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كة سيلدون   ن ل شر ن و / أو المحتملي  ن ،  كونهم العمالء الحاليي  ن المعنيي  ة ويجب قراءتها من قبل المستلمي  هذه وثيقة مباشر

ن و   لالستثمارات المالية )األردن( والعاملة تحت العالمة التجارية  -وندسور بروكرز - و / أو هؤالء األفراد، األشخاص الطبيعيي 

، المرخص لهم من قبل وندسور  بروكرز. أن المواد والمعلومات المقدمة داخلها  و  الواردة فيها   محمية   ن /  أو االعتباريي 

 أي  
ً
كة وندسور بروكرز. يحظر رصاحة ن حقو ق النشر  المملوكة لشر بموجب حقوق الطبع والنشر كعمل جماعي بموجب قواني 

ي من أي  
 أو أي استخدام آخر أو جزئًيا ألي أجزاء أو أي استخدام آخر بشكل كلي أو جزئ 

نسخ أو إعادة إرسال أو إعادة نشر

ي ذلك عل سبيل المثال ال الحرص،  نشر محتويات أو ربطها أو تعديلها بطريقة أخرى، ما لم يتم الحصول عل  
إجراء ،  بما  فن

ا لتقديرها  
ً
وطها وفق ي تغيي  و / أو تعديل أي من شر

ي مسبق من وندسور بروكرز. تحتفظ وندسور بروكرز بحقها فن إذن كتائ 

 . باستثناء ما يقتضيه القانون ال تقبل وندسور بروكرز أي مسؤولية و / أو  
ً
المطلق دون الحصول عل موافقة العميل مسبقا

ة أو عرضية أو خاصة أو تبعية أو مثالية(، الناتجة عن االستخدام غي   ة أو غي  مباشر ار )مباشر تتحمل مسؤولية أي أرصن

ي و / أو  غي  المناسب للمعلومات المقدمة. 
 القانوئن

 

 

 

 

 

 

 اخالء مسؤولية 
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TRADING CONDITIONS 
ونية  وط التداول من خالل المنصة االلكتر  شر

 

 

 واإلطار الهدف 

 

وط التداول  الوثيقة من هذه  الهدفان  ي يتعلق بتداول االدوات المالية  فيما إعطاء نظرة عامة اىل العمالء  MT4  “لحساب" شر
  الت 

كة"(   (سيلدون لالستثمارات المالية )األردنتقدمها  ي تعمل  )"الشر
وندسور بروكرز )"وندسور" أو  تحت العالمة التجارية   والت 

كة"(، الهامش المطلوب   امن   هذه  قراءةالعميل بالتداول يجب   يبدا ة، التكاليف إلخ، قبل ان  المالي  للتداول، الرافعة"الشر ن الوثيقة بالي 
 حساب العميل.  واتفاقيةللمنتج    العريضةمع وثائق تنفيذ االوامر، الخطوط 

  

 اإلطار /تداولها مكناألدوات المالية/المنتجات الم

 

 ". حجم العقد " القيمة االسمية للعقد مع تداولها بالعقد وأجزاء منة وليس    األدوات المالية المتاحة، يمكن
 للتداول: القابلة التالية من االدوات المالية  الفئاتتتوفر 

 
 "( FOREXالعمالت األجنبية )'' (أ 

 اآلنية  المعادن  ب(
 "(  CFDالعقود مقابل الفروقات )" (ج

  
  

   انقر هنا منتجات. ال قائمة خصائصعرض تفاصيلها تحت  للعقود مقابل الفروقات، يتم لمشاهدة جميع االدوات المالية 
  

 (CFDs) العقود مقابل الفروقات 
 

ي السوق خارج  ،العقود مقابل الفروقات
ي جميع  OTC)  البورصةويتم تداولها فن

ة كطرف مقابل فن ( ويمكن تداولها مع وندسور مباشر
ي عل يستند  CFD))ان سعر العقود مقابل الفروقات  المعامالت. 

. يتم عرض السعر  البورصةسعر االداة األساسي وال يتم تداوله فن

كةالمقدم من قبل  اء"  الشر كةلذين تختارهم الحصول عليها من مزود )مزودي الخدمة/السيولة( ا  يتمو   كطلب "بيع"/"شر مع    الشر
ي تم الحصول  

ي تكون فيها البيانات المقدمة من مزود )مزودي   عليها. اضافة/تخفيض عل االسعار الت 
ي الحاالت الت 

فن
ا،الخدمة/السيولة( غي  متوفرة 

ً
ا لتقديرها الخاص مؤقت

ً
كة تحديد األسعار وفق  .يجوز للشر

 
ي أسعار  األساسية  المستقبليةللعقود  الماليةافتتاح واغالق االسواق  وتجدر اإلشارة اىل انه مع 

، فانه يمكن ان يحدث فجوات فن
ات الزمنية،   ي األسعار،   والمرتبطة السوق. بسبب التقلبات خالل هذه الفي 

ة فن وبذلك  عادة بالسيولة المنخفضة و/أو التحركات الكبي 
ي اال بعض المخاطر عل  يمكن أن تشمل عمليات التداول 

ي أن تؤخذ فن
ي ينبغن

كة   ،عتبار عند اتخاذ قرارات التداولاإلضافية الت  وللشر
ي تعديل متطلبات الهامش عل اي اداة مالية بناء عل ظروف السوق. 

 الحق فن
  

 .)ال يوجد تسليم فعلى للسلع( يتم تسويتها نقدا CFDs)عقود مقابل الفروقات )الكافة 

ة  ات توقف عن التداول )في  . خالل هذه األوقات، ال    راحة(،بعض العقود مقابل الفروقات لديها في  باإلضافة إىل اإلغالق اليومي
 أوامر "الحد ". جميع وظائف التداول تتوقف    اي اوفتح أو إغالق للعمليات، وال وضع و/أو إلغاء "إيقاف"   اي اوامر يمكن أن تتم 

 

https://ar.windsorbrokers.com/mt4-products/
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ات الراحة خ كة، لمزيد من التفاصيل معروضة عل الموقع اليومي والعطالت واألغالقاليوم الل أثناء في  ي للشر
وئن   االلكي 

  
ات  والعقد   المؤكد، تستند عل مؤشر البورصة ذي الصلة /  االنيه او المستقبلية  (CFDs INDICEs)الفروقات عقود مقابل المؤشر

)اآلجلال حيث تتحرك األسعار باالرتباط مع أسعار مؤشر مستوى األساس ذي الصلة، ومع ذلك ال تؤدي إىل تسليم أي   (، مستقبلي
 .سهم / أداة )أدوات( إىل / من قبل العميل

 
ب "حجم العقد ي تطبقها   التنفيذ،سعر  "، يتم احتساب متطلبات الهامش برصن

والحجم )عدد العقود( ونسبة متطلبات الهامش )الت 
كة ي إطار منصة التداول ) موضحة لمزيد من التفاصيل  ا  (،الشر

ن
 ( MT4ف

 
 حجم العقد * سعر التداول * عدد العقود * متطلبات الهامش٪ 

 

تاري    خ انتهاء الصالحية    قها قبلاغالتخضع اىل انتهاء صالحية ويجب  اآلجلة عل العقود  القائمةادوات عقود مقابل الفروقات 
ي المنتجاتخصائص   قائمةموجودة عل  )

وئن كة االلكي  عقود  ادوات / ألداة مفتوحةذلك اي مركز /مراكز   وبخالف(،  ،موقع الشر
ا سيت المحددةمقابل الفروقات  كة بناء عل اخر تسعي  )بيع، شر االوامر  ( وألخر يوم عمل والغاء جميع ءم اغالقها من قبل الشر

 المعلقة دون سابق انذار. 
 

اء.   مراكز البيع المفتوحة سيتم اغالقها عل اخر تسعي  طلب شر
اء المفتوحة سيتم اغالقها اخر تسعي  طلب بيع.   مراكز الشر

 

كة    اىل نظام اغالق المراكز فقط بحيث يمكن فقط اغالق   بإخضاعسوف تقوم الشر
ً
ي سوف تنتهي قريبا

العقود مقابل الفروقات والت 
ة الصالحية الحالية، يجب مراجعة قائمة خصائص المنتجات لالطالع عل   العقود المفتوحة وال يمكن فتح أي عقد جديد تحت في 

 تواري    خ االغالق. 
ا لتقديرها الخاصيتم تحديد "تاري    خ التداول األول" و "

ً
كة وفق  . التداول فقط لإلغالق" و "آخر تاري    خ تداول" من قبل الشر

 
 عقود الفروقات:  أسهم 

 
ب "حجم العقد" سعر التداول، والحجم )عدد العقود( والنسبة   لمتطلبات الهامش  المئوية يتم احتساب مستوى الهامش برصن

وط التداول   ي وثيقة شر
كة(، كما هو مفصل فن ي تطبقها الشر

 : MT4)الت 
 
" أو أي قواعد    قد تخضع أسهم العقود مقابل الفروقات لتوقف التداول وحدود السعر بسبب "الحد األقىص" و / أو   "الحد االدئن

ة المحددة .أخرى تطبقها البورصة المعنية ي وضع يسمح لها بقبول طلب جديد للمعاملة خالل الفي 
كة فن  .قد ال تكون الشر

 

  العقد/حجم التداول
 

 قائمة خصائص المنتجات. يمكن عرض حجم العقد لكل اداة ماليه من خالل 
 

 ية السعر  اتقو فر ال
  

ن سعر "البيع" و " الفرق هي   يةالسعر  اتقو فر ال ي ظروف السوق  البي 
اء" لكل أداة مالية. فرق السعر يخضع للتغي  وال سيما فن شر

الدنيا   يةالسعر  ات فروقالر لتعكس السيولة المتاحة خالل األوقات المختلفة من اليوم. ا سعاأل  ات المتقلبة. قد تتغي  فروق
بالفروقات االعتيادية انها المتوسط السعري لكل اداة مالية   قائمة خصائص المنتجات. المقصود خالل يتم عرضها من  االعتيادية و 

 . ات التداول السابق للشهر المنتهي  خالل جميع في 
 
 

 جزاء النقطةأ / قيمة النقطة
  

عل التواىلي والحد االدئن من   ة الفروقات المستقبليقيمة النقطة واجزاء النقطة للعقود مقابل الفروقات للعمالت والعقود مقابل 
كة.  ي قائمة خصائص المنتجات عل موقع الشر

اجزاء  يعتمد حساب الرب  ح والخسارة عل قيمة النقطة /   التقلبات هي معلومات متوفرة فن
ي ال صلة لها باأل عقد ، للالنقطة

كةالواحد، ويتم تحويله إىل العملة األساسية لحسابات العميل، والت   . داة المتداولة، تلقائًيا بواسطة الشر

https://ar.windsorbrokers.com/
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 ساعات التداول 

   
ي UTC+3أو  UTC+2تعتمد ساعات التداول المعروضة عل وقت خادم التداول )

ا عل ما إذا كان التوقيت الصيفن
ً
ينطبق أم ال  ( اعتماد

ا لقائمة خصائص المنتجات
ً
كة.  وفق  عل موقع الشر

كة بتأخي  "فتح" السوق عل أدوات مالية محددة لعدة دقائق لتجنب تقديم عروض أسعار ال تمثل سعر السوق الفعلي   قد تقوم الشر
ي قد يتم استالمها من مزودي السيولة، مع مراعاة أن السيولة 

. الغرض من هذا التأخي  المحتمل  متدنيةلألدوات المالية ذات الصلة والت 

ي عل حسابات العمالء بسبب  هو لصالح العمالء،  ي قد يتم عرضها   النقاط/  االسعار وذلك لتجنب أي تأثي  سلت 
الخاطئة المحتملة الت 

 كنتيجة للفروق غي  الطبيعية أو الواسعة. 

  

اتيجيات التداول  استر
  

ي تعتمد عل 
اتيجيات التداول الت  ي التداول )يمكن إلغاء اسي 

ن
 Arbitrage Opportunities Andأساليب غي  تقليدية او انتهازيه ف

Or Riskless)  كة ي قد تشمل  تحتفظ بحق  فأن الشر
راءات  اجمع  إجراء التصويبات الالزمة و/أو التعديالت عل حسابات العميل الت 

ي  التبييتيمكن ان يتم "تطبيق الرسوم بأثر رجغ"، و/أو رسوم  كما   رية،السع ات الفروق توسيع اخرى
مع القيام بعكس    لم تطبق،  الت 

ي يتم العثور عليها 
 . بحسب اتفاقية فتح الحسابالعمليات الت 

  
 التداول طرق 

 
ي الوقت الذي تم فيه استالم / تأكيد   

ي السوق أي سعر السوق فن
اء / بيع األدوات المالية فن يعتمد تنفيذ السوق عل مفهوم شر
ي وقت 

كة وليس السعر الذي تم عرضه فن قد يتغي  تأكيد السعر عل األداة المالية )األدوات المالية( ذات   .الطلبالطلب من قبل الشر
ن الطلب واالستالم وإرسال / تنفيذ الطلبالصلة خالل  ة الزمنية الفاصلة بي 

-re) ال يملك العميل الخيار لطلب مرة أخرى ،الفي 
quote) نت  بتصال بسب اال قد يحدث تأخي  )تأخر( أثناء تأكيد الطلب )الطلبات( بسبب تقلب السوق و / أو  . أو إلغاء الطلب اإلني 

ي و
كة في هذه فن  .مسؤوليةأية  ها الحاالت ال تتحمل الشر
  

  وامراأل
 

ي حاالت فتح األسواق مع وجود فجوات ، قد تخضع أوامر "السوق" و / أو  
ي حاالت األسواق غي  السائلة أو المتقلبة للغاية و / أو فن

فن
مستويات أسوأ  وهناك إحتمال كبي  أن يتم تنفيذ األوامر عل  ."التوقف" لالنزالق الذي قد يكون له تأثي  جوهري عل سعر التنفيذ

ي التسعي  من مستواها قبل الطلب. 
ا فن  كثي 

ي تنفيذ التعديالت و/أو  
ات تقلب األسواق قد يكون من الصعب وضع أو تعديل أو تنفيذ األوامر. هناك احتمال للتأخي  فن خالل في 

ة محددة.   وضع أوامر جديدة خالل في 
ً
 االنتهاء من األوامر، وأنه قد ال يكون ممكنا

ي األرباح المرتبطة بأمر معلق قد يتم إزالتها من منصة التداول بناءا عل أمر معلق 
ي   ". منفذ–مفعل  "أوامر وقف الخاسارة أو أوامر جتن

وفن

 هذه الحالة يكون العميل مسؤوال عن مراقبة وإدارة أي مراكز مفتوحة وفقا لذلك . 

 

اء بسعر أعل من سعر السوق  .1 ي أرباح   محدد        “ BUY STOP“أمر شر
   “ TAKE PROFIT“بأمر جتن

ي األرباح  
اء الفعلي اإلفتتاحي أعل من سعر جتن

ي األرباح " بسبب      “ TAKE PROFIT“إذا كان سعر الشر
سيتم إزالة أمر جتن

ي ".   اإلنزالق السلت 

اء بسعة أعل من سعر السوق  .2      “ STOP LOSS“محدد بأمر وقف خسارة     “ BUY STOP“أمر شر

اء الفعلي اإلفتتاحي أقل من سعر وفق الخاشة   إذا كان سعر ا 
سيتم إزالة أمر وفق الخسارة " بسبب      “ STOP LOSS“لشر

ي ".   اإلنزالق اإليجائ 

ي األرباح    “ SELL STOP“أمر بيع بسعر أقل من سعر السوق   .3
 “ TAKE PROFIT“محدد بأمر جتن
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ي األرباح   
ي األرباح " بسبب    “ TAKE PROFIT“إذا كان سعر البيع الفعلي اإلفتتاحي أقل من سعر جتن

سيتم ازالة أمر جتن

ي ".   اإلنزالق السلت 

     “ STOP LOSS“محدد بأمر وقف خسارة     “ SELL STOP“أمر بيع بسعر أقل من سعر السوق   .4

سيتم إزالة أمر وقف الخسارة " بسبب   “ STOP LOSS“ف الخسارة  اذا كان سعر البيع الفعلي اإلفتتاحي أعل من أمر وق 

ي ".   اإلنزالق اإليجائ 

اء  .5     “ STOP LOSS“محدد بأمر وقف خسارة     “ BUY LIMIT “ أمر شر

اء الفعلي اإلفتتاحي أقل من سعر أمر وقف الخسارة   
سيتم إزالة أمر وقف الخسارة "     “ STOP LOSS“إذا كان سعر الشر

ي ".   بسبب اإلنزالق اإليجائ 

اذا كان سعر البيع الفعلي اإلفتتاحي أعل من أمر     “ STOP LOSS“محدد بأمر وقف خسارة    “ SELL LIMIT “أمر بيع   .6

ي ".   “ STOP LOSS“وقف الخسارة     سيتم إزالة أمر وقف الخسارة " بسبب اإلنزالق اإليجائ 

 

   الهامش  متطلبات
 

ا بمتطلبات الهامش التأميناتتعرف 
ً
 .المطلوبة لفتح مراكز جديدة أيض

ي يقل فيها الهامش عن مستوى "التوقف
ي الحاالت الت 

يمكن للتداول عل الهامش أن  كذلك ،سيتم إغالق المراكز المفتوحة  "،فن
 .حيث يمكن تضخيم األرباح والخسائر سواء،يؤثر إيجاًبا وسلًبا عل نتائج التداول عل حد 

 لهذا الزوج.  االسميةلزوج عمالت كنسبة مئوية من القيمة   يتم احتساب متطلبات الهامش
ي تختلف فيها العملة األساسية للحساب )الحسابات( عن العملة ذات الصلة بمتطلبات 

ي الحاالت الت 
مراكز  عند حمل   الهامش،فن

ي وقت حدوث المعامالت ذات الصلة محددة، عل أداة مالية   مفتوحة 
قابل للتطبيق من أجل التأثي  / تحويل   (،يكون سعر الرصف )فن

 ساسية للحساب. متطلبات الهامش إىل العملة األ 
 

 : قد تتطلب تحركات السوق العنيفة أو األحداث بعض التحديث عل متطلبات الهامش دون اخطار مسبق. مالحظة

 
 الهامش وقواعد الرافعة المالية  متطلبات

 
ي تهدف اىل تقليل المخاطر الناجمة عن التداول باحجام مرتفعة حيث ان  ، تعتي  الرافعه المالية المرنه اداه الدارة المخاطر 

والت 
وال تعتمد عل الحساب وباألخص فان متطلبات الهامش  تصنف حسب رمز االداة  ،اساس الرافعة المالية لكل اداة حسب الفئة  

ي حساب العمي
ي العقود للمراكز المفتوحة بزيادة او نقصان فن

ي لصافن
 ل وتنفذ لكل أداة تداول. وتصنف بشكل تلقائ 

 
ي ذلك الحد االعل 

كة للرافعة المرنة بما فن كة لكل اداة    لمزيد من المعلومات عن كيفية تطبيق الشر من الهامش المعروض من قبل الشر

ي   leverage/-https://ar.windsorbrokers.com/dynamic مصنفة ،يرح  الضغط عل الرابط التالت 

 

 

 
 

 
 

 

 

https://ar.windsorbrokers.com/dynamic-leverage/
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  الهامش  نداء
 

ي  ٪100فإن نسبة الهامش هي  (،بغض النظر عن الرافعة المالية المطبقة عل حساب )حسابات( العميل )العمالء
دعم   وينبغن

ا القدرة عل تقليل   .الهامش بأموال إضافية من أجل الحفاظ عل الصفقات مفتوحةنداء عل   لحساباتا 
ً
يمتلك العميل أيض

من حالة    الحسابات ادة مستوى الهامش وإزالة من أجل زي  المفتوح، مركز التعرض اىلي النداء من خالل إغالق و / أو "التحوط" لل
 .استدعاء الهامش

 
يُسمح بفتح اي مراكز جديدة قد تؤدي إلى وضع الحسابات عند مستوى نداء الهامش أو قد تؤدي الى المزيد من  يرجى العلم بأنه لن 

  21:00االنخفاض في الهامش في حال كانت الحسابات عند مستوى نداء الهامش. وسيتم تطبيق هذا عند إغالق يوم الجمعة الساعة 
. بب عطالت السوق ، حتى إعادة فتح األسواق)بتوقيت الخادم( أو في حاالت اإلغالق المبكر بس  

 
  

 السلب    الرصيد وحماية  الحساب ايقاف 
 

ي تكون عل مستوى نداء الهامش،  
كة لديها التقدير المطلق  100الهامش اقل من  نداء يكون مستوى   وحيثالحسابات الت  % فان الشر

 ق المراكز بدءا من اقلها ربحا. ألغال

من خالل التقليل من المراكز المفتوحة  الحسابات بأموال اضافية ولم يرتفع مستوى الهامش داخل   مدعومة الحسابات تكن إذا لم 
 . (ايقاف الحساب)وانخفض رصيد الحساب بسب التعرض للمزيد من الخسائر عل المراكز المفتوحة بالتاىلي قد يتم 

ي تصل إىل مستوى 
ي   العمالء،٪ لجميع 20عل مستوى هامش أقل من  اإليقاف، بالنسبة للحسابات الت 

و / أو أي نسبة أخرى محددة فن
كة بإغالق المراكز تلقائًيا بسعر السوق الحاىلي بدًءا من   االتفاقية،

ا إىل سياسة تنفيذ   االقل المركز ستقوم الشر
ً
ي   االوامر  ربًحا استناد

فن
كةال    .شر

، إذا كان المركز المغلق يؤدي إىل رصيد  الصفقة،عند إغالق  ي كة بإضافة هذا المبلغ إىل حسابك  إيجائ  إذا   ذلك، معنا، ومعفستقوم الشر
، المغلق إىل رصيد   لمركز أدى ا  ي    .فسنخصم هذا المبلغ من حسابك معنا  سلت 

كة ال ت  ي  عن نداء الهامشعن اية خسائر ناجمة    اي مسؤولية لتحم ان الشر
ي منها العميل بوالت 

ي ذلك عل سبيل المثال ال  قد يعائن
ما فن

كة  وبحسب تداول ألي سبب  عوائد ا تم سحب أي  التوقف، إذالحرص الخسائر الناجمة عن مستوى  ي الشر
وط التداول السارية فن شر

ي  
كة. وهي مو  يتم تعديلها من وقت آلخر  قد والت   جودة عل موقع الشر

كة التأكد من أن الخسائر لن تتجاوز إجماىلي األموال المودعة لكل حسابات تداول العمالء بناًء عل المتطلبات المعمول  
يجب عل الشر

ي ح
ي لتوفي  أموال إضافية بخالف تلك الموجودة فن

ام متبف  ن . ال يمكن أن تكون هناك خسارة أو الي  ي سابات  بها لحماية الرصيد السلت 
 تداول العميل. 

ي حساب ا 
ي فن كة بتغطية أي مبلغ من الرصيد السلت 

ي   لتداولستقوم الشر
الخاص بالعميل من أجل إعادة الرصيد اإلجماىلي إىل الصفر فن

ي حساب التداول ذي الصلة
   .أقرب وقت ممكن وقبل قيام العميل بإيداع أموال أخرى فن
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 التدوير/المبادلة  
  

التدوير/المبادلة تعتمد المراكز المفتوحة   سوماىل اليوم التالي   بف   عندما ت عل المراكز المفتوحة    بادلةيتم تطبيق رسوم التدوير/الم
  23:59الساعة  تتم هذه العملية عند   وسيتم اضافة او خصم مبلغ الفائدة من حسابك. ،  واسعار الفائدة لزوج العمالت للصفقة 

 .")وقت الخادم( ويتم تحويل المبلغ الناتج تلقائًيا إىل حسابك "عملة الرصيد
ن والثالثاء والخميس والجمعة )وقت الخادمأيام االثن ي أيام األربعاء يتم   واحدة،مرة التدوير/المبادلة يتم فرض رسوم عل   (،ي 

ن
ولكن ف

 .يمكن العثور عل مزيد من المعلومات حول المبادالت عل منصتنا  الرسوم. تحصيل ثالثة أضعاف 
كة أسعار الفائدة الخاصة  نقوم بتحديث أسعارنا   .لدينا  مزودي السيولة ليلة الواحدة المقدم منبناًء عل سعر ال  بها، تتقاضن الشر

ورية  .بقدر ما نراها رصن
ي نفس 

ن
ي يتم فتحها وإغالقها ف

 .التدوير/المبادلةال يتم تطبيق رسوم عل  اليوم، بالنسبة للتداوالت الت 
 
     

ات يوميا   المبادلةحساب رسوم التدوير/  (  x)قيمة الرسوم(    : االنيةللعمالت، المعادن والمؤشر   x)قيمة النقطة بالدوالر االمريكي
    مبلغ رسوم المبادلة. )عدد العقود( =  

 
)قيمة   x( لألسهم عقود مقابل الفروقاتال )أسعار تداول   عقود مقابل الفروقات ":   أسهملليوم الواحد " التدوير  حساب رسوم

   غ رسوم المبادلة. مبل)أيام( =   360/ باألسهم( )عدد العقود    x( تدويرال
 

 يمكن االطالع عل رسوم التدوير/المبادلة من خالل "منصة التداول.  
ي بعض المناسبات، قد ال تكون عمليات تداول الفوركس والمعادن االنية خاضعة لرسوم التدوير/المبادلة. 

ي فن
  الحاالت،  مثل هذه فن

، فإن التخزين دائًما ما يكون سالًبا وال يتأثر اتجاه المركز المفتوح  التدوير بدل رسوم  .قد يتم تطبيق رسوم التخزين عل الحسابات

اء أو بيع(  .)شر

ي تبف  مفتوحة ايام الجمعة ، وعندها تكون  يتم تطبيق روسم التخزين عل اساس يومي 
عل المراكز المفتوحة ،باستثناء المراكز الت 

 الرسوم المطبقة لمدة ثالث ايام. 

ي فرض  تحتفظ الشر  مالحظة: 
، المبادلة بأثر / رسوم التدوير كة بالحق فن ي  رجغي

ي الحاالت  فن
عل إساءة استخدام من    يتم العثور   الت 

اتيجية التداول، بغرض الحصول عل مكاسب غي    عية، قبل العميل السي  ن لفتح   شر ن الطرفي  م بي  وط االتفاق المي  ووفقا لشر

كة يجوز أن تكون الحسابات رهنا بالتص  ويبات ذات الصلة.  حسابات مع الشر

 

 ( STRORAGEالتخزين )

ي الرسوم المطبقة عل الحسابات،  هي 
اسهم  تحمل مراكز مفتوحة عل أزواج "العمالت األجنبية"، المعادن الثمينة اآلنية و  الت 

ات   ي عقود مقابل ومؤشر
 (. Rollover/Swapالمبادلة )ال تخضع لرسوم التدوير/   الفروقات، الت 

اء أو بيع(. Rollover/Swap)المبادلة مقابل التدوير/  ي وال يتأثر باتجاه العمليات المفتوحة )شر  مبلغ سلت 
ً
 (، التخزين دائما

. للعقود(   حساب رسوم التخزين يوميا:   ا )قيمة التخزين( × )العدد اإلجماىلي م تحويل قيمة التخزين إىل  يت   لكل اداة مالية(  ء)بيع، شر

 حسابات لل العملة األساسية 

 
 مالحظات 

 
 رسوم التخزين يتم تحديثها عل أساس منتظم دون إشعار مسبق.  ▪
يتم تطبيق رسوم التخزين لكل عملية مفتوحة، بدون األخذ باالعتبار إذا كانت العملية بهدف التحوط جزئيا أو "بشكل   ▪

 كامل".  
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كة تطبيق التدوير/  ▪ ورة، عل كافة الم المبادلة،يجوز للشر ي أي وقت إذا اقتضت الرصن
ن
ي إطار حساب  ف

ن
عامالت المنفذة ف

ط   المبادلة / رسوم التدوير )حسابات( غي  ذات صلة إذا تم تنشيط الحسابات تحت شر
ة الزمنية  ▪ كة قد تغيي  الفي   رسوم التخزين، دون إشعار مسبق.   قلتطبي الشر
ن من األيام "تختلف عدد األيام من سلعة ألخرى" و ذلك عيتم تطبيق التخزين   ▪ ل أساس يومي للمراكز  بعد مرور عدد معي 

ن عشية  بف  عندما ت المفتوحة   , بإستثناء المراكز المفتوجة يوم الجمعة حيث يتم تطبيق رسوم التخزين لمدة   وضحاها بي 
 ثالث أيام. 

 

 العموالت 

نت الخاص العمالء  عل "بوابة  العمالء حسابات يتم عرض رسوم العمولة المطبقة عل    . العمالء ب" و / أو برنامج التداول عي  اإلني 

  تحويل العمالت
 

ي تحمل نتائج الرب  ح / الخسارة بعملة أخرى غي  العملة األساسية لحساب   المالية،إن المعامالت المغلقة عل األدوات 
الت 

ن  (، )حسابات( العميل )العمالء  .٪2٪ و +  2 -تخضع لتحويل العمالت بي 
 

 
ات ا  عقود مقابل الفروقاتال  كات  -ألسهم لمؤشر  انشطة الشر
 

 االسهم العكس   تجزئة االسهم/  تجزئةارباح/ توزي    ع 

 

كات تأثي  غي  مباشر عل أسعار مراكز اسهم عقود مقابل الفروقات  ي وقت إجراء   ( CFD SHARES)قد يكون إلجراءات الشر
المفتوحة فن

 .تفتيت عكسي قد يتطلب إجراء تعديالت ذات صلة عل أساس النتيجةأو ال/وأو تفتيت االسهم  / اإلعالن بشأن توزي    ع األرباح و 

 
ي  الصفقات

ي  السعر بفرق متعلق  نقدي  لتعديل  المراكز تخضع  االرباح  توزي    ع اعالن قبل تنفيذها  تم الت 
 الفروقات مقابل عقود  سهم  فن

حمل مراكز اسهم/مؤشرات )عقود مقابل فروقات( يتم عكس مبلغ األرباح من خالل التصحيح ذي الصلة. إذا كان   عند   التحديد وجه عل 

فسيتم تقييد مبلغ األرباح بينما إذا كان العميل يحتفظ بصافي مراكز )بيع( قصير ، فسيتم العميل يحتفظ بصافي مراكز )شراء( طويل ،  

 خصم مبلغ األرباح. 

  

،   األسهم" يخضع العميل للتعديالت المطلوبة على كل من عدد العقود المفتوحة المفتوحة وسعر السهم )العقود مقابل الفروقات(   تجزئة"

 . قد يحدث تعديل للهامش وفقًا لذلكوفقًا لنتائج "تفتيت األسهم" و  

األسهم" ، وبالتالي ، فإن حمل   تجزئة تفتيت األسهم العكسي"عادة ما يكون له تأثير عكسي على توزيع األرباح أو "تفتيت تجزئة"

 مراكز)شراء( طويل على االسهم )عقود مقابل فروقات( و المفتوحة أثناء "تفتيت األسهم العكسي" قد يخضع للتعديالت الالزمة. 
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 المخططات البيانية 
 

 . تختلف عن األسعار المعروضة ألغراض التداول وقد المعلومات المقدمة من خالل نظام الرسوم البيانية ألغراض إعالمية فقط، 

وأن الشخص قد ال يعتمد عل هذه المعلومات وأن األداء السابق ال يضمن   إشارة، يجب عليك التأكد من أنك تفهم أن هذا مجرد 

 .النتائج المستقبلية

 
 تحذير

  
العقود مقابل الفروقات والعمالت األجنبية )"الفوركس"( يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد ال يكون  كالتداول ب  التداول بالهامش

   .تحقق من سعر األداة األساسية  المالية،قبل اتخاذ قرار بتداول المنتجات ذات الرافعة مناسب لجميع المستثمرين. 
 

 ثار ملزمة آ
ام بأحكام  ن وط ا  يقر العميل ويوافق عل االلي  وط التداول  وأي تعديل أو تغيي  لتداولشر يتم تنفيذه حسب األصول بموجب أحكام شر

 هذه. 
ي 
ي بدأها  الحساباتيقر العميل ويوافق عل أن المعاملة األوىل فن

وط وأحكام   العميل بعد الت  وط التداول تغيي  شر   تشكلس -شر
ا   التعديل، عند موافقة العميل عل التغيي  اعتباًرا من تاري    خ شيان 

ً
كة اعتباًرا جيد البدء والتنفيذ الالحق لهذه المعاملة من قبل الشر

 للفرق أو التعديل المذكور 
ً
كة عل التواىلي  ،أعاله  متبادًل

اف بكفائه واالتفاق عليه من قبل العميل والشر  .ويتم االعي 
 
 

 


