً. سيتم  5العميل الذي لديه أي رصيد لم يتم تداوله ألكثر من 

إغالق الحساب الخامل تلقائيًا وسيتم نقل الرصيد المتبقي إلى حساب مصرفي منفصل للعمالء. 

* 

لة أخرى تقبلها الشركة يمكن للعميل أن يطلب عبر خطاب و/أو بريد إلكتروني و/أو بأي وسي مغلق

إلغالق حساب التداول الخاص به/بها. عند حدوث ذلك، يجب تحويل رصيد التداول الخاص 

، وفقًا لتعليمات العميل ويجب اتباعه بتأكيد PSPبه/بها إلى الحساب المصرفي للعميل أو 

 إغالق الحساب

 

بتطبيق رسوم جديدة في الحساب و عليه إتخاذ يجب أن يتلقى العميل بريد الكتروني إلعالمه بأنه سيتم البدء 

 اإلجراء المناسب لتفادي الرسوم و ذلك من خالل إعادة تنشيط الحساب أو طلب إغالقه.

 

شهًرا  11*في حال عدم قيام العميل بأي معامالت تجارية في حساب التداول الخاص به من يناير إلى نوفمبر )

دوالر )مائة دوالر فقط(، في ديسمبر من  100ساب غير نشط قدرها متواصالً(، فسيتم تحميله/تحميلها رسوم ح

كل عام. لن تتجاوز الرسوم المذكورة أبدًا رصيد الحساب. يجب التوضيح بأنه إذا كان لديك أكثر من حساب 

 ( على األقل من حسابك نشًطا، فلن يتم تطبيق أي رسوم على الحساب غير النشط.1( وكان واحد )1واحد )

 

رغبة العميل في إعادة تنشيط حساب التداول، يجب على العميل االتصال بالشركة على في حال 

backoffice.jo@cfifinancial.com( بعد تقديم مستندات اعرف عميلكKYC المحدثة، وفقًا للمادة )من  16

 ، سيتم تنشيط حساب العميل مجانًا.  ا الملحق هذ

 

 سياسة تصنيف العميل .13

ب القانون بالحصول على معلومات حول العميل ومثل هذه المعلومات، ضمن أمور أخرى، الشركة ملزمة بموج

ستساعد الشركة في تصنيف العمالء فيما يتعلق باالستثمار والخدمات المساعدة المقدمة لهم. وبموجب اللوائح 

ؤهل بناًءا على المعمول بها، سيتم تصنيف العمالء إما على أنهم تجار تجزئة أو محترفون أو طرف مقابل م
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المعلومات المقدمة عند استكمال نموذج الطلب. كجزء من إجراءات فتح الحساب، سيتم إبالغك بالتصنيف 

 الخاص بك عبر البريد اإللكتروني.

 

يتحمل العميل مسؤولية إشعار الشركة إذا تغيرت ظروفه/ظروفها الشخصية. يحق للعميل طلب تصنيف مختلف 

لحماية التنظيمية الممنوحة. إذا رغب العميل في إعادة التصنيف، فعليه/عليها إرسال لزيادة أو تقليل مستوى ا

طلب كتابي إلى الشركة الذي يتعين عليه/عليها مراجعة طلبه وإخطاره بالحالة. من الضروري قراءة تصنيف 

 CFIالترتيب الخاص بالعميل بعناية قبل أي مشاركة مع شركة 

es/cy/f/Client%20Categorization.pdfhttps://cfifinancial.com/fil 

 

 

 حسابات العمالء والحفظ اآلمن .14

يتم االحتفاظ بجميع المبالغ التي تتعامل معها الشركة نيابة عن العميل باسم العميل و/أو باسم الشركة التي تعمل 

 نيابة عن العميل في حساب ما يلي:

 البنك المركزي (1

 ( من قانون أعمال مؤسسات االئتمان1) 2المادة  مؤسسة االئتمان على النحو المحدد في (2

 بنك مرخص له في بلد ثالث (3

 صندوق سوق المال المؤهل )بموافقة صريحة من العمالء( (4

  

في حال عدم قيام الشركة بإيداع أموال العمالء لدى بنك مركزي، يجب عليها ممارسة كل المهارات الالزمة 

والمراجعة الدورية لمؤسسة االئتمان أو البنك أو صندوق سوق المال  والرعاية واالجتهاد في االختيار والتعيين

حيث يتم وضع األموال والترتيبات الخاصة بذلك واالحتفاظ بهذه األموال ومراعاة الحاجة إلى تنويع هذه األموال 

 كجزء من الرعاية الواجبة والمطلوبة.

 

المصرفية للعمالء. المبلغ المصنف على أنه فائدة مستلمة ال  يدرك العميل أن الشركة تتلقى فائدة على الحسابات .1.14

 يمكن للعميل المطالبة به.

سيتم تجميع أموال العمالء مع أموال تخص عمالء آخرين )أي في حساب شامل(. ومن ثم، في حالة اإلفالس أو  .2.14

ة فقط مطالبة غير مضمونة ضد أي إجراءات أخرى مماثلة فيما يتعلق بالبنك/مؤسسة االئتمان، قد يكون للشرك

البنك/مؤسسة االئتمان نيابة عن العميل، وسيتعرض العميل للمخاطرة بأن األموال التي تتلقاها الشركة من 

مبلغ محدد في حساب  مطالبة اليالمؤسسة المالية غير كافية لتلبية مطالبات العميل. لن يكون للعميل الفردي 

 مجموعة أموال العميل بشكٍل عام.لالعميل  معين؛ بدالً من ذلك، ستكون مطالبة

يجب على الشركة تزويد العميل بخدمات الكفالة فيما يتعلق بأصول العميل وفقًا لهذه الشروط والتي يمكن العثور  .3.14

والتي تشكل جزًءا ال يتجزأ www.cfifinancial.com/cy عليها أيًضا على الموقع اإللكتروني للشركة على 

 ويتم تضمينها باإلحالة. لحق ا الممن هذ

تشمل خدمات الكفالة حفظ أصول العميل، واالحتفاظ بسجالت محاسبية مناسبة وإثبات حقوق األوراق المالية عن  .4.14

طريق فتح حسابات العميل واالحتفاظ بها وتنفيذ العمليات مع هذه الحسابات باإلضافة إلى خدمات الحفظ الفرعية 

 ي هذه الشروط واألحكام.مثل المنصوص عليها ف

ا الملحق يتم االحتفاظ بأصول العميل في الحسابات مع الشركة وفقًا ألحكام أي اتفاقية بين الشركة والعميل، هذ .5.14

 والقانون )التشريع الحاكم(.

تجاه الشركة يجوز للشركة من وقت آلخر تسوية أي مبالغ محتفظ بها نيابة عن العميل مقابل التزامات العميل  .6.14

و/أو دمج أي حسابات للعميل مع الشركة. ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك كتابيًا من قبل الشركة والعميل، فإن 

 هذا الترتيب ال يؤدي إلى حقوق أو تسهيالت ائتمانية.

بشكل منفصل عن عند تقديم خدمات الكفالة ، تتعهد الشركة باالحتفاظ في جميع األوقات بسجل ألصول العميل  .7.14

 أصول العمالء اآلخرين وأصول الشركة.
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تقدم الشركة خدمات الكفالة لغرض الحفاظ على أصول العميل، وتسجيل حقوق العميل على األصول، والبيانات  .8.14

المتعلقة بممارسة الحقوق على أصول العميل وأيًضا لغرض تسوية المعامالت التي تنطوي على أصول العميل 

 من قبل الشركة بناًءا على أمر )أوامر( العميل.المنفذة 

، وأي اتفاقية الحقة بين الشركة ا الملحق يجب االحتفاظ بأصول العميل في حساب )حسابات( الشركة وفقًا لهذ .9.14

يع والقانون )التشر 2.2ا الملحق واالتفاقية الموقعة المشار اليها اعاله في البند والعميل والتي تعتبر تابعة لهذ

 الحاكم(.

.ال يجوز للشركة استخدام أموال العميل التي تكون بكفالتها لحسابها الخاص وال يجوز لها استخدام أي أوراق 10.14

مالية للعميل بحوزتها لحسابها الخاص ما لم يكن العميل قد وافق على وجه التحديد كتابيًا على هذا اإلجراء وفقط 

شروط التي يجب أن تحددها السلطة اإلشرافية المختصة عن طريق النشر في مثل هذه الحاالت وبموجب هذه ال

الرسمي، وعلى النحو المنصوص عليه في القانون المتعلق بالترخيص وشروط التشغيل لشركات االستثمار 

 (.CIFsالقبرصية )

  

 حماية أموال العمالء

 ثل:من أجل ضمان حماية أموال العميل، تتخذ الشركة اإلجراءات الالزمة م

مع البنوك/مؤسسات االئتمان عن حساباتها الفصل بين أموال العمالء: تحتفظ الشركة بحسابات عمالء منفصلة  (1

 لضمان فصل أموال العمالء تماًما عن أموال الشركة الخاصة في جميع األوقات.

: تمارس الشركة اختيار البنوك/المؤسسات االئتمانية ذات السمعة الطيبة حيث سيتم االحتفاظ بأموال العمالء (2

جميع المهارات الالزمة والرعاية واالجتهاد في االختيار والتعيين والمراجعة الدورية للمؤسسات التي يتم فيها 

 إيداع أموال العمالء. تأخذ الشركة في عين االعتبار الخبرة والسمعة السوقية لهذه المؤسسات؛

الضرورة لتمكينها في أي وقت ودون تأخير من  تحتفظ الشركة بالسجالت والحسابات في أنظمة الشركة حسب (3

التمييز بين األصول المحتفظ بها لعميل واحد واألصول المحتفظ بها ألي عميل آخر، ومن أصولها الخاصة. 

باإلضافة إلى ذلك، تجري الشركة تسويات منتظمة بين حساباتها وسجالتها الداخلية وتلك الخاصة بأي طرف 

 ن قبله؛ثالث يحتفظ بهذه األصول م

في حال  ،الشركة عضو في صندوق تعويض المستثمرين، الذي يؤمن مطالبات العمالء المشمولين ضد الشركة (4

في الوفاء بالتزاماته تجاه العمالء المشمولين. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع  )الشركة(األخير فشل هذا 

 إلى سياسة صندوق تعويض المستثمرين.

 

 (/عملية التحقق واختبار المالءمةKYCاعرف عمليك ) .15

أثناء إجراء فتح الحساب، يجب على العميل ملء نموذج الطلب عبر اإلنترنت، الموجود على موقع اإللكتروني 

للشركة، والذي من خالله سنحصل على معرفة وخبرة العمالء الضرورية ذات الصلة بالمنتجات التي تقدمها 

عمالء أيًضا تقديم نماذج إضافية تتعلق بنوع حسابهم واألنظمة الرقابية للدول الشركة ونقيمها. قد يُطلب من ال

المختلفة، حيث سيتم إرسال هذه النماذج إليك من قبلنا. تتضمن استمارات الطلب مستندات عامة ومحددة يجب 

ز السفر أو بطاقة ملؤها وتوقيعها أو إرسالها إلى الشركة من قبل العميل، أي إثبات الهوية: نسخة ملونة من جوا

الهوية )تُقبل الهوية فقط للمقيمين القبرصيين(، إثبات اإلقامة: كشف حساب بنكي، خطاب حكومي، فاتورة غاز، 

أشهر( )إثبات الهوية وإثبات يشير إلى اإلقامة فيما  3فاتورة هاتف، فاتورة مياه )يجب أن يكون عمرها أقل من 

"(، باإلضافة إلى خطاب الموافقة الصريح الموقع حيث الشروط يلي بشكل جماعي باسم "وثائق اعرف عميلك

واألحكام وسياسة تنفيذ الطلب ووثيقة المعلومات األساسية وإجراءات الشكوى وتصنيف العميل وإقرار المخاطر 

( CRS( ونظام اإلبالغ المشترك )FATCAوالمالك المستفيد وقانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية )

 م الموافقة عليها والتوقيع عليها من قبل العميل المحترم.الخ يت

 

يسمح جزء من البيانات التي تقدمها أثناء إجراء فتح الحساب للشركة بتقييم ما إذا كانت الخدمة أو األداة المالية 

علم بذلك أو مة"(. يحق لنا االعتماد على المعلومات التي تقدمها لنا، ما لم نكن على ئمناسبة لك )"اختبار المال

يجب أن ندرك أن هذه المعلومات قديمة بشكل واضح أو غير دقيقة أو غير كاملة. قد نقوم بتقييم مدى مالءمتك 
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على أساس المعلومات المقدمة إلينا من قبلك. بالنسبة للعمالء المحترفين واألطراف المؤهلة، يحق لنا أن نفترض 

 أنهم يمتلكون المعرفة والخبرة الالزمتين.

 

( /التحقق من KYC، فإنك تدرك أنه يجب عليك إكمال عملية اعرف عميلك)ا الملحق بقبولك لشروط وأحكام هذ

خالل تقديم المستندات المطلوبة قبل إنشاء العالقة التجارية. وفي حاالت استثنائية، حيث سيتم تحديدها بناًء على 

ريعات المعمول بها، قد يتم التحقق من هويتك أثناء سياساتنا وإجراءاتنا الداخلية المصممة بما يتماشى مع التش

 العالقة التجارية وفي أقرب وقت ممكن. في مثل هذه الحالة، سيتم تطبيق المبادئ التالية:

)خمسة عشر( يوًما من االتصال  15يجب أال يتجاوز الوقت التراكمي الذي اكتمل فيه التحقق من هوية العميل  .1

 األولي.

ما يعادلها بالعملة يورو )أو  2000خالل هذه الفترة، لن يتجاوز المبلغ التراكمي لألموال المودعة للعميل  .2

 (، بغض النظر عن عدد حسابات التداول التي يحتفظ بها العميل لدى الشركة.األجنبية

يوًما، سيتم إنهاء  )خمسة عشر( 15في حالة عدم اكتمال التحقق من هوية العميل خالل اإلطار الزمني البالغ  .3

عالقة العمل في تاريخ انتهاء الموعد النهائي وسيتم إعادة جميع األموال المودعة إلى العميل، في نفس الحساب 

 المصرفي الذي نشأت منه.

 ستتم إجراءات إعادة األموال على الفور، بغض النظر عما إذا كان العميل قد طلب إعادة أمواله أم ال. .4

 

 وعمليات السحبيداع عمليات اإل.  16

أو خاصة به أو بطاقة خصم خاصة به في حسابه باستخدام بطاقة ائتمان  األموال إيداعيجوز للعميل  .1.16

 والتي تقبلها الشركة. منه و إليه حوالة مصرفية أو طرق أخرى مماثلة لتحويل األموال 

عن طريق حوالة  و/أو أي ربح يتم تحقيقهيجوز للعميل فقط سحب األموال المودعة في حساب العميل  .2.16

 . أو االعادة الى البطاقة البنكية في حالة االيداع من خالل البطاقات البنكية بنكية أو شيك

يتعين على الشركة معالجة طلب العميل لسحب األموال في نفس اليوم الذي تم فيه تقديم طلب سحب  .3.16

 م استالم طلب العميل خارج ساعات التداول العاديةاألموال، أو في يوم العمل التالي إذا ت

)خمسة( أيام مصرفية بعد تلقي تعليمات طلب التحويل من  5مع ذلك، تتطلب عملية تحويل األموال مدة  .4.16

العميل. وسيتم خصم المبلغ الذي يتم تحويله من رصيد الحساب الفرعي للعميل بقيمة تاريخ استالم الشركة لطلب 

 التحويل.

يتحمل العميل جميع الرسوم المصرفية وأي رسوم إدارية أخرى خاصة بالتحويالت المصرفية من  .5.16

 حساب العميل إلى العميل 

ال تتحمل الشركة أي مسؤولية عن تحويل األموال في حالة اكتشاف أن المعامالت المصرفية أو  .6.16

عالوة على ذلك، ال تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي التنسيقات األخرى للعميل غير كاملة أو غير صحيحة. و

 أموال لم يتم إيداعها مباشرة في الحسابات المصرفية.

 ال يوجد حد أدنى لمبلغ اإليداع المطلوب من قبل الشركة  .7.16

: أ( إذا يحق للشركة رفض األموال المحولة للعميل في أي من الحاالت التالية )ال تعد هذه القائمة شاملة( .8.16

تم تحويل األموال من قبل طرف ثالث ب( إذا كان لدى الشركة أسباب معقولة لالشتباه في أن الشخص الذي قام 

و / أو يخالف تشريع  بتحويل األموال لم يكن شخصا مخوال حسب األصول ج( إذا كان التحويل ينتهك التشريع

 .أو قانون ساري المفعول

بإبالغ العميل بأن طلب تحويل و/أو سحب األموال أو األدوات المالية يجب تقوم الشركة بموجب هذا  .9.16

أن يقدمه العميل بشكل كتابي أو إلكترونيا، ويجب أن تتضمن التفاصيل األساسية التالية:  )أ( اسم العميل/الرمز/ 

يل )ج( توقيع هوية العميل أو أي تعيين أخر للعميل )ب( اسم أو تعيين أخر ألي شخص يتصرف نيابة عن العم

أخرى أو تعليمات  العميل )للطلبات الخطية( والتفويض )للطلبات اإللكترونية( )د( أي تفاصيل أخرى، أو شروط

 خاصة للعميل )هـ( تاريخ الطلب

يقر العميل بأنه في حالة تجميد الحساب المصرفي للعميل ألي فترة محددة و/أو ألي سبب من األسباب،  .10.16

 .ال تتحمل الشركة أي مسؤولية وسيتم أيًضا تجميد أموال العميل 
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يعلم العميل بأنه يحظر بأي طريقة مهما كانت تحويل األموال بين حسابات العميل حيث أن هذه المسألة   .11.16

 بغض النظر عن األسباب التي يمكن تقديمها لذلك.غير قابلة للتفاوض 

نماذج في أي وقت )إثبات اإلقامة، إثبات الهوية، وال يجب على العميل االحتفاظ بمستندات قانونية محدثة .12.16

، وما إلى ذلك( وذلك باتباع السياسات واإلجراءات الداخلية للشركة. يجب أن ترسل KYCالقانونية الداخلية، و 

الشركة رسائل بريد إلكتروني للعميل لتذكيره/لتذكيرها بتحديث المستندات القانونية، وفي حالة عدم الرد أو 

 ال حتى يقوم العميل بتحديث ملفه.اإلخفاق في تقديم ذلك، يجوز للشركة االحتفاظ باألمو

 

 "(FATCAمتطلبات قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية )" .17

"، والخاص في تطبيق اللوائح والقوانين FATCAامتثااًل لقانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية "

وعليه يتم الزام المؤسسات المصرفية الضريبية على كل شخص عادي يقيم خارج الواليات المتحدة األمريكية، 

والمالية األجنبية خارج الواليات المتحدة األمريكية باإلعالن عن أي حسابات لديهم باسم: أي من حاملي الجنسية 

يوما شريطة  183األمريكية؛ حامل البطاقة الخضراء؛ اإلقامة في الواليات المتحدة بشكل دائم أو لمدة ال تقل عن 

وفقا لقانون الضرائب األمريكي؛ الشركات المسجلة في الواليات المتحدة األمريكية؛ الشركات أن يتم حسابها 

٪ من رأس مالها وأكثر؛ 10المسجلة خارج الواليات المتحدة األمريكية حيث تمتلك الشركات المذكورة أعاله 

خل الواليات المتحدة قادرة على الشراكة المحلية؛ أي عقار بخالف العقارات األجنبية؛ أي ثقة إذا كانت محكمة دا

ممارسة اإلشراف األساسي على إدارة االئتمان، وكان لدى شخص واحد أو أكثر من الواليات المتحدة سلطة 

 التحكم في جميع القرارات الجوهرية الخاصة باالئتمان؛ أي شخص آخر ليس شخًصا أجنبيًا.

 

. لاللتزام بهذا القانون واالمتثال له، يقوم Credit Financier Invest (CFI) Ltdمن أجل تمكين شركة 

.  لتقديم اإلقرار المطلوب إلى Credit Financier Invest (CFI) Ltdالعميل بموجب هذا بتفويض شركة 

 Credit Financierالسلطات األمريكية المختصة فيما يتعلق بجميع الحسابات المفتوحة باسم/اسمها لدى شركة 

Invest (CFI) Ltdاء كان بشكل منفصل و/أو باالشتراك مع أي شخص، أساسي و/أو ضمن رقم، وذلك . ،سو

في حال كان يحمل الجنسية األمريكية أو حصل/حصلت عليه الحقًا، و/أو كان يحمل/تحمل البطاقة الخضراء في 

مريكية أو الوقت الراهن و/أو ستكون كذلك في المستقبل، سواء كانت مقيمة بشكل دائم في الواليات المتحدة األ

يوًما شريطة أن يتم احتسابها وفقًا لقانون الضرائب األمريكي و/أو حصل على  183بقيت هناك لمدة ال تقل عن 

 أي إيرادات نشأت من الواليات المتحدة األمريكية.

 

. ، ال نقبل العمالء حاملي الجنسية األمريكية أو Credit Financier Invest (CFI) Ltdنحن في شركة

مة، وفي هذا الصدد يجب على العميل أن يقر بأنه هو/هي ليس مواطنًا أمريكيًا أو ينطبق عليه/عليها أي مما اإلقا

يلي: أ( ولد أو مقيم أو مواطن في الواليات المتحدة ب( ولد خارج الواليات المتحدة ألب أمريكي أو حامل البطاقة 

ية ج( حامل الجنسية المزدوجة، أحدهما الواليات الخضراء أو تم التقدم بطلب للحصول على الجنسية األمريك

المتحدة د( زار الواليات المتحدة خالل السنوات الخمس الماضية هـ( أن يكون لديك عنوان بريدي أو عنوان 

سكني أمريكي )بما في ذلك صندوق بريد أمريكي و( دفع الدخل السنوي للواليات المتحدة ز( تخلى عن الجنسية 

يكون هو/هي مواطنًا أمريكيًا ط( لديه مصالح مالية/اقتصادية في الواليات المتحدة ي( أحد األمريكية ح( أن 

أفراد األسرة حاصل على الجنسية األمريكية ك( مقيم في الواليات المتحدة وبالتالي يجب أن يؤكد العميل أنه قد 

ألمريكية بأي شكل من األشكال ويعفي قرأ هذا اإلقرار وفهمه بعناية وأنه ال عالقة له/لها بالواليات المتحدة ا

. من التزام السرية المصرفية لما تم ذكره أعاله وتقوم بإلغاء Credit Financier Invest (CFI) Ltdشركة 

في هذا الصدد. عالوة على ذلك، إذا   Credit Financier Invest (CFI) Ltdأي مسؤولية على شركة 

ريكية أو البطاقة الخضراء أو في حالة توفير أي من الشروط حصل/حصلت في المستقبل على الجنسية األم

على الفور وفقًا لذلك.  Credit Financier Invest (CFI) Ltdالمذكورة، فيُطلب من العميل إبالغ شركة 

والذي يتم تعبئته عند الضرورة، لذلك قد تطلب  W8Benالحظ أن العميل هو المسؤول الوحيد عن تقديم 

 ل تعبئته إذا لزم األمر باتباع المعلومات المقدمة أثناء عملية فتح حساب اعرف عميلك.من العمي CFIشركة
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 (CRSمتطلبات معيار اإلبالغ المشترك ) .18

أبدت الحكومة القبرصية التزامها، وسوف تقوم باالستمرار بهذا االلتزام اتجاه العديد من االتفاقات الحكومية 

ب المالي تلقائيا التي طورتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي الدولية لتبادل معلومات الحسا

OECD( والمعروفة باسم معيار اإلبالغ المشترك ،CRS لتبادل المعلومات الضريبية، حيثما ينطبق ذلك، مع ،)

ريبية لكل السلطات الضريبية في واليات قضائية أخرى. إذ يعد شرط جمع معلومات معينة حول الترتيبات الض

عميل جزًءا من التشريع القبرصي، وبالتالي فإن المؤسسات المالية ملزمة قانونًا بتحصيلها. حيث يُطلب من جميع 

العمالء اإلفصاح عن هوياتهم الضريبية )عند اللزوم( واإلقامات الضريبية، وسيتم إبالغ هذه المعلومات إلى 

ال تقدم المشورة الضريبية   CFIالوة على ذلك، يالحظ أنالسلطات الضريبية ذات الصلة متى لزم األمر. وع

لعمالئها، وبالتالي إذا كان لديك أي أسئلة حول تحديد إحصائيات اإلقامة الضريبية الخاصة بك في أي بلد معين، 

 يرجى االتصال بمستشار الضرائب الخاص بك أو مصلحة الضرائب المحلية.

  

ة، يرجى مالحظة أنه وفقا لمتطلبات صحة االعتماد الذاتي لمعيار التبادل وفيما يتعلق بإعالن اإلقامة الضريبي

التلقائي لمعلومات الحساب المالي في المسألة الضريبية من قبل صاحب الحساب. ستتألف هذه المعلومات، ومن 

(  TINبين أمور أخرى، من اختصاصها )اختصاصاتها( المتعلقة باإلقامة الضريبية ورقم التعريف الضريبي)

 المعني.

 

عالوة على ذلك، يقر العميل بأن المعلومات الواردة في النموذج اإللكتروني يمكن أن تقدم إلى سلطات الضرائب 

القبرصية التي ستتبادلها مع سلطات الضرائب في بلد آخر أو بلدان أخرى قد يكون صاحب الحساب فيها مقيما 

لتبادل معلومات الحساب المالي، وتعلن فيها أن جميع البيانات الواردة ضريبيًا وفقا لالتفاقات الحكومية الدولية 

في هذا اإلقرار صحيحة وكاملة، على حد علمك واعتقادك. في ضوء ما سبق، فإنك قد قمت بالتأكيد على تعهدك 

يوما من أي تغيير في الحالة التي تؤثر على وضع اإلقامة  15وذلك في غضون   CFIبتقديم المشورة إلى

بشهادة ذاتية  CFIلضريبية الخاصة بك أو تتسبب في أن تصبح المعلومات الواردة هنا غير صحيحة، وتزويد ا

 يوما من هذا التغيير في الحالة. 30وإعالن محدثين بشكل مناسب في غضون 

 

التعريف يتحمل العميل المسؤولية الكاملة الخاصة بالمعلومات المقدمة فيما يتعلق بإقامته الضريبية ورقم 

(  وعنوانه الدائم. عالوة على ذلك، إذا حصل العميل في المستقبل على أي تحديث فيما يتعلق TINالضريبي)

.على الفور Credit Financier Invest (CFI) Ltdالخاصة به، فيُطلب من العميل إبالغ شركة CRSبحالة 

ؤولة فقط عن المعلومات المقدمة من . مسCredit Financier Invest (CFI) Ltdوفقًا لذلك. ستكون شركة 

 العميل نفسه.

 

 اساءة استخدام السوق .19

تتعارض مع أي تشريع أو قانون أو لوائح  تداوالت يوافق العميل على أنه لن يقوم عن قصد بوضع أو إجراء 

التصرف  أخرى فيما يتعلق بالتعامل من الداخل والتالعب بالسوق. في هذا الصدد، يوافق العميل على عدم

واستخدام أنظمة ومنصات الشركة بطريقة مسيئة تصل إلى حد إساءة استخدام السوق. قد تشمل هذه الممارسات، 

على سبيل المثال ال الحصر، التعامل من الداخل وإساءة استخدام المعلومات أو تقنيات التالعب بالسوق. ولقد تم 

 ن( يمكi.e. L.102(I/)2016.)  2016دام السوق لعام تعريف إساءة استخدام السوق بموجب قانون إساءة استخ

 www.cysec.gov.cy.على     CySECالحصول على مزيد من المعلومات من الموقع 

   

( تقييد أو 1إذا تم تحديد أي سلوك أو تقنيات تداول مسيئة داخل حساب تداول العمالء، تحتفظ الشركة بالحق في )

( تقديم تقرير عن المعامالت 2عميل و/أو الوصول إلى أنظمة التداول؛ و)تأخير تنفيذ العمليات الخاصة بال

 ا الملحق من هذ 29( إنهاء الحساب فورا عمال بأحكام البند 3و/أو ) CySECالتجارية واألوامر المشبوهة إلى 
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 اإلبالغ عن المعامالت التجارية .20

 600/2014، الالئحة )االتحاد األوروبي( رقم MiFIوفقا للوائح األسواق الخاصة في األدوات المالية ))

بشأن األسواق في األدوات المالية وتعديل  2014مايو  15للبرلمان األوروبي والمجلس والصادرة بتاريخ 

، نحن ملزمون باإلبالغ عن المعامالت على األدوات المالية التي 648/2012الالئحة )االتحاد األوروبي( رقم 

"(أو التي تم تقديم طلب للدخول في التداول، واألدوات المالية ToTVل في مكان التداول  )"يتم قبولها للتداو

؛ واألدوات المالية التي يكون أساسها مؤشًرا أو السلة المكونة ToTVحيث يكون األساس فيها هو األداة المالية 

 .ToTVمن األدوات المالية 

 

شكل غير قابل للنقض لإلبالغ عن جميع معامالتك التجارية القابلة وفي هذا الصدد، فإنه يجب أن تقوم بتفويضنا ب

. وألغراض تسهيل اإلبالغ عن المعامالت التجارية، يجب عليك تزويدنا، من بين CySECلإلبالغ عنها إلى 

 األمور األخرى، بالوثائق الداعمة التالية، وذلك بشكل مقبول من طرفنا:

اعتمادًا على بلد إقامتك، يجب عليك تزويدنا بهذه الوثائق الداعمة على النحو المطلوب  الشخص الطبيعي: .1

بشأن معرفات العمالء الوطنية لألشخاص  2017/590في الملحق الثاني لالئحة المفوضة )االتحاد األوروبي( 

ال الحصر رقم جواز السفر الطبيعيين الستخدامها في تقارير المعامالت التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال 

 (.CONCATأو رقم بطاقة الهوية أو رقم التسلسل )

 

"( ، وهو رمز أبجدي رقمي LEIيجب أن تقوم بتزودنا بمعّرف الكيان القانوني)" الشخص االعتباري: .2

ة. يتم رقًما والذي يتيح تحديدًا واضًحا وفريدًا للكيانات القانونية المشاركة في المعامالت المالي 20مكون من 

التأكيد على أننا لن نكون في وضع يسمح لنا بتقديم خدمة تؤدي إلى التزامنا بتقديم تقرير معاملة وذلك عن 

( من جانبك. سيؤدي LEIالمعاملة التي يتم الدخول فيها نيابةً عنك، قبل الحصول على معّرف الكيان القانوني )

، وذلك وفقًا ا الملحق ى أساس سنوي إلى إنهاء هذ(  الخاص بك علLEIعدم تجديد معّرف الكيان القانوني)

 .29ألحكام البند 

 

كما يجب أن تقوم بتزودنا بأي معلومات إضافية و/أو وثائق داعمة قد يتم طلبها من وقت آلخر، والتي تكون 

أو أي قوانين ولوائح أخرى معمول بها، وذلك من أجل االمتثال اللتزامنا بتقديم  MiFIRمطلوبة بموجب 

 تقارير.ال

 

في حالة رفض أو عدم تزويدنا بالمعلومات المطلوبة و/ أو الوثائق الداعمة، فإننا لدينا الحق المطلق في رفض 

 .29وفقًا ألحكام البند  ا الملحق التعامل التجاري معنا وتعليق حسابك أو إنهاء هذ

 

 إجراءات الشركات .21

بأن الشركة ليست مسؤولة عن إخطارك بأي من إجراءات ، فإنك توافق وتقر ا الملحق من خالل قبولك هذ

الشركات، وال عن ممارسة أي من حقوقك فيما يتعلق بإجراءات الشركة )مثل إصدار حقوق توزيعات األرباح، 

المكافآت، تجزئة األسهم، واالستحواذ عليها، واالندماج(، ما لم نتفق صراحةً على خالف ذلك كتابةً أو إذا كان 

 ا بموجب التشريع الحاكم.ذلك مطلوبً 

 

 التمثيل في اجتماعات المساهمين .22

 لن تقوم بتمثيل العميل في اجتماعات المساهمين. CFIتجدر اإلشارة إلى أن شركة 

 

 

 المعلومات السرية والنسخ االحتياطي والسجالت .23

 

ة بين االثنين أو بعد انتهائها( تتعهد الشركة والعميل في جميع األوقات )سواء خالل العالقة التجاري 25.1

بالحفاظ على سرية أي معلومات وصلت إلى علم الطرفين بسبب العالقة التجارية المذكورة أعاله. وبموجبه يتم 
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من األطراف لن تستخدم )بخالف األغراض التجارية بشكل حصري( دون موافقة  االتفاق عليه بوضوح أن أي

رف ثالث )بخالف مستشاريها المهنيين والماليين، البنوك، المدققين( أي خطية مسبقة من الطرف اآلخر إلى أي ط

 معلومات سرية، ما لم تكن هذه المعلومات تالئم المعايير أدناه:

سواء كانت هذه المعلومات معلومة للجمهور أو كانت معروفة بالفعل للطرف المفصح عنها وقت الكشف  (1

 عنها؛ أو

 معرفة عامة بخالف خرق هذه الشروط واألحكام ؛ أوتصبح هذه المعلومات فيما بعد  (2

 تأتي هذه المعلومات الحقًا بشكل قانوني في حيازة الطرف المتلقي من طرف ثالث. (3

يجوز ألي من الطرفين الكشف عن هذه المعلومات كلما أقتضى األمر ذلك بسبب أمر من المحكمة أو   25.2

لومات السرية مطلوبًا من قبل السلطات التنظيمية أو الرقابية عندما يكون الكشف عن أنواع معينة من هذه المع

 لشركات االستثمار القبرصية أو بموجب قانون قبرص أو االتحاد األوروبي.

ينص هذا بوضوح على أن الشركة ستقوم بجمع ومعالجة أي بيانات شخصية للعميل وفقا ألحكام القوانين   25.3

الشخصية. وعالوة على ذلك، تتعهد الشركة باالحتفاظ بسجالت العمالء لمدة  واللوائح ذات الصلة لحماية البيانات

( سنوات بعد إنهاء الترتيبات التعاقدية بين الطرفين، مع خيار تمديد ذلك لمدة تصل إلى سبع 5ال تقل عن خمس )

لكترونية في قرص ( سنوات إذا لزم األمر من قبل اللجنة. يتم حفظ جميع البيانات المحفوظة على الوسائط اإل7)

ساعة ويتم تخزين هذا القرص الصلب في مكان آمن ومقاوم للحريق خارج  24ثابت قابل لإلزالة مرة كل 

 الموقع.

 

 الشكاوي .24

داخل إدارة االمتثال والتي يتم  CFIتتمركز الشكاوى المرسلة من قبل العمالء إلى عنوان المكتب المسجل 

معالجتها من قبل الوحدات الداخلية ذات الصلة )االمتثال القانوني(. حيث يمكن توجيه أي شكاوى من العمالء أو 

، لمزيد من التفاصيل يرجى اتباع الرابط الذي يمكن من خالله تقديم شكوى إلى CFIالعمالء المحتملين إلى

. ستقوم الشركة بإرسال إقرار خطي Jordan@cfifinancial.comي علىالشركة عبر البريد اإللكترون

بشكواها إليك فور استالمها، مع إرفاق تفاصيل إجراءات معالجة شكاوى الشركة، بما في ذلك متى وكيف يمكنك 

وهي الجهة التنظيمية ذات الصلة. يجب أن تتضمن  CySECإحالة شكواها إلى محقق الشكاوى المالية و/أو 

 وى في الحداألدنى على:الشكا

 اسم العميل أو العميل المحتمل والتفاصيل الشخصية وعناوين االتصال وأرقام الهواتف؛ (1

 بتفاصيل مرجعية تحدد العالقة موضوع الشكوى؛ (2

موضوع الشكوى ووصف موجز للوقائع التي أدت إليه. يُنصح باالتصال بالشركة إذا كنت ترغب في  (3

 بشأن إجراءات معالجة الشكاوىالحصول على مزيد من التفاصيل 

 

 اللغة .25

وأن المعلومات الكاملة عن الخدمات التي  لعربيةايقر العميل ويوافق على أن لغة العمل الرسمية للشركة هي 

لغايات التسهيل على االنجليزية وتم تقديم اللغة  تقدمها الشركة يتم عرضها على الموقع اإللكتروني للشركة

 عربيةال. في حالة وجود اختالفات بين هذه الوثيقة وأي ترجمة لها، فإن النسخة مضمون هذا الملحقالعمالء وفهم 

 هي السائدة دائما.

 

 التعديل .26

وغيرها من المعلومات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الشركة متاحة للجمهور على  ا الملحق هذ

https://cfifinancial.com/فإنه سيتم إخطار العمالء مسبقًا والموافقة على أي  حديثات. لذلك، بالنسبة ألي ت

عبر إخطار يتم إرساله إلى رسائل البريد اإللكتروني المسجلة الخاصة  والملحق هذا تعديالت في اتفاقية الشركة

 .حيث أن استمرارية العميل بالتداول عن الطريق الشركة يعتبر موافقة ضمنية على التعديالت المشار اليها بهم
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 الملحق إنهاء  .27

)خمسة  15مع الشركة من خالل إعطاء الشركة إشعاًرا كتابيًا قبل مدة  ملحقها /ملحقه يحق للعميل إنهاء .1.29

عشر( يوًما على األقل بهذا اإلنهاء وشريطة إتمام جميع المعامالت التي تؤثر على حساب العميل. في حالة تلقي 

يكون فيه العميل لديه مراكز مفتوحة، فسيتم اعتبار هذا اإلنهاء قد حدث بمجرد إشعار اإلنهاء في الوقت الذي 

 إغالق هذه المراكز، ويكون بيان الحساب النهائي متاًحا.

 دون إشعار في الحاالت التالية: ا الملحق يحق للشركة إنهاء هذ.2.29

 إشعار بوفاة العميل (1

يتعلق باإلفالس أو إنهاء اإلجراءات التي تشمل إصدار طلب أو أمر أو قرار أو إعالنات أخرى فيما  (2

 العميل.

أو أي اتفاقية  2.2البند  يا الملحق واالتفاقية المشار اليها اعاله فإنتهاك العميل أي حكم من أحكام هذ (3

 أخرى مع الشركة. 

 بناء على تعليمات من هيئة تنظيمية.  (4

 قيام العميل بإشراك الشركة في أي نوع من أنواع االحتيال. (5

 

 

 ⸲(                   أحكام االتفاقية الموقعة بتاريخ ) أو تعارض بين أحكام هذا الملحق و/في حال وجود أي اختالف و. 28

   فان أحكام هذا الملحق هي التي تسري. 
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 الجدول  .29
 األجور والرسوم

 CFIجدول الرسوم الخاص في شركة   

 رسوم وعموالت التداول

 لكل سهم الحد األدنى  

 دوالر 0.005 دوالر 1 األسهم وصناديق االستثمار المتداولة

 دوالر 0.03 دوالر 1  (ADRsإيصال اإليداع األمريكي )

 دوالر 0.01 دوالر 1 دوالر 1األسهم األقل من 

سبيل المثال ، إذا كان العميل يرغب في شراء حصة واحدة من   السهم ، يجب مراعاة الهامش الكامل المطلوب إضافة العمولة في الحساب ، على شراء  يجب أن يكون العميل على دراية عند

APPLE  وإال سيتم تصفية العملية/ المراكز وإغالقها. دوالًرا في الحساب لتغطيته العمولة 131، فيجب أن يكون لدى العميل رصيد  130بسعر 

 الحد األدنى  

 رسوم بيانات السوق
 دوالر/شهر 10غير المحترفين  1سوق األوراق المالية في الواليات المتحدة المستوى 

 دوالر/شهر 47المحترفين   

 رسوم التحويل 
دوالًرا لخدمة التحويل اآللي  75رسوم التحويل كما هو مذكور في اتفاقية المشاركة وهي 

 (.ACATSلحساب العميل )

 

 رسوم كفالة الحساب والحفظ

 *التنازل  الحد األدنى للرسوم الشهرية رسوم النشاط الشهرية  

 رسوم كفالة الحساب

إذا كانت  0رسوم النشاط الشهرية = 

العموالت الشهرية تساوي أو تزيد عن 

 دوالرات أمريكية. 10

دوالرات  10العموالت الشهرية أقل من إذا كانت 

 أمريكية.

 -دوالرات أمريكية  10رسم النشاط القياسي = 

 العموالت التي تم إنشاؤها.

شهًرا من  12* أول 

 تاريخ فتح الحساب

 


