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ر العدد 9  2022 نوفمب 

رالعميلرراتفاقية

رمقدمةر .1

كة”ر“رKey Way“رررباسم  يل    فيما   إليها   يشار )  KEY WAY MARKETS LTDرربي  ررراالتفاقيةررهذهررحررت .1.1 ررالعميلررجانبررمن”(ررنحنأو“ر”ررالشر
ررركيانرريكونررقدررالذي)  

رررشخصرأورررقانون  كةرعليهرووافقترررحسابررفتحررتطبيقرنموذجرررأكملرالذير،(رطبيع  ررفيماررإليهررُيشارر)ركعميلرررالشر ررباسمرريل 
ر.رآخرررجانبررمن”(رأنتأو“ر”رالعميل“ر

)بناًءرعلرر .1.2 التعاملرمعراالستثماراتركأساسر للعروضر ر العالم  ر أبوظب   الماليةرلدىرسوقر كةرمرخصةرومنظمةرمنرسلطةرتنظيمراألرواقر
الشر

ر  
 
،راإلماراتر،ربرجرالسلع،رر2رقمرر مكتبررر،21الطابقررررمبادئرأساسيةرمطابقة(.ريقعرمكتبهارالمسجلرف ،رأبورظب   العالم  ر مربعةرسوقرأبورظب  

رلدولةراإلماراترررKey Wayرر.العربيةرالمتحدة العالم  ر وطرواللوائحرالخاصةربسوقرأبوظب  
رللشر

ً
ُمطالبةربإجراءرأعمالهاروتعامالتهارمعكروفقا

رالعربيةرالمتحدة.ر

ت .1.3
ّ
عد
ُ
هررآلخرررروقتررمنررتعديلهرريمكنررآخررررمستندرررأيرررأورررالتالية،ررالمستنداتررمنرأيررأوررررر3  و 2  و,رر1,ررمالحقها،رمعرهذهررالعميلررراتفاقيةررأ  ونشر

رعلر رموقعنارر ،رر  
ون  راإللكبر ربالرجوعرر رإىلر رهذهرر وطر رالشر روتشكلر رجزًءارر رمنر رعالقتكر رالتعاقديةرر  :رمعنارر

ر

رالمخاطر؛  عن  الكشف .1

رالخصوصية؛  سياسة .2

راالرتباط؛  تعريف  ملفات سياسة .3

روالرسوم؛  التكاليف .4

رالعميل؛  تصنيف  سياسة .5

 سياسياً؛ المكشوف الشخص  تعريف .6

رمسؤولية؛  إخالء   .7

رالصراع؛  سياسة .8

رالطلب؛  تنفيذ سياسة .9

روالتحذيرات   المخاطر عن  الكشف إشعار .10

 

ر)
ً
دترر، ”) االتفاقية“ررإجمال

ّ
وطررحد رررالخدماتررعلرربناءررالشر  

كةررستقدمهارررالبر ررربكررالخاصررالتداولررإدارةررستتوىل.ررالعميلررإىلررالشر  
رراألدواترررف 

ي باسم “األوراق الماليةررالفروقاترررعقودرررالتحديدررروجهرررعل)رررالمالية ي األسهم المشار إليهاي فيماي يل   
اماتررروحقوق(رر""وف  ررويتضمنرررالطرفي  ررركالررروالبر 

ار
ً
ررالمهمةرالمعلوماترأيض  

كةررنحتاجهارررالبر وطرعلررتوافقرفأنترخدماتنا،ررعلررللحصولربطلبررالتقدمررخاللررمن.ررمنظمةركشر رجميعرروأحكامرشر

ررأعالهرالمذكورةرالمستندات  
رروهذارراالتفاقيةرتشكلرروالبر  

ررأنهريعب   
مررفإنناررلنا،ركعميلرررقبلنارررمنرقبولكرحالةرف  وطرربهذهرسنلبر  ر.رواألحكامرالشر

ررربعنايةرررأعالهرررالمذكورةرررالوثائقرررجميعرربقراءةرررننصحكررراألسباب،ررلهذهر  
ررروالبر ررطرفنارررمنرررمرسلةررأخرىرررإشعاراتررأوررررسائلررروأيرراالتفاقيةرررنموذجرره 

  سياسة “ررور”االلكتروني   موقعنا  باستخدام  الخاصة  واألحكام  الشروط“رربقراءةررننصحك.ررمعناررراتفاقيةررإبرامررقبلررعليهاررروتوافقررتفهمرربأنكرروالتأكدر

ر.رااللكتروني  موقعنارعل”الخصوصية 

 

راالتفاقي .1.4  
كةررعنررصادرةرضمنيةرأورررصيحةربياناتررأوررأخرىرترتيباترأوررراتفاقياترأيرررةتلع  مون)ررمقدمرأيرأوررالشر

ِّ
ر(.رمقد

ر.رلهمرالمتنازلروالورثاءرراألطرافرلصالحرروتطبقررملزمةرراالتفاقيةرتكونررأن يجب .1.5

ر .1.6  
ارررتكنرررلمررحالررف 

ً
وطرررهذهررصحةرررمنررمتأكد رررالمخاطررررطبيعةررأورررالشر  

ررحسابرررفتحررطلبرنموذجررعلررالتوقيعررعليكريجبررفالررعليها،رتنطويرررالبر

رررفهذاررر،KEY WAYررإىلررالحسابررفتحررطلبررنموذجرروتقديمرروتوقيعرربملءررقمتررإذار.ررتداول روأنكرررواستلمتررقرأتررأنكررأكدتررقدرررأنكررإىلرريشب 

وطرررتماًمارررتفهم ررربمار)ررالصلةرررذاترراألوراقرروأحكامررشر  
 KEYررمعرررعالقتكرررأنرررعلرروتوافقرررتدركرروأنكرر،(روالسياسةررالمخاطررررعنررالكشفررذلكرررف 

WAYوطربهذهررستتأثررر ر.رآلخرررروقتررمنرالمعدلةربصيغتهاررواألحكامررالشر

 

https://capex.com/ae-ar/legal-documents/risk-disclosure
https://capex.com/ae-ar/legal-documents/privacy-policy
https://capex.com/ae-ar/legal-documents/website-cookies-policy
https://capex.com/ae-ar/legal-documents/charges-and-fees
https://capex.com/ae-ar/legal-documents/client-categorisation-policy
https://capex.com/ae-ar/legal-documents/pep-definition
https://capex.com/ae-ar/legal-documents/pep-definition
https://capex.com/ae-ar/legal-documents/disclaimer
https://capex.com/ae-ar/legal-documents/conflicts-of-interest-policy
https://capex.com/ae-ar/legal-documents/order-execution-policy
https://capex.com/ae-ar/risk-disclosure
https://capex.com/ae-ar/terms-and-conditions
https://capex.com/ae-ar/privacy-policy
https://capex.com/ae-ar/privacy-policy
http://capex.com/ae-ar
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جريتررإذار .1.7
ُ
اتررأيررأ رررحذفررأورررتغيب  وطرربهررمرصحررغب  اتررهذهررفإنررهنا،ررإليهارررالمشاررررالمستنداتررأورررللشر  KEYررلـررملزمةررتكونررلنررالسهواتررأورررالتغيب 

WAYديرررر
ُ
رالمستقبليةررراإلصداراتررجميعررتلقائًيارررفستقبلرروالنظام،ررالموقعرراستخدامررواصلتررإذار.ررحسابكررأعالهررروردرررلماررراألصليةررالمحتوياترروست

وطرمن ررالمضمنةرروالمراجعرالشر  
 
ر.رالمستندررف

 

رررالتوقيع .1.8 ررراالتفاقيةررعلررالشخص  رررولكنرررمطلوب،رررغب   
 
رراالتفاقيةررمنررنسختي  رررعلررروالتوقيعررطباعتهارررفيمكنكررعليها،رربالتوقيعررترغبرركنترررحالررف

ارربواسطتناررموقعةرراألخرىررإليكرونعيدرررلسجالتناررواحدةربنسخةرررسنحتفظ.رإلينارروإرسالهمار
ً
ر.رأيض

ررتعريفر .2 وطروتفسب  رررالشر

ررتعريفات .2.1  
 
راالتفاقيةررهذهررف

وط رررالتداولررشر رررأورررسوقرررأيررإغالقرررأورررتعليقرررالحرص،رررالرررالمثالررسبيلررعلرررتشمل،ررأنرريجبرررالعاديررغب  رحدثرررأيررفشلررأورررعنررالتخل 
رررأوررربهرريتعلق رررمفرطةررحركةررحدوثررأورررتسعب   

رررالسوقررأور/روررربالهامشررتداولرررأيررمستوىررف  ررمثلرررلحدوثررالمعقولررتوقعنارررأوررراألساس 
ر.رالحركةرهذه

رررالتداول  
اءررإيقاف"ررطلباترروضعررمثل،ررالتاليةرراإلجراءاتررمنررأًيارررتتضمنررأنرريجبررالتعسف  راألخباررررإصداررررقبل"ررالبيعررإيقاف"ررأور"ررالشر

ررربالسوقررالصلةررذات رررطفيفةررأور/رورررزمنيةرردقةررعدمررأيرراستغاللررأورررالتالعب،ررأورررالمضاربة،ررأوررراألصول،ررأوررراألساس   
رالسعررررأورررسعررررأيررف 

ةرراستخدامرروإساءةراألبطأ،ر/راألشعرالمواجزررمنرمزيــــجرررالمنصة،رعلررالمعروض رراستخدامرأوررالمنصةرعلررالمتاحةررالصفقاترإلغاءررمب  
كةررمنررمسبقةررخطيةررموافقةرربدون) ،ررالنظامررمعررآخررررآلًياررربياناتررإدخالررأورررعناكبررأورررروبوتاتررألير(ررالشر رأيررراستخدامرراألساس 

ررالذكاءررتحليلريطبقررربرنامج كة(رمنصات)رمنصةرأور/روررأنظمةرعلراالصطناع  ر..رالعميلرحسابرأور/روررالشر

ررالبيانات إل  الوصول   
كة،ررتطلبهاررقدرررأخرىررمعلوماتروأيرربالعميلررالخاصةرالمروررروكلمةررالدخولروتسجيلرالحسابررقمرررتعب  ررالشر

ر  
رررالطلباتررإلجراءرررمطلوبرررأمرررروهورررواستخدامها،(ررالمنصات)ررالمنصةرررإىلرررللوصولرررمطلوبةرررتكونرروالبر رشيةررررموزرررأيررأور/رورررالهاتفررعب 
كةرتصدرهارررالهويةرمنرللتحققرطرقرأور/رور ر.ررللعميلرآلخرررروقتررمنرالشر

رررالحساب  
وطررهذهرربموجبررالتداولررألغراضررمعناررربهررتحتفظررحسابررأيرريعب  رضماناترررأوررربأموالكرراالحتفاظررفيهرريتمرروالذيررالشر

ر.رالمخصومةرأور/روررالمحققةرالخسائرررأور/رورراألرباحرفيهروتضافررأخرى

رررالحساب  اتصاالت  
رواالتصاالتررواإلفصاحاتررواإلشعاراتررالمعامالترروتأكيداترروالمستقبليةررالحاليةررالحسابرربياناتررجميعررتعب 

ررربمار)ررالتنظيمية  
اتررذلكررف  هار(ررالخصوصيةرروبياناتررالوكيلرروطلباتررالنشر روالسجالتررروالبياناترروالوثائقررالمعلوماتررمنرروغب 

ررالمتعلقة  
رربحسابانر  

رربمار.ر)وخدمانر  
م(راالتفاقيةرهذهررذلكرف 

ّ
سل
ُ
رررت

ّ
وف
ُ
ر.رالثالثةرواألطرافرالستثماركرأداةركمصدررررقبلنا،رمنرلكررروت

رررحساب  فتح  تقديم  نموذج    
رخدماتررعلرررللحصولررربطلبرررالتقدمررأجلررمنرررالعميلرررأكملهرررالذيرراالستبيان/رالطلبررنموذجررريعب 

كة كةررستحصلررخاللهررمنرروالذيررالعميل،ررحسابرروفتحرراالتفاقيةررهذهررربموجبررالشر رمنررمعلوماتررعلرراالستبيان/ررررالنموذجررإمارررالشر
ار(رراالقتضاءررحسب)ررمالءمتهرررأورررمناسبتهررومدىرروتصنيفهررالواجبة،رروالعنايةررالعميلررهويةررلتحديدرررأخرىررأشياءرربي  ر

ً
رللوائحررروفق

ر.ربهاررالمعمولر

رررالحساب  بيان  
رأورررالمقيدةررالساريةرراألخرىررروالرسومرروالعموالت،رروالتكاليف،ررروالرسوم،ررالتداول،رررألنشطةررالدوريررالبيانرريعب 

ررحسابكررمنرالمخصومة  
ر.رمحددرروقتررف 

 ADGM ر  
ررسوقرتعب  ررأبوظب   ر.رالعالم 

ADGMرررالقانونرر رررالتأسيس   
رررقانونرريعب  رررسوقرربشأنرر2013ررلسنةرر4رررقمرررأبوظب   رررأبوظب   رحاكمرررالسمورررصاحبررعنررالصادررررالعالم 

ررإمارة ر.رأبوظب  

كة ررمنتسبة شر  
كة،ريتعلقرررفيمارريعب  رربشكلرريتحكمرركيانررأيربالشر ررأوررمباشر ررغب  رررمباشر  

كةررف  ريخضعررركيانررأيرأوررعليها،ريسيطرررأوررالشر
ررربشكل رررأورررمباشر رررغب  كةررللسيطرةررمباشر كة؛ررمعررالمشبر رررالشر  

رررالوجودرررأورررالتوجيهررعلررالقدرة"ررالرقابة"رروتعب  رشؤونرررإلدارةرراألساس 
كة ر.رررالكيانرأوررالشر
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ررراالتفاقية  
رررالوثيقةررهذهررتعب   

ررتصنيفررسياسة"ررالمعنونةرروالمستنداتررالمرفقةررمالحقهارررمع"ررالعميلرراتفاقية"ررعنوانررتحملررالبر
روإشعاررررالمخاطررررعنرراإلفصاح"و"ررالمصالحرروأفضلررالطلبررتنفيذرررسياسةررملخصر"و"ررالمصالحررتضاربررسياسةررملخص"و"ررالعميل

رأور/رورررتعديلهاررريمكنرررالموقعررعلرررمتاحررآخررررمستندررروأير"رروالرسومرررالعموالتررجدولر"رر،"ررللعمالءرررالشكاوىررإجراءاتر"رر،"ررالتحذيرات
ررروبينناررربينكررساريةررسابقةرررعميلرراتفاقيةررأيررمحلرراالتفاقيةررهذهررتحلررالشك،ررتجنبرربغية.ررآلخررروقتررمنراستكمالهار  

رتعاملترروالبر
رمحلها؛رروتحلرالمعامالترمع

ررربها المعمول  اللوائح  
ر:رتعب 

ررسوقرررقواعدررأوررلوائح .1 ررأبوظب   راللوائح؛ررهذهربموجبرالصادرةررالعالم 
رصلة؛ررذاتررتنظيميةررسلطةرقواعدر .2
روررالصلة؛رذاتررالبورصةرقواعدر .3
ررمعاملةررأيررأوررراالتفاقيةررهذهرعلرررمطبقرررهورركمارررآلخر،رروقتررمنررالمفعولرررساريةررربهاررالمعمولرراألخرىرررواللوائحرروالقواعدررالقواني  رررجميعر .4

ونيةرالتجارةرخدماترأور ر.ربناررالخاصةراإللكبر

ررالطلب   
رراألعلرالسعررريعب   

اءرررللعميلرريمكنرالذيراألسعارررعرضرف  ر.ربهرالشر

ررلهررالُمرّصحرالممثل   
ررالمذكورررالشخصرتعب   

ررر36.1ررالفقرةرف   
ر.رالعميلراتفاقيةرف 

رررالرصيد  
رراإلجماليةرالماليةرالنتيجةرتعب   

ررسحب/رإيداعرروعمليةرمكتملةرمعاملةرآخررربعدرررالعميلرحسابرف   
ةرأيرف   .رزمنيةررفبر

ررراألساسية العملةر  
رراألوىلرالعملةرتعب   

ررالعمالترزوجرف   
يرالبر ررعملةرمقابلهارريبيعرأوررالعميلريشبر ر.رالتسعب 

ررالعرض  
رراألقلرالسعررريعب   

ر.ربهرالبيعررللعميلرريمكنرالذيراألسعارررعرضرف 

ر  العمل  يوم  
ررراأليامررأورررالرسميةرربالعطلررمتعلقةررأيامررأيررباستثناءررشامل،ررالخميسررإىلررراألحدرررمنر  تعب   

رالخاصةرررالمؤسساتررفيهارررتظلررالبر
ارررمغلقة

ً
رررسوقررسلطةررألمرررروفق رررأبوظب   رالطلباترربعضررتتطلبررقدر.ررالمتحدةررالعربيةرراإلماراتررلدولةررراالتحاديةررالحكومةرررأورررالعالم 

ر  
كةررخاللررمنررالتنفيذرررنتلقاهارررالبر رررهذهررتكونررعندمار.ررمعهارررمعامالتررإجراءررأورررمرتبطةررشر رأورررالطلبررفيهررُيمّررررالذيررواليومررالحالةرره 

رررعملررريومررليسررراستالمه  
كةرراختصاصررنطاقررف  ررراألمررررتنفيذرررفسيتمررالصلة،ررذاتررالمرتبطةررالشر  

رررالعملرريومرررف  رالواليةرررلتلكررالتاىل 
ر.رالقضائية

ريررالعميل  
ررالكيانررأوررالشخصرأوررأنتررعب   

رررطرفررهوررالذيررالقانون   
وطرهذهررف  كةروعميلرالشر ر.رالشر

ر  التداول  حسابأوررالعميل  حساب  
رررالحسابرريعب  روالصفقاتررالمكتملةررالمعامالتررجميعرررمنرريتكونررالذيررللعميلررالممب  رررالشخص 

كةررتقدمررقدر.ررالعميلررألموالرررالسحب/راإليداعررومعامالتررالعميلررأموالررورصيدرررالمنصةررعلرروالطلباتررالمفتوحة رمختلفةررأنواًعارررالشر
ر.رااللكتروني الموقععلررالصلةرذاترالمعلوماترعلرالعثورررويمكنرالحساباترمن

،ررالعميل  أموال  
ارررتعب 

ً
كةررتتلقاهارررعملةرربأيررأموالررالعميل،ررأموالررلقواعدررروفق رررالعميل،ررعنررنيابةررأورررللعميل،رربهارررتحتفظررأورررالشر  

رف 
رررعليهارررالمنصوصررباألعمالرريتعلقررفيمارررأورررسياق  

ررراألموالررربخالفرراالتفاقيةررف   
رررالبر كةررالعميلررقبلررمنررالسدادررروواجبةررمستحقرره  رللشر

ر.رثالثرطرفرأيرأور

رررالعميل أموال قواعد   
ررالسلوكررقواعدررأحكامررتعب   

ررالمهب   
رررسوقرف  ررأبوظب   ررباألموالرالمتعلقةرالعالم   

ر.رالعمالءررمنرعليهاررنحصلررالبر

ررالُمغلقة الصفقة  
ر.رالمفتوحةرالصفقةرعكسرتعب 

رررالمكتملة  المعاملة   
رررالفروقاتررمقابلررالعقودرررف   

اء(:ررصفقةررروإغالقررصفقةررفتح)ررالحجمررنفسررمنررمتقابلتي  رررصفقتي  رررتعب  رثمرررشر
ر.رصحيحروالعكسربيع

ررتحملريجبر االمتثال دعوة رررالمحددررالمعب   
ر.رالعميلراتفاقيةرمن.ر25.1رالفقرةرف 

رررCFDأوررالفروقات  مقابل  العقود   
ررراالختالفاتررإىلرربالرجوعررالفروقاتررعقدررروهورررالعقد،ررتعب   

ررراألصلررسعررررف  رالفروقاتررعقدر.رراألساس 
رررالفروقاتررمقابلررالعقودرررمصطلحرراستخدامررقراءةرريجب.ررماليةررأداةررهور  

رسوقرررليشملررذلك،ررخالفررعلررُينصررلمررماررراالتفاقية،ررهذهررف 
رراستخدامهريمكنررالذي)رالعمالتررصف  

ر(.ربنارالخاصةرالتسويقيةروالمادةرموقعنارف 

https://ae.capex.com/complaints-procedure-for-clients
http://capex.com/ae-ar
http://capex.com/ae-ar
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رررالعقود  مواصفات  
وطرررتعب  رررالرئيسيةررالتداولررشر  

روالمقايضات،ررراألسعار،ررفروقررالمثالررسبيلررعل)ررالفروقاتررمقابلررالعقودرررف 
،ررروالهامشررراللوت،رروحجم وري،رروالهامشرراألوىل  ررروالمستوىرررالمحوط،رروالهامشررالرص  رررالخسارة،ررإيقافررأوامررررلوضعرراألدن   

رروجب 
كةررتحددهررالذيررالنحورررعلررالفروقاتررعقودرررمنررنوعرركلررأجلررمن(ررذلكررإىلرروماررالرسوم،رررالطلبات،رروحدررراألرباح .رآلخرررروقتررمنررالشر

ر.رالمنصةرأور/روررالموقعرعلرالعقودررمواصفاترتظهرر

ررالشخصربهاررُيقصدرررالُمراقب ررأوررالطبيع   
ر.رالشخصيةرالبياناترمعالجةرووسائلرأغراضريحددررالذيرالقانون 

ررراالئتمانية  التسهيالت  
رررلكررنقدمهررالذيرراالئتمانررحدرررأوررراالئتمانررتعب   

رالتداولرررأنشطةررأوررربحسابكرريتعلقررفيمارررسببرروأليرروقتررأيررف 
ررربماررربك،ررالخاصة  

رررتحسًباررربالهامشررحسابكررإىلررنضيفررحيث(ررالحرصررالرررالمثالررسبيلررعل)ررذلكررف   
رحيثرررأورررمنك،ررالهامشررلتلفر

ر.راألسبابرمنرسببرأليرحسابكرإىلررهامشرإضافةرعلرنوافقر

رررالعميل  حساب  عملة  
رررالمقومةررالعملةررتعب   

رررالعميل،ررحسابررف   
كةررتقدمهارررأخرىررعملةررأيررأوررراليورورررتكونررقدررروالبر روقترررمنررالشر

ر.رآلخرر

رررالعملة   زوج  
ءرررتعب   

ررراألصلررأورررالسر رررعلررربناءًرررالفروقاتررعقودرررلصفقةرراألساس  رررالتغيب   
ريتكونر.رراألخرىررمقابلررالعمالترررإحدىررقيمةررف 

رررعملةر)ررعملتي  رررمنررالعمالتررزوج رررعملةرمقداررررويوضح(رراألساسيةرروالعملةررالتسعب  اءررالمطلوبةررالتسعب  رالعملةررمنررواحدةرروحدةررلشر
ر.راألساسية

ررالفروقات  
ررالفرقرتعب   

 .رالصفقةرهذهروإغالقرالصفقةرفتحرعندررالسعرررف 

رتعديلرالمعاملةرالذيرسيتمرإجراؤهرعلرالسهمرمنرأجلرراألرباح توزيعات تعديالت  
ربعدردفعرررالظهاررتعب  سعررالسهمرالفعل 

رتوزيعاتراألرباح.ريشاررإليهار  
"صفقةرتوزيــــعررراسمبينمارتكونرتحتررر،"األرباح"توزيعاتررباسمرWebtraderتداولرالمنصةرررف 

 .MT5منصةرالتداولرررأرباح"رعل
ر

رررقيمةال  
رررالنحورررعلرروتحسبرمفتوحررمركزرررعنررناتجةرعائمةررخسارةررأورررربــحرررأيررناقصرأورررزائدرررالرصيدرررتعب  +رررالرصيدر=ررررالقيمة:ررالتاىل 

ر.رالعائمةرالخسارةر-ررالعائمرالربــحر

ونية المحادثة ررااللكتر  
ررتتمرروبينناررربينكرمحادثةرتعب  ونيةرالتداولرخدماتررعب  ر.ربناررالخاصةراإللكبر

ونية  التداول  خدمات رررااللكتر  
ونيةرررخدماتررأيررتعب  رإليهارررالوصولرريمكنر(ررصلةررذيررتطبيقررأوررربرنامجرررأيررمعررجنبررإىلررجنًبار)ررإلكبر

ررربمارررنقدمهاررروسيلةرربأي  
رررالوصولررأورررالتداولررالحرصرررالرررالمثالررسبيلررعلررذلكررف  رواجهةررأورررالطلباتررتوجيهررأورررالسوقررإىلررالمباشر

رررالمعلوماتررخدماتررأورررالتطبيقاترربرمجة  
ةررإمارررلكررنوفرهارررأورررإليهارررالوصولرررنمنحكررالبر رلجهةرررتابعررخدمةررموفررررخاللرررمنررأورررمباشر

ررالدخولررأور/روررالمعلوماترلعرضروتستخدمهرخارجية،  
ررمعامالت،ررف   

ونيةرالتجارةررخدمة"رروتعب  رالخدمات؛ررتلكرررمنرأًيار"راإللكبر

رررإضافية  تفاصيل  
رررالمطلوبةرررالتفاصيلررتعب  كةررتتمكنررلك  ررربمارررالطلبررتقديمررمنرررالشر  

ررحسابررررقمرررالحرصرررالرررالمثالرررسبيلررعلرررذلكرررف 
رررالعميلررمرورررروكلمةررالعميل  

كة،ررتطلبهارررقدرررأخرىررتحققررتفاصيلرروأيررالهاتفرررتعليماتررحالةررف  ،رراألصلررنوعررالشر راالتجاهررراألساس 
اءر) اررأمًراررالعميلروضعرإذاررالحجم،رالطلب،رنمطراإلغالق،رسعررراالفتتاح،رسعررر،(بيعرأور/رشر

ً
رر،(إيقافرأوررحدر)رمعلق ررإىلررالعميلرسيشب 

رررأور/روررخسارةروقفرروأيرالسوقبهرررسيدخلرالذيرالمقصودررالسعرر  
ر.رإلخرأرباح،رجب 

رررالمحددررالتعريفرنفسرريحملررالتقصت   حالة    
ر.رالعميلراتفاقيةرمن.ر14.1رالفقرةرف 

رررترغبررقدررربعملتي  ررريتعلقرررفيمار)ررالسعرررربهررُيقصدرررالرصف  سعر   
روالذير(رربهمارريتعلقرررفيماررراألجنبيةررللعمالترررفروقاتررعقدرررفتحرررف 

اءررخاللهررمنرريمكن ررراألوىلررالعملةررمنررواحدةرروحدةررشر  
رررالثانيةررالعملةررمنرروحداتررإىلررالحالة،ررحسبرربيعها،ررأورررتحددهارررالبر  

ررالبر
ر.رتحددهار

كةرالتنفيذ موقع ي سياسة تنفيذ األوامر الخاصة بالشر  
ي الكيان كما هو موضح ف   

ر.تعن 

http://capex.com/ae-ar
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رررخبت    مستشار   
رررتداولررنظامرريعب  رررآىل   

رررتداولررنظامرريعب  رررميكانيك  نترررعب  ررتداولرررمنصةررعلرررالتداولررأنشطةررألتمتةررمصممررراإلنبر
ونية اررويمكنهرتداولرربفرصةرالعميلرلتنبيهربرمجتهارريمكنر.ررإلكبر

ً
رمنرررالتداولررعملياترجوانبرررجميعررإلدارةرتلقائًيارررحسابهرتداولررأيض

ةرالطلباترإرسال ررالضبطرإىلرالمنصةرإىلررمباشر  
ررومستوياترالمتحركرالخسارةرووقفرالخسارةرإليقافرالتلقان   

ر.راألرباحرجب 

رررالمعاملة استحقاق  
ررالمعاملةرتعب   

ةررلهارررالبر رررمحددة،رعقدررفبر ررينته   
رتلقائًيا؛ررالمعاملةراستحقاقرنهايتهارررف 

رررالمالية  األداة  
كةررترخيصررربموجبررالماليةرراألدواتررتعب  رررالماليةررباألدواتررقائمةررعلررالعثورررريمكن.ررالشر  

كةررتقدمهارررالبر رموقعرررعلرررالشر
كة ررالشر  

ون  ر.رالقانونية الملفات قسمرأدناهراإللكبر

رررالعائمة الخسارةر  
ررالفروقاترمقابلرالعقودررف   

ررالحاليةرالخسارةرتعب   
رتمت)رالحاليةراألسعارررعلرالمحسوبةرالمفتوحةرالصفقاترف 

ر(.روجدتررإنررسومرأوررعموالترأيرإضافة

رررالعائم  الرب  ح  
رررالفروقاتررمقابلررالعقودرررف   

رررالحاليةررالخسارةرر/رالربــحررتعب   
رتمتر)ررالحاليةرراألسعاررررعلررالمحسوبةررالمفتوحةررالصفقاتررف 

ر(.روجدتررإنررسومرأوررعموالترأيرإضافة

ف حدث
ّ
ررتحملرأنريجبررقاهرة كقوة  ُمصن ررمذكوررررهورركمارررالمعب   

ر.رالعميلراتفاقيةرمن.رر28.1رالفقرةرف 

ررالفوركس او  العمالت رصف سوق  
رراألصلريكونرحيثرالفروقات،رمقابلرعقودررنوعررتعب  ر.رالعمالترزوجرهورراألساس 

رررالحر  الهامش  
رررالمتاحةرراألموالررمقدارررريعب   

رررالعميل،ررحسابررف   
.رمفتوحةررصفقةررعلررالحفاظررأورررصفقةررلفتحرراستخدامهاررريمكنرروالبر

ررالنحوررعلررالحرررالهامشررُيحسب وريرررالهامش(رناقص)رأقلرالسيولةر:رالتاىل  ررالهامشر]رالرص   
وريررالهامشرر-رررالسيولة=رررالمجان  ر[.رالرص 

 FSRA ر  
ررسوقرلدىررالماليةراألوراقرتنظيمررسلطةرتعب  ررأبوظب   ر.رالعالم 

ررر(Future Rollover or Rollover)رالتبييت رسوم أو  المستقبل   التبييت رسوم  
ررإجراؤهرسيتمرالذيرالمعاملةرتعديلرريعب 

ررالعقدررعل ررالمستقبل  اترالسندات،رعلرالصالحيةرالمنته  رإلىريشارر.رالجديدررالعقدررسعرررليعكسررروالسلع،رالمؤشر  
منصةرررهارف 

"معاملةرتصحيح"رأوررتكونرتحتراسمربينماررر”adjيRollover“رأورر"التبييتباسمر"تعديلررWebtraderالتداولر

“correctionيtransaction”منصةرالتداولررعلررMT5ر. 
ر

رررأنرريجبررالفروقات،ررمقابلررالعقودرررلتداولرربالنسبةررالمحوط  الهامش  
كةررتتطلبهررالذيررالالزمررالهامشرريعب  رالصفقاتررلفتحررالشر

ر.رعليهارروالحفاظرالمطابقة

ررأنريجبررالفروقات،رمقابلررالعقودررلتداولربالنسبةرراألساس   الهامش  
وريرالهامشريعب  كةرتطلبهرالذيرالرص  ر.رصفقةرلفتحررالشر

م 
ّ
رررالمحددررالتعريفرنفسرريحملررالُمقد  

ر.رالعميلراتفاقيةرمن.رر37.1رالفقرةررف 

ررراالستثمار  خدمات  
كةررترخيصرربموجبرراالستثماررررخدماتررتعب  رررالشر  

كةررموقعررعلررعليهارررالعثورررريمكنرروالبر  قسمررالويبررعلررالشر

ر.ررالقانونية الملفات

رررالفروقات،ررمقابلررالعقودرررلتداولررربالنسبةررالمالية  الرافعة  
ررروالهامشرررالصفقةرربحجمررريتعلقررفيمارررالنسبةررتعب   

رسبيلررعلر.ررالمبدن 
رررالمثال  

ررالهامشريكونرصفقة،رفتحرأجلرمنرأنهر1:100رنسبةرتعب  ر.رالصفقةرحجمرمنرمرةرررمائةرأقلراألوىل 

اء  صفقة ررر،CFD))ررالفروقاتررمقابلررالعقودرررلتداولرربالنسبةررLong Positionررأورررشر  
اءررمركزرررذلكررريعب  رأسعاررررزادتررإذارررقيمتهررتقدررررشر

اءر:رالعمالترربأزواجرريتعلقررفيماررالمثال،رسبيلرعل.راألساسيةرالسوق ررعملةرمقابلراألساسيةرالعملةرشر ر.رالتسعب 

رراللوت  
ررأصلرلكلرالمحددررالمعاملةرمبلغرتقيسروحدةررتعب  ر.رفروقاترلعقدررأساس 

رراللوت حجم  
رراألساسيةرراألصولررعددرريعب   

ررواحدررعقدررف   
ر.رالفروقاترعقدررف 

ررالسوق   
ر.رالماليةراألدواترتداولرريتمرحيثرالصلةرذوررالسوقرتعب 

https://capex.com/ae-ar/company/legal-documents
https://capex.com/ae-ar/company/legal-documents
https://capex.com/ae-ar/company/legal-documents
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رررالهامش  
ررالمفتوحةربالصفقاتراالحتفاظرأوررلفتحرالالزمةرالضمانرأموالررتعب   

ر.رالفروقاترعقدررصفقةرف 

رررالتغطيةررهامش   طلب  
رررالحالةررتعب   

كةررفيهارررتقومررالبر رررهامشرربإيداعررالعميلرربإبالغررالشر  
ررهامشرررالعميلررلدىرريكونررالرررعندمارررإضاف 

ر ر.رمفتوحةربصفقاتراالحتفاظرأوررلفتحركاف 

رررأنرريجبررالفروقات،ررمقابلررالعقودرررلتداولرربالنسبةررالهامش  مستوى  
ررالهامشررنسبةررإىلرررالملكيةرررحقوقررمنرررالمئويةررالنسبةررتعب 

ورية رررتحسب.رالرص  وريرالهامشر/رالعقاريةرالملكية=ر)رالهامشرمستوى:ركالتاىل  ر٪.ر100(ر×رالرص 

ررالفروقات،ررمقابلرالعقودررلتداولربالنسبةرالهامش  تداول  
رأموالرربهاررمعامالترربإجراءرالعميلريقومررعندماررالماليةررالرافعةرتداولريعب 

ررأقل  
ر.رالمعاملةربحجمررمقارنةرالعميلرحسابرف 

رررأنرريجبررالفروقات،ررمقابلررالعقودرررلتداولرربالنسبةررالمشابهة   الصفقات  
ةرروالصفقاتررالطويلةرررالصفقاتررتعب  رحجمرررنفسرررمنررالقصب 

ر.رالفروقاترمقابلرالعقودررلنفسرالعميلرحسابررعلرالمفتوحةرالصفقة

وري  الهامش رررأنرريجبررالفروقات،ررمقابلررالعقودرررلتداولرربالنسبةررالرصر  
وريرررالهامشرريعب  كةررتطلبهررالذيررالرص  ررعلرررللحفاظررالشر

ر..رالمفتوحةرالصفقات

رررالفروقات،ررمقابلررالعقودرررلتداولرربالنسبةررالطبيع    السوق   حجم   
ررراألساسيةررراألصولررروحداتررلعددررراألقصرررالحدررريعب   

ريتمرررالبر
كةرقبلرمنرترتيبهار ر.رللتنفيذرررالشر

رررالمفتوحة  الصفقة   
اء)ررمفتوحررخياررررعقدرررأيرريعب  رقدرررالفروقات،ررمقابلررالعقودررربتداولرريتعلقرررفيمار.ررإغالقهرريتمررلم(رربيعررأور/رورررشر

ةرصفقةرأوررطويلةرصفقةرهذارريكون ررقصب   
ر.رمكتملةرصفقةرليستروالبر

ررالطلب   
ر.رالحالةرحسبرالفروقات،رعقودررتداولررإىلرالعميلرمنراألمرررتعب 

رررالفروقات،رمقابلرالعقودرررلتداولربالنسبةررالطلب مستوى  
ررإليهرالمشارررالسعررريعب   

ر.رالطلبرف 

ر األطراف  
كةرأير-رهذهرالعميلراتفاقيةرأطرافرتعب  ر.روالعميلررالشر

ق الطلب 
ّ
ر الُمعل  

اررتنفيذهرريكونررالذيراألمررريعب 
ً
وط طرربحدوثررمشر رربماررمعي  ررشر  

 .رالخسارةرإيقافرأمرررأوررمحددررأمرررذلكرررف 

ر  المنصة  
ونيةرآلية تعب  كةروتتحملرتديرهار الكبر امجرالكمبيوترررأجهزة ،تداولررمنصةرمنروتتألفررصيانتها،رالشر رالبياناتروقواعدررروالب 

امجرروالالسلكيةررالسلكيةرراالتصاالترروأجهزةر رررللعميلررالتداولرررنشاطرريسهلرررممارررالتقنية،رروالمرافقرروالب   
رررالماليةررراألدواتررف  رحسابررعب 

ررربهررالمتعلقةرروالمعلوماتررالعميل  
رررعليهارررالعثورررريمكنرروالبر  

  األداة   على   اعتماًدا  مختلفة   منصات   تستخدم  قد   الشركة   أن   المفهوم  من  .رالموقعررف 

 . المالية

ر  الشخصية  البيانات  
ررربشخصرررتتعلقررمعلوماتررأيرررتعب  ررربشكلررتحديده،ررريمكنررشخصرررأيررعليه،ررالتعرفررريمكنررطبيع  رررأورررمباشر رغب 

، رررمعرفررأورررالموقعررربياناتررأورررالتعريفررررقمررأوررراالسمررمثلررمعرفررإىلررربالرجوعرررالخصوصررروجهررعلررمباشر نتررعب  رعاملرررإىلررأوررراإلنبر
رررأورررواحدر رالشخصررلذلكرراالجتماعيةررأورررالثقافيةررأوررراالقتصاديةررأورررالعقليةررأورررالجينيةررأورررالفسيولوجيةررأورررالجسديةررالهويةرربـررخاصررأكب 

؛  الطبيع 

  المكشوف الشخص 
 
   سياسيا

 : تعنر

رررشخصررأي رررمسندرررأورررأسندرررطبيع 
ً
رررمرموقةررعموميةرروظائفررإليهمررحاليا  

ينررأقاربرررأوررربلد،ررأيرررف  ررإىلرررباإلضافةررالشخصررلهذارررمباشر
ر.ربهذارروثيقةرصلةرعلريكونربحيثررمعروفررشخص

 
يطة ،رالتعريفررلغرضرأنه،رشر ررالحاىل   

ر:رالتاليةرالعامةرالوظائفرمنرأًيار"رالبارزةررالعامةرالوظيفة"رتعب 
 

ررروالموظفي  رررالمسؤولي  ررركباررررالوزراء؛ررمساعدورررأورررونوابهمررروالوزراءرررالحكوماترررورؤساءرررالدولررررؤساء  
روطنية،رررفوقرررأوررردوليةررمنظمةررف 

،رروكبارر لماناترروأعضاءرررالسياسيي   يعيةررالهيئاترررأورررالب  رالمسؤولونررالسياسية؛ررلألحزابرررالرئاسيةرررالهيئاتررأعضاءرررالمماثلة؛ررالتشر
رتخضعرررالرررالذينرراألخرىررالمستوىرررفيعةررالقضائيةررالهيئاتررأورررالدستوريةررالمحاكمررأورررالعليارررالمحاكمررأعضاءررفيهمرربمنررالقضائيون،

رررإالررراالستئناف،ررمنرررلمزيدرررقراراتهم  
رالسفراءرررالمركزية؛رررالبنوكرررإدارةرررمجالسرررأورررالمراجعي  رررمحاكمررأعضاءرراستثنائية؛ررظروفرررف 
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رررالضباطرروكباررررباألعمالررروالقائمون  
رررالمسلحة؛ررالقواتررف  رررالتنفيذيي  رررالمسؤولي  ررركبب   

كاتررف  رونوابرررالمديرينرررللدولة؛ررالمملوكةررالشر
ر.رالعسكريي  رروالمسؤولي  ررالُمحافظ؛رردولية؛ررلمنظمةرمعادلةروظيفةرأوررراإلدارةرمجلسرروأعضاءررالمديرين

 
ر  
ررذلك،ررعلررعالوة.ررالموظفي  رررصغاررررأورررالمتوسطةررالكفاءاتررذويررتشملررأنهارررعلررأعالهررالموضحةررالفئاتررمنررواحدةررأنررالفهمررينبع 
رررالواردررربالمفهومرررمرموقةررعموميةرربوظيفةررالشخصررتكليفررتوقفرررإذار  

رررهار/رلديهرريعدرررولمرررأعالهرررالتعريفررف  رررتأثب  رررسياس   
ردولة،رررأيرررف 

ر.رسياسًياررمكشوفرركشخصررالشخصرهذارراعتباررريتمررفلن
 

يطة رررمكشوفرررلشخصررالمقربونرراألقارب"رريشملررأنررشر
ً
رررمار"ررسياسيا رررالذيررالشخصررأورررالزوج:رريل  رررُيعتب 

ً
ررشخصرررلزوجةررمعادل

ونررالذينرراألشخاصررأوررروأزواجهم،رراألطفالررسياسًيا؛ررمكشوف ؛ررمكشوفررشخصررمنررللزوج،ررمعادلي  ررريعتب 
ً
ررشخصررروالدارررسياسيا

رسياسًيا؛ررمكشوف

طر كاءررربأنهمرررالمعروفي  ررراألشخاص"ررأنررذلكرررعلرررعالوةررربشر ر"ررسياسًياررمكشوفرررلشخصررمقربونررشر  
رمنر:ررطبيعًيارررشخًصاررريعب 

كةررمنفعةررملكيةررلديهررأنررالمعروف رربارزرررشخصررمعررأخرى،رروثيقةررتجاريةررعالقاتررأيررأورررقانونية،ررترتيباتررأورررقانونيةررلكياناتررمشبر

رررلكيانررفرديةررمنفعةررملكيةررلديهررمنررسياسًيا؛  
رررترتيبررأورررقانون   

ر.رسياسًيارررمكشوفررلشخصررفعليةررلمنفعةررإنشاؤهررتمرررأنهررمعروفررقانون 

ف  العميل  رررالمحتر  
فررالعميل"ررتعب  رررمحددرررهوررروكمارررالمالية،ررراألوراقررتنظيمررسلطةررقواعدرررألغراض"ررالمحبر  

رراألهليةر"رربعنوانرررالوثيقةررف 
ررروالموجودة"ررالمهنية  

ر.رالشركةرموقعرف 

ررالُمعاِلج  
ر.رالُمراِقبرعنرنيابةرالشخصيةرالبياناترتعالجررأخرىرهيئةرأورروكالةرأوررعامةرسلطةرأورراعتبارًياررأوررطبيعًياررشخًصاررتعب 

رررالمعالجة  
رررالعملياتررمنررمجموعةررأورررعمليةررأيررتعب   

ربالوسائلررركانتررسواءرررالشخصية،ررالبياناتررعلرربناءًرررشخصرررأيرربهاررريقومررالبر
رررأورررالتكيفرررأورررالتخزينررأورررالهيكلةررأورررالتنظيمررأورررالتسجيلررأورررالجمعررمثلررال،ررأمررالتلقائية دادرررأورررالتغيب  رراالستخدامررأوررراالستشارةررأوررراالسبر

ررأوررالنقلرطريقرعنرالكشفرأور ر.راإلتالفررأوررالمحوررأوررالتقييدررأوررالدمجرأوررالمحاذاةررأورراإلتاحةرأوررالنشر

رررالتنميط  
رررالشخصيةررللبياناترراآلليةرررالمعالجةررأشكالررمنرررشكلررأيرريعب   

ررجوانبرررلتقييمررالشخصيةررالبياناترراستخدامرررمنرررتتكونررالبر
،رربشخصرررتتعلقرررمعينةررشخصية رررالشخصرربأداءررالمتعلقةررالجوانبرررتوقعررأورررلتحليلررسيماررروالرررطبيع  رررالطبيع   

روالوضعرررالعملررف 
ر.رالحركاترأوررالموقعرأوررالسلوكرأوررالموثوقيةرأورراالهتماماترأوررالشخصيةروالتفضيالترروالصحةراالقتصادي

اء أو البيع لكل أداة مالية ي معلومات السعر اإلرشادي للشر  
رررالتسعت    عملة .االقتباس يعن   

رررالثانيةررالعملةررتعب   
رررالعمالترررزوجررف   

رالبر
اؤهاررللعميلرريمكن ر.راألساسيةرالعملةرمقابلربيعهارررأوررشر

ررالفروقات،رمقابلررالعقودرربتداولرريتعلقررفيماررالتسعت   أساس عملة  
ر.رالخادمرعلرالمخزنةراألسعارررتدفقررمعلوماترتعب 

ي المنصة لكل أداة مالية  
ي تدفق عروض األسعار ف   

رررالتجزئة  عميل.تدفق عروض األسعار يعن   
ررقواعدرررألغراض"ررتجزئةررعميل"ررتعب 

ررمحددررهورركمارررالمالية،راألوراقرتنظيمررسلطة  
ر".رالعميلرتصنيفرسياسة"روثيقةرف 

ي سوق رأسي  
ي تلكي الفئات من األوراق المالية القابلة للتداول ف   

ي أدوات مالية وتعن   األسهم )يشار إليها أيضا باسم األوراق المالية (ه 
اكات أو كات أو الشر ي الشر  

ها من األوراق المالية المكافئة لألسهم ف  كات وغير ي الشر  
 المال، باستثناء أدوات الدفع،ي مثل األسهم ف 

ها من أشكال الديون المحولة وأي أوراق مالية أخرىي  الكيانات األخرى، وإيصاالت اإليداع فيما يتعلقي باألسهمي أو السندات أو غير
ي الحصول عل أو بيع أي من هذه األوراق المالية القابلة للتحويل .أو تؤدي إل تسوية نقدية تحدد بالرجوع إلي  

ي الحق ف   تعط 
ي األخرى اتي أو التدابير ر.األوراق المالية القابلة للتحويل أو العمالت أو أسعار الفائدة أو العوائد أو السلع أو المؤشر

رررالخدمات ر  
رررالخدماتررتعب   

كةررستقدمهارررالبر رررالمبي  رررالنحورررعلررراالتفاقية،ررهذهررربموجبررللعميلررالشر  
راتفاقيةررمن.رر6.2ررالفقرةرررف 

ر.رالعميل

ةررررررأوررربيع  صفقة ررر،CFD))ررالفروقاتررمقابلررالعقودرررلتداولرربالنسبةصفقةرقصب   
رأسعاررررانخفضتررإذارررقيمتهررتقدرررربيعررمركزرررذلكررريعب 

رررعملةررمقابلرراألساسيةررالعملةرربيع:ررالعمالترربأزواجرريتعلقرررفيمارررالمثال،ررسبيلررعل.رراألساسيةررالسوق ةرررالصفقات.ررالتسعب  ررالقصب 
رالطويلةرالصفقاترعكس
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رررالسعري  االنزالق  
رررللمعاملةررالمتوقعرررالسعرررربي  رررالفرقررتعب   

ريحدثرررمارررغالًبار..رربالفعلررالمعاملةرربهررتنفذرررالذيرروالسعررررالفروقات،ررعقدرررف 
اتررأثناءرررالسعريرراالنزالق رأمررررتنفيذرررالمستحيلررمنرريجعلررمماررر،(اإلخباريةرراألحداثرربسببررالمثالررسبيلررعل)ررالمرتفعةررالتقلباتررفبر
،رربسعرر ارررالسوق،ررطلباتررتستخدمررعندمارررمعي  

ً
ةررأوامررررتنفيذرررعندررروأيض ررراهتمامررهناكررريكونررالرررعندماررركبب  رالسعررررمستوىررعندررركاف 

ر.رالمتوقعرالتداولرالسعرررعلرللحفاظرالمطلوب

يد ال  أو  الهامش ررستر  
اءرسعرر)رالطلبروسعرر(رالبيعرسعرر)رالعرضرسعررربي  ررالفرقريعب  ر.رتداولكرفتحرعندرراحتسابهرويتمر(رالشر

ررراإليقاف  حد  رمستوياتررانخفاضرربسببررالسوق،رربأسعاررررتلقائًيارررللمتداولرررالنشطةررالصفقاتررجميعررإغالقررفيهاررريتمررمحددةررنقطةرره 

ررمماررالهامش،ر  
ر.رالمفتوحةرالصفقاتردعمربإمكانهمرريعدررلمررأنهريعب 

ر رالهامش،رررمستوياتررانخفاضرربسببررالسوق،رربأسعاررررتلقائًيارررللمتداولررالنشطةررالصفقاتررجميعررإغالقررفيهاررريتمررمحددةررنقطةرره 
رررممار  

ر.رالمفتوحةرالصفقاتردعمربإمكانهمريعدررلمررأنهريعب 

STPةررالمعالجة)رر ونيةرراالتصاالتررشبكةررتداولرررنوعرربهررُيقصدر(ررالمباشر ررراإللكبر  
كةرررتعملررالبر رالعميلرررلطلباترركوكيلررخاللهارررمنررالشر

رربصفتهاررروليس
ً
كةريربطررالذيررالنموذجرهوررهذار.رروكيل ر.رأخرىرجهةرمنروالعميلرجهةررمنرسيولةرربمزودررالشر

رررالفروقات،ررمقابلررالعقودرررلتداولررربالنسبةرر(Swap) التبييت  رسوم  أو   التبييت  
ررفتحرررأجلررمنرررالمخصومةررأورررالمضافةررالقيمةرررتعب 

ر.رصفقةرتبييت

رررالتداول  ساعات  
كةررعملررساعاتررتعب  رررالشر  

رررالموقعررعلرررتظهررررالبر  
ون  ررراإللكبر  

كةرريجوزررروالبر ررهوررركمارررآلخرررروقترررمنرررتعديلهارررللشر
ررمذكورر  
ر.راالتفاقيةرهذهرف 

رررأنرريجبر  Trailing Stop  أو   المتابع  الخسارة  إيقاف  
ررريعب   

رمستوىرررعندرررتعيينهرريتمررخسارةررإيقافررأمررررالفروقاترررعقدرررتداولررف 
اءرررلصفقةر-ررالسوقررسعررررمنررأقلررمئويةررنسبة رالبيعرررتتبعرإيقافررأمرررريحددر.ررالسعررررانزالقررمعرررالمتحركررراإليقافررسعررررتعديلريتم.ررشر
ربمقدارررراإليقافررسعرررريرتفعررالسوق،ررسعررررارتفاعررمع".ررالحق"ررمبلغررإرفاقررمعررالسوقررسعررررمنررأقلررثابتررمبلغررعندررراإليقافررسعرر

رررالررالزوج،رسعرررانخفضرإذاررولكنرالتتبع، ر.راإليقافرسعرررإىلررالوصولرعندررالسوقرطلبرتقديمررويتمرالخسارة،روقفررسعررريتغب 

ي المعاملة  
ي العميل معاملة تعن   

معروضة مالية أداة ف  .  

رررالفروقات،ررمقابلررالعقودرررلتداولررربالنسبةررالمعاملة  حجم  
وًباررراللوتررحجمرريعب  رررمرص   

كةررأنررالمفهومرررمن.ررالعقودرررعددرررف  ررقدرررالشر
ررالصفقاترفتحرخيارررتقدم  

ر.رواحدررعقدررمنرأقلرف 

ررراألساس    األصل   
ءرررتعب   

ررراألصلررأورررالسر ررراألساس   
ررسوقرررباسمرررالمعروفة)ررعمالتررأزواجررريكونررقدررروالذيررالفروقاتررمقابلررعقدرررف 

اتررأورررمعادنررأورررأصولررأور(ررالعمالترررصف كةررتحددهررالذيررالنحورررعلررأورررالسلعررأوررراآلجلةررالعقودرررأوررراألسهمررمؤشر رآلخرررروقتررمنررالشر
ررموقعهاررعلرإتاحتهرويتم  

ون  ر.راإللكبر

رراألساس   السوق   
ر.رالفروقاترلعقدرراألساسيةراألصولرتداولرريتمررحيثررالصلةرذاترالسوقرتعب 

    الموقع
ونر رررأنرريجبررااللكتر  

كةررموقعررتهب  كةرربهررتحتفظررقدرررآخررررويبررموقعررأيررأوررر)//:ar-aecapex.com/https(ررالشر رمنرررالشر
ر.رآلخررروقت

رررالعمل  ساعات  
كةررعملررساعاتررتعب  رررالشر  

رررالموقعررعلررتظهررررالبر  
ون  ررراإللكبر  

كةرريجوزررروالبر رمذكوررررهوررركمارررآلخرررروقتررمنررتعديلهارررللشر
ر  
ر.راالتفاقيةرهذهررف 

رريحملرأنريجبررخط   إشعار  ررالمحددررالمعب   
ر.رالعميلراتفاقيةرمن.ر23.4رور.رر23.3رالفقراترف 

 التفست   .2.2

رررالكلماتر .أ  
رررالكلماتر.ررصحيحرروالعكسرررالجمعرررعلرررتدلرررأنررريجبررالمفردرررعلرررتدلرررالبر  

ررالمؤنثرررعلرررتدلرررأنررريجبرررالمذكررررعلرررتدلررالبر
رررالكلماتررتشملر.ررصحيحرروالعكسر  

رررالبر كاترراألشخاصررإىلررتشب  اكاتررالشر ررراألخرىررروالهيئاتررروالشر ررالقانونيةرررالكياناترروجميعرررالمسجلةرررغب 
ر.رصحيحرروالعكسراألخرى

https://capex.com/
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ررالفقراترعناوين .ب ر.رفقطرإليهاررالرجوعرلتسهيلره 

ررأورررالمكملةرررأورررالمعدلةرررأورررالمعدلةرربصيغتهرالقانونررأورررالالئحةرررأورررالقانونررذلكرررإىلررقانونررأورررالئحةرررأورررعملرأيررإىلررإشارةررأيررتكونرأنرريجبر .ج
ررواألوامررررواللوائحررالقانونيةررواألدواترروالتوجيهاترررالمذكورةرراإلرشاداترروجميعررآلخر،رروقتررمنرراستبدالهارررأورررسنهارررالمعادرررأورررالموحدة
اررالصادرةر

ً
ررحكمروأيرهذارررلمثلرروفق  

ررالحكمرهذاررريكونرقانون   
يــــعرإعادةرالقانون  ر.رتعديلرأورراستبدالرأوررتشر

ر .د  
 
اترالكلماتررجميعررتحملرأنريجبرهذه،رالعميلرراتفاقيةرف ةرربأحرفررالمكتوبةرروالتعبب  رركبب  ررإليهاررالمنسوبرالمعب   

 
ر.رأعالهر2.1رالفقرةررف

رواإلجراءاتررالطلب .3

رررالمطلوبةرررالتعريفررروثائقررجميعررمعرررالحسابرررفتحرررطلبرررنموذجررويقدمررالعميلررريمألرررأنرربعدرر .3.1  
كةررتطلبهارررالبر ررخاصةرررداخليةرررفحوصاترررإلجراءررالشر

سلرربها، كةررإليهررسبر كةرركعميلررقبولهررتمررقدررركانررإذاررربمارررإلعالمهررخطًيارررإشعاًرارررالشر در.ررللشر
ّ
كةررقبلررمنررالعميلررقبولررقراررررُحد ارررالشر

ً
رلتقديرهاررروفق

كةرررأنررالمفهومررمن.ررالمطلق رررتكونرروقدر)ررملزمةررليستررالشر رررلهاررركعميلررمارررشخصررقبولررعل(رربهارررالمعمولرراللوائحرربموجبررقادرةررغب  رريتمررحبر
كة،ررقبلرررمنررالشخص،ررهذارررقبلررمنرروكاملررصحيحرربشكلررالمطلوبةررالوثائقرررجميعررراستالم كاترروجميعررالشر ررالشيكاتررراستيفاءررتمررالداخليةررالشر

ررربمار)  
 
رالمفهومررومن(.ررالحالةررحسبررالمالءمةررأورررالمالءمةرراختباراتررأوررراألموالررغسيلررمكافحةررفحوصاتررالحرص،ررالرررالمثالررسبيلررعلررذلكررف
ار
ً
كةررأنررأيض ررربالحقررتحتفظرررالشر  

 
رررللعمالءررالخدماتررتقديمررف  

 
رررالبلدانررف  

ارررتختارهارررالبر
ً
ررالواجبةرررالعنايةررمتطلباترروتفرضررالمطلقرررلتقديرهاررروفق

رررالمقيمي  ررالعمالءرلقبولراإلضافية  
 
ر.رمعينةرربلدانرف

رررإلشعاررررالعميلرراستالمرررعندررروتبدأرررالتنفيذرررحب  ررراالتفاقيةررتدخلرر .3.2 كةرررأرسلتهررخط  كةررركعميلررقبولهررتمرررقدررربأنهررإلبالغهرررالشر ررحسابرررفتحرررتمرروأنهرررللشر
كةررمعررالعميلرراجتمعررإذار.ررلهررعميل رررالشر

ً
ررروتنفذرررالتنفيذرررحب  ررراالتفاقيةررتدخلررفعندئذررراالتفاقية،ررإلبرامررلوجهرروجها  

ررعلررراألطرافررتوقيعررتاريــــخررف 
ر.ررراالتفاقية

رررالعميلرتصنيف .4

ارر .4.1
ً
كةررعلرريتعي  ررربها،ررالمعمولررللوائحرروفق رررعمالئهارررتصنيفررالشر  

فررالعميلررأورررالتجزئةررعميل:ررالتاليةررالفئاتررإحدىررف  رررأورررالمحبر .رالسوقرررالنظب 

رررالعميلررمنرررالمقدمةررالمعلوماتررعلررالتصنيفرريعتمدرررأنرريجب  
اررربهرررالخاصررالحسابررفتحررطلبرررنموذجررف 

ً
ريتمرررحيثررالتصنيفررلطريقةرررووفق

ح رررالطريقةررهذهرررشر  
ررستقومر.ررهذهرالتصنيفررطريقةرتطبيقرالعميلرريقبلراالتفاقية،ررهذهرربقبول".رالعميلررتصنيفررسياسة"رررالمعنونررالمستندرررف 

كة ارربتصنيفهرررالعميلربإبالغررالشر
ً
فررللعميلرريحقر.ررربهارررالمعمولرللوائحرروفق كةررإشعارررطريقرررعنررتجزئةرركعميلرررُيعاملرررأنررالمحبر اررالشر

ً
رألحكامروفق

رررحمايةررتجزئةرركعميلررالتصنيفرريوفرر".ررالعميلررتصنيفرررسياسة"ررالمعنونةررالوثيقة رررمعلوماتررعلررالحصولررالتجزئةررلعمالءرريحق.ررأكب  رأكب 
ر
ً
رررالتجزئةررعمالءررلحمايةررمحددةررمعلوماتررعلررالعثورررريمكن.رربهارررالمعمولرراللوائحرربموجبررتفصيل  

".رالعميل   تصنيف   سياسة"رربعنوانررالمستندرررف 
كةرريمكنررالر رررالدخولررللشر  

ر.ررالتجزئةررعمالءررمعررالملكيةررلنقلررماليةررضماناتررترتيباتررف   
في  رررالعمالءررحالةررف 

ررتوافقررردرقررالسوق،ررونظراءررالمحبر
كة ررمحدودةررمعلوماتررتقديمرعلررالشر رررعليهررالمنصوصرالنحوررعلرأكب   

ر.ربهاررالمعمولراللوائحرف 

كةررستعتمدرررمعه،رروالتعاملرررالعميلرررتصنيفررعندرررأنهررعلررالعميلررريوافق .4.2 رررالعميلررمنررالمقدمةررالمعلوماترروصحةررواكتمالرردقةرررعلررالشر  
ررنموذجرررف 

كةررإخطاررررمسؤوليةرررالعميلررويتحملررربهرررالخاصررالحسابرررفتحررطلبر رررالفوررررعلرررالشر  
ترررإذارررالكتابةرررف  رررالمعلوماترررهذهررتغب   

ر.رذلكرربعدررروقتررأيرررف 

كةرأنرالمفهومرمنرر .4.3 ررالحقرلهاررالشر  
ررالعميلررتصنيفرمراجعةرف  ترإذاررتصنيفهروتغيب  كةرراعتب  ورًياررذلكرالشر ار)ررص 

ً
ر(.ربهارررالمعمولرللوائحروفق

يــــعرروأيررالقانونررأحكامررمراعاةررمعر .4.4 كةرراستبعادررريجوزررربه،ررمعمولررتشر اماتهاررربعضررمنرررالشر ررراالتفاقيةررأوررربهارررالمعمولرراللوائحرربموجبررالبر   
رحالةرررف 

ررريوجدرررالر.ررمؤهلررمقابلررطرفررأنهررعلررالعميلررتصنيف  
كةرررُيلزمررماررراالتفاقيةررهذهررف  امات،رربهذهرريتعلقررفيمارررالعميلررضدرررالشر رتوافقرررلمررمارررااللبر 

كة ررروالعميلررالشر
ً
ر.راالتفاقيةرأور/رورربهارررالمعمولراللوائحرمنراألحكامرهذهرمثلرانطباقرعلررررصاحة

رالتقييمر .5

رر .5.1  
رررأساسررعلررالماليةررربالخدماتريتعلقررفيمارررللعميلررالعمالءررطلباترررتنفيذرررخدماتررتقديمررف  مربه،ررموصررغب  كةررتلبر  ررمنرررالمعلوماترربطلبرالشر

تهرربمعرفتهرريتعلقررفيمارررالمحتملرررالعميلررأورررالعميل ررروخب   
رررالماليةرراألداةررأورررالخدمةررمنررمعي  ررربنوعررالصلةررذيرراالستثماررررمجالررف   

رأوررريقدمهارررالبر
كةرررلتمكي  ررروذلكررالمحتمل،رررالعميلررأورررالعميلرريطلبهار كةرررتقبلهرأنررقبلرررللعميل،ررمناسبةرالماليةرراألداةررأورررالخدمةررركانتررإذاررماررتقييمرمنررالشر رالشر
ته،رربمعرفتهررالمتعلقةررالمعلوماتررتقديمررعدمررالمحتملررالعميلررأورررالعميلرريختاررررعندمار".ررالمالءمةرراختبارر"رريسمررماررروهذاررركعميل، رعندمارررأوررروخب 
رررمعلوماترريقدم ته،رمعرفتهررربشأنرركافيةررغب  كةررتتمكنرلنررروخب  ضرررأنريجبر.رلهرمناسبةررالماليةرراألداةرأوررالخدمةرركانتررإذاررمارررتحديدرررمنرالشر ررتفبر

https://capex.com/ae-ar/company/legal-documents#downloadable-documents
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كة تهرربمعرفتهررالمتعلقةررالمعلوماتررأنررالشر كةررإىلررالعميلررمنررالمقدمةرروخب  كةررتتحملرررولنرروكاملةرردقيقةررالشر رإذارررالعميلررتجاهررمسؤوليةررأيررالشر
رررالمعلوماتررهذهرركانت تررأورررمضللةررأوررركاملةررغب  رررأصبحتررأورررتغب  كةرراعتبارررروسيتمرردقيقةررغب  اماتهررألداءررالشر ربها،رررالمعمولرراللوائحرربموجبررالبر 

كةرأبلغررقدرررالعميلريكنررلمرمار اتربهذهرالشر ر.رالتغيب 

رالخدماتر .6

ونيةررالمنصةررعلررللتداولررالوصولرررببياناتررالعميلررتزويدررريتمر .6.1 كةرراإللكبر نتررعلررللشر ررراإلنبر  
 
 واألوراقررالفروقاتررعقودرررأي)ررالماليةرراألدواتررف

رررتلكررفقطرررولكنر(ررالمالية  
كةررقبلرررمنررروإتاحتهارررتسويقهاررريتمرررالبر رررموقعهارررعلررالشر  

ون  كةرررأنررالواضحررمنر.ررآلخرررروقترررمنررراإللكبر رتعرضرررالرررالشر
ورة ررالماليةراألدواترجميعررالمنصةرعلرررللتداولربالرص   

ررتظهررررالبر  
 
كةرترخيصرررف ر.رالشر

كةررمعرررالتداولرريتضمنر .6.2 كةرررمنرررالتاليةررالخدماترررتقديمررالشر رررالتعاملر:ررالعميلررإىلررالشر  
 
اررربصفتهاررراالستثماراتررف

ً
ررفقطرررالعملررعلررريقترصر)ررمالك

ررموضحررهوررركماررر،ررمطابقركمديرر  
 
ر(رر(PRU)رالمرصفيةروالقواعدررر،ررالتأمي  رروساطةر،رراالستثماررر-رالتحوطيةرFSRAرقواعدرررف

ر

كةرررعلرريجبرروالحذر،رررالتقديرررروحسنررواالهتمامررالواجبةررالعنايةرربذلررمعررنية،رربحسنررالترصفررأثناء .6.3 رررالمصالح،رررتضاربررتجنبررالشر  
 
ررحالةررروف

كةررعلررريجبرحدوثها،ر ارررعادلرربشكلرالمصالحرتلكررإدارةرالشر
ً
ر.ربهاررالخاصةررالمصالحرتضاربرلسياسةروفق

كةرريجوزرررأنهررعلرررويؤكدرررالعميلرريوافقر .6.4 رررالحاليةررللقواني  ررراالمتثالررأجلررمنررمناسبةرررتراهارررإجراءاترررأيررراتخاذرررللشر  
 
ررخدماترررفيهارررتقدمررقدررردولةرررأيرررف

ررمذكورررهورركمارررللعميل  
ر.راالتفاقيةرهذهرف 

ررروالتعليقاترالمشورةر .7

كةررتقومررلن .7.1 ررتقديمرررتشملررالرررالخدماترربأنررالعميلررويقرررراالستثماريةررالمشورةررأشكالررمنررشكلررأيررتقديمرررأورررمعي  رررطلبرربمزايارررالعميلرربإبالغررالشر
ررراالستثماريةررالمشورة  

رربهرررالخاصررالعميلررحسابررمعررالتعاملرركيفيةرروحدهرررالعميلررسيقررر.رراألصولررأوررراألساسيةرراألسواقررأورررالماليةرراألدواتررف 
ر.رالخاصرحكمهرعلرربناءًرررالصلةرذاتررالقراراترواتخاذرررالطلباترتقديمرعدمرريقرررررأوررويضع

كةررتكونررلنر .7.2 ويدرررمسؤوليةررأيررتحتررالشر يبيةررأورررقانونيةرررمشورةرربأيررالعميلررلبر  رررالعميلرريرغبررقدر.ررمعاملةررأيرربشأنررأخرىررأوررررص   
رمشورةررطلبررف 

ررالدخولررقبلررمستقلة  
ر.رصفقةرف 

كة،رريجوزرررأنهرررعلررالعميلرريوافقر .7.3 ارررآلخرررروقتررمنررللشر
ً
رررأور)رررالعميلررتزويدرررلتقديرها،ررووفق  

ررراإلخباريةررالرسائلررف   
هارررقدرررالبر رعلرررموقعهارررعلررتنشر

كي  رررتزودرررأورررالويب
رررالمشبر رررموقعهارررعب   

ون  رررأوررراإللكبر هارررأورررالسوقررعلررالتعليقاتررأوررراألخباررررأوررربالمعلومات(ررذلكررغب  ررولكنرررالمعلوماترررمنرررغب 
كةررفإنرذلكرتفعلرروعندمار.رللعميلرخدماتهاررمنركجزءرررليس ر:رالشر

رالمعلومات؛ررهذهررعنررمسؤولةررتكونررلنر .أ
كةرررتقدمررالر .ب ائبررريتعلقرررفيمارررأورررالمعلوماترررهذهرراكتمالررأورررصحةرررأوررربدقةرريتعلقرررفيمارررضمانررأوررركفالةررأورررإقراررررأيررالشر ررالعواقبرررأوررربالرص 

رصلة؛ررذاتررمعاملةرأليررالقانونية
قدم .ج

ُ
ررروالرررالخاصةررراالستثماريةررقراراتهررراتخاذرررمنرررالعميلررلتمكي  رررفقطررالمعلوماترررهذهرررت ررالعروضرررأوررراالستثماريةررالمشورةررمستوىرررإىلررترفر

رررالمالية رللعميل؛ررفيهاررالمرغوبرغب 
وزعررالذينررأورررالوثيقةرررهذهررتستهدفهمرررالذينرراألشخاصررفئةرررأورررالشخصررعلرررقيودرررعلرريحتويرررالمستندررركانررإذار .د

ُ
ررالعميلررريوافقررعليهم،ررت

راألشخاص؛ررمنرفئةرررأيرأوررشخصررأيررإىلريمررهاررلنرأنهرعلر
كةرركانرراإلرسال،رررقبلرررأنهرررعلررالعميلرريوافق .ه رررالمعلوماتررمنررلالستفادةرررنفسهارررتلقاءرررمنررالترصفرررحقرررللشر  

كةرررتقدمررالر.ررإليهارررتستندرررالبر ررالشر
رررأنهررتضمنررأنرريمكنهاررروالرررالعميلررقبلررمنرراالستالمرربوقترريتعلقررفيمارررإقرارات رررالمعلوماترررهذهررسيتلفر  

ررالعمالءرررمثلررالوقترررنفسررف 
ر.راآلخرين

ر

ي أي وقتير .7.4  
ي ويمكني سحبهاي ف  كة عرضةي للتغيير ي توفرهاي الشر  

 مني المفهوم أني تعليقات السوقي أو األخبار أو المعلومات األخرىي المقدمة أو الن 
ر.دون إشعار
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رالمنصة .8

اماتررالوفاءرررمراعاةررمع .8.1 كةرررتمنحرراالتفاقية،رربموجبررالعميلررربالبر  رررالعميلررالشر
ً
ا،ررشخصًياررروصول

ً
ررروهورررمحدود رررللتحويلررقابلرررغب  روقابلرررحرصيرروغب 

دادر ررربمار(ر)رالمنصات)ررالمنصةرررالستخدامرربالكامل،رررلالسبر  
 
رررالموقعرراستخدامررذلكرررف  

ون  يلرررقابلرررمرتبطرربرنامجرروأيررراإللكبر روقترررمنرررمتاحرررللتب  
رررالطلباتررروضعررأجلرررمن(ررآلخر  

 
رررأورررواحدةررف ارررالمحددةرررالماليةررراألدواترررمنرررأكب 

ً
وطررروفق كةررتستخدمرررقدر.رراالتفاقيةررهذهررلشر ررمختلفةرررمنصاترررالشر

ار
ً
ر.رالماليةراألداةرعلراعتماد

كةررريحقر .8.2 ر(ررالمنصات)ررالمنصةرررإغالقرررللشر  
 
رررفقطرررسيتمرروالذيرررللعميل،ررمسبقرررإخطارررردونررالصيانةررألغراضرروقتررأيرررف  

 
راألسبوع،رررنهايةرررعطالتررف

رررذلكريكنررلمرمار ررأوررمناسبرغب   
 
ر.رالعاجلةرالحاالترف  

 
رريكونررلنر(رالمنصات)رالمنصةررإىلرالوصولرالحاالت،رهذهررف

ً
ر.رممكنا

رررمسؤوليةرروحدهرررالعميلرريتحملر .8.3 رررواستخدامها،ر(ررالمنصاتر)ررالمنصةرررإىلررللوصولرررالالزمةررالمتوافقةرررالمعداتررروصيانةرررتوفب   
رراألقلرررعلررتشملرروالبر

ررركمبيوتررررجهازر رررجهازرررأورررمحمولرررهاتفرررأورررشخص  ار)ررلوح 
ً
نترررإىلرروالوصول(ررالمستخدمةررالمنصةرررعلرراعتماد ررأيرررأوررروالهاتفررروسيلةرربأيرراإلنبر

نتررإىلررالوصولرريعدر.ررآخرررروصولررخط ةررراإلنبر ررروحدهررالعميلررويكونرررأساسيةررمب  
ً
ريلزمررررسومررأيررإىلررباإلضافةررمطلوبةررخطواتررأيررعنرررمسؤول

نتراالتصالرأجلرمنررخدمةرمزودررأيررإىلردفعهار ر.رباإلنبر

ررروسيقومرروتنفيذررربتثبيتررقامررقدررربأنهررويتعهدرررالعميلرريقررر .8.4  
 
روسالمةررربأمنررالمتعلقةررالمناسبةرررالحمايةرروسائلررروتنفيذررربتثبيتررراألوقاتررجميعررف

رررالجهازرررأورررالمحمولرررالهاتفرررأورررالكمبيوتررررجهازر ررروسيتخذهاررالمناسبةررراإلجراءاتررراتخذرررقدرروأنهربهرررالخاصررراللوح   
 
رجهازرررلحمايةررراألوقاترررجميعررف

رررالجهازرررأورررالمحمولررالهاتفررأورررالكمبيوترر وساتررمنرراللوح  هارررأورررالكمبيوتررررفب  رررأورررالضارةررالبياناتررأورررالمعلوماتررأوررراألجهزةرررأورررالموادرررمنررغب  رغب 
ررراألخرىرررالمالئمة  

رررقدرررالبر ررربالموقعررترص   
ون  كةرراألخرىرراألنظمةرررأور(ررالمنصات)ررالمنصةررأوررراإللكبر ارررالعميلررريتعهدر.ررللشر

ً
كةررربحمايةررأيض روتعويضهارررالشر

وساترررنقلرررعملياترررأيررعنر هارررأورررالكمبيوتررررلفب  رررأورررالضارةرراألجهزةررأورررالموادرررمنرررغب  ررجهازرررمن(ررالمنصات)ررالمنصةرررإىلررالمماثلةررالمالئمةرررغب 
ررالكمبيوترر ررالجهازررأوررالمحمولرالهاتفرأوررالشخص  رر(.رالمنصاتر)ررالمنصةربهرلالتصالريستخدمهررقدرررجهازررأيرأورراللوح 

كةرتكونرررلن .8.5 ررالعميلرتجاهررمسؤولةرالشر  
ررالجهازررأوررالمحمولرالهاتفرأوررالكمبيوترررنظامرفشلرحالةرف  رررأور/روررإتالفهرأورربهرالخاصرراللوح  رأور/روررتدمب 

كةرررتكونررلنررذلك،رررعلررعالوة.رروبياناتهررسجالتهرررتنسيقر رررالعميلررتعرضرررإذاررراألشكال،رررمنرررشكلرربأيرررمسؤولةرررالشر ررمنرررآخررررشكلرروأيرررللتأخب 
ررالبياناترسالمةرمشاكلر  

ر.رإدارتهاررسوءررأوررأجهزتهرتكوينررعنررتنتجررالبر

كةرررتكونررلن .8.6 اترررأوررراضطراباترررأيرررعنرررمسؤولةررالشر رررمشاكلررأورررتأخب   
ر(ررالمنصات)ررالمنصةرراستخدامررعندرررالعميلرريواجههررراتصالررأيرررف   

رالررروالبر
كةرالجسيمرلإلهمالررنتيجةرتكون ررأوررللشر ر.رالمتعمدررالتقصب 

كةررمعررالطلباتررتقديمرريتمر .8.7 رررالكمبيوتررررخاللررمنررالوصولرربياناتررباستخدامرر،(المنصات)ررالمنصةررعلرررالشر رالهاتفرررأورررللعميلررالمتوافقررالشخص 
رررالجهازرررأورررالمحمول نتررالمتصلررراللوح  كةرريحقررأنهرروالمفهومررعليهررالمتفقررمن.ررباإلنبر ربناءًررروالترصفررتقديمهرريتمررطلبررأيررعلرراالعتمادرررللشر

رررأور(ررالمنصات)ررالمنصةرررعلررالوصولررربياناترررباستخدامررعليهر ررالقبيلررهذارررمنرررطلباترررأيررروستكونررللعميل،ررآخرررراستفساررررأيررردونررالهاتف،رررعب 
ر.رزبونررلـرملزمة

رالفكريةررالملكيةر .9

رر .9.1 رررحقوقررروجميعر(ررالمنصاتر)ررالمنصةرررتعتب  اعرروبراءاتررالتجاريةررروالعالماترررالنشر نامجررورمزرررالتجاريةرررواألسماءرررالخدمةرروعالماتررراالخبر رالب 
رررالبياناترروأسماءرروالرسوماترراأللوانررونظامررواألزراررررالتجاريةررواألشارررروالتخطيطاترروالشخصياترروالشعاراتررواأليقونات ررالفكريةرررالملكيةرره 
كة(ررIP)رروالحرصيةررالوحيدة ررأيررراالتفاقيةررهذهررتنقلررالر.رروالدوليةررالمحليةررالفكريةررالملكيةررومعاهداتررقواني  ررروتحميهارررثالثةررألطرافرررأورررللشر
رررمصلحةر  
رررالحقررفقطررولكن(ررالمنصات)ررالمنصةررإىلررأورررف   

ار(ررالمنصات)ررالمنصةررراستخدامررف 
ً
وطرروفق ررريوجدرررالر.رراالتفاقيةررهذهررلشر  

رراالتفاقيةرررهذهررف 
ررريمثلرمار

ً
كةرالفكريةرالملكيةرحقوقرعنرتنازل ر.رللشر

رررطبعررحقوقررأيررإزالةررأورررإخفاءررالظروفررمنررظرفررأيررتحتررللعميلرريجوزرررالر .9.2 ربروتوكولرررعنوانررأيررمنررأخرىررإشعاراتررأيررأورررتجاريةررعالمةررأورررونشر
نت كة(رمنصات)ررمنصةرأورررموقعررأورراالنبر ر.رالشر

كةررأنررالمفهومررمن .9.3 كةررتمتلك.ررمختلفةررومواقعررتجاريةررعالماتررتحترررخدماتهارررتقدمررقدرررالشر ،رررموقعهارررعلررالمعروضةررالصوررررجميعررالشر  
ون  رراإللكبر

امجر(ررالمنصات)رروالمنصةر يلررالقابلةرروالموادررروالب  رررالطريقةرربخالفررطريقةرربأيرررالصوررررهذهررراستخدامررللعميلررريجوزرررالر.ررللتب    
كةرررتوفرهارررالبر رالشر

ر.رلهار
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كةررموقعررخاللررمنررلهررالمتاحةررالمعلوماترروطباعةرربتخزينررللعميلررُيسمحر .9.4 رررالشر  
ون  رررالنظامررأوررراإللكبر ررربمار(ررالمنصات)رراألساس   

 
رالمستنداترررذلكررف

نامجررورمزررروالصوترروالفيديوررروالرسوماترروالنصوصرروالسياسات رررللعميلررُيسمحررالر.ررالشعاراتررأورررالمستخدمررواجهةرروتصميمرررالب  ررتعديلرررأوررربتغيب 
رررأور كةرررمنرررصيحةرركتابيةررموافقةرردونررثالثررطرفرررأليررتنسيقرربأيررجزئًيا،ررأوررركلًيارررتجارًيا،ررالمعلوماترررهذهررإنتاجررإعادةرررأورررتوزيــــعررأورررنقلرررأورررنشر ر.رالشر

رالمحظورةرراألنشطةر .10

كةربأنظمةريتعلقرررفيماررالتاليةراإلجراءاترمنررأيراتخاذررالعميلرعلررتماًمارررُيحظررر .10.1 ررالنظامرأور/روررالشر ر:رالعميلرحسابررأور/رور(رالمنصات)راألساس 

رررالذكاءررتحليلرربتطبيقريقومرربرنامجررأيرراستخدام .رأ كة(ررمنصات)ررمنصةررأور/رورررأنظمةررعلرراالصطناع  رالعميلرررحسابررأور/رورررالشر
كة؛رمنرمسبقةرخطيةرموافقةرعلرالحصولرردون رالشر

اض .ب رراتصالرأيرتعديلرأوررإتالفرأوررمراقبةرأورراعبر رله؛ررمخصصررغب 
وساترأوررالعنكبوترأنواعرمنرنوعررأيراستخدام .ج ررتعليماتررأورررموزررأيرأوررالموقوتةرالقنبلةرأوررطروادةرحصانررأوررالدودةرأوررالفب 

كة؛ررآخرررنظامرأيرأورراالتصالررنظامرأور(رالمنصات)رالمنصةرتفكيكرأوررإتالفرأورررحذفرأوررلتشويهرمصممةرأخرى رللشر
ررتجاريرراتصالرأيرإرسال .د ررفيهرمرغوبرغب  ربها؛ررالمعمولراللوائحرأورربهررالمعمولرالقانونربموجبربهررمسموحروغب 
ءررأيررفعل .ره  

رررالنظامررأورررالكمبيوتررررنظامررسالمةررينتهكررقدرررأورررشأنهررمنررسر كةرراألساس  ررريتسببررأورررللشر  
ررالنظامرررهذارررتعطلررف 

رالتشغيل؛ررإيقافرأور(راألنظمة)
رربشكلررالوصولرمحاولةرأوررالوصول .رو ررغب   

ررأيرعلرالتحايلرأوررعكسيةرهندسةرإجراءرأوررقانون  كةرتطبقهاررأمنيةرتدابب  ررعلررالشر
ر؛(المنصات)رالمنصة

رراالستخدامرأورربالوصولريسمحررأنريمكنرإجراءرربأيرالقيام .ز ررأوررالمنتظمرغب  ر؛(المنصات)ررللمنصةرربهرالمرصحرغب 
رريتسببرقدررممارررالخادمرعلرهائلةرطلباترإرسال .ح  

رررف  رالتنفيذ؛روقترتأخب 
ي ذلكي أي .رط  

كة بمثابة تداوالت مسيئة بما ف  ي يمكن اعتبارهاي حسب تقديري الشر  
ي أي نوعي مني أنشطة التداول الن   

 االنخراط ف 
ر.نشاط تداول قد يؤدي إلي استغالل فروق رسوم التبيت

 
كةرراشتبهتررإذار .10.2 وطررانتهكررقدرررالعميلررأنررمعقولرربشكلررالشر رررأورررإجراءررأيرراتخاذرررلهارررفيحقرر،10.1ررالفقرةررشر ررعليهارررالمنصوصرراإلجراءاتررمنررأكب 

ر  
ر.رهذهرالعميلرراتفاقيةرمن.رر14.2رالفقرةرف 

راألمان.رر11

ر.رشخصررأليربهرالخاصرالعميلررحسابرررقمرأوررالوصولرربياناترعنرررالكشفروعدمرالشيةرعلرررالحفاظرعلررالعميلريوافق.رر11.1

رررإذار.رربهررالخاصةررالوصولرربياناترركتابةررالعميلررعلرريجبررالررر.ر11.2 رررالعميلررتلفر
ً
ررإتالفرررعليهررفيجبرربه،ررالخاصةررالوصولررببياناترركتابًيارررإشعارا

ر.رالفورررعلراإلشعارر

كةررإخطارررعلررالعميلرريوافقر.ر11.3 رريشتبهررأورريعلمرركانرررإذاررالفورررعلرالشر  
ررالكشفررتمرررقدررربهررالخاصرالعميلرحسابرررقمرأوررالوصولربياناتررأنرف 

رررشخصررأليررعنهارررالكشفررتمررربمارررأورررعنهار كةررستتخذر.ررلهررمرصحررغب  ررراستخدامررأيررلمنعررخطواتررذلكرربعدرررالشر  
ررهذهرررالوصولررلبياناتررإضاف 

رررطلباتررأيروضعرعلررقادًرارريكونررلنرأنهرعلررالعميلريوافق.رربديلةرروصولربياناترروستصدرر رررحبر ر.رالبديلةرالوصولرربياناتريتلفر

كةررتجريهرررقدرررتحقيقرررأيررمعررسيتعاونررأنهررعلررالعميلرريوافقررر.ر11.4 رررالشر  
ررراشتباهررأوررراستخدامررإساءةرررأيررف   

ررأورررالوصولررربياناتررراستخدامررإساءةرررف 

ر.رالعميلرحسابرررقم

ررردونرر.ر11.5 اماتررعلررالتأثب  كةررالبر  رررالشر  
ررربماررربهارررالمعمولررراللوائحررتفرضهارررقدرررالبر  

ررالبياناترررلحمايةررالعامررالقانونررالحرص،ررالرررالمثالررسبيلررعلررذلكررف 

(GDPRر)،كةرربأنررالعميلررريقرررر رررمسؤوليةررأيرررتتحملررالرررالشر  
رررثالثةررأطرافرروصولررحالةررف  ررربمارررالمعلومات،رررإىلرربهارررمرصحررغب   

ررالعناوينرررذلكررف 

ونية ونيةرررواالتصاالترراإللكبر ررربماررروسيلةرربأيرررالعميلررحسابرررقمررورررالوصولرروبياناتررالشخصيةررروالبياناترراإللكبر  
ررالرررالمثالررسبيلررعلررذلكررف 

نتررباستخدامررآخر،ررطرفرررأيررأوررراألطرافررربي  رررأعالهررروردرررمارررنقلرريتمرررعندمارررالحرصر هارررأوررراإلنبر يدرررأورررالشبكةررراتصاالتررمرافقررمنررغب  ررالهاتفرررأورررالب 

ونيةروسيلةرررأيرأور ر.رأخرىررإلكبر
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كةررإبالغرررتمررإذاررر.ر11.6 ررخارجيةرررجهاترراستلمتهارررقدرررتكونررقدررربالعميلرررالخاصررالعميلرررحسابرررقمررأورررالوصولرربياناترربأنررموثوقرررمصدررررمنررالشر

ر كة،رفيجوزررلها،ررمرصحرغب  ارررللشر
ً
ر.رالعميلرحسابررتنشيطررإلغاءرالعميل،رتجاهررملزمةرتكونررأنردونررلتقديرهارروفق

رالطلباتروتنفيذرراستبدال.ر12

رررالطلباتررتقديمررأور(ررالمنصات)ررالمنصةررعلررطلباترروضعررللعميلرريجوزررر.ر12.1 ررعنررالصادرةرربهررالخاصةررالوصولرربياناتررباستخدامررالهاتفررعب 

كة ررمعرالغرضرلهذارررالشر ر.رررراألساسيةرالتفاصيلررجميعررتوفب 

كةرريحقرر.ر12.2 ررروالترصفرراالعتمادرررللشر  
 
رررأور(ررالمنصات)ررالمنصةررعلررالوصولرربياناتررباستخدامررتقديمهرريتمررطلبررأيررف ررأيررردونررالهاتفررعب 

ر.رللعميلرملزمةرررالقبيلرهذاررمنرررطلباترأيرروستكونررللعميل،رآخررراستفسارر

ررالطلباتر.ر12.3  
جرىرررالبر

ُ
ررت كةرستضعهارررالهاتفرعب  رروستظهرررالمنصةررعلررالشر  

 
ر.رالعميلرحسابررف

ذررر.ر12.4
ّ
نف
ُ
ارررالطلباتررت

ً
رررللوثيقةرروفق  

ررر،ر"رالطلبررتنفيذررروسياسةررالفضلررالمصالحررملخص"ررعنوانررتحملررالبر ررمنررجزًءاررروتشكلررللعميلررملزمةرروه 

ار.ررراالتفاقية
ً
كةررقبلررمنرررالخاصررالحسابررأساسررعلررالتنفيذررريتمررأنرريمكنررالعميل،ررتداولررحسابرررنوعرررعلرراعتماد رررالشر  

رأورررللموكلرركمديررررتعملررالبر

ةرالمعالجةرباسمررُيعرف)ررآخررركيانررإىلرللتنفيذررنقلهارريتمر ر(.رالمباشر

كةرررستبذلرر.ر12.5 ارررالشر
ً
رررالمعقولةررالجهودرررمنررالرغمرررعلرررأنهرروالمفهومررعليهرررالمتفقررمنرررولكنررما،رررأمررررلتنفيذرررمعقولةررجهود  

كة،رررتبذلهارررالبر رفقدرررالشر

كة،ررسيطرةررعنررخارجةررألسبابرراإلطالقررعلررالتنفيذرررأورررالنقلررتحقيقرردائًماررريتمررالر رررموضحررهوررركمارررالشر  
ررالمصلحةرررعنررملخص"رربعنوانررالمستنداتررف 

ر".رالطلبرتنفيذررروسياسةرالفضلر

رررالطلباتررتقديمرريجبرر.ر12.6  
كة،ررالعاديةررالتداولررساعاتررغضونررف  رررللشر  

هاررريتمرروالبر رررموقعهارررعلررتوفب   
ون  رريمكنرررحيثررالمنصة،ررأور/روررراإللكبر

ر.رآلخررروقترمنرتعديلهار

ررر.ر12.7  
رررالحالةررف   

رررالكيانررمعرفررعلرربالحصولررملزًماررريكونرراعتبارًيا،ررشخًصارررالعميلررفيهاررريكونررالبر  
ررمرخصةرررمناسبةررسلطةرررمن(ررLEI)ررالقانون 

ر.ررالقانونيةررالكياناترررمعرفاتررلتقديمررراألصولرررحسب  
رريكونرررأنر(رربهارررالمعمولرراللوائحرررتنصرررحيثمار)رررللعميلررريجوزرررالررراالعتباري،ررالشخصررحالةرررف 

كةرمعررمعامالترأيررتنفيذررعلرقادًرار ررركيانررمعرفررلديهريكنررلمررإذاررالشر  
ر.رقانون 

رالعميلرطلباتررفض.ر13

رررواردةررأخرىررأحكامررربأيةررراإلخاللررعدمررمع.رر13.1  
ررراالتفاقيةرررهذهررف   

كة،ررريحقرررالمالحق،ررروف  رررللشر  
اررروقترررأيرررف 

ً
رتداولررنشاطرربتقييدرررلتقديرها،رررووفق

ارررربأيةررالمطالبةرررللعميلرريحقررروالرررالعميل،ررمنررطلبرررأيررتنفيذرررورفضررالطلبات،ررروإلغاءررالعميل، كة،رررمنرررتعويضررأورررمحددرررأداءررأورررأرص  رررالشر  
ررمنرررأيررف 

ر:رالتاليةرالحاالت

نترراالتصالررتعطل .رأ راالتصاالت؛ررأوررباإلنبر

افيةرأوررالتنظيميةرالسلطاترلطلبرنتيجة .ب راألموال؛رغسيلرمكافحةرأورراالحتيالررمكافحةرسلطاتررأوررمحكمةرأمرررأورراإلشر

عيةرتكونرحيث .ج ررالطلبرصدقرأوررشر  
رشك؛رررموضعرف 

رقاهرة؛رررقوةرحدثت .د

ر .ره  
ررحدوثررحالةرف  رالعميل؛رمنرتقصب 

كةرأرسلت .رو رالعميل؛رإىلراالتفاقيةربإنهاءررإخطاًراررالشر

رررموضحرهورركماررراإلغالقرمستوىرإىلرالحسابريصلرعندمار .ز  
ر".روالهامشرالماليةرالرافعةرسياسة"ربعنوانرالوثيقةرف 
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ررحدوث.ر14 رالتقصب 

رررممارركلرريشكل.ر14.1 ارريل 
ً
ررحاالتررمنرحدث ر:رالتقصب 

ررالعميلرفشل .1  
امررأيرأداءرف  كة؛رمستحقرالبر  رللشر

ا   بالعميل  يتعلق  فيما   طلب  تقديم  تم  إذا  .2
 
    مماثل  إجراء  أي  أو   اإلفالس   لقانون  وفق

ر
  العميل   كان  إذا )  أخرى  قضائية  والية  ف

ا
 
    أو   ،(فرد

ر
اكة،  حالة  ف كاء،  من   أكت    أو   واحد   بشخص  يتعلق  فيما   شر كة،  كانت  إذا   أو   الشر ر   يتم  الشر     حارس  تعيي 

  أو   قضان 
    حارس  أو   وص  

تيبررالعميلررقامررإذارررأو  مماثل،  ضابط  أو   إداري  قضان  رررمعررتكوينررأورررببر  
ررإجراءرررأيرربدءررتمررأورررالعميلرردائب 

ربالعميل؛ريتعلقرفيماررسبقرمماررأليرمشابهرأوررمشابه

ررالعميلركانررإذار .3 راستحقاقها؛ررعندررالعميلرديونرسدادررعلرقادرررغب 

ررالعميلرقدمهررضمانرأوررتمثيلررأيريكونرعندمار .4  
رريصبحررقدررأوررإمارر29رالفقرةرف  رصحيح؛ررغب 

ررإذار .5  
ر)رالعميلرتوف   

ررالعميلركانررحالرف 
ً
ررشخصا

ً
ر؛السليم  عقله فقدان أو  غيابه عن اإلعالن تم أو  (واحدا

كةررفيهرررتعتقدررآخرررظرفررأي .6 وريرررمنرررأنهررمعقولرربشكلررالشر ررعليهررمنصوصرإجراءرررأيرراتخاذرررفيهرررالمرغوبرررأوررالرص   
ررالفقرةرررف 

ر؛ر14.2

رررعليهرالمنصوصراإلجراء .7  
رمختصة؛رتنظيميةرمحكمةرأوررهيئةرأورررسلطةرقبلررمنرمطلوبر14.2رالفقرةرف 

ر .8 كةررتعتب  كرالعميلرأنرمعقولربشكلرالشر كةريشر ررالشر  
عيةرعدمرأورراالحتيالرمنرررنوعررأيرف  كةررأنرأورربهارررالمعمولراللوائحرخرقررأوررالشر ررالشر

رررالتورطررلخطررررمعرضة  
رررأوررراالحتيالررمنررنوعررأيرررف  ررراستمرتررإذاررربهارررالمعمولررراللوائحررخرقررأورررالقانونيةرررغب   

ررالعميل،رررإىلررالخدماتررتقديمررف 
ر رالعميل؛ررمخالفةربسببررذلكرريكونررالررعندمارررحبر

ر .9 كةررتعتب      للمتطلبات  العميل  قبل  من   المادي   االنتهاك  هناكررأنررمعقولررربشكلررالشر
  األخرى   الدول  أو   المنظم  وضعها   النر

  
   النسبية األهمية مثل التجارية، أنشطته أو  العميل عل قضائية والية  لها   النر

كة؛  نية بحسن تحددها  النر رالشر

كةرراشتبهترررإذار .10 رررالشر  
رررمتورطررالعميلررأنررف   

رإجراميةررأنشطةررأورررالبطاقةرراحتيالرررأوررراإلرهابررتمويلررأوررراألموالررغسلررأنشطةررف 
رأخرى؛

كةرتشتبه .11 رربشكلرالشر  
رررمحددررهوررركمارررمحظورررعملرأجرىرالعميلرربأنرمنطفر  

ر؛ر10.1رالفقرةرف 

كةرتشتبه .12 رربشكلرالشر  
ررأجرىرالعميلرربأنرمنطفر

ً
ا؛رتداول

ً
رمسيئ

كةرتشتبه .13 رربشكلرالشر  
راحتيالية؛ربطريقةررالعميلرحسابرفتحرالعميلرربأنرمنطفر

كةراشتبهترإذار .14 رربشكلررالشر  
ر.ربهرالخاصرالعميلرحسابرلتمويلرمشوقةربطاقةراستخدمرأوررتزويًرارررأجرىرالعميلربأنرمنطفر

ررالتداولررتكتيكاترأور/روررإجراءات .15  
ررالرصيدررحمايةرمقياسراستغاللرإىلررتؤديرقدررالبر رالسلب  

اتيجيات .16 رررالتداولرراسبر  
ررراألخطاءرراستغاللررإىلررتهدفرررالبر  

ررخاللرررمنررأور/رورررالسوقررخارجرربأسعاررررالصفقاتررإتمامررأور/روررراألسعاررررف 
ررمنراالستفادة رررالتأخب   

نتررف  راإلنبر

اتيجيات .17 رررالتداولرراسبر  
رررتتخصصررالبر  

اتررمنررراالستفادةررف  ةررالتغب  رررالصغب   
اتيجيةررباسمررالمعروفة)رراألسعاررررف  ررتداولررراسبر

ر(.رالمضاربةرأور/روررالقنص

ررالتداولررتكتيكاترأور/رروررإجراءات .18  
ررالحسابراستغاللرإىلرتؤديررقدررالبر ر.رالتبييترمنرالخاىل 

ر .19
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ر.رر14.2  
 
،ررحالةرررحدوثررحالةرررف كة،ررريجوزرررتقصب  ارررللشر

ً
رررالمطلق،ررلتقديرهاررروفق  

 
رررإشعارررروبدونررروقترررأيررف رررأورررواحدررراتخاذرررمسبق،رررخط  ررمنرررأكب 

ر:رالتاليةراإلجراءاتر

رللعميل؛رررمسبقرإشعارررردونرالفورررعلراالتفاقيةرهذهررإنهاء .أ

رمفتوحة؛رررصفقاتررأيررإلغاء .ب

ر؛ر(المنصات)رللمنصةرروظائفرأيرحظرررأوررتعليقرررأورردائمرأورررمؤقترربشكل(رالمنصات)رالمنصةرإىلرالوصولرحظرر .ج

رررأور/روررتمتنعررأور/روررترفض .د  
رللعميل؛ررطلبرررأيرتنفيذررأور/روررنقلررتنف 

رالعميل؛ررتداولررنشاطرتقييدر .ه

ر .و  
 
ررمالكهاررإىلراألموالرإعادةراالحتيال،رحالةرف  

اررأوررالحقيفر
ً
ررالقانونرإنفاذررسلطاترررلتعليماتروفق  

 
ررالبلدررف  

رالدفع؛ررمؤسسة/رشبكةررأوررالمعب 

ءررالتداولرخاللرمنررمكتسبةررأرباحرأيرعكسرأورررإلغاء .ز ررالتداولرعنررالناتجةرالخسائرررعكسريمكنرررالر.رالمس   
رللعميل؛ررالتعسف 

كة؛ررتتكبدهاررخسائرررأيرربشأنررالقانونيةراإلجراءاترراتخاذر .ح رالشر

نتررربروتوكولرررعنوانررحظرر .رط ررريتسببررقدرررممارررالخادمرررعلررضخمةررطلباترريرسلررالذيررربالعميلررالخاصرراالنبر  
رررف  رروقترررتأخب 

ر.رالطلباترتنفيذر

رالتداولروتأكيداترالتقاريرر.ر15

كةرررعلرريجبرربها،ررالمعمولرراللوائحررربموجبر.رر15.1 راألوراقرررتنظيمرررسلطةرررلقواعدررراالمتثالررأجلرررمنر.ررطلباتهررعنرربمعلوماترررالعميلررتزويدرررالشر

كةررستوفررررالعميل،ررإبالغرربمتطلباتررريتعلقررفيمارررالمالية رررللعميلررالشر
ً
ررروصول

ً
رررمستمرا نترررعب  ررربهررالخاصررالعميلررحسابررإىلرراإلنبر ررالمنصةرررعب 

ر(ررالمنصاتر)  
رررطلبهررحالةررررؤيةررمنرررالعميلرررسيتمكنررالعميل؛رريستخدمهارررالبر  

رررالطلبرررتنفيذررروتأكيدررربه،ررالخاصرررالعميلرررحسابررف   
روقترررأقربرررف 

ررربمار)رررممكنر  
ررراألداة،رروتحديدرررالمكان،رروتحديدرررالطلب،ررونوعررروالوقت،رررالتداول،ررتاريــــخررذلكررف  اءرررومؤشر ررالوحدة،ررروكميةررراألمر،رروطبيعةررالبيع،/رالشر

،ررروالمبلغ ررروالمبلغررراإلجماىل  ر.رأخرىررومعلوماتررورصيدهررتداوله،رررتاريــــخ(ررللعميلرررالمقابلرروالطرفرراألسعار،ررروفروقررروالمرصوفات،رررللعموالتررراإلجماىل 

رررالتقاريرررتقديمرررعلررالعميلريوافقر.ر15.2 ررالحقررلهرربأنررويقرررالمنصةررعب   
كةرمطالبةررف  رررالتقاريررربإرسالررالشر يدررعب  ررالب   

ون  ررعلرررأوررالفاكسرأوررراإللكبر

يدررالورق ر.ربالب 

ودر.ررر15.3 كةررسبر  رررالفور،ررعلررالعميلررالشر  
ررربمارررطلبهرربتنفيذرررالمتعلقةرراألساسيةرربالمعلوماترردائم،رروسطررف   

ررالحرصرررالرررالمثالررسبيلررعلررذلكررف 

ر.رالمنصة

سل.رر15.4 كةررسبر رررالعميلررإىلررإشعاًرارررالشر  
ررربمار)رردائمرروسيطررف   

رررعليهررالمنصوصررالنحورررعل(ررالمنصةررالحرصرررالرررالمثالررسبيلررعلررذلكررف   
راللوائحرررف 

رررالطلبرررتنفيذرررلتأكيدررربهارررالمعمول  
رررممكنرروقتررأقربرررف   

كةررراستلمتهارررالتأكيدررريكونررحيثررأو،ررالتنفيذررربعدررراألولررالعملرريومرريتجاوزرررالرررموعدررروف  ررالشر

رررثالث،رررطرفررمنر  
رررالواردةرررالمعلوماترراإلخطاررررهذارررسيتضمنر.ررالثالثررالطرفررمنررالتأكيدررراستالمررربعدررراألولرررالعملررريومرريتجاوزرررالرررموعدرررف   

رراللوائحرررف 

ررمناسًبا،رذلكركانررحيثمارررالتالية،رالمعلوماتربخالفربهارررالمعمول  
كةرتكونرروالبر ر:رالطلباتررلجميعررمشبر

كةررتعريف.رأر رالشر

رللعميل؛رررأخرىرتسميةررأورراسم.رب

رالتداولرريوم.رج

رالتداولرروقت.ردر

رالطلبررنوعر.ره
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رالموقعررتحديدر.رور

راألدواتررتعريف.رزر

ر.رح اءررمؤشر رالبيعر/رالشر

اءرربخالفرركانررإذارراألمرررطبيعة.رط رالبيعر/رالشر

رالكميةر.ري

رالسعر؛رروحدة.رك

رالكاملة؛رراالعتبارات.رل

رر رروالمرصوفاترررالعموالترإجماىل   
رربماررمفصلررتفصيلرررذلك،ررالعميلريطلبرروحيثماررتحصيلها،رررتمررالبر  

 
ررربــحررهامشرررأيرمبلغراالقتضاء،ررعندررذلك،رف

كةررقبلررمنررالصفقةررتنفيذرررتمررحيثررفرضهرريتمررتخفيضررأور كةررالحساب،رربمفردهارررالتعاملررعندررراستثماررررشر رراألفضلرررالتنفيذررربواجبررمدينةرروالشر

رللعميل؛ر

ر.رالعملةرتحويلرعلررالمعاملةرتنطويرررعندماررعليهررالحصولريتمررالذيرالرصفرسعررر

ررربمارررالمعاملة،رربتسويةرريتعلقررفيمارررالعميلررمسؤولياتر  
رررالحدرررذلكررف   

ررلمرررحيثررالمناسبةررالحسابررتفاصيلررإىلررباإلضافةررالتسليمررأورررللدفعررالزمب 

ا؛ررروالمسؤولياتررالتفاصيلرربهذهررالعميلرإخطاررريتمر
ً
رمسبق

كةرهوررللعميلرالمقابلررالطرفريكونررعندمار كة،رآخرررعميلرأوررنفسهاررالشر رنظامررخاللررمنرراألمرررتنفيذررريتمرلمررماررالحالرهوررهذارررأنرحقيقةرفإنررللشر

ر.رالمجهولرالتداولريسهلرتداول

كةرعلريجبررذلك،رعلرعالوة.ر15.5 ر.رطلبهرحالةررحولربمعلوماترالطلب،رعندررالعميل،رتزويدررالشر

ررربمار)ررعليهرريجبررعندمارررتأكيدرررأيررالعميلرريتلقررلمررإذارررأورررخاط رررالتأكيدررربأنررلالعتقادرررسببررالعميلررلدىرركانررإذار.رر15.6ر  
ررراإلخطاررررذلكررف  ررعب 

كةراالتصالررالعميلررعلرررفيجبررر،(المنصة ررربالشر  
ةرررغضونررف  كةررتاريــــخرررمنرررعملررأيامررعشر ضررمنرركانررأورررالطلبررإرسالررتمرشر رالمفبر

ر)ررإرساله  
اضررأيررالعميلرريبدرررلمررإذار(.ررتأكيدررإرسالررعدمررحالةررف  ة،ررهذهررخاللرراعبر رعليهررموافقررأنهررعلررالمحتوىرراعتباررررفسيتمررالفبر
ر ر.رنهائًياررويعتب 

كة،ررتقومرسوف.رر15.7 رالسلطةرررإىلررالمعامالترربإبالغررربها،ررالمعمولرراللوائحرربموجبرعنهاررراإلبالغرريجبرركانررإذارررومارررالصفقةررعلربناءًررالشر
ررعليهرالمنصوصرالنحوررعلررالمختصة  

ررربهاررالمعمولراللوائحرف   
ررممكنروقترأشعرف   

ررالعملريومرإغالقريتجاوزررالررموعدرروف  ر.رالتاىل 

كةرعلريتعي  ر.ر15.8 ررحيثررمنرتنفيذررأماكنرخمسةرأفضلرالمالية،راألدواترفئاترمنرفئةرلكلررسنوي،رأساسرعلروتعلنرتلخصرأنرالشر
رررالعمالءرأوامرررنفذتررحيثررالتداولرأحجام  

ررالتنفيذررجودةرعنرومعلوماترالسابقرالعامرف   
ر.رعليهاررالحصولرتمررالبر

رالعميلررأموال.رر16

رررعنكررنيابةررربهارررالمحتفظرراألموالررمعررسنتعامل.ررر16.1
ً
ر.ررالماليةررالخدماترررتنظيمرررهيئةررلمتطلباتررروفقا  

كةرررتعرضررحالةررف  ررالتصفيةرررأورررلإلفالسررالشر

ررتنظيمرررهيئةررعنررالصادرةررالعميلررأموالررتوزيــــعررلقواعدرررالعميلررأموالررستخضعررالمالية،ررالخدماتررتنظيمررهيئةررعليهررنصتررآخررررتجميعررحدثررايررأور

كةررستضعر.ررالماليةررالخدمات رررالعميلررمنررتتلقاهارررأموالررأيررالفوررررعلرررالشر  
رررأورررمنفصلةر(ررحساباتر)ررحسابررف  ررحساباتر"ررباسمرررإليهاررريشارر)ررأكب 

كةرررتختارهارررموثوقةررماليةررمؤسساتررمعر"(ررالعمالءر رررلهرررالمرخصرررالبنكررأوررراالئتمانررمؤسسةررأورررالمركزيررالبنكررمثلرررالشر  
رريمكنررروالرررثالثةررردولةرررف 

رراستخدامهار  
ر.راألعمالرسياقرف 

ار.رر16.2
ً
كةررعلرريجبرربها،ررالمعمولررللوائحرروفق رررواالجتهادررروالعنايةررالواجبةررالمهارةرررممارسةررالشر  

ررللمؤسسةرررالدوريةرروالمراجعةرروالتعيي  ررراالختياررررف 

كةرتأخذرررورر16.1رللفقرةرالمالية رررالشر  
ةراالعتبارررف  ررأيررإىلرباإلضافةرالعميل،ررحقوقرحمايةررضمانربهدفررالمؤسساترلهذهرالسوقيةروالسمعةرالخب 

ررالعميلررأموالربحيازةررالمتعلقةرالسوقرممارساترأورررتنظيميةرأورررقانونيةرمتطلباتر  
ر.رالعميلرحقوقرعلررسلًباررتؤثرررأنرريمكنرالبر
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اررهناكرأنررالمفهومرمنررذلك،ررومع
ً
كةررسيطرةرعنرررخارجةررظروف ررالشر كةرتقبلرررالرروبالتاىل  ررالناتجةررالخسائرررمنرررأيرتتحملررأوررمسؤوليةرررأيرالشر

ظررحيثرالماليةررالمؤسسةرفشلرأوررمماثلةررأخرىرإجراءاترأيررأورراإلفالسرنتيجةررللعميل
َ
حف

ُ
ر.رالعميلرأموالرست

 

ار.ر16.3
ً
كةرعلرفيجبرالعميل،ررأموالرحمايةرروألغراضرربها،ررالمعمولرللوائحرروفق ر:رالشر

رمعرروتتوافقرردقيقةررالسجالترهذهررتكونرأنريجبرروأصولهم؛ررالعمالءررأصولرربي  رررللتميب  ررالالزمةروالحساباتربالسجالترراالحتفاظ.رأر
رالعميل؛ررأموال

راألصول؛ررهذهريمتلكررثالثررطرفربأيرالخاصةروتلكرالداخليةرروسجالتهاررحساباتهارربي  ررتسوياترمنتظم،ررأساسرعلررتجري،.رب

ررريجب.رج  
كةرأموالرعنرمنفصلةرالعميلرأموالرإبقاءرراألوقاترجميعرف  رالخاصة؛ررالشر

ررالعميلرأموالرتستخدمرلن.ردر  
رالخاصة؛ررأعمالهاررسياقررف 

ار)ررماليةررمؤسسةررلدىررالمودعةررالعميلررأموالررأنررلضمانررالالزمةررالخطواترررتتخذرررأنرريجب.رره
ً
رربهاررراالحتفاظرريتمر(رر16.1ررللفقرةرروفق

ر  
ررمستخدمةرحساباترأيرعنرمنفصلربشكلرمحددر(رحسابات)رحسابرف   

كة؛ربأموالرراالحتفاظرف  رورالشر

ررسوءرررأوررراالحتيالررأوررراالستخدامررلسوءررنتيجةررتقليلها،ررأورررالعميلررأموالررفقدانررمخاطررررلتقليلررمناسبةررتنظيميةررترتيباتررتقديمرريجب.ررور
ر.راإلهمالرأوررالسجالترحفظركفايةررعدمرأورراإلدارة

رررالعميلررعنررنيابةررالعميلرربأموالرراالحتفاظرريتمررقدر.رر16.4  
رررسوقررداخلرريقعرربنكررف  رررأبوظب   ارررخارجهررأورررالعالم 

ً
خيصرررلمتطلباترردائًماررروفق ررالبر

كةررالخاصةررروالتفويضر رررالنظامرريختلفررقدر.رربالشر  
رررالقانون  رررسوقرررخارجررالقبيلررهذارررمنررركيانررأيررعلرررالمطبقررروالتنظيم  رررأبوظب   رذلكرررعنرررالعالم 

رررالموجودر  
ررسوقررف  رررأبوظب   رررالعالم   

ررالمعاملةرررعنررمختلفررربشكلررالعميلررأموالررمعاملةرريمكنرالكيان،ررلذلكررمماثلرإخفاقررأيررأوررراإلفالسررحالةررروف 

ر  
رررباألموالرراالحتفاظررتمررإذارررتطبيقهاررريمكنررالبر  

رررمؤسسةررف   
رررسوقررف  رررأبوظب   كةررتتخذر.ررالعالم  رروالعنايةرررالالزمةررالمهارةرروتمارسررالالزمةررالخطواتررالشر

رررواالجتهادر  
رررالمؤسساترروتعيي  ررراختياررررف   

كةررتقوم.ررالعمالءرررأموالررلحفظرراستخدامهاررريتمررالبر ارررالشر
ً
رردوريةررروتقييماتررمراجعاترربإجراءررأيض

رررللمؤسسات  
كةرررتكونرالررقدرررذلك،ررومعر.رمعهاررعمالئهاررربحساباتررتحتفظررالبر ررأيررإغفالرررأوررأفعالررأورررالماليةرررالمالءةررعنررمسؤولةرررأور/رورررمسؤولةرررالشر

ررإليهرمشاررررثالثررطرف  
ر.رالفقرةرهذهررف 

ررربأنهررالعميلررريقرر.رر16.5  
ر)ررالماليةررالمؤسسةرربتلكررريتعلقرررفيمارررأخرىرررمماثلةرررإجراءاترررأيرررأوررراإلفالسررحالةررف   

كةررريكونرررقدررر،(ر16.1ررالفقرةررف  ررللشر

ررمطالبةررفقط ررراألموالررأنررلخطررررالتعرض.رربذلكرالعميلرريقومرروسوفررالعميل،ررعنرنيابةررالثالثررالطرفررضدرررمضمونةررغب   
كةررتتلقاهارررالبر ررمنررالشر

رررالثالثرالطرف ر.رالعميلرمطالباتررلتلبيةرركافيةررغب 

كةرررأنرررالمفهومررمنر.رر16.6 .رلعمالئهارررالدفعرررمعامالترررلتسويةرررالمستخدمي  رررالدفعرررخدماتررمزوديرررمعررباسمهارررالتاجرررربحساباترررتحتفظرررقدرررالشر

ستخدمررالرررهذهرالتاجرررحساباترررأنرالواضحرمنرذلك،ررومع
ُ
ر.رالدفعرلمعامالتررتسويةرإلحداثرفقطرولكنررالعميلرأموالرلحفظرت

كةرريجوزررأنهررالمفهومرمن.ر16.7 رراآلخرينرالعمالءروأموالررالعميلربأموالراالحتفاظرللشر  
ر(.رالشاملرالحساب)ررالحسابرنفسررف 

رراألموالرعلرفائدةرردفعرسياستناررمنرررليس.ر16.8  
ر.رللفائدةراستحقاقرأيرررعنررالتنازلرعلررتوافقروأنتربها،ررنحتفظرالبر

كةررأنررعليهررالمتفقررمنر.ر16.9 رررالحقررلهاررالشر  
ين،ررأورررالمنقولي  رررأورررلهمرالمتنازلررأورررالخلفاءررإىلررالعميلررأموالررتحويلررف  رررإشعاررررمعررالمشبر ررقبلررخط 

ر.رالعميلراتفاقيةرمن.رر35.2رالفقرةرألغراضرالعميلرإىلرعملريومرر15

رررالماليةرررللمؤسسةررريجوزر.ر16.10  
كةرررإليهارررستمرررررالبر ار)ررالعميلررأموالررالشر

ً
ررربهاررراالحتفاظ(رر16.1رللفقرةرروفق  

رررثم،ررومن.رحسابررف   
راإلفالسررحالةرررف 

كةرريكونررأنرريجوزرررالثالث،ررالطرفرربذلكرريتعلقررفيمارررمماثلةررأخرىررإجراءاتررأيررأور رررمطالبةررفقطررللشر ررعنرررنيابةررالثالثررالطرفررضدرررمضمونةررغب 

رراألموالرأنرلمخاطرررالعميلرروسيتعرضررالعميل  
كةرتسلمتهاررالبر رررالثالث،رالطرفرمنرررالشر ر.رالعميلرمطالباتررلتلبيةرركافيةررغب 

كةررريجوزرررالر.رر16.11 اماترررتغطيةررأورررتأمي  رررلغرضررتجزئةررعميلررهورررعميلررأيررمعرررالملكيةرررلنقلررماليةررضماناترررترتيباتررإبرامررللشر رأورررالحاليةررااللبر 

ر.رالعميلرلهذاررالمحتملةرأوررالطارئةررأوررالفعليةرالمستقبلية،
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كةرريجوزرررالر.رر16.12 رررالترصفررمنرررثالثررطرفررلتمكي  رررالعميلررأموالررعلررالمقاصةررحقوقررأوررراالمتيازاتررأورررالضمانررحقوقرررمنحررللشر  
 
ررالعميلرررأموالررف

دادرررأجلرررمنر رررالديونررراسبر  
ررربهرررالمعمولررالقانونررربموجبررمطلوبرررهذاررريكنرررلمرررمارررللعميل،رررالخدماترررتقديمرررأوررربالعميلررتتعلقررالرررالبر  

 
ررقضائيةرررواليةرررف

كةررردخلتررإذار.ررالعميلرربأموالرراالحتفاظررريتمرررقدرررحيثررثالثةرررلدولةر رررالشر  
 
ارررهذهرررالعميلررراتفاقيةررربتعديلرررفستقومرراالتفاقية،ررهذهرررمثلررف

ً
رلذلكررروفق

ر.رذلكرلتعكس

كةرررتوفرر.رر16.13 رررنظامررإىلررالوصولررللعميلررالشر نترررعب  رررالعميلرربأموالرريتعلقرررفيمارررمعلوماتررعلرررالحصولرررخاللهرررمنرررللعميلررريمكنرراإلنبر  
ررالبر

كةربهارررتحتفظ ررعليهررالمنصوصرالنحوررعلرالعميل،رعنرنيابةررالشر  
 
ر.ربهارررالمعمولراللوائحرف

رالسحبرروعملياترحسابكروتمويلرالعمالءرحسابات.ر17

كةرعلررريجب.ر17.1 ررأوررواحدرررعميل(ررحسابات)رحسابرفتحرالشر ررأوامررربوضعررلهررللسماحررللعميلرأكب   
 
ر.رمعينةررماليةرأدواترف

كةرأنروالمفهومرعليهرالمتفقرمنرر.ر17.2 رربالحقرتحتفظرالشر  
 
ررمتطلباتررأورربخصائصرآلخررروقترمنررالعمالءرحساباترمنررمختلفةرأنواعرتقديمرف

ررموضحةررمختلفة  
 
،ررالموقعررف  

ون  رراإللكبر  
رررعرضةررستكونروالبر اررللتغيب 

ً
كةررلتقديررروفق اررالشر

ً
رررفيمارر25ررللفقرةرووفق ر.ريل 

ررالحدرربإيداعررالعميلرقيامرعندرررالعميلررحسابرتنشيطرريتمرر.ر17.3 ،ررلإليداعرراألدن  لهررتحددهرالذيررالنحوررعلررراألوىل 
ّ
كةرروتعد ارررالشر

ً
ررمنرررلتقديرهاررروفق

ر.رررآلخررروقت

ررراألموالررإيداعررللعميلررريجوزررر.ر17.4  
رررالعميلرررحسابرررف   

ةرررخاللرروقتررأيرررف  ررروبالعمالترررالطرقررخاللررمنررالتمويلرررسيتم.ررراالتفاقيةررهذهرررفبر  
ررالبر

كةررتقبلهار كةرموقعررعلرررالتمويلرخياراتررحولرالتفصيليةرالمعلوماترعرضرريتم.رآلخررروقترمنرالشر ر.رالشر

كةررريحقررر.ر17.5 رررالعميلرررمنررتطلبرررأنرررللشر  
رررالمودعةررراألموالررمصدررررلتأكيدررروثائقرررأيررروقتررأيرررف   

كةررريحقر.ررالعميلررحسابررف  رإيداعررررفضرررللشر

كةرتكنررلمررإذاررالعميل عيةريتعلقررفيمارررالواجبرالنحوررعلررراضيةرالشر ر.رالمرسلرإىلرإرسالهارروإعادةراألموالرمصدررربشر

كةرررعلررفيجبررمبلغ،رربإيداعرالعميلررقامررإذاررر.ر17.6 كةرراستلمتهرررالذيرررالصلةرررذيرالمبلغررالصلةرررذيررالعميلرررحسابرإىلررتضيفرأنررالشر رربالفعلرالشر

ر) ر(رأوروبارروسطربتوقيترر13.00ررالساعةرحبر  
رراليومربعدررعملرأيامررثالثةرغضونرف  ررالمبلغرلتسويةررالتاىل   

ررالحسابرف   
كةررالمرصف  ر.رللشر

ررراألموالررإيداعررريتمررلمرررإذاررر.ر17.7  
رررالعميلررأرسلهارررالبر  

ضرررمنرركانررعندمارررالعميلررحسابرررف  كةرررإخطاررررالعميلرررعلرريجبرررإيداعها،رريتمررأنررالمفبر ررالشر

كةرررمنرروالطلبر رررتحقيقرررإجراءرررالشر  
ررحسابرررمنرروخصمهاررربالتحقيقررتتعلقرررسومررأيررربدفعررالعميلرريقومرررأنرررعلررالعميلررريوافقر.ررللتحويلررمرصف 

ةرردفعهارررأوررربهرررالخاصررالعميل ررالعميلرررعلرريجبررالتحقيق،رررإجراءررأجلررمنررأنهررعلررويوافقررالعميلرريتفهم.ررالتحقيقرربإجراءرريقومررالذيررللبنكررمباشر

كةرتزويدر ر.رالمطلوبةروالشهاداتربالمستنداترررالشر

كةرتقومر.ر17.8 رررعندرررالعميلرأموالرربسحبرالشر  
كةررتلفر رربالطريقةررالعميلرمنرصلةرذارررطلًباررالشر  

كةرتقبلهارررالبر ر.رآلخررروقتررمنرررالشر

رررعندررر.ر17.9  
كةررتلفر ر)ررالعميلررحسابررمنرراألموالررلسحبررالعميلررمنررتعليماتررالشر كةرررعلرريجبرر،(أوروباررروسطرربتوقيترر13.00ررالساعةررحبر ررالشر

وع ررالشر  
رراألموالررصفرإجراءاترف   

ر:رالتاليةررالمتطلباترراستيفاءررتمررإذاررالعمل،ريومررنفسرف 

رالمطلوبة؛ررالمعلوماترجميعرالسحبرتعليماترتتضمنرر.ر

رررالتعليماتر.ر ررالحسابرإىلرتحويلررإجراءرره  ررمنهررراألموالرإيداعررتمررالذي(رذلكرإىلرومارردفعررنظامررحسابررأوررمرصفًياررحساًباررذلكركانررسواء)رراألصل 

ر  
رراألصلرف   

كةرربي  ررذلكرخالفرعلررراالتفاقريتمرقدررركمارررأوررالعميلررحسابررف  روالعميل؛ررالشر

رالعميل؛رريخصرفيهرالتحويلرإجراءرسيتمرالذيررالحسابر.ر

رر.ر  
ررالمحددررالمبلغررالعميلررصيدررريتجاوزررالدفع،رلحظةرف   

رربماررالسحبرتعليماتررف   
رالدفع؛رررسومررجميعرذلكرف 

كةريمنعررقاهرةرقوةررحدثريوجدررالرر.ر ررمنرررالشر رالسحب؛ررعلررالتأثب 

ررالتحويلريستغرقرقدرر.ر ررالفعليةرالتحويلرطريقةررعلرربناءًرررعملرأيامرثالثةررمنرأكب   
ر.رالعميلريختارهارررالبر
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كةرررأنرروالمفهومررعليهرررالمتفقرررمنرر.ر17.10 رررمجهولرررأورررثالثررطرفررمنرررمدفوعاتررتقبلررلنررالشر  
 
ررطرفرررأيرررإىلررربالسحبررتقومرررولنرررالعميلرررحسابرررف

ر.رمجهولررحسابررأوررثالث

كةررتحتفظرر.ر17.11 رربالحقرالشر  
 
كةررويحقررمعقولرربشكلرمحددةررتحويلررطريقةرريطلبررالذيرالعميلررسحبرطلبرررفضررف احرللشر ر.ربديلرراقبر

كةرروستقومرررالثالثةررباألطرافررالخاصةرروالتحويلرررالدفعرررسومررجميعرررالعميلررسيتحملررر.ر17.12 ررذيرررالعميلررحسابرررمنرررالرسومررهذهررربخصمرررالشر

ر.رالصلة

رررالتحويلرررطلبرررإرسالررللعميلرريجوزررر.ر17.13 كةررلدىرربهررريحتفظرررآخررررعميلرررحسابررإىلررلألموالررالداخل  ررالداخليةرررالنقلرررعملياترررتخضعر.ررالشر

كةررلسياسةرهذه ر.رآلخررروقترمنرالشر

ي )أوي أي.رر17.14  
لين  ي حالة طلب سحبي يساوي أو يقلي عن 100 دوالر/ يوروي/ جنيهي إسي   

 
 يوافق العميلي عل أي رسوم مرصفية قد تحدث ف

ي المعير ي للعميل، سوف يتحملهاي العميل  
 
 .عملية أخرى مكافئة(،ي مشتقة مني حساب تداول العميلي ال الحساب المرصف

ررراألموالررإعادةرريجبرر17.15  
كةررقبلررمنررالخطأرررطريقررعنررتحويلهارررتمررالبر رررأنهررالمفهومررمن.ررالعميلررإىلرراألموالررتحويلررأثناءررالشر  

 
ررتقديمرررحالةررف

كةرتتمكنرررالررفقدررالتحويل،رلعمليةرخاطئةررلتعليماتررالعميل ر.رالخسارةريتكبدررقدررأنهرعلرررالعميلرويوافقرررالخطأررتصحيحررمنرالشر

ر

كةررتطلبرررعندماررر.ر17.16 وريةررالعميلرررمنرررإضافيةررتحقق(ررمستندات)رروثيقةررالشر كةرررتحتفظررالسحب،رررعمليةرررالستكمالرررص  ررربالحقررالشر  
رررفضرررف 

رررعدمرررعندرررمعقولررربشكلرررالعميلررسحبرررطلبر رررالمذكورةررالمستنداترررتوفب   
ر(.رالمستنداتر)ررالمستندرررطلبرريومررمنرررالعملرررأيام(ررخمسة)ررر5ررغضونرررف 

كةرمنررر.17.17 ةلنرتتمكنرالشر رحالركانرلدىتنفيذرأيرطلبرسحبرررمباشر  
وسيؤديرهذارالتنفيذرإىلرر،رمفتوحةررصفقاتالعميلررف 

 ٪.ر200انخفاضرمستوىرالهامشرإىلرأقلرمنر
ر

رررالعمالءرحسابات.ر18 روالكامنةررالنشطةرغب 

رررالعميلرررحسابرركانررإذار.رر18.1 رررأورررأشهررررثالثةررلمدةرررنشطرررغب  رررالعميلرررفشلرررحيثررأكب   
كةررتحتفظرررطلب،رررتقديمرررف  ررربالحقررالشر  

رحسابرررجعلررف 

رررالعميلر
ً
رررالحساباترررستخضعر.ررالعميلررحسابرررعلررررسومررفرضرررلهارررويحقرررخامل ررمارررأورررأمريكًياررردوالًرار(رر30)رررثالثي  رررتبلغررشهريةررلرسومررالنشطةرررغب 

رررحسابررلكلر"(ررالنشاطررعدمرررسوم)"رررالتداولررحسابرربعملةرريعادلهار رررالحساباترررهذهررعلرربالحفاظرريتعلقررنشطرررغب  رروإدارةررروإدارتهارررالنشطةرررغب 

رررلها،راالمتثال  
اررالرسومرتطبيقررريتمروالبر

ً
ر:رالتاليةررللصيغةروفق

رررلديكرريكونرررعندمار.رأر رررالتداولررحساباتررروكلرررتداولررحسابر(رر1)ررواحدرررمنرررأكب  رررحساباتررره  فرضررالنشاطررعدمررررسومررفإنررنشطة،رررغب 
ُ
رربشكلرررست

رررحسابررلكلرمتفرق ر.رنشطرغب 

رررلديكرريكونررعندماررر.رب ررربكررالخاصةررالتداولررحساباتررمن(رر1)رررواحدررراألقلرروعلررتداول،ررحساب(رر1)ررواحدرررمنررأكب  رعدمررررسومررفإنررنشطة،ررغب 

ررالحساباترركلرررعلرررستطبقرالنشاط ر.رنشطةرغب 

رررحسابررأيرررصيدررريكونرررعندمار.ررج ررسومرررفإنرررأمريكًيا،رردوالًرار(رر30)ررثالثي  رررمنرررأقلررالبندرررهذاررربموجبرررالنشاطررعدمرررسومررعليهررتشيرررنشطررغب 

رررالحسابررلهذارررالنشاطررعدم رررالرصيدرررلمبلغررمساويةررتكونررالنشطررغب   
رررالمتبفر  

رررالحسابررهذارررف  ررربالحقررنحتفظ.ررالنشطرررغب   
رعدمررررسومررفرضررف 

رربأثرررالنشاط ررالحقرفيهرلناررركانررشهرررأيرعنررجع   
ر.رفنيةررألسبابرذلكرنفعلررلمررولكنررتحصيلهررف 

رررالنشاطررعدمرررسومررخصمرربعدرررالمتبقيةرراألموالررتظلرر.ر18.2  
رررالحسابررف  كةررعلررويجبررللعميلررالمستحقةررالنشطرررغب  ررالسجالترررإنشاءرررالشر

ررالعميلرطلبرعلرربناءًررراألموالرهذهرروإعادةربهاررواالحتفاظ  
ر.رذلكرربعدررروقتررأيرف 

رررالعميلررحسابرركانررإذاررر.ر18.3 ،رررأورررعامررلمدةرررنشطررغب  كةرررتحتفظررأكب  ررربريدرررإرسالررأوررراالتصالرربعدر)رربالحقرررالشر  
ون  رآخررررباستخدامررللعميلرررإلكبر

كةررقبلررمنررالعميلرررحسابرررصيدرررإىلررأموالررأيررتحويلررسيتم.ررالعميلررحسابررإلغالق(ررالمعروفةرراالتصالررتفاصيل رررالحسابررإىلررالشر  
ررالمرصف 
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رررذلكرخالفرررالعميلريوجهررلمرمارررنشأت،رحيثرررمنرللعميلر
ً
ررالحسابرإىلراألموالرتحويلرتعذرررإذار.ركتابة  

 
رراألسباب،ررمنرررسببرأليررللعميلرررالمرصف

كةررربهاررفستحتفظر كةرررعلررويجبرررللعميلرررمستحقةرروتظلرررالشر رررالعميلررطلبرررعندررراألموالررهذهروإعادةررربهاررواالحتفاظرالسجالترررإنشاءررالشر  
 
ررأيرررف

ر.رذلكرربعدررروقت

رالرهنر.ر19

كةررريكونرررأنررريجبرر19.1 ررراألموالررجميعررعلررعامرررهنرررللشر  
كةررربهارررتحتفظررالبر كائهارررأورررالشر رررالعميلرررعنررنيابةرررمرشحيهارررأورررشر رررحبر  

اماتهررريف  رربالبر 

 .راالتفاقيةرهذهرربموجب

روالتسويةرالمعاوضة.ر20

رررالمبلغرركانررإذار.رر20.1 رررالمبلغرريساويرررالعميلرررقبلرررمنررالدفعرررالمستحقررراإلجماىل  كة،ررعلررالمستحقرراإلجماىل  اماترررتسويةررتلقائًيارررفسيتمرررالشر رااللبر 

ر.رالبعضربعضهارروإلغاءرالمدفوعاترلتسديدررالمتبادلة

ررركانررإذاررر.ر20.2 رررالمبلغرريتجاوزررالطرفي  رررأحدرررقبلرررمنررالدفعررالمستحقرررالمبلغررإجماىل  ررالطرفرررفإنررراآلخر،رررالطرفرررقبلرررمنررالدفعررالمستحقررراإلجماىل 

ررالمبلغرلديهرالذي رراإلجماىل  اماترجميعررراستيفاءرروسيتمررراآلخرررللطرفرالفائضرسيدفعرراألكب  ر.رتلقائًياررذمتهارروإبراءرربالدفعرالخاصةررااللبر 

كةرريحقرر.ر20.3 ررراألرصدةرروتوحيدرررمنهارررأيررأورررالعميلررباسمررالمفتوحةررالعمالءررحساباتررجميعرربي  رررالجمعررللشر  
رهذهرروتسويةررالحساباتررهذهررف 

رراألرصدة  
 .راالتفاقيةرإنهاءررحالةرف 

ائبرالرسوم.ر21 روالحوافزرروالرص 

ررريخضعررقدر.ررر21.1 كةررتوفب  ارررللخدمات،ررالشر
ً
رروالمقايضاتررروالعموالتررالسمشةرررسومررمثلرررسومررلدفعررالمتداولة،ررالماليةرراألداةررنوعررعلرراعتماد

رررهذهررتوجدر.رراألخرىرروالرسومررالخاصةرروالخدمةرراألسعارررروفروق  
ررمنرررالمنصة،ررأور/رورررالشركة موقعررعلرروالرسومرروالمصاريفررالعموالترركتالوجررف 

ر.رآلخررروقت

يبيةررواإلقراراترراإليداعاتررجميعررعنررالمسؤوليةرروحدهرررالعميلررريتحملررأنرروالمفهومررعليهررالمتفقررمنررر.ر21.2 ررروالتقاريررررالرص   
رإىلرررتقديمهاررريجبررالبر

رررأورررحكوميةرركانتررسواءررصلة،ررذاتررسلطةررأي ائبررجميعررودفعررذلك،ررغب  ررربمار)ررالرص   
ائبررأيررالحرصرررالرررالمثالررسبيلررعلررذلكررف  ررقيمةرررأورررتحويلرررص 

كةررمعرالتجاريرربنشاطهرريتعلقرفيماررأوررالناشئةرر،(مضافةر ر.رأدناهرالشر

ر.راالتفاقيةررهذهرربموجبررالمعامالترررلتنفيذرررمطلوبةررتكونررقدررروثائقرروأيرراالتفاقيةرربهذهررالمتعلقةررالطوابعررنفقاتررجميعررربدفعررالعميلرريتعهدررر.ر21.3

رر.ر

ائب (IRS) يتفهم العميل أن اللوائح التالية الصادرة عني دائرة اإليرادات الداخلية األمريكيةيرر.ر21.4  بموجب القسم 871 )م (من قانون الرص 

يبة عل تعديالتي توزيعاتي ي األمريكيير ي )ينطبقي فقطي علي المراكز الطويلةي (للرص  ،ي يخضعي حاملوي أدواتي العقود مقابلي الفروقات مني غير  األمريك 

ي األمريكيير ي ي يستخدمهاي أصحاب األرباح الحقيقية من غير  
 .األرباح بنفس الطريقة الن 

اي للوائحي
ً
يبة مطلوبة وفق ي ض  ي إل األسهم األمريكية مصدر دخل للواليات المتحدة وه  ي تشير  

ي تعديل توزيعات األرباح عل المشتقات الن   يعتي 

ائب األمريكية ر.الرص 

كةرريجوزر.رر21.5 ذرررمعاملةرربأيررريتعلقررفيمارررأور/رورررقبلنارررمنررفيهارررالدخولرريتمررمعاملةررأيررمنرراالستفادةررأور/رورررالمشاركةررللشر
ّ
نف
ُ
كةرريجوزر.ررعنكررنيابةررت ررللشر

كةرتتلقاهارررأوررتدفعهارررأخرىرمكافأةررأيررأوررعمولةرزيادةرررأيررمبلغررعنرررلكرتكشفررأنرممكنرحدرررأقصرإىلرمعقول،رررطلبرعلرربناءًر ر.رررالشر

كة،رررمعرررطلباتررأيرررالعميلرريضعرررأنرررقبلررر.ر21.6 ،ررالموقعررعلررالمنشورةرروالفروقررروالرسومرراألسعاررررإىلررالرجوعررعليهررريجبررالشر  
ون  ررراإللكبر  

رروالبر

كة،رررتقدمررقدرررآلخر،رروقتررمن.ررالطرفي  رررلكالرررملزمةرررتكون ارررالشر
ً
ررموقعرررعلرررالمنشورةرررتلكررمنرررأقلرررأسعاررررفروقرررأورررأسعاًرارررالمطلق،رررلتقديرهاررروفق

رررالويب  
ارررالعميلرررإبالغرررسيتم.ررالوقتررذلكررف 

ً
ارررمسبق

ً
ررربالتداولررالمرتبطةرروالرسومررالتكاليفرررعنررروبعد  

رالمنصوصرررالنحورررعلرررالفروقاتررمقابلرررالعقودرررف 

ررعليه  
ر.ربهارررالمعمولراللوائحرف 

https://ae.capex.com/en/company/legal-documents
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اررالعميلررإبالغرسيتمر.ر21.7
ً
وطرروأيررراألسعاررروفروقرروالتكاليفربهارررالمعمولرباألسعاررررأيض امرعلررريؤثررررالررهذار.روأحكامرشر كةرالبر  ررنفسررربتقديمررالشر

ر.رالعمالءررلجميعررالخدمةروجودةرمستوىر

راللغة.ر22

كةررالرسميةررراللغة.رر22.1 رررللشر يةررراللغةررره  ررالمعلوماترررجميعررعلرررللحصولررإليهرروالرجوعررالويبرررموقعرررقراءةررردائًمارررالعميلرررعلرررويجبررراإلنجلب  

كةررحولررواإلفصاحاتر جمة.رروأنشطتهارررالشر رررأخرىرربلغاترررالمقدمةررالمعلوماتررأورررالبر يةررغب  ررراإلنجلب   كةرررتلزمرروالرررفقطررإعالميةررألغراضرره  ررأورررالشر

ررأثرررأيرلهارريكون  
كةرتتحملرروالرراإلطالق،رعلرقانون  امرأورررمسؤوليةرررأيررالشر ر.رفيهاررالواردةررالمعلوماتربصحةرريتعلقرررفيماررالبر 

ررواإلشعارررالتواصلروسائل.ر23 رالخط 

رررالتحديدررروجهرررعلررذلكررخالفررعلرررينصرررلمرررمار.رر23.1  
 
ررالعميلرررعلرريتعي  رررآخرررراتصالررأيررأورررطلبررأورررإشعاررررأيررإرسالرريجبررراالتفاقية،ررهذهرررف

كةررتقديمه كةررعنوانررإىل(ررالطلباتررتقديمرربخالف)ررراالتفاقيةرربموجبررللشر كةررتحددهررقدرررآخررررعنوانررأيررإىلررأور)ررباألسفلررالشر رآلخرررروقتررمنررالشر

يدرررطريقرررعنر(ررالغرضرررلهذارررللعميلر ،رررالب   
ون  يد،رررالفاكس،ررراإللكبر يدرررالب  يدرررخدمةرررأورررالجويرررالب  رعندرررفقطررمستلًماررراعتبارهررروسيتمرررالتجاريةرررالشيــــعررالب 

كةرقبلرررمنررفعلًياررراستالمه ررالشر  
 
ر:رف

، اإلمارات العربية المتحدة. ، برج السلع،  21، الطابق  2رقم  مكتب  العنوان، ، أبو ظنر   مربعة سوق أبو ظنر  العالم 

يد  -    التر
ونر  support@ae.capex.com: االلكتر

 
كةررريجوزرررالعميل،ررمعرررالتواصلرررأجلرررمنررر.ر23.2 يدر:ررالتاليةررالطرقررمنرررأيررراستخدامررللشر ،رررالب   

ون  يدرررأوررراإللكبر رررالب  ررالفاكس،رررإرسالررأورررللمنصة،رررالداخل 

يد،رأوررالهاتف،ررأور يدررخدمةرأورررالب  يدررأوررالتجاري،ررالب  ر.الشركة موقعرأوررالجوي،رالب 

ررر.ر23.3 رررإشعارررربمثابةررالتاليةرراالتصالررطرقررتعتب  كةررمنررخط  يدر:ررالعميلرررإىلررالشر رررالب   
ون  يدرررأوررراإللكبر رررالب  يدرررأورررالفاكسررإرسالررأورررللمنصةررالداخل  ررالب 

يدررخدمةرأور يدررأوررالتجاريرالب  ر.الشركة موقعرأوررالجويرالب 

ررر.ر23.4 رررإشعارررربمثابةررالتاليةرراالتصالررطرقررتعتب  كةرررإىلررالعميلرررمنررخط  يدر:ررالشر رررالب   
ون  يدرررأورررالفاكسررأوررراإللكبر يدرررخدمةررأورررالب  يدرررأورررالتجاريررالب  ررالب 

يدررأوررالجوي ر.رالتجاريرالشيــــعرالب 

ررر،23.9ررالفقرةررربأحكامرراإلخاللرردونرر.ر23.5 ،ررمنررأيررإىلررإرسالهاررريتمررمراسالتررأيررتعتب  ررواإلشعاراتررالمستندات)رراالقتضاء،ررحسبرررالطرفي  

ر:رمستلمةر(ررذلكرإىلروماررروالتقاريررروالبياناترروالتأكيداتر

رسلترررإذار.ررأر
ُ
رررأ يدرررعب  ،ررالب   

ون  ررراإللكبر  
يدرررإرسالهاررربعدرررواحدةرررساعةررغضونررف  ررربالب   

ون  طرراإللكبر يدررريكونررأنرربشر رررالب   
ون  رغادررررقدررراإللكبر

رالمرسل؛ررحسابرمن

رسلتررإذار.رب
ُ
يدررطريقرعنرأ ررالب  رإرسالها؛ررفورررللمنصة،ررالداخل 

رسلتررإذار.ررج
ُ
رجهازررربواسطةررالرسالةرراستالمرريؤكدررربهررالخاصررالفاكسررجهازرررمنررإرسالررلتقريررررالمرسلرراستالمررعندرررالفاكس،ررطريقررعنررأ
ربالمستلم؛ررالخاصرالفاكس

رسالررإذار.ردر
ُ
ررأ رالهاتفية؛رالمحادثةرمنراالنتهاءربمجردرررالهاتف،رعب 

ر.ره  
يد،رراإلرسالرحالةرف  رإرسالها؛ررمنرتقويميةرأيامرسبعةرربعدرربالب 

رسلترإذار.رزر
ُ
ررأ يدررخدمةررعب  رررالتجارية،رالشيــــعرالب   

ــخررف  راإلشعار؛رهذارراستالمررعندررالمستندررتوقيعرتاريــ

رسلترإذار.رح
ُ
ررأ يدررعب  ررالب   

ون  ــخررمنرعملرأيامرثمانيةرااللكبر رإرسالهم؛ررتاريــ

هاررتمررإذار.رط كة،رويبرصفحةرعلرنشر رررالشر  
هارربعدررواحدةرساعةرغضونرف  ر.رنشر

mailto:support@ae.capex.com
https://capex.com/ae-ar/contact-us
https://capex.com/ae-ar/contact-us
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كةرستستخدمرالعميل،رمعررالتواصلرأجلرمنرر.ر23.6 رراالتصالرتفاصيلررالشر  
.رمؤخًراررتحديثهررتمركمارررأوررالعميلرحسابررفتحرأثناءرالعميلرقدمهاررالبر

كةرربإخطاررررملزمررالعميلرفإنررثم،رومنر رربأيرالفورررعلرالشر ررتغيب   
 
ر.ربالعميلررالخاصةراالتصالرتفاصيلرف

رربالفاكسررالمرسلةرالمستنداترمسحرريتمرررقدرر.ر23.7  
كةرتتلقاهارررالبر ونًياررالشر ررضوئًياررالممسوحةرالنسخةرراستنساخريشكلرأنررويجبرإلكبر

ً
ر.ردليل

كةرراالتصالرعلرررقادًراررالعميلرريكونررأنريجبر.ر23.8 كةريجوزر.رالعملرساعاترخاللرربالشر ر.رالعملرساعاتررخارجربالعميلرراالتصالرللشر

كةرررإىلررإرسالهاررريتمرررمكتوبةرررإشعاراترررأيرراستالمررريجبررر.ر23.9 رررالشر  
 
كةررعملرررساعاترررغضونررف ررإشعاراترررأيررفإنررر،ر23.5ررالفقرةررعنرررالنظرررربرصف.ررالشر

رراستالمهاررتمررأنهاررعلرمعهاررالتعاملرريتمررالعملررساعاتررخارجررتلقيهارريتمر  
 
ررالعملرريومرف ر.رالتاىل 

روالسجالتررالهاتفيةرالمكالماتروتسجيلروالشيةرالشخصيةروالبياناترالخصوصيةرسياسة.ر24

رررالدخولررخاللرررمنررر24.1  
 
كةررربأنررويقررررالعميلررريوافقرراالتفاقية،رررهذهرررف رررعليهرررالمنصوصررالنحورررعلرررالشخصيةررالبياناترررستعالجررالشر  

 
ررسياسةرررف

كة،ررخصوصية ررروالمتاحةررالشر  
 
كةررقبلررمنررآلخرررروقتررمنررهذارررتعديلرريتمررقدرررحيثرر،الشركة  موقعررف كةرريجوزر.رررالشر ررالعميلرررمعلوماتررجمعررللشر

ةر ر)ررالعميلرررمنررمباشر  
 
رررأورررالمكتملررالحسابررفتحررطلبرررنموذجررف رتداولررحسابرررفتحرررأجلرررمنرررمطلوبةررالمعلومات.ررآخرينررأشخاصررمنررأور(ررذلكرررغب 

رربالخدماتررالعمالءروتزويدررروخصوصيتهمرالعمالءرأصولرروحمايةرررالمعامالتروإجراءرللعميل،  
ر.رلهمررومناسبةريحتاجونهاررالبر

ررربشكلرررعليهارررالحصولرررتمررروالمعلوماتررالمستنداترررأنرررالعميلررريدركررر24.2  
وريةرررالشخصيةرررالبياناتررمعالجةرروأنررقانون  اماترررلالمتثالرررص  رلاللبر 

كةررالقانونية ر.رللشر

كةررريجوزررر24.3 ارررللعمالءررالشخصيةررالبياناتررمعالجةرررللشر
ً
اماترروفق كةررالخاصةرراإلبالغرراللبر  اررربالشر

ً
يــــعررأليرروفق رأور/رورررالئحةرررأور/روررربهرررمعمولرررتشر

يــــع كةررمنررُيطلبرروقدرررقضائية،ررواليةررأيررتحتررثانويررتشر ررالمختصةرررالسلطاتررإىلررالعميلرربـرريتعلقررفيمارررالبياناتررأور/رورررالمعلوماتررعنررالكشفررالشر

افيةرررالهيئاتررأور/رورررالتنظيميةررالهيئاتررأور/رور ررراإلشر  
رررالدخولررخاللرومنرقضائيةررواليةررأيررف   

كةرررمنررُيطلبررقدررربأنهررالعميلرريقرررراالتفاقية،ررهذهرف  ررالشر

ر  
ررقدًماررالمص   

اماتراالمتثالرلغرضرالبياناترعنررالكشفرهذاررف  ر.رهذهراإلبالغراللبر 

كةرتعاملرأنريجب ررالعميلرمعلوماترالشر  
كةربهارررتحتفظرالبر ررآخرررغرضرأليراستخدامهارريتمررولنررشيةرأنهاررعلررالشر ررباألغراضررريتعلقرماررغب 

رررعليهارررالمنصوصر  
رررلنر.ررالخصوصيةررسياسةررف  عتب 

ُ
رررسواءرررشيةرربالفعلرررالموجودةررالمعلوماترررت  

رررأورررالعامررالمجالرررف   
كةررتملكهارررالبر رربالفعلرررالشر

ر.رالشيةرواجبردون

 

ارررالعميلرريوافقرر24.4
ً
كةررأنررعلررأيض رررالحقررللشر  

ررربمار)رررالعميلررمعلوماتررعنرررالكشفررف   
رروتفاصيلرررالشيةررالطبيعةررذاترروالوثائقررالتسجيالتررذلكررف 

ر(رالبطاقة  
ر:رالتاليةررالحاالترف 

رررحسبمار .أ  
ر.رالمختصةرالمحكمةرمنرأمرررأوررالقانونريقتص 

رراختصاصرأوررسيطرةرلهاررأخرىرسلطةرأيرأوررالمنظمرمنرريطلبرحيثمار .ب  
كةرعلررقضان  كائهرأوررالعميلرأوررالشر ررأوررشر  

ررالمنطقةرف   
ررتملكررالبر

كة ر.رفيهارررعمالءررالشر

ررحيثمارررالقانونرتطبيقرووكاالتررالحكوميةرالهيئاترإىل .ج  
رأخرى؛رروتنظيميةرررقانونيةررلطلباتررواستجابةرذلكررالقانونريقتص 

رررللتحقيقررالمختصةرالسلطاترإىلر .د  
ررنشاطرأيرأورراألموالرغسلرررأورراالحتيالرف  ررغب   

رمنعه؛رررأوررآخرررقانون 

كةررتدافعررأنر .ه ورة،ررعندرررالحقوق،ررهذهررتمارسررأورررالقانونيةررحقوقهارررعنررالشر مررأورررمحكمةررأيررأمامررالرص 
ّ
ررسلطةرررأورررمظالمررأمي  رررأورررمحك

رحكومية؛ر

ررإضافيةروألغراضرراألوامر،رلتنفيذررمعقولةربصورةررمطلوبارريكونررالذيرالحدررإىل .و رالخدمات؛ررلتوفب 

ررإىل .ز رروالبنوكررالدفعرخدماتررمقدم   
رمعامالتك؛رررتعالجررالبر
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رررإىل .ح ررريساعدونرررأورررالحسابات،ررريدققونررالذينرراآلخرينررالمستشارينررأورررالمتعاقدينررأورررالحساباتررمراجع   
 
ررأغراضرررمنرربأيررينصحونررأورررف

يطةررعملنا؛ رررالمعنيي  رررالمهنيي  رررإبالغرريتمررأنررشر  
 
مواررروأنررالمعلوماتررلهذهررالشيةررالطبيعةررعنررحالةررركلررف اماتررريتعلقررفيماررربالشيةرريلبر  رربااللبر 

ررالواردة  
 
رالوثيقة؛ررهذهررف

ررراالتصالررتفاصيلرروفقطررالمطلوبرررالحدرررإىلررفقط .ط رريعالجونهارررأوررربهاررريحتفظونررأورررالبياناترررقواعدرررينشئونررالذينرراآلخرينررالخدماتررلمقدم 
ونيةرركانتررسواء) يدرررإرسالررخدماتررأورررالسجالت،ررحفظررخدماترريقدمونررأوررر،(الرررأمررإلكبر ،ررالب   

ون  ررالخدماترررأورررالمراسلةررخدماتررأوررراإللكبر
رررالمماثلةر  

كةرررمساعدةرررإىلررتهدفررالبر رررالشر  
 
رررتحسي  رررأوررربالعميلررراالتصالررأورررالعميلررمعلوماترررواستخدامررومعالجةرررتخزينرررجمع،رررف ررتوفب 

ر.راالتفاقيةرهذهرربموجبررالخدمات

ررريتمررولن .ي رررالبياناتررتوفب   
 
ررربالنسبةرررالمطلوب،رربالقدررررإالرررإجماليةررهيئةررف ررتحسي  رررأجلررمنررإحصائيةررألغراضرراآلخرينررالخدماتررلمقدم 

كةرتسويقر ر.رالشر

رررالبحثيةرراالتصاالترررمراكزررإىلررفقط،رالمطلوبررالقدرررروحسب .ك  
يدررأورررهاتفيةراستبياناترتوفررررالبر ررربالب   

ون  ررخدماتررتحسي  رربهدفراإللكبر
كة،ر ررالشر  

 
ر.راالتصالرتفاصيلررسوىرتقديمرريتمرلنرالحالةرهذهرروف

ر .ل كةررتدافعررلك  ورة،ررعندرررالحقوق،ررهذهررتمارسررأورررالقانونيةررحقوقهارررعنررالشر مررأورررمحكمةررأيررأمامررالرص 
ّ
ررسلطةرررأورررمظالمررأمي  رررأورررمحك

رحكومية؛ر

ر.رطرفكررمنررمخولررشخصررألي .م

كةرإىل .ن كةررُمعّرفروسيطرإىلرأوررتابعةررشر كةرأيررأوررالشر ررأخرىرشر  
كةرمنرنفسهارررالمجموعةرف  ر.رالشر

وطرالبنودررتطبيقرأوررلتنفيذرررمطلوًبارراإلفصاحررهذارريكونررحيثررثالثررطرفرررألي .س ر.رالصلةرذاتراألخرىرراالتفاقياترأورروالشر

ين،رررأورررإليهمررالمنقولررأورررالخاصررأورررالعامررالخلفرررإىلر .ع رررإشعاررررمعرررالمشبر رررمسبقررركتان   رررهذارررسيحدثررالعميل؛رررإىلررعملررأيامرربعشر  
ررحالةرررف 

كةررراتخاذر اماتهارررأورررفوائدهارررأورررحقوقهارررمنررأيرررتجديدرررأورررتخصيصرررأورررنقلررأوررربيعرررقراررررالشر رراالتفاقيةرررتنفيذرررمعررأوررراالتفاقيةرربموجبرررالبر 
اماتررأوررالمزاياررأورررالحقوقرهذهرررجميعرأوررثالثررطرفرررأيررمعرررأوررلهاررالخاضعرربالكاملر رررإشعارررلتقديمررااللبر  ررعملررريوًمارر15ررلمدةررمسبقرركتان  
رررقيودررردونررذلكرريتمرروقدر.ررللعميل  

كةرردمجررحالةررف  كة،ررتنظيمررإعادةررأورررثالث،ررطرفررمعررعليهاررراالستحواذرررأورررالشر كةررتصفيةررأورررالشر ررأورررالشر
كةررمنرجزءررأورركلرررتحويلررأوررربيع كةرأصولرأوررالشر ر.رثالثرطرفرإىلرالشر

ررريتعلقررفيمارررالعميلرررمعلوماتررعنرررالكشفرريتمر .ف ائبررربدافع  اررراألمريكيي  رررالرص 
ً
ائبررلمصلحةرروفق اررراألمريكيةررالرص 

ً
رراالمتثالرررلقانونرروفق

ر يب  
ر.راألمريكيةرالمتحدةرللواليات(رFATCA)رالخارجيةرللحساباتررالرص 

كةررتقومررر24.5 ررربماررراالتصاالترررجميعرربتسجيلررالشر  
رإىلررباإلضافةررروالصادرةرررالواردةررالهاتفيةررالمحادثاترررالحرصرررالرررالمثالررسبيلررعلررذلكررف 

ونيةرراالتصاالت ةرروالمحادثاتررإبرامهارررتمرررمعامالتررربأيررالمتعلقةرراألخرىرراإللكبر يدرررورسائلررالمباشر رررالب   
ون  رراالتصاالترررهذهررستكون.رراإللكبر

كةررحرصيةررملكيةرروالتسجيالت ر.رالنحوررهذارررعلرالمسجلةررالمحادثاترعلررقاطعرركدليلررالتسجيالترهذهررمثلررالعميلريقبل.رللشر

كة،رريجوزررأنهرعلرررالعميلريوافقرر24.6 وطرإدارةرلغرضررللشر رراتصالرإجراءرآلخر،ررروقتررمنرراالتفاقية،رشر ر.رالعميلرمعررمباشر

كةررريجوزرررأنهرررعلررالعميلرريوافقرر24.7 كةرررأيرررأورررللشر كةرررتابعةررشر كةررأيررأورررللشر رررأخرىرررشر  
كةرررمنررالمجموعةرررنفسرررف  ررالعميل،رررمعررراتصالررإجراءرررالشر

يدرررأوررالفاكسررأورررالهاتفررطريقررعنررآلخر،رروقترمن رررالب   
ون  يدرررأوررراإللكبر رررالعميلرراهتمامررخدماتررأورررمنتجاتررإىلررلتقديمهررالتسويقررألغراضررالب   

ررالبر

ر.رالسوقرأبحاثرإلجراءررأوررتهمهررقدر

ررالعمل،ررعالقةررأثناءررحدث،رررإذاررر24.8 رررتغيب   
ررطريقررعنررودقتهاررالبياناتررهذهررتحديثررمنرررالتأكدرررالعميلررعلرريجبررللعميل،ررالشخصيةررالبياناترررف 

كةراالتصال رربالشر  
ر.رعملًيارررممكنروقتررأقربررف 

كةررستحتفظرررالقانون،ررألحكامرراالمتثالررأجلرررومنررراألموالررغسلررمكافحةرررألغراضرر24.9 ررالشخصيةرررالعميلرربياناترررعلررتحتويرربسجالتررالشر

ونيةرالهاتفيةرواالتصاالترالحسابرفتحرووثائقرالتداولرومعلوماتر ءرروأيرواإللكبر  
ر.ربالعميلرريتعلقرآخرررسر

كةرررمعالجةركيفيةررحولررالتفاصيلرررمنررمزيدررر24.10 ررربمارررالشخصيةرررللبياناتررالشر  
ررراألساسررأخرى،رررأمورررربي  رررمنررذلك،ررف   

ررالبياناترررلمعالجةرررالقانون 

رررالشخصية،ررالبياناترربنقلرريتعلقررفيماررروالمعلوماترروالمبادئررالبيانات،ررموضوعرروحقوقررالشخصية، روالمعلوماترررالبياناتررلتأمي  رررالمتخذةرروالتدابب 
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رررعليهارررالعثورررريمكنررالشخصية،رربياناتهرربشأنررتعليقررأورررشكوىررتقديمررللعميلرريمكنرركيفررحولررللعميلررالشخصية  
 
كةرررخصوصيةررسياسةررف ررالشر

ر.الشركة موقعرعلرررالمتوفرة

راالمتثالرردعوةر.ر25

رراالمتثالردعوة.ر25.1  
كةرربي  رررالهاتفيةرالمحادثةرتعب  ةرالخطوةرخاللرروالعميلرالشر ر.رالتحققرعمليةررمنراألخب 

ر.رالخاصةراالستثماريةرقراراتهروسيتخذرررحسابهرمعررسيتعاملرأنهرعلرررالعميلريوافقر.ر25.2

كةررتوضح.ر25.3 ر.راستثماريةرنصائحرررتتضمنروالررربحتةررإعالميةرالتعليميةرالجلساترأوررالتسويقيةررالموادررأنرالشر

كةرتؤكدر.ر25.4 كاءررللموظفي  ررأنررالشر كة،رررمعراألجرررمدفوعةرررعقودهمرروالشر ،رالشر ارررمنًعاررُيمنعرروبالتاىل 
ً
ر.رالعمالءررمعررماليةرترتيباتررإجراءربات

ارررالعميلررُيسألرراالمتثال،رردعوةررأثناء.رر25.5
ً
كةررسياساترريفهمرركانررإذارررعمارررأيض ررروالمخاطررررالماليةررومنتجاتهارررالشر  

رالعقودرررتداولررعليهارررينطويررالبر

ر.رالفروقاترمقابل

كةررستحاول.رر25.6 يدرررومراسلتهرربالعميلرراالتصالررمرتي  رررالشر ررربالب   
ون  رررالعميلررفشلررإذار.رراإللكبر  

 
كةرررفستتبعررأعاله،ررذكررررممارررأيررعلررالردرررف ررالشر

ررصفقاترررالعميلرررلدىررريكنرررلمرررإذار(رر2رروررربهررالخاصةررراإليداعررخياراتررتعطيلرررفسيتمررمفتوحة،رررصفقاتررلديهررالعميلرركانررإذار(رر1:ررالخطوتي  رررإحدى

ر.رالتداولرمنصةرتعطيلرررفسيتمررمفتوحة،

ءركلررتمكي  رررسيتمربه،ررالخاصةراالمتثالرمكالمةررالعميلريكملررأنربمجردر.رر25.7  
ر.رأخرىرمرةررسر

رالتعديالت.ر26

كةررريجوزر.رر26.1 رإذارررللعميلررالمقدمةررالخدماتررتحسي  رررأوررراستبدالهارررأورررالمنصةرررترقيةرررأورررالعميل،ررحسابرررنوعرررتحويلررأورررالعميل،رررحسابرررترقيةرررللشر

تر ايدةررتكلفةررتوجدررروالررالعميلرلصالحررمعقولربشكلرذلكرراعتب  ر.رالعميلررعلررمبر 

كةرريجوزررر.ر26.2 ارررللشر
ً
رررأيض وطرررأيرررتغيب  ر)ررلالتفاقيةرررشر  

ررسياسةرروملخصررالعميلرررتصنيفررروسياسةررومالحقهارررهذهررالعميلررراتفاقيةررتتضمنرروالبر

(ررللعمالءرررالشكاوىرروإجراءاتررالمخاطررررعنرررواإلفصاحررالتحذيراترروإشعاررررالمخاطررررعنررواإلفصاحرررالطلبرررتنفيذرررسياسةرروملخصررالمصالحررتضارب

ر:رالتاليةراألسبابرمنرررألي

كةرترىرررعندمار .أ ر:رأنررمعقولرربشكلرالشر

ررشأنررمن .أ وطرفهمريسهلررأنررالتغيب  رأورراالتفاقية؛ررشر

رريكونررلن .ب ررالتغيب   
ر.رالعميلررمصلحةررف 

ر:رلتغطيةر .ب

كةررتقدمهارررمنشأةرأوررخدمةرررأيرمشاركة .ج رأوررللعميل؛ررالشر

رأوررجديدة؛ررمنشأةرأورررخدمةرإدخال .د

رأوررجديدة؛ربأخرىرقائمةرمنشأةررأوررخدمةراستبدال .ه

رررالعميلررريستخدمهررلمررأورررواسعررنطاقرررعلرراستخدامهررتوقفرررأورررقديًمارررأصبحرررمرفقررأوررخدمةررسحبر .و  
ررروقتررأيرررف   

ررالسابق،رررالعامررف 
اررعرضهرررأصبحرأور

ً
كةربالنسبةرللغايةررمكلف ر.رللشر

كةررلتمكي  ر .ج اتررإجراءررمنرالشر اترنتيجةررللعميلرالمقدمةررالخدماتررعلرررمعقولةرتغيب  ررللتغيب   
ر:رف 

ررالنظام .ز  
؛رأورراالستثماريررأوررالمرصف  رأوررالماىل 

رأوررالتكنولوجيا؛ر .ح
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ررالمنصةرأورراألنظمة .ط  
كةررتستخدمهاررالبر ر.رأدناهرالخدماترتقديمررأوررأعمالهاررإلدارةرالشر

ررنتيجةررأوررأخرىرسلطةررأيرأوررالمنظمرمنرررلطلبرنتيجةر .د ررأوررللتغيب  ررالمتوقعرالتغيب   
 
ر.ربهارررالمعمولراللوائحرف

كةرررتجدرررعندمار .ه ررربندرررأيرررأنررالشر  
 
ر.رربهارررالمعمولرراللوائحررمعررريتوافقررالرراالتفاقيةررف  

 
ررولكنرررالمصطلحرررهذاررعلررتعتمدررلنررالحالة،رررهذهرمثلرف

ر.ربهاررالمعمولراللوائحررلتعكسراالتفاقيةرتحديثرعليهررويجبررالصلةرذاتربهارررالمعمولراللوائحريعكسرركانررلوررركمارررمعهرستتعاملر

رررألير.ر26.3 اررإجراؤهريتمرتغيب 
ً
رررأيرأور.ر26.2ررور.ر26.1رللفقراتروفق رريعكسرررتغيب  ر.رالفورررعلريشيرسوفرربهاررالمعمولراللوائحرتغيب 

رررأليرربالنسبةرر.ر26.4 رررتغيب   
 
كةررتختاررررحيثرراالتفاقية،ررف رررإشعاررررتقديمررالشر رررخط  كةرررعلرريجبررالويب،رررموقعرررعلررمنشوررررعب  ارررالشر

ً
ررتزويدرررأيض

رراإلشعارر ررلإلشعارررإضافيةربوسائلرررالمذكورررالكتان   ر.رالكتان  

كةررتقدمررعندماررر.ر26.5 اترركتابًيارررإشعاًرارررالشر رررأنررريجبر.رر26.2رروررر26.1ررالفقرتي  ررربموجبررربالتغيب  رريتمر.ررالتنفيذرررحب  ررردخولهاررربتاريــــخررالعميلررتخب 

رررعلررريوافقرررأنهررعلرررالعميلرررمعرررالتعاملر رررالتغيب   
 
كةرربإبالغرررذلك،رررقبلرررالعميل،رريقمررلمررمارررالتاريــــخررذلكرررف ررريرغبررالعميلرررأنرررالشر  

 
رراالتفاقيةرررإنهاءرررف

رررقبولرروعدم ررراإلنهاءرررنتيجةرررسومررأيررردفعررالعميلررعلرريتعي  رررالر.ررالتغيب   
 
ررمقابلرررالدفعررروالمستحقةررالمستحقةررالتكاليفررربخالفررالحالة،ررهذهررف

ررالمقدمةرالخدمات ر.ررراإلنهاءررحبر

كةرريحقرر.ر26.6 وطرراألسعارررروفروقرروالمقايضاترروعموالتهارررومصاريفهارررورسومهارررتكاليفهارررمراجعةررأورررإضافةررللشر ررالتنفيذررروقواعدرررالتداولرروشر

رررالموقعررعلررالموجودةررالتداولرروأوقاتررالتبييترروسياسة  
ون  اتررهذهررتنفيذررريتمررأنررريجب.ررآلخرررروقتررمنررالمنصة،ررأور/روررراإللكبر ررالموقعرررعلررالتغيب 

ر  
ون  رررالعميلرررويكونررالمنصةررأور/روررراإللكبر

ً
ررذلكربخالفرعليهررالمنصوصررالحدررروإىلرركانرررإذارررماررباستثناء.رربانتظامرالتحديثاتررمنررالتحققرررعنررمسؤول

ر  
اترجميعررتكونرأنريجبرراالتفاقية،رهذهرف  هارربعدررتقويميةرأيام(ر5)ررخمسةربعدرررساريةرالتغيب  ررنشر ررموقعناررعلراألوىل   

ون  رإذار.ررالمنصةرأور/رورراإللكبر

رررترغبررالررركنت  
امررف  ات،رربهذهررااللبر  كةررإبالغررعليكرريجبررالتغيب  ررراإلنهاءررنتيجةرررسومررأيرردفعررالعميلررعلرريتعي  رررالر.ررالفوررررعلرركتابًيارررالشر  

ررهذهرررف 

ررالمقدمةررالخدماترمقابلررالدفعروالمستحقةررالمستحقةرالتكاليفربخالفررالحالة، ر.ررراإلنهاءررحبر

كةررريحقرر.ر26.7 ارررالعميل،ررتصنيفررمراجعةررللشر
ً
ارررالعميلرروإبالغرربهارررالمعمولررللوائحرروفق

ً
رررلذلكررروفق ررخاللرررمنررالتنفيذرررحب  ررريدخلرررأنررقبلررربالتغيب 

رررقدررر،ر26.1ررالفقرةرررعنررالنظرررربرصف.ررعملررأيام(رر5)رررخمسةررعنرريقلررالرررمسبقرربإخطاررررالعميلررتزويدر  
ررريعب  ارررالعميلررتصنيفررتغيب 

ً
رررأيض ررنوعرررتغيب 

رررعلرريوافقرأنهررعلرالعميلررمعررالتعاملرريتم.رربالعميلرالخاصررالعميلرررحساب رررالتغيب   
كةررربإبالغرذلك،ررقبلرررالعميل،ررريقمرررلمرررمارررالتاريــــخررذلكررف  ررالشر

رريرغبرالعميلرأن  
ررقبولروعدمرراالتفاقيةررإنهاءرف  ر.رالتغيب 

راإلنهاءررونتائجراإلنهاء.ر27

ررراالتفاقيةرررهذهرررإنهاءرررالطرفي  رررمنررأليررريجوزر.رر27.1  
رررإشعاررررتقديمررخاللرررمنررراألسبابرررمنرررسببرروأليررروقتررأيرررف  رإىلرريوًماررر15ررعنرريقلرررالرررخط 

ر.راآلخرررالطرف

امررأيررعلررطرفررأيررقبلررمنرراإلنهاءرريؤثررررلن.رر27.2 اماتررأورررحقوقررأيررأورررالطرفي  رررمنررأيررقبلررمنرربالفعلررتكبدهررتمررالبر  رقدرررتكونررقدرررقانونيةررالبر 

ر.راالتفاقيةرهذهرربموجبرتمترمعامالترررأيررأوررراالتفاقيةربموجبررربالفعلرنشأت

كةررالعميلررقبلررمنررالدفعررالمستحقةررالمبالغررجميعررتصبحرراالتفاقية،ررهذهررإنهاءررعندر.رر27.3 ررربمارررالفوررررعلررالدفعرروواجبةررمستحقةررللشر  
ررذلكرررف 

كةرمستحقةرأخرىرمبالغرروأيرالمستحقةرالتكاليفرجميع(رالحرصرالررالمثالرسبيلرعل) رستتكبدهاررأوررتكبدتهاررإضافيةرومصاريفررسومروأيررللشر

كة ر.راالتفاقيةرإلنهاءررنتيجةررالشر

ر:راإلنهاءررتاريــــخرروقبلرراالتفاقيةرهذهرإنهاءررإشعارررإرسالربمجردر.ر27.4

م .أ ررفشلرررإذار.رالمفتوحةرصفقاتهرررجميعربإغالقرالعميلرريلبر   
كةرستقومراإلنهاء،رعندرربذلك،رالقيامرف  رمفتوحة؛رررصفقةرأيرربإغالقرالشر

كةررريحقر .ب رررالوظائفررمنررتحدرررقدرررأور(ررالمنصات)ررالمنصةررإىلررالوصولررحقررالعميلررمنحررعنررالتوقفررللشر  
ررباستخدامهارررللعميلرررُيسمحررالبر

ر؛ر(رالمنصات)رالمنصةرعلر
كةريحقر .ج رالعميل؛ررمنررالجديدةرالطلباترقبولررفضرللشر
كةررريحقر .د كةرروتحتفظرررللعميلرررالعميلررحسابررمنرراألموالررسحبررررفضررللشر ررربالحقررالشر  

ورةرررعندرررالعميلررربأموالرراالحتفاظررف  ررالرص 
ررالصفقاترإلغالق  

اماترأيردفعررأور/رورربالفعلررفتحهاررتمررالبر ر.راالتفاقيةربموجبررللعميلرررمعلقةررالبر 
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ر

ررماررركلررأوررأيررتطبيقرريتمرقدرراإلنهاء،رعندر.ر27.5 ر:ريل 

كةريحقر .أ رراألرصدةرلتوحيدرربالعميل،رررخاصةررعمالءررحساباترأيردمجرللشر  
 
راألرصدة؛ررتلكرروتسويةررهذهررالعمالءرحساباتررف

كةريحقر .ب رالعميل؛ر(رحسابات)رحسابررإغالقررللشر
كة .ج ررالحقرللشر  

 
رأخرى؛ررعملةررإىلرعملةربأيرررالمبالغرتحويلرررف

كةريحقر .د رللعميل؛رررالمفتوحةرالصفقاترإغالقرللشر
ر .ه  

 
رررنشاطرروجودرررعدمررحالةررف رررغب   

رررنشاطررأورررقانون  رررغب   
رركانرررإذارررالمختصة،ررالسلطاتررمنررتعليماتررأورررللعميلرراحتيالررأوررربهرررمشتبهررقانون 

كةررفستقومررالعميل،ررلصالحرررصيدرررهناك رررالمبالغررهذهررحجبرربعدر)ررالشر  
ارررتراهارررالبر

ً
كةررلتقديرررروفق رريتعلقرررفيمارررمناسبةررالمطلقررالشر

اماترربالمستقبل رررللعميلررالرصيدرررهذاررردفع(ررااللبر   
 
ررالرصيد،رررهذارررإىلررالوصولرركيفيةررريوضحررببيانرروتزويدهررعملًيارررممكنررروقتررأقربررف

ررروأي/رأورررمرشحررأيررإىلرريشارررراالقتضاء،رروعندر اررراألموالرررهذهرتسليمريجب.رللتطبيقرقابلةرمبالغرأيرربدفعروص 
ً
رإىلررالعميلررلتعليماترروفق

كةرررأنررالمفهومررمنر.ررالعميل كةررريحق.ررالعميلررباسمررحسابرررإىلررفقطررستدفعررالشر ارررترفض،رررأنررللشر
ً
رربمدفوعاتررتتأثررررأنررلتقديرها،رروفق

رررثالثي  ر
ً
ر.رطرفا

رالقاهرةرررالقوةرحدث.ر28

ررمماررركلررالحرصررالررالمثالرسبيلررعلرالقاهرةررالقوةرحدثرريتضمن.رر28.1 ررأوررالمستحيلرمنريجعلروالذيرريل  ررغب  كةرعلررالعمل  ررأليرراالمتثالرالشر

اماتهاررمن ر:راالتفاقيةربموجبرالبر 

ررأورررالشغبررأورررالوطنيةررالطوارئررأوررراإلرهابيةرراألعمالررأوررربالحربررالتهديدرررأورررالعدائيةرراألعمالررأورررالحربرراندالعررأورررالحكوميةرراإلجراءات .أ
رسياسية؛رررأورراقتصاديةرأزمةرأوررأخرىردوليةركارثةرررأيرأورراالستيالءرأوررالتخريبررأوررالمدنيةراالضطرابات

رررأورررالزلزالررأوررروالقدررررالقضاء .ب ررأوررراألوبئةررأورررالحرائقررأورررالفيضاناتررأورررالعواصفرررأورررالحوادثررأورررالمداريرراإلعصاررررأوررراإلعصاررررأورررتسونام 
هار رالطبيعية؛ررالكوارثررمنرررغب 

اعات .ج رواإلغالق؛رررالعماليةرالب  

رررالتداولرررتعليقر .د  
رررالحدرررتحديدرررأورررسوق،رررأيررإغالقرررأورررتصفيةرررأورررالسوقرررف  رررالتداولررألسعارررراألقصررأوررراألدن   

رررالسوقررف   
كةررربهارررترتبطرررالبر ررالشر

وطررأورررحدودرررفرضررأورررأسعارها، رررأورررخاصةررشر رررالتداولررعلررعاديةررغب   
رررحظررررأورررالقبيلررهذارررمنررسوقررأيررف  ررمار)رررطرفررأيررألنشطةررتنظيم 

كةررتكنررلم رررتسببتررقدرررالشر  
ررالهيئاتررروقراراتررالتنظيم،ررذاتيةرررللمنظماترررالحاكمةررروالهيئاتررالدولة،ررسلطاتررقراراترر،ر(الحظرررهذارررف 

ررربماررراالستثنائيةررالسوقرروظروفررالمنظمة،ررالتداولررلمنصاترراإلدارية  
رررمفرطةررحركةررحدوثررالحرصرررالرررالمثالررسبيلررعلررذلكررف   

ررف 
ررأصلررأيررسوقرررأور/رروررمعاملةررأيررمستوىر رالحركة؛ررهذهررمثلرلحدوثر(رمعقولربشكلرالترصفر)رتوقعناررأوررأساس 

ررسلطةرررأورررهيئةرأليرأخرىررلوائحرررأورررأعمالررأيررأوررالمناسبةررالتنظيميةررالسلطاتررقبلررمنررالماليةررللخدماتررمؤقترروقفررعنراإلعالنررتم .ه
افيةرأوررحكوميةرأوررتنظيميةر روطنية؛رررفوقرأوررتنظيميةرررأوررإشر

ررعطلرأوررفشلرأوررانهيارر .و  
رررجهازررأيررف   

ون  ررأوررالنيةررسوءربسببررليس)راالتصالروخطوطرالطاقةرإمداداترشبكةررإلكبر ررمنررالمتعمدررالتقصب 
كةرجانب ر؛ر(رالشر

كةرررلسيطرةررمعقولرربشكلررتخضعررالرررظروفررأورررفعلرررأورررحدثرررأي .ز رررويكونررالشر كةرررتكونرررالررربحيثر(رراألحداث)ررالحدثرررهذارررتأثب  رررالشر  
ررف 

؛ررلعالجرمعقولررإجراءرأيرراتخاذررمنررريمكنهاررروضع رالتقصب 

،رموردرررأيرفشل .ح ررراألسباب،رمنرررسببرأليرررأخرى،رمنظمةررأيرأوررخارح    
اماتهاررأداءرف  ر.رالبر 

كةرررقررتررإذاررر.ر28.2 رررالشر  
كةررريجوزررر،ر(االتفاقيةررربموجبررأخرىرررحقوقرربأيرررالمساسرردون)ررموجودرررقاهرةرررقوةرررحدثررأنرررالمعقولرررأيهارررف  رردونرررللشر

رررمسبقرإشعارر  
ورةررحسبرجميعها،ررأورررالتاليةرالخطواترمنرأيراتخاذرروقترأيرروف  ر:رالرص 

وطرركلررأورررمنررأيررتطبيقررتعديلررأورررتعليق .رأ رررأورررالمستحيلررمنرررالقاهرةررالقوةررحدثرريجعلررالذيررالحدرررإىلرراالتفاقيةررشر رررغب  ررالعمل 
كةر رلها؛رراالمتثالرللشر
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ررراألخرىرراإلجراءاتررجميعرراتخاذرررإغفالررأوررراتخاذر .ب  
كةررتراهارررالبر رررمعقولرربشكلررمناسبةررالشر  

كةررربموقفررالمتعلقةررالظروفرررف  ررالشر
راآلخرين؛رروالعمالءروالعميل

ر(رالمنصات)رالمنصةرإغالق .ج  
ررعطلرحدوثرحالةررف   

رالتلف؛ررلتجنبرأوررالصيانةرف 

رعميل؛رأيرطلباترإلغاء .د

رالعمالء؛ررمنرالطلباترقبولرفشل .ره

رالعميل؛رحسابرتنشيطرعدم .رو

رمالحظة؛رربدونررالهامشررمتطلباترزيادةر .ز

ررباألسعارررالمفتوحةرالمراكزررجميعررأوررأيرإغالق .ح  
كةرتراهاررالبر رمناسبة؛ررنيةربحسنررالشر

رالهوامش؛ررزيادةر .ط

ر.رالماليةرالرافعةرتقليل .ي

رررعليهررمنصوصررهورررمارررباستثناءرر.ر28.3
ً
ررررصاحة  
 
كةررتكونررلنرراالتفاقية،ررهذهرررف رأورررالخسارةررمنررنوعرررأيررعنررمسؤوليةررأيررتتحملررأورررمسؤولةررالشر

رر رررأورررانقطاعررأورررفشلررأيرررعنرررالناجمررالرص  رررتأخب   
اماتهارررأداءررف  رررأوررراالنقطاعررأورررالفشلررهذاررريكونررحيثرراالتفاقيةرررهذهرربموجبررالبر  ررحدثررربسببررالتأخب 

ر.رقاهرةرقوة

ر

رر.ر29  
رالعلب   التشهب 

رأيرررررر.ر29.1ر  
وعرف  رالريسمحرللعميلرالشر  

رعلب  كةرأوررررتشهب  رسمعةرالشر  
رريقومربريطعنرف  كة،رمنربي   أمورررتوزيــــعرمعلوماترمضللةرعنرالشر

رحالةرحدوثرمثلرهذهراإلجراءات،رر  
رالشبكاتراالجتماعية،رالمدونات،رمواقعرالويبرأورأيرمنصةرعامةرأوروسائطرإعالميةرأخرى.رف   

أخرىرف 

كةربجميعرحقوقهارالقانونية  .تحتفظرالشر

روالتعويضرالمسؤوليةرتحديدر.ر30

ر.رر30.1  
كةررقيامررحالةررف  رررأور)رررللعميلرراألبحاثررأورررالسوقررتعليقاتررأوررربالمعامالتررتتعلقررمعلوماتررأورررأخباررررأورررمعلوماترربتقديمررالشر  

ررالرسائلرررف 

ررراإلخبارية  
هارررقدرررالبر رررموقعهارررعلررتنشر  

ون  كي  رررتوفرهارررأوررراإللكبر
رررللمشبر رررموقعهارررعب   

ون  رررأوررراإللكبر كة،رريجوزرررالررر،(رذلكررغب  رررللشر  
روجودرررعدمررحالةررف 

رررأوررراحتيال ررريكونرررجسيم،ررإهمالررأورررمتعمدرررتقصب 
ً
اررررأورررنفقاتررأورررتكاليفررأورررخسائررررأيرررعنرررمسؤول ةرررأرص  رررأور/رورررمباشر ةرررغب  ررالعميلررريتكبدهارررمباشر

ررخطأررأوررردقةررعدمرأيررنتيجةر  
ر.رالمقدمةرالمعلوماترهذهررمنرأيررف 

كةررتكونررلنرر.ر30.2 ررررأورررخسارةررأيررعنررمسؤولةررالشر ررربشكلررتنشأرررأوررريتعلق،ررفيمارررالعميلرريتكبدهارررخسارةررأورررمصاريفررأوررررص  رررأورررمباشر رررغب  ررمباشر

ر:رالحرصررالرررالمثالرسبيلرعلر

ررفصلرأوررانقطاعرأوررفشلرأوررخطأررأي .رأ  
ررأيرأورر،(المنصات)رالمنصةرتشغيلرف  ررالمعامالترأوررالعميلرمحطةرعنرناتجرتأخب   

ررالبر
ررتتم ررأعطالرأوررفشلرأوررفنية،رمشاكلرأيررأوررالعميل،رمحطةرعب   

ررأعطالرأوررالنظام،ررف   
ررأعطالرأورراالتصال،رخطرف   

رالمعداتررف 
امج،ررأور نت،ررعلررالطلبررارتفاعررأورررالنظام،ررسعةررمشكالتررأورررالنظام،ررإىلررالوصولررمشكالتررأورررالب  رراألمنيةرررالخروقاتررأوررراإلنبر

رروالوصولر رالمماثلة؛رراألخرىرالكمبيوتررروعيوبرومشاكلربه،ررالمرصحرغب 

كةررقبلررمنررفشلررأي .ب رررالشر  
اماتهارررمنررأيررأداءرررف  رخارجرررآخررررسببررأيررأورررالقهريةرراألسبابررلحالةررنتيجةرراالتفاقيةرربموجبررالبر 

رإرادتها؛رعن

رثالث؛ررطرفررأيرمنررإهمالرأوررامتناعرأوررأفعال .ج
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رررالعميلرروصولررربياناترررعلرريحصلررشخصررأي .د  
كةررأصدرتهارررالبر كةررالعميلررإبالغررقبلررللعميلررالشر رراستخدامررربإساءةررللشر

ربه؛رالخاصةرالوصولربيانات

رررالثالثرررالطرفرررمنرراألشخاص .ره ررربمارررالمعلومات،رررإىلرررالوصولرررإمكانيةررلديهمرررالذينررلهمرررالمرصحررغب   
ونيةرررالعناوينررذلكرررف  رراإللكبر

رررواالتصالر  
ون  ررآخر،رررطرفررأيررأوررراألطرافرربي  رررأعالهرروردرررمارررنقلرريتمرررعندمارررالوصولررروبياناتررالشخصيةرروالبياناترراإللكبر

نترباستخدام هاررأورراإلنبر يدررأورربالشبكةرراالتصالرمرافقررمنرغب  ررجهازررأيرأوررالهاتفرأوررالب   
ون  ررآخرررإلكبر

روالتحذيرات؛ررالمخاطرررعنرالكشفرإشعارررمخاطرررمنرأي .رو

رررالعملةرمخاطرررتجسدر .ز

اترأي .ح ررتغيب   
ائب؛رمعدالترف  رالرص 

رالسعري؛رراالنزالقرحدوث .رط

كة؛رتوفرهررثالثررلطرفرتابعرربرنامجررأيرأوررالخسارة،رووقفرالمتحركرراإليقافرأوامررررمثلروظائفررعلرالعميلراعتمادر .ي رالشر

ررالسوقرظروفررتحت .ك ر:رالطبيعيةرغب 

رربمار)رغفالترأوررأفعالرأي .ل  
رالمفوض؛رممثلهرأور/روررالعميلرجانبررمن(رواالحتيالراإلهمالرذلكررف 

رالُمخّول؛ررممثلهرأورربالعميلرالخاصةرالتداولرلقرارات .م

رالعميل؛رروصولرربياناتروتحتررخاللرمنرالمقدمةرالطلباترجميع .ن

هريتمرراتصالرأيررواكتمالرودقةروصحةرمحتويات .س ر؛ر(المنصات)رالمنصةراستخدامرطريقرعنرنشر

ررالعميلرالنخراطرنتيجة .ع  
ررالتداولرف  ر(.روجدرإن)راالجتماع 

كةررتكبدترررإذاررر.ر30.3 كاؤهارررأورررموظفوهارررأورررموظفوهارررأورررمديروهارررأورررالشر اررررأورررمطالباتررأيررروكالئهارررأورررشر ررقدرررنفقات،ررأورررتكاليفررأورررمسؤوليةررأورررأرص 

ررريتعلقررفيماررريتعلقررفيمارررأور/روررراالتفاقيةررلتنفيذرررنتيجةررأوررربالتنفيذررريتعلقررفيمارررتنشأر رر،ر(رالمنصاتر)ررالمنصةررباستخدامرريتعلقررفيمارررأور/رورررالخدماترربتوفب 

كةررفإن كاتررأورررموظفيهارررأورررمسؤوليهارررأورررمديريــهارررأورررالشر ررالعميلرررعاتقرررعلررروتقعررراإلطالقرررعلرررمسؤوليةرررأيررتتحملرررالررروكالئهارررأورررلهارررالتابعةرررالشر

كةرتعويضرررمسؤولية ر.رهؤالءرررعنرالشر

كةرررتتحملرررالررر.ر30.4 رررأورررعرضيةرررأورررخاصةرررأورررتبعيةرررخسائررررأيررعنرررالعميلرررتجاهررالمسؤوليةررراألحوالررمنررحالررربأيرررالشر ةرررغب  اررررأورررمباشر ررخسارةرررأورررأرص 

ر  
رربمار)ررالفرصةررضياعررأورراألرباحررف   

ررالنفقاترأوررالتكاليفرأور(رالالحقةرالسوقربتحركاترريتعلقررماررذلكرف   
ررلالتفاقيةرريتعلقررفيمارررالعميلريتكبدهارررقدررالبر

ررأور ر(.رالمنصات)رالمنصةراستخدامرأوررالخدماترتوفب 

اكميةررالمسؤوليةررتتجاوزرررأالررريجبرر.ر30.5 كةررمسؤوليةررمنرراألقصرروالحدرررالبر كةررالمدفوعةررالرسومررالعميلررتجاهررالشر رراالتفاقيةرررهذهرربموجبررللشر

ررالمعي  رربالعميلرريتعلقرفيمار ر(.رالمنصات)رالمنصةررواستخدامررالخدماترلتوفب 

روالضماناترالتأكيدات.ر31

كةررويضمنرالعميلريمثل.ر31.1 رررماررللشر ر:ريل 

ررراالنخراطررعلررالقانونيةررالموافقةررسنررأورررعاًما،رر18ررعنررعمرهرريقلررأالر .رأ  
ررراالستثماررررأنشطةررف  ررواليةرررأيررقواني  ررربموجبررالماىل 

ر.رعليهرتنطبقرقضائية
ر.رأفعالهربشأنرقراراتراتخاذررعلروقادرررسليمربعقلرريتمتعرالعميلرفإنرمادًيا،رشخًصارررالعميلريكونرعندمار .ب
رررالماليةرراألدواتررأوررراألسواقرررعلرررقيودرررتوجدرررالر .ج  

ارررللتنفيذ،ررمعامالتررأيررإرسالررفيهارررسيتمرررالبر
ً
ررأورررالعميلررجنسيةررعلررراعتماد

ر.ردينه
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ررراإلجراءاتررجميعررتنتهكررلن .د  
رالقضائيةررالواليةررعلررأورررالعميلررعلررساريةررقاعدةررأورررقانونررأيررراالتفاقيةرربموجبررتنفيذهاررريتمررالبر

ر  
مرراتفاقيةرأيرأوررالعميل،رفيهارريقيمررالبر ر.رالعميلرأموالررأوررأصولرمنرأيربهارررتتأثرررأوررالعميلربهارريلبر 

نتررربروتوكولررعنوانررالعميلرريستخدمررلن .ره رررألغراضررأوررراالتفاقية،ررهذهررمعرريتعارضرربمارررالويبرررموقعررأورررالمنصةررأوررراالنبر رغب 
رررأوررربهارررمرصح نترربروتكولررعنوانررسيستخدمرروأنهررقانونية،ررغب  ررروالموقعرروالمنصةرراالنبر  

ون  ررحسابرررلصالحرررفقطرراإللكبر
ر.رآخرررشخصرأيرعنرنيابةرروليسربهرالخاصرالعميل

ررللدخولراألصولررحسبرمخولررالعميل .رو  
اماتهروتنفيذرراألوامررروإعطاءراالتفاقيةرف  ر.راالتفاقيةرهذهرربموجبررالبر 

ررفتحرررطلبرررنموذجررأكملررالذيررالشخصررفإنررالعميل،رركانررإذارررأو،ررالحسابررفتحرررطلبررنموذجررأكملررالذيررالفردرررهورررالعميل .ز
ر.ربذلكرللقيامراألصولررحسبرمخولرالعميلرعنرنيابةرالحساب

ررأوررممثلرأورركوكيلرروليسرأصيلربصفةررالعميلريترصف .ح ررأورروص  ررنيابةررالترصفررللعميلريجوزررالر.رآخرررشخصرعنرنيابةروص 
كةروافقتررإذاررإالررآخرررشخصرعن رررذلكرعلرالشر

ً
كةرقبلررمنرالمطلوبةرالمستنداترجميعروقدمتركتابيا ر.رالغرضرلهذارررالشر

رررالمعلوماتر .رط  
كةررإىلررالعميلرررقدمهارررالبر رررالشر  

رررالحسابررفتحررطلبررنموذجرررف   
ررودقيقةرررصحيحةرررستكونررذلكرربعدررروقترررأيررروف 

ررالمستنداتروستكونروكاملة  
ر.روأصليةرصالحةرالعميلرسلمهاررالبر

وطروفهمرررالعميلرقرأررلقدر .ي ررربمارربالكاملراالتفاقيةرشر  
ررالواردةرالمعلوماترذلكررف   

ر.رالمالحقرف 
رررالمستخدمةررالعميلررأموالرررإن .ك  

ةررطريقةرربأيرررليستررالتداولررف  رررأورررمباشر ةررغب  رررنشاطررأيرررعائداتررمباشر رررغب   
ررمستخدمةرررأورررقانون 

مرأور ر.راإلرهابرلتمويلرراستخدامهارريعبر 
ارررشخًصارررليسررالعميل .ل

ً
يكررأورررقريبررالمثالررسبيلررعل)ررعالقةررأيررلديهرروليسررسياسًيارررمكشوف ررأوررريتقلدرررشخصررمع(ررتجاريررشر

ارررعاًمارررمنصًبارررتقلدر
ً
رربارز  
رررف   

ررراإلثب  رررأعالهررالبيانرركانررإذار.ررالماضيةررشهًرارررعشر رررصحيحررغب   
ررهذاررعنررالعميلررإفصاحرررعدمررحالةررروف 

ررربالفعل  
كةرربإبالغرررفسيقومررالحساب،ررفتحرررطلبرررنموذجرررف  رررالشر  

كةرروسُيخطررررممكنرروقترررأقربرررف  ررركانررإذارررالشر  
ررمرحلةررأيرررف 

اررشخًصاررريصبحراالتفاقيةرهذهررخالل
ً
ر.رسياسًياررمكشوف

كةررألنرروإيرانررالشماليةرروكورياررروكنداررراألمريكيةررالمتحدةررالوالياتررمنررليسررالعميل .م ررومنرررالبلدانررهذهرررمنررعمالءررتقبلررالررالشر
وطرتوجدرررحيثررأخرىردولرأي ر.رخاصةرقانونيةررقيودررأوررشر

ر.روالتحذيراترالمخاطرررعنراإلفصاحرإشعاررروفهمرالعميلرقرأر .رن
رررعلرالعميلريوافقر .س رربريدررأوررويبرموقعرطريقرعنراالتفاقيةرمعلوماترتوفب   

ون  ر.رإلكبر
نتررإىلرررالمنتظمرررالوصولررربإمكانيةرريتمتعررأنهررريؤكدرررالعميل   يؤكد   .ع ررربماررربالمعلومات،ررتزويدهرررعلرررويوافقرراإلنبر  

ررعلرررذلك،رررف 
وطرررعلرررالتعديالتررحولرررمعلوماتررالحرص،رررالرررالمثالررسبيل روالسياساترراالتفاقياترروهذهرروالرسومرروالتكاليفررواألحكامررالشر

رررطريقررعنرراالستثماراتررومخاطررررطبيعةررحولررروالمعلومات يدرررأورررالموقعررعلررالمعلوماتررهذهررنشر رررالب   
ون  رررغبرررإذار.رراإللكبر

ررالعميل  
يدررإرسالهارريطلبرأنريمكنهرذلك،ررف  ر.ربالفاكسررأورربالب 

ر

روالمنازعاتررالشكاوىر.ر32

ررالعميلرررغبررإذار.ر32.1  
رربريدرررإرسالرعليهررفيجبررشكوى،رعنراإلبالغررف   

ون  كةرإىلرإلكبر رالموجودررالمكتمل"رالشكاوىرنموذجر"ررعلرررالعثورررمعرررالشر

كةرستحاول.رالشركة موقعرعلر رردونرحلهارررالشر ررررالررتأخب  اررلهررمب 
ً
كة،رالخاصةرالعمالءرشكاوىرإلجراءاترووفق اررروالمتاحةربالشر

ً
ر.رالطلبرروعندرررمجان

،رراالتفاقيةررهذهررتغطيهاررالرررحالةرنشأتررإذار.رر32.2
ً
ررطريقرروعنررواإلنصافررالنيةررحسنررأساسررعلررالمسألةررحلررمحاولةرعلررالطرفانررريتفقرررصاحة

ر.رالسوقرممارساترمعرريتفقرربماررراإلجراءرهذاررمثلرراتخاذر

رررإجراءراتخاذررالعميلرحقرمن.ر32.3  
ر.رأعالهرإليهاررمشاررررشكاوىرأيرإجراءاتراستخدامرأورربوجودرريتأثرررالررقانون 

ربهارالمعمولرواللوائحروالحكمربهرالمعمولرالقانون.ر33

رررالموضحةررربالوسائلرررتسويةررإىلررالتوصلرريتمرررلمررإذار.رر33.1  
اعاتررجميعرررفإنرر،ر30.1ررالفقرةرررف  ررباالتفاقيةررريتعلقرررفيمارررأورررعنررالناشئةررروالخالفاتررالب  

رربشكلرتسويتهاررريجب  
ررنهان   

ر.ررالمحكمةرف 

ررسوقررلقواني  ررراالتفاقيةرهذهرتخضعر.ر33.2 ررأبوظب   ر.رالعالم 

https://capex.com/ae-ar/company/legal-documents
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كةريحق.ررآلخرررروقتررمنررتعديلهاررأورررتعديلهاررريتمررحيثربهارررالمعمولررللوائحررالعميلرررعنرنيابةررالمعامالتررجميعررتخضع.رر33.3 رإغفالررأوررراتخاذرررللشر

وريةررتراهارررإجراءاتررأيرراتخاذر ررملزمةرررتكونرراتخاذهاررريتمررقدرررإجراءاتررأي.ررالصلةررذاتررالسوقرروقواعدررربها،ررالمعمولررللوائحرراالمتثالررلضمانرررص 

ر.رللعميل

كةررإىلرالمقدمةرراالنتصافروسبلررالحقوقرجميع.ر33.4 رروالررتراكميةراالتفاقيةرربموجبرالشر  
ر.رالقانونرعليهارررينصررتعويضاتررأوررحقوقرأيررتستثب 

رالفصلررقابلية.ر34

ررإذار.ر34.1 عتب 
ُ
رراختصاصرذاتررمحكمةررأيررقبلررمنراالتفاقيةررهذهررمنرررجزءررأيررا  

رررقضان  رررأوررللتنفيذررقابلررغب  ررغب   
رأوررقاعدةرررأيرمعرريتعارضررأوررقانون 

ارررالجزءررهذاررراعتباررررفسيتمررتنظيمية،ررجهةررأورررسوقررأليررقانونرررأورررالئحة
ً
ررروسيتمررالبداية،ررمنذررراالتفاقيةررهذهررمنررمستبعد رروإنفاذهاررراالتفاقيةررهذهررتفسب 

ارررالحكمررتضمي  ررريتمرررلمررلوررركمار
ً
عيةررمطلق عيةرررأوررراالتفاقيةررمنررالمتبقيةرراألحكامررتنفيذرررقابليةررأوررروشر ارررالحكمررهذارررإنفاذرررقابليةررأورررصالحيةررأورررشر

ً
رروفق

،راالختصاصرأخرىرردولةربأيررالخاصةرراللوائحرأور/روررللقانون  
ر.رتتأثررررالرررالقضان 

رالحقوقرممارسةرعدم.ر35

ر.رر35.1  
 
رررالطرفي  رررمنرررأيررفشلررحالررف  

 
رررف طرررأليرررالضار،رراألداءررعلرراإلرصاررررأوررراالنتهاكات،رررعنررتعويضرررعلرررللحصولررالسع  رأحكامرررمنررحكمرررأورررشر

رررإخفاقهرررأوررراالتفاقية،ررهذه  
 
رريشكلررأالررريجبرراالتفاقية،رررهذهررربموجبررالطرفررلذلكرريحقررتعويضررأورررحقررأيررمنررجزءرررأورررأيرررممارسةرف

ً
ررضمنًيارررتنازل

ر.رعنهار

رالتنازلر.ر36

كةرريجوزر.رر36.1 رررللشر  
اماتهارررأورررمزاياهارررأورررحقوقهارررمنررأيرراستبدالررأورررعنررالتنازلررأورررنقلررأوررربيعرروقتررأيررف  ررجميعرررأوررراالتفاقيةررهذهرربموجبررالبر 

اماتهارررأورررمزاياهارررأورررحقوقهار ررلتقديمررربأكملهاررراالتفاقيةررتنفيذررريخضعررأورررثالثررلطرفررتجديدهارررأورررعنهارررالتنازلرررأورررنقلهارررأوررراالتفاقيةررهذهرربموجبررالبر 

رررإخطارر رررقيودررردونرررذلكرريتمررروقدر.ررالعميلررإىلررعملرريومرر15ررقبلررمسبقرركتان    
كةرردمجررحالةررف  ررإعادةرررأورررثالث،ررطرفررمعررعليهاررراالستحواذرررأورررالشر

كة،رتنظيم كةررتصفيةررأوررالشر كةررمنرجزءررأورركلرررتحويلررأوررربيعررأوررالشر كةرأصولرأوررالشر ر.رثالثرطرفرإىلرالشر

رررأنهرروالمفهومررعليهررالمتفقرررمن.رر36.2  
رررالموضحررالتجديدرررأورررالتنازلررأورررالنقلررحالةرررف   

كةررريكونررأعاله،رر35.1ررالفقرةرررف  رررالحقرررللشر  
ررعنرررالكشفرررف 

ررربمار)رررالعميلررمعلوماتررجميعرررنقلررأور/رور  
رومستنداترررالواجبةرروالعنايةرروالمراسالتررروالتسجيلررالشخصيةررالبياناتررالحرصرررالرررالمثالررسبيلررعلررذلكررف 

رررإشعاررررتقديمررمراعاةررمعررمطلوب،رررهوررركمارررالعميلرروأموالررالعميلررحسابررتنقل(ررالعميلررتداولرروتاريــــخرروالسجالترروالملفاتررالعميلررتعريفر ررخط 

ر.رالعميلرإىلرعملررريومر15ررقبل

اماتهرأوررالعميلررحقوقرنقلررللعميلريجوزررالر.رر36.3 رالقيامررادعاءرأوررنقلهارررأوررتجديدهاررأوررعليهارررسومررفرضرأوررعنهارررالتنازلرأورراالتفاقيةربموجبررالبر 

ر.ربذلك

مر.ر37
ّ
رالُمقد

ر.رر37.1  
رررالحاالترررف   

كةرررإىلررالعميلرررتقديمررفيهاررريتمرررالبر يكرررأوررراألعمالررمقدمررمثلررثالثررشخصررخاللرررمنررالشر رريقرررر،"(رالُمقدم)"ررالمنتسبرررأورررالشر

كةرربأنررالعميل مررأنررتوضيحرررتمرركمار.رروالُمقدمررالعميلرربي  رررإبرامهاررريتمررمنفصلةرراتفاقياترربأيررملزمةررليستررالشر
ِّ
رررالمقد كةررربإلزامررلهررمرصحررغب  ررالشر

رأوررراستثماريةرررأورررقانونيةرراستشاراتررأوررراستثماريةرررخدماترررلتقديمرررالخسائر،رررضدرررضماناتررلتقديمررباسمنا،ررائتمانرربتقديمررراألشكال،ررمنررشكلررربأي

يبية ارررُيذكرر.ررباسمناررررص 
ً
مررأنررأيض

ِّ
رررالمقد رررإليداعهارررمنكرراألموالرربتحصيلرررقبلنارررمنررمخولررغب   

رراستخدامررعليكررويجبرربكررالخاصررالعميلررحسابررف 

رراألموالرإيداعرطرق  
كةرتقبلهاررالبر ر.رالشر

كةربأنرالعميلريقرر.رر37.2 ررتخفيضرريتمررلنررأنهرالمفهومرمن.رالحساباترتفعيلررحسبرالرسوم.رالعمالءررلتقديمراإلغراءاترمعرللمقدمرستدفعرالشر

ر ر.ررالطلبررعندرررللعميلرررالحوافزرررهذهررحولرررالتفاصيلررمنرررمزيدرررعنرررسُيكشفر.ررللُمقدمررالمدفوعرررللحافزرررنتيجةررللعميلرررالحركةررإجماىل  رالرجوعررريرح 

ر.رالحوافزررحولرالتفاصيلرمنرررلمزيدررأدناه،رر1ررالملحقرمنرر9رالقسمرإىل
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رالُمخّولررالممثل.ر38

كةرريجوزر.رر38.1 رررللشر  
 
كةررإىلررطلباتررلتقديمررالعميلرررعنررنيابةررُمخّولررممثلرررقبولررمعينةررحاالتررف ررتتعلقرررأخرىررمسائلررأيرررمعرررللتعاملرررأورررالشر

يطةرراالتفاقية،ررهذهرررأورررالعميلرربحساب كةرربإخطاررررالعميلرريقومررأنررشر اررركتابًيارررالشر
ً
ررربتعيي  رررمسبق

ً
ارررممثل

ً
ررالمتعلقةرررالمستنداتررهذهررمثلررويقدمررمفوض

اماتر كةرربالبر  رررالشر  
 
كة،ررتطلبهررقدررركمارررذلكررإلثباتررالتفويضررووثائقرراألموال؛ررغسيلرررمكافحةرررف ررربماررراألصولررحسبررومصدقةررالشر  

كة،ررريرص  ررالشر

كةرقبلرررمنررالشخصرهذارررعلرالموافقةروتمت ررالشر  
ررالبر  

كةرمواصفاترربجميعررتف  ر.رالغرضرلهذاررالشر

كةرررتستلمرررلمرررماررر.ر38.2 كة،ريحقررله،رررالُمخّولررالممثلررتفويضررربإنهاءرررالعميلرررمنرركتابًيارررإخطاًرارررالشر ررمواصلةررأدناه،ر37.4ربالفقرةراإلخاللرردونرللشر

ررالطلباترررهذهرررعلرررالعميلررروسيتعرفررالعميلرررعنررنيابةررالمعتمدرررالممثلرربواسطةررالعميلررربحسابرررالمتعلقةرراألخرىررالتعليماتررأور/رورررالطلباترررقبولر

ر.رلهروملزمةررصالحةرأنهاررعلر

رررأنريجبر.ر38.3 كةرتتلفر رراإلخطارررالشر ر.رالتفويضرإنهاءرتاريــــخررمنرراألقلرعلرررعملرأيامرر5رقبلرررالمعتمدررالممثلرتفويضرربإنهاءررالكتان  

كةريحقرر.ر38.4 اًماررليسررولكنر)ررللشر رالمعتمدررالممثلرمنرررالعميلرربحسابرالمتعلقةرراألخرىرالتعليماتررأور/روررالطلباترقبولرررفضر(رالعميلرتجاهررالبر 

ر  
 
ر:رالتاليةررالحاالترمنرررأيرف

كةراشتبهترإذارر .أ رررمعقولرربشكلرالشر  
 
رررلهررالُمخولرالممثلرأنرف اررربهرمسموحرغب 

ً
ررأوررقانون

ً
رالنحو؛ررهذارررعلررللترصفرمناسبررربشكلرمخول

؛ررحدوث .ب رالتقصب 
ر .ج كةرتضمنررلك  هاررأورربهاررالمعمولراللوائحرأوررالصلةرذاتررالسوقرممارساترأور/رورررلقواعدرراالمتثالرالشر رأورربها؛ررالمعمولرالقواني  ررمنرغب 
ر.رالعميلرمصالحرلحمايةر .د

رالمتعددةررالحساباترأصحاب.رر39

،رأوررشخصي  رررمنررالعميلريتألفرعندمار.رر39.1 اماتررالمسؤولياترتكونررأنريجبررأكب  كةراالتفاقيةربموجبروااللبر  ر.رومتعددةررمشبر ررإخطارررأيريعتب 

ر.ررالعميلرريشكلونرررالذينررراألشخاصررجميعررقبلرررمنررتقديمهررتمرررقدرررأنهرررالعميلرريشكلونررالذينررراألشخاصررأحدرررإىلررُيعطررآخررررإشعاررررأور رطلبرررأيررريعتب 

ر.رالعميلرريشكلونرالذينرراألشخاصرجميعرقبلررمنررتقديمهرتمررقدررأنهرالعميلريشكلونرالذينراألشخاصرأحدررريقدمه

ررر.ر39.2  
رررالعجزرررأورررالوفاةررحالةررف  ررراألموالررجميعررفإنررالعميل،رريشكلونررالذينرراألشخاصررألحدرررالعقل   

كةرربهارررتحتفظررالبر رعنها،رررينوبررمنررأورررالشر

ررالشخصررلصالحرستكون اماتررجميعروبطلب(راألحياءر)رالح  كةرإىلرالمستحقةروالمسؤولياتررااللبر  ارررسيكونررالشر
ً
ررعلرمستحق ر(.راألحياء)الح 

ر:رالقانونيةررالتقييدات.ر40

رررالتداولررأداةرررفإنررسبق،رررممارررأيرررتقييدررربدونرر40.1 نترررعب  ونيةررالمنصة)رربنارررالخاصةرراإلنبر كةررراإللكبر ر(ررللشر رإليهارررالوصولررريكونررحيثررمتاحةرررغب 

رراستخدامهارررأور/رور ،ررغب   
ررربالحقرررنحتفظرقانون   

رررالتداولرمرفقررإلغاءرررأور/روررررفضررف  نتررعب  ارررمنها،ررمكونرأورررجزءرأيررأور/روررربنارررالخاصرراإلنبر
ً
رلتقديرناررروفق

ررسببرروأليرالخاص  
ويدكررملزمي  رررنكونرأنرردونرروقت،ررأيروف  ررربأيررببر  يررررأوررتفسب  ر.رلذلكررتب 

رررالتداولررأداةررتشكلررالررر40.2 نترررعب  ونيةرررالمنصةر)رراإلنبر كةررراإللكبر ارررألغراض،رراستخدامهاررريجوزررروالررر،(للشر
ً
رررشخصررأليررالتماًسارررأور/رورررعرض  

ررأيرررف 

رررشخصررأيررأور/رورررااللتماس،ررأور/رورررالعرضرربهذارررفيهارررُيرصحررالرررقضائيةرروالية ررأمًرارررلهررااللتماسررأور/رورررالعرضررهذاررمثلررتقديمرريعتب  رررغب   
رريتمرررقدر.ررقانون 

رررالتداولرروسيلةرراستخدامررأور/رورررإىلررالوصولررتقييدر نتررعب  ونيةررالمنصةر)رربنارررالخاصةررراإلنبر كةرراإللكبر رررالماليةرررالعقودررروعرضرر،(رللشر رالتداولررأداةررعب 

ر نتررعب  ونيةررالمنصة)رراإلنبر كةرراإللكبر ررر،(رللشر  
،ررالقضائية،رررالوالياترربعضررف  رررالتداولررأداةرريدخلونررالذينررالمستخدمي  رررمنررُيطلبرروبالتاىل  نتررعب  راإلنبر

ونيةرالمنصة) كةراإللكبر ر.رومراعاتهارررلقيودرارربهذهرإعالمهم(رللشر

 
رررالعمالءرررمنرررتداولررأيررنقبلررالررنحن:ررمهمةررمالحظة  ررالمقيمي  

 ررربالحقرنحتفظ.ررالمتحدةررالوالياتررف 
رأورررإضافيةررمتطلباتررفرضرف 

وط ررالعمالءررلقبولررمسبقةرشر  رررالمقيمي  
 ررمعينةردولررمنرأوررف 

ارروقتررأيرف 
ً
ررنكونررأنردونرروالحرصي،رالوحيدررلتقديرنارررووفق ررملزمي  

ررأيربتقديم يرررأوررتفسب  ر.رتب 
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رالفصلرقابليةر-راالتفاقررمجمل.ر41

ربينكرررالكاملةررراالتفاقيةر(ررتعديالتهارررأور/رورررومعارضهاررروجداولهارررومرفقاتهاررروإضافاتهارررومالحقهارررمرفقاتهارررمعرررجنبررإىلرررجنًبار)رراالتفاقيةرررهذهررتمثلر.رر41.1

رررالتداولررمرفقررإىلرربالوصولررريتعلقرررفيماررروبيننار نترررعب  رررأنهاررركمارررواستخدامها،رربنارررالخاصرراإلنبر  
تيباتررجميعرررمحلررروتحلررتلع  راالتفاقياترررأورررالبر

ررينصرررأور/رورررمحددرررهورررمارررباستثناءرروبيننا،رربينكررأخرىررتفاهماتررأوررراتصاالتررأيررمحلرريحلررهنا،ررالمذكورررربالموضوعرريتعلقررفيماررروبينناررربينكررالسابقة

ر"رذلكرخالفرعلر  
 
وطرف ر".رالطرفي  ررمنرررمتبادلةرربموافقةررعليهاررالمتفقرالشر

ر

ءررأيررُيفّشرررلنرر.ر41.2  
رررواردرررسر  

 
ر.رربهارررالمعمولرراللوائحررأور/روررروالقواعدرررللقواني  رررمخالفررعملررأيررارتكابرريتطلبررأنهررعلرراالتفاقيةررهذهررف  

 
ررحالةرررف

ررتحكمرررمستقبليةررأورررحالًيارررساريةررالئحةررأورررمرسومررأورررقانونرررأورررقانونرروأيررراالتفاقيةررهذهرررأحكامررمنررحكمررأيرربي  رررتناقضررأور/رورررتعارضررأيررروجودر

رررهذارررفإنرراالتفاقية،رررهذهرربموجبررالمعامالتر رررولكنرريسود،رررالذيرررهوررراألخب   
 
رروتقييدهارررتقليصهاررريتمرربذلكررراالتفاقيةررهذهررحكمررريتأثررررالحالةررهذهرررف

ر.رالقانونرمتطلباتررضمنررلجعلهاررالالزمربالقدررررفقط

ر

ر.ررملحوظررتعهدرررهوررراالتفاقيةررهذهررمنررجزءررركلررر.ر41.3  
 
ررراالتفاقيةرررهذهرررأحكامررمنرررحكمررأيررراعتباررررحالةرررف رررأورررصالحررغب  رررغب   

رررأورررقانون  ررللتنفيذرررقابلرررغب 

،ررراختصاصررذاترررمحكمةررقبلرررمنرراألشكالررمنرررشكلرربأي  
عيةرررعدمررأورررالبطالنررهذارررمثلرررفإنررقضان  ررحكمرررأيرررعلرريؤثررررلنررالتنفيذرررقابليةررعدمررأورررالشر

رررالمفعولرساريةررتظلروالذيراالتفاقية،رهذهررأحكامرمنرحكمرررمنررجزءرأوررآخرر ر.راألحوالرمنررحالربأيرتبطلررأوررتتأثرررولنررالكاملروالتأثب 

ررراالتفاقية،رررهذهررربأحكامرريتعلقرررفيماررر.ر41.4  
رررالبر رررتعتب  رررأورررصالحةررغب  رربقصدرررنيةرربحسنررالطرفانرريتفاوضرررسوفررجزئًيا،رررأوررركلًيارررللتنفيذ،ررقابلةررغب 

ررريتوافقرررصالحرربأخررررالباطلرررالحكمرراستبدال  
 
هرررف كةررنواياهمررمعررتتفقرربطريقةررالباطلرررالحكمررمعرررأفضلررربشكلررراالقتصاديررتأثب  رموضحرررهوررركمارررالمشبر

ر  
،رررحدرررأقصررإىلرراالتفاقية،رررهذهررإصالحرررويجبرراالتفاقية،ررهذهرررف   

هارررقانون  رررالحكمررهذاررركانررلوررركماررروتفسب  رررأورررصالحرررغب  رررغب   
رررأورررقانون  ررقابلرررغب 

ارراحتواؤهريتمررلمررحكم،رمنررجزءرأوررللتنفيذ،
ً
ررحدررأقصررإىلرللتنفيذرروقابلروقانونًياررصالًحارريكونرربحيثرالجزءرأوررالحكمرهذارررتعديلرويتمرهنا،رمطلق

ر.رممكن

رررإذارررسبق،ررمارررتقييدررردونرر.ر41.5 عتب 
ُ
رررواردر(ررالبندررمنررجزءررأور)ررربندرررأيررا  

رريتعلقرررفيمارررمفرطرربشكلررواسًعاررراألسبابررمنررسببررأليرراالتفاقيةررهذهررف 

هررفيجبرالموضوع،ررأوررالنشاطرأورربالمدة ررالمعمولررالقانونررمعرريتوافقررحدررأقصرررإىلرللتنفيذررقابلةرريكونررربحيثرروتقليصه،ررتقييدهررخاللرررمنرتفسب 

رربه  
ر.رالوقترذلكررف 

ر

ر

ر  
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ر
وطر-ر1رالملحق رالفروقاترعقودررتداولرشر

وطرالنطاق .1 راألخرىررالملزمةرروالشر

رريتداولونررالذينررالعمالءرعلرفقطرالملحقررهذاررينطبقرر .1.1  
 
ر.رالفروقاترمقابلرللعقودررالماليةراألدواترف

وطرررأنررالمفهومرررمن .1.2 اتررروالمتطلباتررواألحكامررالشر رالفروقاتررمقابلررالعقودرررتداولرررعلررتنطبقرررقدررراإلضافيةرروالقيودررروالوظائفرروالمب  
كةررويحقربها،ررملزمرأنهرعلرالعميلرويوافقرالصلةررذاترالمنصةرعلرالمتاحة هاررللشر اررتغيب 

ً
ررلذلك،ررهذه؛رالعميلراتفاقيةرألحكامروفق

اترهذهررمنررالتحققرعلرالعميلريوافقر ر.رررجديدررفروقاترعقودررطلبررتقديمرقبلررالتغيب 
 

ذر
ّ
نف
ُ
ررراألوامرررت  

اررالفروقاترمقابلرالعقودررف 
ً
ر.الموقعرعلرالمتاح"راألوامررتنفيذررروسياسةرالفوائدررأفضلرملخصر"رلـررروفق

رالفروقاتررعقودررطلباتررأنواع .2

كة،رمعررالتاليةرالفروقاترعقودرررطلباترروضعريمكنر .2.1 اررالشر
ً
ر:رررالعميلرريمتلكهرالذيررالعميلرحسابرأنواعرعلراعتماد

ر .أ ارراستالمهررتمررالذيرللتنفيذررالقابلرالسعرررإىلرباإلشارةرجديدةرطلباتررالعميلريرسلررالسابقرالتسعب 
ً
ر.رمسبق

ذر.رالحدر .ب
ّ
نف
ُ
ارراألوامرررت

ً
ررمنهرأفضلرأوررالمحددرربالسعرررالعميلررلمواصفاتررروفق ر.رصالحيتهاررانتهاءرأوررإلغاؤهاررأوررتنفيذهارريتمررحبر

ذر.رالسوق .ج
ّ
نف
ُ
ررمتاحرررسعرررربأفضلررالفورررعلررراألوامرررت  

ر.رالنظامرف 
ذررالسوقررنطاق .د

ّ
نف
ُ
ررمتاحرررسعرررربأفضلرالفورررعلراألوامرررت  

ر.رالمحددررالنطاقرضمنرالسعريراالنزالقرأنرطالماررالنظامرف 
رررتنفيذهاررريتمرررالرررولكنرررنشطةرراألوامرر.ررالوقف .ه ذرررذلك،ررربعدر.ررالطلبررتعاملرررسعررررإىلررالسوقرررسعرررريصلررحبر

ّ
نف
ُ
ررركأوامرررراألوامررررت  

ررأورررالسوقرررنطاقررف 
اررالمرتبطرالحقلركانررإذاررمارررعلرربناءًرررالماليةرالورقة

ً
ر.رالرررأمرمحدد

رررتنفيذهاررريتمررالررولكنرنشطةرراألوامررررالخسارة،ررحدر .و ذر.رالطلبررتعاملررسعررررإىلررالسوقررسعرررريصلرحبر
ّ
نف
ُ
ربسعرررمحددةركأوامررررذلكررربعدررراألوامررررت

ر.رمنهرأفضلرأوررللطلبرمحددر
ررتمثلهرررمارررهناررأضف)رربهمررالخاصةررالطلباترربمعرفاتررومربوطي  رررمنفصلرربشكلررتقديمهماررريتمررطلبي  ررمنرربديلرطلبررأوامررررتتكون.ربديلرطلب .ز

ر(.راألحرفرمعرفات

ر.رالعميلرطلباتررمنروالتنفيذررالطلباترإزالةرأوررإلغاءرإضافة، .3

هارررأور(رربهارررمسموًحاررركانررإذار)رروتنفيذهارررالطلباتررتقديمررريمكنر .3.1 ريظهررررالفروقاترررمقابلررالعقودرررمنرررنوعررلكلررالتداولررساعاتررخاللررإزالتهارررأورررتغيب 
كةرموقعررعلر ررالشر  

ون  كةررمنررالمعدلةربصيغتهررالمنصة،رأور/رورراإللكبر  .رآلخررروقتررمنررالشر
هارأورازالتهارخاللرأورخارجرساعاترالتداولرلكلرنوعرمنرعقودرالفروقاتريظهررعلرمور .3.2 ربها(رتغيب 

ً
قعريمكنرتقديمرالطلباترور)اذاركانرمسموحا
كةرأورعلرمنصةرالتداول،ربصيغتهرار كةرمنروقترآلخر.رالشر رلمعدلةرمنرالشر

ررالمعلقة،راألوامرررتظلرر .3.3  
ذ،ررلمررالبر

ّ
نف
ٌ
ر(.راالقتضاءرحسبر)رالتاليةرالتداولرجلسةررخاللررساريةرت

ذررلم .3.4
ّ
نف
ُ
رررحجمروجودرررعدمربسببررالسوقرأوامرررت ر.رإلغاؤهارروسيتمررالمفعولرساريةررتظلرولنرررلملئهارركاف 

ّحلر .3.5
رررالعملرريومررإىلررالمفتوحةرررالصفقاترررجميعرررسبرُ رررالعملررإغالقرررعندرررالتاىل   

كةررحقوقررمراعاةررمعرررالصلة،ررذاترراألساسيةررالسوقررف  رررالشر  
رإغالقرررف 

ّحلر.ررالمفتوحةررالفوريةررالصفقة
ةررانتهاءررعندرررمفتوحةرآجلةررصفقاتررأيررسبرُ ةررإىلررالصلةررذاترالفبر ارررالصلةررذاتررالتاليةررالفبر

ً
كةرررلحقوقرروفق رالشر

ر  
ر.رالمفتوحةرالصفقةرإغالقرف 

ارررصالحةرررالطلباتررتكونرررأنرريجبر .3.6
ً
ررالطلب،رررصالحيةرروقتررتحديدررريتمرررلمرررإذار.ررالعميلررقبلررمنرررمحددرررهوررركمارررالمحدد،ررالطلبرررووقتررلنوعرروفق

ةررصالًحاررريكونررأنررفيجب رررلفبر كةرريجوزرررذلك،رررومع.ررمحددةررغب  رمحددرررهوررركماررراإليقافررأمررررمستوىررعندرررالمعلقةررالطلباترركلررأورررواحدرررحذفررللشر
ر  
ر(ر2ررالقسم)رالتعريفاترف   

ر.رالملحقرهذاررمنرأدناهر(رو)رر7.4رالفقرةرروف 

رريمكنررالرر .3.7 رروضعهاررربعدرررإزالتهارررأورررالطلباتررتغيب   
ررريمكن.ررالسوقررف  ررالخسارةررإيقافررأوامررررتغيب   

ررراألرباحرروجب  رالصفقةرروضعررتمرررإذارررحبر
ر  
ار)رمعي  ررمستوىرمنرأعلرمسافةرأنهاررطالماررالسوقرف 

ً
ر(.رالتداولررمزرررعلراعتماد

رررللعميلرريجوزر .3.8 رررصالًحاررريكنررلمررإذارررتنفيذه،ررقبلررمعلقررطلبررتعديلررأورررحذفررأورررالمعلقةررالطلباتررصالحيةررانتهاءرررتاريــــخرررتغيب  رحبر
ر.(GTC)رإلغائه

http://capex.com/ae-ar
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رررالفرديةرررالماليةررراألدواتررربجميعرريتعلقررفيماررراالتفاقيةرررهذهررشيانررأثناءر .3.9  
كةررعلررريتعي  رررتداولها،ررريتمررالبر ررالحسابرررأساسررعلررالعميلررأوامررررتنفيذرررالشر

لربصفةررالخاص،
ّ
ررأور/روررموك  

 
ةرالمعالجةررنموذجرف ر.رالمباشر

كةرتتحملرررلنر .3.10 ر.رطلبرأيردقةرمنرررالتحققرعنررمسؤوليةرأيرالشر
 

ذرر .3.11
ّ
نف
ُ
ررالنحوررعلرالفروقاتررعقودررطلباتررت ر:رررالتاىل 

 

ر:رالعمالترزوجررعلرالفروقاترعقودر .رأ
ذر .رأ

ّ
نف
ُ
ررأوامرررت  

رالمعلنة؛ررباألسعاررراألرباحرجب 
ذرر .ب

ّ
نف
ُ
راألوىل؛رالسوقربأسعارررالمغلقةرللصفقاتررالخسارةرإيقافرأوامرررت

ذرر .ج
ّ
نف
ُ
رالمعلنة؛رباألسعاررررالحدررطلباترت

ذرر .د
ّ
نف
ُ
اءرروقفرأوامرررت ر.راألوىلرالسوقربأسعارررافتتاحيةرلصفقةرالبيعروإيقافرالشر

ر:راألساسيةرلألصولررالفروقاترعقودر .ب
ذر .رأ

ّ
نف
ُ
ررأوامرررت  

رالمعلنة؛ررباألسعاررراألرباحرجب 
ذرر .ب

ّ
نف
ُ
رالمعلنة؛رباألسعاررررالحدررطلباترت

ذرر .ج
ّ
نف
ُ
راألوىل؛رالسوقربأسعاررررالخسارةرإيقافرأوامرررت

ذرر .د
ّ
نف
ُ
اءرروقفرأوامرررت ر.راألوىلرالسوقربأسعاررراالفتتاحيةرللصفقةرالبيعروإيقافرالشر

 
كةر .3.12 رررذلكررخالفرررعلرراالتفاقرريتمرررلمرررمارررملزمة،رررليسترررالشر  

ررإغالقرررأورررمعاملةررأيرررحالةررربشأنررللعميلرررالمشورةرررتقديمرررأوررربمراقبةررراالتفاقية،ررف 
كةررتقرررررعندمار.ررللعميلررمفتوحةررصفقةرررأي اررراعتبارهررريتمررولنررتقديريررأساسررعلرربذلكررالقيامررفسيتمرربذلك،ررالقيامررالشر

ً
امرررتعهد رربالبر 

ررباالستمرارر  
ر.ربذلكرالقيامرف 

رربصفقاتهرردرايةررعلريكونررأنرمسؤوليةرررالعميلرعاتقرعلرررتقع .3.13  
ر.راألوقاتررجميعرررف 

ررراألسعاررررتعتمدرر .3.14  
رررعاليةررتقلباتررهناكرركانررإذارررذلك،ررومع.ررالصلةررذاترراألساسيةرراألسواقررعلررالعميلررمنصةررعلررتظهررررالبر  

ررالسوقرررف 
رررقدررراألساسية، رررمتاًحارررسيكونررالذيرراألولرررالسعررررعلررالعميلرريحصلرروقدرررالطلبررتنفيذررريتغب   

ررينتجررروقدرررالمطلوب،ررالسعرررروليسرراألسواقررف 
ررانزالقرذلكررعن رررأوررإيجان   ر.رزبونرلـررسلب  

كةرتقدم .3.15 ،رراألصلرسعررررمراعاةرخاللررمنراألسعارررعروضررالشر ررالررولكنرراألساس   
ررمنررمحددةررمئويةرررنسبةرأيررضمنرتقعراألسعارررهذهررأنرريعب 

ررراألصلررسعرر رررالسوقررُيغلقررعندمار.رراألساس  كةرررمنرررالمقدمةررراألسعاررررعروضررستعكسررالصلة،رررذيررراألساس  كةرررتعتقدرررمارررالشر ررسعررررأنهرررالشر
ررروالطلبررالعرض رررلألصلرررالحاىل  رررالصلةررذيررراألساس   

كةرررقبلررمنررتحديدهارررسيتمررراألسعاررررهذهرربأنررالعميلرريقرر.ررالوقتررذلكررف  ارررالشر
ً
رروفق

ر.رالمطلقرلتقديرهار
ر .3.16  

كةررقدرةررعدمررحالةررف  ارررآخر،رررسببررأيررأورررالحجمرررأوررربالسعرررريتعلقررفيمارررالطلب،رررمتابعةررعلررالشر
ً
ررالعميل،رررتداولررحسابرررنوعرررعلرراعتماد

سلر كةرررسبر رررللتعاملررراستعدادرررعلرررعليهرررهورررالذيررربالسعررررللعميلررأسعاررررعرضررإعادةرررالشر ررعرضرررإعادةر.ررالعميلرريطلبهررالذيررالسعرررريتوفررررحبر
رررللعميلرررالمقدمةرراألسعارر رررالمتاحرررالسعرررره  كةررتتلقاهررالذيررالتاىل  كةررأنررالمفهومررمنر.رراألسعاررررمواجزرررمنررالشر رررتعيدرررالرررالشر ررالطلباترررتسعب 
 .رالمعلقة

ر

روالمقايضاتروالعمالت،راألسعار، .4

اءرسعرررعرضررالتداولررمنصةرستوفرر .4.1 رررأصلررلكلرربيعرروسعرررشر ارررتقررررأنتر.ررالتداولررمنصةررعلررتداولهرريتمررأساس 
ً
اءررعمليةررفتحررعندررأنهررأيض رأورررشر

اءررالتداولررمنصةررتحددهررالذيرربالسعررررإالررربذلكررالقيامررلكرريجوزرررالررربيع،ررعمليةررإغالق ررراألصلررهذارررلشر ارررتقررررأنت.رراألساس 
ً
رفتحرررعندرررأنهررأيض

اء،رعمليةرإغالقررأورربيعرررعملية رراألصلرلهذاررالتداولرمنصةرررتحددهرالذيربالسعررررإالرربذلكرالقيامرلكرريجوزرررالرررشر ر.راألساس 
كةررلدىررالمتاحةررالماليةرراألدواتررجميعر .4.2 رررالشر  

رررالموقعررأور/رورررالمنصةررعلررمتاحةررهوامشررلهارررالبر  
ون  كةرريحق.رراإللكبر ارررهوامشهارررتعديلررللشر

ً
روفق

اتررهذهرررتتأثررررأنررريجبر.رآلخرررروقتررمنررلتقديرهار رررالموقعررأور/رورررالمنصةرررعلررالتغيب   
ون  ررتحديثاترروجودررمنررالتحققرررعنررمسؤولرروالعميلرراإللكبر

ر.ربانتظام
 

لررالرررقدر .4.2.1
ّ
مث
ُ
ارررتظهررررقدرررولكنهارررالنقدية،ررالناحيةررمنرراألسعاررررفروقررت

ً
رررأيض  

رررالنقاط،ررمثلررأخرىرروحداتررف   
ررقيمتهارررتختلفررأنرريمكنرروالبر

ار
ً
رررالنقطةرقيمةرعلرالعثورررمنررستتمكن.راألداةرعلراعتماد ،رموقعنارررعلرأدواتناررجميعرعب   

ون  ررعنرصررركلررإىلرالوصولرخاللرمنراإللكبر
ر ر.رمنصتنارررعلرأساس 

رررالمتقلبةرالسوقرظروفرربسببررالرئيسيةراإلعالناترخاللراألسعارررفروقرتزدادررقدر .4.2.2 ررأور/روررالسائلة،روغب   
ر.رالليلرمنرمتأخررروقترف 



 

 

35 

رررمفتوحةررصفقةررعلررللحفاظ .4.3  
 
رموقعرررعلررمبلغهاررعنرُيكشفررتبييت،رررسومردفعررالعميلررمنررُيطلبررقدررالفروقات،ررمقابلررالعقودرررأنواعرربعضررف

كةر ر.ررالويبررعلرررالشر  
 
رررالمفتوحةرررالصفقاترررقيمةرررتخفيضرأورررزيادةررريتمرررالتبييت،ررررسومرحالةررف  

 
رطريقررعنرالفروقاتررمقابلررالعقودرررأنواعرربعضرف

ةراليوميةرطوالرالتبييتررسوم ر.رالعقدررفبر
ررغرينتشرربتوقيترر22:00ررالساعةررعلرراألجنبيةرررالعمالتررأزواج  عدا   ما رراألدواترررجميعررمقايضاتيتمراحتسابرتبييترررالخميس،ررإىلرراالثني  رررمن .4.4

رررجمعةرريومررالصيفروكلررتوقيتررخاللرر21:00ررعلررورررالشتاءررتوقيتررخالل  
 
ررعلررورررالشتاءررتوقيتررخاللررغرينتشرربتوقيترر22:00ررالساعةررف

ر.رالتاليةراألسبوعررنهايةررعطلةررعنررللتعويضرمراترثالثرررswap feesرالتبييترررسومررمضاعفةريتمر،ررررالصيفرتوقيترخاللر21:00

ةررخاللررالرسومررمنررمعفاةررالتبييتررمنررالخاليةررالحساباتررتظل رررموضحررهوررركمارررالسماحررفبر  
 
ارررأدناه،ررالجدولررف

ً
رررالمعنيةررللفئةرروفق  

رررالبر رإليهارررتنتم 

رررالمراكزرررستخضعر.ررالماليةرراألداة  
ةررنهايةرربعدرررامتالكهاررريستمررررالبر فرضررلرسومررالسماحررفبر

ُ
رررت  

 
ررتوقيترررخالل جرينتشرربتوقيترر22:00ررالساعةرررف

ةرنهايةرربعدرررالصيفرتوقيترخاللرر21:00روعلرالشتاء ر.رالمذكورةرالفبر

 

 

ة  مجموعة االداة  (فتر  السماح )احتساب الليال 

رر5 العمالتراألجنبيةرالرئيسيةر  لياىل 

 العمالتراألجنبيةرالثانويةر

 

رر3  لياىل 

 العمالتراألجنبيةرالنادرةر

 

رر2  لياىل 

رر3 المعادن  لياىل 

اتر رر2 المؤشر  لياىل 

رر4 الطاقة  لياىل 

رر4 السلع  لياىل 

رر4 صناديقراالستثماررالمتداولةر  لياىل 

رر4 األسهمر  لياىل 

رر3 العمالترالرقميةر  لياىل 

ThematiX 4رر  لياىل 

ر

ر

ر

ضاعفرراألجنبية،رررالعمالترررألزواجررربالنسبةرر .4.5
ُ
ررجرينتشررربتوقيتررر22:00ررالساعةررأربعاءررريومرركلررمراتررثالثرررالليليةررRolloverررالتبييتررررسومررت

ررالتوقيترخاللرر21:00رعلرروررالشتاءرتوقيترخالل  
ر.رالقادمةراألسبوعرنهايةررعطلةرلتعويضرررالصيف 

 

راللوتاتر .5
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ررراللوتررحجم .5.1 كةررتقدمررقدر.ررفروقاتررعقدرررلكلررالمحددةررالقياسرروحدةررهور(ررواحد)رر1ررالقياس  ارررالشر
ً
ة،رروحصًصارررقياسية،ررعقود ارررصغب 

ً
روعروض

ارررمصغرة،
ً
ررآلخررروقتررمنررالمحددرررالنحوررعلررلتقديرها،رروفق  

 
كةرموقعررأورررالعقدررمواصفاترف ر.رالويبرعلرررالشر

كةررتقدمهرثالثرلطرفربرنامجرأيرأوررالخسارة،رإيقافرطلباترالمتابع،رالخسارةرإيقافر .6 رالشر
رررالتداولررعملياتررأنررعلررالعميلررريوافق 6.1  

رررتداولررنظامررأور/رورررالمتابعرررالخسارةررإيقافررمثلرررالعميلررتداولررلمنصةرررإضافيةرروظائفررتستخدمررالبر رآىل 

رربشكلررريعتمدررأنهررحيثرالعميل،ررمسؤوليةرررتحترربالكاملررتنفيذهريتمر كةرتتحملررروالررربهررالخاصةررالتداولرمحطةررعلرررمباشر رمنرررمسؤوليةرأيرالشر

ر.رنوعررأي

ورةرريحدرررلنرررالخسارةررإيقافررأمرررروضعررأنرررعلرررالعميلرريوافقر 6.2 رالمستحيلرررمنررتجعلرررقدرررالسوقرررظروفررألنررالمقصودة،ررللمبالغرررالخسائررررمنررربالرص 

كةررتتحملرروالررالمحددرربالسعرررراألمرررهذارررمثلرتنفيذر ر.راإلطالقرعلررمسؤوليةرأيررالشر

رالهامشررمتطلبات .7

رررالعميلرررعلرريجبرر .7.1 رررالهامشررتوفب  رررعليهررروالحفاظرراألوىل   
 
ارررالحدودرررهذهرررمثلرررف

ً
رررأيررأورررالتنظيميةررالجهةررلحدودررروفق رتردر.ررأخرىرروطنيةررتدابب 

ررالتفاصيل  
 
ر.رالموقعرعلرروالهامشرالماليةررالرافعةرسياسةرف

كةرريحقررقاهرة،رربأنهارررتصنفررقوةرريحدثررلمررمارر .7.2 رررللشر رررخاللررمنررالهامش،ررمتطلباتررتغيب  رررمنشوررررتوفب   
 
ررويحقر(ررالمنصةررأور/رورررالويبررموقع)ررف

كة ر.رالجديدةرالصفقاتررعلرررالجديدةرالهامشررمتطلباترتطبيقرررللشر

كةرريحق .7.3 رررللشر رررللعميلررمسبقررإشعارررردونررالهامشررمتطلباتررتغيب   
فررقوةررحدوثررحالةررف 

ّ
صن

ُ
ررظروفررهناكررتكونررعندماررروخاصةررقاهرةرربأنهارررت

رررسوق ر.رطبيعيةررغب   
كةريحقرررالحالة،رهذهرف  ر.ربالفعلررالمفتوحةروالصفقاترالجديدةرالصفقاترعلرالجديدةررالهامشرمتطلباتررتطبيقرللشر

كةرريحقرررالعميل،رراتفاقيةررمنر.رر13.1رربالفقرةررراإلخاللررعدمررمع .7.4 رورفضرررللعميلرررالمفتوحةررالصفقاتررحجمرررتحديدرررأور/رورررالسوقرربأسعارررراإلغالقررللشر

ررالجديدةرالعمالءرطلبات  
ر:رالتاليةررالحاالترمنررأيرف 

ر .أ كةررتعتب  وطررهناكررأنرالشر ررتداولررشر ر.رطبيعيةررغب 

ررالحدررعنرالعميلرضمانرقيمةرتقل .ب ر.رالهامشرلمتطلباترراألدن 
ر .ج  

رررالرصيدر)ررالعقاريةررالقيمةررتكونرروقت،ررأيررف  ررربمارررالحاىل   
رالمئويةررالنسبةررمنررأقلررأورررمساوية(ررالمفتوحةررالصفقاتررذلكرررف 

ر.رالمفتوحةربالصفقةرلالحتفاظررالالزم(رالضمان)رالهامشرمنررالمحددة
كةررتقوم .د ررربمار)ررالتغطيةررهامشرررطلبرربإجراءرررالشر  

ررالعميلرررويفشل(ررتلقائًياررالعميلرربإخطاررررالمنصةرررفيهررتقومرررالذيررالموقفرررذلكررف 
ر  
ر.ربهررالوفاءرف 

كةرنظامريرفضر .ره ر.رالعميلرحسابررعلرالمفروضةرالتداولرقيودرربسببرالطلبررالشر
رررالهامشررإىلررالملكيةررحقوقررنسبة)رر% 50  إىلررالهامشرررمستوىرريصلررعندمارر .رو  

رررالعميلررصفقاتررستبدأررر،ر(العميلررحسابررف   
رف 

رربالصفقاترتلقائًيارراإلغالق كةرتمتلك(ر%50راإلغالقرمستوى)رالسوقربأسعارررخسارةراألكب  ررالحقرالشر  
ر.رجديدررطلبررفضررف 

 
مرررالر .7.5 كةررتلبر  ررراالنغماس)ررللعميلرررالتغطيةررهامشرررطلبرربإجراءرررالشر  

ررمعينةرررنسبةررإىلرروصلتررأنهارررمنرررتلقائًيارررالعميلرررالمنصةرررتحذررررعندمارررالموقفررف 
رررالهامشرررمنر  

كةررقامترررإذارررذلك،رررومع(.ررالعميلررحسابرررف  ركليهمارررأورررالخيارينرررمنررأيررراتخاذرررالعميلرررعلررفيجبررالتغطية،ررهامشررطلبرربإجراءرررالشر
ر:رالموقفررمعررللتعامل

رأورر؛(المغلقةرالصفقات)رللمخاطرررتعرضهررمنرالحدر .رأ
ررراألموالرمنرالمزيدررإيداع .ب  

ر.ربهرالخاصرالعميلرحسابرف 
 

ر.رالعميلرحسابربعملةرنقديةرربأموالرالهامشرردفعريجبر .7.6
 

رإىلرررالمحولررالهامشرررمنرررأيررنقلرررأورررعنرررالتنازلرررعلررالموافقةررأوررراإلطالق،رررعلررمعلقةررأمنيةررمصلحةرررأيرررامتالكررأورررإنشاءرربعدمررالعميلررريتعهدرر .7.7
كة ر.رالشر

رررالهامشررريظهررررأنرريجبرراألمر،رررتنفيذررربمجردرررأنهررالمفهومررمن  
رالمركزرررعلرللحفاظرركضمانررالستخدامهررنظًرارررولكنرررمنه،ررجزًءارررويشكلرالرصيدرررف 

ر.رللسحبرمتاًحاررريكونررفلنرمفتوًحا،ر

https://capex.com/ae-ar/company/legal-documents#downloadable-documents
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رالصفقاتررتسوية .8

طّبقرالصفقة،رإتمامرعندر 8.1
ُ
ر:رالتاليةراإلجراءاترأحدررت

ررالعميلريكونرأنريجب .رأ
ً
ر:رالصفقةركانتررإذاررالفرقرعنررمسؤول

رأوررالصفقة؛رافتتاحرسعرررمنررأعلرالصفقةرإغالقروسعررربيع، .رأ
اء، .ب ر.رالصفقةرافتتاحرسعرررمنرأقلرالصفقةرإغالقروسعرررشر

ررأنريجب .ب ر:رالصفقةركانتررإذاررالفرقرالعميلريتلفر
a) ،رأوررالصفقة؛رافتتاحرسعرررمنرأقلرالصفقةرإغالقروسعررربيع
b) ،اء ر.رالصفقةرافتتاحرسعرررمنرأعلرالصفقةرإغالقروسعرررشر

 
رررالمبالغررجميعرررفإنررذلك،رررخالفرررعلرررالطرفانرريتفقرررلمررمار 8.2  

رررالطرفي  رررمنررأيرريكونررالبر
ً
رهذارررمنررر8.1ررالفقرةررربموجبرررعنهارررمسؤول

كةررالعميلررُيفّوضرربموجبه،ر.ررصالحيتهارررانتهاءررأورررالصفقةررإغالقرررعندرررفوًرارررالدفعرررمستحقةررتكونرررالملحق راعتمادرررأوررربخصمرررالشر
 .رمعاملةرركلررإغالقرعندررالصلةرذاتربالمبالغرالصلةرذيرالعميلرحساب

 

ي إليه العقودرر8.3 ي الذي تشير ي العقود مقابل الفروقات، ال يوجد تسليمي أو حفظ لألصل األساس   
 من المفهوم أنه عند التداول ف 

 .مقابل الفروقات

ر

رمكان التنفيذ واإلغراءاتير .9

كةررعلررريجبررالتداول،ررمنصةررعلررطلبررتقديمرربمجردرررأنهررالمفهومررمنر 9.1 ررالمعالجةرررباسمررُيعرف)رررثالثررطرفررإىلررللتنفيذرررطلبكررإرسالررالشر
ة ررر،ر(كوكيلرررالعملررأور(ررSTP)ررالمباشر  

كةررتكونررلنررالحالةررهذهرروف  رررمقابلررركطرفررالعملرركذلكررالشر  
ررالطرفررهورررالتنفيذرررموقعرروسيكونررالطلبررف 

ر.رالثالث

كةررريجوزر 9.2 اررتقرررررأنرللشر
ً
ر.رثالثررلطرفرتابعررتنفيذرررمكانرإىلرالعميلرطلبرلتنفيذررأمًراررتضعرررأنرالخاصرلتقديرهارروفق

ي يستخدمهاي العميل 9.3  
وطي تقديم عروض األسعار تعتمد علي أنواع الحسابات الن   :يقر العميل بأن شر

رررلألوامرررربالنسبةر   
رررالتداولررمنصةررعلررالمعروضةرراألسعارررروعروضرراألسعاررررفإنرر،ر STP أساسررعلررتنفيذهاررريتمرررالبر ررتلكررره 

ر  
كةررتنفيذرررمكانرريوفرهارررالبر رررلألصل (ASK ور BID أسعار) أسعارررعلر"ررالتنفيذررمكان"رريحصل.ررالشر ررمنرررمعي  رررفروقاتررلعقدررراألساس 

رراألسعاررررلحسابرراألسعاررررهذهررالتنفيذرررمكانرريستخدمرر،رررذلكررربعدر(.رراألسعارررمغذياترررمثل)رررطيبةرررسمعةررذاتررخارجيةررمرجعيةرررمصادرر

كةرروتزويدرررمعي  رررالفروقاترمقابلررلعقدرربهارررالخاصةرللتداولررالقابلة ر.بهاررالشر

ر

كةرتكونرر،رDOAررنموذجرربموجبرلألوامرررربالنسبة رررالشر رر،رDOAررالتنفيذررنموذجرربموجب.ررتدخلهارررصفقةررلكلرالرئيسيةرالجهةرره 

كةررتقوم ررالشر يدرربتسعب  كةرموقعررعلرالمعروضةرالفروق.رأداةررلكلرسب  ررالشر  
ون  ةرراإللكبر ارر،رراليومرمداررررعلرتختلفرروقدررمتغب 

ً
رراعتماد

ر.رالمتاحةروالسيولةررالسوقرتقلبرعلر

ر

كةرررتقومررعندماررأنهررالمفهومررمن 9.4 تيبرررالشر ررركمبدأررربنفسهاررربتنفيذهاررتقومرروالرررتنفيذرررموقعررخاللرمنررالعميلررأوامررررلتنفيذررربالبر ررالعميل،رررضدرررأساس 
كةرررتفرضرررعندمارررفقطررالفروقات،ررعقودرررمنرررمعينةررألنواعرربالنسبة كةررتدفعررالعميل،ررعلررمنفصلةررعموالترررالشر ارررالشر

ً
رإىلررشهريةررعموالتررأيض

حسب.ررللعميلررالمقدمةررالخدمةررجودةرررلتحسي  رررالرسومررهذهررُصممت.ررالتنفيذرررموقع
ُ
رررمنررمئويةرركنسبةررت رررالعموالتررإجماىل   

كةرررتتقاضاهارررالبر ررالشر
ر.رالفروقاترمقابلررالعقودررمنرمعي  ررلنوعر

كةرريجوزرر 9.5 ذرررمعاملةررربأيررريتعلقررفيمارررأور/رورررقبلنارررمنرررفيهارررالدخولررريتمرررمعاملةرررأيرررمنرراالستفادةررأور/رورررالمشاركةرررللشر
ّ
نف
ُ
رريتمرررلنر.ررالعميلررعنرررنيابةررت

رررالمشاركةرررترتيباترررأورررالمكافآتررهذهرررمنرررأيررتفاصيلرررتحديدر  
كةرريجوزر.ررالصلةررذيرررالتجارةررتأكيدرررف  رراإلمكانررروبقدررررمعقول،ررطلبرررعلررربناءًرررللشر

ر.رالمكافآترهذهرمنرررأيرمبلغررعنررلكررتكشفرأن
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كةررالخاصةرروالطلبررالعرضررأسعاررررحسابررطريقةرراحتسابرريتم 9.6 ررربالشر  
رراألصلرررسعررررإىلرربالرجوعررمعي  رررفروقاتررلعقدرررالمنصةررعلرررتظهررررالبر

ر كةررعليهررتحصلرروالذيررالصلة،ررذيرراألساس  رررخارجيةررلجهةررالتابعةررالتنفيذرررأماكنررمنررالشر  
رالعرضرررأسعارر)ررالخاصةررأسعارهارررعلررتحصلررالبر

رررلألصلر(رروالطلبر رالتنفيذرررمواقعرررتستخدمررثمر(.رراألسعارررمواجزرررمثل)رررطيبةررسمعةرررذاتررخارجيةررمرجعيةررمصادررررمنرررمعي  رررفروقاتررلعقدررراألساس 
كةرروتزويدرررمعي  رررفروقاتررلعقدرررللتداولررالقابلةررأسعارهارررلحسابرراألسعاررررهذه كةررتقوم.رربهارررالشر ويدررربدورهارررالشر ربأسعارهارررمنصتهارررعلررالعمالءررببر 

رررأنهررالمالحظررمن.ررالخاصة  
 
كةرررتختاررررقدرررالفروقات،رررمقابلررالعقودرررأنواعرررمعظمررف ةرربي  رررالفرق.ررالهامشررزيادةرررالشر روالطلبرررالعرضررأسعاررررتسعب 

ررراألسعارررروالطلب،رررالعرضرربي  ر.ررالهامشررهورررمعي  رررفروقاتررلعقدر  
رررباألسعاررررمقارنةررللعمالءرريعرضهارررالبر  

ررمرجعيةرررمصادررررمنرررعليهاررريحصلرررالبر
اررريضيف)ررالتنفيذرررمكانررخارجية،ررلجهةررخارجية

ً
ر(.رراألسعارررفروقررإىلررهامش  

 
كةررتزيدرررالرررالفروقات،ررمقابلررالعقودرررمنررأخرىررأنواعررف رراألسعاررررالشر

ر  
رررمنفصلةررعمولةررتفرضررولكنهارررللعمالءررتقدمهارررالبر

ً
كةررعموالتررتظهرر.ررذلكررمنرربدل رررالموقعررعلررالشر  

ون  روتحترررالتداول  شروطررتحترراإللكبر
ر.روالرسوم  المصاريف

 

وطررالبنودرررجميعررقراءةررريجبرر رررالواردةرروالشر  
رررتعديالت،رردونررقبولهارررأورررعليهارررالموافقةررأوررراالتفاقيةررهذهررف   

وطرررهذهرررتشملرروالبر رالشر

ررعليهاررالمنصوصرواألحكام
ً
ررتصبحرأنرقبلررإليها،رباإلشارةررهنارررالمدرجةروتلكرأدناهررصاحة

ً
كةرعميل ر.رKey Way Markets Ltdرلشر

اضاتررلديكررركانتررإذار وطرررهذهرررمنررأيررعلرراعبر امرررعلرررتوافقررالررركنتررإذارررأور/رورررمنها،رررجزءررأيررأورررواألحكام،ررالشر وطرربهذهررااللبر  ررواألحكام،رررالشر

ررالتداولروسيلةرتستخدمررأور/روررتدخلرفالررمنها،رجزءرأيرأور نترعب  ر.رالفورررعلرركتابًياررروإبالغنارراألشكالرمنرشكلربأيرربناررالخاصةراإلنبر

ر

كات  10 .  إجراءات الشر

ر 

كاتررإلجراءاترررالفروقاتررمقابلررالعقودرررتخضعر.رر10.1 ررربمارررالشر  
كةرريجوزر.رراألرباحررتعديالترررذلكرررف  رراألرباحرررتوزيعاتررعلررتعديالترررإجراءرررللشر

ر  
ررعادةرررالتعديالتررهذهرررإجراءررريتمر.ررالفروقاتررلعقودررراألساسيةرراألصولررألصحابررأرباحرررتوزيعاتررجدولةرررتمتررإذارررالعميلررتداولررحسابررف 

ر  
ر.رالسابقةراألرباحررتاريــــخررف  ةرالمراكزرراحتسابريتمربينمارر،ررتعديالترالطويلةرالمراكزررتتلفر  .راالقتضاءررعندررالقصب 

كةرعامةرويؤثررعلرأسهمهار/رحقوقرالملكية رهورحدثرتبدأهرشر كةراإللزام 
 .حدثرالشر

رأموررأخرى كاتراإللزاميةرمنربي    :يمكنرأنرتكونرأحداثرالشر

.ريتمرحجزرتوزيعاتراألرباحرالمتعلقةربري• كاترللمساهمي   ررتوزيعاتراألرباح:ريتمرتخصيصرجزءرمنرأرباحرالشر  
مراكزراألسهمرف 

ائبرمقتطعةرمطبقةريتمرخصمهارر رالتاريــــخ.رسيتمرإضافةرمدفوعاتراألرباحرمعرأيررص   
تاريــــخرالدفعربناًءرعلرالحيازةرالمؤهلةرف 

اء(  .)تنطبقرفقطرعلرصفقاترالطويلةر/رالشر

رعددراألسهمرالقائمةرلري•  
كةروسعرراألسهمرالالحقةررتجزئةراألسهمر/رتجزئةراألسهمرالعكسية:ريتمرتعديلرالزيادةر/رالنقصرف  لشر

ارلذلك.رمثلرهذارالحدثرسوفريتأثرربالتاريــــخرالسابق
ً
 .والقيمةراالسميةروفق

رالتاريــــخرالسابقرللتاريــــخرري•  
رتاريــــخرسابقربناًءرعلرالحيازةرالمؤهلةرف   

األسهمراإلضافية:ريتمرتخصيصراألسهمراإلضافيةرف 

الستالمرمنرالوكيل.ريمكنرالتعاملرمعرمثلرهذهراألحداثرإمارعنررالسابقروستكونرمتاحةرللتداولربعدرتاريــــخرالقيمةرعندرا

راألسهمراإلضافيةرلحسابرالعميلرأورعنرطريقرإضافةرقيمةرالحصةرالمذكورةرإىلرحسابرالعميل  .طريقرتوفب 

ريحتفظربهارالعمالءرمنرحساباتري•  
رتخضعرلعمليةرالتصفيةروالبر  

كةرالبر العميل.ررالتصفية:رستتمرإزالةراألدواترالماليةرللشر

رحساباترالعميلرعندراالستالم  
 .ستقيدرعملياترالتصفية،رإنروجدت،رف 

كةرجديدةرومستقلة،رمنرخاللرتوزيــــعرأسهمرجديدةرري• كةراألمرقيمتهاربعدراالنفصال،ربسببرإنشاءرشر المنبثقة:رتفقدرأسهمرالشر

كةرالجد كةراألم.ريحصلرحاملوراألداةرالماليةرالمذكورةرعلرأسهمرمعادلةرللشر  .يدةركتعويضللشر

https://capex.com/ae-ar/trading-conditions
https://capex.com/ae-ar/legal-documents-summary-of-costs-and-fees
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كاترالعامةرمعرالهدفرالمعلنرري• رمارتندمجرالشر
ً
كتانرلتشكيلركيانرواحد.رغالبا عملياترالدمج:ريحدثراالندماجرعندمارتتحدرشر

رالسوقرأورمنردخولرقطاعاترأعمالرجديدة.رستنعكسرر  
،رمنرخاللراكتسابرحصةرف  رزيادةرقيمةرالمساهمي    

المتمثلرف 

 .لعميلالتعديالترذاترالصلةرعلرحساباترا

 

رمتكررةرر رقدرتكونرخاصةرور/رأورغب   
رهذارالقسمروالبر  

رلمريتمرتضمينهارف   
كاترالخاصةرالبر كةرمعرأحداثرالشر ستتعاملرالشر

كةرر كةرالريؤثررعلرالشؤونرالماليةرللشر ارلتقديررالشر
ً
لصالحرالعمالءرإىلرالحدرالذيريسمحرفيهرالوقتروالعمليةرالتشغيليةرووفق

رخطر  
 .وضعهمرف 

رحالةرر  
راألدواترالماليةراإلضافيةرف  ،رفقدريتمرالتعاملرمعهارإمارعنرطريقرتوفب  كةرلحدثرمؤسس  رتقدمهارالشر  

خضوعراألداةرالبر

رأيرحال،رر  
لحسابرالعميلرأورقدرينتجرعنهارتعديلرنقدي،رعنرطريقرإضافةرقيمةراألداةرالماليةرالمذكورة.رلحسابرالعميل.رف 

رحدثترسيعكسرحسابرالعميلرالقيمةرالمعدلةرور/رأور  
اترالبر  .عددراألسهمربعدرالتغيب 

ريجبرفيهارإجراءرالتعديالترذاترالصلة،رولكنرلمريتمرتأكيدرتاريــــخرالدفعرللحدثرأوربعدردورةرالتداول،رأوربسببرر  
بالنسبةرللحاالترالبر

لذلك.رسيتمرحجزرر ار
ً
إبالغركلرعميلروفق يدوًياروسيتمر التعديالتر كةرهذهر الفنية،رستعالجرالشر الناتجةرعلرحسابرالقيودر التعديالتر

رأقربروقترمتاحر/رممكن  
ر.العمالءرف 

ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وط-2  الملحق  المالية األوراق تداول شر

 

وطر النطاق .1   األخرى الملزمة والشر
 

ر يتداولونر الذينر العمالء عل فقط الملحق هذار ينطبق .1.1  
 .المالية لألوراق المالية األدوات ف 

وط أن المفهوم من .1.2 ات والمتطلباتر واألحكام الشر ر التداول عل تنطبق قد اإلضافيةر والقيود والوظائف والمب    
 المالية األوراق ف 

كة ويحق ، بهار ملزم أنه عل العميل ويوافق الصلة ذات المنصة علر المتوفرة هار للشر  ؛ هذه العميل اتفاقية ألحكام وفقار تغيب 
ات هذه مثل وجودر من التحقق علر العميل يوافق ،ر لذلك    .جديد طلب تقديم قبلر التغيب 

ر األوامر تنفيذ يتمر .1.3  
ر الموقعر عل المتاحة "األوامرر تنفيذ وسياسة الفضلر المصلحة ملخص" ل وفقار الماليةر األوراق ف   

ون   .اإللكبر



 

 

40 

 

 خدمة تداول األوراق الماليةي .2
ي البورصة .2.1  

 
ي الصناديق المتداولةي ف  

 
اء وبيعي األسهم والوحدات ف  عل منصتنا،ي باإلضافة إل األوراق المالية ("ETFs") يمكنكي شر

ي قد نقدمهاي من وقت آلخر  
 .األخرى الن 

ي أنناي سنكون الطرفي .2.2  
ي مطابقي عند تزويدك بخدماتي تداول األوراق المالية .هذاي يعن   قد نترصف كمدير أو عل أساس رئيس 

 .المقابل لتداوالتك
ي تتم بدون رافعةي مالية ويتم تميير ي خدماتي تداول األوراق الماليةي لديناي اعتماداي علي .2.3  

وطي عل المعامالت الن   تنطبق هذه الشر
 .نوع المركزي الذي تدخلي فيه ،ي والبلدي الذي تقيم فيهي ،ي والسوق الذيي يتمي فيهي تداول الورقة المالية القابلة للتحويل

ي المعقدة )مثل األسهم( .2.4 ي المنتجات غير  
 
ي المعامالت ف  

 
ي نقدمهاي لك ف  

 .لسناي مطالبير ي بتقييمي مدى مالءمةي المنتج أو الخدمة الن 
ي األوراق المالية .2.5  

 
كة وموافقتكي عل تقديم هذه المعلوماتي من خاللي التداول ف ي الشر  قد نقدم التفاصيل الخاصة بكي إل مسجل 

 علي منصتناي
 

 

 القيودي .3
 

ر يتم آراءر بأير يتعلق فيمار ضمانات أو إقرارات أي نقدم لن ر االستثمار استصواب بمدى يتعلقر فيمار لك عنهار التعبب   
 
 أوراق أي ف

 عام وصف تقديمر باستثناء ،ر عام بشكلر باالستثمارات أو المالية األوراق هذه من بأي يتعلق وفيمار (شفهيار أور كتابيار سواء) مالية

 .المقدمة المالية األدوات ومخاطر لطبيعة

كات إجراءات إشعارات تكون قد ر ،ر الشر  
ر البر  

ار يحدث بحدث إشعارار تعب  كة جوهريار تغيب  ر ، للشر  ، مساهميهار عل تؤثر وبالتاىل 

 هذه أن نعتقد قد أننار منر الرغم عل .تلخيصهار أو ترجمتهار تمت وربمار عليهار نسيطر ال مصادر من عليهار الحصول تم قد

ر الواردة المعلومات منر بالتحقق ملزمي  ر لسنار أننار إال موثوقة،ر المصادر  
 ملخص،ر أور ترجمة أي إخالص أور اإلشعارات هذه ف 

ر  هذه عل االعتماد عن تنجمر قد خسارة أي عن تجاهك مسؤولي  ر نكونر ولن توقيتها، أو اكتمالهار أو دقتهار نضمنر الر وبالتاىل 

 .اإلشعارات

كات لمصدريي األوراق المالية ، ألنناي الي نقدم المشورة االستثمارية   .أنت ملزم بشكل مستقل بتتبع جميع إجراءات الشر

ي نقدمهاي بناءي عل طلبك فقط .الي يجوز لناي وال لألوصياء الفرعيير ي أو المرشحير ي  
 تتوفر تفاصيل خدمات التصويت بالوكالة الن 

 تنفيذي أيي شكل من أشكال الوكيل،ي أو إعطاء أي موافقة أو اتخاذ أي إجراءات، فيماي يتعلق بأي أوراق مالية إال بناء عل

، جميع األوراق ي :أ (تقديم، بناء عل إشعار كتاب   ي تعليماتك عل خالف ذلك،ي فإنناي مخولوني بماي يل   تعليماتك .إل أن نتلق 

ي تتطلب  
دادهاي أو تستحقي بطريقة أخرى،ي وجميع كوبونات الدخلي والفوائد وبنود الدخل األخرى الن  ي يطلبي اسي   

 المالية الن 

ي قد تكوني مطلوبةي للحصول عل الدفعي فيماي يتعلقي باألوراق المالية  
  .الدفع عند العرض؛ بي (تنفيذ الشهادات والمستنداتي الن 

داد إل حساب التداول الخاصي بك فقط بعد اإليصاالتي الفعلية .سنقوم بإيداع الدخل  سنقوم بإضافة الدخل وعائدات االسي 

ي ي بعدي تاري    خ استالمهاي الفعل  ي موعد ال يتجاوزي يوم العملي التال   
ي حسابي التداول الخاص بك ف   

 .علي األدواتي الماليةي ف 

 

األصولي ومعالجة الحفظ .4  
ر محفوظة األسهمر مثل المالية األوراق  

ر وهذار .الحجز ف   
تيب منار تطلبر أنك يعب  يتهار مالية أوراق ألي البر  االحتفاظ ليتم منصتنار عل اشبر

ر عنك نيابة بهار ر حبر  .("الحفظ أصولر") للتحويل القابلة المالية الورقةر تلك لبيع منكر التعليمات منر المزيد نتلفر

ر بك الخاصة الماليةر األوراق تكون عندمار  
ر" سنكون الحجز،ر ف  ر التسبب أور بفتح، وسنقوم "عليك الوص   

 المطلوبة الحساباتر فتح،ر ف 

ر ملكيتك حقوقر لحمايةر  
 هذار بموجبر تفوضنار أنت .األصول تلك تضاؤل أو فقدان فرصة وتقليلر كاف، بشكل المالية األوراق تلكر ف 

 .بهار المعمولر القواني  ر بهر تسمحر اسم بأي الحفظ أصول تسجيل ترتيب أور بتسجيل
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ر الحفظر لخدمات نرتب قد أور ، بهار المعمول للقواني  ر وفقار عنك نيابة الماليةر باألوراق سنحتفظر  
كة تقدمهار البر  يسمر مار وهذار) أخرى شر

ر" ر الوص  ر حل أو إعسار أو إغفاالتر أو أفعال أي عن مسؤولي  ر لسنار نحنر .("الفرع  ر الوص   ناتجةر تتكبدهار خسائر أي تكن لمر مار ، الفرع 

نار أو احتيالنار عن  .الجسيم إهمالنار أو المتعمد تقصب 

، حفظ أمي  ر باسم أو باسمنار محفوظة الحفظ أصول كانت إذار ر نتخذ فسوف فرع   الخاصةر الملكية حقوق وحماية حمايتهار لضمان تدابب 

ر بمار بك،  
 
 :ذلك ف

ر والحساباتر بالسجالت االحتفاظ  
ر من تمكنر البر  آخرر عميل ألي بهار المحتفظر الحفظ وأصول لك بهار المحتفظر الحفظ أصول بي  ر التميب  

 بنا؛ر الخاصة الحفظ أصول ومنر

 لك؛ر بهار المحتفظر المالية األوراق مع مراسالتهار سيمار وال دقتها، تضمنر بطريقةر والحساباتر بالسجالت االحتفاظ

؛ر الحفظ أمناء وحساباتر الداخلية وسجالتنار حساباتنار بي  ر التسويات إجراء  ور الفرعيي  

ي حفظ أمير ي لدى مودعةي ماليةي أوراق أي أن لضمان خطواتي اتخاذ أصولي مني أي أو أصولناي مني أي عن منفصل بشكل تحديدهاي يمكن فرع   

ي الحفظ أمير ي الفرع  . 

ي حفظ أمير ي لدى لحفظهاي بك الخاصة المالية األوراق إيداع يتم عندماي قانون بموجب مطلوباي ذلك كان إذاي ،ي حاالت هناك تكوني قد ، فرع   

المالية األوراق علي مقاصة حق أو امتياز أو ضمانية مصلحة الباطني لألمير ي يكون قد ، المالية باألوراق االحتفاظ فيهي يتم الذيي البلد  

ي هذاي يمكني مماي بك الخاصة ي الوص  ي الترصف من الفرع   
 
داد أجل من ،ي بك الخاصة المالية األوراق ف ي الديون اسي   

أو بك تتعلق الي الن   

لك الخدماتي تقديم . 

ي) اآلخرين لعمالئناي المالية األوراق مع جنب إل جنباي بك الخاصة المالية األوراق تجميع سيتم وديعة معي ("الجامع الحساب" هذاي نسم   

باسم ثالث طرف  Key Way Markets Ltd ي .عمالئناي عن نيابة  
المالية األوراق فصلي الممكن من يكوني الي قد الحالة، هذهي مثل ف   

اآلخرين بالعمالء الخاصة تلك عن بك الخاصة . 

كات حدث كان إذاي اي يسبب أني شأنه من حدثاي كونه ، الشر ي تغيير  
ي أو واحد ف  األسهم وتقسيم ، األسهم دمج مثل) المالية األدوات من أكي   ، 

ات ،ي (شابهي وماي) االستحواذي وعروضي ،ي الدمج وعملياتي ، التنظيم وإعادة األرباح وتوزيعات ، التجاريةي العالمة وإعادة األسماءي وتغيير  ، 

اتي ، والشطب ، واإلعسار ي والتغيير  
ي مالية ورقةي عل يؤثر (بهاي المعمولي اللوائح أو القانون ف   

نبذل فسوفي ، بك الخاص التداول حساب ف   

ي المالية األوراق لضبط معقولة جهوداي  
ي عادلة بطريقةي بك الخاص التداول حسابي ف  فإنناي ذلكي ومعي السوق، ممارسات  معي وتتماسر  

ي بالحق نحتفظ  
كات بحدث تتأثر مفتوحةي مراكز أي إغالق ف  الشر . 

كات أحداث تؤثري عندماي داد عمليات مثل) الشر ي االسي   
ي الموجودة االستثمارات كل وليس بعض عل (الجزب   

سنقوم جامع، حساب ف   

ي) مناسبةي نراهاي كماي ومنصفةي عادلة بطريقة معينير ي لعمالء النحو هذاي عل المتأثرة االستثمارات بتخصيصي  
تخصيص عل تنطويي قد والن   

ي الحرصي الي المثال سبيل علي تناسن   ). 

ي الحفظ بأصول يتعلقي فيماي عليهاي الحصول لكي يحق قد مماثلة مبالغ أو مدفوعات أو فوائد أو أرباحي أيي مبالغي بجميع سنطالب  
يتم والن   

ي ترتيب أو معاهدة أي بموجب لديكي تكوني قد فائدة أو استحقاق بأي المطالبة عني مسؤولير ي نكون لن لكنناي ، بهاي إخطارناي ين  
معمول ض   

ي القبيل هذاي من مبالغي أي سندفع .به  
بك الخاص التداول حساب ف  . 

ي بتعيير ي نقوم عندماي المالية باألوراق يتعلق فيماي ضماناتي أو إقرارات أيي نقدم لن .لناي تابعاي يكوني فقد ،ي الحفظي بأصول لالحتفاظ وص  . 

ي مطالبة إثباتي أوي مطالبة تقديم أو قانونية إجراءات بإقامة لديناي الفرعيير ي الحفظ أمناء أو نحن ملزمير ي نكون لن  
أو إعسار إجراء أي ف   

داد عائدات أو الدخلي بتحصيل يتعلقي فيماي إجراء أي اتخاذ االسي  . 

 

ي  
ي مطالبة فقطي لديناي يكون قدي ، الثالث الطرف بوديع يتعلقي فيماي أخرى مماثلة إجراءات أي أو اإلعسار حالة ف  الطرفي ضد مضمونة غير  

ي األموال أن لخطر العميلي يتعرض وسوف ، العميل عن نيابة الثالث  
ي الثالثي الطرف من تلقيناهاي الن  العميل مطالباتي لتلبية كافية غير  

ام أيي نقبلي ال نحني .الصلة ذيي بالحساب المتعلقة بالمطالباتي ناتجة خسائر أي عن مسؤوليةي أو الي   . 
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ي المالية األوراق ببيعي تقوم لن  
منهاي جزء أوي أخرى بطريقةي معهاي التعامل أو رهنهاي أو لكي بهاي نحتفظي الن  . 

 

الحدي إل اإلقراض هذاي تقديم سيتم .ثالث طرفي أي إل عنك نيابةي بهاي محتفظ ماليةي أوراق أيي إقراضناي علي ضاحة وتوافق وتقبل تقر أنت  

بهاي معمول قوانير ي ألي وفقاي إجراؤه يتم الذي . 

 

 المخاطري .5
ر مخاطر عل المالية األوراق جميع تنطوير ر منتجات تداول عند حبر ر للتداول المقبولةر األسهم مثل معقدة، غب   

 
ر أور منظم سوق ف  

 
 سوق ف

، ثالث بلد  
 
ر لالستثمار والتعهدات والسندات، المال، سوق وأدوات مكاف ر الجماع   

 
 الماليةر األوراق أسواق تكون أن يمكن .المالية األوراق ف

ر ممار ، اليقي  ر عدم من درجة وتحملر متقلبة  
ر المالية األوراق تداول أن يعب   .للجميع مناسب غب 

ر ر للمخاطر الكاملر فهمك من التأكد يرح   
 .المناسبة المستقلةر المشورة خذ ، األمر لزم وإذار خدماتنار استخدام قبل عليهار تنطوي البر

ر خدماتنار استخدام مخاطر حول المعلومات منر مزيد علر العثور يمكنر  
 
 .موقعنار عل "المخاطر عن اإلفصاح" ف

 تنفيذي .6
ي والبند 13 مني هذه االتفاقية للحصول عل مزيدي من .7  

وب  ي الرجوع إل "سياسة تنفيذ األوامر "عل موقعناي اإللكي   يرج 
اماتناي التنفيذية تجاهك  .المعلوماتي حول كيفية امتثالناي اللي  

 

 تضارب المصالح .7

ي للحصول عل مزيد من المعلومات حول كيفية إدارتناي  
وب  ي الرجوع إل "ملخصي سياسة تضاربي المصالح "عل موقعناي اإللكي   يرج 

 .لتضارب المصالح

 

 اوامر .8
 

ر الصلة ذاتر البنود إىل باإلضافة  
ر مار ينطبق منصتنا، عل التداول تعليمات وتقديم طلب تقديمر كيفية حول االتفاقيةر هذه ف   .يل 

ر طلباتكر بتنفيذ نقوم  
ر ولكن ، عمليار ممكن وقتر أقرب ف   

ر هناك سيكون األحيان بعض ف   نكون وعندمار لطلبك استالمنار وقتر بي  ر تأخب 

ر .تنفيذه عل قادرين  
، حدوث حالة ف  ر المالية لألوراق السوق سعر بي  ر فرق هناك يكون قد تأخب   

ر السوق وسعر منك اقتباسهار تمر البر  
 ف 

ر يكون ال أو يكون قد والذي البورصة،  
 تم الذير بالسعر طلبك تنفيذ منهار مطلوبار وليس طلبك قبول البورصة منر يطلب الر .صالحك ف 

 .منك اقتباسه

ر ، لك ملزم به تقوم طلبر كل ر الدخول بمجرد الفور عل معاملةر أير علر مستحقة مبالغر أي دفع عليك يجب وبالتاىل   
 .المعاملة ف 

ر طلباتك مراقبة عن مسؤول أنت  .إلغاؤهار أور حالتهار تأكيد يتم حبر

 

 رسوم .9
 

ر ر موقعنار عل والتكاليفر والرسوم العموالت جدول إىل الرجوع يرح   
ون   حول معلومات عل للحصول االتفاقية هذهر منر 22 والبند اإللكبر

 .المطبقة والتكاليفر الرسوم

ر إضافية رسومار أيضار تتكبد قد  
ر أو الجسيم إهمالنار بسبب وليس ، المعاملة تسوية فشل أو تأخرر حالة ف   .االحتيال أور المتعمد التقصب 

 إشعار تقديمر خالل من ، بك الخاص التداول حساب من خصمهار سيتمر ،ر االقتضاءر وعند ،ر مسؤوليتك القبيل هذار منر مبالغ أي ستكون

ر  .لك مسبق كتان  
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 استيطان .10
 

ر استثماراتك تستقر سوف  
 
ر التحويل التسويةر تمثلر .المحلية لألسواق وفقار للتحويل القابلة المالية األوراق ف  إىل المالية لألوراق الرسم 

اء سعر واستالم بك الخاصر التداول حساب ر بعد هذار يحدث مار عادة .المستوطن قبلر من الشر  األمرر فيه ينفذر الذي اليوم منر عملر يوم 

ائبر والتكاليفر الرسومر وجميع المعاملة مقابلر خصم سيتمر .للتحويل القابلر الضمان علر اعتمادار يختلف قد هذار ولكنر ،  المطبقةر والرص 

ر بكر الخاص التداول حسابر منر المعاملة تلك علر  
 
 موقعنار عل والرسوم والرسوم العموالت لجدول وفقار المعاملةر تنفيذ وقت ف

ر  
ون  ر ولكن المعاملة، تسوية قبل بك الخاصة للتحويلر القابلةر المالية الورقة بيع يمكنكر .اإللكبر  

 
ر المعاملة تلك فشل حالة ف  

 
 التسوية، ف

ائب ومصاريف رسوم أير وإعادة المعاملة، عكس لنار يحقر ء نفس ليعكس بك الخاص التداول حسابر وتعديل المعاملةر لتلك ورص   
 .السر

ر ألي نتيجة تكبدهار يتمر نفقات أو تكاليفر أو خسائر أي عن مسؤولي  ر نكون لن ر أو تأخب  ر تغيب   
 
 قبلر أو األمرر تنفيذ قبل السوق ظروف ف

 .المعاملة تسوية

 

 

 انهاءي .11
 

تيب نقوم فسوف بك،ر الخاص التداول حساب إلغالقر بتعليمات تزويدنار خالل منر معنار عالقتك بإنهاء قمت إذار  المالية األوراق بيعر ببر

ر آخر حفظر أمي  ر إىل نقلهار أو بك الخاصة  
  .لتعليماتك وفقار معقول،ر بشكل ممكن وقت أقرب ف 

 .باسمك عميلر كأموال البيع بعائداتر االحتفاظ سيتم

ائب رسوم وأي الرسوم فرض سيتم  .موقعنار عل والرسوم العموالت لجدول وفقار ، بك الخاصة المالية األوراق بيع عل سارية أخرىر ورص 

ر.أنت تتحملهر سوف البيع بعد عليه تحصل الذي والمبلغ استثمرتهر الذير المبلغ بي  ر نقصر أي
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وط وأحكام العملة الرقمية وتحذير المخاطر   الملحق 3 - شر

 

 المقدمة . 1

وطرواألحكامرالعامةرالموجودةررر1.1 رمكملةرللشر وط"راالخرى(روه  وطروأحكامرالعمالترالرقميةر)وكذلكر"الشر ريجبرقراءةرشر

:رررعل  
ون  رموقعنارااللكبر

 

conditions-and-documents/terms-/legalar-aecapex.com/https:// 

ر

 

وطرعلرأساسرأنررر1.2 ذاترالرافعةررسيوفررلكرخياررالتداول،رمنرخاللرالمنتجاتررررCAPEX.com/ae-arتمرتحديدرهذهرالشر

العمالترر لبعضر هذهرروكذلكرر)ررالرقميةالماليةر تداولر منر تتمكنر أنر وقبلر اضية"(ر االفبر "األصولر الرقمية"ر "العمالتر

رتحذيررر  
رف  وطروكذلكرفهمرمختلفرتحذيراترالمخاطررالمرتبطةرعلرالنحورالمبي   رقراءةروقبولرهذهرالشر المنتجات،ريرح 

 المخاطررأدناه.ر

 

خدماترررر1.3 منررCryptocurrencyباستخدامر المقدمةر الرقمية،ر بـالعمالتر المتعلقةر الماليةر الرافعةر ذاتر المنتجاتر أير ،ر

CAPEX.com/ae-arرذلكرالمخاطررر  
وطرواألحكامرالعامةرواإلقرارربهاروفهمها،ربمارف  امربهذهرالشر ،رفإنكرتوافقرعلرااللبر 

ارعلرأنرر
ً
وطررالمرتبطةربهاركمارهورمذكوررهناروأنترتوافقرأيض رذلكرالقانونية،رلقبولرهذهرالشر  

لديكرالقدرةرالكاملة،ربمارف 

رالعمالترالرقمية.ر  
رتداولرالمنتجاترذاترالرافعةرالماليةرف   

 والدخولرف 

 

رتقيمرفيهاربالتسجيلرورفتحرحسابرمعرررر1.4  
واستخدامررررCAPEX.com/ae-arيسمحرلكربلدرإقامتكرأورالواليةرالقضائيةرالبر

ر  
اءرأورالتداولرأوررررالمنتجاترذاترالرافعةرالماليةرالبر ربلدرحيثرالشر  

رالعمالترالرقمية،روأنكرلسترمقيمرف   
يتمرتداولهارف 

ر رأورغب  رتنطويرعلرالعمالترالرقميةرمحظورربشكلرمباشر  
.رالمعامالترالبر  مباشر

 

ربلدرإقامتكروالسلطةرالقضائيةرر1.5  
رذاترالصلةرف  ذاتررررتقعرعلرعاتقكروحدكرمسؤوليةرالتأكدرمنرامتثالكرلجميعرالقواني  

رالعمالترالرقميةر،ركمارتوافقرعلرتعويضرر  
الماليةرف  ريمكنكرمنرخاللهارالوصولرإىلرالمنتجاترذاترالرافعةر  

الصلةرالبر

CAPEX.com/ae-arرالقيامرر  
 بذلك.رعنرأيروجميعرعواقبرالفشلرف 

 

اريجبرفهمرالمخاطررقدرالرتكونرالمنتجاترذاترالرافعةرالماليةرالمتعلقةربالعملةرالرقميةرمناسبةرلجميعرالمستثمرين،ركمرر1.6

رهذهرالمنتجات.رتقعرعلرعاتقكرمسؤوليةرالتأكدرمنرأنكرعلردرايةربطبيعةرهذهرالمخاطرروتدركرر  
المرتبطةرباالستثماررف 

رتنطويرعليهاروأنر  
أنرهذهرالمنتجاترشديدةرمنرناحيةرالمخاطرةروالمضاربة،رويجبرأنرتكونرعلردرايةربالمخاطررالبر

رمنتجاترالرافعةرالماليةرللعمالترالرقميةرمناسبرلك.رتفكررفيمارإذاركانراالستثما  
 ررف 

https://capex.com/ae-ar/legal-documents/terms-and-conditions
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 . تحذيرات المخاطر 2

اضية،رتمرتحذيركربكلرر2.1 رالمنتجاترذاترالرافعةرالماليةرالمتعلقةربهذهراألصولراالفبر  
المخاطرررشفافيةربشأنقبلرالتداولرف 

رهذهرالمنتجات،رفإنكرتوافقروتقرربأنكرتفهمروتقبلرجميعرالمخاطررالمرتبطة.رر  
راالستثماررف   

المرتبطةربهاروقبلراالنخراطرف 

م وعادةر شاملةر ليستر أدناهر المتعلقةررالقائمةر الماليةر الرافعةر ذاتر المنتجاتر معر التعاملر ر  
ف  الكامنةر المخاطرر تنطبقر ار

رأيررررCAPEX.com/ae-arبالعمالترالرقمية.رقدرتكونرهناكرمخاطررإضافيةرلمريتوقعهارر  
وطرأورف  رهذهرالشر  

أورتحديدهارف 

رتكرالماليةرووضعكررتحذيررمخاطررآخر.ريجبرعليكرقراءةرتحذيراترالمخاطرربعنايةرويجبرعليكرتقييمرمارإذاركانترقد

رذلكرمستوىرتحملرالمخاطر،رمناسبةرلتداولرالعمالترالرقميةربأيرشكلرمنراألشكال.ر  
،ربمارف   الماىل 

 

:ر  لذلكرتقرروتوافقرعلرماريل 

رالعمالترالرقميةرمعقدةروذاترطابعرمخاطرةرعاليةرمثلرتقلباترأسعارررر2.2  
العمالترالرقميةروالمنتجاترذاترالرافعةرالماليةرف 

ررأسرمالرالمستثمر.رالعمالترالرقميةرتتعرضرلعددرمنرر رفإنهارتنطويرعلرمخاطررعاليةرمثلرخسارةرإجماىل  السوق،روبالتاىل 

رقدرالرتكونرمور  
راالستثماراترالتقليدية.رالمخاطرراإلضافيةرالبر  

 جودةرف 

ةرخاللرررر2.3 ،روقدرتؤديرإىلرخسارةركبب  رأيريومرمعي    
رقيمتهارعلرنطاقرواسعرويمكنرأنرتكونرشديدةرالتقلبرف  يمكنرأنرتتغب 

رفإنر رأيرلحظة،روبالتاىل   
اضيةرالخاصةربكرف  ة.ربسببرهذهرالتقلبات،رقدرتزيدرأورتفقدرقيمةراألصولراالفبر ةرزمنيةرقصب 

فبر

اضية،رق رافبر اضيةرأورغب 
رحدوثرخسائررأيرعملة،رافبر  

رالقيمة،روهناكرخطررمتأصلريتمثلرف   
ةرف  اتركبب  درتخضعرلتغب 

رأيرمنتجرذيررافعةرماليةرمتعلقةربالعمالترالرقمية.ر  
 نتيجةرلذلكرالتداولرف 

 

ةرويمكنرأنرتؤدير رالعمالترالرقميةركبب   
رالتداولرواالحتفاظربالمنتجاترذاترالرافعةرالماليةرف   

يمكنرأنرتكونرمخاطررالخسارةرف 

 إىلرخسارةررأسرمالرالمستثمرربالكامل.ر

 

العمالترررر2.4 ة.رتعملرأسواقر اترزمنيةرقصب 
رفبر  

ةرف  اترأسعارركبب  راألسعاررمعرتغب   
تقلباترعاليةرف  الرقميةر العمالتر تظهرر

رأيروقت.ر  
ريمكنرأنرتحدثرتحركاتراألسعاررف   الرقميةرعلرمداررالساعةرطوالرأيامراألسبوع،روبالتاىل 

 

رأيروقت.ريتطلبرتداولرالعمالترالرقميةرمعرفةرجيدةرراألصولراالفررر2.5  
رف  اضيةرالرتزالرتقنيةرتجريبيةرالرتزالرتتطورروقدرتتغب 

بر

لديكرر تكنر لمر إذار المنتجاتر مثلرهذهر ر  
ف  تتداولر أالر ريجبر المستثمرين،روبالتاىل  لجميعر مناسبةر ليستر ر باألسواق،رفه 

ةرالالزمةربهذارالمنتجرالمذكوررويجبرر رأنرتكونررالمعرفةروالخب 
ً
درايةركاملةروفهمرللخصائصروالمخاطررالمتعلقةررررعلررردائما

 بهذهرالمنتجات.ر

 

 الريحقرلكرأيرحمايةرخاللرتداولرمثلرهذهرالمنتجات.رر2.6

 

 قدرتختلفرالرسومروفروقاتراألسعاررعنرالمنتجاترذاترالرافعةرالماليةراألخرى.رر2.7
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رإيقافرأورتعليقرالتداولررar-.com/aeCAPEXيحتفظرر2.8  
رمنتجاترالرافعةرالماليةرللعمالترالرقمية.ربالحقرف   

 ف 

 

رأسعاررالعمالترالرقميةرالمستخدمةرلتحديدرقيمةرمنتجرذوررافعةرمالية،رممارقدريؤثررررر2.9  
يمكنرأنرتكونرهناكراختالفاترف 

رالحصولرعلرقيمةرعادلة.ر  
 علرقدرتكرف 

 

:ر ارعلرماريل 
ً
 أنترتوافقرأيض

 

رمنظمة،رفإنرتكوينراألسعارروحركاتراألسعاررر2.10 رالتبادالترالرقميةرالالمركزيةروالغب   
رألنهريتمرتداولرالعمالترالرقميةرف 

ً
نظرا

رأيروقترر  
رف  للتغيب  رقدرتكونرعرضةر  

،روالبر رالمعي   للعمالترالرقميةريعتمدرفقطرعلرالقواعدرالداخليةرللتبادلرالرقم 

رإىل
ً
رمقارنةرررروبدونرإشعار.ريؤديرهذارغالبا رقدرتكونرأعلربكثب   

رأسعاررالعمالترالرقميةروالبر  
تقلباترعاليةرخاللراليومرف 

 باألدواترالماليةرالتقليديةراألخرى.ر

المبالغرر لخسارةر العاليةر المخاطرةر تقبلر فإنكر الرقميةر العمالتر ر  
ف  الماليةر الرافعةر ذاتر المنتجاتر تداولر خاللر منر لذلك،ر

رر  
رقدرتحدثرف   

ةرنتيجةرلتحركاتراألسعاررالسلبيةرالمفاجئةرللعمالترالرقمية.رالمستثمرة،روالبر ةرزمنيةرقصب 
 غضونرفبر

 

للقواعدرررر2.11 ،ر الرقميةر البورصاتر تقدمهار ر  
البر األسعارر معلوماتر ر وتوفب  السوقر بياناتر تخضعر قدر ذلك،ر إىلر باإلضافةر

ور القواعدر عنر ر بشكلركبب  تختلفر قدر ر  
والبر البورصاتر لهذهر الداخليةر البورصاترروالممارساتر تراعيهار ر  

البر الممارساتر

رر افرتنظيم  ربورصاترالعمالترالرقميةرالرتخضعرأليرإشر  
رف  المنظمة.رلذلكريجبرأنرتدركرأنرقواعدرتشكيلرالتسعب 

رأيروقت.ر  
رلتقديررالبورصةرالرقميةرذاترالصلةرف 

ً
هاروفقا  ويمكنرتغيب 

 

اتخاذرإجراءاترأخرىرقدرتؤديرإىلرتعليقرأوروقفرالتداولربهارركمارقدرتفرضرهذهرالبورصاترالرقميةرتعليقرعلرالتداولرأورررر2.12

رلنا.ر رمتاحي    أورأنرالسعرروبياناتراألسوقرقدريصبحانرغب 

 

رحالةرحدوثرر  
رذلكرخسارةرجميعرالمبالغرالمستثمرة.رف   

رعلرصفقاتكرالمفتوحة،ربمارف  رسلب   قدرتؤديرهذهرالعواملرإىلرتأثب 

رأيربورصةررقميةرنستمدرمنهارمعلوماتراألسعاررالخاصةربنارللعملةرالرقميةرررانقطاعرمؤقترأوردائمرللتداولرأورتوقفه  
ف 

رهذهرالعملةرالرقميةرحسبرآخررسعررمتاحرللعملةرالرقميةرذاترالصلة،روقدرر  
رصفقاتكرف  ذاترالصلة،رفسيتمرتسعب 

ر رقادررعلرإغالقرأورتصفيةرالمراكزرأورسحبرأيرأموالرمتعلقةربهذارالمركزرحبر ررتكونركذلكرغب   
استئنافرالتداولرف 

 البورصةرالرقميةرذاترالصلةر)إنروجد(.ر

 

رأيربورصةربديلةرلها،رفقدريكونرهناكرفرقرررر2.13  
رذيرالصلةرأورف  رالبورصةرالرقميةراألوىل   

عندراستئنافرالتداولرمرةرأخرىرإمارف 

راألسعارر)فجوةرسعرية(رقدرتؤثررعلرقيمةرمراكزرالمنتجاترذاترالرافعةرالماليةرال  
رف  رالعمالترالرقميةرركبب   

خاصةربكرف 

ة.ر  ذاترالصلةروقدرتؤديرإىلرمكاسبرأورخسائرركبب 
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.ررأنترتوافقروتقبلرعلرأنهرتمرإبالغكرررر2.14
ً
رحالةرعدمراستئنافرالتداول،رفمنرالمحتملرأنرتفقدراستثماركربالكاملرتماما  

ف 

روأنكرفهمته،ركماريجبرأنرتأخذرهذهرالمخاطررCAPEX.com/ae-arمنرقبلرر راالعتباررعندراتخاذرربهذارالخطررالمعي    
ررف 

رالعمالترالرقمية.ر  
 أيرقراراتراستثماريةرفيماريتعلقربتداولرالمنتجاترذاترالرافعةرالماليةرف 

 

 

رتشملرهذهرر  
رهذهراالتفاقيةرورالموافقةرعليهارأورقبولهاردونرتعديالتر،روالبر  

وطرالواردةرف  يجبرعليكرقراءةرجميعرالبنودروالشر
وطرواألحكامرالمنصوصرعلي كةرالشر رلشر

ً
 Key Way Marketsهارأدناهروتلكرالمدرجةرهنارباإلشارةرإليهار،رقبلرأنرتصبحرعميل

Ltd. 

امربهذهرر وطرواألحكامر،رأورأيرجزءرمنهار،رور/رأورإذاركنترالرتوافقرعلرااللبر  اضاترعلرأيرمنرهذهرالشر إذاركانترلديكراعبر
وطرواألحكامر،رأورأيرجزءرمنهار،رفالرتسجلرر نترالخاصةربناربأيرشكلرمنررالشر راإلنبر الدخولرور/رأورتستخدمروسيلةرالتداولرعب 

 األشكالروإبالغناركتابًيارعلرالفور.ر

 

 

 


