
 

 

 2020، فبرایر  1اإلصدار  

 سیاسة تصنیف العمیل
 

(  أبوظبيفي سوق    KEY WAY MARKETS LTDُسّجلت شركة   .1 تنظیم ADGMالعالمي  سلطة  قبل  من  ومنظمة  ) ومرخصة 
سوق   لدى  المالیة  (  أبوظبياألوراق  الشركة  FSRAالعالمي  تسجیل  رقم  المتحدة،  العربیة  اإلمارات  في  ویقع   000003041) 

 العربیة اإلمارات ظبي، أبو الماریة، جزیرة العالمي، ظبي أبو سوق ُمربعة الختم، برج ،15 الطابق  ،132-103مكتبھا المسجل في
 ("الشركة").  المتحدة

 تصنیف العمالء   .1
 . Key Way Markets LTDسیتم تصنیف العمیل بمجرد أن یقوم بفتح حساب أونالین مع شركة 

 ھناك ثالث تصنیفات للعمالء:  

 عمیل التجزئة؛ )أ(
 العمیل المحترف؛ و ) ب(
 النظیر السوقي. ) ج(

 عمالء التجزئة  .2
 فإنھ عمیل تجزئة.ھو شخص ال یمكن تصنیفھ كعمیل محترف أو نظیر سوقي، ووفقاً لقواعد دلیل تصریف األعمال  

 العمیل المحترف  .3
 ھناك طریقتان یمكن من خاللھما تصنیف الشخص على أنھ عمیل محترف:

 العمالء المحترفون "معتمدون"؛ )أ(
 العمالء المحترفون "قید التقییم".  ) ب(

 

 یعتبر الشخص عمیالً محترفاً "معتمد" إذا كان ھذا الشخص:   .3.1
 

 من المتطلبات التالیة: األقل اثنتینھو شخص، حتى تاریخ أحدث بیاناتھ المالیة، استوفى على    )أ(
 $ ملیون دوالر أمریكي؛ 20میزانیة عمومیة قدرھا   •
 $ ملیون دوالر أمریكي؛ أو 40صافي مبیعات سنویة قدرھا  •
 $ ملیون دوالر أمریكي ("متعھد كبیر")؛ 2تمویل خاص أو رأس مال ما ال یقل عن   •

 
 منظمة متعددة القومیات والتي یكون أعضاؤھا إما دوالً أو بنوك مركزیة أو سلطات نقدیة وطنیة؛   ) ب(
 أخرى.  حكومة مشكلة حسب األصول، وكالة حكومیة، بنك مركزي أو سلطة نقدیة وطنیة ألي دولة أو والیة قضائیة  ) ج(
 ھیئة عامة أو ھیئة استثمار حكومیة  )د(
 ھیئة معترف بھا أو ھیئة عن بعد  ) ه(
 شخص ُمفَوض   ) و(



 

 

 إدارة الشركة لصندوق المعاشات التقاعدیة المنظم  )ز(
 صندوق االستثمار الجماعي أو صندوق التقاعد المنظم  ) ح(
 ظمة الدولیة لھیئات األوراق المالیة؛ھیئة اعتباریة تم إدراج أو قبول أسھمھا للتداول في أي تبادل لدولة عضو في المن  ) ط(
للتوریق  )ي( أي كیان مخصص  بما یشمل  المالیة،  األدوات  في  االستثمار  آخر ھو  الرئیسي ألي مستثمر مؤسسي  النشاط  یتمثل 

 المالي لألصول والمعامالت المالیة األخرى؛
دوالر أمریكي   10,000,000األمین االئتماني ھو شخص لدیھ أو كان لدیھ خالل االثني عشر شھراً الماضیین أصول بقیمة    ) ك(

 على األقل. األمین الفردي في مجلس إدارة ھذه الشركة االئتمانیة ھو فقط عمیل محترف "معتمد" فیما یتعلق بھذا االئتمان؛ 
یذ ھذه األنشطة حصراً ألغراض بالقدر الذي یمكنھ من أداء واجباتھ كمكتب العائلة الثریة؛ مكتب العائلة الثریة فیما یتعلق بتنف )ل(

 أو
 (ذ).  -مكتب تابع أو رئیسي ألي من األشخاص المذكورین في القوانین (أ)   )م(

 
بما في   یجب أن یكون للشركة سبب وجیھ لتصنیف عمیل ما بأنھ یندرج ضمن قائمة العمالء المحترفین "المعتبرین" أعاله، .3.2

 ذلك فحص نسخ ألي وثائق داعمة ضروریة واالحتفاظ بسجالت من نفس النوع. 

  



 

 

 العمالء المحترفون قید التقییم .4
 یمكن اعتبار العمیل الفردي كـ ‘عمیل احترافي قید التقییم’ إذا: 

 (قّدم للشركة دلیًال كافیًا)، مع استثناء ما یلي: دوالر أمریكي في صافي األصول 500,000على األقل یمتلك الفرد  

 الممتلكات والتي ھي مكان السكن الرئیسي لھذا الشخص أو أي قرض مضمون على ھذا السكن؛  )أ(

 أي حقوق لھذا الشخص تحت عقد التأمین المؤھل وفقاً لمفھوم لوائح الخدمات المالیة و األسواق؛ أو ) ب(

خالفھ) واجبة السداد متعلقة بإنتھاء خدمة ھذا الشخص أو الوفاة أو التقاعد والتي قد یحق  أي فوائد (في شكل معاشات أو   ) ج(
 لھذا الشخص أو من یعولھم تقاضیھا.

 و

العالمي   أبوظبيفي منصب مھني ذو صلة في شركة أخرى مرخصة في سوق    شھًرا الماضیة موظفًا  12الـ كان الفرد خالل فترة  
)ADGM (قدم للشركة دلیالً كافیًا على ذلك. و 

 أو

المختصة،   المالیة  الكافیة في فھم األسواق  لدیھ الخبرة  الفرد، ألسباب معقولة،  التحلیل الذي قامت بھ الشركة، یبدو أن  أثر  على 
 ر مرتبطة بھا. المنتجات أو المعامالت وأي مخاط

 یمكن اعتبار المتعھد كـ ‘عمیل احترافي قید التقییم’ إذا: 

فإنھ یفي بمعاییر  المالي ھو شخص طبیعي،  المراقب  إذا كان  المالي للشركة (یقدم  المراقب  الشركة)  لتقییم  أو (وفقاً  المتعھد 
 العمیل المحترف للفرد أعاله، شركة قابضة، شركة تابعة أو مشروع مشترك:

 دوالر أمریكي؛  500,000لدیھ تمویل خاص أو رأس مال ال یقل عن  )أ(

على أثر التحلیل الذي قامت بھ الشركة، یبدو أن الفرد، ألسباب معقولة، لدیھ الخبرة الكافیة فھم األسواق المالیة المختصة،    ) ب(
 المنتجات أو المعامالت وأي مخاطر مرتبطة بھا؛ و 

 اختار عدم التصنیف كعمیل تجزئة؛  ) ج(

 ق في معاملتھ كعمیل تجزئة الح .5
 یحق لجمیع العمالء المحترفین معاملتھم كعمیل تجزئة.  یرجى إخطار الشركة في حال رغبت بمعاملتك كعمیل تجزئة

 النظراء السوقیون .6
 یجوز للشركة تصنیف الشخص كـ ‘نظیر سوقي’ إذا:  

 احترافي "معتمد"؛ و  عمیلكان الشخص   )أ(
 تم استیفاء المتطلبات أدناه.   ) ب(

 المتطلبات:  

 یجب على الشركة قبل تصنیف الشخص كنظیر سوقي، الضمان بأن ھذا الشخص:  



 

 

تلقى إشعار كتابي مسبق بالتصنیف كنظیر سوقي فیما یتعلق بنشاط أو معاملة منظمة معینة، أو فیما یتعلق بجمیع األنشطة   )أ(
 والمعامالت المنظمة، و 

 بخالف ذلك خالل المدة المحددة في اإلشعار. لم یُطلب تصنیفھ  ) ب(

 یلزم تسلیم اإلشعار المذكور أعاله إلى: 

 في حالة صندوق التمویل، إما إلى صندوق التمویل أو مدیر الصندوق؛ و  )أ(
 في حالة صندوق التقاعد، إما إلى ھذا الصندوق أو إلى إدارة الشركة.  ) ب(

 

بمجرد تصنیف العمیل كعمیل احترافي، یحق لھذا العمیل االحترافي في أي وقت الحق بالسؤال عن إعادة تصنیفھ كعمیل تجزئة 
 لتحقیق أعلى مستوى من الحمایة.

إذا أدركت الشركة أیة ظروف من شأنھا ضمان إعادة تصنیف العمیل، فإنھا تملك كل الحق بالبدء في العملیة مع العمیل إلعطاء   
 تصنیف أكثر مالءمة.

 

 


