نموذج الرار و اطالع
أنا المولع أدناه ألر بأننً على علم و دراٌة و فهم بجمٌع البنود المذكورة أدناه  ,و أنه تم شرح كافة التفاصٌل و الرد على جمٌع
االستفسارات حول التداول فً البورصات األجنبٌة و كل ما ٌتعلك بها من شروحات  ,و منها على سبٌل الذكر ال الحصر :
 -1اعتماد البرٌد االلكترونً التالً  Dealingroom@cfifinancial.com.joو الخاص بمسم الوساطة لكافة الطلبات المتعلمة
بالتداول والسحب .
 -2تؤكد الشركة وجود فائدة ٌومٌة  SWAPعلى تداوالت اللٌرة التركٌة  TRYو الدوالر النٌوزٌالندي  NZDحالٌا ً مع احتفاظ الشركة
بحك فرض فوائد على جزء أو كافة األداوت المتداولة فً أي ولت حسب االتفالٌة و مشروحتها.
 Stop out level -3المعتمد و المتفك علٌه هو ( %22وهً عادة حوالً  %22أو ما دون) .
مادة رلم ( )12من بنود اتفالٌة التعامل فً البورصات االجنبٌة اصبحت كاالتً ٌ " :مر الفرٌك الثانً بعلمه و موافمته أنه لد ٌترتب علٌه
خسائر تفوق لٌمة إستثماراته حتى مع وجود أوامر ولف الخسائر  STOP OUT, STOP LOSS ORDERبسبب تملبات السوق السرٌعة و
ضوابط االسواق األجنبٌة  .فً حال إنخفاض مستوى الهامش المطلوب للمراكز المفتوحة الى صافً راس المال فً الحساب عن نسبة
 %22او النسبة المتفك علٌها و التً تمثل نسبة ال ( )Stop Outفان للشركة و الوسٌط االجنبً الحك بإغالق المراكز المفتوحة إبتدا ًء
بالمركز او المراكز االكثر خسارة و ذلن لرفع نسبة الهامش المطلوبة عن مستوى ال  .%22و ٌمر الفرٌك الثانً بعلمه و موافمته ان نسبة
ال  Stop Out %22هً نسبة التً سموم بها النظام بغالق المراكز المفتوحة  ,و انه فً حال وجود تذبذاب فً السوق او فجوات سعرٌة
او انخفاض فً السٌولة المتوفرة إلغالق المراكز فان نسبة ال  Stop Outلد تكون  %22او دون ذلن " .
 -4وجود  : Slippageو هً الفرولات الناجمة عن اختالف سعر تنفٌذ األوامر عن األسعار المطلوبة من لبل العمٌل حٌث أن
األوامر تنفذ بعد صدورها من العمٌل فمد ٌحدث اختالف فً األسعار بٌن لحظة صدور األوامر ولحظة تنفٌذها تؤدي الى هذه
الفرولات  ,و تشمل اٌضا ً األوامر المعلمة .
 -5مالحظات على االولات ( ٌراعى الفرق عند االنتمال من التولٌت الصٌفً الى التولٌت الشتوي ):
أ
ب

العمالت

ٌتم اغالق السوق ما بٌن الساعة  55:11مساء  50:21 -صباحا ً

الداو جونز

هنالن فترة استراحة ما بٌن الساعة  55:51مساء  55:12 -مساء

ج

المعادن الثمٌنة وعمود CFD’s

إن ولت االفتتاح ٌكون  25:25صباحا ً

 -6فً حال حدوث مشاكل تمٌنة فً النظام ال تتحمل الشركة اي مسؤولٌة و ال ٌحك لً المطالبة بأٌة فرص بدٌلة  ,و ٌمكن المساعده
فمط بتثبٌت العملٌات حسب االسعار العالمٌة المتوفرة لدى الشركة فمط و لٌس من أي مزود أسعار آخر .
-7

ٌتحمل العمٌل كامل المسؤولٌة عن الحساب بعد استالم اسم المستخدم و كلمة المرور الخاصة به .

 -8إن اسعار الشركة هً االسعار المعتمدة وغٌر ذلن ال تلتزم الشركة بتوضٌح اسباب الفرولات بٌنها و بٌن أي شركة اخرى .
ٌ -9لتزم العمٌل بتوفٌر السٌولة الكافٌة فً حسابه لتغطٌة الهامش االلزامً بحٌث ال ٌمل عن ٌ %122وم الجمعة مسا ًء ( او مساء
اخر ٌوم تداول فً االسواق فً حال وجود عطلة ).
االســـم  ________________________ :التولٌــع ____________________________ :
التارٌـخ ________________________ :

