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الیة تقوم بتقدیم خدمات مالیة وتملك التراخیص والموافقات القانونیة اللازمة لممارسة أعمال حیث أن الفریق الأول ھي شركة وساطة م

 .وسیط مالي لحساب الغیر في البورصات الأجنبیة

الســـلع و/أو  أوفــي العمــلات الأجنبیــة و/أو المعــادن الثمینــة و/و وحیــث أن العمیــل ً یرغــب بالتعامــل والتــداول شــراء وبیعــاً 

 یمــات الصــادرة مــنالمؤشـــرات و/أو أیـــة أدوات مالیـــة أخـــرى فـــي البورصـــات الأجنبیـــة وفقـــا للأحكـــام والقـــوانین والأنظمـة والتعل

طر مالیـة ابھـذه المنتجـات ذات مخـيعة التعامل ان طب الھیئـة والھیئــات الرقابیــة فــي البورصـات الأجنبیــة، ویــدرك العمیــل إدراكــا تامـا

 لرأس المال المقدم.ذه المخاطر من حیث احتمال خسارته علـى علـم مسـبق ً بأبعاد ھ عالیـة وقـد تلحـق بـه خسـائر، وأنـه

  :، اتفق الفریقان على ما یليوعلیه

  .ھا وتقرأ معھا كوحدة واحدةتعتبر مقدمة ھذه الاتفاقیة والملاحق المرفقة معھا جزء لا یتجزأ من -1

 التعاریف  -2

ف ایكــون للكلمــات والعبــارات الــواردة فــي ھــذه الاتفاقیــة المعــاني المخصصــة لھــا ادنــاه مــا لــم یقضــي الســیاق بخل 

 :ذلك

 

التعامـــل بـــالأوراق  كــل ســوق مــالي خــارج المملكــة ســواء أكــان منظمــا أم غیــر مــنظم یــتم فیــه  : البورصات الأجنبیة

أو أي سلع أو أدوات مالیة  و عقود الفروقات المالیـــة علـــى اخـــتلاف أنواعھـــا أو العمـــلات الأجنبیـــة أو المعادن الثمینة 

   .أخرى
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 .ئة الأوراق المالیة الأردنیةھی : الھیئة

 

 .القوانین والأنظمة والتعلیمات الساریة في المملكة الأردنیة الھاشمیة القوانین: 

 

ـا بمـ  للقــوانین ًوتشــمل أي حقــوق ملكیــة أو أي دلالات أو بینــات متعــارف علیھــا علــى انھــا أوراق مالیــة وفقــا الأصول: 

فــي ذلــك الأســھم والســندات وأدوات الســوق المــالي كســندات الخزینــة وســندات الــدین الخــاص والعــام والمشــتقات 

المالیــة والعمــلات الأجنبیــة والمعــادن الثمینــة والســلع والمؤشــرات وجمیــع الأمــوال وأســـھم الاســـتثمار والعقـــود 

ـــة كـــتقبلیة وعقـــود الفروقـــات والعقـــود خـــارج المقصـــورة وعقـــود العمـــلات الأجنبیـــة وأي نـــوع عقـــود تكـــون مملوالمس

 .أو مسجلة أو قید الملكیة حالیا أو لاحقا من قبل الشركة في حساب العمیل

 

الشــراء والبیــع فــي البورصــات الأجنبیة لصالح عملاء الشركة  ــن خلالــهــركة والــذي یــتم مالحســاب العائــد للش حساب الشركة:

 .لدى الوسیط الأجنبي

 

  .شــركة الوســاطة المالیــة المتعاقــدة مــع الشــركة والمــرخص لھــا بالتــداول فــي البورصات الأجنبیة الوسیط الخارجي:

 

مـن قبـل الشـركة والـذي یـدیره العمیــل مــن خــلال تفــویض الشــركة  ةإنشـاء حسـاب الخـاص الـذي یــتمال حساب العمیل:

ــرد ت بمـا یلــزم مــن إجـراءات بیــع وشــراء او قیــد فــي حســابات العمیــل ونــاتج جمیــع العملیــات التــي هبالقیـام نیابــة عنــھ

  .ناء على تعلیمات العمیلالشركة من تصرفات بعلیھــا وكــل مــا تجریه 

 

ـا العمیـل لـدى المبلـــغ أو الغطـــاء الكلـــي للمخـــاطر، والأمـــوال الإضـــافیة التـــي یودعھ ویقصـــد بـــه الھامش النقدي:

محل  ي شـكل ضـمان لشـراء أو بیـع أو للتعـویض عـن خسارة ناجمة عن حركة أسعار سلبیة في الأدوات المالیةالشـركة ف

 .التعاقد

 .الموقع الالكتروني الخاص بالشركة الموقع الالكتروني:

 

 .أیام العمل المعتمدة في البورصات الاجنبیة التي یتم التداول فیھا یوم عمل: 

 

كورة ذوالمــأو من خلال المنصة الالكترونية أي وســیلة یعتمــدھا العمیــل فــي ھـــذه الاتفاقیــة  وسائل الاتصال المعتمدة:

 فــي مقدمــة ھـــذه الاتفاقیــة لتلقــي المعلومــات والمراســلات المتعلقــة بالحســاب وتكــون إمــا عــن طریـــق الھـــاتف أو

 .الصـــندوق البریـــدي او البریـــد الالكترونـــي أو أي وســـیلة أخرى موافق علیھا من قبل الشركة

  

 :التفویض بالمتاجرة  -3

حسابه ل تحویـل باسـم العمیــل والقیــد غیـر قابــل للإلغــاء بـأجراء جمیـع عملیـات التفویضـا مطلقـا یفــوض العمیـل الشـركة  

  :لدى الشركة، ویشمل ذلك دون حصر ما یلي او حساباته

  المعتمـــدة فـــي البورصـــات الأجنبیةتنفیـــذ جمیـــع أوامـــر بیـــع وشـــراء الأصـــول بموجـــب وســـائل الاتصـــال. 

  اسـتغلال رصـید العمیـل لتسـدید قیمـة عملیـات بیـع وشـراء الأصـول لمصـلحة العمیـل فـي البورصـات الأجنبیة 

 وقیــد  إیــداع نــاتج عملیــات بیــع الأصــول فــي البورصــات الأجنبیــة بنــاء علــى أوامــر العمیــل بحــال تحققھــا

وذلــك فــور الانتھــاء مــن اجراء التسویات متحققــة نتیجــة ذلــك بحســابه الــربح و/أو الخســارة المتحققــة/أو غیــر ال

 .اللازمة وتثبیتھا في دفاتر وقیود الشركة

  أخــرى أو حســابات الغیر تحویــل أي رصــید دائــن بحســاب العمیــل الــى أي رصــید مــدین بحســابات العمیــل ال

  .التي یكفلھا ھذا الحساب وبالعكس

   القیــد علــى حســاب العمیــل أي مبــالغ )دائنــة و/أو مدینــة( ناشــئة عــن تســویات مالیــة وإن نشــأت بعــد تاریخ

  .الحركة

 ي ســوق مــن الأســواق المالیــة التــي شــطب أي أوراق مالیــة مــن حســاب العمیــل ســواء كــان مدرجــة فــي أ

یتعامــل بھــا العمیــل كانــت مدرجــة و/أو غیــر مدرجــة و/أو تــم ایقافھــا عــن التــداول و/أو غیــر قابلة للتداول 

  .وحسبما یرد من الوسطاء الخارجیین و/أو تعلیمات الھیئة أو الأسواق العالمیة

 :شروط التداول -4

بـین الفـریقین، أن الشـركة وفـور قیـام العمیـل بفـتح حسـاب لـدیھا سـتتلقى أوامـر البیـع والشــراء  هالمتفـق علیـمـن    4.1

ط سـیمــن قبــل العمیــل وذلــك للتــداول بــالأوراق المالیــة والأصــول بشــكل عــام فــي البورصــات الأجنبیـة مـن خـلال الو

 4.4الشـركة وذلـك مـع مراعـاة مـا ورد فـي البنـد أدناه  همـل معـالخـارجي الـذي تتعا



 

الأجنبیـة التـي  الشـراء والبیـع فـي البورصـات  أن الشـركة تتعامـل مـع أكثـر مـن عمیـل، وأن أوامــر همـن المتفـق علیـ   4.2 

للشــركة الخلــط بــین الأصــول  واحـد، وعلیـه فإنللوسـطاء الخـارجیین قـد تخـص أكثـر مـن عمیـل فـي ان  تصـدرھا الشـركة

للعمیــل ولغیــره مــن عمــلاء الشــركة لــدى أي وســیط خــارجي أو نظـام مقاصـة أو أي حـافظ أمـین معتمـد لـدى الشـركة 

وســیط الخــارجي و/أو الوســطاء فـي ذلـك البلـد التـي تحفـظ الأصـول فیھـا، بحیـث تســجل الأصــول لــدى الشــركة لــدى ال

الخــارجیین الــذین تتعامــل معھــم الشـركة، علــى أن یـتم فصــل الأصـول الخاصــة بكــل عمیــل مـن عمــلاء الشـركة ومــن 

ــق ً الشــركة فیمــا یتعل فــي دفــاتر وقیــود الشــركة فقــط، ولھــذه الغایــة، فــإن دفــاتر وقیــود هضـمنھا العمیــل ولمصــلحت

العمیـل الناشـئة عـن أوامـر البیـع والشـراء والتزامـات دون غیرھـــا لتحدیـــد حقـــوق ـأوامر البیـــع والشـــراء والأســـعار بــ

بحـال كـان العمیـل بـائع أو مشـتري ویوجـد  هوموافقتـ هوالعمـــولات ھـــي المعتمـــدة حصـــرا ، كمـا أن العمیـل یقـر بعلمـ

عمیـل آخـر لـدى الشـركة یقابـل طلـب العمیـل فمـن حـق الشـركة إتمـام عملیــة البیــع و/أو الشــراء بالســعر والكمیــة 

أنھـا نفـذت مـن خـلال  المحــددة مــن العمــلاء ومــن ضــمنھم العمیــل ویــتم احتســاب العمـولات حسـب الاتفـاق كمـا لـو

  .الوسـیط الأجنبـي وبـدون اعتـراض علـى ذلـك من قبل العمیل ویتم تثبیت ذلك في دفاتر وقیود الشركة

أوامــر العمیــل إذا  عمليات و/أو و الغاءیحــق للشــركة بحســب رأیھــا وحــدھا وبــدون أدنــى مســؤولیة رفــض تنفیــذ    4.3 

ن تنفیــذ تلــك العملیــات و/أو الأوامــر و/أو التعلیمــات یشــكل او قــد یشــكل مخالفــة قانونیــة أو سلوكیة او تھدد اعتقــدت بــأ

 .مصالحھا او ترتب على الشركة أي مسؤولیات او خسائر

ین یــات تســدید أي رصید مدتصــفیتھا لغایقــر العمیــل بــأن للشــركة الحــق المطلــق فــي اختیــار المراكــز التــي یــتم    4.4

 .لصالحھا أو لصالح الغیر بذمته

 لا تعتبــر الشــركة قــد تلقــت تعلیمــات أو أوامــر مــن العمیــل إلا فــي حــال معرفــة الشــركة الفعلیــة بتلــك الأوامــر   4.5

الھواتف المقدمة على الموقع ھاتفیــا مــن خــلال أرقــام  الموقــع الإلكترونــي أومــن خــلال برنــامج التــداول الإلكترونــي و/أو 

 .الإلكتروني

ـم ـیقــر العمیــل بــأن الشــركة غیــر ملزمــة بتنفیــذ طلــب الغــاء او تعــدیل یتعلــق بــأمر أصــلي قــد نفــد. وفــي حــال ل   4.6

نفــذ عنــد اســتلام الشــركة لطلــب التعــدیل او الإلغــاء، فــان الشــركة لا تضــمن تنفیــذ طلــب یكــن الامــر الأصــلي قــد 

 ول المعنیــةالطلــب الــى ســوق التــدا شــركة الوقــت الكــافي لتوجیــهالتعــدیل او الإلغــاء للأمــر الأصــلي مــا لــم یــتح لل

 .التــداول وتقــوم بمطابقــة الطلــب بــالأمر الخاص بالعمیل قبل تنفیذه ســوق ومــا لــم تســتلمه

العمیل وحده محـاولات تعـدیل أو الغـاء أو اسـتبدال أمـر قـد تـؤدي إلـى تنفیـذ أوامـر مكـررة، ویكـون  أنبـیقـر العمیـل     4.7

 .العملیات مسؤولاً عن ھذه 

ظــام التــداول الإلكترونــي أو أحـد مكوناتـه علــى أن ثمــة مخــاطر مرتبطــة بوقــوع أعطــال فــي نیقــر ویوافــق العمیــل     4.8

أي أوامـر جدیـدة أو أوامـر قائمـة  اي مكـون بـه، قـد لا یـتمكن العمیـل لفتـرة معینـة مـن تنفیــذ ، وفـي حالـة تعطــل النظـام أو

، خســارة أوامــر أو أولویــة تنفیــذھا، تعطـل النظــام أو أي مكــون بــهبق تنفیـذھا، وقـد ینشـأ عـن أو تعـدیل أو الغـاء أوامـر سـ

عطال في أي شــكل مــن الأشــكال عن أي عطل في نظام التداول الإلكتروني لدیھا أو أي ألا تكــون الشــركة مســؤولة بـو

 .النظام أو مكوناته

بحــال وجــود أي اكتتابــات خاصــة و/أو عامــة و/أو زیــادة فــي رأســمال أو  علیــه بــین الفــریقین أنــهمــن المتفــق    4.9

 وأن ــذه الأمــور بنفســهفیجــب علــى العمیــل أن یتــابع ھ مجانیــة )منحــة( أو مــا شــابهتوزیعــات لأربــاح نقدیــة أو أســھم 

، ـاذ الاجــراء الــلازم لمصــلحتهبالاســتفادة منھــا لكــي تــتمكن الشــركة مــن اتخـ ـكل صــریح عــن رغبتــهــركة بشـیخبــر الش

وجمیـــع المصـــاریف والنفقـــات والعمـــولات  ــالغ اللازمــة لتلبیــة طلبـــه وتعلیماتـــهویفــوض العمیــل الشــركة بقیــد المب

 أو أسـھم مجانیـة )منحـة( لحسـابهلـدیھا وقیـد أیـة مبـالغ نقدیـة  دل الخدمـــة وغیرھـا علـى حسـابهــرائب وبـــوالفوائـــد والضـ

ؤولیة علــى الشــركة، وللشــركة ـب الأصــول وبــدون أدنــى مســبعـد ورودھــا مــن مصــادرھا واســتلامھا و/أو قبضــھا حسـ

ل ھــذه الخدمــة دون حاجــة إلــى ابــداء الأســباب ویتحمــل العمیــل كامــل الرســوم والمصاریف الحــق بــرفض تقــدیم مثــ

 .وبدل أتعاب تقدیم الشركة لھذه الخدمة

حیـث أن عملیـات تـداول الأصـول فــي البورصـات الأجنبیــة تـتم بعمـلات مختلفـة حسـب متطلبــات كــل ســوق مــالي،     4.10

ت اإن العمیــل یوافــق وبمجــرد التوقیــع علــى ھــذه الاتفاقیــة علــى فــتح حســابات تلقائیــا لــدى الشــركة بمختلــف العمــلفــ

 هة منــه ویقــر العمیــل بمعرفتــه وموافقتــالمطلــوب التــداول بھــا فــي ھــذه الأســواق وبصــرف النظــر عــن العملــة المودعــ

فــي حــال الــدخول فــي عملیــات تتطلــب مبــادلات بــالعملات الأجنبیــة فــإن أي ربــح أو خســارة تنــتج عــن تقلبــات  علــى أنــه

ؤولیة علــى عــاتق مخاطرھــا ودون أي مســســعر الصــرف لتلــك العمــلات ســتكون علــى حســاب العمیــل وســیتحمل وحــده 

ــن ـا مشــركة، ویفــوض العمیــل الشــركة بــإجراء عملیــة تحویــل العملــة مــن الــدینار الأردنــي أو الــدولار الأمریكــي أو غیرھـال

، هــلحتصالعمــلات وبــالعكس بالطریقــة وبالوقــت الــذي تــراه الشــركة مناســبا لإنجــاز عملیــات تــداول الأصــول التــي تــتم لم

علــى ذلــك، كمــا یفــوض ویــل وبــدون أي اعتــراض منــه ویتحمــل العمیــل أیــة مصــاریف أو فروقــات ناتجــة عــن عملیــة التح

مــل یتح لــدیھا، وكــذلك ـات الأســعار علــى حســابهالعمیــل الشــركة فــي ھــذه الحالــة بقیــد كافــة تلــك المصــاریف وفروقـ

ـائر ـالعمیــل مخــاطر تحویــل العمــلات وتقلبــات أســعارھا بجمیــع الحــالات والتــي منھــا علــى ســبیل المثــال لا الحصــر الخس

ملات المختلفـــة العالمتحققــة و/أو غیـــر المتحققـــة الناتجـــة عـــن عملیـــات التـــداول و/أو البیـــع لتغطیـــة الحســـابات بـــ

 وصیانة حسابه.



 

إن عــدم قیــام الشــركة بــالتطبیق الكلــي أو الجزئــي لأي مــن حقوقھــا والتزاماتھــا بموجــب ھــذه الاتفاقیــة ً ویحـق     4.11

ــة بموجــب اضــافة لحقوقھــا المبینعنھـا،للشـركة ممارسـتھا فـي أي وقـت تشـاء. كمـا یحـق للشـركة لا یعتبـر تنـازلا عنھـا أو تخلیـا 

 .ھــذه الاتفاقیــة ممارســة أي حقــوق و/أو صــلاحیات أخــرى تخولھــا لھا القوانین والأعراف المالیة والمصرفیة والتجاریة

ــي ذلــك المحادثــة یوافــق العمیــل علــى أن الشــركة تقــوم بتســجیل المخاطبــات بینھــا وبــین العمیــل بمــا ف   4.12

ــركة ا بــین الشرســائل البریــد الإلكترونــي أو أي وســائل أخــرى یمكــن اســتخدامھا للمخاطبــة فیمــو )المحادثــات( الھاتفیــة 

ویوافــق العمیــل علــى أن ھــذا التســجیل  ثــات وجھــاَ لوجــها فــي ذلــك الملاحظــات المكتوبــة أو خــلال المحادوالعمیــل بمــ

 .كــدلیل على إثبات لاي التزام القانوني للشــركة ویمكــن اســتخدامه ــل ملكــاً ض)التســجیلات( ی

، بیانــاتات( وســجلات حركــة الالات و/أو المحادثــة )المحادثــیقــر العمیــل كــذلك بــأن التســجیلات الحالیــة للاتصــ   4.13

وجــود  لكشــف و/أو إثبــات وتنفیــذ وتوثیــق الاتصــالات و/أو المحادثــة وتنفیــذ المعــاملات تشــكل ھــذه التســجیلات دلــیلاً 

لات الاتصــا یمكــن اســتخدام التســجیلات الحالیــة للاتصــال بمــا فــي ذلــك ــاط آخــر، مــن المفھــوم أنــهالتعامــل و/أو أي نش

 . و/أو المحادثــة الإلكترونیــة )ســجلات( وســجلات حركــة البیانات بواسطة الشركة للأغراض القانونیة

 :التعامل على الھامش 5

یوافق العمیل ویتعھد في جمیع الحالات أن تكون القیمة السوقیة للمحفظة مساویة أو أعلى من الھامش الإجمالي     5.1 

لكامل المحفظة، وان الشركة سیكون لھا الحق في تصفیة أصول الحساب و/او اخطار العمیل بضرورة اجراء إیداع المستخدم 

نقدي عن طریق التحویل البنكي للأموال اللازمة على الفور، او بأي وسیلة أخرى قد تجدھا الشركة في حال أصبحت القیمة 

 .السوقیة للمحفظة مساویة للھامش الإجمالي المستخدم

لتفادي أي لبس او غموض یجوز اجراء تصفیة لأصول الحساب واتمامھا في أي وقت، وفي حالة ما إذا كانت القیمة    5.2 

بغض النظر عن توقیت التسویة و/او  لمستخدم لكامل المحفظة أو أقل منهالسوقیة للمحفظة مساویة للھامش الإجمالي ا

قل لأي نوع حساب أاو % 20تعدیل نسبة تصفیة أصول الحساب من ظروف السوق ذات الصلة تحتفظ الشركة بحقھا في 

ق الالكتروني ) الوثائالموقع النشر عبر من خلال  وبأي نسبة أخرى تراھا الشركة مناسبة، ویتم اعلام العمیل بھذا التعدیل

 .اقیةبر جزء لا یتجزأ من الاتفعبر سیاسات التداول المعلنة على موقع الشركة الالكتروني من وقت لآخر والتي تعت القانونية (

     یدین للشركة بالرصید السالب ان فإن العمیل یقر ویوافق على أنهإذا كان للعمیل حساب أو حسابین من أي نوع ك   5.3 

Negative Balance  یحق للشركة عمل تسویة بین الحسابات واجراء المقاصة لتغطیة  هد، وفي ھذه الحالة یوافق على أنإن وج

  .الرصید السالب من الحسابات الأخرى أو من الإیداعات الجدیدة

یقر العمیل بأن متطلب الھامش النقدي ضمانة لكل أمر بیع وشراء یستند إلى نسبة التمویل على الھامش المطبقة    5.4

 .على حساب العمیل

قوق عن ح إخفاق الشركة في أي وقت الطلب و/أو إخطار العمیل إیداع النقد للحفاظ على نسبة الھامش تنازلاً لا یشكل     5.5 

 .الشركة في القیام بذلك في أي وقت بعد ذلك ولا یشكل ذلك أي مسؤولیة على الشركة تجاه العمیل

ھذا التغییر ینطبق على جمیع أوامر البیع  یوافق العمیل أن متطلبات الھامش قد یتم تغییرھا من قبل الشركة وأن    5.6

 .  والشراء بالإضافة إلى المعاملات التي ستتم في المستقبل

تجاه متطلبات الھامش، یصبح حساب العمیل قابلا للتوقیف والتصفیة  ل فیھا بالتزاماتهفي الحالات التي لا یفي العمی   5.7

 . أدناه 11بموجب البند 

للرصيد المتاح للسحب تستغرق معالجتها لغاية سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب يوافق العميل على أن عملية السحب  5.8

 ساعه و خلال أيام العمل الرسمي . 48, و ان الرصيد المطلوب سحبة يتم خصمه من الحساب خلال 

 

 :تفویض الغیر من قبل العمیل -6

ل على الحساب , و خلال وكالة عدلية أو تفويض خطي يخول أي طرف أخر بالتداو تمنع الشركة التعامل من قبل الغير من 

 صاحب الحساب فقط .يقتصر التعامل على 

 

 :الرسوم والعمولات -7

تخضــع لرســوم وعمــولات تحــددھا الشــركة مــن وقــت لآخــر، ومرفـق فـي  ل بــأن الخــدمات المقدمــة لــهیقــر العمیــ  7.1 

قائمـة الرسـوم والعمـولات الحالیـة كمـا فـي تـاریخ الاتفاقیـة، ویقـر العمیـل ویوافــق بــأن ھــذه الرســوم (3)الملحـق رقـم 

علان عــن أي تغییــر لكافة العملاء عن طریق الوسائل المعتمدة لدى تخضــع للتغییــر مــن وقــت لآخــر وســتقوم الشــركة بــالإ

 .الشركة ومن ضمنھا القنوات الإلكترونیة

 :أعلاه دون حصر ما یلي(7.1تشمل الرسوم والعمولات بموجب البند )   7.2

اي رســوم، عمــولات، رســوم مضــافة، اضــافات او تخفیضــات ســعریة تنطبــق علــى اداة/ادوات مالیـــة محـــددة وحســـاب  -أ 

 و/أو حســـابات للعمیـــل ذات صـــلة بصـــفقات وعملیـــات منفـــذة و/او تـــم اضافتھا من قبل الوسیط الخارجي؛ 

 علقة بتجدید عقد أداة و/أو ادوات مالیة؛الرسوم و/أو التكلفة المت -ب

 الرسوم و/أو التكلفة المتعلقة بالمراكز او الصفقات القائمة على أداة و/أو ادوات مالیة محددة؛ -ج



 

 الرسوم و/أو التكلفة المتعلقة بالحسابات غیر النشطة؛ -د

ا للحصـر التكلفـة او الرسـوم المطبقـة علــى الودائــع، الرســوم المتعلقــة بالتحویــل بمـا فـي ذلـك علــى سـبیل المثـال ل -ـه

 والســحوبات وعملیــات الســحب المرتجعــة، واصــدار واعــادة اصــدار الشــیكات ومــا الى ذلك؛ 

ل لمتوقع الحصوفــرق الســعر بــین البیــع والشــراء، اضــافات و/أو تخفیضــات ســعریة حصــلت علیھــا الشــركة و/أو من ا -و

 علیھا من قبل مزودي الخدمة و/أو السیولة او أي طرف اخر؛ 

 تحویـــل العملـــة المتعلـــق بتكـــالیف المعـــاملات و/أو التـــداول والعمـــولات )إن وجـــدت( والأربـــاح و/أو الخسائر التي -ز

 .حدثت من أنشطة التداول

بالمبــالغ المســتلمة بعمــلات مختلفــة عــن العملــة الأساســیة المســتخدمة بواسطة حساب تحویــل العملــة المــرتبط  -ح 

 .العمیل

 ایة رسوم او تكالیف للجھات التنظیمیة و/او القانونیة؛  -ط 

  .أي مبالغ ذات الصلة والمتعلقة باشتراك العمیل بالأسواق المالیة -ي

والعمــولات المــذكورة لا تشــمل أي ضــرائب ســواء كانــت مفروضــة مــن جھات حكومیة  یتفــق الفــریقین أن الرســوم    7.3

  .و/أو من الوسیط الخارجي

علـى أنــواع محــددة مــن افة تطبیـق تكلفــة و/او تكـالیف مضـتم أعـلاه، قــد یـ(2. 7ي البنـد )علـى الــرغم ممــا ورد ف   7.4

 .التنفیذقبل المالیــة و/أو الخــدمات المقدمــة مــن قبــل الشــركة، والتي یـــتم إخطار العمیل بھا  ابات و/أو الأدواتالحسـ

أمــا فــي الحــالات التــي لا یــتم فیھــا إبــلاغ العمیــل بتكلفــة و/أو تكــالیف محــددة، یجــب علــى العمیــل مــن وقت    7.5 

 .الى آخر الاستفسار والحصول على تفسیر لمثل ھذه الرسوم والعمولات 

والضــرائب وفــرق الأســعار وغیرھــا مــن المبــالغ  ــزم العمیــل بــدفع بــدل العمــولات والرســوم والمصــاریفتیل   7.6 

غــت وذلــك بغــض النظــر عــن نــاتج الــربح والخســارة نتیجــة ھــذه العملیــات بحســب قائمــة الرســوم مابلبالغــا 

 .ووافــق علیھا طلــعكة والتــي یقــر العمیــل بانــه إوالعمــولات المطبقــة والمعتمــدة لــدى الشــر 

مــا حكــم قضــائي التــداول بالقــدر المسـموح بــه بموجــب القــوانین لأســباب إیحـق للفریــق الاول وضــع قیــود علــى    7.7

میل او اقتطـــاع ضـــریبي او حجـــز تحفظـــي او رصـــید مــدین فـــي الحســـاب او طلـــب مـــن جھـــة حكومیة ویقوم الع

  .بتعویض الشركة عن المطالبات والخسائر التي تكبدتھا

و بالطريقه و القيمة التي تراها تبييت على حساب العميل  و فوائد يحق للشركة في أي وقت فرض و قيد عمولات 7.8

 مناسبة بما يكفل مصالح الشركة والتزاماته مع الوسيط الأجنبي.

 :التزامات الشركة -8

 . ووفقا ً لأحكام القانون العمیل بناء على تعلیماتهرة حساب إدا   8.1 

 .تنفیذ القرارات والتعلیمات الصادرة من وقت لآخر من الجھات الرقابیة والھیئة   8.2 

عــدم اســتخدام الأمــوال والأصــول المودعــة فــي حســاب العمیــل فــي مــنح تســھیلات ائتمانیــة أو تقــدیم تمویل   8.3 

 .للغیر بأیة صورة من الصور

ى تســھیلات ائتمانیة او تمویل العمیــل لحصــول الشــركة علــ عــدم اســتخدام الأمــوال والأصـــول المودعــة فــي حســاب  8.4 

 .من الغیر او أیة منفعة خاصة

 .من ھذه الاتفاقیة(10الحفاظ على سریة المعلومات مع مراعاة البند )   8.5

  .الإلتزام باستقلالیة حساب العمیل عن حساب وأموال الشركة   8.6

 .تسجیل ملكیة الشراء باسم الشركة لدى الوسیط الخارجي ولصالح العمیل   8.7

 . خارجيللمــدد القانونیــة المتعامــل بھــا لــدى كــل وســیط اجــراء عملیــة التســدید والتســویة فــي حــالات البیــع وفقــا  

عــدم ممارســة اعمــال التمویــل علــى الھــامش فــي البورصــات الأجنبیــة بمفھومھــا الــوارد فــي تعلیمــات التمویل    8.8

 .على الھامش الصادر من قبل الھیئة

ــا أو ممثلــیھم القانونین عــدم قبــول تفــاویض لأي عملیــات شــراء أو بیــع فــي البورصــات الأجنبیــة إلا مــن عملائھ   8.9

 .حسب الأصول

 .عدم التعامل مع اي شركة وساطة مالیة خارجیة غیر مرخصة من الجھات المختصة في الخارج   8.10

  

ح لصاللأثمــان أي تعامــل مــا لــم یــتم بیعــه عــدم دفــع أو قیــد أي مبلــغ لحســاب أي مــن عمــلاء الشــركة تســدیدا    8.11

 .العمیل

  .عدم التعامل بالعملات الرقمیة أو أي عملات أخرى محظورة من قبل الجھات المختصة   8.12

  .قیةالا تكــون الشــركة ملزمــة باتخــاذ إجــراءات قانونیــة او قضــائیة بالنیابــة عــن العمیــل فــي أي أمــر یتعلــق بھذه الاتف   8.13

 

 : قبل الشركةمن  المشورة المالیة -9

و ونیــة أیقــر العمیــل بــأن الشــركة و/أو أي مــن موظفیھــا غیــر ملــزمین بتقــدیم النصــیحة أو المشــورة المالیــة أو القان  

كة مــن خـلال الشـر  عتبــار أي معلومــةإفیمــا یتعلــق بالتــداول عبــر الســوق المــالي، ولا یجــوز للعمیــل  الفنیــة أو أي توجیــه



 

 تحمـل المســؤولیة عــن قراراتــهوحـده ی یـع الأصـول، ویقـر بأنـهونظـام التـداول الإلكترونـي علـى أنھـا توصـیة بشـراء أو ب

عن  ولیةواعتمــاده علــى تلــك المعلومــات وأن الشركة لن تتحمل أیة مسؤ ـفقات والأوامــر الصــادرة عنــهالاســتثماریة والصـ

 .دقة وصحة وملائمة تلك المعلومات

 

 :المعلومات والخصوصیة  -10

ـف ـیلتـــزم العمیـــل بتزویـــد الفریـــق الأول بالنمـــاذج )الطلبـــات( المعتمـــدة مـــن قبـــل الفریـــق الأول لغایـــات تعری   10.1

مــن قبــل العمیــل، ویقــر العمیــل أن  /إلكترونياً ث تكــون موقعــة أصــولیاالعمیــل وفــتح الحســابات الخاصــة بالتــداول، بحیــ

لــم یخفــي أي وقــائع و/أو حقـائق مـن شـأنھا أن تـؤثر  ـحیحة ومتطابقــة وفعلیــة وأنــهجمیــع المعلومــات التــي قــدمھا صـ

ال ـي حــال الإخــلوحســن نیــة وفـ ى أداء كافـة التزاماتـه بدقــة وأمانــهـیعمل علـس لفریـق الأول بفـتح الحسـاب وأنـهعلـى قـرار ا

مســؤول عــن أیــة أضــرار قــد تلحــق بالشــركة ویتعھد بتبلیغ الشركة خطیا عن أي تغییر في أي من البیانات  بــذلك فإنــه

  .المذكورة

متثــال، وكــذلك ھـا الفریــق الأول مــن أجـل الإالمعلومـات التــي قــد یطلبیوافـق العمیــل فـي أي وقــت بتــوفیر    10.2

یتعھــد العمیــل بالكشــف عــن أي تغیــرات أو تحــدیثات علــى تلــك المعلومــات، ویقــوم العمیــل باســتكمال إجــراءات فــتح 

لتــزام بقــانون وتعلیمات مكافحة غسل الأموال إت مــع مراعــاة الالحســاب والتــي تتضــمن كامــل المعلومــات والمســتندا

 .وتمویل الإرھاب

تقــر الشــركة بــأن المعلومــات المقدمــة مــن العمیــل ســتعتبر معلومــات ســریة وســتحافظ الشــركة علــى قیمــة    10.3

مصــالح أي شــخص و/أو أشــخاص أخــرین غیــر العمیــل، وذلك عدا عن ھــذه المعلومــات بحیــث أنھــا لــن تســتخدم لخدمــة 

 الحالات المصرح بھا قانونا.ً 

 

 : تصفیة حساب العمیل -11

یحـق للشــركة، ودون اشــعار العمیــل الحــق بتصــفیة بعــض او كــل الممتلكــات المملوكــة للعمیــل او الغــاء أي امــر شراء  

 :و/أو بیع مسبق في الحساب و/او اغلاق مراكز مفتوحة وذلك في الحالات التالیة

  عدم تمكن العمیل من دفع دیون مستحقة الدفع؛ 

 ؛صدور حكم قضائي بعدم أھلیتهیل أو وفاة العم 

   إشھار إفلاس العمیل أو إعساره؛ 

  على حساب العمیل؛  /التحفظيصدور قرار قضائي بالحجز الاحتیاطي 

  ؛ هصدور حكم قضائي بحق العمیل فیما یتعلق بحساب 

   تعیین حارس قضائي على حساب العمیل؛ 

   الھــامش النقــدي إلــى مــا دون النســبة المئویــة المحــددة مــن تســاوي أو تــدني نســبة الرصــید الحــالي الــى

  .قبل الشركة

  للشركة على حساب التغطية على سبيل المثال لا الحصر ) استغلال الشك في طبيعة عقود قد تسبب خسائر

 الفجوات السعريه ( .

 مليات التداول و الخوادم .استخدام روبوتات أو انظمه الية للتداول من شأنها التأثير على سير ع 

 

 : المخاطر المالیة للتعامل في سوق التداول -12

خســارة مالیــة لجــزء أو  ـاطر التعامــل بالأصــول وبأنــه قــد یلحــق بــهعلــى درایــة بمخـ یقــر العمیــل بأنــه   12.1

سـیتحمل كافـة المخـاطر التـي تتعلـق بالأصـول التـي یقـوم  انـه، بحیـث مـل المبـالغ المودعـة فـي حسـابهلكا

 .بالاستثمار بھا من خلال شراءھا في البورصات الأجنبیة

 أن یــدفع للشــركة رصــیدفــي حــال كــان حســاب العمیــل مــدین للشــركة نتیجــة الخســارة، یتعھــد العمیــل بــ   12.2

مـن فوائـد مدینـة ورسـوم ومصـاریف ونفقـات وعمــولات  ون أي تـأخیر وكـل مـا یلحـق بـهدالمـدین مباشـرة و حسـابه

 ویــدرك العمیــل بأنــهحاجــة الــى اشــعار أو إخطــار، وبــدون خیر وبــدون تـأ وغرامــات وضــرائب وغیرھــا فــوراً 

یتحمـــل وحـــده كافـــة  هلــدى الشــركة وبأنـــ أو حســاباتهـن أي رصــید مــدین فــي حســابه و/المســؤول الوحیــد عـ

المصـــاریف والعمـــولات والـــدیون والفوائـــد المتراكمـــة، ودون أن تتحمـــل الشركة أدنى مسؤولیة نتیجة تسییل 

 .و/أو بیع الأصول

علــى درایــة تامــة بجمیــع المخــاطر التــي قــد تنشــأ فــي حــال حــدوث حركــة  یقــر العمیــل ویؤكــد أنــه   12.3

)حركــات( ســلبیة لعملــة و/أو أكثــر مــن العمــلات، كمــا یتحمــل العمیــل المخــاطر العالیــة التــي ینطــوي علیھــا 

و/أو الأضــرار التــي قــد تصــل إلــى بعــض أو كــل رأس المــال البیــع والشــراء، حیــث یتحمــل العمیــل الخســائر 

 .و/أو الأمــوال المســتثمرة للصــفقة )الصــفقات( التــي یــتم تنفیــذھا علــى مســؤولیة العمیــل المنفردة

حقـق إذا كــان السـوق المــالي فــي یقـر العمیــل علــى أن بعــض أوامــر البیـع والشــراء قـد لا تكــون قابلــة للت  12.4

حالــة تذبــذب أو تــوتر أو قلــق أو أي اكتظــاظ بســبب كثــرة الأوامــر الصــادرة مــن العمــلاء أو بســبب وجود حجـم 



 

ر ـــعتـداول قلیـل، لـذلك قـد یكـون مـن الصـعب تحدیـد المخـاطر التـي قـد یتعـرض لھـا العمیـل، فقـد یــنخفض س

 .وقیمــة أي مــن الأصــول إلــى جانــب الارتفـــاع كــذلك وقــد لا یســتلم العمــلاء المبلـــغ المستثمر فورا

قــد ینــتج عنھــا رصــید ســلبي بســبب  الشــراء المنفــذة علــى حســابهیقــر العمیــل أن أوامــر البیــع و   12.5 

اســتخدام العمیــل نســبة أعلــى للتمویــل علــى الھــامش وھــي القــدرة علــى تحمــل عــدد أكبــر مــن المراكــز التــي 

ـى ـات التمویـل علقــد تـؤدي إلـى زیـادة خطـر الإغـلاق التلقـائي المحتمـل للحسـاب، لـذا قامـت الشـركة بضـبط عملی

ي بالھـامش المالیـة مـن أجـل تزویـد العمیـل بحمایـة أعلـى وتقلیـل إمكانیـة تعـرض حسـاب العمیـل إلـى رصـید سـل

القـدرة علـى اختیـار النسـبة الأعلـى للتمویـل علـى الھـامش ممـا قد یؤدي الى أن  ومـع ذلـك، فـإن العمیـل لدیـه

 .لى مع إمكانیة عائد أعلىیتعرض الحساب لخطر أع

تشــمل المخــاطر للتعامــل فــي البورصــات الأجنبیــة وذلــك علــى ســبیل المثــال لا الحصــر بحیــث لا یمكــن    12.6

  :ادراج جمیع المخاطر المحتملة

 مخاطر السوق؛  -أ

 مخاطر المضاربة؛  -ب

 ت عمل ممتدة؛مخاطر التحوط والتداول الیومي والتداول لساعا -ج

 مخاطر التنفیذ والتكنولوجیا؛ -د 

 مخاطر المنتجات؛ -ه 

 ؛ و أسعار الصرف مخاطر العملات -و 

 المخاطر المحاسبیة ومخاطر الائتمان؛ -ز

 المخاطر التي قد تحدث من الوسیط الخارجي؛ -ح

 ؛ مخاطر سياسيه و تشريعية خاصة بالأسواق التي يتم التعامل من خلالها  -ط

  ؛و الفجوات السعريه  مخاطر الإنزلاق السعري -ي

  ؛طب إدراجھــا وشــطبھا مــن حسابهحالــة إفــلاس أي شــركة مصــدرة للورقــة المالیــة المشــتراة وبالنتیجــة شــ -ك

فاض عدد انخ ـــتج عنـــهنإعـــادة ھیكلـــة رأســمال أي شـــركة مصــدرة للورقــة المالیــة المشـــتراة الأمــر الــذي ی -ل

 ؛ الأوراق المالیة في حسابه

 مشتراة لأجل غیر محدد ولأي سبب؛ إیقاف التداول على الورقة المالیة ال -م

 ؛ انخفاض قیمة الورقة المالیة بشكل تصبح قیمتھا متدنیة جدا  -ن 

اق المالیــة وعلــى ســبیل المثــال لا الحصــر داول علــى الأور رجیین عــن قبــول أوامــر التــتوقــف الوســطاء الخــا -س

 الأســھم ضــمن النشــرات العالمیــة المعروفــة و/أو إیقــاف خدمــة التــداول بھــا لأي ســبب كان؛

بحـال أصـبحت الورقـة المالیـة المشـتراة بـلا قیمـة، وھـي الأسـھم التـي فقـدت قیمتھـا الســوقیة و/أو تكــون  -ع 

تعلیــق التـداول علــى  م، الأمــر الــذي یترتــب علیــهمعــدو ة جــدا والتــداول علیھــا شــبهقیمتھــا الســوقیة متدنیــ

الیــة المدرجــة ي ســبب كـان مـن قبـل الوسـطاء الخـارجیین أو الحـافظ الأمـین أو الأســواق المھـذه الورقـة المالیـة لأ

یــتم اســتبعادھا مــن حســاب العمیــل لــدى الشــركة علــى ضــوء اســتبعادھا مــن حســاب الشــركة  فیھــا، وعلیــه

ــة تنطبــق علیھــا ھــذه الحالــة وبحــال تغییــر تصــنیف ھــذه الورقــة لــدى الوســطاء الخــارجیین و/أو أي ورقــة مالی

حســاب العمیــل لــدى الشــركة التعلیــق وظھورھــا مجــددا فــي المالیــة وعودتھــا للتــداول ســوف یــتم رفــع 

عة مثل ھذه الأوراق المالیة العمیل متابوبــدون أدنــى مســؤولیة علــى الشــركة وفي جمیع الأحوال یقع على عاتق 

 ؛بنفسه

وھــي الأوراق المالیــة التــي یــتم شــطبھا  Delisted Shares  حــال أصــبحت الورقــة المالیــة المشــتراةفي  -ف 

و الغـــاء ادراجھـــا وإیقـــاف مــن ســجل الأوراق المالیــة المتداولــة بالأســواق المالیــة المدرجــة بھــا و/أو یــتم تجمیــد أ

التـــداول علیھـــا بقـــرارات مـــن الجھـــات الرقابیـــة بحســـب التشـــریعات المعمــول بھــا فــي البورصـات الأجنبیــة 

ســاب فیــتم اســتبعاد ھـذه الأوراق المالیـة مـن حسـاب العمیـل لــدى الشــركة علــى ضــوء اســتبعادھا مــن ح

لــن تظھــر ھــذه الأوراق المالیــة  هن أو الأســواق المالیــة وعلیــالشــركة لــدى الوســطاء الخــارجیین أو الحــافظ الامــی

تــم شــطبھا  ى ھــذه الأوراق المالیــة كونــهضــمن حســاب العمیــل لــدى الشــركة ولــن یكــون ھنــاك تــداول علــ

 ه .الأوراق المالیــة وفي جمیع الأحوال یقع على عاتق العمیل متابعة مثل ھذه الأوراق المالیة بنفس مــن ســجل

 : القاھرة والظروف الطارئة القوة -13

بـــأن الشـــركة لا تتحمـــل أي التـــزام أو مســـؤولیة  یقـــر العمیـــل بعلمـــه وبمعرفتـــه التامـــة وبموافقتـــه   13.1

أو تعــویض عــن أي عطـل أو ضــرر أو ربــح فائــت أو فــوات منفعـة أو غیرھـا فیمـا یتعلـق بالنتـائج المترتبــة 

ھــزة العمــل الداخلیــة علــى انقطــاع ســیر أعمالھــا بســبب القضــاء والقــدر أو القــوة القــاھرة أو تعطــل أج

أو الخارجیــة أو اثنــاء تحــدیث و/أو صــیانة نظــام التــداول الالكترونــي أو أعمــال الشــغب أو الإضــرابات 

تأخر الحوالات المدنیــة أو العصــیان المســلح أو الحــروب و/أو نتیجــة تجمیــد أموالھــا وحســاباتھا و/أو 

تقییــد نشــاطاتھا وأعمالھــا أو ســحب التــراخیص الممنوحــة لھــا أو وقفھــا  و/أو يط الأجنبيالواردة من الوس

أو وقفھــا عــن مزاولــة أي مــن نشــاطاتھا بــداعي عــدم التــرخیص  ا أو وقــف الشــركة عــن العمــلأو الغائھــ



 

جھــات ذات العلاقــة و/أو قــرارات الجھــات الرســمیة و/أو أو لأي ســبب آخــر وذلــك بموجــب قــرارات مــن ال

الرقابیــة و/أو المنظمــة محلیــا و/أو اقلیمیــا و/أو دولیــا أو أي أســباب خارجــة عــن ســیطرتھا و/أو أي اغــلاق 

وك المراســلة و/أو بتعطیــل المســتخدمین عــن العمــل أو نتیجــة تعــرض شــركات الوســاطة و/أو البنــ

البورصــات والأســواق المالیــة لمثــل ھــذه الظــروف أو نتیجــة خطــأ أو اھمــال الفریــق الثــاني أو الغیــر، 

إفـــلاس و/أو تعلیـــق أعمـــال  , رـى ســـبیل المثـــال لا الحصـــوتــدرج ضــمن حــالات القــوة القــاھرة علـ

المنقولــة وغیــر المنقولــة ومــن  ـارجي و/أو تجمیـــد نشـــاطاته و/أو الحجــز علــى أموالــهالخــ الوســـیط

ضــمنھا الأوراق المالیــة فــي البورصــات الأجنبیــة لمصــلحة العمیــل و/أو توقــف الوســطاء الخــارجیین 

أي حالات تخرج عن  التعامل ببعض الخدمات وعموماً  عــن التعامــل مــع الشــركة جزئیــا أو كلیــا أو إیقــاف

 ,إرادة وسیطرة الشركة

 ل، فــي حــال أن ھنــاك ظروفــاودون إشــعار العمیــیجــوز للشــركة أن تقــرر وحســب مــا تــراه مناســبا   13.2

لظــروف الــواردة فــي البنــد اســتثنائیة قائمــة ومنھــا علــى ســبیل المثــال لا الحصــر اطارئــه أو ظروفــا 

 :أن تتخذ أي من الخطوات التالیة(13.1)

 زیادة متطلبات إیداعات العمیل؛  -أ

تعتقــد الشــركة  إغــلاق أي أو كافــة عقــود الســلع المفتوحــة الخاصــة بــالعملاء بمســتوى إغــلاق -ب

 مناسب؛  هأنبشكل معقول 

 تعلیق أو تعدیل تطبیق كافة أو أي من أحكام ھذه الاتفاقیة إلى الحد المعقول؛  -ت

  .تغییر الموعد الأخیر للمتاجرة فیما یتعلق بأي من الأدوات المالیة -ث

ولا  سـوخهفـي حـال اسـتمرت حالـة القـوة القـاھرة لمـدة ثلاثـة أشـھر متتالیـة تعتبـر الاتفاقیـة مف    13.3

  .لغایة تاریخ حالة القوة القاھرة نفقات إضافیة سواء ما ھو ملتزم بهالفریقین مسؤولیة أو  یتحمـل أي من

 المراسلات الصادرة عن الشركة:  -14

أن كــل مراســلة و/أو إخطــار و/أو إشــعار صــادرة عــن الشــركة إلــى العمیــل،  مــن المتفــق علیــه   14.1 

تكــون ملزمـة تمامـا للعمیـل، كمـا وأن أي إشـعار أو إنـذار أو كتـاب مـن الشـركة للعمیـل عبـر وسـائل الاتصـال 

ویقــر العمیــل بــأن الشــركة لا تتحمــل أي  ، ھــذایــل تعتبــر أیضــا ملزمــة لــهالمعتمــدة مــن قبــل العم

عـن طریـق البریـد أو  البریـد أو العنـوان المرسـل لـه مسـؤولیة مـن جـراء ذلـك حتـى ولـو اسـتعمل صـندوق

غیــر  وأیــة صــلاحیة أ ـاكس مــن قبــل شــخص لــیس لــهالبریــد الإلكترونــي أو رقــم / أرقــام الھــاتف أو التلفـ

مفــوض مــن الشــركة، ویتحمــل العمیــل كامــل المســؤولیة الناجمــة عــن كــل ســوء اســتعمال قــد 

وفقــا للحــالات  ة للبیــع و/أو للشــراء لحســابهیحصــل، كمــا ویعتــرف بصــحة جمیــع العملیــات الحاصــل

 .المذكورة أعلاه

إشــعارات وغیرھــا مــن المراســلات الخطیــة التــي تصــدرھا الشــركة للعمیــل جمیــع الكشــوف وال   14.2

فیمــا یتعلـــق بحسابه/حســـاباته وأي عملیـــة و/أو عملیـــات، یـــتم إرســـالھا علـــى وســـائل الاتصـــال 

غییــر فــي وســائل الاتصــال المعتمــدة، المعتمـــدة ً ویكــون العمیــل مســؤولا فــي جمیــع الأوقــات بــأي ت

كمــا یكــون العمیــل مســؤولا ً فــي جمیــع الأوقــات عــن إخطــار الشــركة فــي حالــة عــدم اســتلامه 

لكشــوف حســاباته أو  أي مراســلات، ویعتبــر عــدم اعتراضــه كتابــة علــى عــدم وصــول الكشــوف دلــیلا 

ى اســتلامه لھــا خـلال المـدة المحـددة، ویتنـازل العمیـل صـراحة عـن أیـة مطالبـة ضـد الشـركة قـد تنشـأ علــ

عـن عـدم تمكـن الشـركة مـن الاتصـال بـه سـواء كـان ذلـك بسـبب فشـل العمیـل فـي تزویـد الشـركة بـالعنوان 

یــام الشــركة بمجھــودات الاتصــال بــه، وفــي حالــة عــدم الصـحیح أو عــدم إجابتــه علــى الشــركة رغــم ق

قیــام العمیــل بتزویـد الشـركة بـالعنوان الصـحیح أو فـي حالـة إخطـاره للشـركة علـى وجـه التحدیـد بأنـه لا 

ه ته واسـتثماراتیرغـب فـي اسـتلام أیــة مراســلات بمــا فیھـا الكشــوف والإشــعارات فیمـا یتعلـق بحسـابا

فعندئـذ یوافــق العمیــل علــى تعــویض الشــركة وعــدم تحمیلھــا أي مســؤولیة عــن الضــرر والخســارة 

الناشــئة بشــكل مباشــر أو غیــر مباشــر نتیجــة عــدم تزویــد العمیــل بالكشــوف أو الإشــعارات أو غیرھــا 

ســابات العمیـل واسـتثماراته، بمــا فــي ذلـك ودون تحدیـد أي مطالبـات مــن المعلومــات المتعقلـة بح

ناشـئة عـن عــدم تمكــن العمیـل مــن الــرد علــى أو طلـب تصــحیح أیــة أخطــاء أو أخطــاء مزعومـة فــي أي 

ـى التنــازل عــن لعمیــل علـمــن تلــك الكشــوف أو الإشــعارات أو غیرھــا مــن المعلومــات، كمــا یوافــق ا

 .في ھذا الخصوص جمیــع حقوقــه ومطالبــه

 ضحيو وفقاً للشروط الخاصه بكل صفقه سترسل الشركة للعميل تأكيداً في نهاية كل يوم تداول  14.3

 ـار إلیـهیشیـات ھـذا البنـد ، بالتفصـیل الصـفقات التـي تـم فتحھـا او اغلاقھـا فـي یـوم التـداول المحـدد )لغا

 و علــى أي وســیلة اتصــال أخــرى علــى المنصــة ألاحقــا )بـــ"التأكیــد"( ســیكون ھــذا التأكیــد متاحــا 



 

الشــركة  فــي جمیــع الأوقــات عــن إخطــار ویكــون العمیــل مســؤولا ً ، تعتمــدھا الشــركة لھــذا الغــرض 

 .ید أو إذا كان التأكید أو المعلومات المتعلقة بصفقة معینة غیر صحیحةالتأكه فــي حالة عدم استلام

 

 وملزما للعميل في أي من الحالات التاليه:نھائیا ( 14.3)بالبند أعلاه  هیكون التأكید المنصوص علی   14.4

 في حالة عدم وجود خطأ ظاھر؛ أو  -أ 

 خطیا من العمیل على التأكید؛ أو في حال عدم تلقي الشركة اعتراضا  -ب

وذلك خلال المھلة المحددة بموجب ,  في حال عدم قیام العمیل بإخطار الشركة بوجود خطأ في التأكید -ج

   .التأكید

  سریان وإنھاء الاتفاقیة  -15

تكــون جمیــع الحقــوق والواجبــات والالتزامــات الخاصــة بــالفریقین المنصــوص علیھــا فــي   15.1

مـن تـاریخ التوقیـع علیھـا مـن قبـل الفـریقین وتبقـى قائمـة إلـى  الاتفاقیـة ملزمـة اعتبـارا ً ھــذه 

حـین إنھائھـا، ویحــق لأي مــن الفــریقین إنھــاء العمــل بھــذه الاتفاقیــة بــأي وقــت مــن خــلال 

  .من الإنھاء( یوما 30قبل ) خطیا ًإشــعار الفریــق الأخــر 

یــع تعتبــر بمثابــة توق نیــة علــى كافــة بنــود الاتفاقیــة ومرفقاتھــاان موافقــة العمیــل الالكترو 15.2

علیھــا وإقــرار بمــا جــاء فیھــا وبالتــالي تعتبــر جمیــع الحقــوق والالتزامــات المــذكورة فــي منــه 

 .یلالاتفاقیــة ملزمة للفریقین من تاریخ الموافقة الإلكترونیة علیھا من قبل العم

  :إشعار خطي في الحالات التالیة یحق للشركة إنھاء ھذه الاتفاقیة فورا دون توجیه 15.3

 انتھاك العمیل بشكل متكرر لأحكام ھذه الاتفاقیة؛  -أ

 تقدیم العمیل معلومات خاطئة للشركة؛  -ب

 لادلاء بــايعــدم الالتــزام بــالقوانین والتعلیمــات الســاریة المفعــول والتــي تتطلــب التصــریح وا  -ت

 معلومات متعلقة بالعمیل

 البدء في إجراءات قضائیة و/أو قانونیة ضد العمیل من قبل الشركة؛   -ث

 عدم أھلیة العمیل لإصدار أوامر البیع و/أو الشراء؛  -ج

 اخفاق العمیل في دفع أي من مستحقاتھ؛  -ح

 .عدم الالتزام بالھامش النقدي -خ

 اب التداول بشكل غير سليم .اجراء التداولات المشكوك بها و استغلال حس -د

 

لھـذا البنـد، فـإن ذلـك لـن یـؤثر علـى أیـة معـاملات قیـد في حال إنهاء هذه الإتفاقيه استناداً   15.4

، وأن الإنھــاء لــن یوقــف أية حقوق نشأت و/أو اية التزامات تحققت على تلك المعاملات التنفیـذ و/أو 

 .قد صدر الأمر بتنفیذھاأو یــؤثر على تنفیذ أي معاملة 

 

 : استقلالیة البنود -16

، ـا فیعتبـر ذلـك البنـد لاغیإذا أصـبح أي بنـد مـن بنـود ھـذه الاتفاقیـة مخالفـا للقـوانین، أو اسـتحال تنفیـذه 

العمـل بأحكـام البنـود الأخـرى مـا لـم یـؤثر إلغـاء البنـد ھـذا علـى جـوھر الاتفاقیـة وعنـدھا فـإن لأي ویسـتمر 

 أعلاه.  15مـن الفـریقین إشعار الفریق الآخر برغبته بإنھائھا وفقا للبند 

 

 

 

  :شمول الاتفاقیة- -17

، تشــكل ھــذه الاتفاقیــة وجمیــع الملاحــق وأي ادنــاه(17.2)مــع مراعــاة مــا ھــو وارد فــي البنــد  17.1 

بنــود أو شــروط موجــودة علــى الموقــع الإلكترونــي للشــركة أو أي تفــاویض أو كشــوفات حســاب 

  .ناتجــة عن عملیات التداول المقدمة للعمیل بین الفریقین كامل الاتفاق بین الأطراف

بـأن للشـركة الحـق فـي تعـدیل ھـذه الاتفاقیـة سـواء بتعـدیل أي مـن بنودھـا یوافـق ویقـر العمیـل   17.2

الحالیـة أو إضــافة بنـــود ونصـــوص جدیــدة فـــي أي وقـــت، علــى أن تقـــوم الشـــركة بإشــعار العمیـــل 

التعــدیل و/أو الإلغــاء و/أو الإضــافة،  بھـــذه التعــدیلات قبــل ســبعة أیــام علــى الأقــل مــن تــاریخ نفــاذ

وبحــال مـرور سـبعة أیـام علـى تـاریخ الاشـعار بـدون ورود أي اعتـراض خطـي مـن قبـل العمیـل تعتبـر 

  .ھـذه التعدیلات موافق علیھا من قبل العمیل وتعتبر جزء لا یتجزأ من ھذه الاتفاقیة



 

ـریقین أن أي تعــدیل أو تشــریعات أو قــوانین أو أیــة معــاییر جدیــدة بــین الفـ من المتفــق علیــه 17.3  

تضــعھا الجھـــات المنظمـــة والرقابیـــة علـــى الأســـواق المالیـــة والبورصـــات الأجنبیـــة محلیـــة كانـــت 

 .و/أو خارجیة تطبق على ھذه الاتفاقیة دون ضرورة لإشعار الفریق الثاني بذلك

 

 : المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبیق -18

ــادئ مب لاتفاقیــة وفقــا لمــا تقتضــیهیلتــزم كــل مــن الفــریقین ویوافقــان علــى تنفیــذ مضــمون ھــذه ا

علیمـــات حســن النیــة فــي تنفیـــذ العقـــود، حیـــث تخضـــع ھـــذه الاتفاقیـــة للقـــوانین والأنظمـــة والت

النافـــذة فـــي المملكـــة الأردنیـــة الھاشــمیة، وتحــال كافــة الخلافــات الناشــئة عــن تنفیــذ و/أو تفســیر ھــذه 

الاتفاقیــة او تطبیــق أي مــن احكامھــا فــي حــال عــدم امكانیــة التوصــل إلــى حــل ودي إلــى محــاكم عمــان 

ان ل( واعتبارھــا المحكمــة المختصــة، ویشـمل الخــلاف أي نـزاع أو مطالبـة أو ادعـاء مھمـا كـ)قصــر العــد

وبناء على ما تقدم، فقد تم  .ناشـئ عــن ھــذه الاتفاقیة أو متعلق بھا نوعـه أو سـببه أو طبیعتـه طالمـا أنـه

 .توقیع ھذه الاتفاقیة حسب الأصول في التاریخ المحدد أعلاه

 

 

 

 الفريق الثاني :                                                          :ق الأول يالفر 

 

 م                                                   العميل :.......................................شركة رم للوساطة المالية م.ع.

 

 

 

 التوقيع :                                        التوقيع :                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 (1ملحق رقم )

 اتفاقیة تعامل عبر الانترنت

 

 بالإشارة الى اتفاقیة الوساطة المالیة لحساب الغیر في البورصات الأجنبیة الموقعة فیما بیني وبین شركة رم للوساطة المالیة م.ع.م 

  )"الاتفاقیة"(.بتاریخ ........................  )"الشركة"(

ھذه الأحكام والشروط التي بموجبھا تسمح للعمیل بالوصول إلى واحد أو  )"الاتفاقیة عبر الإنترنت"(تحدد اتفاقیة التعامل عبر الإنترنت 

ة قبل العمیل وجمیع روابط البرامج والاتصالات المتوفر أكثر من منصات التداول عبر الإنترنت، من خلال متصفح الإنترنت المستعمل من 

 حعبر الانترنت )"خدمة التداول عبر الإنترنت"(، وتحدد ھذه للعمیل إلكترونیا و/أو الطلب ً الاتفاقیة الشروط والبنود التي بموجبھا تسم

وعلیه فقد اتفق الفریقین على ما  .( العمیلالشركة بتنفیذ ومراقبة النشاط والنظام )الطلبات( و/أو المعاملات في حساب )حسابات 

 یلي:

، "المنصة"()تقوم الشركة بتزوید العمیل بخدمة التداول عبر الانترنت من خلال البرنامج المملوك لھا على المنصة الخاصة بھا  .1

بحیث توفر الشركة للعمیل بموجب ھذه الاتفاقیة حساب الكتروني عبر الانترنت یحتوي على اسم مستخدم وكلمة مرور 

  .، بحیث یتم من خلاله إجراء عملیات التداول من قبل العمیل وعلى مسؤولیته الخاصة)"الحساب الالكتروني "(

الإنترنت ملك الشركة ویقتصر حق العمیل باستخدام البرنامج لغایات التداول یقر العمیل أن البرنامج الخاص لغایات التداول عبر  .2

فقط ولا ینشأ لھ حق تملكھ و/أو تملك أي جزء منھ، ویتعھد العمیل بعدم استخدام البرنامج خارج إطار شروط وأحكام ھذه 

 الاتفاقیة وعدم العبث بمحتویات البرنامج بأي شكل من الأشكال

المعلومات التي توفرھا المنصة و/أو إعادة توزیعھا و/أو نشرھا و/أو بثھا بأي شكل من الأشكال، ویتعھد  لا یحق للعمیل توزیع .3

  .العمیل بعدم استخدام ھذه المعلومـات خارج إطار شروط واحكام ھذه الاتفاقیة

وحمایة كلمة المرور العمیل ھو المالك الحصري والوحید للحساب الالكتروني ویتحمل المسؤولیة الكاملة عن استخدام  .4

 وتسجیل الدخول ولأي عملیة تحدث من خلال الحساب.

 یقر العمیل على أن كلمة المرور الخاصة بالحساب یمكن ان یتم تحدیثھا لأغراض أمنیة. . .5

یوافق العمیل ویقر بأن مسؤولیة الحساب تقع على عاتقه وأنه سیقوم بأعلام الشركة فورا وبشكل خطي في أي من الحالات  .6

 تالیةال

 فقدان كلمة المرور و/او استخدامھا من قبل اشخاص غیر مخولین؛   -أ

 عدم استلام العمیل رسالة تفید تسلم الطلب و/أو تنفیذه؛  -ب

 و/أو المفوض على الحساب؛  هر عنأي تسلم لتأكید طلب و/أو تنفیذه على حساب العمیل دون ان یكون الطلب صاد -ت

  .أو تاریخ عملیات العمیل أیة معلومات غیر صحیحة في حساب مراكز،  -ث

یقر العمیل بأن المعلومات التي حصل علیھا كجزء من خدمة التداول عبر الإنترنت لا تعتبر ترویج أو توصیات أو بیع ایة أوراق  .7

 وعلى مسؤولیته وحده .ه مالیة، وجمیع عملیـات الشراء والبیع التي یقوم بھا العمیل ھي بناء لشراء على طلب

الشركة غیر مسؤولة عن رفض أي عملیة تداول للأصول لا یوجد مقابلھا رصید نقدي عند ادخال أمر الشراء و/أو يقر العمیل أن  .8

 بیع، كما أن الشركة غیر مسؤولة عن رفض أي عملیة بیع لأصول غیر موجودة بحوزة العمیل عند ادخال أمر البیع.

تداول عبر الإنترنت من أي عملة لأخرى، فیتم تحدید سعر إذا رغب العمیل بتحویل أي مبلغ مطلوب عند تنفیذ أي عملیة . .9

 .التحویل لھذا الغرض حسـب السـعر المعتمد لدى الشركة في یوم التحویل

یفوض العمیل الشركة بموجب ھذه الاتفاقیة وبدون حاجة الى توثیق آخر بأن تقید على حسابه أیة رسوم وعمولات وتكالیف . .10

 ر الإنترنت وأیة مصاریف أخرى متعلقة بھا.عـن التـداول عبـ هونفقات ناتج

سواءا باليد او من خلال البريد  استلم نسخه منھا هاطلع على بیان المخاطر المرفق بھذه الاتفاقیة ویقر أن هیقر العمیل أن .11

ستخدامه جة عن ا، ویقر العمیل بمعرفته وإدراكه التام لكافة المخاطر وقبوله لھا وتحمله المسؤولیة الكاملة النات الالكتروني

 لخدمة التداول عبر الإنترنت



 

لا تتحمل الشركة أو أي من موظفیھا أیة مسؤولیة سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة أو تبعیة طارئة عن أیة التزامات أو خسارة . .12

 أو ضرر أو مصاریف یتكبدھا العمیل ویشمل ذلك دون حصر ما یلي:

 استعمال خدمة التداول عبر الإنترنت أو عدم القدرة على استعمالھا؛  -أ

تعطل أي نظام )نظام التداول لدى السوق أو نظام التداول عبر الإنترنت لدى الشركة( أو التیار الكھربائي أو الاتصالات أو  -ب

 قنوات الشبكة أو أي نظام آخر یتعطل أو یتوقف عن العمل؛ 

 

یر مسؤوله عن أي خلل أو ھجوم فیروسات أو قرصنة، ویعتبر أي اختراق للبرنامج أو كلمة المرور من تعتبر الشركة غ -ج

 مسؤولیة العمیل وحده؛ 

أي خسارة أو ضرر ناجم عن أو بسبب عدم دقة أو خطأ أو تأخیر أو إغفال أو عدم أداء أو تعطل في أي من البیانات أو  -د

أو إغفال أو أي شرط من شروط القوة القاھرة أو أي سبب آخر، سواء كان ذلك في المعلومات أو الرسائل بسبب أي إھمال 

 نطاق الشركة أو أي من مقّدمي الخدمات )مقدمي الخدمة(

یقر العمیل أنه من وقت لآخر، ولأي سبب، قد لا تكون خدمة الدخول عبر الإنترنت متاحة وقد تكون غیر متوفرة لاستخدامھم  .13

في الأجھزة و/أو خطأ في البرنامج و/أو قطع للخدمة أو البث و/أو أي سبب آخر، ویوافق العمیل بسبب الصیانة و/أو عطل 

 على عدم مسؤولیة الشركة وأي من المزودین لأي ضرر ناتج عن عدم توفر خدمة الدخول عبر الإنترنت

التعدیلات على موقع الشركة یجوز تعدیل بنود الاتفاقیة عبر الانترنت في أي وقت من قبل الشركة عن طریق نشر تلك . .14

الإلكتروني، ویقر العمیل ویوافق على أن العملیة الأولى في حسابه للتداول بعد أي تعدیل من ھذا القبیل سوف یشكل قبول 

من طرفه لھذا التغییر اما إذا رغب العمیل في عدم قبول ھذا التغییر، فالطریقة الوحیدة للاعتراض على ذلك التعدیل ھي 

یجب علیه التواصل المستمر مع خدمة العملاء و/او ه ورا عن استخدام خدمة التداول عبر الانترنت ویعي العمیل بأنبالتوقف ف

مدیر الحساب الخاص به لمعرفة فیما اذا كان ھناك أي تعدیلات على بنود الاتفاقیة عبر الانترنت في حال عدم متابعته 

 .المستمرة لموقع الشركة الالكتروني

یوافق العمیل على البنود والشروط الواردة  /الكترونياّ سواء كان ورقياّ أو من خلال منصة العملاء ع ھذه الاتفاقیةبمجرد توقی .15

 .فیھا

 

 

 ..................اسم العميل: ...........................                                                                             رم للوساطة المالية م.ع.م 
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 (2الملحق رقم )

 اتفاقیة تعامل عبر التطبیقات الذكیة

بالإشارة إلى اتفاقیة الوساطة المالیة لحساب الغیر في البورصات الأجنبیة الموقعة فیما بیني وبین شركة رم للوساطة المالیة م.ع.م  

  .)"الاتفاقیة"(بتاریخ        /          /                )"الشركة"(

یل ھذه، الأحكام والشروط التي بموجبھا تسمح للعم ت الذكیة"()"الاتفاقیة عبر التطبیقاتحدد اتفاقیة تعامل عبر التطبیقات الذكیة 

ام ، وتشمل ھذه الاتفاقیة الشروط والأحك)"التطبیق"(بمتابعة والتحكم في حساب المتاجرة الخاصة بھه عن طریق التطبیقات الذكیة 

تتضمن تنفیذ عملیات المتاجرة في حسابھه والخاصة بالكیفیة التي ستسمح الشركة من خلالھا إلكترونیا للعمیل بمتابعة الحساب و/أو 

خدمة التداول عبر التطبیقات الذكیة جمیع الروابط والبرمجیات المتعلقة بتداول الأصول عبر التطبیق المملوك للشركة الذي یحمله 

روني طریق الموقع الإلكت العمیل على أجھزته الخاصة. وتتوفر ھذه الخدمة لأنواع محددة من الأنظمة التشغیلیة التي یمكن معرفتھا عن

 .للشركة

 

 وعلیه فقد اتفق الفریقین على ما یلي

يقر العمیل بأن استخدام خدمة التداول عبر التطبیقات الذكیة ھو على مسؤولیته الشخصیة وأن ھذه الخدمة قد تكون معرضة  .1

 لحدوث أي أخطاء تقنیة في أي وقت وقد لا تعمل أحیانا كما ھو متوقع من قبل العمیل.

تقوم الشركة بتزوید العمیل خدمة التداول عبر التطبیق الذكي من خلال التطبیق المملوك لھا، بحیث توفر الشركة للعمیل  .2

یث یتم ، بح)"الحساب الالكتروني للتطبیق"(بموجب ھذه الاتفاقیة حساب الكتروني یحتوي على اسم مستخدم وكلمة مرور 

 میل وعلى مسؤولیته الخاصةمن خلاله إجراء عملیات التداول من قبل الع

یقر العمیل أن البرنامج الخاص المقترح لغایات التداول عبر التطبیق ملك الشركة ویقتصر حق العمیل باستخدام البرنامج .  .3

لغایات التداول فقط ولا ینشأ له حق تملكه و/أو تملك أي جزء منه، ویتعھد العمیل بعدم استخدام البرنامج خارج إطار شروط 

 ھذه الاتفاقیة وعدم العبث بمحتویات البرنامج بأي شكل من الأشكال وأحكام

لا یحق للعمیل توزیع المعلومات التي یوفرھا التطبیق و/أو إعادة توزیعھا و/أو نشرھا و/أو بثھا بأي شكل من الأشكال، ویتعھد  .4

 العمیل بعدم استخدام ھذه المعلومـات خارج إطار شروط واحكام ھذه الاتفاقیة.

یل ھو المالك الحصري والوحید للحساب الالكتروني الخاص بالتطبیق ویتحمل المسؤولیة الكاملة عن استخدام وحمایة العم .5

 كلمة المرور وتسجیل الدخول ولأي عملیة تحدث من خلال الحساب.

 یقر العمیل على أن كلمة المرور الخاصة بالحساب یمكن ان یتم تحدیثھا لأغراض أمنیة.  .6

یقر بأن مسؤولیة الحساب تقع على عاتقه وأنه سیقوم بأعلام الشركة فورا وبشكل خطي في أي من الحالات یوافق العمیل و  .7

 فقدان كلمة المرور و/او استخدامھا من قبل اشخاص غیر مخولین؛  -أ   التالیة

 عدم استلام العمیل رسالة تفید تسلم الطلب و/أو تنفیذه؛  -ب

 و/أو المفوض على الحساب؛  هعلى حساب العمیل دون ان یكون الطلب صادر عن أي تسلم لتأكید طلب و/أو تنفیذه -ج

  .أیة معلومات غیر صحیحة في حساب مراكز، أو تاریخ عملیات العمیل -د

یقر العمیل بأن المعلومات التي حصل علیھا كجزء من خدمة التداول عبر التطبیق لشراء أو بیع أیة أوراق مالیة لا تعتبر ترویج  .8

 صیات ، وجمیع البیع عملیـات و الشراء التي یقوم بھا العمیل ھي بناء على طلبه وعلى مسؤولیته وحده أو تو

یقر العمیل أن الشركة غیر مسؤولة عن رفض أي عملیة تداول للأصول لا یوجد مقابلھا رصید نقدي عند ادخال أمر الشراء و/أو  .9

 یع لأصول غیر موجودة بحوزة العمیل عند ادخال أمر البیعالبیع، كما أن الشركة غیر مسؤولة عن رفض أي عملیة ب

إذا رغب العمیل بتحویل أي مبلغ مطلوب عند تنفیذ أي عملیة تداول عبر التطبیق من أي عملة لأخرى، فیتم تحدید سعر  .10

 التحویل لھذا الغرض حسـب السـعر المعتمد لدى الشركة في یوم التحویل.



 

اتفاقیة وبدون حاجة الى توثیق آخر بأن تقید على حسابه أیة رسوم وعمولات وتكالیف یفوض العمیل الشركة بموجب ھذه ال .11

 ونفقات ناتجه عـن التـداول عبـر التطبیق وأیة مصاریف أخرى متعلقة بھا.

یقر العمیل أنه اطلع على بیان المخاطر المرفق بھذه الاتفاقیة وعلى علم و دراية بمضمونها ویقر أنه استلم نسخة منھا  .12

میعھا، ویقر العمیل بمعرفته وإدراكه التام لكافة المخاطر وقبوله لھا وتحمله المسؤولیة الكاملة الناتجة عن استخدامه لخدمة ج

 التداول عبر التطبیق.

لا تتحمل الشركة أو أي من موظفیھا أیة مسؤولیة سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة أو تبعیة طارئة عن أیة التزامات أو خسارة  .13

  :ضرر أو مصاریف یتكبدھا العمیل ویشمل ذلك دون حصر ما یلي أو

 

 استعمال خدمة التداول عبر التطبیق أو عدم القدرة على استعمالھا -أ

و أ أو قنوات الدفع الالكترونيتعطل أي نظام )نظام التداول لدى السوق أو نظام التد اول عبر الإنترنت لدى الشركة(  -ب

 أو قنوات الشبكة أو أي نظام آخر یتعطل أو یتوقف عن العمل. التیار الكھربائي أو الاتصالات

تعتبر الشركة غیر مسؤولة عن أي خلل أو ھجوم فیروسات أو قرصنة، ویعتبر أي اختراق التطبیق أو كلمة المرور من  -ج

 .مسؤولیة العمیل وحده

عدم أداء أو تعطل في أي من البیانات أو  أي خسارة أو ضرر ناجم عن أو بسبب عدم دقة أو خطأ أو تأخیر أو إغفال أو -د .

المعلومات أو الرسائل بسبب أي إھمال أو إغفال أو أي شرط من شروط القوة القاھرة أو أي سبب آخر، سواء كان ذلك في 

  .نطاق الشركة أو أي من مقّدمي الخدمات )مقدمي الخدمة(

خول عبر التطبیق متاحة وقد تكون غیر متوفرة لاستخدامھم من وقت لآخر، ولأي سبب، قد لا تكون خدمة الد یقر العمیل أنه .14

بسبب الصیانة و/أو عطل في الأجھزة و/أو خطأ في البرنامج و/أو قطع للخدمة أو البث و/أو أي سبب آخر، ویوافق العمیل 

 على عدم مسؤولیة الشركة وأي من المزودین لأي ضرر ناتج عن عدم توفر خدمة الدخول عبر التطبیق

عدیل بنود الاتفاقیة عبر التطبیق في أي وقت من قبل الشركة عن طریق نشر تلك التعدیلات على موقع الشركة یجوز ت .15

الإلكتروني، ویقر العمیل ویوافق على أن العملیة الأولى في حسابه للتداول بعد أي تعدیل من ھذا القبیل سوف یشكل قبول 

قبول ھذا التغییر، فالطریقة الوحیدة للاعتراض على ذلك التعدیل ھي من طرفه لھذا التغییر اما إذا رغب العمیل في عدم 

بالتوقف فورا عن استخدام خدمة التداول عبر التطبیق ویعي العمیل بأنه یجب علیه التواصل المستمر مع خدمة العملاء و/او 

لتطبیقات الذكیة في حال عدم مدیر الحساب الخاص بھ لمعرفة فیما اذا كان ھناك أي تعدیلات على بنود الاتفاقیة عبر ا

 .متابعته المستمرة لموقع الشركة الالكتروني

  .بمجرد توقیع ھذه الاتفاقیة یوافق العمیل على البنود والشروط الواردة فیھا .16

 

 ............................................. اسم العميل:                                                                             رم للوساطة المالية م.ع.م 

 

 التوقيع :                                التوقيع :                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الرسوم3ملحق )

 

 

 0.8ابتداءاً  السبريد 

 و المعادن و الطاقة و المؤشرات و الأسهم الأجلة للعملاتل و المستقبليه العقود الأنيه الأدوات المالية المتاحة

 تنفيذ السوق قد يختلف عن السعر المطلوب التنفيذ 

 لوت 20 الحد الأعلى لعدد العقود / مركز

 متغيرة العمولات 

 0.01 الحد الأدنى لحجم اللوت 

 في حال طلب العميل ( 1:500) تصل الى 1:30    الرافعه المالية 

 * مسموح Expert Advisor استخدام 

 مسموح (Hedging)التحوط 

 لا يوجد حماية الرصيد السلبي

 خاضع لشروط خاصة* عمولة التبييت 

   20% (Stop - Outمستوى الإيقاف )

 

 بالحق في إلغاء حالة الحساب الخالي من الفوائد دون الحاجة إلى تقديم أسباب لذلك.  رم للوساطة المالية حتفظت

أن حساباً خالياً من الفوائد يتم إساءة استخدامه من خلال الاستفادة من عدم دفع الفوائد، على سبيل المثال لا الحصر:  رم للوساطة المالية إذا اكتشفت -

سترداد النقود أو صفقات الشراء بالاقتراض أو غير ذلك من أشكال النشاط المخادع أو الاحتيالي باستخدام حساب الاحتيال أو التلاعب أو المراجحة في ا

 :خالي من الفوائد، فإننا نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراء فوري على شكل

 ;لجميع حسابات التداول الحقيقية المشتبه في استغلالها Swap-Free إلغاء حالة .1

 .ية العميلإنهاء اتفاقو /أو  .2

 .ر أو تبريرينحن نذكر بأننا نحتفظ بالحق في إلغاء حالة الحساب الخالي من الفوائد الممنوحة لأي حساب حقيقي في أي وقت دون إلزامنا بتقديم أي تفس -

 للشركة الحق في تعديل الرافعة المالية في أي وقت . -

 اعتراض من العميل .تحتفظ الشركة بحق المطالبة بالرصيد السلبي في أي وقت دون أي  -

 

 اسم العميل :..................................

 التاريخ : ......................................

 التوقيع:

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 بیان توضیح المخاطر

 

عنایـة، وذلك ھـذا البیـان بیوضح ھذا البیان المختصر بعض من المخاطر التي قد تقترن بالتداول بالأسواق الأجنبیة، لذا ننصحكـم بقـراءة 

 قبـل فتـح حسـاب تـداول مـع شركة رم للوساطة المالیة م.ع.م، مع التأكید بأن ھذا البیان لا یشمل جمیع المخاطر وإنما یوضح جزء منھا.

السلع والخیارات وتشمل المخاطر المنصوص علیھا في ھذا البیان دون حصر، النواحي الھامة للمتاجرة في الاستثمارات المستقبلیة  

وعقود مقابل الفروقات وصرف العملات والمعاملات المالیة الأخرى، وفي ضوء المخاطر ینبغي على العمیل تنفیذ تلك المعاملات فقط 

إذا كان یفھم طبیعة العقود التي ینوي الدخول فیھا ومدى تعرضه للمخاطر، ذلك إن المتاجرة في ھذه العقود غیر مناسبة للكثیر من 

عامة ومن الممكن أن یخسر العمیل كامل رأس المال المودع لذلك یجب ألا یودع العمیل أموالا لا یمكنه تحمل خسارتھا، وینبغي علیكم ال

على ضوء خبراتكم وأھدافكم ومواردكم المالیة وظروفكم الأخرى ذات الصلة أكثر، إجراء دراسة متأنیة للتأكد مما إذا كانت المتاجرة 

 تناسبكم أم لا.

 .التمویل بالھامش1

تنطوي المعاملات عند الاستثمار بالأسواق الأجنبیة على درجة عالیة من المخاطر، ومن أكثر تلك المخاطر ما ھو متعلق بالقیام باستخدام  

 غیرة   ص مھما كانتالحساب بأي تحركات للسوق على ثر تاداولات ضخمة وكبیرة تن طریق الھامش، حیث یتم القیام بعملیات التداول ع

م إیداعھا أو وذلك بالتناسب مع الأموال التي یتتقلبات كبيرة بمبالغ نقدیة قلیلة مقارنة بحجم تلك التداولات وھذا بالنتیجة سیؤدي الى 

التي ینبغي على العمیل إیداعھا ، فقد یتكبد العمیل خسارة كاملة لأموال الھامش أو أي أموال إضافیة مودعة لدى الشركة للحفاظ على 

 مركزه المالي.

 .تقلب الأسعار2 

ان الأسعار في الأسواق الأجنبیة عرضة للتقلب خاصة في بعض الأوقات التي تشھد تذبذب في الأسعار واكتظاظ بسبب كثرة الأوامر  

لھا  عرضالصادرة من العملاء أو بسبب قلة الاوامر وقلة السیولة في الاسوق، لذلك قد یكون من الصعب تحدید المخاطر التي قد یت

 العمیل، فقد ینخفض سعر وقیمة أي من الأوراق المالیة إلى جانب الارتفاع كذلك.

 .عقود الفروقات 3

،ینطوي على مخاطر عالیة وخصوصا إذا كان التداول بني على التمویل على الھامش، وفي ھذه  CFD التداول في عقود الفروقات

المالي عن طریق الإیداع النقدي، وفي حال عدم تمكنه من ذلك فانه سیكون عرضة الحالة فانه قد یطلب من العمیل تعزیز مركزه 

لخسارة كبیرة و في حال عدم تمكن العمیل من تعزیز مركزه المالي عن طریق الإیداع النقدي فان ذلك سیؤدي الى اغلاق بعض المراكز 

 ید المركز المالیة المفتوحة.المالیة المفتوحة و/أو عدم تمكنه من فتح مراكز مالیة جدیدة و/أو تمد

 .عقود الخیارات4

إن التداول في ھذه العقود فیه مخاطر كبیرة ویجب على المتداولین في تلك العقود ان یكونوا على معرفة ودرایة بنوع الخیار لتجنب  - 

 ر.التكالیف المرتبطة بھا بعین الاعتباالوقوع في تحمل خسارة قیمة الاستثمار في حال عدم زیادة قیمة العقود وعدم اخذ علاوة الإصدار و

یجب على المتداول في تلك العقود الالمام بأنھ عند ممارسة حق الخیار فإن ذلك قد یؤدي إما إلى تسویة مالیة أو استلام المنفعة   -

 بالكامل فإن مخاطر الخسارة یمكنالرئیسیة منه، وفي الحالة الأخیرة، فإن المتداول یجب أن یتیقن بأنه في حال لم یكن الخیار مغطى 

 .أن تكون غیر متوقعة، حیث أن العمیل قد یضطر في بعض الأحیان الى تحمل مخاطر خسارة علاوة الإصدار وتكالیف المعاملة

 

  . أوامر وقف الخسارة5

لأنه یمكن عدم تنفیذ تلك الأوامر إن أوامر وقف الخسارة المقصود منھا الحد من الخسائر، الا انه وفي أحیان عدیدة قد لا تكون فعالة 

الاسعار  - .لظروف السوق في حینه وبالتالي قد یتجه العمیل الى اعتماد استراتیجیات مختلفة لوقف الخسائر غیر أوامر وقف الخسارة

 على المنصة مجرد مؤشر وقد تختلف عن الاسواق العالمیة ولو بشكل بسیط.



 

 

 . الفجوات السعریة6

ب آخر او المفاجئة، أو أي سببوعیة والتوقفات الیومیة للأسواق، وكذلك عند صدور التقاریر الاقتصادیة الاعتیادیة خلال العطلات الاس 

نه إحداث تغیرات كبیرة في الأسواق مما یؤدي الى إحداث فرق كبیر بالأسعار مما یؤدي الى عدم القدرة على تنفیذ الأوامر ضمن أمن ش

 تلك الفجوة .

 قبل التداول هالإحاطة ب . أھم ما ینبغي7 

یجدر بالعمیل أن یكون على درایة بأحكام وشروط والتزامات الأصول التي یمكن التداول بھا من قبل الشركة المتعاقد بھا، حیث أن   -

 ظروف وأنواع المتاجرة قد تختلف من عقد الى اخر مثل اختلاف مدة ممارسة أي خیار أو تسلیمه.

قد یتم تعلیق التجارة في أي عقد لظروف طارئة متعلقة بأوضاع السوق و/او القوانین المطبقة فیه مما قد  یجدر بالعمیل العلم بأنه -

 یؤدي إلى استحالة تصفیة المركز المالي للعمیل ضمن مدة ھذه الظروف.

 یةتثمار في الأسواق الاجنبیجب على العمیل الاستیضاح عن كافة العمولات والأتعاب والرسوم الأخرى المتوجب علیه دفعھا عند الاس -

یجب على العمیل إدراك اختلاف القواعد التي تحكم الأسواق الأجنبیة المختلفة مما یؤدي الى اختلاف القواعد المنظمة للعقود  - 

 المستثمر بھا )المتداولة(.

 الذكیة لاعتمادھا الكلي على الناحیةیجب على العمیل معرفة المخاطر المصاحبة للمتجاره والتداول عن طریق الانترنت والتطبیقات  -

 الفنیة التي قد تكون عرضة للتوقفات المفاجئة نتیجة عطل و/أو صیانة و/أو قرصنة.

 

  :إقرار العمیل

ت المالیة ااطلع على المخاطر المرافقة للتداول في البورصات الأجنبیة و یدرك المخاطر العالیة المصاحبة للتداول بالأدو یقر العمیل بأنه

  ./ انھم قد قرأ وفھم بیان توضیح المخاطر بالكامل هیقر العمیل ویؤكد أنو 

 

  :اسم العمیل

 التاریخ:

 :التوقیع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 إقرار و تعهد خاص بالاتفاقية و النشرة الإرشادية

 

 

ع م --------------------------------------بالاشارة إلى اتفاقية التعامل بالبورصات الإجنبية الموقعة من قبل أنا  

السادة شركة رم للوساطة المالية أقر بأنني قد أطلعت على تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية 

بالبورصات الأجنبية النافذة و على كافة بنود الاتفاقية و ملاحقها و على النشرة الإرشادية الصادرة عن هيئة 

و حصلت على نسخة من هذه الوثائق كما أتعهد بالالتزام بالتعليمات النافذة و بأي تعديلات قد الأوراق المالية 

 تطرأ عليها من قبل مجلس مفوضي الأوراق المالية و توفيق أوضاعي طبقاً لذلك .

 

 

 

 اسم العميل :

 

 

 توقيع العميل :

 

 

 التاريخ :

 

 

 

 

 نسخة للعميل

 

 

 



 

 إقرار التعامل بالرافعة المالية 

 

( من تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالبورصات الأجنبية 16/3استنادًا لأحكام المادة )

 النافذة 

 

 

العميل لدى شركة رم للوساطة المالية برغبتي  -----------------------------------------------------أقر أنا  

( و ذلك على مسؤوليتي الشخصية دون تحمل الشركة أي تبعات             بالتعامل بنسبة رافعة  مالية مقدارها )

. 

 

المالية و المخاطر الجمة التي سأتعرض لها في  كما و أقر بأنني على علم و دراية بآلية التعامل من خلال الرافعة

 حال الخسارة و التي قامت الشركة المذكورة بإعلامي بها . 

 

 

 

 اسم العميل :

 

 

 العميل :توقيع 

 

 

 التاريخ :

 

 

 

 نسخة للعميل

 



 

 

 

                                                توقيع العميل :                                                                                                               

 

 KYC –نموذج التعرف على العميل/أفراد 

 

 اسم العميل تاريخ الولاده مكان الولاده الرقم الوطني / رقم المركز

        

 اسم العميل باللغة الانجليزية / حسب جواز السفر :
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أجنبية )العملات الأجنبية و/أو المعادن و/أو السلع و/أو المؤشرات و/أو اي ادوات أقر بأنني على علم تام ولدي الخبرة اللازمة للتداول والتعامل في البورصات ال

  شركة رم للوساطة الماليه م.ع.ممن خلال  مالية أخرى( في هذه الأسواق و/أو البورصات الأجنبية بكافة منتجاتها

 لأجنبية، كما أقر بأنني على علم ودراية تامة وكافية بكافة المخاطر المحيطة والمتعلقة بالتعامل و/أو التداول في هذه البورصات و/أو الأسواق ا

 م.ع.م،  ماليةكما اقر انني على علم بكافة تفاصيل التعامل بالبورصات الأجنبية و بكافة منتجاتها قبل فتح حساب التداول لدى شركة رم للوساطة ال

ما يتعلق خصوصا على سبيل المثال وليس الحصر بالتداول فيو  كما أقر بأنني اطلعت وفهمت و على علم تام بسياسات شركة رم للوساطة المالية م.ع.م 

 من حيث . والتعامل بالبورصات الأجنبية، وأقر بأنه تم شرحها بالكامل

 

 ق، و/أو مخاطر التداول بالهامش، لاقات الأفتتاح و /أو الأغأوقات عمل والتداول في هذه البورصات و/أو او

 ، Slippageق السعري لاو /أو الأنز 

 ، Hedgeو/أو التحوط 

 ، Spreadو/أو فروقات الأسعار 

 و/أو الهامش على المنتجات، 

 ، percentage out Stopو/أو نسبة اوامر تصفية المراكز 

 حدد مسبقا ة السر، و/أو بعض المنتجات لديها تاريخ انتهاء م

 و/أو سرية معلومات الحساب من اسم الدخول و/أو كلم انواع الحسابات لدى الشركة، 

 و/أو الرافعة المالية ومخاطرها،

  ، Fees Storageو/أو رسوم التخزين 

 . SWAPSالتبييت  / فوائد و/أو رسوم

 



 

 و/أو حجم العقود للمنتجات، 

 و/أو متطلبات الهامش وطريقة حسابها للمنتجات، 

 ، Gapsو/أو الفجوات السعرية التي قد تحدث 

 و/أو اساءة استعمال نظام التداول، 

 .و/أو صيانة نظام التداول، و/أو تعطل نظام التداول

المعادن الثمينة و/أو السلع و/أو المؤشرات و/أو أي أدوات مالية ت الأجنبية و/أو لااب هو التداول والتعامل في العمكما أقر بأن الهدف الأساسي من هذا الحس 

 لالو/او جهاز الكمبيوتر و/او من خ نقال / ذكيل منصة التداول الألكتروني عن طريق الأجهزه الخاصة بي من هاتف لاأخرى في البورصات الأجنبية من خ

 كة و/أو أي من موظفيها، الشركة وعلى مسؤوليتي الكاملة ودون أي مسؤولية على الشر  موظفي

ي ق مراكز وأقر بأننلاال الشركة و/أو موظفيها على أنها توصية بفتح أو إغلالخدمات ونظام التداول الألكتروني و/أو من خ لالمن ختصدر و أقر بأن أي معلومة 

غرفة التداول هي بموافقتي و  لالصة التداول و/أو من خمن لالأتحمل المسؤولية عن قراراتي الأستثمارية وأن الصفقات والأوامر الصادرة مني سواء من خ

طعن فيه عن هذه الصفقات و/أو من ال لاو/أو اي من موظفيها ابراء شام شركة رم للوساطة المالية م.ع.م ىءو أنني ابر  منفرداً  ارادتي و اتحمل مسؤوليتها

  .الأوامر

كان توقيعاً  سواء ادتير ء اىالأرشادية الصادرة من هيئة الأوراق المالية، و قمت بالتوقيع عليها بملحق والنشرة لاوأقر بانني قمت بقراءة كافة الأتفافيات والم

بالموافقه على الشروط و تعبئتها الكترونيا مما يشكل أقراراً و مصادقة بمثابة التوقيع  www.ruminvest.com حضوريا أو الكترونياً من خلال الموقع الالكتروني 

 , لا يحق لي الطعن مستقبلا ، و

 .حقلالما فيه عن عدم معرفتي بمحتوى هذه الأتفاقيات و/أو غير قابلاً للطعن لاً كاماً تام لاً شام و/أو موظفيها ابراءً  شركة رم للوساطة المالية م.ع.مىء وانني ابر 

لثمينة  ، المؤشرات، السلع، أية أدوات مالية أخرى) ا ت، المعادنلاتفاقية التداول في البورصات الأجنبية (العملاوأقر بمعرفتي والتزم بأن هذا الحساب خاضع 

  .ت لاوكافة ملحقاتها و/أو أية تعدي

تروني للشركة هو بمثابه توقيعي بشكل خطي على نموذج طلب فتح الحساب واتفاقية ل الموقع الألكلاكما أقر بأن ارسالي لطلب فتح الحساب الكترونيا من خ

م التداول ية والشروط وأحكاالتعامل بالأوراق المالية واتفاقية التعامل في البورصات الأجنبية وملحق النشرة الأرشادية الألزامية الصادرة عن هيئة الأوراق المال

ت لكل حساب وفروقات الأسعار لاوأنواع الحسابات المتوفرة وشروطها ومقدار العمو CFDم التداول لعقود الفروقات في البورصات الأجنبية وشروط وأحكا

Spread  وحجم العقود للمنتجات و/أو المراكزSpecifications Lot حق المتعلقة بالتعامل والتداول بهذه الأسواقلا،وكافة الم. 

ت الأجنبية و/أو المعادن الثمينة و/أو السلع و/أو المؤشرات و/أو لاعلقة بالتعامل والتداول في العمالتفاصيل المت واقر و أ وافق على انني اطلعت على كافة

بنود والشروط في نموذج فتح الحساب واتفاقية الوبفهمي وموافقتي على كافة وجميع  التام عيلاأي أدوات مالية أخرى في البورصات الأجنبية، كما أقر بإط

م التداول ية والشروط وأحكاالتعامل بالأوراق المالية واتفاقية التعامل في البورصات الأجنبية وملحق النشرة الأرشادية الألزامية الصادرة عن هيئة الأوراق المال

ت لكل حساب وفروقات الأسعار لانواع الحسابات المتوفرة وشروطها ومقدار العمووأ CFDفي البورصات الأجنبية وشروط وأحكام التداول لعقود الفروقات 

Spread  وحجم العقود للمنتجات و/أو المراكزSpecifications Lot ، حق المتعلقة بالتعامل والتداول بهذه الأسواقلاوكافة الم.  
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 ملحقة باالتفاقيات التي ستعقد مع العمالء المتعاملين في البورصات االجنبية 

عليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالبورصات االجنبية النافذة ت( من 16/2استناداً ألحكام المادة )  

 عزيزي المستثمر: 

المخاطر المتعلقة به لذا احرص على قراءة بنودها التالية بتمعن :تهدف هذه النشرة الى تعريفك بالتعامل في البورصات االجنبية و   

 

م تعامل بية و كذلك تعليمات تنظيان السند القانوني الناظم لتعاملك من خالل شركات الخدمات المالية في البورصات االجنبية هو قانون  تنظيم التعامل في البورصات االجن  -1

و كالهما منشور على موقع الهيئة   27/11/2019( تاريخ 290/2019شركات الخدمات المالية بالبورصات االجنبية و المقرة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم )

 فعليك االطالع عليهما . )www.jsc.go.jo(االلكتروني 

 خدمات المالية المرخصة.و كذلك الموافقة على مزاولة أعمال ال     عليك التأكد من حصول الشركة التي ترغب بالتعامل معها على ترخيص من قبل هيئة االوراق المالية  -2

 

 ك لكافة بنودها قبل التوقيع عليها .متنظم العالقة ما بينك و بين الشركة اتفاقية يتوجب عليك قراءة بنودها و مالحقها و التأكد من فه  -3

 

 التأكد من حصولك على نسخة من اتفاقية التعامل و مالحقها .  -4

 

 يفائها منك مقابل تعامالتكم على ان تكون موثقة ضمن اتفاقية التعامل او مالحقها .التأكد من كافة العموالت والرسوم التي سيتم است  -5

 

 التأكد من تنفيذ أوامر البيع و الشراء خاصتك أوالً بأول .  -6

 

  . التأكد من معرفتك التامة باجراءات الشركة في عمليات السحب و االيداع و التحقق من تنفيذها اوالً بأول  -7

 في البورصات االجنبية عليك تحديد السياسة االستثمارية التي ترغب التعامل بها . قبل قيامك بالتعامل -8

( اعاله تسجيل الملكيات الخاصة بإسم الوسيط المحلي لصالح عمالئه لدى الوسيط 1عليك التأكد من آلية تسجيل ملكية الشراء حيث سمحت التعليمات المشار اليها في البند ) -9

 .ب المر قد يعرضك لمخاطر منها ايقاع الحجز او الرهن على الحساااالجنبي من خالل مايسمى بالحساب المجمع و هذا 

 

 عليك ان تعلم بأن العديد من المخاطر قد تواجهك عند التعامل في البورصات االجنبية منها على سبيل المثال : -10

 مخاطر افالس الوسيط الخارجي 

 مخاطر اسعار الصرف 

 ريعية خاصة باالسواق التي بتم التعامل من خاللهاشمخاطر سياسية و ت 

 مخاطر االنزالقات السعرية 

 

 . (Slippage)ي االسبوع تجنباً لخطر االنزالقات السعرية فاحرص قدر االمكان على التأكد من اغالق مراكزك المالية قبل نهاية آخر يوم تداول  -11

 . ال تستثمر في اموالك التي قد تحتاجها وقت االستثمار النها ستكون معرضة للخسارة -12

 

 بحكمة حيث ان الرافعة سالح ذو حدين فكما ستمنحك فرصة للربح المضاعف فهي ستعرضك للخسارة المضاعفة . (leverage)استخدم التداول بالرافعة المالية  -13

 

 حقها .نك و بين الشركة او ضمن مالالتأكد من تغذية حسابك اوالً بأول تجنبا الغالق مراكزك تلقائياً عند االنخفاض عن نسبة الهامش المبينة ضمن االتفاقية الموقعة ما بي -14

 

 و المبينة ضمن االتفاقية الموقعة ما بينك و بين الشركة او ضمن مالحقها .  (Spread)التأكد من السياسة المتبعة لدى الشركة فيما يتعلق بفروقات االسعار -15

 

 نسخة العميل                           اسم العميل :                                                                                                    
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