
 (1مرفق رقم )
 اتفاقية العميل 

Nord FX 
 

 المصطلحات والتعريفات
 هاالمستخدمة في اتفاقية العميل ومرفقات

 
 "تاريخ الحساب"

"Account History" 
 .غير التداول وفقا لحساب التداول قائمة المعامالت الكاملة المنجزة ومعامالت

 اآللي"المستشار "
"Expert advisor" 

 أوامربرنامج بلغة متخصصة، يقوم بإرسال  في شكلدارة حساب التداول إ خوارزمية
 .للعميل منصة التداول الخاصةوتعليمات الى السيرفر مع استخدام 

 " طلب"سعر ال
"Ask" 

 .العميل يشترى بهالسعر الذي   .التسعيرعلى سعر في أ

 "الموازنة "
"Arbitrage" 

 .موازنة" صفقةباستخدام "استراتيجية التداول 

 "موازنة  صفقة"
 ِ"Arbitrage deal" 

 .خر في نفس الوقتآء أصل في سوق وبيع نظيره في سوق هي عملية، هدفها هو شرا

 "الرصيد "
"Balance" 

مالت غير التداول على حساب النتيجة المالية التراكمية لكافة المعامالت المنجزة ومعا
 .تداول

  "اليابانيةاألعمدة | الشموع "
"Bar | Candlestick" 

 أغلى و أقل سعركذلك غالق، و سعار االفتتاح واإلأالبياني يشمل  رسمعنصر من ال
 سبوع، الخ(. أ، يومدقائق،  5ي فترة معينة )دقيقة، ف

 "العرض "سعر 
"Bid" 

 .العميل يبيع به. السعر الذي التسعيردنى في السعر األ

 "البياني  رسمال"
"Chart" 

/الشمعة عمدة( لألأعلى سعرقصى )الحد األ  المقدم بصيغة رسم بياني. التسعيرتدفق 
( هو الحد أقل سعردنى )، الحد األالمحددة قصى للعرض خالل المدةهو الحد األ

/الشمعة، سعر عمدةلألخر عرض آ –غالق( غالق )اإلدنى للعرض، سعر اإلاأل
 /الشمعة. عمدةول لألاالفتتاح )االفتتاح( هو العرض األ

 "ملف سجل العميل"
"Client log-file" 

للعميل، يقوم بتسجيل كافة االستعالمات  منصة التداوله بواسطة ؤ ملف يتم انشا
 .المرسلة من العميل إلى الشركة وامرواأل



 "للعميل "منصة التداول
"Client terminal" 

 تداولالالحصول على معلومات من خالله بشأن  من لعميلان يمك  البرمجيات  من منتج
تم تنفيذ التحليل د من الشركة( عبر االنترنت لكي يسواق المالية )بالحجم المحدفي األ
، وكذلك استالم وامر/تغيير/حذف األوضعتداول، و  عملياتب، والقيام لألسواق الفني

 ، يتم نشره عبر الموقع الرسمي للشركة عبر االنترنت ةالرسائل من الشرك
 "ةمغلق صفقة"
"Closed position" 

 الصفقة التامةلجزء الثاني من انتيجة 

 "خبار الشركةأصفحة "
"Company News page" 

 . خبار فيهااألى شبكة االنترنت التي يتم عرض صفحة موقع الشركة عل

 " CFDsعقد الفرق ""
"Contract for difference" 

، ، معادنسلع، عقود آجلةسهم، أ)ل و صأحد األسعار أعقد يتعلق بالتقلبات في 
 مؤشرات الخ( 

 "مواصفات العقد"
"Contract specification" 

، حركة تغيير في صفقة، أدنى حجم للالعقد، حجم فرق سعرشروط التداول الرئيسية )
ة. ويتم نشر الخ( لكل أدا، مقابلة صفقاتل هامش، مبدئي هامش، صفقةحجم ال

 االنترنت  علىالموقع الرسمي للشركة  علىالمعلومات 
  "الرافعة المالية"

"Credit leverage" 
 10001 الرافعة الماليةوبين حجم عملية التداول. على سبيل المثال،  الهامشنسبة بين 
 مرة عن مبلغ المعاملة.  100 قلأ ن يكون هناك مبلغأالمعاملة، يلزم  لتنفيذتعني انه 

 "تالعمالمن زوج "
"Currency pair" 

 خرى أواحدة بالنسبة لتكلفة عملة  تكلفة عملة اساس في تغييرمع  تداولعملية  موضع

 "وضع محل خالف"
"Disputable situation" 

 0 ينتج عنهوضع هو 
االتفاقية  من هذهكثر ألشركة قامت بمخالفة حكم واحد أو ن اأالعميل  اعتقاد (1)

 ة.نشطقيامها أو امتناعها عن القيام بأحد األنتيجة ل
كثر من هذه االتفاقية أالعميل قام بمخالفة حكم واحد أو ن أالشركة  اعتقاد (2)

 ة.نشطقيامه أو امتناعه عن القيام بأحد األنتيجة ل
 "حقوق ملكية"

"Equity" 
المعادلة 0 الرصيد + الربح العائم الحالة الراهنة للحساب. ويتم احتسابها بواسطة هذه 

 الخسارة العائمة  –

 "السوق السريع"
"Fast market" 

 فترات زمنية قصيرة  خاللوضع السوق الذي يتصف بتغييرات سريعة 

 " "الصفقة التامة
"Finished transaction" 

(0 شراء مع صفقةغالق ا  متضادتين بحجم متساوي )افتتاح و  تتألف من عمليتي تداول
  .ق تالي او بيع مع شراء الحق تاليبيع الح

 "الربح/الخسارة العائمة"
"Floating profit/loss" 

  .الحالية باألسعارمفتوحة مع قيم  صفقاتربح/خسارة غير ثابتة في 

الوضع تغير ، المناظرحكام الطرف أحكام الشركة وشروط و أعدم االلتزام بشروط و  "القوة القاهرة"



"Force majeure"  ،وضاع و األأجهزة الشركة أو أمكانيات برمجيات قصور في إالراهن في السوق
  التنبؤ بها.خرى التي ال يمكن األ

 "الحر الهامش"
"Free margin" 

ها من جديدة. يتم احتساب صفقاتموال في حساب التداول، يمكن استخدامها لفتح أ
  .هامش – حقوق الملكيةخالل المعادلة التالية0 ال

 "هيدجال الهامش"
"Hedged margin" 

تم ذكر تفاصيل كل   .مقابلةال الصفقاتتطلبه الشركة لفتح والمحافظة على  ضمان
 أداة في مواصفات العقد.

 "المبدئي "الهامش
"Initial margin" 

تفاصيل كل أداة في مواصفات تم ذكر . الصفقاتضمان نقدي تطلبه الشركة لفتح 
 . العقد

 "االستعالم"
"Inquiry" 

 لتنفيذ. االستعالم ليس التزام على العميل التسعيرستالم اللى الشركة إتعليمات العميل 
 .المعاملة

 "التنفيذ الفوري"
"Instant execution" 

ن يقوم العميل بمباشرة أم التداول بدون طلب. ولذلك يجوز الى نظا التسعيرتقديم 
 .جراء المعامالت المرغوبةإ

 "التعليمات"
"Instruction" 

  .أمرو وضع/تعديل/حذف أ صفقةغالق إطلب العميل الى الشركة لفتح/

 داة" "األ
"Tool | Instrument" 

 .(CFD) في السعر و عقد الفرقأ تالعمال من زوج

 "مقابلة صفقة"
"Locked position" 

 .داة على حساب التداولنفس األبلحجم متطابق يتم افتتاحه  بيع و شراء صفقات

 شراء" صفقة"
"Long position" 

و  ساسيةاالء عملة العمالت0 شرا زواج السعر. وفيما يخص رتفاعال شراء أداة نظرا  
 . المقابلةعملة  بيع

  "العقد | لوت"
"Lot" 

 .التي يتم قبولها في منصة التداول  الساسيةلكمية العملة اتخصيص ملخص 

 عقد"حجم ال"
"Lot size" 

 واحدة يتم تعريفها في مواصفات العقود  عقدفي  ساسيةالعملة االو ، والبنودسهم عدد األ

 "نداء الهامش"
"Margin call" 

بغلق كافة  ،ملزمة دون أن تكونولكن  ،حالة الحساب التي يحق للشركة عندها
الحر. معدل "مستوى  الهامشالمفتوحة الخاصة بالعميل بسبب نقص  الصفقات
محدد في االتفاقية ال" في الحساب الهامش نداءوضع " د" الذي يحدث عنالهامش
 الحالية. 

 "الهامشمستوى "
"Margin level" 

الضروري الذي يتم التعبير عنه كنسبة مئوية. ويتم  الهامشب حقوق ملكيةعالقة 
 %100( * هامش/حقوق ملكيةاحتسابه من خالل هذه المعادلة0 )



 "بالهامشتداول "
"Margin trade" 

عندما يكون لدى العميل امكانية للقيام  الرافعة الماليةتنفيذ عمليات التداول باستخدام 
 .موالهأ قيمةة بمبالغ تتجاوز بشكل كبير بمعامل

ظروف السوق المختلفة عن "
 "المعتاد 

"Market conditions 
different from normal" 

 و "السوق السريع"أ" الضعيفراجع "السوق 

 "فتح السوق"
"Market opening" 

و بعد عطلة أنهاية االسبوع والعطالت الرسمية استمرار لعمليات التداول بعد عطالت 
 .بين جلسات التداول

 "الضروري "الهامش
"Necessary margin" 

مفتوحة. تفاصيل كل اداة واردة في  صفقاتالذي تطلبه الشركة للحفاظ على  الهامش
 مواصفات العقد. 

 "غير التداول معامالت"
"Non-trading 

transactions" 

عن سحب أموال من حساب التداول أو عملية منح  تجديد موارد حساب، فضال  
 )عائد( ائتمان 

 "السوق المعتادة ظروف"
"Normal market 

conditions" 

 وضاع السوق التي تستوفي كل من الشروط التالية0 أ
 منصة التداول0  في التسعيركبيرة في تسليم  فترات زمنية عدم وجود

 سهم في منصة التداول.غير األل تسعيرقود الفرق، عدم تقييد بالنسبة لع 
 لألسعارة سريعة كيعدم وجود دينامي. 
  سعار. في األ كبيرةعدم وجود فجوات 

 
 "خطأ واضح"
"Obvious error" 

مختلف بشكل جوهري عن  سعربه بالشركة أمر و تنفيذ أللعميل  صفقةغالق إفتح/
و عدم أالزمنية لهذا االلتزام، أي نشاط عند النقطة  التسعيرداة في تدفق سعر هذه األ

مستوى سعر السوق  تحديدفي  الواضح ايتعلق بخطأهخر من جانب الشركة آنشاط 
  .في فترة زمنية معينة

 "ةالمفتوح الصفقة"
"Opened position" 

 صفقةنتيجة لفتح يتحمل العميل بالكامل.  تامةصافقة لجزء االول من انتيجة 
 االلتزامات التالية0 

 مقابلة بنفس الحجم فتح صفقةيقوم ب.  
 ضروريال الهامشقل عن يال  بما حقوق الملكيةدعم ال. 

 مر"األ"
"Order" 

عندما يصل السعر الى مستوى  صفقةغالق إيمات العميل الى الشركة لفتح او تعل
 . مراأل

 مر"مستوى األ"
"Order level" 

 . مرسعر محدد في األ



 "معلق ال األمر"
"Pending order" 

  مر.مقابل مستوى السعر المحدد في األ صفقةالعميل لفتح  أمر

 "المساحة الشخصية"
"Personal area" 

تعني الصفحة الشخصية للعميل في موقع الشركة على شبكة االنترنت، المصممة 
 الدعم. ولتعريف العميل وسجالت عمليات غير التداول 

 "النقطة"
"Point" 

 السعر.دنى حد ممكن للتغيير في أهي 

 "خارج السوق تسعيرسعر سبق "
"Price that has 

preceded non-market 
quote" 

 دقائق مع سعر خارج السوق  أعمدةالدقائق يتبعه  أعمدةغالق إسعر 

 "فجوة السعر"
"Price gap" 

  تسعير عندما ال يتم تقديمنطاق السعر 
 أي من الوضعين التاليين0 

 السابق التسعيرطلب في لسعر اكبر من أالحالي  سعر العرض. 
  السابقفي التسعير عرض سعر القل من أالحالي  التسعيرسعر الطلب في. 

 "فجوة سعر فتح السوق"
"Price gap at market 

opening" 

 أي من الوضعين التاليين0 
 لغلق السوق الطلب أسعارعلى من أفتح السوق العرض ل سعارأ. 
 غلق السوقل العرض سعارأقل من ألفتح السوق  طلبلا أسعار. 

 "التسعير"
"Quote" 

سعر  و سعر العرضمحددة، مبينة بصيغة  ألداةالمعلومات الخاصة بالسعر الحالي 
 .بطللا

 التسعير"قاعدة "
"Quotes base" 

 .التسعيرالمعلومات بخصوص تدفق 

 ساسية"العملة اال"
"Base currency" 

 .المقابلة عملةلو بيع أالتي يمكن للعميل شراء  العمالتزوجة ول عملة في تحديد أ

 المقابلة"عملة "
"Quote currency" 

و بيع العملة أالتي يمكن للعميل شراء  العمالت زوجة الثانية في تحديدالعملة 
 بها. ساسيةاال

 التسعير"تدفق "
"Quotes flow" 

  .لى منصة التداولإ تردداة ألكل  التسعيرتسلسل 

 التسعير"تقديم 
"Quoting" 

 .للوفاء بالمعاملة التسعيرعملية منح العميل 

  .المقابلةعملة ل بالنسبة ساسيةلعمالت0 قيمة العملة االلزوجة ا (1)  "سعر الصرف"



"Rate" (2) بصيغة نقدية ساسيصل االود الفرق0 قيمة وحدة واحدة من األلعق. 

 "إغالق"
"stop-out" 

 .عن السيرفر ةصادر  لصفقةجباري اإل باإلغالقمر أ

 | خادم" السيرفر"
"Server" 

لومات بشأن عمليات معتخصيص و العميل،  أوامر برنامج يقوم بتنفيذ تعليمات و
، للعميلسواق المالية في الوقت الحقيقي )بالحجم المحدد من الشركة( التداول في األ
االلتزام بالمواصفات  يضا  أم المتبادل بين العميل والشركة و اللتزااعتبار الاواألخذ في 

 .والقيود
 "ملف سجل السيرفر"
"Server log-file" 

ن المرسلة م وامراأل عن السيرفر يقوم بتسجيل كافة االستعالمات و ناشئملف 
  .تنفيذها نتيجة يضا  أالعميل الى الشركة، و 

 "صفقة بيع"
"Short position" 

العمالت، فهو بيع  زوجة النخفاض في السعر. وبخصوصا لتوقع داة نتيجةبيع األ
 . المقابلةعملة ل ساسيةعملة االال

 "طفرة"
"Spike" 

 يتوافق مع الشروط التالية0  السعر
  كبيرةحدوث فجوة سعرية.  
 في فترة قصيرة مع ظهور فجوة سعرية ولعودة السعر الى المستوى األ. 
 هذا. التسعيرة السعر الدافعة قبل ظهور كيعدم وجود دينامي 
  أخبار الشركات، التي تؤثر على سياق أو حداث اقتصاد كلي و/أعدم وجود

 ، في وقت ظهورها. األداةعمل 
على  التسعيرخارج السوق من قاعدة  أسعارللشركة ازالة المعلومات بشأن ويحق 
 .السيرفر

 "فرق السعر"
"Spread" 

  .نقاطبال يتم التعبير عنهو العرض سعر  و سعر الطلبالفرق بيني 

 "فائدة"
"Swap" 

 وأ ةيجابيإكون تن أ . ويمكنةمفتوح بصفقة أثناء الليلحتفاظ المدفوعات مقابل ا
 داة على موقع الشركة على شبكة االنترنت ألكل  فوائدقيم ابجدول ويتم وضع   .ةسلبي

 "حساب التداول"
"Trading account" 

العمليات في منصة التداول حيث يتم التعبير عن  لحساباتسجل شخصيي مميز 
  وامرالتداول واألعمليات غير المفتوحة و  والصفقاتالمعامالت المنجزة بالكامل 

 "عمليات التداول"
"Trading operations" 

 .أداة من قبل العميل أيو بيع أشراء 

 "منصة التداول"
"Trading platform" 

المعامالت في  نالتي توفر استقبال المعلومات بشأدوات التقنية مجموع البرنامج واأل
جراءسواق المالية خالل الوقت الحقيقي، األ اللتزامات المتبادلة بين ا ومراقبةة لالمعام وا 

 من السيرفر و تتألفوهي  العميل والشركة وكذلك االلتزام بالمواصفات والقيود. 
 هذه االتفاقية.  ألغراضللعميل بصيغة مبسطة  منصة التداول

حداث في ملف سجل السيرفر. وفي أ ةمني الذي يتم من خالله تحديد أيالنطاق الز  "زمن منصة التداول"



"Trading platform time" توقيت جرينتش + ساعتين وقت إصدار االتفاقية، هو (GMT+2.) 

 "أمر الوقف المتحرك"
"Trailing stop" 

 وقف الخسائر0  أمر إلدارةهو الخوارزمية التالية 
  ال يتم وقف التداولن الربح في صفقة مفتوحة ال يتجاوز قيمة أفي حالة ،

 جراءات.إاتخاذ 
  يرسل أمر الى وقف التداولفور تجاوز ربح الصفقة المفتوحة لقيمة ،

السعر ب التداولقيمة وقف  مسافة من بعدالسيرفر لوضع أمر وقف الخسائر 
 الحالي. 

  من توقف الخسائر  التداولفور بلوغ السعر عند مسافة تتجاوز قيمة وقف
في مستوى  شأن هذا التغييربالمعرض لها، يتم ارسال أمر الى السيرفر 

 .السعر الحاليب التداولاألمر بحيث يكون عند مسافة من قيمة وقف 
 

 باإلنترنتللعميل وتوصيلها  منصة التداولفقط عند بدأ تشغيل  التداوليعمل وقف 
 واعتمادها بنجاح على السيرفر. 

 متحرك"الوقف أمر القيمة "
"Trailing stop value" 

 .العميل هحددذي يال المتحركوقف ال أمر مقياس

 "رقم الصفقة | تيكير"
"Ticker" 

 معلق أمررقم تعريف مميز يتم تخصيصه في منصة التداول لكل صفقة مفتوحة أو 

 "سوق ضعيف"
"Thin market" 

 مدة خالل ةالسوق المعتاد ظروفسعار أندر من تلك في السوق حيث تكون األوضع 
 زمنية طويلة. 

 "المطور"
"Developer" 

  .مطور منصة التداولالشركة، 

 صفقة"حجم ال"
"Volume of transaction" 

  الواحدة. عقدالمضروبة في حجم  عقودالعدد 

الموقع الرسمي للشركة على "
 "شبكة االنترنت 

"Company's official 
website" 

  http://nordfx.comموقع الشبكة المتاح على 

 

http://nordfx.com/

