
 

 

 2021  نوفمبر، 3اإلصدار  

 اتفاقیة العمیل 
 مقدمة .1

”)  نحن” أو“الشركة” “Key Way“   فیما یلي باسم  لیھاإ  یشار(  KEY WAY MARKETS LTDحررت ھذه االتفاقیة بین   .1.1
ووافقت علیھ الشركة  من جانب العمیل (الذي قد یكون كیان قانوني أو شخص طبیعي)، الذي أكمل نموذج تطبیق فتح حساب  

 ”) من جانب آخر.أنت” أو“العمیلكعمیل (یُشار إلیھ فیما یلي باسم “

 كأساس  االستثمارات مع التعامل للعروض العالمي أبوظبي سوق لدى المالیة األرواق تنظیم سلطة من ومنظمة مرخصة الشركة .1.2
 جزیرة  العالمي، ظبي أبو سوق ُمربعة الختم، برج ،15 الطابق ،132 في المسجل مكتبھا یقع). مطابقة أساسیة مبادئ على بناءً (

ً  معك وتعامالتھا أعمالھا بإجراء ُمطالبة Key Way المتحدة العربیة اإلمارات ظبي، أبو الماریة،  الخاصة  واللوائح للشروط وفقا
 .المتحدة العربیة اإلمارات لدولة العالمي أبوظبي بسوق

 

أُعدّت اتفاقیة العمیل ھذه مع مالحقھا، أو أي من المستندات التالیة، أو أي مستند آخر یمكن تعدیلھ من وقت آلخر ونشره على  .1.3
 بالرجوع إلى ھذه الشروط وتشكل جزًءا من عالقتك التعاقدیة معنا: موقعنا اإللكتروني، 

 الكشف عن المخاطر؛ .1
 سیاسة الخصوصیة؛  .2
 سیاسة ملفات تعریف االرتباط؛  .3
 التكالیف والرسوم؛ .4
 سیاسة تصنیف العمیل؛  .5
 سیاسیاً؛ المكشوف الشخص تعریف .6
 إخالء مسؤولیة؛  .7
 سیاسة الصراع؛  .8
 سیاسة تنفیذ الطلب؛ .9

 إشعار الكشف عن المخاطر والتحذیرات .10
إدارة التداول الخاص بك في ، حدّدت الشروط بناء على الخدمات التي ستقدمھا الشركة إلى العمیل. ستتولى  (”االتفاقیة“(إجماالً  

المالیة (على وجھ التحدید عقود الفروقات) وحقوق والتزامات كال الطرفین ویتضمن أیًضا المعلومات المھمة التي  األدوات 
المستندات   جمیع  وأحكام  على شروط  توافق  فأنت  خدماتنا،  على  للحصول  بطلب  التقدم  من خالل  منظمة.  كشركة  نحتاجھا 

 التي تشكل االتفاقیة وھذا یعني أنھ في حالة قبولك من قبلنا كعمیل لنا، فإننا سنلتزم بھذه الشروط واألحكام. المذكورة أعاله و

لھذه األسباب، ننصحك بقراءة جمیع الوثائق المذكورة أعاله بعنایة والتي ھي نموذج االتفاقیة وأي رسائل أو إشعارات أخرى  
الشروط واألحكام الخاصة باستخدام “علیھا قبل إبرام اتفاقیة معنا. ننصحك بقراءة    مرسلة من طرفنا والتأكد بأنك تفھم وتوافق

 .موقعنا االلكترونيعلى ”سیاسة الخصوصیة“و ”موقعنا االلكتروني
 

 تلغي االتفاقیة أي اتفاقیات أو ترتیبات أخرى أو بیانات صریحة أو ضمنیة صادرة عن الشركة أو أي مقدم (مقِدّمون).  .1.4

 ة ملزمة وتطبق لصالح األطراف والورثاء المتنازل لھم.یجب أن تكون االتفاقی .1.5

في حال لم تكن متأكدًا من صحة ھذه الشروط أو طبیعة المخاطر التي تنطوي علیھا، فال یجب علیك التوقیع على نموذج طلب  .1.6
قد أكدت أنك ، فھذا یشیر إلى أنك  KEY WAYفتح حساب تداول. إذا قمت بملء وتوقیع وتقدیم نموذج طلب فتح الحساب إلى  
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قرأت واستلمت وأنك تفھم تماًما شروط وأحكام األوراق ذات الصلة (بما في ذلك الكشف عن المخاطر والسیاسة)، وأنك تدرك 
 ستتأثر بھذه الشروط واألحكام بصیغتھا المعدلة من وقت آلخر. KEY WAYوتوافق على أن عالقتك مع 

 
إذا أُجریت أي تغییرات أو حذف غیر مصرح بھ للشروط أو المستندات المشار إلیھا ھنا، فإن ھذه التغییرات أو السھوات لن  .1.7

وستُدیر المحتویات األصلیة لما ورد أعاله حسابك. إذا واصلت استخدام الموقع والنظام، فستقبل   KEY WAYتكون ملزمة لـ  
 من الشروط والمراجع المضمنة في المستند.تلقائیًا جمیع اإلصدارات المستقبلیة 

 
التوقیع الشخصي على االتفاقیة غیر مطلوب، ولكن في حال كنت ترغب بالتوقیع علیھا، فیمكنك طباعتھا والتوقیع على نسختین  .1.8

 من االتفاقیة وإرسالھما إلینا. سنحتفظ بنسخة واحدة لسجالتنا ونعید إلیك األخرى موقعة بواسطتنا أیًضا.

 وتفسیر الشروط    تعریف  .2
 تعریفات في ھذه االتفاقیة  .2.1

یجب أن تشمل، على سبیل المثال ال الحصر، تعلیق أو إغالق أي سوق أو التخلي عن أو فشل أي  شروط التداول غیر العادي  
المعقول  حدث یتعلق بھ أو تسعیر أو حدوث حركة مفرطة في مستوى أي تداول بالھامش و/أو السوق األساسي أو توقعنا  

 لحدوث مثل ھذه الحركة. 

یجب أن تتضمن أیًا من اإلجراءات التالیة مثل، وضع طلبات "إیقاف الشراء" أو "إیقاف البیع" قبل إصدار    التداول التعسفي
األخبار ذات الصلة بالسوق األساسي أو األصول، أو المضاربة، أو التالعب، أو استغالل أي عدم دقة زمنیة و/أو طفیفة في  

سعر أو السعر المعروض على المنصة، مزیج من المواجز األسرع/األبطأ، وإساءة استخدام میزة إلغاء الصفقات المتاحة أي 
على المنصة أو استخدام (بدون موافقة خطیة مسبقة من الشركة) ألي روبوتات أو عناكب أو إدخال بیانات آلیًا آخر مع النظام  

 ل الذكاء االصطناعي على أنظمة و/أو منصة (منصات) الشركة و/أو حساب العمیل.. األساسي، استخدام أي برنامج یطبق تحلی

البیانات إلى  تطلبھا   الوصول  قد  أخرى  معلومات  وأي  بالعمیل  الخاصة  المرور  وكلمة  الدخول  وتسجیل  الحساب  رقم  تعني 
ب إلجراء الطلبات عبر الھاتف الشركة، والتي تكون مطلوبة للوصول إلى المنصة (المنصات) واستخدامھا، وھو أمر مطلو
 و/أو أي رموز سریة و/أو طرق للتحقق من الھویة تصدرھا الشركة من وقت آلخر للعمیل.   

یعني أي حساب تحتفظ بھ معنا ألغراض التداول بموجب ھذه الشروط والذي یتم فیھ االحتفاظ بأموالك أو ضمانات   الحساب
 قة و/أو المخصومة.أخرى وتضاف فیھ األرباح و/أو الخسائر المحق

تعني جمیع بیانات الحساب الحالیة والمستقبلیة وتأكیدات المعامالت واإلشعارات واإلفصاحات واالتصاالت   اتصاالت الحساب
التنظیمیة (بما في ذلك النشرات وطلبات الوكیل وبیانات الخصوصیة) وغیرھا من المعلومات والوثائق والبیانات والسجالت  

 وخدماتي. (بما في ذلك ھذه االتفاقیة) تُسلّم وتُوفّر لك من قبلنا، كمصدر أداة الستثمارك واألطراف الثالثة. المتعلقة بحساباتي

یعني نموذج الطلب/االستبیان الذي أكملھ العمیل من أجل التقدم بطلب للحصول على خدمات الشركة    نموذج تقدیم فتح حساب 
بموجب ھذه االتفاقیة وفتح حساب العمیل، والذي من خاللھ ستحصل الشركة إما النموذج / االستبیان على معلومات من بین 

دى مناسبتھ أو مالءمتھ (حسب االقتضاء) وفقًا للوائح المعمول أشیاء أخرى لتحدید ھویة العمیل والعنایة الواجبة، وتصنیفھ وم
 بھا. 

یعني البیان الدوري ألنشطة التداول، والرسوم، والتكالیف، والعموالت، والرسوم األخرى الساریة المقیدة أو   بیان الحساب
 المخصومة من حسابك في وقت محدد.

 ADGM  العالمي. أبوظبيتعني سوق 

ADGM  ب السمو  بشأن سوق أبوظبي العالمي الصادر عن صاح  2013لسنة    4یعني قانون أبوظبي رقم    القانون التأسیسي
 حاكم إمارة أبوظبي.



 

 

یعني فیما یتعلق بالشركة، أي كیان یتحكم بشكل مباشر أو غیر مباشر في الشركة أو یسیطر علیھا، أو أي كیان    شركة منتسبة
یخضع بشكل مباشر أو غیر مباشر للسیطرة المشتركة مع الشركة؛ وتعني "الرقابة" القدرة على التوجیھ أو الوجود األساسي  

 شؤون الشركة أو الكیان.  إلدارة 

تعني ھذه الوثیقة التي تحمل عنوان "اتفاقیة العمیل" مع مالحقھا المرفقة والمستندات المعنونة "سیاسة تصنیف العمیل"   االتفاقیة
وإشعار   المخاطر  عن  و"اإلفصاح  المصالح"  وأفضل  الطلب  تنفیذ  سیاسة  و"ملخص  المصالح"  تضارب  سیاسة  و"ملخص 

یمكن تعدیلھا    الموقعجراءات الشكاوى للعمالء "،" جدول العموالت والرسوم "وأي مستند آخر متاح على  التحذیرات "،" إ
بینك وبیننا والتي   و/أو استكمالھا من وقت آلخر. بغیة تجنب الشك، تحل ھذه االتفاقیة محل أي اتفاقیة عمیل سابقة ساریة 

 تعاملت مع المعامالت وتحل محلھا؛

 تعني:  اللوائح المعمول بھا

 العالمي الصادرة بموجب ھذه اللوائح؛ أبوظبيلوائح أو قواعد سوق  .1
 قواعد سلطة تنظیمیة ذات صلة؛  .2
 قواعد البورصة ذات الصلة؛ و  .3
المفعول من وقت آلخر، كما ھو مطبق على ھذه االتفاقیة جمیع القوانین والقواعد واللوائح األخرى المعمول بھا ساریة  .4

 أو أي معاملة أو خدمات التجارة اإللكترونیة الخاصة بنا.

 یعني السعر األعلى في عرض األسعار الذي یمكن للعمیل الشراء بھ.  الطلب

 في اتفاقیة العمیل. 36.1تعني الشخص المذكور في الفقرة  الممثل الُمصّرح لھ 

 تعني النتیجة المالیة اإلجمالیة في حساب العمیل بعد آخر معاملة مكتملة وعملیة إیداع/سحب في أي فترة زمنیة.  الرصید

 تعني العملة األولى في زوج العمالت التي یشتري العمیل أو یبیع مقابلھا عملة التسعیر.  العملة األساسیة 

 ل البیع بھ.یعني السعر األقل في عرض األسعار الذي یمكن للعمی العرض

من األحد إلى الخمیس شامل، باستثناء أي أیام متعلقة بالعطل الرسمیة أو األیام التي تظل فیھا المؤسسات تعني    یوم العمل
العالمي أو الحكومة االتحادیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة. قد تتطلب بعض  أبوظبيالخاصة مغلقة وفقًا ألمر سلطة سوق 

اھا التنفیذ من خالل شركة مرتبطة أو إجراء معامالت معھا. عندما تكون ھذه ھي الحالة والیوم الذي یُمّرر الطلبات التي نتلق
فیھ الطلب أو استالمھ لیس یوم عمل في نطاق اختصاص الشركة المرتبطة ذات الصلة، فسیتم تنفیذ األمر في یوم العمل التالي 

 لتلك الوالیة القضائیة. 

 شخص أو الكیان القانوني الذي ھو طرف في ھذه الشروط وعمیل الشركة. تعني أنت أو ال العمیل

یعني الحساب الشخصي الممیز للعمیل الذي یتكون من جمیع المعامالت المكتملة والصفقات   حساب التداولأو  حساب العمیل
المفتوحة والطلبات على المنصة ورصید أموال العمیل ومعامالت اإلیداع/السحب ألموال العمیل. قد تقدم الشركة أنواًعا مختلفة  

 . االلكتروني الموقععلىمن الحسابات ویمكن العثور على المعلومات ذات الصلة 

تعني، وفقًا لقواعد أموال العمیل، أموال بأي عملة تتلقاھا الشركة أو تحتفظ بھا للعمیل، أو نیابة عن العمیل، في   أموال العمیل
بة السداد من قبل العمیل سیاق أو فیما یتعلق باألعمال المنصوص علیھا في االتفاقیة بخالف األموال التي ھي مستحق وواج

 للشركة أو أي طرف ثالث. 

العمیل المھني في سوق    قواعد أموال  التي نحصل علیھا من    أبوظبيتعني أحكام قواعد السلوك  المتعلقة باألموال  العالمي 
 العمالء.

 تعني عكس الصفقة المفتوحة. الصفقة الُمغلقة

صفقتین متقابلتین من نفس الحجم (فتح صفقة وإغالق صفقة): شراء ثم بیع في العقود مقابل الفروقات تعني    المعاملة المكتملة 
 والعكس صحیح.
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 . من اتفاقیة العمیل.25.1یجب تحمل المعنى المحدد في الفقرة  دعوة االمتثال

تعني العقد، وھو عقد الفروقات بالرجوع إلى االختالفات في سعر األصل األساسي. عقد    CFDأو  العقود مقابل الفروقات 
الفروقات ھو أداة مالیة. یجب قراءة استخدام مصطلح العقود مقابل الفروقات في ھذه االتفاقیة، ما لم یُنص على خالف ذلك،  

 والمادة التسویقیة الخاصة بنا).  موقعنالیشمل سوق صرف العمالت (الذي یمكن استخدامھ في 

تعني شروط التداول الرئیسیة في العقود مقابل الفروقات (على سبیل المثال فروق األسعار، والمقایضات،    مواصفات العقود 
إ المحوط، والمستوى األدنى لوضع أوامر  اللوت، والھامش األولي، والھامش الضروري، والھامش  یقاف الخسارة،  وحجم 

وجني األرباح وحد الطللبات، ورسوم التمویل، والرسوم، وما إلى ذلك) من أجل كل نوع من عقود الفروقات على النحو الذي  
 و/أو المنصة.  الموقعتحدده الشركة من وقت آلخر. تظھر مواصفات العقود على 

 الطبیعي أو القانوني الذي یحدد أغراض ووسائل معالجة البیانات الشخصیة.   یُقصد بھا الشخص الُمراقب 

تعني االئتمان أو حد االئتمان الذي نقدمھ لك في أي وقت وألي سبب فیما یتعلق بحسابك أو أنشطة التداول    التسھیالت االئتمانیة
الھامش تحسبًا لتلقي الھامش منك، أو حیث  الخاصة بك، بما في ذلك (على سبیل المثال ال الحصر) حیث نضیف إلى حسابك ب

 نوافق على إضافة ھامش إلى حسابك ألي سبب من األسباب.

تعني العملة المقومة في حساب العمیل، والتي قد تكون الیورو أو أي عملة أخرى تقدمھا الشركة من وقت    عملة حساب العمیل
 آلخر.

الفروقات بناًء على التغییر في قیمة إحدى العمالت مقابل األخرى.   تعني الشيء أو األصل األساسي لصفقة عقود  زوج العملة
یتكون زوج العمالت من عملتین (عملة التسعیر والعملة األساسیة) ویوضح مقدار عملة التسعیر المطلوبة لشراء وحدة واحدة  

 من العملة األساسیة. 

 تعني الفرق في السعر عند فتح الصفقة وإغالق ھذه الصفقة. الفروقات

یعني الرصید زائد أو ناقص أي ربح أو خسارة عائمة ناتجة عن مركز مفتوح وتحسب على النحو التالي: القیمة   قیمة عقاریة 
 الخسارة العائمة.  -العقاریة = الرصید + الربح العائم 

 تعني محادثة بینك وبیننا تتم عبر خدمات التداول اإللكترونیة الخاصة بنا. المحادثة االلكترونیة

تعني أي خدمات إلكترونیة (جنبًا إلى جنب مع أي برنامج أو تطبیق ذي صلة) یمكن الوصول    دمات التداول االلكترونیةخ 
إلیھا بأي وسیلة نقدمھا بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر التداول أو الوصول المباشر إلى السوق أو توجیھ الطلبات أو 

لومات التي نمنحك الوصول إلیھا أو نوفرھا لك إما مباشرة أو من خالل موفر خدمة واجھة برمجة التطبیقات أو خدمات المع
تابع لجھة خارجیة، وتستخدمھ لعرض المعلومات و/أو الدخول في معامالت، وتعني "خدمة التجارة اإللكترونیة" أیًا من تلك 

 الخدمات؛

تعني التفاصیل المطلوبة لكي تتمكن الشركة من تقدیم الطلب بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر رقم   تفاصیل إضافیة
األصل   نوع  الشركة،  تطلبھا  قد  أخرى  تحقق  تفاصیل  وأي  الھاتف  تعلیمات  حالة  في  العمیل  مرور  وكلمة  العمیل  حساب 

أمًرا معلقًا (حد أو    األساسي، االتجاه (شراء/أو بیع)، سعر االفتتاح، سعر اإلغالق، إذا وضع العمیل  الحجم،  الطلب،  نمط 
 السوق وأي وقف خسارة و/أو جني أرباح، إلخ. بھ سیدخل إیقاف)، سیشیر العمیل إلى السعر المقصود الذي 

 . من اتفاقیة العمیل.14.1المحدد في الفقرة التعریف یحمل نفس  حالة التقصیر 

یُقصد بھ السعر (فیما یتعلق بعملتین قد ترغب في فتح عقد فروقات للعمالت األجنبیة فیما یتعلق بھما) والذي   سعر الصرف 
یمكن من خاللھ شراء وحدة واحدة من العملة األولى التي تحددھا أو بیعھا، حسب الحالة، إلى وحدات من العملة الثانیة التي  

 تحددھا.

 من اتفاقیة العمیل. 30.3.1ر في الفقرة یعني الكیان المذكو موقع التنفیذ 
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یعني نظام تداول میكانیكي عبر اإلنترنت مصمم ألتمتة أنشطة التداول على منصة تداول إلكترونیة. یمكن   نظام تداول آلي 
ال الطلبات برمجتھا لتنبیھ العمیل بفرصة تداول ویمكنھ أیًضا تداول حسابھ تلقائیًا إلدارة جمیع جوانب عملیات التداول من إرس

 مباشرة إلى المنصة إلى الضبط التلقائي إلیقاف الخسارة ووقف الخسارة المتحرك ومستویات جني األرباح.

 تعني المعاملة التي لھا فترة عقد محددة، ینتھي في نھایتھا استحقاق المعاملة تلقائیًا؛ استحقاق المعاملة

شركة. یمكن العثور على قائمة باألدوات المالیة التي تقدمھا الشركة على  تعني األدوات المالیة بموجب ترخیص ال  األداة المالیة
 .قسم الملفات القانونیةموقع الشركة اإللكتروني أدناه 

ت المفتوحة المحسوبة على األسعار الحالیة (تمت في العقود مقابل الفروقات تعني الخسارة الحالیة في الصفقا  الخسارة العائمة 
 إضافة أي عموالت أو رسوم إن وجدت).

في العقود مقابل الفروقات تعني الربح/ الخسارة الحالیة في الصفقات المفتوحة المحسوبة على األسعار الحالیة    الربح العائم
 (تمت إضافة أي عموالت أو رسوم إن وجدت). 

 . من اتفاقیة العمیل. 28.1جب أن تحمل المعنى كما ھو مذكور في الفقرة ی حدث ُمصنّف كقوة قاھرة

 تعني نوع عقود مقابل الفروقات، حیث یكون األصل األساسي ھو زوج العمالت.  سوق صرف العمالت

مفتوحة.  یعني مقدار األموال المتاحة في حساب العمیل، والتي یمكن استخدامھا لفتح صفقة أو الحفاظ على صفقة    الھامش الحر 
السیولة    = المجاني  [الھامش  الضروري  الھامش  (ناقص)  أقل  السیولة  التالي:  النحو  على  الحر  الھامش  الھامش   -یُحسب 

 الضروري]. 

 FSRA  العالمي. أبوظبيتعني سلطة تنظیم األوراق المالیة لدى سوق 

المحوط الصفقات   الھامش  لفتح  الشركة  تتطلبھ  الذي  الالزم  الھامش  أن یعني  الفروقات، یجب  العقود مقابل  لتداول  بالنسبة 
 المطابقة والحفاظ علیھا.

 بالنسبة لتداول العقود مقابل الفروقات، یجب أن یعني الھامش الضروري الذي تطلبھ الشركة لفتح صفقة.  الھامش األساسي

 . من اتفاقیة العمیل. 36.1المحدد في الفقرة  یحمل نفس التعریف الُمقّدم 

تعني خدمات االستثمار بموجب ترخیص الشركة والتي یمكن العثور علیھا على موقع الشركة على الویب   خدمات االستثمار
  .القانونیة الملفات قسم

بالنسبة لتداول العقود مقابل الفروقات، تعني النسبة فیما یتعلق بحجم الصفقة والھامش المبدئي. على سبیل المثال    الرافعة المالیة
 امش األولي أقل مائة مرة من حجم الصفقة. أنھ من أجل فتح صفقة، یكون الھ  1:100تعني نسبة 

، یعني ذلك مركز شراء تقدر قیمتھ إذا زادت أسعار السوق  CFD)بالنسبة لتداول العقود مقابل الفروقات (  الصفقة الطویلة 
 األساسیة. على سبیل المثال، فیما یتعلق بأزواج العمالت: شراء العملة األساسیة مقابل عملة التسعیر.

 تعني وحدة تقیس مبلغ المعاملة المحدد لكل أصل أساسي لعقد فروقات. اللوت

 یعني عدد األصول األساسیة في عقد واحد في عقد الفروقات. حجم اللوت

 تعني السوق ذو الصلة حیث یتم تداول األدوات المالیة.  السوق

 صفقة عقد الفروقات.تعني أموال الضمان الالزمة لفتح أو االحتفاظ بالصفقات المفتوحة في  الھامش

تعني الحالة التي تقوم فیھا الشركة بإبالغ العمیل بإیداع ھامش إضافي عندما ال یكون لدى العمیل ھامش    طلب ھامش التغطیة 
 كاٍف لفتح أو االحتفاظ بصفقات مفتوحة.
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الھامش  المئویة من حقوق  مستوى  النسبة  الفروقات، یجب أن تعني  لتداول العقود مقابل  الھامش   بالنسبة  الملكیة إلى نسبة 
 ٪. 100الضروریة. تحسب كالتالي: مستوى الھامش = (الملكیة العقاریة/الھامش الضروري) × 

بالنسبة لتداول العقود مقابل الفروقات، یعني تداول الرافعة المالیة عندما یقوم العمیل بإجراء معامالت بھا أموال   تداول الھامش
 م المعاملة. أقل في حساب العمیل مقارنة بحج

بالنسبة لتداول العقود مقابل الفروقات، یجب أن تعني الصفقات الطویلة والصفقات القصیرة من نفس حجم  الصفقات المشابھة
 الصفقة المفتوحة على حساب العمیل لنفس العقود مقابل الفروقات.

لضروري الذي تطلبھ الشركة للحفاظ على  بالنسبة لتداول العقود مقابل الفروقات، یجب أن یعني الھامش ا الھامش الضروري 
 الصفقات المفتوحة.. 

التي یتم    حجم السوق الطبیعي  الحد األقصى لعدد وحدات األصول األساسیة  الفروقات، یعني  العقود مقابل  لتداول  بالنسبة 
 ترتیبھا من قبل الشركة للتنفیذ.

تم إغالقھ. فیما یتعلق بتداول العقود مقابل الفروقات، قد یعني أي عقد خیار مفتوح (شراء و/أو بیع) لم ی  الصفقة المفتوحة 
 یكون ھذا صفقة طویلة أو صفقة قصیرة والتي لیست صفقة مكتملة. 

 تعني األمر من العمیل إلى تداول عقود الفروقات، حسب الحالة.  الطلب

 لب. بالنسبة لتداول العقود مقابل الفروقات، یعني السعر المشار إلیھ في الط مستوى الطلب

 أي الشركة والعمیل. -أطراف اتفاقیة العمیل ھذه  تعني األطراف

 یعني األمر الذي یكون تنفیذه مشروًطا بحدوث شرط معین بما في ذلك أمر محدد أو أمر إیقاف الخسارة. الطلب الُمعلّق

أجھزة الكمبیوتر والبرامج تدیرھا وتتحمل الشركة صیانتھا، وتتألف من منصة تداول،  آلیة الكترونیةیجب أن تعني  المنصة
وقواعد البیانات وأجھزة االتصاالت السلكیة والالسلكیة والبرامج والمرافق التقنیة، مما یسھل نشاط التداول للعمیل في األدوات  

من المفھوم أن الشركة قد تستخدم    .الموقعلعثور علیھا في  المالیة عبر حساب العمیل والمعلومات المتعلقة بھ والتي یمكن ا
 منصات مختلفة اعتماًدا على األداة المالیة. 

أي معلومات تتعلق بشخص طبیعي یمكن التعرف علیھ، أي شخص یمكن تحدیده، بشكل مباشر أو    تعنيالبیانات الشخصیة  
خصوص بالرجوع إلى معرف مثل االسم أو رقم التعریف أو بیانات الموقع أو معرف عبر اإلنترنت  غیر مباشر، على وجھ ال

أو إلى عامل واحد أو أكثر خاص بـ الھویة الجسدیة أو الفسیولوجیة أو الجینیة أو العقلیة أو االقتصادیة أو الثقافیة أو االجتماعیة  
 لذلك الشخص الطبیعي؛

 :تعنيالشخص المكشوف سیاسیاً  

أي شخص طبیعي أسند أو مسند حالیاً إلیھم وظائف عمومیة مرموقة في أي بلد، أو أقارب مباشرین لھذا الشخص باإلضافة إلى  
 شخص معروف بحیث یكون على صلة وثیقة بھذا.

 
 شریطة أنھ، لغرض التعریف الحالي، تعني "الوظیفة العامة البارزة" أیًا من الوظائف العامة التالیة: 

 
رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء ونوابھم أو مساعدو الوزراء؛ كبار المسؤولین والموظفین في منظمة دولیة أو فوق  
السیاسیة؛   الرئاسیة لألحزاب  الھیئات  المماثلة؛ أعضاء  التشریعیة  الھیئات  أو  البرلمانات  السیاسیین، وأعضاء  وطنیة، وكبار 

العلیا أو المحاكم الدستوریة أو الھیئات القضائیة رفیعة المستوى األخرى المسؤولون القضائیون، بمن فیھم أ عضاء المحاكم 
الذین ال تخضع قراراتھم لمزید من االستئناف، إال في ظروف استثنائیة؛ أعضاء محاكم المراجعین أو مجالس إدارة البنوك  

لحة؛ كبیر المسؤولین التنفیذیین في الشركات المملوكة المركزیة؛ السفراء والقائمون باألعمال وكبار الضباط في القوات المس
 للدولة؛ المدیرین ونواب المدیرین وأعضاء مجلس اإلدارة أو وظیفة معادلة لمنظمة دولیة؛ الُمحافظ؛ والمسؤولین العسكریین. 
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لموظفین. عالوة على ینبغي الفھم أن واحدة من الفئات الموضحة أعاله على أنھا تشمل ذوي الكفاءات المتوسطة أو صغار ا
ذلك، إذا توقف تكلیف الشخص بوظیفة عمومیة مرموقة بالمفھوم الوارد في التعریف أعاله ولم یعد لدیھ/ھا تأثیر سیاسي في 

 أي دولة، فلن یتم اعتبار ھذا الشخص كشخص مكشوف سیاسیًا. 
 

الشخص الذي یُعتبر معادالً لزوجة شخص شریطة أن یشمل "األقارب المقربون لشخص مكشوف سیاسیاً" ما یلي: الزوج أو 
مكشوف سیاسیًا؛ األطفال وأزواجھم، أو األشخاص الذین یعتبرون معادلین للزوج، من شخص مكشوف سیاسیاً؛ والدا شخص 

 مكشوف سیاسیًا؛ 

من   بشرط عالوة على ذلك أن "األشخاص المعروفین بأنھم شركاء مقربون لشخص مكشوف سیاسیًا" یعني شخًصا طبیعیًا: 
المعروف أن لدیھ ملكیة منفعة مشتركة لكیانات قانونیة أو ترتیبات قانونیة، أو أي عالقات تجاریة وثیقة أخرى، مع شخص  
بارز سیاسیًا؛ من لدیھ ملكیة منفعة فردیة لكیان قانوني أو ترتیب قانوني معروف أنھ تم إنشاؤه لمنفعة فعلیة لشخص مكشوف 

 سیاسیًا. 

"العمیل المحترف" ألغراض قواعد سلطة تنظیم األوراق المالیة، وكما ھو محدد في الوثیقة بعنوان تعني    العمیل المحترف
 . الشركة"األھلیة المھنیة" والموجودة في موقع 

 تعني شخًصا طبیعیًا أو اعتباریًا أو سلطة عامة أو وكالة أو ھیئة أخرى تعالج البیانات الشخصیة نیابة عن الُمراقِب.  الُمعاِلج

تعني أي عملیة أو مجموعة من العملیات التي یقوم بھا أي شخص بناًء على البیانات الشخصیة، سواء كانت بالوسائل   المعالجة
تسجیل أو التنظیم أو الھیكلة أو التخزین أو التكیف أو التغییر أو االسترداد أو االستشارة أو  التلقائیة أم ال، مثل الجمع أو ال

 االستخدام أو الكشف عن طریق النقل أو النشر أو اإلتاحة أو المحاذاة أو الدمج أو التقیید أو المحو أو اإلتالف.

التي تتكون من استخدام البیانات الشخصیة لتقییم جوانب    یعني أي شكل من أشكال المعالجة اآللیة للبیانات الشخصیة  التنمیط
شخصیة معینة تتعلق بشخص طبیعي، وال سیما لتحلیل أو توقع الجوانب المتعلقة بأداء الشخص الطبیعي في العمل والوضع  

 االقتصادي والصحة والتفضیالت الشخصیة أو االھتمامات أو الموثوقیة أو السلوك أو الموقع أو الحركات.

 تعني معلومات السعر الحالي ألصل أساسي معین، في شكل أسعار العرض والطلب. لتسعیرا

 تعني العملة الثانیة في زوج العمالت التي یمكن للعمیل شراؤھا أو بیعھا مقابل العملة األساسیة.  تسعیر العملة

 سعار المخزنة على الخادم. فیما یتعلق بتداول العقود مقابل الفروقات، تعني معلومات تدفق األ أساس التسعیر

 تعني تدفق التسعیرات في المنصة لكل عقد فروقات. تدفق التسعیر

تعني "عمیل تجزئة" ألغراض قواعد سلطة تنظیم األوراق المالیة، كما ھو محدد في وثیقة "سیاسة تصنیف    عمیل التجزئة
 العمیل". 

. من اتفاقیة  6.2ه االتفاقیة، على النحو المبین في الفقرة  تعني الخدمات التي ستقدمھا الشركة للعمیل بموجب ھذ  الخدمات 
 العمیل.

، یعني ذلك مركز بیع تقدر قیمتھ إذا انخفضت أسعار السوق CFD)بالنسبة لتداول العقود مقابل الفروقات (  الصفقة القصیرة
ملة التسعیر. الصفقات القصیرة عكس  األساسیة. على سبیل المثال، فیما یتعلق بأزواج العمالت: بیع العملة األساسیة مقابل ع

 الصفقات الطویلة 

یجب أن تعني الفرق بین السعر المتوقع للمعاملة في عقد الفروقات، والسعر الذي تنفذ بھ المعاملة بالفعل..    االنزالق السعري 
اإلخباریة)، مما یجعل من   غالبًا ما یحدث االنزالق السعري أثناء فترات التقلبات المرتفعة (على سبیل المثال بسبب األحداث

المستحیل تنفیذ أمر بسعر معین، عندما تستخدم طلبات السوق، وأیًضا عند تنفیذ أوامر كبیرة عندما ال یكون ھناك اھتمام كاٍف 
 عند مستوى السعر المطلوب للحفاظ على السعر التداول المتوقع. 
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بالنسبة لتداول العقود مقابل الفروقات، یجب أن یعني الفرق بین الطلب والمزایدة لألصل األساسي في عقد الفروقات    الھامش 
 في نفس اللحظة كما ھو محدد من قبل الشركة وفقًا لتقدیرھا المطلق.

اإلیقاف بأس  حد  تلقائیًا  للمتداول  النشطة  الصفقات  فیھا إغالق جمیع  یتم  انخفاض الحد ھي نقطة محددة  السوق، بسبب  عار 
 مستویات الھامش، مما یعني أنھ لم یعد بإمكانھم دعم الصفقات المفتوحة.

ھي نقطة محددة یتم فیھا إغالق جمیع الصفقات النشطة للمتداول تلقائیًا بأسعار السوق، بسبب انخفاض مستویات الھامش، 
 مما یعني أنھ لم یعد بإمكانھم دعم الصفقات المفتوحة.

STP  لمعالجة المباشرة) یُقصد بھ نوع تداول شبكة االتصاالت اإللكترونیة التي تعمل الشركة من خاللھا كوكیل لطلبات  (ا
 العمیل ولیس بصفتھا وكیالً. ھذا ھو النموذج الذي یربط الشركة بمزود سیولة من جھة والعمیل من جھة أخرى. 

 بالنسبة لتداول العقود مقابل الفروقات، تعني الفائدة المضافة أو المخصومة من أجل فتح تبییت صفقة. التبادلأو المقایضة

تعني ساعات عمل الشركة التي تظھر على الموقع اإللكتروني والتي یجوز للشركة تعدیلھا من وقت آلخر    ساعات التداول
 كما ھو مذكور في ھذه االتفاقیة.

أمر إیقاف خسارة یتم تعیینھ عند مستوى نسبة مئویة أقل من  ب أن یعني في تداول عقد الفروقات  یج  إیقاف الخسارة المتابع
لصفقة شراء. یتم تعدیل سعر اإلیقاف المتحرك مع انزالق السعر. یحدد أمر إیقاف تتبع البیع سعر اإلیقاف عند    -سعر السوق  

اع سعر السوق، یرتفع سعر اإلیقاف بمقدار التتبع، ولكن إذا  مبلغ ثابت أقل من سعر السوق مع إرفاق مبلغ "الحق". مع ارتف
 انخفض سعر الزوج، ال یتغیر سعر وقف الخسارة، ویتم تقدیم طلب السوق عند الوصول إلى سعر اإلیقاف.

 یجب أن تعني معاملة العمیل في عقود الفروقات.  المعاملة 

ي حجم اللوت مضروبًا في عدد العقود. من المفھوم أن الشركة قد  بالنسبة لتداول العقود مقابل الفروقات، یعن  حجم المعاملة 
 تقدم خیار فتح الصفقات في أقل من عقد واحد. 

تعني الشيء أو األصل األساسي في عقد مقابل الفروقات والذي قد یكون أزواج عمالت (المعروفة باسم    األصل األساسي
أو العقود اآلجلة أو السلع أو على النحو الذي تحدده الشركة    سوق صرف العمالت) أو أصول أو معادن أو مؤشرات األسھم

 من وقت آلخر ویتم إتاحتھ على موقعھا اإللكتروني. 

 تعني السوق ذات الصلة حیث یتم تداول األصول األساسیة لعقد الفروقات.  السوق األساسي

أو أي موقع ویب آخر قد تحتفظ بھ الشركة    )/https://ae.capex.com(یجب أن تھني موقع الشركة    الموقع االلكتروني
 من وقت آلخر.

تعني ساعات عمل الشركة التي تظھر على الموقع اإللكتروني والتي یجوز للشركة تعدیلھا من وقت آلخر كما  ساعات العمل
 ھو مذكور في ھذه االتفاقیة.

 . من اتفاقیة العمیل. 23.4. و  23.3جب أن یحمل المعنى المحدد في الفقرات ی إشعار خطي
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 التفسیر .2.2

أن تدل على الجمع والعكس صحیح. الكلمات التي تدل على المذكر یجب أن تدل على    المفرد یجبالكلمات التي تدل على   . أ
والھیئات األخرى غیر المسجلة   المؤنث والعكس صحیح. تشمل الكلمات التي تشیر إلى األشخاص الشركات والشراكات

 وجمیع الكیانات القانونیة األخرى والعكس صحیح.

 عناوین الفقرات ھي لتسھیل الرجوع إلیھا فقط.  .ب

یجب أن تكون أي إشارة إلى أي عمل أو الئحة أو قانون إلى ذلك القانون أو الالئحة أو القانون بصیغتھ المعدلة أو المعدلة   .ج
الموحدة أو المعاد سنھا أو استبدالھا من وقت آلخر، وجمیع اإلرشادات المذكورة والتوجیھات واألدوات  أو المكملة أو  

القانونیة واللوائح واألوامر الصادرة وفقًا لمثل ھذا وأي حكم قانوني یكون ھذا الحكم القانوني إعادة تشریع أو استبدال أو 
 تعدیل. 

الكلمات والتعبیرات المكتوبة بأحرف كبیرة المعنى المنسوب إلیھا في الفقرة   في اتفاقیة العمیل ھذه، یجب أن تحمل جمیع .د
 أعاله.  2.1

 الطلب واإلجراءات  .3
بعد أن یمأل العمیل ویقدم نموذج طلب فتح الحساب مع جمیع وثائق التعریف المطلوبة التي تطلبھا الشركة إلجراء فحوصات   .3.1

یًا إلعالمھ بما إذا كان قد تم قبولھ كعمیل للشركة. ُحدّد قرار قبول العمیل من داخلیة خاصة بھا، سترسل إلیھ الشركة إشعاًرا خط
قبل الشركة وفقًا لتقدیرھا المطلق. من المفھوم أن الشركة لیست ملزمة (وقد تكون غیر قادرة بموجب اللوائح المعمول بھا) على 

صحیح وكامل من قبل ھذا الشخص، من قبل الشركة،    قبول شخص ما كعمیل لھا حتى یتم استالم جمیع الوثائق المطلوبة بشكل
وجمیع الشركات الداخلیة تم استیفاء الشیكات (بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، فحوصات مكافحة غسیل األموال أو  

لعمالء في البلدان  اختبارات المالءمة أو المالءمة حسب الحالة). ومن المفھوم أیًضا أن الشركة تحتفظ بالحق في تقدیم الخدمات ل
 التي تختارھا وفقًا لتقدیرھا المطلق وتفرض متطلبات العنایة الواجبة اإلضافیة لقبول العمالء المقیمین في بلدان معینة. 

تدخل االتفاقیة حیز التنفیذ وتبدأ عند استالم العمیل إلشعار خطي أرسلتھ الشركة إلبالغھ بأنھ قد تم قبولھ كعمیل للشركة وأنھ    .3.2
ح حساب عمیل لھ. إذا اجتمع العمیل مع الشركة وجھاً لوجھ إلبرام االتفاقیة، فعندئذ تدخل االتفاقیة حیز التنفیذ وتنفذ في  تم فت

 تاریخ توقیع األطراف على االتفاقیة.  

  



 

 

 تصنیف العمیل   .4
التجزئة أو العمیل المحترف أو  وفقًا للوائح المعمول بھا، یتعین على الشركة تصنیف عمالئھا في إحدى الفئات التالیة: عمیل    .4.1

النظیر السوق. یجب أن یعتمد التصنیف على المعلومات المقدمة من العمیل في نموذج طلب فتح الحساب الخاص بھ ووفقًا  
لطریقة التصنیف حیث یتم شرح ھذه الطریقة في المستند المعنون "سیاسة تصنیف العمیل". بقبول ھذه االتفاقیة، یقبل العمیل  

ریقة التصنیف ھذه. ستقوم الشركة بإبالغ العمیل بتصنیفھ وفقًا للوائح المعمول بھا.  یحق للعمیل المحترف أن یُعامل تطبیق ط
كعمیل تجزئة عن طریق إشعار الشركة وفقًا ألحكام الوثیقة المعنونة "سیاسة تصنیف العمیل". یوفر التصنیف كعمیل تجزئة  

على معلومات أكثر تفصیالً بموجب اللوائح المعمول بھا. یمكن العثور على معلومات    حمایة أكبر. یحق لعمالء التجزئة الحصول
رتیبات ضمانات مالیة ". ال یمكن للشركة الدخول في تسیاسة تصنیف العمیلمحددة لحمایة عمالء التجزئة في المستند بعنوان "

لنقل الملكیة مع عمالء التجزئة. في حالة العمالء المحترفین ونظراء السوق، قد توافق الشركة على تقدیم معلومات محدودة أكثر  
 على النحو المنصوص علیھ في اللوائح المعمول بھا. 

ة واكتمال وصحة المعلومات المقدمة من  یوافق العمیل على أنھ عند تصنیف العمیل والتعامل معھ، ستعتمد الشركة على دق .4.2
العمیل في نموذج طلب فتح الحساب الخاص بھ ویتحمل العمیل مسؤولیة إخطار الشركة على الفور في الكتابة إذا تغیرت ھذه  

 المعلومات في أي وقت بعد ذلك.

من المفھوم أن الشركة لھا الحق في مراجعة تصنیف العمیل وتغییر تصنیفھ إذا اعتبرت الشركة ذلك ضروریًا (وفقًا للوائح   .4.3
 المعمول بھا). 

مع مراعاة أحكام القانون وأي تشریع معمول بھ، یجوز استبعاد الشركة من بعض التزاماتھا بموجب اللوائح المعمول بھا أو    .4.4
تصنیف العمیل على أنھ طرف مقابل مؤھل. ال یوجد في ھذه االتفاقیة ما یُلزم الشركة ضد العمیل فیما یتعلق  االتفاقیة في حالة  

 بھذه االلتزامات، ما لم توافق الشركة والعمیل صراحةً على انطباق مثل ھذه األحكام من اللوائح المعمول بھا و/أو االتفاقیة.

 الخدمة .5
تلتزم الشركة بطلب    في تقدیم خدمات تنفیذ طلبات العمالء للعمیل فیما یتعلق بالخدمات المالیة على أساس غیر موصى بھ،  .5.1

المعلومات من العمیل أو العمیل المحتمل فیما یتعلق بمعرفتھ وخبرتھ في مجال االستثمار ذي الصلة بنوع معین من الخدمة أو  
طلبھا العمیل أو العمیل المحتمل، وذلك لتمكین الشركة من تقییم ما إذا كانت الخدمة أو األداة المالیة  األداة المالیة التي یقدمھا أو ی

مناسبة للعمیل، قبل أن تقبلھ الشركة كعمیل، وھذا ما یسمى "اختبار المالءمة". عندما یختار العمیل أو العمیل المحتمل عدم 
عندما یقدم معلومات غیر كافیة بشأن معرفتھ وخبرتھ، لن تتمكن الشركة من  تقدیم المعلومات المتعلقة بمعرفتھ وخبرتھ، أو  

تحدید ما إذا كانت الخدمة أو األداة المالیة مناسبة لھ. یجب أن تفترض الشركة أن المعلومات المتعلقة بمعرفتھ وخبرتھ المقدمة 
عمیل إذا كانت ھذه المعلومات غیر كاملة أو مضللة  من العمیل إلى الشركة دقیقة وكاملة ولن تتحمل الشركة أي مسؤولیة تجاه ال

أو تغیرت أو أصبحت غیر دقیقة وسیتم اعتبار الشركة ألداء التزاماتھ بموجب اللوائح المعمول بھا، ما لم یكن العمیل قد أبلغ 
 الشركة بھذه التغییرات. 

 الخدمات  .6

اإللكترونی  .6.1 المنصة  على  للتداول  الوصول  ببیانات  العمیل  تزوید  عقود  یتم  (أي  المالیة  األدوات  في  اإلنترنت  على  للشركة  ة 
الفروقات) ولكن فقط تلك التي یتم تسویقھا وإتاحتھا من قبل الشركة على موقعھا اإللكتروني من وقت آلخر. من الواضح أن  

 الشركة ال تعرض بالضرورة للتداول على المنصة جمیع األدوات المالیة التي تظھر في ترخیص الشركة.

 وي التداول مع الشركة على توفیر الخدمات التالیة من الشركة إلى العمیل: التعامل في االستثمارات كأصیلینط  .6.2

من المفھوم من قبل العمیل أنھ عند تداول العقود مقابل الفروقات، ال یوجد تسلیم أو حفظ لألصل األساسي الذي یشیر إلیھ عقد   .6.3
 الفروقات.
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عنایة الواجبة واالھتمام وحسن التقدیر والحذر، یجب على الشركة تجنب تضارب المصالح، أثناء التصرف بحسن نیة، مع بذل ال .6.4
 وفي حالة حدوثھا، یجب على الشركة إدارة تلك المصالح بشكل عادل وفقًا لسیاسة تضارب المصالح الخاصة بھا.

االمتثال للقوانین الحالیة في أي دولة قد  یوافق العمیل ویؤكد على أنھ یجوز للشركة اتخاذ أي إجراءات تراھا مناسبة من أجل    .6.5
 تقدم فیھا خدمات للعمیل كما ھو مذكور في ھذه االتفاقیة. 

 المشورة والتعلیقات    .7
لن تقوم الشركة بإبالغ العمیل بمزایا طلب معین أو تقدیم أي شكل من أشكال المشورة االستثماریة ویقر العمیل بأن الخدمات ال   .7.1

تثماریة في األدوات المالیة أو األسواق األساسیة أو األصول. سیقرر العمیل وحده كیفیة التعامل مع  تشمل تقدیم المشورة االس
 حساب العمیل الخاص بھ ویضع أو یقرر عدم تقدیم الطلبات واتخاذ القرارات ذات الصلة بناًء على حكمھ الخاص. 

أو ضریبیة أو أخرى بشأن أي معاملة. قد یرغب العمیل لن تكون الشركة تحت أي مسؤولیة لتزوید العمیل بأي مشورة قانونیة    .7.2
 في طلب مشورة مستقلة قبل الدخول في صفقة. 

یوافق العمیل على أنھ یجوز للشركة، من وقت آلخر ووفقًا لتقدیرھا، تزوید العمیل (أو في الرسائل اإلخباریة التي قد تنشرھا   .7.3
اإللكتروني أو غیر ذلك) بالمعلومات أو األخبار أو التعلیقات على على موقعھا على الویب أو تزود المشتركین عبر موقعھا  

 فإن الشركة:  تفعل ذلكوعندما السوق أو غیرھا من المعلومات ولكن لیس كجزء من خدماتھا للعمیل. 

 لن تكون مسؤولة عن ھذه المعلومات؛   . أ
اكتمال ھذه المعلومات أو فیما یتعلق بالضرائب ال تقدم الشركة أي إقرار أو كفالة أو ضمان فیما یتعلق بدقة أو صحة أو   .ب

 أو العواقب القانونیة ألي معاملة ذات صلة؛ 
تُقدم ھذه المعلومات فقط لتمكین العمیل من اتخاذ قراراتھ االستثماریة الخاصة وال ترقى إلى مستوى المشورة االستثماریة   .ج

 أو العروض المالیة غیر المرغوب فیھا للعمیل؛
یحتوي على قیود على الشخص أو فئة األشخاص الذین تستھدفھم ھذه الوثیقة أو الذین تُوزع علیھم، یوافق    إذا كان المستند .د

 العمیل على أنھ لن یمررھا إلى أي شخص أو أي فئة من األشخاص؛
د إلیھا.  یوافق العمیل على أنھ قبل اإلرسال، كان للشركة حق التصرف من تلقاء نفسھا لالستفادة من المعلومات التي تستن .ه

ال تقدم الشركة إقرارات فیما یتعلق بوقت االستالم من قبل العمیل وال یمكنھا أن تضمن أنھ سیتلقى ھذه المعلومات في 
 نفس الوقت مثل العمالء اآلخرین.

 
كن سحبھا  من المفھوم أن تعلیقات السوق أو األخبار أو المعلومات األخرى المقدمة أو التي توفرھا الشركة عرضة للتغییر ویم   .7.4

 في أي وقت دون إشعار. 

 المنصة  .8
مع مراعاة الوفاء بالتزامات العمیل بموجب االتفاقیة، تمنح الشركة العمیل وصوًال شخصیًا محدودًا، وھو غیر قابل للتحویل  .8.1

برنامج    وأيوغیر حصري وقابل لالسترداد بالكامل، الستخدام المنصة (المنصات) (بما في ذلك استخدام الموقع اإللكتروني  
خر) من أجل وضع الطلبات في واحدة أو أكثر من األدوات المالیة المحددة وفقًا لشروط  مرتبط قابل للتنزیل متاح من وقت آل

 ھذه االتفاقیة. قد تستخدم الشركة منصات مختلفة اعتمادًا على األداة المالیة.

الت یحق للشركة إغالق المنصة (المنصات) في أي وقت ألغراض الصیانة دون إخطار مسبق للعمیل، والذي سیتم فقط في عط .8.2
نھایة األسبوع، ما لم یكن ذلك غیر مناسب أو في الحاالت العاجلة. في ھذه الحاالت، الوصول إلى المنصة (المنصات) لن یكون  

 ممكناً. 

یتحمل العمیل وحده مسؤولیة توفیر وصیانة المعدات المتوافقة الالزمة للوصول إلى المنصة (المنصات) واستخدامھا، والتي   .8.3
كمبیوتر شخصي أو ھاتف محمول أو جھاز لوحي (اعتمادًا على المنصة المستخدمة) والوصول إلى    تشمل على األقل جھاز



 

 

اإلنترنت بأي وسیلة والھاتف أو أي خط وصول آخر. یعد الوصول إلى اإلنترنت میزة أساسیة ویكون العمیل وحده مسؤوالً  
 خدمة من أجل االتصال باإلنترنت. عن أي خطوات مطلوبة باإلضافة إلى أي رسوم یلزم دفعھا إلى أي مزود 

المتعلقة بأمن   .8.4 المناسبة  الحمایة  بتثبیت وتنفیذ وسائل  بتثبیت وتنفیذ وسیقوم في جمیع األوقات  قام  قد  بأنھ  العمیل ویتعھد  یقر 
في جمیع    وسالمة جھاز الكمبیوتر أو الھاتف المحمول أو الجھاز اللوحي الخاص بھ وأنھ قد اتخذ اإلجراءات المناسبة وسیتخذھا

األوقات لحمایة جھاز الكمبیوتر أو الھاتف المحمول أو الجھاز اللوحي من فیروسات الكمبیوتر أو غیرھا من المواد أو األجھزة  
أو المعلومات أو البیانات الضارة أو غیر المالئمة األخرى التي قد تضر بالموقع اإللكتروني أو المنصة (المنصات) أو األنظمة  

یتعھد العمیل أیًضا بحمایة الشركة وتعویضھا عن أي عملیات نقل لفیروسات الكمبیوتر أو غیرھا من المواد    األخرى للشركة. 
أو األجھزة الضارة أو غیر المالئمة المماثلة إلى المنصة (المنصات) من جھاز الكمبیوتر الشخصي أو الھاتف المحمول أو  

  لمنصة (المنصات).الجھاز اللوحي أو أي جھاز قد یستخدمھ لالتصال بھ ا

لن تكون الشركة مسؤولة تجاه العمیل في حالة فشل نظام الكمبیوتر أو الھاتف المحمول أو الجھاز اللوحي الخاص بھ أو إتالفھ   .8.5
و/أو تدمیر و/أو تنسیق سجالتھ وبیاناتھ. عالوة على ذلك، لن تكون الشركة مسؤولة بأي شكل من األشكال، إذا تعرض العمیل  

 شكل آخر من مشاكل سالمة البیانات التي تنتج عن تكوین أجھزتھ أو سوء إدارتھا.  للتأخیر وأي

المنصة   .8.6 استخدام  عند  العمیل  یواجھھ  اتصال  أي  في  أو مشاكل  تأخیرات  أو  اضطرابات  أي  عن  مسؤولة  الشركة  تكون  لن 
 (المنصات) والتي ال تكون نتیجة لإلھمال الجسیم للشركة أو التقصیر المتعمد. 

تق  .8.7 المتوافق یتم  الشخصي  الكمبیوتر  الوصول من خالل  بیانات  المنصة (المنصات)، باستخدام  الشركة على  الطلبات مع  دیم 
للعمیل أو الھاتف المحمول أو الجھاز اللوحي المتصل باإلنترنت. من المتفق علیھ والمفھوم أنھ یحق للشركة االعتماد على أي  

ام بیانات الوصول على المنصة (المنصات) أو عبر الھاتف، دون أي استفسار آخر  طلب یتم تقدیمھ والتصرف بناًء علیھ باستخد
 للعمیل، وستكون أي طلبات من ھذا القبیل ملزمة لـ زبون. 

 الملكیة الفكریة   .9
تعتبر المنصة (المنصات) وجمیع حقوق النشر والعالمات التجاریة وبراءات االختراع وعالمات الخدمة واألسماء التجاریة   .9.1

البرنامج واألیقونات والشعارات والشخصیات والتخطیطات واألسرار التجاریة واألزرار ونظام األلوان والرسومات   ورمز 
الوح الفكریة  الملكیة  البیانات ھي  (وأسماء  والحصریة  الملكیة IPیدة  ومعاھدات  قوانین  وتحمیھا  ثالثة  أو ألطراف  للشركة   (

الفكریة المحلیة والدولیة. ال تنقل ھذه االتفاقیة أي مصلحة في أو إلى المنصة (المنصات) ولكن فقط الحق في استخدام المنصة  
 ثل تنازالً عن حقوق الملكیة الفكریة للشركة. (المنصات) وفقًا لشروط ھذه االتفاقیة. ال یوجد في ھذه االتفاقیة ما یم

ال یجوز للعمیل تحت أي ظرف من الظروف إخفاء أو إزالة أي حقوق طبع ونشر أو عالمة تجاریة أو أي إشعارات أخرى من   .9.2
 أي عنوان بروتوكول االنترنت أو موقع أو منصة (منصات) الشركة.

تجاریة ومواقع مختلفة. تمتلك الشركة جمیع الصور المعروضة على  من المفھوم أن الشركة قد تقدم خدماتھا تحت عالمات   .9.3
موقعھا اإللكتروني، والمنصة (المنصات) والبرامج والمواد القابلة للتنزیل. ال یجوز للعمیل استخدام ھذه الصور بأي طریقة 

 بخالف الطریقة التي توفرھا الشركة لھا.

لھ من خالل موقع الشركة اإللكتروني أو النظام األساسي (المنصات) بما في    یُسمح للعمیل بتخزین وطباعة المعلومات المتاحة  .9.4
ذلك المستندات والسیاسات والنصوص والرسومات والفیدیو والصوت ورمز البرنامج وتصمیم واجھة المستخدم أو الشعارات.  

ومات تجاریًا، كلیًا أو جزئیًا، بأي تنسیق ألي  ال یُسمح للعمیل بتغییر أو تعدیل أو نشر أو نقل أو توزیع أو إعادة إنتاج ھذه المعل
 طرف ثالث دون موافقة كتابیة صریحة من الشركة. 

 األنشطة المحظورة   .10
یُحظر تماًما على العمیل اتخاذ أي من اإلجراءات التالیة فیما یتعلق بأنظمة الشركة و/أو النظام األساسي (المنصات) و/أو    .10.1

 حساب العمیل:



 

 

الشركة و/أو حساب  استخدام أي   . أ أنظمة و/أو منصة (منصات)  الذكاء االصطناعي على  بتطبیق تحلیل  برنامج یقوم 
 العمیل دون الحصول على موافقة خطیة مسبقة من الشركة؛ 

 اعتراض أو مراقبة أو إتالف أو تعدیل أي اتصال غیر مخصص لھ؛  .ب
ان طروادة أو القنبلة الموقوتة أو أي رموز أو  استخدام أي نوع من أنواع العنكبوت أو الفیروسات أو الدودة أو حص .ج

تعلیمات أخرى مصممة لتشویھ أو حذف أو إتالف أو تفكیك المنصة (المنصات) أو نظام االتصال أو أي نظام آخر  
 للشركة؛ 

 إرسال أي اتصال تجاري غیر مرغوب فیھ وغیر مسموح بھ بموجب القانون المعمول بھ أو اللوائح المعمول بھا؛  .د
شيء من شأنھ أو قد ینتھك سالمة نظام الكمبیوتر أو النظام األساسي للشركة أو یتسبب في تعطل ھذا النظام  فعل أي   .ه

 (األنظمة) أو إیقاف التشغیل؛ 
الوصول أو محاولة الوصول بشكل غیر قانوني أو إجراء ھندسة عكسیة أو التحایل على أي تدابیر أمنیة تطبقھا الشركة  .و

 على المنصة (المنصات)؛
 قیام بأي إجراء یمكن أن یسمح بالوصول أو االستخدام غیر المنتظم أو غیر المصرح بھ للمنصة (المنصات)؛ ال .ز
 إرسال طلبات ھائلة على الخادم مما قد یتسبب في تأخیر وقت التنفیذ؛ .ح
 االنخراط في التداول التعسفي .ط

 
، فیحق لھا اتخاذ أي إجراء أو أكثر من اإلجراءات 10.1إذا اشتبھت الشركة بشكل معقول أن العمیل قد انتھك شروط الفقرة   .10.2

 . من اتفاقیة العمیل ھذه.14.2المنصوص علیھا في الفقرة 

 
  



 

 

 األمان  .11

 العمیل على الحفاظ على السریة وعدم الكشف عن بیانات الوصول أو رقم حساب العمیل الخاص بھ ألي شخص.  .  یوافق 11.1

ال یجب على العمیل كتابة بیانات الوصول الخاصة بھ. إذا تلقى العمیل إشعاراً كتابیًا ببیانات الوصول الخاصة بھ، فیجب علیھ    . 11.2
 إتالف اإلشعار على الفور. 

العمیل على إخطار الشركة على الفور إذا كان یعلم أو یشتبھ في أن بیانات الوصول أو رقم حساب العمیل الخاص بھ قد تم  یوافق    . 11.3
لبیانات   لمنع أي استخدام إضافي  بعد ذلك خطوات  الشركة  لھ. ستتخذ  الكشف عنھا ألي شخص غیر مصرح  تم  أو ربما  الكشف عنھا 

 . یوافق العمیل على أنھ لن یكون قادًرا على وضع أي طلبات حتى یتلقى بیانات الوصول البدیلة. الوصول ھذه وستصدر بیانات وصول بدیلة

یوافق العمیل على أنھ سیتعاون مع أي تحقیق قد تجریھ الشركة في أي إساءة استخدام أو اشتباه في إساءة استخدام بیانات الوصول   . 11.4
 أو رقم حساب العمیل. 

تزامات الشركة التي قد تفرضھا اللوائح المعمول بھا بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، القانون العام  دون التأثیر على ال  .11.5
)، یقر العمیل بأن الشركة ال تتحمل أي مسؤولیة في حالة وصول أطراف ثالثة غیر مصرح بھا إلى المعلومات،  GDPRلحمایة البیانات ( 

صاالت اإللكترونیة والبیانات الشخصیة وبیانات الوصول و رقم حساب العمیل بأي وسیلة بما في  بما في ذلك العناوین اإللكترونیة واالت 
ذلك على سبیل المثال ال الحصر عندما یتم نقل ما ورد أعاله بین األطراف أو أي طرف آخر، باستخدام اإلنترنت أو غیرھا من مرافق  

 رونیة أخرى. اتصاالت الشبكة أو البرید أو الھاتف أو أي وسیلة إلكت 

إذا تم إبالغ الشركة من مصدر موثوق بأن بیانات الوصول أو رقم حساب العمیل الخاص بالعمیل قد تكون قد استلمتھا جھات    .11.6
 خارجیة غیر مصرح لھا، فیجوز للشركة، وفقًا لتقدیرھا دون أن تكون ملزمة تجاه العمیل، إلغاء تنشیط حساب العمیل. 

 استبدال وتنفیذ الطلبات. 12
یجوز للعمیل وضع طلبات على المنصة (المنصات) أو تقدیم الطلبات عبر الھاتف باستخدام بیانات الوصول الخاصة بھ الصادرة    .12.1

 عن الشركة لھذا الغرض مع توفیر جمیع التفاصیل األساسیة.    

صة (المنصات) أو عبر الھاتف دون  یحق للشركة االعتماد والتصرف في أي طلب یتم تقدیمھ باستخدام بیانات الوصول على المن   . 12.2
 أي استفسار آخر للعمیل، وستكون أي طلبات من ھذا القبیل ملزمة للعمیل. 

 الطلبات التي تُجرى عبر الھاتف ستضعھا الشركة على المنصة وستظھر في حساب العمیل.  . 12.3

الفضلى وسیاسة تنفیذ الطلب"، وھي ملزمة للعمیل وتشكل جزًءا من  تُنفّذ الطلبات وفقًا للوثیقة التي تحمل عنوان "ملخص المصالح    . 12.4
ل  االتفاقیة.  اعتماًدا على نوع حساب تداول العمیل، یمكن أن یتم التنفیذ على أساس الحساب الخاص من قبل الشركة التي تعمل كمدیر للموك 

 أو یتم نقلھا للتنفیذ إلى كیان آخر (یُعرف باسم المعالجة المباشرة). 

ستبذل الشركة جھوًدا معقولة لتنفیذ أمر ما، ولكن من المتفق علیھ والمفھوم أنھ على الرغم من الجھود المعقولة التي تبذلھا الشركة،    .12.5
فقد ال یتم دائًما تحقیق النقل أو التنفیذ على اإلطالق ألسباب خارجة عن سیطرة الشركة، كما ھو موضح في المستندات بعنوان "ملخص  

 الفضلى وسیاسة تنفیذ الطلب".  عن المصلحة

یجب تقدیم الطلبات في غضون ساعات التداول العادیة للشركة، والتي یتم توفیرھا على موقعھا اإللكتروني و/أو المنصة، حیث    .12.6
 یمكن تعدیلھا من وقت آلخر. 

) من سلطة مناسبة  LEIف الكیان القانوني (في الحالة التي یكون فیھا العمیل شخًصا اعتباریًا، یكون ملزًما بالحصول على معر  .12.7
مرخصة حسب األصول لتقدیم معرفات الكیانات القانونیة. في حالة الشخص االعتباري، ال یجوز للعمیل (حیثما تنص اللوائح المعمول بھا)  

 أن یكون قادًرا على تنفیذ أي معامالت مع الشركة إذا لم یكن لدیھ معرف كیان قانوني. 



 

 

 طلبات العمیل رفض  . 13
یحق للشركة، في أي وقت ووفقًا لتقدیرھا، بتقیید نشاط    مع عدم اإلخالل بأیة أحكام أخرى واردة في ھذه االتفاقیة وفي المالحق، .  13.1

بأیة أضرار أو أداء محدد أو تعویض من   تنفیذ أي طلب من العمیل، وال یحق للعمیل المطالبة  تداول العمیل، وإلغاء الطلبات، ورفض 
 التالیة:  من الحاالتالشركة، في أي 

 أو االتصاالت؛ باإلنترنتتعطل االتصال  . أ

 نتیجة لطلب السلطات التنظیمیة أو اإلشرافیة أو أمر محكمة أو سلطات مكافحة االحتیال أو مكافحة غسیل األموال؛  .ب

 حیث تكون شرعیة أو صدق الطلب في موضع شك؛  .ج

 حدثت قوة قاھرة؛ .د

 العمیل؛في حالة حدوث تقصیر من  .ه

 أرسلت الشركة إخطاًرا بإنھاء االتفاقیة إلى العمیل؛  .و

 عندما یصل الحساب إلى مستوى اإلغالق كما ھو موضح في الوثیقة بعنوان "سیاسة الرافعة المالیة والھامش". .ز

  



 

 

 حدوث التقصیر . 14
 یشكل كل مما یلي حدثًا من حاالت التقصیر: . 14.1

 مستحق للشركة؛فشل العمیل في أداء أي التزام  .1

إذا تم تقدیم طلب فیما یتعلق بالعمیل وفقًا لقانون اإلفالس أو أي إجراء مماثل في والیة قضائیة أخرى (إذا كان  .2
العمیل فرًدا)، أو في حالة شراكة، فیما یتعلق بشخص واحد أو أكثر من الشركاء، أو إذا كانت الشركة، یتم تعیین  

إذا قام العمیل بترتیب أو تكوین مع دائني    داري أو ضابط مماثل، أوحارس قضائي أو وصي أو حارس قضائي إ
 العمیل أو تم بدء أي إجراء مشابھ أو مشابھ ألي مما سبق فیما یتعلق بالعمیل؛ 

 إذا كان العمیل غیر قادر على سداد دیون العمیل عند استحقاقھا؛ .3

 قد یصبح غیر صحیح؛ إما أو   29عندما یكون أي تمثیل أو ضمان قدمھ العمیل في الفقرة  .4

 ؛أو تم اإلعالن عن غیابھ أو فقدان عقلھ السلیم إذا توفي العمیل (في حال كان العمیل شخصاً واحداً) .5

أي ظرف آخر تعتقد فیھ الشركة بشكل معقول أنھ من الضروري أو المرغوب فیھ اتخاذ أي إجراء منصوص علیھ   .6
 ؛ 14.2في الفقرة 

 مطلوب من قبل سلطة أو ھیئة أو محكمة تنظیمیة مختصة؛  14.2الفقرة اإلجراء المنصوص علیھ في   .7

تعتبر الشركة بشكل معقول أن العمیل یشرك الشركة في أي نوع من االحتیال أو عدم الشرعیة أو خرق اللوائح المعمول  .8
المعمول بھا إذا   بھا أو أن الشركة معرضة لخطر التورط في أي نوع من االحتیال أو غیر القانونیة أو خرق اللوائح

 استمرت في تقدیم الخدمات إلى العمیل، حتى عندما ال یكون ذلك بسبب مخالفة العمیل؛ 

االنتھاك المادي من قبل العمیل للمتطلبات التي وضعھا المنظم أو الدول األخرى    تعتبر الشركة بشكل معقول أن ھناك .9
 ل األھمیة النسبیة التي تحددھا بحسن نیة الشركة؛ التي لھا والیة قضائیة على العمیل أو أنشطتھ التجاریة، مث

إذا اشتبھت الشركة في أن العمیل متورط في أنشطة غسل األموال أو تمویل اإلرھاب أو احتیال البطاقة أو أنشطة   .10
 إجرامیة أخرى؛ 

 ؛ 10.1كما ھو محدد في الفقرة  محظورعمل تشتبھ الشركة بشكل منطقي بأن العمیل أجرى  .11

 تشتبھ الشركة بشكل منطقي بأن العمیل أجرى تداوًال مسیئًا؛  .12

 تشتبھ الشركة بشكل منطقي بأن العمیل فتح حساب العمیل بطریقة احتیالیة؛ .13

إذا اشتبھت الشركة بشكل منطقي بأن العمیل أجرى تزویًرا أو استخدم بطاقة مسروقة لتمویل حساب العمیل الخاص  .14
 .بھ

 إجراءات و/أو تكتیكات التداول التي قد تؤدي إلى استغالل مقیاس حمایة الرصید السلبي  .15

استراتیجیات التداول التي تھدف إلى استغالل األخطاء في األسعار و/أو إتمام الصفقات بأسعار خارج السوق و/أو من   .16
 في اإلنترنت  التأخیرخالل االستفادة من 

في االستفادة من التغیرات الصغیرة في األسعار (المعروفة باسم استراتیجیة تداول    استراتیجیات التداول التي تتخصص .17
 القنص و/أو المضاربة). 



 

 

 إجراءات و / أو تكتیكات التداول التي قد تؤدي إلى استغالل الحساب الخالي من التبییت.  .18

19.  

 

أي وقت وبدون إشعار خطي مسبق، اتخاذ واحد أو أكثر  في حالة حدوث حالة تقصیر، یجوز للشركة، وفقًا لتقدیرھا المطلق، في  .  14.2
 من اإلجراءات التالیة: 

 إنھاء ھذه االتفاقیة على الفور دون إشعار مسبق للعمیل؛  . أ

 إلغاء أي صفقات مفتوحة؛  .ب

 حظر الوصول إلى المنصة (المنصات) بشكل مؤقت أو دائم أو تعلیق أو حظر أي وظائف للمنصة (المنصات)؛  .ج

 أو تنفي نقل و/أو تنفیذ أي طلب للعمیل؛/ترفض و/أو تمتنع و .د

 تقیید نشاط تداول العمیل؛  .ه

أو  .و المعني  البلد  في  القانون  إنفاذ  سلطات  لتعلیمات  وفقًا  أو  الحقیقي  مالكھا  إلى  األموال  إعادة  االحتیال،  حالة  في 
 شبكة/مؤسسة الدفع؛ 

ول المسيء. ال یمكن عكس الخسائر الناتجة إلغاء أو عكس أي أرباح أو مزایا تجاریة ومكافآت مكتسبة من خالل التدا .ز
 عن التداول التعسفي للعمیل؛

 اتخاذ اإلجراءات القانونیة بشأن أي خسائر تتكبدھا الشركة؛ .ح

حظر عنوان بروتوكول االنترنت الخاص بالعمیل الذي یرسل طلبات ضخمة على الخادم مما قد یتسبب في تأخیر وقت   .ط
 تنفیذ الطلبات.

 التقاریر وتأكیدات التداول . 15
یجب على الشركة تزوید العمیل بمعلومات عن طلباتھ. من أجل االمتثال لقواعد سلطة تنظیم األوراق   بموجب اللوائح المعمول بھا، . 15.1

لخاص بھ عبر المنصة  المالیة فیما یتعلق بمتطلبات إبالغ العمیل، ستوفر الشركة للعمیل وصوالً مستمراً عبر اإلنترنت إلى حساب العمیل ا
(المنصات) التي یستخدمھا العمیل؛ سیتمكن العمیل من رؤیة حالة طلبھ في حساب العمیل الخاص بھ، وتأكید تنفیذ الطلب في أقرب وقت  

الشراء/البیع، وطبیعة األمر، و المكان، وتحدید األداة، ومؤشر  الطلب، وتحدید  التداول، والوقت، ونوع  تاریخ  (بما في ذلك  كمیة  ممكن 
الوحدة، والمبلغ اإلجمالي، والمبلغ اإلجمالي للعموالت والمصروفات، وفروق األسعار، والطرف المقابل للعمیل) تاریخ تداولھ، ورصیده  

 ومعلومات أخرى. 

لكتروني أو یوافق العمیل على تقدیم التقاریر عبر المنصة ویقر بأن لھ الحق في مطالبة الشركة بإرسال التقاریر عبر البرید اإل  .15.2
 الفاكس أو على الورق بالبرید. 

ستزود الشركة العمیل على الفور، في وسط دائم، بالمعلومات األساسیة المتعلقة بتنفیذ طلبھ بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر     . 15.3
 المنصة. 

سترسل الشركة إشعاًرا إلى العمیل في وسیط دائم (بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر المنصة) على النحو المنصوص علیھ  .  15.4
وائح المعمول بھا لتأكید تنفیذ الطلب في أقرب وقت ممكن وفي موعد ال یتجاوز یوم العمل األول بعد التنفیذ أو، حیث یكون التأكید  في الل



 

 

الثالث. سیتضمن ھذا اإلخطار   الطرف  التأكید من  بعد استالم  العمل األول  یوم  یتجاوز  ثالث، في موعد ال  الشركة من طرف  استلمتھا 
 في اللوائح المعمول بھا بخالف المعلومات التالیة، حیثما كان ذلك مناسبًا، والتي تكون مشتركة لجمیع الطلبات:  المعلومات الواردة 

 تعریف الشركة 

 اسم أو تسمیة أخرى للعمیل؛ 

 یوم التداول 

 وقت التداول 

 نوع الطلب 

 تحدید الموقع 

 األدوات تعریف 

 مؤشر الشراء/البیع

 البیع؛ طبیعة األمر إذا كان بخالف الشراء/

 الكمیة

 وحدة السعر؛ 

 االعتبارات الكاملة؛ 

إجمالي العموالت والمصروفات التي تم تحصیلھا، وحیثما یطلب العمیل ذلك، تفصیل مفصل بما في ذلك، عند االقتضاء، مبلغ أي ھامش   
الحساب، و بمفردھا  التعامل  قبل شركة استثمار عند  الصفقة من  تنفیذ  تم  یتم فرضھ حیث  أو تخفیض  التنفیذ ربح  بواجب  الشركة مدینة 

 األفضل للعمیل؛ 

 سعر الصرف الذي یتم الحصول علیھ عندما تنطوي المعاملة على تحویل العملة.  

م  مسؤولیات العمیل فیما یتعلق بتسویة المعاملة، بما في ذلك الحد الزمني للدفع أو التسلیم باإلضافة إلى تفاصیل الحساب المناسبة حیث ل 
 ل بھذه التفاصیل والمسؤولیات مسبقًا؛یتم إخطار العمی 

عندما یكون الطرف المقابل للعمیل ھو الشركة نفسھا أو عمیل آخر للشركة، فإن حقیقة أن ھذا ھو الحال ما لم یتم تنفیذ األمر من خالل  
 نظام تداول یسھل التداول المجھول. 

 الطلب، بمعلومات حول حالة طلبھ.. عالوة على ذلك، یجب على الشركة تزوید العمیل، عند 15.5

. إذا كان لدى العمیل سبب لالعتقاد بأن التأكید خاطئ أو إذا لم یتلق العمیل أي تأكید عندما یجب علیھ (بما في ذلك اإلخطار  15.6 
عبر المنصة)، فیجب على العمیل االتصال بالشركة في غضون عشرة أیام عمل من تاریخ شركة تم إرسال الطلب أو كان  
من المفترض إرسالھ (في حالة عدم إرسال تأكید). إذا لم یبد العمیل أي اعتراض خالل ھذه الفترة، فسیتم اعتبار المحتوى 

 على أنھ موافق علیھ ویعتبر نھائیًا.

المعامالت إلى . سوف تقوم الشركة، بناًء على الصفقة وما إذا كان یجب اإلبالغ عنھا بموجب اللوائح المعمول بھا، بإبالغ  15.7
السلطة المختصة على النحو المنصوص علیھ في اللوائح المعمول بھا في أسرع وقت ممكن وفي موعد ال یتجاوز إغالق  

 یوم العمل التالي. 



 

 

. یتعین على الشركة أن تلخص وتعلن على أساس سنوي، لكل فئة من فئات األدوات المالیة، أفضل خمسة أماكن تنفیذ من 15.8
 لتداول حیث نفذت أوامر العمالء في العام السابق ومعلومات عن جودة التنفیذ التي تم الحصول علیھا. حیث أحجام ا

 أموال العمیل  . 16
سنتعامل مع األموال المحتفظ بھا نیابة عنك وفقاً لمتطلبات ھیئة تنظیم الخدمات المالیة. في حالة تعرض الشركة لإلفالس أو التصفیة     .16.1

آخر نصت علیھ ھیئة تنظیم الخدمات المالیة، ستخضع أموال العمیل لقواعد توزیع أموال العمیل الصادرة عن ھیئة    أو اي حدث تجمیع
ستضع الشركة على الفور أي أموال تتلقاھا من العمیل في حساب (حسابات) منفصلة أو أكثر (یشار إلیھا باسم  تنظیم الخدمات المالیة.  

ة موثوقة تختارھا الشركة مثل البنك المركزي أو مؤسسة االئتمان أو البنك المرخص لھ في دولة  "حسابات العمالء") مع مؤسسات مالی 
 ثالثة وال یمكن استخدامھا في سیاق األعمال. 

وفقًا للوائح المعمول بھا، یجب على الشركة ممارسة المھارة الواجبة والعنایة واالجتھاد في االختیار والتعیین والمراجعة الدوریة    .16.2
و تأخذ الشركة في االعتبار الخبرة والسمعة السوقیة لھذه المؤسسات بھدف ضمان حمایة حقوق العمیل،    16.1للمؤسسة المالیة للفقرة  

 أي متطلبات قانونیة أو تنظیمیة أو ممارسات السوق المتعلقة بحیازة أموال العمیل التي یمكن أن تؤثر سلبًا على حقوق العمیل. باإلضافة إلى  

ومع ذلك، من المفھوم أن ھناك ظروفًا خارجة عن سیطرة الشركة وبالتالي ال تقبل الشركة أي مسؤولیة أو تتحمل أي من  
 فالس أو أي إجراءات أخرى مماثلة أو فشل المؤسسة المالیة حیث ستُحفَظ أموال العمیل. الخسائر الناتجة للعمیل نتیجة اإل

 
 الشركة: فیجب على وفقًا للوائح المعمول بھا، وألغراض حمایة أموال العمیل، . 16.3

ة وتتوافق مع االحتفاظ بالسجالت والحسابات الالزمة للتمییز بین أصول العمالء وأصولھم؛ یجب أن تكون ھذه السجالت دقیق
 أموال العمیل؛

 تجري، على أساس منتظم، تسویات بین حساباتھا وسجالتھا الداخلیة وتلك الخاصة بأي طرف ثالث یمتلك ھذه األصول؛ 

 یجب في جمیع األوقات إبقاء أموال العمیل منفصلة عن أموال الشركة الخاصة؛ 

 لن تستخدم أموال العمیل في سیاق أعمالھا الخاصة؛ 

) یتم االحتفاظ بھا في 16.1یجب أن تتخذ الخطوات الالزمة لضمان أن أموال العمیل المودعة لدى مؤسسة مالیة (وفقًا للفقرة  
 حساب (حسابات) محدد بشكل منفصل عن أي حسابات مستخدمة في االحتفاظ بأموال الشركة؛ و

لتقلیل مخاطر فقدان أموال العم یل أو تقلیلھا، نتیجة لسوء االستخدام أو االحتیال أو سوء  یجب تقدیم ترتیبات تنظیمیة مناسبة 
 اإلدارة أو عدم كفایة حفظ السجالت أو اإلھمال.

قد یتم االحتفاظ بأموال العمیل نیابة عن العمیل في بنك یقع داخل سوق أبوظبي العالمي أو خارجھ وفقًا دائًما لمتطلبات الترخیص  .  16.4
تلف النظام القانوني والتنظیمي المطبق على أي كیان من ھذا القبیل خارج سوق أبوظبي العالمي عن  والتفویض الخاصة بالشركة. قد یخ

ذلك الموجود في سوق أبوظبي العالمي وفي حالة اإلفالس أو أي إخفاق مماثل لذلك الكیان، یمكن معاملة أموال العمیل بشكل مختلف عن  
ألموال في مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي. تتخذ الشركة الخطوات الالزمة وتمارس المھارة  المعاملة التي یمكن تطبیقھا إذا تم االحتفاظ با

الالزمة والعنایة واالجتھاد في اختیار وتعیین المؤسسات التي یتم استخدامھا لحفظ أموال العمالء. تقوم الشركة أیًضا بإجراء مراجعات  
ا معھا. ومع ذلك، قد ال تكون الشركة مسؤولة و/أو مسؤولة عن المالءة المالیة أو  وتقییمات دوریة للمؤسسات التي تحتفظ بحسابات عمالئھ
 أفعال أو إغفال أي طرف ثالث مشار إلیھ في ھذه الفقرة. 

للشركة  )، قد یكون  16.1یقر العمیل بأنھ في حالة اإلفالس أو أي إجراءات مماثلة أخرى فیما یتعلق بتلك المؤسسة المالیة (في الفقرة    . 16.5
فقط مطالبة غیر مضمونة ضد الطرف الثالث نیابة عن العمیل، وسوف یقوم العمیل بذلك. التعرض لخطر أن األموال التي تتلقاھا الشركة  

 من الطرف الثالث غیر كافیة لتلبیة مطالبات العمیل. 



 

 

المستخدمین لتسویة معامالت الدفع لعمالئھا.  من المفھوم أن الشركة قد تحتفظ بحسابات التاجر باسمھا مع مزودي خدمات الدفع  .  16.6
 ومع ذلك، من الواضح أن حسابات التاجر ھذه ال تُستخدم لحفظ أموال العمیل ولكن فقط إلحداث تسویة لمعامالت الدفع. 

 ). من المفھوم أنھ یجوز للشركة االحتفاظ بأموال العمیل وأموال العمالء اآلخرین في نفس الحساب (الحساب الشامل. 16.7

 لیس من سیاستنا دفع فائدة على األموال التي نحتفظ بھا، وأنت توافق على التنازل عن أي استحقاق للفائدة.. 16.8

من المتفق علیھ أن الشركة لھا الحق في تحویل أموال العمیل إلى الخلفاء أو المتنازل لھم أو المنقولین أو المشترین، مع إشعار خطي  .  16.9
 . من اتفاقیة العمیل. 35.2العمیل ألغراض الفقرة یوم عمل إلى  15قبل  

) االحتفاظ بھا في حساب. ومن ثم، في حالة  16.1یجوز للمؤسسة المالیة التي ستمرر إلیھا الشركة أموال العمیل (وفقًا للفقرة  .  16.10
للشركة فقط مطالبة غیر مضمونة ضد الطرف  اإلفالس أو أي إجراءات أخرى مماثلة فیما یتعلق بذلك الطرف الثالث، یجوز أن یكون  

 الثالث نیابة عن العمیل وسیتعرض العمیل لمخاطر أن األموال التي تسلمتھا الشركة من الطرف الثالث، غیر كافیة لتلبیة مطالبات العمیل. 

تأمین أو تغطیة االلتزامات  ال یجوز للشركة إبرام ترتیبات ضمانات مالیة لنقل الملكیة مع أي عمیل ھو عمیل تجزئة لغرض  .  16.11
 الحالیة أو المستقبلیة، الفعلیة أو الطارئة أو المحتملة لھذا العمیل. 

ال یجوز للشركة منح حقوق الضمان أو االمتیازات أو حقوق المقاصة على أموال العمیل لتمكین طرف ثالث من التصرف في  .  16.12
بالعمیل أو تقدیم الخدمات للعمیل، ما لم یكن ھذا مطلوب بموجب القانون المعمول بھ  أموال العمیل من أجل استرداد الدیون التي ال تتعلق  

عمیل ھذه  في والیة قضائیة لدولة ثالثة حیث قد یتم االحتفاظ بأموال العمیل. إذا دخلت الشركة في مثل ھذه االتفاقیة، فستقوم بتعدیل اتفاقیة ال
 وفقًا لذلك لتعكس ذلك. 

میل الوصول إلى نظام عبر اإلنترنت یمكن للعمیل من خاللھ الحصول على معلومات فیما یتعلق بأموال العمیل  توفر الشركة للع.  16.13
 التي تحتفظ بھا الشركة نیابة عن العمیل، على النحو المنصوص علیھ في اللوائح المعمول بھا. 

  



 

 

 حسابات العمالء وتمویل حسابك وعملیات السحب  .17
 یجب على الشركة فتح حساب (حسابات) عمیل واحد أو أكثر للعمیل للسماح لھ بوضع أوامر في أدوات مالیة معینة.  . 17.1

من المتفق علیھ والمفھوم أن الشركة تحتفظ بالحق في تقدیم أنواع مختلفة من حسابات العمالء من وقت آلخر بخصائص أو متطلبات    .17.2
 فیما یلي.  25مختلفة موضحة في الموقع اإللكتروني، والتي ستكون عرضة للتغییر وفقًا لتقدیر الشركة ووفقًا للفقرة 

یتم تنشیط حساب العمیل عند قیام العمیل بإیداع الحد األدنى لإلیداع األولي، على النحو الذي تحدده وتعّدلھ الشركة وفقًا لتقدیرھا    . 17.3
 من وقت آلخر.   

ت  یجوز للعمیل إیداع األموال في حساب العمیل في أي وقت خالل فترة ھذه االتفاقیة.  سیتم التمویل من خالل الطرق وبالعمال   .17.4
 . موقع الشركةالتي تقبلھا الشركة من وقت آلخر. یتم عرض المعلومات التفصیلیة حول خیارات التمویل على 

یحق للشركة أن تطلب من العمیل في أي وقت أي وثائق لتأكید مصدر األموال المودعة في حساب العمیل. یحق للشركة رفض    . 17.5
 النحو الواجب فیما یتعلق بشرعیة مصدر األموال وإعادة إرسالھا إلى المرسل. إیداع العمیل إذا لم تكن الشركة راضیة على 

إذا قام العمیل بإیداع مبلغ، فیجب على الشركة أن تضیف إلى حساب العمیل ذي الصلة المبلغ ذي الصلة الذي استلمتھ الشركة    . 17.6
 بعد الیوم التالي لتسویة المبلغ في الحساب المصرفي للشركة.   بتوقیت وسط أوروبا) في غضون ثالثة أیام عمل  13.00بالفعل (حتى الساعة  

إذا لم یتم إیداع األموال التي أرسلھا العمیل في حساب العمیل عندما كان من المفترض أن یتم إیداعھا، یجب على العمیل إخطار    . 17.7
یقوم العمیل بدفع أي رسوم تتعلق بالتحقیق وخصمھا  الشركة والطلب من الشركة إجراء تحقیق مصرفي للتحویل. یوافق العمیل على أن  

  من حساب العمیل الخاص بھ أو دفعھا مباشرة للبنك الذي یقوم بإجراء التحقیق. یتفھم العمیل ویوافق على أنھ من أجل إجراء التحقیق، یجب 
 على العمیل تزوید الشركة بالمستندات والشھادات المطلوبة. 

 العمیل عند تلقي الشركة طلبًا ذا صلة من العمیل بالطریقة التي تقبلھا الشركة من وقت آلخر.  تقوم الشركة بسحب أموال  . 17.8

  



 

 

بتوقیت وسط أوروبا)، یجب على    13.00عند تلقي الشركة تعلیمات من العمیل لسحب األموال من حساب العمیل (حتى الساعة    . 17.9
 الشركة الشروع في إجراءات صرف األموال في نفس یوم العمل، إذا تم استیفاء المتطلبات التالیة: 

 تتضمن تعلیمات السحب جمیع المعلومات المطلوبة؛ .

وما إلى ذلك) الذي تم إیداع األموال  التعلیمات ھي إجراء تحویل إلى الحساب األصلي (سواء كان ذلك حسابًا مصرفیًا أو حساب نظام دفع    .
 منھ في األصل في حساب العمیل أو كما قد یتم االتفاق على خالف ذلك بین الشركة والعمیل؛

 الحساب الذي سیتم إجراء التحویل فیھ یخص العمیل؛ .

 لدفع؛ في لحظة الدفع، یتجاوز رصید العمیل المبلغ المحدد في تعلیمات السحب بما في ذلك جمیع رسوم ا  .

 ال یوجد حدث قوة قاھرة یمنع الشركة من التأثیر على السحب؛  .

 قد یستغرق التحویل أكثر من ثالثة أیام عمل بناًء على طریقة التحویل الفعلیة التي یختارھا العمیل.   .

العمیل ولن تقوم بالسحب إلى أي  من المتفق علیھ والمفھوم أن الشركة لن تقبل مدفوعات من طرف ثالث أو مجھول في حساب    .17.10
 طرف ثالث أو حساب مجھول. 

 تحتفظ الشركة بالحق في رفض طلب سحب العمیل الذي یطلب طریقة تحویل محددة بشكل معقول ویحق للشركة اقتراح بدیل.  . 17.11

بخصم ھذه الرسوم من حساب العمیل ذي  سیتحمل العمیل جمیع رسوم الدفع والتحویل الخاصة باألطراف الثالثة وستقوم الشركة  . 17.12
 الصلة. 

یجوز للعمیل إرسال طلب التحویل الداخلي لألموال إلى حساب عمیل آخر یحتفظ بھ لدى الشركة. تخضع عملیات النقل الداخلیة    . 17.13
 ھذه لسیاسة الشركة من وقت آلخر. 

ركة أثناء تحویل األموال إلى العمیل. من المفھوم أنھ في حالة  یجب إعادة األموال التي تم تحویلھا عن طریق الخطأ من قبل الش  .17.14
 تقدیم العمیل لتعلیمات خاطئة لعملیة التحویل، فقد ال تتمكن الشركة من تصحیح الخطأ ویوافق العمیل على أنھ قد یتكبد الخسارة. 

 

عندما تطلب الشركة وثیقة (مستندات) تحقق إضافیة من العمیل ضروریة الستكمال عملیة السحب، تحتفظ الشركة بالحق في    . 17.15
المذكورة في غضون   المستندات  توفیر  بشكل معقول عند عدم  العمیل  المستند    5رفض طلب سحب  یوم طلب  العمل من  أیام  (خمسة) 

 (المستندات). 

 شطة والكامنة حسابات العمالء غیر الن . 18
إذا كان حساب العمیل غیر نشط لمدة ثالثة أشھر أو أكثر حیث فشل العمیل في تقدیم طلب، تحتفظ الشركة بالحق في جعل حساب  .  18.1

أمریكیًا  ) دوالًرا 30العمیل خامالً ویحق لھا فرض رسوم على حساب العمیل. ستخضع الحسابات غیر النشطة لرسوم شھریة تبلغ ثالثین (
أو ما یعادلھا بعملة حساب التداول ("رسوم عدم النشاط") لكل حساب غیر نشط یتعلق بالحفاظ على ھذه الحسابات غیر النشطة وإدارتھا  

 وإدارة االمتثال لھا، والتي یتم تطبیق الرسوم وفقًا للصیغة التالیة: 

اول ھي حسابات غیر نشطة، فإن رسوم عدم النشاط ستُفرض بشكل  ) حساب تداول وكل حسابات التد1عندما یكون لدیك أكثر من واحد ( .
 متفرق لكل حساب غیر نشط. 

) من حسابات التداول الخاصة بك غیر نشطة، فإن رسوم عدم  1) حساب تداول، وعلى األقل واحد (1عندما یكون لدیك أكثر من واحد ( .
 النشاط ستطبق على كل الحسابات غیر نشطة. 



 

 

) دوالًرا أمریكیًا، فإن رسوم  30حساب غیر نشط تسري علیھ رسوم عدم النشاط بموجب ھذا البند أقل من ثالثین (  عندما یكون رصید أي.
عدم النشاط لھذا الحساب غیر النشط تكون مساویة لمبلغ الرصید المتبقي في ھذا الحساب غیر النشط. نحتفظ بالحق في فرض رسوم عدم  

 فیھ الحق في تحصیلھ ولكن لم نفعل ذلك ألسباب فنیة. النشاط بأثر رجعي عن أي شھر كان لنا 

تظل األموال المتبقیة بعد خصم رسوم عدم النشاط في الحساب غیر النشط المستحقة للعمیل ویجب على الشركة إنشاء السجالت    .18.2
 واالحتفاظ بھا وإعادة ھذه األموال بناًء على طلب العمیل في أي وقت بعد ذلك. 

حساب العمیل غیر نشط لمدة عام أو أكثر، تحتفظ الشركة بالحق (بعد االتصال أو إرسال برید إلكتروني للعمیل باستخدام  إذا كان    .18.3
آخر تفاصیل االتصال المعروفة) إلغالق حساب العمیل. سیتم تحویل أي أموال إلى رصید حساب العمیل من قبل الشركة إلى الحساب  

م یوجھ العمیل خالف ذلك كتابةً. إذا تعذر تحویل األموال إلى الحساب المصرفي للعمیل ألي سبب  المصرفي للعمیل من حیث نشأت، ما ل
من األسباب، فستحتفظ بھا الشركة وتظل مستحقة للعمیل ویجب على الشركة إنشاء السجالت واالحتفاظ بھا وإعادة ھذه األموال عند طلب  

 العمیل في أي وقت بعد ذلك. 

  



 

 

 الرھن. 19

أن یكون للشركة رھن عام على جمیع األموال التي تحتفظ بھا الشركة أو شركائھا أو مرشحیھا نیابة عن العمیل حتى یفي یجب    19.1
 بالتزاماتھ بموجب ھذه االتفاقیة. 

 المعاوضة والتسویة . 20
الشركة، فسیتم تلقائیًا تسویة االلتزامات  إذا كان المبلغ اإلجمالي المستحق الدفع من قبل العمیل یساوي المبلغ اإلجمالي المستحق على  .  20.1

 المتبادلة لتسدید المدفوعات وإلغاء بعضھا البعض. 

إذا كان إجمالي المبلغ المستحق الدفع من قبل أحد الطرفین یتجاوز المبلغ اإلجمالي المستحق الدفع من قبل الطرف اآلخر، فإن    . 20.2
 فائض للطرف اآلخر وسیتم استیفاء جمیع االلتزامات الخاصة بالدفع وإبراء ذمتھا تلقائیًا.الطرف الذي لدیھ المبلغ اإلجمالي األكبر سیدفع ال

یحق للشركة الجمع بین جمیع حسابات العمالء المفتوحة باسم العمیل أو أي منھا وتوحید األرصدة في ھذه الحسابات وتسویة ھذه    .20.3
 األرصدة في حالة إنھاء االتفاقیة. 

 والضرائب والحوافز الرسوم . 21
قد یخضع توفیر الشركة للخدمات، اعتماًدا على نوع األداة المالیة المتداولة، لدفع رسوم مثل رسوم السمسرة والعموالت والمقایضات    .  21.1

و/أو المنصة،    الشركة موقعوفروق األسعار والخدمة الخاصة والرسوم األخرى. توجد ھذه في كتالوج العموالت والمصاریف والرسوم على  
 من وقت آلخر. 

من المتفق علیھ والمفھوم أن یتحمل العمیل وحده المسؤولیة عن جمیع اإلیداعات واإلقرارات الضریبیة والتقاریر التي یجب تقدیمھا    . 21.2
إلى أي سلطة ذات صلة، سواء كانت حكومیة أو غیر ذلك، ودفع جمیع الضرائب (بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر أي ضرائب  

 الناشئة أو فیما یتعلق بنشاطھ التجاري مع الشركة أدناه.  تحویل أو قیمة مضافة)،

 یتعھد العمیل بدفع جمیع نفقات الطوابع المتعلقة بھذه االتفاقیة وأي وثائق قد تكون مطلوبة لتنفیذ المعامالت بموجب ھذه االتفاقیة.  . 21.3

رباح. یجوز للشركة إجراء تعدیالت على توزیعات  تخضع العقود مقابل الفروقات إلجراءات الشركات بما في ذلك تعدیالت األ  . 21.4
األرباح في حساب تداول العمیل إذا تمت جدولة توزیعات األرباح ألصحاب األصول األساسیة لعقود الفروقات. یتم إجراء ھذه التعدیالت  

 قصیرة عند االقتضاء. عادة في تاریخ األرباح السابقة. تتلقى الصفقات الطویلة تعدیالت، بینما یتم احتساب الصفقات ال

یجوز للشركة المشاركة و/أو االستفادة من أي معاملة یتم الدخول فیھا من قبلنا و/أو فیما یتعلق بأي معاملة تُنفّذ نیابة عنك. یجوز    . 21.5
 للشركة بناًء على طلب معقول، إلى أقصى حد ممكن أن تكشف لك عن مبلغ أي زیادة عمولة أو أي مكافأة أخرى تدفعھا أو تتلقاھا الشركة.   

قبل أن یضع العمیل أي طلبات مع الشركة، یجب علیھ الرجوع إلى األسعار والرسوم والفروق المنشورة على الموقع اإللكتروني،   . 21.6
والتي تكون ملزمة لكال الطرفین. من وقت آلخر، قد تقدم الشركة، وفقًا لتقدیرھا المطلق، أسعاًرا أو فروق أسعار أقل من تلك المنشورة  

ذلك الوقت. سیتم إبالغ العمیل مسبقًا وبعًدا عن التكالیف والرسوم المرتبطة بالتداول في العقود مقابل الفروقات على    على موقع الویب في 
 النحو المنصوص علیھ في اللوائح المعمول بھا. 

یؤثر على التزام الشركة  سیتم إبالغ العمیل أیًضا باألسعار المعمول بھا والتكالیف وفروق األسعار وأي شروط وأحكام. ھذا ال    .21.7
 بتقدیم نفس مستوى وجودة الخدمة لجمیع العمالء. 
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 اللغة.22

اللغة الرسمیة للشركة ھي اللغة اإلنجلیزیة ویجب على العمیل دائًما قراءة موقع الویب والرجوع إلیھ للحصول على جمیع المعلومات    . 22.1
المقدمة بلغات أخرى غیر اإلنجلیزیة ھي ألغراض إعالمیة فقط وال تلزم  واإلفصاحات حول الشركة وأنشطتھا. الترجمة أو المعلومات  

 الشركة أو یكون لھا أي أثر قانوني على اإلطالق، وال تتحمل الشركة أي مسؤولیة أو التزام فیما یتعلق بصحة المعلومات الواردة فیھا. 

 وسائل التواصل واإلشعار الخطي  .23
ما لم ینص على خالف ذلك على وجھ التحدید في ھذه االتفاقیة، یجب إرسال أي إشعار أو طلب أو أي اتصال آخر یتعین على    . 23.1

العمیل تقدیمھ للشركة بموجب االتفاقیة (بخالف تقدیم الطلبات) إلى عنوان الشركة باألسفل (أو إلى أي عنوان آخر قد تحدده الشركة من  
أو خدمة البرید السریع التجاریة وسیتم اعتباره   البرید، البرید الجوي  لغرض) عن طریق البرید اإللكتروني، الفاكس، وقت آلخر للعمیل لھذا ا

 مستلًما فقط عند استالمھ فعلیًا من قبل الشركة في: 

 -المتحدة  ، برج الختم، ُمربعة سوق أبو ظبي العالمي، جزیرة الماریة، أبو ظبي، اإلمارات العربیة  15الطابق    العنوان،
 support@ae.capex.comالبرید االلكتروني: 

 
من أجل التواصل مع العمیل، یجوز للشركة استخدام أي من الطرق التالیة: البرید اإللكتروني، أو البرید الداخلي للمنصة، أو إرسال    . 23.2

 شركةال موقع.الفاكس، أو الھاتف، أو البرید، أو خدمة البرید التجاري، أو البرید الجوي، أو 

تعتبر طرق االتصال التالیة بمثابة إشعار خطي من الشركة إلى العمیل: البرید اإللكتروني أو البرید الداخلي للمنصة أو إرسال    . 23.3
 الشركة موقع.الفاكس أو البرید أو خدمة البرید التجاري أو البرید الجوي أو 

تعتبر طرق االتصال التالیة بمثابة إشعار خطي من العمیل إلى الشركة: البرید اإللكتروني أو الفاكس أو البرید أو خدمة البرید    .23.4
 التجاري أو البرید الجوي أو البرید السریع التجاري. 

، تعتبر أي مراسالت یتم إرسالھا إلى أي من الطرفین، حسب االقتضاء، (المستندات واإلشعارات  23.9دون اإلخالل بأحكام الفقرة    . 23.5
 والتأكیدات والبیانات والتقاریر وما إلى ذلك) مستلمة: 

أن یكون البرید اإللكتروني    إذا أُرسلت عبر البرید اإللكتروني، في غضون ساعة واحدة بعد إرسالھا بالبرید اإللكتروني بشرط
 قد غادر من حساب المرسل؛ 

 إذا أُرسلت عن طریق البرید الداخلي للمنصة، فور إرسالھا؛

عند استالم المرسل لتقریر إرسال من جھاز الفاكس الخاص بھ یؤكد استالم الرسالة بواسطة    إذا أُرسلت عن طریق الفاكس،
 جھاز الفاكس الخاص بالمستلم؛ 

 ر الھاتف، بمجرد االنتھاء من المحادثة الھاتفیة؛إذا أُرسال عب

 في حالة اإلرسال بالبرید، بعد سبعة أیام تقویمیة من إرسالھا؛

 إذا أُرسلت عبر خدمة البرید السریع التجاریة، في تاریخ توقیع المستند عند استالم ھذا اإلشعار؛

 تاریخ إرسالھم؛إذا أُرسلت عبر البرید االلكتروني ثمانیة أیام عمل من 

 إذا تم نشرھا على صفحة ویب الشركة، في غضون ساعة واحدة بعد نشرھا.

من أجل التواصل مع العمیل، ستستخدم الشركة تفاصیل االتصال التي قدمھا العمیل أثناء فتح حساب العمیل أو كما تم تحدیثھ    .23.6
 ي تغییر في تفاصیل االتصال الخاصة بالعمیل. مؤخًرا. ومن ثم، فإن العمیل ملزم بإخطار الشركة على الفور بأ
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https://ae.capex.com/en/contact-us
https://ae.capex.com/en/contact-us


 

 

 قد یتم مسح المستندات المرسلة بالفاكس التي تتلقاھا الشركة إلكترونیًا ویجب أن یشكل استنساخ النسخة الممسوحة ضوئیًا دلیالً.  . 23.7

 االتصال بالعمیل خارج ساعات العمل. یجب أن یكون العمیل قادًرا على االتصال بالشركة خالل ساعات العمل. یجوز للشركة  . 23.8

، فإن  23.5یجب استالم أي إشعارات مكتوبة یتم إرسالھا إلى الشركة في غضون ساعات عمل الشركة. بصرف النظر عن الفقرة  .23.9
 أي إشعارات یتم تلقیھا خارج ساعات العمل یتم التعامل معھا على أنھا تم استالمھا في یوم العمل التالي. 

 سیاسة الخصوصیة والبیانات الشخصیة والسریة وتسجیل المكالمات الھاتفیة والسجالت .24
من خالل الدخول في ھذه االتفاقیة، یوافق العمیل ویقر بأن الشركة ستعالج البیانات الشخصیة على النحو المنصوص علیھ في سیاسة    24.1

، حیث قد یتم تعدیل ھذا من وقت آلخر من قبل الشركة.  یجوز للشركة جمع معلومات  الشركة موقعخصوصیة الشركة، والمتاحة في  
العمیل مباشرة من العمیل (في نموذج طلب فتح الحساب المكتمل أو غیر ذلك) أو من أشخاص آخرین. المعلومات مطلوبة من أجل فتح  

 المعامالت وحمایة أصول العمالء وخصوصیتھم وتزوید العمالء بالخدمات التي یحتاجونھا ومناسبة لھم. حساب تداول للعمیل، وإجراء 

یدرك العمیل أن المستندات والمعلومات تم الحصول علیھا بشكل قانوني وأن معالجة البیانات الشخصیة ضروریة لالمتثال لاللتزامات    24.2
 القانونیة للشركة. 

ة البیانات الشخصیة للعمالء وفقًا اللتزامات اإلبالغ الخاصة بالشركة وفقًا ألي تشریع معمول بھ و/أو الئحة  یجوز للشركة معالج   24.3
و/أو تشریع ثانوي تحت أي والیة قضائیة، وقد یُطلب من الشركة الكشف عن المعلومات و/أو البیانات فیما یتعلق بـ العمیل إلى السلطات  

و/أو الھیئات اإلشرافیة في أي والیة قضائیة ومن خالل الدخول في ھذه االتفاقیة، یقر العمیل بأنھ قد یُطلب    المختصة و/أو الھیئات التنظیمیة
 من الشركة المضي قدًما في ھذا الكشف عن البیانات لغرض االمتثال اللتزامات اإلبالغ ھذه. 

ولن یتم استخدامھا ألي غرض آخر غیر ما   یجب أن تعامل الشركة معلومات العمیل التي تحتفظ بھا الشركة على أنھا سریة
یتعلق باألغراض المنصوص علیھا في سیاسة الخصوصیة. لن تُعتبر المعلومات الموجودة بالفعل سریة سواء في المجال 

 العام أو التي تملكھا الشركة بالفعل دون واجب السریة. 
 

معلومات العمیل (بما في ذلك التسجیالت والوثائق ذات الطبیعة السریة  یوافق العمیل أیًضا على أن للشركة الحق في الكشف عن    24.4
 وتفاصیل البطاقة) في الحاالت التالیة: 

 حسبما یقتضي القانون أو أمر من المحكمة المختصة.  . أ

حیثما یطلب من المنظم أو أي سلطة أخرى لھا سیطرة أو اختصاص قضائي على الشركة أو العمیل أو شركائھ أو في   .ب
 التي تملك الشركة عمالء فیھا.  المنطقة

 إلى الھیئات الحكومیة ووكاالت تطبیق القانون حیثما یقتضي القانون ذلك واستجابة لطلبات قانونیة وتنظیمیة أخرى؛ .ج

 إلى السلطات المختصة للتحقیق في االحتیال أو غسل األموال أو أي نشاط غیر قانوني آخر أو منعھ؛   .د

قانونیة أو تمارس ھذه الحقوق، عند الضرورة، أمام أي محكمة أو محّكم أو أمین مظالم  أن تدافع الشركة عن حقوقھا ال  .ه
 أو سلطة حكومیة؛

 إلى الحد الذي یكون مطلوبا بصورة معقولة لتنفیذ األوامر، وألغراض إضافیة لتوفیر الخدمات؛ .و

 إلى مقدمي خدمات الدفع والبنوك التي تعالج معامالتك؛ .ز

  ینصحون لمتعاقدین أو المستشارین اآلخرین الذین یدققون الحسابات، أو یساعدون في أو  إلى مراجعي الحسابات أو ا  .ح
بأي من أغراض عملنا؛ شریطة أن یتم إبالغ المھنیین المعنیین في كل حالة عن الطبیعة السریة لھذه المعلومات وأن 

 یتعلق بااللتزامات الواردة في ھذه الوثیقة؛  فیمایلتزموا بالسریة 
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لحد المطلوب وفقط تفاصیل االتصال لمقدمي الخدمات اآلخرین الذین ینشئون قواعد البیانات أو یحتفظون بھا  فقط إلى ا .ط
أو یعالجونھا (سواء كانت إلكترونیة أم ال)، أو یقدمون خدمات حفظ السجالت، أو خدمات إرسال البرید اإللكتروني، أو 

ساعدة الشركة في جمع، تخزین ومعالجة واستخدام معلومات  خدمات المراسلة أو الخدمات المماثلة التي تھدف إلى م
 العمیل أو االتصال بالعمیل أو تحسین توفیر الخدمات بموجب ھذه االتفاقیة.

ولن یتم توفیر البیانات في ھیئة إجمالیة إال بالقدر المطلوب، بالنسبة لمقدمي الخدمات اآلخرین ألغراض إحصائیة من  .ي
 أجل تحسین تسویق الشركة.

سب القدر المطلوب فقط، إلى مراكز االتصاالت البحثیة التي توفر استبیانات ھاتفیة أو بالبرید اإللكتروني بھدف  وح .ك
 تحسین خدمات الشركة، وفي ھذه الحالة لن یتم تقدیم سوى تفاصیل االتصال.

أو محّكم أو أمین مظالم   لكي تدافع الشركة عن حقوقھا القانونیة أو تمارس ھذه الحقوق، عند الضرورة، أمام أي محكمة . ل
 أو سلطة حكومیة؛

 ألي شخص مخول من طرفك. .م

 إلى شركة تابعة أو إلى وسیط ُمعّرف الشركة أو أي شركة أخرى في المجموعة نفسھا من الشركة. . ن

 الصلة. ألي طرف ثالث حیث یكون ھذا اإلفصاح مطلوبًا لتنفیذ أو تطبیق البنود والشروط أو االتفاقیات األخرى ذات  .س

إلى الخلف العام أو الخاص أو المنقول إلیھم أو المشترین، مع إشعار كتابي مسبق بعشر أیام عمل إلى العمیل؛ سیحدث    .ع
التزاماتھا بموجب   أو  أو فوائدھا  أو تجدید أي من حقوقھا  أو تخصیص  نقل  أو  الشركة قرار بیع  اتخاذ  ھذا في حالة 

ل الخاضع لھا أو مع أي طرف ثالث أو جمیع ھذه الحقوق أو المزایا أو االلتزامات االتفاقیة أو مع تنفیذ االتفاقیة بالكام
یوًما عمل للعمیل. وقد یتم ذلك دون قیود في حالة دمج الشركة أو االستحواذ علیھا    15لتقدیم إشعار كتابي مسبق لمدة  

و جزء من الشركة أو أصول الشركة  مع طرف ثالث، أو إعادة تنظیم الشركة، أو تصفیة الشركة أو بیع أو تحویل كل أ
 إلى طرف ثالث.

یتم الكشف عن معلومات العمیل فیما یتعلق بدافعي الضرائب األمریكیین وفقًا لمصلحة الضرائب األمریكیة وفقًا لقانون   .ف
 ) للوالیات المتحدة األمریكیة.FATCAاالمتثال الضریبي للحسابات الخارجیة (

جمیع االتصاالت بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر المحادثات الھاتفیة الواردة والصادرة باإلضافة إلى  تقوم الشركة بتسجیل    24.5
ت  االتصاالت اإللكترونیة األخرى المتعلقة بأي معامالت تم إبرامھا والمحادثات المباشرة ورسائل البرید اإللكتروني. ستكون ھذه االتصاال 

 . یقبل العمیل مثل ھذه التسجیالت كدلیل قاطع على المحادثات المسجلة على ھذا النحو. والتسجیالت ملكیة حصریة للشركة

 العمیل على أنھ یجوز للشركة، لغرض إدارة شروط االتفاقیة، من وقت آلخر، إجراء اتصال مباشر مع العمیل.  یوافق  24.6

شركة أخرى في نفس المجموعة من الشركة إجراء اتصال  یوافق العمیل على أنھ یجوز للشركة أو أي شركة تابعة للشركة أو أي    24.7
مع العمیل، من وقت آلخر، عن طریق الھاتف أو الفاكس أو البرید اإللكتروني أو البرید ألغراض التسویق لتقدیمھ إلى منتجات أو خدمات  

 اھتمام العمیل التي قد تھمھ أو إلجراء أبحاث السوق. 

ییر في البیانات الشخصیة للعمیل، یجب على العمیل التأكد من تحدیث ھذه البیانات ودقتھا عن طریق  إذا حدث، أثناء عالقة العمل، تغ  24.8
 االتصال بالشركة في أقرب وقت ممكن عملیًا.

ألغراض مكافحة غسل األموال ومن أجل االمتثال ألحكام القانون، ستحتفظ الشركة بسجالت تحتوي على بیانات العمیل الشخصیة    24.9
 ت التداول ووثائق فتح الحساب واالتصاالت الھاتفیة واإللكترونیة وأي شيء آخر یتعلق بالعمیل. ومعلوما

القانوني لمعالجة    24.10 للبیانات الشخصیة بما في ذلك، من بین أمور أخرى، األساس  مزید من التفاصیل حول كیفیة معالجة الشركة 
ات البیانات الشخصیة، وحقوق موضوع البیانات، والمبادئ والمعلومات فیما یتعلق بنقل البیانات الشخصیة، والتدابیر المتخذة لتأمین البیان 



 

 

صیة للعمیل حول كیف یمكن للعمیل تقدیم شكوى أو تعلیق بشأن بیاناتھ الشخصیة، یمكن العثور علیھا في سیاسة خصوصیة  والمعلومات الشخ
 الشركة  موقع.الشركة المتوفرة على 
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 دعوة االمتثال  .25

 المحادثة الھاتفیة بین الشركة والعمیل خالل الخطوة األخیرة من عملیة التحقق. دعوة االمتثال تعني . 25.1

 یوافق العمیل على أنھ سیتعامل مع حسابھ وسیتخذ قراراتھ االستثماریة الخاصة. . 25.2

 توضح الشركة أن المواد التسویقیة أو الجلسات التعلیمیة إعالمیة بحتة وال تتضمن نصائح استثماریة.  . 25.3

 تؤكد الشركة أن للموظفین والشركاء عقودھم مدفوعة األجر مع الشركة، وبالتالي، یُمنع منعًا باتًا إجراء ترتیبات مالیة مع العمالء. . 25.4

أثناء دعوة االمتثال، یُسأل العمیل أیًضا عما إذا كان یفھم سیاسات الشركة ومنتجاتھا المالیة والمخاطر التي ینطوي علیھا تداول  .  25.5
 قود مقابل الفروقات. الع

ستحاول الشركة مرتین االتصال بالعمیل ومراسلتھ بالبرید اإللكتروني. إذا فشل العمیل في الرد على أي مما ذكر أعاله، فستتبع .  25.6
) إذا لم یكن لدى العمیل  2) إذا كان العمیل لدیھ صفقات مفتوحة، فسیتم تعطیل خیارات اإلیداع الخاصة بھ و  1الشركة إحدى الخطوتین:  

 یتم تعطیل منصة التداول. صفقات مفتوحة، فس

 بمجرد أن یكمل العمیل مكالمة االمتثال الخاصة بھ، سیتم تمكین كل شيء مرة أخرى.   . 25.7

 التعدیالت  .26

یجوز للشركة ترقیة حساب العمیل، أو تحویل نوع حساب العمیل، أو ترقیة المنصة أو استبدالھا أو تحسین الخدمات المقدمة للعمیل  .  26.1
 اعتبرت ذلك بشكل معقول لصالح العمیل وال توجد تكلفة متزایدة على العمیل. إذا 

یجوز للشركة أیًضا تغییر أي شروط لالتفاقیة (والتي تتضمن اتفاقیة العمیل ھذه ومالحقھا وسیاسة تصنیف العمیل وملخص سیاسة    . 26.2
التحذیرات واإلفصاح عن المخاطر وإجراءات الشكاوى  تضارب المصالح وملخص سیاسة تنفیذ الطلب واإلفصاح عن المخاطر وإشعار  

 للعمالء) ألي من األسباب التالیة: 

 عندما ترى الشركة بشكل معقول أن:  . أ

 من شأن التغییر أن یسھل فھم شروط االتفاقیة؛ أو  . أ

 لن یكون التغییر في مصلحة العمیل. .ب

 لتغطیة: .ب

 مشاركة أي خدمة أو منشأة تقدمھا الشركة للعمیل؛ أو  .ج

 مة أو منشأة جدیدة؛ أو إدخال خد .د

 استبدال خدمة أو منشأة قائمة بأخرى جدیدة؛ أو .ه

سحب خدمة أو مرفق أصبح قدیًما أو توقف استخدامھ على نطاق واسع أو لم یستخدمھ العمیل في أي وقت في   .و
 العام السابق، أو أصبح عرضھ مكلفًا للغایة بالنسبة للشركة.

 لى الخدمات المقدمة للعمیل نتیجة للتغییرات في:لتمكین الشركة من إجراء تغییرات معقولة ع .ج

 النظام المصرفي أو االستثماري أو المالي؛ أو  .ز

 التكنولوجیا؛ أو  .ح



 

 

 األنظمة أو المنصة التي تستخدمھا الشركة إلدارة أعمالھا أو تقدیم الخدمات أدناه. .ط

 المتوقع في اللوائح المعمول بھا. نتیجة لطلب من المنظم أو أي سلطة أخرى أو نتیجة للتغییر أو التغییر  .د

عندما تجد الشركة أن أي بند في االتفاقیة ال یتوافق مع اللوائح المعمول بھا. في مثل ھذه الحالة، لن تعتمد على ھذا   .ه
المصطلح ولكن ستتعامل معھ كما لو كان یعكس اللوائح المعمول بھا ذات الصلة ویجب علیھ تحدیث االتفاقیة لتعكس  

 عمول بھا. اللوائح الم

 . أو أي تغییر یعكس تغییر اللوائح المعمول بھا سوف یسري على الفور. 26.2. و 26.1ألي تغییر یتم إجراؤه وفقًا للفقرات   . 26.3

بالنسبة ألي تغییر في االتفاقیة، حیث تختار الشركة تقدیم إشعار خطي عبر منشور على موقع الویب، یجب على الشركة أیًضا    . 26.4
 اإلشعار الكتابي المذكور بوسائل إضافیة لإلشعار الكتابي. تزوید 

. یجب أن تخبر العمیل بتاریخ دخولھا حیز التنفیذ. یتم 26.2و   26.1عندما تقدم الشركة إشعاًرا كتابیًا بالتغییرات بموجب الفقرتین  . 26.5
التفاقیة  التعامل مع العمیل على أنھ یوافق على التغییر في ذلك التاریخ ما لم یقم العمیل، قبل ذلك، بإبالغ الشركة أن العمیل یرغب في إنھاء ا

ه الحالة، بخالف التكالیف المستحقة والمستحقة الدفع مقابل  وعدم قبول التغییر. ال یتعین على العمیل دفع أي رسوم نتیجة اإلنھاء في ھذ
 الخدمات المقدمة حتى اإلنھاء.   

یحق للشركة إضافة أو مراجعة تكالیفھا ورسومھا ومصاریفھا وعموالتھا ورسوم التمویل والمقایضات وفروق األسعار وشروط    .26.6
لموجودة على الموقع اإللكتروني و/أو المنصة، من وقت آلخر. یجب أن یتم تنفیذ التداول وقواعد التنفیذ وسیاسة التبییت وأوقات التداول ا

  ھذه التغییرات على الموقع اإللكتروني و/أو المنصة ویكون العمیل مسؤوالً عن التحقق من التحدیثات بانتظام. باستثناء ما إذا كان وإلى 
) أیام تقویمیة بعد نشرھا األولي  5جمیع التغییرات ساریة بعد خمسة (  الحد المنصوص علیھ بخالف ذلك في ھذه االتفاقیة، یجب أن تكون 

عین على موقعنا اإللكتروني و/أو المنصة. إذا كنت ال ترغب في االلتزام بھذه التغییرات، یجب علیك إبالغ الشركة كتابیًا على الفور. ال یت 
 الیف المستحقة والمستحقة الدفع مقابل الخدمات المقدمة حتى اإلنھاء.   على العمیل دفع أي رسوم نتیجة اإلنھاء في ھذه الحالة، بخالف التك

یحق للشركة مراجعة تصنیف العمیل، وفقًا للوائح المعمول بھا وإبالغ العمیل وفقًا لذلك بالتغییر قبل أن یدخل حیز التنفیذ من خالل    . 26.7
، قد یعني تغییر تصنیف العمیل أیًضا تغییر  26.1) أیام عمل. بصرف النظر عن الفقرة  5تزوید العمیل بإخطار مسبق ال یقل عن خمسة ( 

غ  نوع حساب العمیل الخاص بالعمیل. یتم التعامل مع العمیل على أنھ یوافق على التغییر في ذلك التاریخ ما لم یقم العمیل، قبل ذلك، بإبال
 التغییر.  الشركة أن العمیل یرغب في إنھاء االتفاقیة وعدم قبول

 اإلنھاء ونتائج اإلنھاء .27
یوًما    15یجوز ألي من الطرفین إنھاء ھذه االتفاقیة في أي وقت وألي سبب من األسباب من خالل تقدیم إشعار خطي ال یقل عن    .27.1

 إلى الطرف اآلخر. 

لن یؤثر اإلنھاء من قبل أي طرف على أي التزام تم تكبده بالفعل من قبل أي من الطرفین أو أي حقوق أو التزامات قانونیة قد تكون    . 27.2
 قد نشأت بالفعل بموجب االتفاقیة أو أي معامالت تمت بموجب ھذه االتفاقیة. 

ن قبل العمیل للشركة مستحقة وواجبة الدفع على الفور بما في ذلك  عند إنھاء ھذه االتفاقیة، تصبح جمیع المبالغ المستحقة الدفع م.  27.3
أو   تكبدتھا  إضافیة  ومصاریف  للشركة وأي رسوم  مستحقة  أخرى  مبالغ  وأي  المستحقة  التكالیف  جمیع  الحصر)  ال  المثال  سبیل  (على 

 ستتكبدھا الشركة نتیجة إلنھاء االتفاقیة. 

 یة وقبل تاریخ اإلنھاء: بمجرد إرسال إشعار إنھاء ھذه االتفاق . 27.4

یلتزم العمیل بإغالق جمیع صفقاتھ المفتوحة. إذا فشل في القیام بذلك، عند اإلنھاء، ستقوم الشركة بإغالق أي صفقة  . أ
 مفتوحة؛ 

یحق للشركة التوقف عن منح العمیل حق الوصول إلى المنصة (المنصات) أو قد تحد من الوظائف التي یُسمح للعمیل  .ب
 باستخدامھا على المنصة (المنصات)؛ 



 

 

 یحق للشركة رفض قبول الطلبات الجدیدة من العمیل؛ .ج
یحق للشركة رفض سحب األموال من حساب العمیل للعمیل وتحتفظ الشركة بالحق في االحتفاظ بأموال العمیل عند    .د

 ل بموجب االتفاقیة.الضرورة إلغالق الصفقات التي تم فتحھا بالفعل و/أو دفع أي التزامات معلقة للعمی
 

  



 

 

 عند اإلنھاء، قد یتم تطبیق أي أو كل ما یلي: . 27.5

 یحق للشركة دمج أي حسابات عمالء خاصة بالعمیل، لتوحید األرصدة في حسابات العمالء ھذه وتسویة تلك األرصدة؛  . أ
 یحق للشركة إغالق حساب (حسابات) العمیل؛ .ب
 عملة أخرى؛ للشركة الحق في تحویل المبالغ بأي عملة إلى  .ج
 یحق للشركة إغالق الصفقات المفتوحة للعمیل؛   .د
السلطات  .ه من  تعلیمات  أو  للعمیل  احتیال  أو  بھ  مشتبھ  قانوني  غیر  نشاط  أو  قانوني  غیر  نشاط  وجود  عدم  حالة  في 

شركة  المختصة، إذا كان ھناك رصید لصالح العمیل، فستقوم الشركة (بعد حجب ھذه المبالغ التي تراھا وفقًا لتقدیر ال
المطلق مناسبة فیما یتعلق بالمستقبل االلتزامات) دفع ھذا الرصید للعمیل في أقرب وقت ممكن عملیًا وتزویده ببیان  

أي مرشح أو/وأي وصي بدفع أي مبالغ قابلة للتطبیق.    یشار إلىیوضح كیفیة الوصول إلى ھذا الرصید، وعند االقتضاء،  
لعمیل إلى العمیل. من المفھوم أن الشركة ستدفع فقط إلى حساب باسم العمیل.  یجب تسلیم ھذه األموال وفقًا لتعلیمات ا

 یحق للشركة أن ترفض، وفقًا لتقدیرھا، أن تتأثر بمدفوعات ثالثین طرفاً.

 حدث القوة القاھرة  .28
یتضمن حدث القوة القاھرة على سبیل المثال ال الحصر كل مما یلي والذي یجعل من المستحیل أو غیر العملي على الشركة االمتثال    .28.1

 ألي من التزاماتھا بموجب االتفاقیة: 

ئ الوطنیة اإلجراءات الحكومیة أو اندالع الحرب أو األعمال العدائیة أو التھدید بالحرب أو األعمال اإلرھابیة أو الطوار . أ
 أو الشغب أو االضطرابات المدنیة أو التخریب أو االستیالء أو أي كارثة دولیة أخرى أو أزمة اقتصادیة أو سیاسیة؛ 

القضاء والقدر أو الزلزال أو تسونامي أو اإلعصار أو اإلعصار المداري أو الحوادث أو العواصف أو الفیضانات أو  .ب
 رث الطبیعیة؛ الحرائق أو األوبئة أو غیرھا من الكوا

 النزاعات العمالیة واإلغالق؛  .ج

تعلیق التداول في السوق أو تصفیة أو إغالق أي سوق، أو تحدید الحد األدنى أو األقصى ألسعار التداول في السوق التي   .د
ترتبط بھا الشركة أسعارھا، أو فرض حدود أو شروط خاصة أو غیر عادیة على التداول في أي سوق من ھذا القبیل أو 

والھیئات   حظر الدولة،  قرارات سلطات  الحظر)،  في ھذا  قد تسببت  الشركة  تكن  لم  (ما  أي طرف  تنظیمي ألنشطة 
الحاكمة للمنظمات ذاتیة التنظیم، وقرارات الھیئات اإلداریة لمنصات التداول المنظمة، وظروف السوق االستثنائیة بما  

توى أي معاملة و / أو سوق أي أصل أساسي أو توقعنا  في ذلك على سبیل المثال ال الحصر حدوث حركة مفرطة في مس 
 (التصرف بشكل معقول) لحدوث مثل ھذه الحركة؛

تم اإلعالن عن وقف مؤقت للخدمات المالیة من قبل السلطات التنظیمیة المناسبة أو أي أعمال أو لوائح أخرى ألي ھیئة   .ه
 یة؛أو سلطة تنظیمیة أو حكومیة أو إشرافیة أو تنظیمیة أو فوق وطن

أي جھاز   .و في  أو عطل  فشل  أو  الطاقة وخطوط    إلكتروني شبكةانھیار  (إمدادات  أو االتصال  النیة  بسبب سوء  لیس 
 التقصیر المتعمد من جانب الشركة)؛

أي حدث أو فعل أو ظروف ال تخضع بشكل معقول لسیطرة الشركة ویكون تأثیر ھذا الحدث (األحداث) بحیث ال تكون   .ز
 یمكنھا من اتخاذ أي إجراء معقول لعالج التقصیر؛الشركة في وضع 

 فشل أي مورد خارجي، أو أي منظمة أخرى، ألي سبب من األسباب، في أداء التزاماتھا. .ح

إذا قررت الشركة في رأیھا المعقول أن حدث قوة قاھرة موجود (دون المساس بأي حقوق أخرى بموجب االتفاقیة)، یجوز للشركة    .28.1
 وفي أي وقت اتخاذ أي من الخطوات التالیة أو جمیعھا، حسب الضرورة: دون إشعار مسبق 



 

 

تعلیق أو تعدیل تطبیق أي من أو كل شروط االتفاقیة إلى الحد الذي یجعل حدث القوة القاھرة من المستحیل أو غیر  . أ
 العملي للشركة االمتثال لھا؛

الشركة مناسبة بشكل معقول في الظروف المتعلقة بموقف  اتخاذ أو إغفال اتخاذ جمیع اإلجراءات األخرى التي تراھا  .ب
 الشركة والعمیل والعمالء اآلخرین؛ 

 إغالق المنصة (المنصات) في حالة حدوث عطل في الصیانة أو لتجنب التلف؛ .ج

 إلغاء طلبات أي عمیل؛  .د

 فشل قبول الطلبات من العمالء؛ .ه

 عدم تنشیط حساب العمیل؛ .و

 مالحظة؛زیادة متطلبات الھامش بدون  .ز

 إغالق أي أو جمیع المراكز المفتوحة باألسعار التي تراھا الشركة بحسن نیة مناسبة؛ .ح

 زیادة الھوامش؛ .ط

 تقلیل الرافعة المالیة.  .ي

باستثناء ما ھو منصوص علیھ صراحةً في ھذه االتفاقیة، لن تكون الشركة مسؤولة أو تتحمل أي مسؤولیة عن أي نوع من الخسارة    . 28.1
اجم عن أي فشل أو انقطاع أو تأخیر في أداء التزاماتھا بموجب ھذه االتفاقیة حیث یكون ھذا الفشل أو االنقطاع أو التأخیر  أو الضرر الن 

 بسبب حدث قوة قاھرة. 

 

 التشھیر العلني  . 29
توزیع معلومات مضللة عن الشركة، من بین  یقوم ب ال یسمح للعمیل الشروع في أي تشھیرعلني یطعن في سمعة الشركة أو     .29.1 

أمور أخرى في الشبكات االجتماعیة، المدونات، مواقع الویب أو أي منصة عامة أو وسائط إعالمیة أخرى. في حالة حدوث مثل ھذه  
 . حقوقھا القانونیةاإلجراءات، تحتفظ الشركة بجمیع  

 تحدید المسؤولیة والتعویض . 30
في حالة قیام الشركة بتقدیم معلومات أو أخبار أو معلومات تتعلق بالمعامالت أو تعلیقات السوق أو األبحاث للعمیل (أو في الرسائل  .  30.1

لكتروني أو غیر ذلك)، ال یجوز للشركة، في حالة  اإلخباریة التي قد تنشرھا على موقعھا اإللكتروني أو توفرھا للمشتركین عبر موقعھا اإل
عدم وجود احتیال أو تقصیر متعمد أو إھمال جسیم، یكون مسؤوالً عن أي خسائر أو تكالیف أو نفقات أو أضرار مباشرة و/أو غیر مباشرة  

 یتكبدھا العمیل نتیجة أي عدم دقة أو خطأ في أي من ھذه المعلومات المقدمة. 

لن تكون الشركة مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر أو مصاریف أو خسارة یتكبدھا العمیل فیما یتعلق، أو تنشأ بشكل مباشر أو غیر    . 30.2
 مباشر على سبیل المثال ال الحصر: 

المعامالت أي خطأ أو فشل أو انقطاع أو فصل في تشغیل المنصة (المنصات)، أو أي تأخیر ناتج عن محطة العمیل أو   . أ
التي تتم عبر محطة العمیل، أو أي مشاكل فنیة، أو فشل أو أعطال في النظام، أو أعطال في خط االتصال، أو أعطال  
في المعدات أو البرامج، أو مشكالت الوصول إلى النظام، أو مشكالت سعة النظام، أو ارتفاع الطلب على اإلنترنت،  

 المماثلة؛بھ، ومشاكل وعیوب الكمبیوتر األخرى  والوصول غیر المصرح األمنیة أو الخروقات



 

 

أي فشل من قبل الشركة في أداء أي من التزاماتھا بموجب االتفاقیة نتیجة لحالة األسباب القھریة أو أي سبب آخر   .ب
 خارج عن إرادتھا؛

 أفعال أو امتناع أو إھمال من أي طرف ثالث؛ .ج

لشركة للعمیل قبل إبالغ العمیل للشركة بإساءة استخدام  أي شخص یحصل على بیانات وصول العمیل التي أصدرتھا ا .د
 بیانات الوصول الخاصة بھ؛ 

غیر المصرح لھم الذین لدیھم إمكانیة الوصول إلى المعلومات، بما في ذلك العناوین من الطرف الثالث  األشخاص   .ه
ما ورد أعاله بین األطراف أو   اإللكترونیة واالتصال اإللكتروني والبیانات الشخصیة وبیانات الوصول عندما یتم نقل

إلكتروني   جھاز  أي طرف آخر، باستخدام اإلنترنت أو غیرھا من مرافق االتصال بالشبكة أو البرید أو الھاتف أو أي
 آخر  

 والتحذیرات؛ أي من مخاطر إشعار الكشف عن المخاطر  .و

 تجسد مخاطر العملة   .ز

 أي تغییرات في معدالت الضرائب؛ .ح

 السعري؛حدوث االنزالق  .ط

توفره  .ي ثالث  لطرف  تابع  برنامج  أي  أو  الخسارة،  المتحرك ووقف  اإلیقاف  أوامر  مثل  العمیل على وظائف  اعتماد 
 الشركة؛ 

 تحت ظروف السوق غیر الطبیعیة:  .ك

 أي أفعال أو غفالت (بما في ذلك اإلھمال واالحتیال) من جانب العمیل و/أو ممثلھ المفوض؛ . ل

 أو ممثلھ الُمخّول؛  لقرارات التداول الخاصة بالعمیل .م

 جمیع الطلبات المقدمة من خالل وتحت بیانات وصول العمیل؛ . ن

 محتویات وصحة ودقة واكتمال أي اتصال یتم نشره عن طریق استخدام المنصة (المنصات)؛ .س

 نتیجة النخراط العمیل في التداول االجتماعي (إن وجد).  .ع

موظفوھا أو شركاؤھا أو وكالئھا أي مطالبات أو أضرار أو مسؤولیة أو تكالیف أو  إذا تكبدت الشركة أو مدیروھا أو موظفوھا أو  . 30.3
ام المنصة  نفقات، قد تنشأ فیما یتعلق بالتنفیذ أو نتیجة لتنفیذ االتفاقیة و/أو فیما یتعلق فیما یتعلق بتوفیر الخدمات و/أو فیما یتعلق باستخد

موظفیھا أو الشركات التابعة لھا أو وكالئھا ال تتحمل أي مسؤولیة على اإلطالق وتقع   (المنصات)، فإن الشركة أو مدیریھا أو مسؤولیھا أو
 على عاتق العمیل مسؤولیة تعویض الشركة عن ھؤالء. 

ال تتحمل الشركة بأي حال من األحوال المسؤولیة تجاه العمیل عن أي خسائر تبعیة أو خاصة أو عرضیة أو غیر مباشرة أو أضرار    . 30.4
في األرباح أو ضیاع الفرصة (بما في ذلك ما یتعلق بتحركات السوق الالحقة) أو التكالیف أو النفقات التي قد یتكبدھا العمیل فیما    أو خسارة

 یتعلق لالتفاقیة أو توفیر الخدمات أو استخدام المنصة (المنصات). 

األقصى من مسؤولیة    .30.5 التراكمیة والحد  المسؤولیة  تتجاوز  أال  بموجب ھذه  یجب  للشركة  المدفوعة  الرسوم  العمیل  تجاه  الشركة 
 االتفاقیة فیما یتعلق بالعمیل المعین لتوفیر الخدمات واستخدام المنصة (المنصات). 



 

 

 التأكیدات والضمانات .31
 یمثل العمیل ویضمن للشركة ما یلي: . 31.1

االنخراط في أنشطة االستثمار المالي بموجب قوانین أي  عاًما، أو سن الموافقة القانونیة على    18أال یقل عمره عن   . أ
 والیة قضائیة تنطبق علیھ.

 عندما یكون العمیل شخًصا مادیًا، فإن العمیل یتمتع بعقل سلیم وقادر على اتخاذ قرارات بشأن أفعالھ.  .ب
اعتماًدا على جنسیة العمیل  ال توجد قیود على األسواق أو األدوات المالیة التي سیتم فیھا إرسال أي معامالت للتنفیذ،   .ج

 أو دینھ.
لن تنتھك جمیع اإلجراءات التي یتم تنفیذھا بموجب االتفاقیة أي قانون أو قاعدة ساریة على العمیل أو على الوالیة   .د

 القضائیة التي یقیم فیھا العمیل، أو أي اتفاقیة یلتزم بھا العمیل أو تتأثر بھا أي من أصول أو أموال العمیل.
العمیل عنوان بروتوكول االنترنت أو المنصة أو موقع الویب بما یتعارض مع ھذه االتفاقیة، أو ألغراض  لن یستخدم  .ه

االنترنت والمنصة والموقع اإللكتروني فقط لصالح    بروتكولغیر مصرح بھا أو غیر قانونیة، وأنھ سیستخدم عنوان  
 حساب العمیل الخاص بھ ولیس نیابة عن أي شخص آخر. 

 سب األصول للدخول في االتفاقیة وإعطاء األوامر وتنفیذ التزاماتھ بموجب ھذه االتفاقیة. العمیل مخول ح .و
العمیل ھو الفرد الذي أكمل نموذج طلب فتح الحساب أو، إذا كان العمیل، فإن الشخص الذي أكمل نموذج طلب فتح  .ز

 الحساب نیابة عن العمیل مخول حسب األصول للقیام بذلك. 
العمیل بصفة أص .ح للعمیل  یتصرف  یجوز  آخر. ال  نیابة عن شخص  أو وصي  أو وصي  أو ممثل  ولیس كوكیل  یل 

التصرف نیابة عن شخص آخر إال إذا وافقت الشركة على ذلك كتابیاً وقدمت جمیع المستندات المطلوبة من قبل الشركة  
 لھذا الغرض. 

وقت بعد ذلك ستكون صحیحة ودقیقة  المعلومات التي قدمھا العمیل إلى الشركة في نموذج طلب فتح الحساب وفي أي   .ط
 وكاملة وستكون المستندات التي سلمھا العمیل صالحة وأصلیة. 

 لقد قرأ العمیل وفھم شروط االتفاقیة بالكامل بما في ذلك المعلومات الواردة في المالحق.  .ي
اط غیر قانوني أو  إن أموال العمیل المستخدمة في التداول لیست بأي طریقة مباشرة أو غیر مباشرة عائدات أي نش  .ك

 مستخدمة أو یعتزم استخدامھا لتمویل اإلرھاب.
العمیل لیس شخًصا مكشوفًا سیاسیًا ولیس لدیھ أي عالقة (على سبیل المثال قریب أو شریك تجاري) مع شخص یتقلد  . ل

ة عدم إفصاح  أو تقلد منصبًا عاًما بارًزا في اإلثني عشر شھًرا الماضیة. إذا كان البیان أعاله غیر صحیح وفي حال
العمیل عن ھذا بالفعل في نموذج طلب فتح الحساب، فسیقوم بإبالغ الشركة في أقرب وقت ممكن وسیُخطر الشركة 

 إذا كان في أي مرحلة خالل ھذه االتفاقیة یصبح شخًصا مكشوفًا سیاسیًا. 
كة ال تقبل عمالء من ھذه البلدان  العمیل لیس من الوالیات المتحدة األمریكیة وكندا وكوریا الشمالیة وإیران ألن الشر .م

 ومن أي دول أخرى حیث توجد شروط أو قیود قانونیة خاصة. 
 قرأ العمیل وفھم إشعار اإلفصاح عن المخاطر والتحذیرات.  . ن

 یوافق العمیل على توفیر معلومات االتفاقیة عن طریق موقع ویب أو برید إلكتروني. .س
المنتظم إلى اإلنترنت ویوافق على تزویده بالمعلومات، بما في ذلك،    یؤكد أنھ یتمتع بإمكانیة الوصول  یؤكد العمیل  .ع

على سبیل المثال ال الحصر، معلومات حول التعدیالت على الشروط واألحكام والتكالیف والرسوم وھذه االتفاقیات  
أو   الموقع  المعلومات على  ھذه  نشر  االستثمارات عن طریق  والمعلومات حول طبیعة ومخاطر  البرید  والسیاسات 

 اإللكتروني. إذا رغب العمیل في ذلك، یمكنھ أن یطلب إرسالھا بالبرید أو بالفاكس. 
 

  



 

 

 یدرك العمیل أنھ بمجرد تقدیم طلب على منصة التداول، یجوز للشركة: . 31.2

 التنفیذ، أو إما أن تقوم بتنفیذ األمر كطرف مقابل (أي تعمل بصفتھا أصالً) وفي ھذه الحالة ستكون الشركة موقع  . أ
) أو العمل كوكیل)، وفي ھذه الحالة لن  STPإرسال طلب التنفیذ إلى طرف ثالث (المعروف باسم المعالجة المباشرة ( .ب

 تتصرف الشركة كطرف مقابل في األمر وسیكون موقع التنفیذ ھو الطرف الثالث. 

المعالجة المباشرة واألسعار والتسعیرات المعروضة على  یقر العمیل بأن شروط تقدیم عروض األسعار للطلبات المنفذة على أساس  .  30.3
منصة التداول ھي تلك التي یوفرھا موقع التنفیذ التابع للشركة. یحصل موقع التنفیذ على األسعار (أسعار العرض والطلب) لألصل األساسي  

). ثم یستخدم موقع التنفیذ ھذه األسعار  لعقد مقابل الفروقات معین من مصادر مرجعیة خارجیة ذات سمعة طیبة (أي موجزات األسعار
 لحساب أسعارھا القابلة للتداول لعقد فروقات معین وتزوید الشركة بھا. 

 الشكاوى والمنازعات.32
إذا رغب العمیل في اإلبالغ عن شكوى، فیجب علیھ إرسال برید إلكتروني إلى الشركة مع العثور على "نموذج الشكاوى" المكتمل   . 32.1

جراءات شكاوى العمالء الخاصة بالشركة، والمتاحة  . ستحاول الشركة حلھا دون تأخیر ال مبرر لھ ووفقًا إلالشركة  موقعالموجود على  
 مجانًا وعند الطلب. 

إذا نشأت حالة ال تغطیھا ھذه االتفاقیة صراحةً، یتفق الطرفان على محاولة حل المسألة على أساس حسن النیة واإلنصاف وعن  .  32.2
 طریق اتخاذ مثل ھذا اإلجراء بما یتفق مع ممارسات السوق. 

 العمیل اتخاذ إجراء قانوني ال یتأثر بوجود أو استخدام إجراءات أي شكاوى مشار إلیھا أعاله. من حق . 32.3

 القانون المعمول بھ والحكم واللوائح المعمول بھا . 33
  باالتفاقیة الناشئة عن أو فیما یتعلق    والخالفات، فإن جمیع النزاعات  30.1إذا لم یتم التوصل إلى تسویة بالوسائل الموضحة في الفقرة    . 33.1

   یجب تسویتھا بشكل نھائي في المحكمة. 

 تخضع ھذه االتفاقیة لقوانین سوق أبوظبي العالمي. . 33.2

تخضع جمیع المعامالت نیابة عن العمیل للوائح المعمول بھا حیث یتم تعدیلھا أو تعدیلھا من وقت آلخر. یحق للشركة اتخاذ أو  .  33.3
إغفال اتخاذ أي إجراءات تراھا ضروریة لضمان االمتثال للوائح المعمول بھا، وقواعد السوق ذات الصلة. أي إجراءات قد یتم اتخاذھا  

 تكون ملزمة للعمیل. 

 علیھا القانون. جمیع الحقوق وسبل االنتصاف المقدمة إلى الشركة بموجب االتفاقیة تراكمیة وال تستثني أي حقوق أو تعویضات ینص  .  33.4

 قابلیة الفصل  .34

إذا اُعتبر أي جزء من ھذه االتفاقیة من قبل أي محكمة ذات اختصاص قضائي غیر قابل للتنفیذ أو غیر قانوني أو یتعارض مع أي   .34.1
بدایة، وسیتم تفسیر ھذه االتفاقیة  قاعدة أو الئحة أو قانون ألي سوق أو جھة تنظیمیة، فسیتم اعتبار ھذا الجزء مستبعًدا من ھذه االتفاقیة منذ ال 

نفاذ ھذا  وإنفاذھا كما لو لم یتم تضمین الحكم مطلقًا وشرعیة أو قابلیة تنفیذ األحكام المتبقیة من االتفاقیة أو شرعیة أو صالحیة أو قابلیة إ
 الحكم وفقًا للقانون و/أو اللوائح الخاصة بأي دولة أخرى االختصاص القضائي، ال تتأثر.
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 عدم ممارسة الحقوق .35
في حال فشل أي من الطرفین في السعي للحصول على تعویض عن االنتھاكات، أو اإلصرار على األداء الضار، ألي شرط أو    .35.1

حكم من أحكام ھذه االتفاقیة، أو إخفاقھ في ممارسة أي أو جزء من أي حق أو تعویض یحق لذلك الطرف بموجب ھذه االتفاقیة، یجب أال  
 نازالً ضمنیًا عنھا. یشكل ت 

 التنازل .36
یجوز للشركة في أي وقت بیع أو نقل أو التنازل عن أو استبدال أي من حقوقھا أو مزایاھا أو التزاماتھا بموجب ھذه االتفاقیة أو    .36.1

ة بأكملھا  جمیع حقوقھا أو مزایاھا أو التزاماتھا بموجب ھذه االتفاقیة أو نقلھا أو التنازل عنھا أو تجدیدھا لطرف ثالث أو یخضع تنفیذ االتفاقی 
یوم عمل إلى العمیل. وقد یتم ذلك دون قیود في حالة دمج الشركة أو االستحواذ علیھا مع طرف ثالث،   15تقدیم إخطار كتابي مسبق قبل  ل

 أو إعادة تنظیم الشركة، أو تصفیة الشركة أو بیع أو تحویل كل أو جزء من الشركة أو أصول الشركة إلى طرف ثالث. 

أعاله، یكون للشركة الحق في الكشف    35.1أنھ في حالة النقل أو التنازل أو التجدید الموضح في الفقرة  من المتفق علیھ والمفھوم    . 36.2
عن و/أو نقل جمیع معلومات العمیل (بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر البیانات الشخصیة والتسجیل والمراسالت والعنایة الواجبة  

ت وتاریخ تداول العمیل) تنقل حساب العمیل وأموال العمیل كما ھو مطلوب، مع مراعاة تقدیم  ومستندات تعریف العمیل والملفات والسجال 
 یوم عمل إلى العمیل.  15إشعار خطي قبل 

ال یجوز للعمیل نقل حقوق العمیل أو التزاماتھ بموجب االتفاقیة أو التنازل عنھا أو فرض رسوم علیھا أو تجدیدھا أو نقلھا أو ادعاء  .  36.3
 القیام بذلك.

  



 

 

 الُمقدّم.37
في الحاالت التي یتم فیھا تقدیم العمیل إلى الشركة من خالل شخص ثالث مثل مقدم األعمال أو الشریك أو المنتسب ("الُمقدم")، یقر    .37.1

یتم إبرامھا بین العمیل والُمقدم. كما تم توضیح أن المق بإلزام  العمیل بأن الشركة لیست ملزمة بأي اتفاقیات منفصلة  ِدّم غیر مصرح لھ 
أو   قانونیة  استشارات  أو  استثماریة  خدمات  لتقدیم  الخسائر،  لتقدیم ضمانات ضد  باسمنا،  ائتمان  بتقدیم  األشكال،  من  بأي شكل  الشركة 

ل الخاص بك ویجب  استثماریة أو ضریبیة باسمنا. یُذكر أیًضا أن المقِدّم غیر مخول من قبلنا بتحصیل األموال منك إلیداعھا في حساب العمی 
 علیك استخدام طرق إیداع األموال التي تقبلھا الشركة. 

یقر العمیل بأن الشركة ستدفع للمقدم مع اإلغراءات لتقدیم العمالء. الرسوم حسب تفعیل الحسابات. من المفھوم أنھ لن یتم تخفیض  .  37.2
إجمالي الحركة للعمیل نتیجة للحافز المدفوع للُمقدم. سیُكشف عن مزید من التفاصیل حول ھذه الحوافز للعمیل عند الطلب. یرجى الرجوع  

 أدناه، لمزید من التفاصیل حول الحوافز.  1ن الملحق  م 9إلى القسم  

 الممثل الُمخّول .38
یجوز للشركة في حاالت معینة قبول ممثل ُمخّول نیابة عن العمیل لتقدیم طلبات إلى الشركة أو للتعامل مع أي مسائل أخرى تتعلق   .38.1

المتعلقة    بحساب العمیل أو ھذه االتفاقیة، شریطة أن یقوم العمیل بإخطار الشركة كتابیًا مسبقًا بتعیین ممثًال مفوًضا ویقدم مثل ھذه المستندات 
لتزامات الشركة في مكافحة غسیل األموال؛ ووثائق التفویض إلثبات ذلك كما قد تطلبھ الشركة، ومصدقة حسب األصول بما یرضي  با

 الشركة، وتمت الموافقة على ھذا الشخص من قبل الشركة التي تفي بجمیع مواصفات الشركة لھذا الغرض. 

أدناه،    37.4بإنھاء تفویض الممثل الُمخّول لھ، یحق للشركة، دون اإلخالل بالفقرة  ما لم تستلم الشركة إخطاًرا كتابیًا من العمیل    . 38.2
على ھذه    العمیلمواصلة قبول الطلبات و/أو التعلیمات األخرى المتعلقة بحساب العمیل بواسطة الممثل المعتمد نیابة عن العمیل وسیتعرف  

 الطلبات على أنھا صالحة وملزمة لھ. 

 أیام عمل على األقل من تاریخ إنھاء التفویض.  5لشركة اإلخطار الكتابي بإنھاء تفویض الممثل المعتمد قبل  یجب أن تتلقى ا . 38.3

یحق للشركة (ولكن لیس التزاًما تجاه العمیل) رفض قبول الطلبات و/أو التعلیمات األخرى المتعلقة بحساب العمیل من الممثل    . 38.4
 التالیة: المعتمد في أي من الحاالت 

إذا اشتبھت الشركة بشكل معقول في أن الممثل الُمخول لھ غیر مسموح بھ قانونًا أو مخوًال بشكل مناسب للتصرف   . أ
 على ھذا النحو؛

 حدوث التقصیر؛ .ب
لكي تضمن الشركة االمتثال لقواعد و/أو ممارسات السوق ذات الصلة أو اللوائح المعمول بھا أو غیرھا من القوانین   .ج

 المعمول بھا؛ أو 
 لحمایة مصالح العمیل. .د

 أصحاب الحسابات المتعددة  .39
عندما یتألف العمیل من شخصین أو أكثر، یجب أن تكون المسؤولیات وااللتزامات بموجب االتفاقیة مشتركة ومتعددة. یعتبر أي    .39.1

إخطار أو إشعار آخر یُعطى إلى أحد األشخاص الذین یشكلون العمیل أنھ قد تم تقدیمھ من قبل جمیع األشخاص الذین یشكلون العمیل. یعتبر 
 األشخاص الذین یشكلون العمیل أنھ قد تم تقدیمھ من قبل جمیع األشخاص الذین یشكلون العمیل. أي طلب یقدمھ أحد 

في حالة الوفاة أو العجز العقلي ألحد األشخاص الذین یشكلون العمیل، فإن جمیع األموال التي تحتفظ بھا الشركة أو من ینوب عنھا،    .39.2
 االلتزامات والمسؤولیات المستحقة إلى الشركة سیكون مستحقًا على الحي(األحیاء).  ستكون لصالح الشخص الحي (األحیاء) وبطلب جمیع



 

 

 التقییدات القانونیة:  .40
بدون تقیید أي مما سبق، فإن أداة التداول عبر اإلنترنت الخاصة بنا (المنصة اإللكترونیة للشركة) غیر متاحة حیث یكون الوصول    40.1

قانوني، نحتفظ بالحق في رفض و/أو إلغاء مرفق التداول عبر اإلنترنت الخاص بنا و/أو أي جزء أو مكون منھا،  إلیھا و/أو استخدامھا غیر  
 وفقًا لتقدیرنا الخاص وألي سبب وفي أي وقت، دون أن نكون ملزمین بتزویدك بأي تفسیر أو تبریر لذلك. 

ركة)، وال یجوز استخدامھا ألغراض، عرًضا و/أو التماًسا ألي شخص  ال تشكل أداة التداول عبر اإلنترنت (المنصة اإللكترونیة للش   40.2
في أي والیة قضائیة ال یُصرح فیھا بھذا العرض و/أو االلتماس، و/أو أي شخص یعتبر تقدیم مثل ھذا العرض و/أو االلتماس لھ أمًرا غیر  

الخاصة بنا (المنصة اإللكترونیة للشركة)، وعرض العقود    قانوني. قد یتم تقیید الوصول إلى و/أو استخدام وسیلة التداول عبر اإلنترنت
ذین  المالیة عبر أداة التداول عبر اإلنترنت (المنصة اإللكترونیة للشركة)، في بعض الوالیات القضائیة، وبالتالي، یُطلب من المستخدمین ال

 القیود ومراعاتھا. یدخلون أداة التداول عبر اإلنترنت (المنصة اإللكترونیة للشركة) إعالمھم بھذه 

 
مالحظة مھمة: نحن ال نقبل أي تداول من العمالء المقیمین في الوالیات المتحدة. نحتفظ بالحق في فرض متطلبات إضافیة  
أو شروط مسبقة لقبول العمالء المقیمین في أو من دول معینة في أي وقت ووفقًا لتقدیرنا الوحید والحصري، دون أن نكون  

 فسیر أو تبریر.ملزمین بتقدیم أي ت
 

  



 

 

 قابلیة الفصل -مجمل االتفاق   .41
ة  تمثل ھذه االتفاقیة (جنًبا إلى جنب مع مرفقاتھا ومالحقھا وإضافاتھا ومرفقاتھا وجداولھا ومعارضھا و/أو تعدیالتھا) االتفاقیة الكامل.  41.1

واستخدامھا، كما أنھا تلغي وتحل محل جمیع الترتیبات أو  بینك وبیننا فیما یتعلق بالوصول إلى مرفق التداول عبر اإلنترنت الخاص بنا  
و  االتفاقیات السابقة بینك وبیننا فیما یتعلق بالموضوع المذكور ھنا، یحل محل أي اتصاالت أو تفاھمات أخرى بینك وبیننا، باستثناء ما ھ

 ن". محدد و/أو ینص على خالف ذلك "في الشروط المتفق علیھا بموافقة متبادلة من الطرفی 
 

لن یُفّسر أي شيء وارد في ھذه االتفاقیة على أنھ یتطلب ارتكاب أي عمل مخالف للقوانین والقواعد و/أو اللوائح المعمول بھا. في   .41.2
مستقبلیة  حالة وجود أي تعارض و/أو تناقض بین أي حكم من أحكام ھذه االتفاقیة وأي قانون أو قانون أو مرسوم أو الئحة ساریة حالیًا أو 

تقلیصھا   یتم  بذلك  یتأثر حكم ھذه االتفاقیة  الحالة  الذي یسود، ولكن في ھذه  بموجب ھذه االتفاقیة، فإن ھذا األخیر ھو  المعامالت  تحكم 
 وتقییدھا فقط بالقدر الالزم لجعلھا ضمن متطلبات القانون. 

 
من أحكام ھذه االتفاقیة غیر صالح أو غیر قانوني أو غیر قابل    كل جزء من ھذه االتفاقیة ھو تعھد ملحوظ. في حالة اعتبار أي حكم  .41.3

للتنفیذ بأي شكل من األشكال من قبل محكمة ذات اختصاص قضائي، فإن مثل ھذا البطالن أو عدم الشرعیة أو عدم قابلیة التنفیذ لن یؤثر 
ول والتأثیر الكامل ولن تتأثر أو تبطل بأي حال من  على أي حكم آخر أو جزء من حكم من أحكام ھذه االتفاقیة، والذي تظل ساریة المفع

 األحوال. 
فیما یتعلق بأحكام ھذه االتفاقیة، التي تعتبر غیر صالحة أو غیر قابلة للتنفیذ، كلیًا أو جزئیًا، سوف یتفاوض الطرفان بحسن نیة    . 41.4

أفضل مع الحكم الباطل بطریقة تتفق مع نوایاھم المشتركة كما  بقصد استبدال الحكم الباطل بأخر صالح یتوافق في تأثیره االقتصادي بشكل  
ھو موضح في ھذه االتفاقیة، ویجب إصالح ھذه االتفاقیة، إلى أقصى حد قانوني، وتفسیرھا كما لو كان ھذا الحكم غیر صالح أو غیر  

ھذا الحكم أو الجزء بحیث یكون صالًحا وقانونیًا وقابل  قانوني أو غیر قابل للتنفیذ، أو جزء من حكم، لم یتم احتواؤه مطلقًا ھنا، ویتم تعدیل 
 للتنفیذ إلى أقصى حد ممكن. 

دون تقیید ما سبق، إذا اُعتبر أي بند (أو جزء من البند) وارد في ھذه االتفاقیة ألي سبب من األسباب واسعًا بشكل مفرط فیما یتعلق    .41.5
تقییده وتقلیصھ، بحیث یكون قابلة للتنفیذ إلى أقصى حد یتوافق مع القانون المعمول  بالمدة أو النشاط أو الموضوع، فیجب تفسیره من خالل  

 بھ في ذلك الوقت. 
 

 

 

 

 

 

 

 شروط تداول عقود الفروقات - 1الملحق 

 النطاق والشروط الملزمة األخرى  .1
 ینطبق ھذا الملحق فقط على العمالء الذین یتداولون في األدوات المالیة للعقود مقابل الفروقات.   .1.1

من المفھوم أن الشروط واألحكام والمتطلبات والمیزات والوظائف والقیود اإلضافیة قد تنطبق على تداول العقود مقابل الفروقات   .1.2
نھ ملزم بھا، ویحق للشركة تغییرھا وفقًا ألحكام اتفاقیة العمیل ھذه؛ لذلك،  المتاحة على المنصة ذات الصلة ویوافق العمیل على أ

 یوافق العمیل على التحقق من ھذه التغییرات قبل تقدیم طلب عقود فروقات جدید.  



 

 

 
 الموقع. تُنفّذ األوامر في العقود مقابل الفروقات وفقًا لـ "ملخص أفضل الفوائد وسیاسة تنفیذ األوامر" المتاح على

 أنواع طلبات عقود الفروقات  .2
 یمكن وضع طلبات عقود الفروقات التالیة مع الشركة، اعتمادًا على أنواع حساب العمیل الذي یمتلكھ العمیل:    .2.1

 التسعیر السابق یرسل العمیل طلبات جدیدة باإلشارة إلى السعر القابل للتنفیذ الذي تم استالمھ مسبقًا.  . أ
 أو أفضل منھ حتى یتم تنفیذھا أو إلغاؤھا أو انتھاء صالحیتھا. الحد. تُنفّذ األوامر وفقًا لمواصفات العمیل بالسعر المحدد  .ب
 السوق. تُنفّذ األوامر على الفور بأفضل سعر متاح في النظام. .ج
 نطاق السوق تُنفّذ األوامر على الفور بأفضل سعر متاح في النظام طالما أن االنزالق السعري ضمن النطاق المحدد.  .د
تنفیذھا حتى یصل سعر السوق إلى سعر تعامل الطلب. بعد ذلك، تُنفّذ األوامر كأوامر في الوقف. األوامر نشطة ولكن ال یتم   .ه

 نطاق السوق أو الورقة المالیة بناًء على ما إذا كان الحقل المرتبط محددًا أم ال. 
ر بعد ذلك كأوامر  األوامر نشطة ولكن ال یتم تنفیذھا حتى یصل سعر السوق إلى سعر تعامل الطلب. تُنفّذ األوام  ،حد الخسارة .و

 محددة بسعر محدد للطلب أو أفضل منھ.
طلب بدیل. تتكون أوامر طلب بدیل من طلبین یتم تقدیمھما بشكل منفصل ومربوطین بمعرفات الطلبات الخاصة بھم (أضف   .ز

 ھنا ما تمثلھ معرفات األحرف). 
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 إضافة، إلغاء أو إزالة الطلبات والتنفیذ من طلبات العمیل. .3
التداول لكل نوع من العقود مقابل   .3.1 یمكن تقدیم الطلبات وتنفیذھا (إذا كان مسموًحا بھا) أو تغییرھا أو إزالتھا خالل ساعات 

 الفروقات یظھر على موقع الشركة اإللكتروني و/أو المنصة، بصیغتھ المعدلة من الشركة من وقت آلخر.
 جلسة التداول التالیة (حسب االقتضاء).  تظل األوامر المعلقة، التي لم تٌنفّذ، ساریة خالل  .3.2
 لم تُنفّذ أوامر السوق بسبب عدم وجود حجم كاٍف لملئھا ولن تظل ساریة المفعول وسیتم إلغاؤھا.  .3.3
ستُرّحل جمیع الصفقات المفتوحة إلى یوم العمل التالي عند إغالق العمل في السوق األساسیة ذات الصلة، مع مراعاة حقوق   .3.4

لصفقة الفوریة المفتوحة. ستُرّحل أي صفقات آجلة مفتوحة عند انتھاء الفترة ذات الصلة إلى الفترة التالیة  الشركة في إغالق ا
 ذات الصلة وفقًا لحقوق الشركة في إغالق الصفقة المفتوحة.

قت صالحیة یجب أن تكون الطلبات صالحة وفقًا لنوع ووقت الطلب المحدد، كما ھو محدد من قبل العمیل. إذا لم یتم تحدید و .3.5
الطلب، فیجب أن یكون صالًحا لفترة غیر محددة. ومع ذلك، یجوز للشركة حذف واحد أو كل الطلبات المعلقة عند مستوى أمر 

 (و) أدناه من ھذا الملحق.  7.4) وفي الفقرة 2اإلیقاف كما ھو محدد في التعریفات (القسم 
ال یمكن تغییر الطلبات أو إزالتھا بعد وضعھا في السوق. یمكن تغییر أوامر إیقاف الخسارة وجني األرباح حتى إذا تم وضع    .3.6

 الصفقة في السوق طالما أنھا مسافة أعلى من مستوى معین (اعتمادًا على رمز التداول). 
تعدیل طلب معلق قبل تنفیذه، إذا لم یكن صالًحا حتى   یجوز للعمیل تغییر تاریخ انتھاء صالحیة الطلبات المعلقة أو حذف أو .3.7

 .(GTC( إلغائھ
أثناء سریان ھذه االتفاقیة فیما یتعلق بجمیع األدوات المالیة الفردیة التي یتم تداولھا، یتعین على الشركة تنفیذ أوامر العمیل على  .3.8

 أساس الحساب الخاص، بصفة موّكل و/أو في نموذج المعالجة المباشرة. 
 تتحمل الشركة أي مسؤولیة عن التحقق من دقة أي طلب. لن   .3.9

 
 تُنفّذ طلبات عقود الفروقات على النحو التالي:     .3.10

 
 عقود الفروقات على زوج العمالت: . أ

 تُنفّذ أوامر جني األرباح باألسعار المعلنة؛ . أ
 تُنفّذ أوامر إیقاف الخسارة للصفقات المغلقة بأسعار السوق األولى؛  .ب
 تُنفّذ طلبات الحد باألسعار المعلنة؛   .ج
 تُنفّذ أوامر وقف الشراء وإیقاف البیع لصفقة افتتاحیة بأسعار السوق األولى.  .د

 عقود الفروقات لألصول األساسیة:  .ب
 تُنفّذ أوامر جني األرباح باألسعار المعلنة؛ . أ

 ذ طلبات الحد باألسعار المعلنة؛ تُنفّ   .ب
 تُنفّذ أوامر إیقاف الخسارة بأسعار السوق األولى؛   .ج
 تُنفّذ أوامر وقف الشراء وإیقاف البیع للصفقة االفتتاحیة بأسعار السوق األولى.  .د

 
للعمیل بشأن حالة أي معاملة الشركة لیست ملزمة، ما لم یتم االتفاق على خالف ذلك في االتفاقیة، بمراقبة أو تقدیم المشورة   .3.11

أو إغالق أي صفقة مفتوحة للعمیل. عندما تقرر الشركة القیام بذلك، فسیتم القیام بذلك على أساس تقدیري ولن یتم اعتباره  
 تعھدًا بالتزام باالستمرار في القیام بذلك.

 األوقات. تقع على عاتق العمیل مسؤولیة أن یكون على درایة بصفقاتھ في جمیع  .3.12
تعتمد األسعار التي تظھر على منصة العمیل على األسواق األساسیة ذات الصلة. ومع ذلك، إذا كان ھناك تقلبات عالیة في    .3.13

السوق األساسیة، قد یتغیر تنفیذ الطلب وقد یحصل العمیل على السعر األول الذي سیكون متاًحا في األسواق ولیس السعر 
 زالق إیجابي أو سلبي لـ زبون.المطلوب، وقد ینتج عن ذلك ان

تقدم الشركة عروض األسعار من خالل مراعاة سعر األصل األساسي، ولكن ال یعني أن ھذه األسعار تقع ضمن أي نسبة   .3.14
مئویة محددة من سعر األصل األساسي. عندما یُغلق السوق األساسي ذي الصلة، ستعكس عروض األسعار المقدمة من  

نھ سعر العرض والطلب الحالي لألصل األساسي ذي الصلة في ذلك الوقت. یقر العمیل بأن ھذه  الشركة ما تعتقد الشركة أ
 األسعار سیتم تحدیدھا من قبل الشركة وفقًا لتقدیرھا المطلق.



 

 

في حالة عدم قدرة الشركة على متابعة الطلب، فیما یتعلق بالسعر أو الحجم أو أي سبب آخر، اعتمادًا على نوع حساب   .3.15
میل، سترسل الشركة إعادة عرض أسعار للعمیل بالسعر الذي ھو علیھ على استعداد للتعامل حتى یتوفر السعر تداول الع

الذي یطلبھ العمیل. إعادة عرض األسعار المقدمة للعمیل ھي السعر المتاح التالي الذي تتلقاه الشركة من مواجز األسعار.  
 لقة.من المفھوم أن الشركة ال تعید تسعیر الطلبات المع

 
  



 

 

 األسعار، والعمالت، ورسوم التمویل، والمقایضات  .4
ستوفر منصة التداول عرض سعر شراء وسعر بیع لكل أصل أساسي یتم تداولھ على منصة التداول. أنت تقر أیًضا أنھ عند فتح  .4.1

التداول لشراء ھذا األصل األساسي. عملیة شراء أو إغالق عملیة بیع، ال یجوز لك القیام بذلك إال بالسعر الذي تحدده منصة  
أنت تقر أیًضا أنھ عند فتح عملیة بیع أو إغالق عملیة شراء، ال یجوز لك القیام بذلك إال بالسعر الذي تحدده منصة التداول لھذا  

 األصل األساسي. 
التي لھا ھوامش متاحة على المنصة و/أو الموقع اإللكتروني. یحق للشركة تعدیل   جمیع األدوات المالیة المتاحة لدى الشركة   .4.2

ھوامشھا وفقًا لتقدیرھا من وقت آلخر. یجب أن تتأثر ھذه التغییرات على المنصة و/أو الموقع اإللكتروني والعمیل مسؤول عن  
 التحقق من وجود تحدیثات بانتظام.

 
ة النقدیة، ولكنھا قد تظھر أیًضا في وحدات أخرى مثل النقاط، والتي یمكن أن قد ال تُمثّل فروق األسعار من الناحی .4.2.1

تختلف قیمتھا اعتمادًا على األداة. ستتمكن من العثور على قیمة النقطة عبر جمیع أدواتنا على موقعنا اإللكتروني، من 
 خالل الوصول إلى كل عنصر أساسي على منصتنا.

نات الرئیسیة بسبب ظروف السوق المتقلبة وغیر السائلة، و/أو في وقت متأخر  قد تزداد فروق األسعار خالل اإلعال .4.2.2
 من اللیل. 

لفتح صفقة في بعض أنواع العقود مقابل الفروقات، قد یُطلب من العمیل دفع رسوم تمویل، یُكشف عن مبلغھا على موقع الشركة  .4.3
ات المفتوحة في بعض أنواع العقود مقابل الفروقات عن على الویب. في حالة رسوم التمویل، یتم زیادة أو تخفیض قیمة الصفق

 طریق رسوم التمویل الیومیة "معدل المقایضة" طوال فترة العقد.
الخمیس،   .4.4 إلى  العمالت األجنبیة  عدا  ما  مقایضات جمیع األدوات    تبییت  یتم احتسابمن االثنین    22:00الساعة  على  أزواج 

  21:00بتوقیت غرینتش (أو    22:00خالل التوقیت الصیفي البریطاني) وكل یوم جمعة في الساعة    21:00بتوقیت غرینتش (أو  
 خالل التوقیت الصیفي اللیلي)، یتم مضاعفة رسوم التبییت ثالث مرات للتعویض عن عطلة نھایة األسبوع التالیة.

ھو موضح في الجدول أدناه، وفقًا للفئة المعنیة التي تنتمي إلیھا  تظل الحسابات الخالیة من التبییت معفاة من الرسوم خالل فترة السماح كما  
  21:00بتوقیت جرینتش (أو    22:00فرض في الساعة  تُ بعد نھایة فترة السماح لرسوم  امتالكھا  األداة المالیة. ستخضع المراكز التي یستمر  

 ) بعد نھایة الفترة المذكورة. BSTخالل  

 
 

ة السماح  مجموعة االداة  )ف�ت  (احتساب الل�ا�ي

 ل�ا�ي  5 العمالت األجنب�ة الرئ�س�ة 

 العمالت األجنب�ة الثان��ة 
 

 ل�ا�ي  3

 العمالت األجنب�ة النادرة 
 

 ل�ا�ي  2

 ل�ا�ي  3 المعادن

ات   ل�ا�ي  2 المؤ�ش

 ل�ا�ي  4 الطاقة



 

 

 ل�ا�ي  4 السلع

 ل�ا�ي  4 صناديق االستثمار المتداولة 

 ل�ا�ي  4 األسهم 

 ل�ا�ي  3 الرقم�ة  تالعمال 

 ل�ا�ي  4 بليندز 

 

 

 

بتوقیت جرینتش    22:00بالنسبة ألزواج العمالت األجنبیة، تُضاعف رسوم التبییت اللیلیة ثالث مرات كل یوم أربعاء الساعة    .4.5
 خالل التوقیت الصیفي البریطاني) لتعویض عطلة نھایة األسبوع القادمة. 21:00(أو 

 
 اللوتات  .5

(واحد) ھو وحدة القیاس المحددة لكل عقد فروقات. قد تقدم الشركة عقودًا قیاسیة، وحصًصا صغیرة،   1حجم اللوت القیاسي   .5.1
 مواصفات العقد أو موقع الشركة على الویب.وعروًضا مصغرة، وفقًا لتقدیرھا، على النحو المحدد من وقت آلخر في 

 إیقاف الخسارة المتابع، طلبات إیقاف الخسارة، أو أي برنامج لطرف ثالث تقدمھ الشركة  .6
یوافق العمیل على أن عملیات التداول التي تستخدم وظائف إضافیة لمنصة تداول العمیل مثل إیقاف الخسارة المتابع و/أو نظام  6.1

بالكامل تحت مسؤولیة العمیل، حیث أنھ یعتمد بشكل مباشر على محطة التداول الخاصة بھ وال تتحمل   تداول آلي یتم تنفیذه
 الشركة أي مسؤولیة من أي نوع.

یوافق العمیل على أن وضع أمر إیقاف الخسارة لن یحد بالضرورة من الخسائر للمبالغ المقصودة، ألن ظروف السوق قد تجعل   6.2
 األمر بالسعر المحدد وال تتحمل الشركة أي مسؤولیة على اإلطالق. من المستحیل تنفیذ مثل ھذا

 متطلبات الھامش  .7
یجب على العمیل توفیر الھامش األولي والحفاظ علیھ في مثل ھذه الحدود وفقًا لحدود الجھة التنظیمیة أو أي تدابیر وطنیة    .7.1

 .الموقعأخرى. ترد التفاصیل في سیاسة الرافعة المالیة والھامش على 

بأنھا قاھرة، یحق للشركة تغییر متطلبات الھامش، من خالل توفیر منشور في  .7.2 موقع الویب و/أو  (  ما لم یحدث قوة تصنف 
 دیدة.المنصة) ویحق للشركة تطبیق متطلبات الھامش الجدیدة على الصفقات الج

یحق للشركة تغییر متطلبات الھامش دون إشعار مسبق للعمیل في حالة حدوث قوة تُصنّف بأنھا قاھرة وخاصة عندما تكون  .7.3
ھناك ظروف سوق غیر طبیعیة. في ھذه الحالة، یحق للشركة تطبیق متطلبات الھامش الجدیدة على الصفقات الجدیدة والصفقات 

 المفتوحة بالفعل. 

. من اتفاقیة العمیل، یحق للشركة اإلغالق بأسعار السوق و/أو تحدید حجم الصفقات المفتوحة 13.1اإلخالل بالفقرة  مع عدم   .7.4
 للعمیل ورفض طلبات العمالء الجدیدة في أي من الحاالت التالیة: 
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 تعتبر الشركة أن ھناك شروط تداول غیر طبیعیة. . أ
 لمتطلبات الھامش. تقل قیمة ضمان العمیل عن الحد األدنى  .ب
في أي وقت، تكون القیمة العقاریة (الرصید الحالي بما في ذلك الصفقات المفتوحة) مساویة أو أقل من النسبة المئویة  .ج

 المحددة من الھامش (الضمان) الالزم لالحتفاظ بالصفقة المفتوحة.
ا .د لمنصة بإخطار العمیل تلقائیًا) ویفشل تقوم الشركة بإجراء طلب ھامش التغطیة (بما في ذلك الموقف الذي تقوم فیھ 

 العمیل في الوفاء بھ. 
 یرفض نظام الشركة الطلب بسبب قیود التداول المفروضة على حساب العمیل. .ه
(نسبة حقوق الملكیة إلى الھامش في حساب العمیل)، ستبدأ صفقات العمیل في   %50  عندما یصل مستوى الھامش إلى   .و

) تمتلك الشركة الحق في رفض طلب  %50ر خسارة بأسعار السوق (مستوى اإلغالق  اإلغالق تلقائیًا بالصفقات األكث
 جدید.

 
ال تلتزم الشركة بإجراء طلب ھامش التغطیة للعمیل (االنغماس في الموقف عندما تحذر المنصة العمیل تلقائیًا من أنھا وصلت  .7.5

ة بإجراء طلب ھامش التغطیة، فیجب على العمیل  إلى نسبة معینة من الھامش في حساب العمیل). ومع ذلك، إذا قامت الشرك
 اتخاذ أي من الخیارین أو كلیھما للتعامل مع الموقف:

 الحد من تعرضھ للمخاطر (الصفقات المغلقة)؛ أو . أ
 إیداع المزید من األموال في حساب العمیل الخاص بھ. .ب

 
 یجب دفع الھامش بأموال نقدیة بعملة حساب العمیل.   .7.6

 
یتعھد العمیل بعدم إنشاء أو امتالك أي مصلحة أمنیة معلقة على اإلطالق، أو الموافقة على التنازل عن أو نقل أي من الھامش    .7.7

 المحول إلى الشركة. 
ا منھ، ولكن نظًرا الستخدامھ كضمان للحفاظ من المفھوم أنھ بمجرد تنفیذ األمر، یجب أن یظھر الھامش في الرصید ویشكل جزءً 

 على المركز مفتوًحا، فلن یكون متاًحا للسحب.

 تسویة الصفقات  .8
 عند إتمام الصفقة، تُطبّق أحد اإلجراءات التالیة:  8.1

 یجب أن یكون العمیل مسؤوالً عن الفرق إذا كانت الصفقة:  . أ
 بیع، وسعر إغالق الصفقة أعلى من سعر افتتاح الصفقة؛ أو . أ

 شراء، وسعر إغالق الصفقة أقل من سعر افتتاح الصفقة. .ب
 یجب أن یتلقى العمیل الفرق إذا كانت الصفقة: .ب

a(  بیع، وسعر إغالق الصفقة أقل من سعر افتتاح الصفقة؛ أو 
b( .شراء، وسعر إغالق الصفقة أعلى من سعر افتتاح الصفقة 

 
من ھذا   8.1أي من الطرفین مسؤوالً عنھا بموجب الفقرة    ما لم یتفق الطرفان على خالف ذلك، فإن جمیع المبالغ التي یكون 8.2

الملحق تكون مستحقة الدفع فوًرا عند إغالق الصفقة أو انتھاء صالحیتھا. بموجبھ، یُفّوض العمیل الشركة بخصم أو اعتماد 
 حساب العمیل ذي الصلة بالمبالغ ذات الصلة عند إغالق كل معاملة.

 الحوافز  .9
من المفھوم أنھ بمجرد تقدیم طلب على منصة التداول، یجب على الشركة إرسال طلبك للتنفیذ إلى طرف ثالث (یُعرف باسم    9.1

) أو العمل كوكیل)، وفي ھذه الحالة لن تكون الشركة كذلك العمل كطرف مقابل في الطلب وسیكون STPالمعالجة المباشرة (
 موقع التنفیذ ھو الطرف الثالث.



 

 

 ركة أن تقرر وفقًا لتقدیرھا الخاص أن تضع أمًرا لتنفیذ طلب العمیل إلى مكان تنفیذ تابع لطرف ثالث.یجوز للش 9.2

من المفھوم أنھ عندما تقوم الشركة بالترتیب لتنفیذ أوامر العمیل من خالل موقع تنفیذ وال تقوم بتنفیذھا بنفسھا كمبدأ أساسي ضد  9.3
روقات، فقط عندما تفرض الشركة عموالت منفصلة على العمیل، تدفع الشركة أیًضا العمیل، بالنسبة ألنواع معینة من عقود الف

عموالت شھریة إلى موقع التنفیذ. ُصممت ھذه الرسوم لتحسین جودة الخدمة المقدمة للعمیل. تُحسب كنسبة مئویة من إجمالي 
 العموالت التي تتقاضاھا الشركة لنوع معین من العقود مقابل الفروقات.

للشركة المشاركة و/أو االستفادة من أي معاملة یتم الدخول فیھا من قبلنا و/أو فیما یتعلق بأي معاملة تُنفّذ نیابة عن العمیل.  یجوز    9.4
لن یتم تحدید تفاصیل أي من ھذه المكافآت أو ترتیبات المشاركة في تأكید التجارة ذي الصلة. یجوز للشركة بناًء على طلب  

 تكشف لك عن مبلغ أي من ھذه المكافآت.معقول، وبقدر اإلمكان أن 

یتم احتساب طریقة حساب أسعار العرض والطلب الخاصة بالشركة التي تظھر على المنصة لعقد فروقات معین بالرجوع إلى   9.5
سعر األصل األساسي ذي الصلة، والذي تحصل علیھ الشركة من أماكن التنفیذ التابعة لجھة خارجیة التي تحصل على أسعارھا  

صة (أسعار العرض والطلب) لألصل األساسي لعقد فروقات معین من مصادر مرجعیة خارجیة ذات سمعة طیبة (مثل الخا
مواجز األسعار). ثم تستخدم مواقع التنفیذ ھذه األسعار لحساب أسعارھا القابلة للتداول لعقد فروقات معین وتزوید الشركة بھا.  

تھا بأسعارھا الخاصة. من المالحظ أنھ في معظم أنواع العقود مقابل الفروقات، تقوم الشركة بدورھا بتزوید العمالء على منص
قد تختار الشركة زیادة الھامش. الفرق بین تسعیرة أسعار العرض والطلب لعقد فروقات معین ھو الھامش. بین العرض والطلب، 

جعیة خارجیة لجھة خارجیة، مكان التنفیذ األسعار التي یعرضھا للعمالء مقارنة باألسعار التي یحصل علیھا من مصادر مر
(یضیف ھامًشا إلى فروق األسعار). في أنواع أخرى من العقود مقابل الفروقات، ال تزید الشركة األسعار التي تقدمھا للعمالء  

تحت   اإللكتروني  الموقع  على  الشركة  عموالت  تظھر  ذلك.  من  بدالً  منفصلة  عمولة  تفرض  التداولولكنھا  وتحت    شروط 
 . المصاریف والرسوم

 

لتي تشمل ھذه الشروط یجب قراءة جمیع البنود والشروط الواردة في ھذه االتفاقیة أو الموافقة علیھا أو قبولھا دون تعدیالت، وا 
 Key Way Marketsواألحكام المنصوص علیھا صراحةً أدناه وتلك المدرجة ھنا باإلشارة إلیھا، قبل أن تصبح عمیالً لشركة  

Ltd . 

إذا كانت لدیك اعتراضات على أي من ھذه الشروط واألحكام، أو أي جزء منھا، و/أو إذا كنت ال توافق على االلتزام بھذه الشروط 
حكام، أو أي جزء منھا، فال تدخل و/أو تستخدم وسیلة التداول عبر اإلنترنت الخاصة بنا بأي شكل من األشكال وإبالغنا كتابیًا واأل

 على الفور. 
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 الملحق 1 - شروط وأحكام العملة الرقمیة  وتحذیر المخاطر 

 
 المقدمة   1
 

1.1 ) وھي مكملة للشروط واألحكام العامة الموجودة  االخرى  "الشروط"  وكذلك(  رقمیةال  التیجب قراءة شروط وأحكام العم  
اإللكتروني موقعنا  :على   

https://ae.capex.com/en/legal-documents/terms-and-conditions 

 

سیوفر لك خیار التداول، من خالل المنتجات ذات الرافعة المالیة لبعض    CAPEXتم تحدید ھذه الشروط على أساس أن    1.2
یرجى  ،  ھذه المنتجات  تداول  " "األصول االفتراضیة") وقبل أن تتمكن منلرقمیة"العمالت اوكذلك  (رقمیةالعمالت ال

 یر المخاطر أدناه.قراءة وقبول ھذه الشروط وكذلك فھم مختلف تحذیرات المخاطر المرتبطة على النحو المبین في تحذ

 

خدمات    1.3 بـCryptocurrencyباستخدام  المتعلقة  المالیة  الرافعة  ذات  المنتجات  أي  الرقمیة،  من العمالت  المقدمة   ،
CAPEX فإنك توافق على االلتزام بھذه الشروط واألحكام العامة واإلقرار بھا وفھمھا، بما في ذلك المخاطر المرتبطة ،

بما في ذلك القانونیة، لقبول ھذه الشروط والدخول   ،لدیك القدرة الكاملةأن  بھا كما ھو مذكور ھنا وأنت توافق أیًضا على  
 . رقمیةالعمالت ال في تداول المنتجات ذات الرافعة المالیة في

 

واستخدام المنتجات ذات    CAPEXحساب مع  فتح    یسمح لك بلد إقامتك أو الوالیة القضائیة التي تقیم فیھا بالتسجیل و  1.4
لست مقیم في بلد حیث الشراء أو التداول أو المعامالت التي   ك، وأنرقمیةالرافعة المالیة التي یتم تداولھا في العمالت ال

 محظور بشكل مباشر أو غیر مباشر ؛ رقمیةتنطوي على العمالت ال

 
 

https://ae.capex.com/en/legal-documents/terms-and-conditions


 

 

 

القوانین ذات الصلة في بلد إقامتك والسلطة القضائیة ذات    1.5 التأكد من امتثالك لجمیع  تقع على عاتقك وحدك مسؤولیة 
 توافق على تعویضرقمیة ، كما  الصلة التي یمكنك من خاللھا الوصول إلى المنتجات ذات الرافعة المالیة في العمالت ال

CAPEX  بذلك؛ عن أي وجمیع عواقب الفشل في القیام 

 

یجب فھم المخاطر   ، كمامناسبة لجمیع المستثمرین الرقمیة  قد ال تكون المنتجات ذات الرافعة المالیة المتعلقة بالعملة    1.6
المرتبطة باالستثمار في ھذه المنتجات. تقع على عاتقك مسؤولیة التأكد من أنك على درایة بطبیعة ھذه المخاطر وتدرك 

طرة والمضاربة، ویجب أن تكون على درایة بالمخاطر التي تنطوي علیھا وأن اخمال حیةمن نا أن ھذه المنتجات شدیدة 
 مناسب لك.  رقمیةتفكر فیما إذا كان االستثمار في منتجات الرافعة المالیة للعمالت ال 

 
 

 . تحذیرات المخاطر 2

بشأن المخاطر    شفافیة    بكل  المنتجات ذات الرافعة المالیة المتعلقة بھذه األصول االفتراضیة، تم تحذیرك  التداول فيقبل    2.1
  .المرتبطة بھا وقبل االنخراط في االستثمار في ھذه المنتجات، فإنك توافق وتقر بأنك تفھم وتقبل جمیع المخاطر المرتبطة

ر الكامنة في التعامل مع المنتجات ذات الرافعة المالیة المتعلقة بالعمالت  القائمة أدناه لیست شاملة وعادة ما تنطبق المخاط
أو تحدیدھا في ھذه الشروط أو في أي تحذیر مخاطر آخر.   CAPEX. قد تكون ھناك مخاطر إضافیة لم یتوقعھا  رقمیةال

ضعك المالي، بما في ذلك یجب علیك قراءة تحذیرات المخاطر بعنایة ویجب علیك تقییم ما إذا كانت قدرتك المالیة وو
 بأي شكل من األشكال. رقمیةلعمالت التداول ال  ةمناسب ،رمستوى تحمل المخاط

 
 

 

 لذلك تقر وتوافق على ما یلي:

مخاطرة عالیة مثل تقلبات أسعار  ذات طابع  عقدة والرقمیة موالمنتجات ذات الرافعة المالیة في العمالت  رقمیة  العمالت ال  2.2
تعرض  ت  العمالت الرقمیة  رأس مال المستثمر.  مثل خسارة إجماليالسوق، وبالتالي فإنھا تنطوي على مخاطر عالیة  

 لعدد من المخاطر اإلضافیة التي قد ال تكون موجودة في االستثمارات التقلیدیة.

وقد تؤدي إلى خسارة كبیرة    ،تكون شدیدة التقلب في أي یوم معینھا على نطاق واسع ویمكن أن  ت قیمتغیر  یمكن أن ت  2.3
التقلبات، قد تزید أو تفقد قیمة األصول االفتراضیة الخاصة بك في أي لحظة،   خالل فترة زمنیة قصیرة. بسبب ھذه 

وھناك خطر متأصل یتمثل   ،كبیرة في القیمة  غیراتوبالتالي فإن أي عملة، افتراضیة أو غیر افتراضیة، قد تخضع لت
 ة.رقمیفي حدوث خسائر نتیجة لذلك التداول في أي منتج ذي رافعة مالیة متعلقة بالعمالت ال

 
 

 

كبیرة ویمكن أن لرقمیة  یمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول واالحتفاظ بالمنتجات ذات الرافعة المالیة في العمالت ا
 لكامل.تؤدي إلى خسارة رأس مال المستثمر با



 

 

 
 

 

أسعار كبیرة في فترات زمنیة قصیرة. تعمل أسواق العمالت    غیراتتقلبات عالیة في األسعار مع ت   الرقمیةتظھر العمالت    2.4
 ة على مدار الساعة طوال أیام األسبوع، وبالتالي یمكن أن تحدث تحركات األسعار في أي وقت.رقمیال

 

 

  معرفة رقمیة  األصول االفتراضیة ال تزال تقنیة تجریبیة ال تزال تتطور وقد تتغیر في أي وقت. یتطلب تداول العمالت ال  2.5
، فھي لیست مناسبة لجمیع المستثمرین، وبالتالي یجب أال تتداول في مثل ھذه المنتجات إذا لم تكن لدیك  جیدة باألسواق

الالزمة   والخبرة  ابالمعرفة  المنتج  دائم  ذكورلمھذا  تكون  أن  كاملة   اً  ویجب  درایة  والمخاطر  لفھم  و  على  لخصائص 
 المتعلقة بھذه المنتجات. 

 

 

 تداول مثل ھذه المنتجات.  خالل ال یحق لك أي حمایة 2.6

 

 

 األسعار عن المنتجات ذات الرافعة المالیة األخرى.   اتقد تختلف الرسوم وفروق 2.7

 
 

 

 ة.رقمیبالحق في إیقاف أو تعلیق التداول في منتجات الرافعة المالیة للعمالت ال  CAPEXیحتفظ  2.8

 
 

 

، مما قد یؤثر ذو رافعة مالیةالمستخدمة لتحدید قیمة منتج  رقمیة  یمكن أن تكون ھناك اختالفات في أسعار العمالت ال  2.9
 الحصول على قیمة عادلة.   فيعلى قدرتك 

 
 

 

 أنت توافق أیًضا على ما یلي:

 



 

 

غیر منظمة، فإن تكوین األسعار وحركات  والفي التبادالت الرقمیة الالمركزیة  لرقمیة  ألنھ یتم تداول العمالت ا  اً نظر  2.10
الداخلیة للتبادل الرقمي المعین، والتي قد تكون عرضة للتغییر في ة یعتمد فقط على القواعد  رقمیاألسعار للعمالت ال

 ً والتي قد تكون أعلى  ة  رقمیخالل الیوم في أسعار العمالت ال  إلى تقلبات عالیة  أي وقت وبدون إشعار. یؤدي ھذا غالبا
 بكثیر مقارنة باألدوات المالیة التقلیدیة األخرى.

 

 

في   المالیة  الرافعة  ذات  المنتجات  تداول  خالل  من  الرقمیة  لذلك،  تقبلالعمالت  المبالغ ل  العالیة  المخاطرة  فإنك  خسارة 
 . لرقمیةوالتي قد تحدث في غضون فترة زمنیة قصیرة نتیجة لتحركات األسعار السلبیة المفاجئة للعمالت ا، المستثمرة

 
 

 

و   2.11 السوق  بیانات  قد تخضع  ذلك،  إلى  التي  توفیر  باإلضافة  األسعار  للقواعد    ،الرقمیة    بورصاتال  تقدمھا معلومات 
والتي قد تختلف بشكل كبیر عن القواعد والممارسات التي تراعیھا البورصات البورصات  والممارسات الداخلیة لھذه  

ال تخضع ألي إشراف تنظیمي  رقمیة التسعیر في بورصات العمالت الالمنظمة. لذلك یجب أن تدرك أن قواعد تشكیل 
 لتقدیر البورصة الرقمیة ذات الصلة في أي وقت. ویمكن تغییرھا وفقاً 

 
 

 

التداول أو اتخاذ إجراءات أخرى قد تؤدي إلى تعلیق أو وقف التداول    على  الرقمیة تعلیقالبورصات  ھذه    فرضقد ت  كما  2.12
 یصبحان غیر متاحین لنا. قد  سوقأو أن السعر وبیانات األ بھا

 
 

 

قد تؤدي ھذه العوامل إلى تأثیر سلبي على صفقاتك المفتوحة، بما في ذلك خسارة جمیع المبالغ المستثمرة. في حالة حدوث  
ة رقمیاألسعار الخاصة بنا للعملة ال  معلوماتانقطاع مؤقت أو دائم للتداول أو توقفھ في أي بورصة رقمیة نستمد منھا  

ة ذات الصلة، وقد تكون رقمیآخر سعر متاح للعملة الحسب ة رقمیلعملة الذات الصلة، فسیتم تسعیر صفقاتك في ھذه ا
في   التداول  استئناف  المركز حتى  بھذا  متعلقة  أموال  أي  أو سحب  المراكز  أو تصفیة  إغالق  قادر على  غیر  كذلك 

 البورصة الرقمیة ذات الصلة (إن وجد).

 
 

 

لھا، فقد یكون   بدیلةاألولي ذي الصلة أو في أي بورصة    ةالرقمیلبورصة  عند استئناف التداول مرة أخرى إما في ا  2.13
ھناك فرق كبیر في األسعار (فجوة سعریة) قد تؤثر على قیمة مراكز المنتجات ذات الرافعة المالیة الخاصة بك في 

 .كبیرة سائرة ذات الصلة وقد تؤدي إلى مكاسب أو خرقمیالعمالت ال



 

 

 
 

 

 

على أنھ تم إبالغك   قبلأنت توافق وت  اً.  في حالة عدم استئناف التداول، فمن المحتمل أن تفقد استثمارك بالكامل تمام  2.14
یجب أن تأخذ ھذه المخاطر في االعتبار عند اتخاذ أي قرارات    كما  ،أنك فھمتھبھذا الخطر المعین و  CAPEXمن قبل  

 .لرقمیةاستثماریة فیما یتعلق بتداول المنتجات ذات الرافعة المالیة في العمالت ا

 
 

 

  

You must read, agree with or accept all of the terms and conditions contained in this 
Agreement without modifications, which include this terms and conditions expressly set out 
below and those incorporated herein by reference, before you may become a client of Key Way 
Markets Ltd. 

 ھذه تشمل والتي ، تعدیالت دون قبولھا أو علیھا الموافقة و  االتفاقیة ھذه في الواردة والشروط البنود جمیع قراءة علیك یجب
 Key Way Markets لشركة عمیالً  تصبح أن  قبل ، إلیھا باإلشارة ھنا المدرجة وتلك أدناه علیھا المنصوص واألحكام الشروط

Ltd. 

 
 

 

If you have objections to any of these terms and conditions, or any part thereof, and/or if you 
do not agree to be bound by these terms and conditions, or any part thereof, do not access 
and/or use our online trading facility in any way and inform us in writing immediately. 

 بھذه  االلتزام على توافق ال  نتك إذا أو/  و ، منھا جزء أي أو ، واألحكام الشروط ھذه من أي على اعتراضات لدیك كانت إذا
 من  شكل بأي بنا الخاصة اإلنترنت عبر التداول وسیلة تستخدم أو /  و لودخال تسجل فال ، منھا جزء أي أو ، واألحكام الشروط
 .الفور على كتابیًا وإبالغنا األشكال
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