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ر 2022  العدد 8 سبتمب 

 العميل  اتفاقية

 مقدمة  .1

كة” “Key Way“  باسم  يل    فيما   إليها   يشار )  KEY WAY MARKETS LTD  بي     االتفاقية  هذه   حررت .1.1  من”(  نحنأو“”  الشر
    كيان  يكون  قد   الذي)  العميل  جانب

كة  عليه  ووافقت  حساب  فتح  تطبيق  نموذج  أكمل  الذي  ،(طبيع    شخص  أو   قانون    كعميل   الشر
 . آخر   جانب من”( أنتأو“” العميل“ باسم  يل   فيما  إليه ُيشار )

كة مرخصة ومنظمة من سلطة تنظيم األرواق المالية لدى سوق أبوظب   العالم  للعروض التعامل مع االستثمارات كأساس  .1.2
الشر

  
، ، برج السلع،  2رقم   مكتب   ،21الطابق    )بناًء عل مبادئ أساسية مطابقة(. يقع مكتبها المسجل ف  مربعة سوق أبو ظب   العالم 

المتحدة العربية  ، اإلمارات  الخاصة بسوق   Key Way  .أبو ظب   وط واللوائح  للشر  
ً
بإجراء أعمالها وتعامالتها معك وفقا ُمطالبة 

 أبوظب   العالم  لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 

ت .1.3
ّ
عد
ُ
 وقت   من   تعديله  يمكن   آخر   مستند   أي  أو   التالية،  المستندات  من  أي  أو     3  و 2  و,  1,  مالحقها،  مع   هذه   العميل  اتفاقية  أ

ه  آلخر  ،  موقعنا   عل ونشر  
ون  وط  هذه  إل   بالرجوع  اإللكتر  : معنا   التعاقدية  عالقتك  من  جزًءا   وتشكل  الشر

 

 المخاطر؛ عن الكشف .1

 الخصوصية؛  سياسة .2

 االرتباط؛  تعريف ملفات سياسة .3

 والرسوم؛   التكاليف .4

 العميل؛  تصنيف سياسة .5

؛ المكشوف الشخص تعريف .6
ً
 سياسيا

 مسؤولية؛  إخالء   .7

 الرصاع؛  سياسة .8

 الطلب؛  تنفيذ  سياسة .9

 والتحذيرات المخاطر  عن الكشف إشعار  .10

 

( 
ً
دت  ، ”) االتفاقية“ إجمال

ّ
وط حد    الخدمات  عل  بناء  الشر

كة ستقدمها   البر     بك الخاص التداول إدارة  ستتول. العميل إل الشر
  ف 

ر باسم “األوراق المالية الفروقات عقود  التحديد  وجه عل ) المالية األدوات ر األسهم المشار إليها فيمار يل   
امات  وحقوق ( ""وف    والتر 

ا   ويتضمن  الطرفي     كال 
ً
    المهمة  المعلومات  أيض

كة  نحتاجها   البر  فأنت   خدماتنا،  عل   للحصول  بطلب  التقدم  خالل  من.  منظمة  كشر
وط  عل  توافق     أعاله  المذكورة  المستندات  جميع  وأحكام شر

    وهذا   االتفاقية  تشكل  والبر
    أنه  يعب 

 كعميل  قبلنا   من  قبولك  حالة  ف 
م فإننا  لنا، وط بهذه سنلتر   . واألحكام الشر

    بعناية  أعاله  المذكورة   الوثائق   جميع  بقراءة   ننصحك   األسباب،  لهذه  
 أخرى   إشعارات  أو   رسائل  وأي  االتفاقية  نموذج   ه    والبر

وط“  بقراءة  ننصحك.  معنا   اتفاقية  إبرام  قبل  عليها   وتوافق  تفهم  بأنك  والتأكد   طرفنا   من  مرسلة  باستخدام   الخاصة  واألحكام  الشر
   موقعنا 

ون     موقعنا  عل”الخصوصية سياسة“ و ”االلكتر
ون   . االلكتر

 

1.4.   
كة عن صادرة ضمنية  أو  رصيحة بيانات أو  أخرى ترتيبات أو  اتفاقيات أي ةاالتفاقيتلع  مون) مقدم  أي أو  الشر

ِّ
 (. مقد

 . لهم المتنازل والورثاء   األطراف لصالح  وتطبق ملزمة االتفاقية تكون أن يجب .1.5
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1.6.   
ا   تكن  لم  حال  ف 

ً
وط  هذه  صحة  من  متأكد     المخاطر   طبيعة  أو   الشر

  طلب   نموذج  عل  التوقيع  عليك  يجب  فال   عليها،  تنطوي   البر

  أنك  أكدت   قد   أنك   إل  يشت    فهذا  ، KEY WAY  إل   الحساب  فتح   طلب   نموذج  وتقديم  وتوقيع   بملء  قمت   إذا .  تداول حساب  فتح

وط  تماًما   تفهم  وأنك  واستلمت  قرأت     بما )  الصلة  ذات  األوراق  وأحكام  شر
  تدرك   وأنك  ،(والسياسة  المخاطر   عن  الكشف  ذلك   ف 

وط بهذه  ستتأثر   KEY WAY مع عالقتك  أن عل وتوافق   . آلخر  وقت  من المعدلة بصيغتها   واألحكام الشر

 
جريت  إذا  .1.7

ُ
ات  أي  أ وط  به  مرصح  غت    حذف  أو   تغيت  ات  هذه  فإن  هنا،  إليها   المشار   المستندات  أو   للشر   تكون   لن  السهوات  أو   التغيت 

دير   KEY WAY  لـ   ملزمة
ُ
  تلقائًيا   فستقبل  والنظام،  الموقع   استخدام   واصلت   إذا .  حسابك  أعاله  ورد   لما   األصلية  المحتويات  وست

وط من المستقبلية اإلصدارات جميع     المضمنة والمراجع الشر
 . المستند  ف 

 

    ولكن  مطلوب،  غت   االتفاقية  عل  الشخص    التوقيع .1.8
  نسختي     عل  والتوقيع  طباعتها   فيمكنك  عليها،  بالتوقيع  ترغب  كنت  حال   ف 

ا  بواسطتنا  موقعة األخرى  إليك ونعيد   لسجالتنا  واحدة بنسخة سنحتفظ. إلينا  وإرسالهما  االتفاقية من
ً
 . أيض

وط وتفست   تعريف  .2    الشر

   تعريفات .2.1
 االتفاقية هذه ف 

وط  حدث   أي  فشل  أو   عن  التخل    أو   سوق   أي  إغالق   أو   تعليق   الحرص،   ال   المثال  سبيل  عل   تشمل،  أن  يجب   العادي  غت    التداول  شر
    مفرطة  حركة  حدوث  أو   تسعت    أو   به  يتعلق

  مثل   لحدوث  المعقول  توقعنا   أو   األساس    السوق  أو / و   بالهامش  تداول   أي  مستوى  ف 
 . الحركة هذه

    التداول
اء  إيقاف"  طلبات  وضع  مثل،  التالية  اإلجراءات  من  أًيا   تتضمن  أن  يجب  التعسف   األخبار   إصدار   قبل"  البيع  إيقاف"  أو "  الشر

    طفيفة  أو / و   زمنية  دقة  عدم  أي  استغالل  أو   التالعب،  أو   المضاربة،  أو   األصول،  أو   األساس    بالسوق  الصلة  ذات
 السعر   أو   سعر   أي  ف 

ة  استخدام  وإساءة األبطأ، / األشع المواجز  من مزيــــج   المنصة، عل  المعروض   استخدام أو  المنصة عل  المتاحة  الصفقات إلغاء  مت  
كة  من  مسبقة  خطية  موافقة  بدون) ،  النظام  مع  آخر   آلًيا   بيانات  إدخال  أو   عناكب  أو   روبوتات  ألي (  الشر  أي   استخدام  األساس 

كة( منصات) منصة أو / و  أنظمة عل االصطناع   الذكاء  تحليل يطبق   برنامج  .. العميل حساب أو / و  الشر

   البيانات إل  الوصول 
كة،  تطلبها  قد   أخرى  معلومات وأي  بالعميل  الخاصة المرور  وكلمة  الدخول وتسجيل الحساب رقم   تعب    الشر

  
 شية   رموز   أي  أو / و   الهاتف  عت    الطلبات  إلجراء   مطلوب   أمر   وهو   واستخدامها،(  المنصات)  المنصة   إل   للوصول   مطلوبة   تكون  والبر
كة تصدرها   الهوية من للتحقق طرق أو / و   .  للعميل آلخر   وقت  من الشر

    الحساب
وط  هذه  بموجب  التداول  ألغراض  معنا   به  تحتفظ  حساب  أي  يعب   ضمانات   أو   بأموالك  االحتفاظ  فيه  يتم  والذي  الشر

 . المخصومة أو / و  المحققة الخسائر  أو / و  األرباح فيه وتضاف  أخرى

    الحساب  اتصاالت
 واالتصاالت  واإلفصاحات  واإلشعارات  المعامالت  وتأكيدات  والمستقبلية  الحالية  الحساب  بيانات  جميع  تعب 

    بما )  التنظيمية
ات  ذلك  ف  ها (  الخصوصية  وبيانات  الوكيل  وطلبات  النشر  والسجالت   والبيانات  والوثائق  المعلومات  من  وغت 

   المتعلقة
   بحسابانر

   بما . )وخدمانر
م( االتفاقية هذه  ذلك ف 

ّ
سل
ُ
ر  ت

ّ
وف
ُ
 . الثالثة واألطراف الستثمارك أداة كمصدر   قبلنا، من لك   وت

    حساب  فتح  تقديم  نموذج  
 خدمات  عل   للحصول   بطلب   التقدم  أجل  من   العميل   أكمله   الذي  االستبيان/ الطلب  نموذج   يعب 

كة كة  ستحصل  خالله  من  والذي  العميل،  حساب  وفتح  االتفاقية  هذه   بموجب  الشر  من  معلومات  عل  االستبيان/    النموذج  إما   الشر
ا (  االقتضاء  حسب)  مالءمته   أو   مناسبته  ومدى  وتصنيفه  الواجبة،  والعناية  العميل  هوية  لتحديد   أخرى  أشياء  بي   

ً
 للوائح   وفق

 . بها  المعمول 

    الحساب  بيان
 أو   المقيدة  السارية  األخرى   والرسوم  والعموالت،  والتكاليف،   والرسوم،  التداول،   ألنشطة  الدوري  البيان  يعب 

   حسابك  من المخصومة
 . محدد  وقت  ف 

 ADGM   
 . العالم   أبوظب    سوق تعب 
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ADGM  التأسيس    القانون    
 حاكم   السمو   صاحب  عن  الصادر   العالم    أبوظب     سوق  بشأن  2013  لسنة  4  رقم   أبوظب     قانون  يعب 

 . أبوظب    إمارة

كة    منتسبة شر
كة، يتعلق   فيما  يعب      مباشر  غت   أو  مباشر  بشكل  يتحكم  كيان  أي بالشر

كة  ف   يخضع   كيان  أي أو  عليها، يسيطر  أو  الشر
كة  للسيطرة  مباشر   غت    أو   مباشر   بشكل كة؛  مع  المشتر     الشر

 شؤون   إلدارة  األساس    الوجود   أو   التوجيه  عل  القدرة"  الرقابة"  وتعب 
كة  .   الكيان أو  الشر

    االتفاقية
    الوثيقة  هذه  تعب 

  تصنيف  سياسة"  المعنونة  والمستندات  المرفقة  مالحقها   مع"  العميل  اتفاقية"  عنوان  تحمل  البر
 وإشعار   المخاطر   عن  اإلفصاح"و"  المصالح  وأفضل  الطلب  تنفيذ   سياسة  ملخص "و"  المصالح  تضارب  سياسة  ملخص"و"  العميل

 أو / و   تعديلها   يمكن   الموقع   عل   متاح  آخر   مستند   وأي "  والرسوم   العموالت  جدول "  ،"  للعمالء   الشكاوى  إجراءات "  ،"  التحذيرات
    وبيننا   بينك  سارية  سابقة   عميل  اتفاقية  أي  محل  االتفاقية  هذه  تحل  الشك،  تجنب  بغية.  آلخر  وقت  من استكمالها 

 تعاملت  والبر
 محلها؛  وتحل المعامالت مع

    بها المعمول  اللوائح
 : تعب 

 اللوائح؛ هذه  بموجب الصادرة العالم   أبوظب    سوق  قواعد  أو  لوائح  .1
 صلة؛ ذات تنظيمية   سلطة قواعد  .2
 و  الصلة؛ ذات البورصة قواعد  .3
  أو   االتفاقية  هذه عل  مطبق  هو   كما   آلخر،  وقت   من  المفعول  سارية  بها   المعمول   األخرى   واللوائح  والقواعد   القواني     جميع .4

ونية التجارة خدمات أو  معاملة أي  . بنا  الخاصة اإللكتر

   الطلب 
   األعل السعر  يعب 

اء   للعميل  يمكن الذي األسعار  عرض ف   . به الشر

   له  الُمرّصح الممثل 
   المذكور  الشخص تعب 

    36.1  الفقرة ف 
 . العميل اتفاقية ف 

    الرصيد
   اإلجمالية المالية النتيجة تعب 

   سحب/ إيداع  وعملية مكتملة معاملة آخر  بعد   العميل حساب ف 
ة أي ف   . زمنية  فتر

    األساسية العملة 
   األول العملة تعب 

   العمالت زوج ف 
ي البر  . التسعت   عملة مقابلها  يبيع أو  العميل يشتر

   العرض
   األقل السعر  يعب 

 . به البيع  للعميل  يمكن الذي األسعار  عرض ف 

    العمل  يوم
    األيام  أو   الرسمية  بالعطل  متعلقة  أيام  أي  باستثناء  شامل،  الخميس  إل   األحد   من   تعب 

 الخاصة   المؤسسات  فيها   تظل  البر
ا   مغلقة

ً
 الطلبات  بعض  تتطلب  قد .  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة   االتحادية  الحكومة   أو   العالم    أبوظب     سوق  سلطة  ألمر   وفق

  
كة  خالل  من  التنفيذ   نتلقاها   البر  أو   الطلب  فيه  ُيمّرر  الذي  واليوم  الحالة  ه    هذه  تكون  عندما .  معها   معامالت  إجراء  أو   مرتبطة  شر

    عمل   يوم  ليس   استالمه
كة  اختصاص  نطاق  ف      األمر   تنفيذ   فسيتم  الصلة،  ذات  المرتبطة  الشر

 الوالية   لتلك  التال    العمل  يوم   ف 
 . القضائية

  ي  العميل
   الكيان  أو  الشخص أو  أنت  عب 

    طرف  هو  الذي  القانون 
وط هذه  ف  كة وعميل الشر  . الشر

    التداول  حسابأو  العميل  حساب
 والصفقات  المكتملة  المعامالت  جميع   من  يتكون  الذي  للعميل  الممت     الشخص    الحساب  يعب 

كة  تقدم  قد .  العميل  ألموال   السحب/ اإليداع  ومعامالت  العميل  أموال  ورصيد   المنصة  عل  والطلبات  المفتوحة  مختلفة  أنواًعا   الشر
   الموقععل  الصلة ذات المعلومات عل العثور  ويمكن الحسابات من

ون   . االلكتر

،  العميل  أموال  
ا   تعب 

ً
كة  تتلقاها   عملة  بأي  أموال  العميل،  أموال  لقواعد   وفق     العميل،  عن  نيابة  أو   للعميل،  بها   تحتفظ  أو   الشر

 ف 
    عليها   المنصوص  باألعمال  يتعلق  فيما   أو   سياق

    األموال   بخالف  االتفاقية  ف 
كة  العميل  قبل  من  السداد   وواجبة  مستحق  ه    البر  للشر

 . ثالث طرف أي أو 

    العميل أموال قواعد 
   السلوك  قواعد  أحكام  تعب 

   المهب 
   باألموال المتعلقة العالم   أبوظب     سوق ف 

 . العمالء  من عليها  نحصل  البر

   الُمغلقة الصفقة
 . المفتوحة الصفقة عكس تعب 

https://ae.capex.com/complaints-procedure-for-clients
http://ae.capex.com/
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    المكتملة  المعاملة 
    الفروقات  مقابل  العقود   ف 

اء(:  صفقة   وإغالق  صفقة  فتح)  الحجم  نفس  من  متقابلتي     صفقتي     تعب   ثم   شر
 . صحيح والعكس بيع

    المحدد  المعب   تحمل يجب  االمتثال دعوة
 . العميل اتفاقية من. 25.1 الفقرة ف 

    CFDأو  الفروقات  مقابل  العقود 
    االختالفات  إل  بالرجوع  الفروقات  عقد   وهو   العقد،  تعب 

 الفروقات  عقد .  األساس    األصل  سعر   ف 
    الفروقات  مقابل  العقود   مصطلح  استخدام  قراءة  يجب.  مالية  أداة  هو 

 سوق   ليشمل  ذلك،  خالف  عل  ُينص  لم  ما   االتفاقية،  هذه  ف 
   استخدامه يمكن  الذي) العمالت رصف

 (. بنا الخاصة التسويقية والمادة موقعنا  ف 

    العقود  مواصفات
وط   تعب      الرئيسية  التداول  شر

 والمقايضات،   األسعار،  فروق  المثال  سبيل  عل)  الفروقات  مقابل  العقود   ف 
،   والهامش   اللوت،  وحجم وري،  والهامش  األول      الخسارة،  إيقاف  أوامر   لوضع  األدن    والمستوى   المحوط،  والهامش  الرص 

  وجب 
كة  تحدده  الذي  النحو   عل  الفروقات  عقود   من  نوع  كل  أجل  من(  ذلك  إل  وما  الرسوم،   الطلبات،  وحد   األرباح . آلخر   وقت  من  الشر

 . المنصة أو / و  الموقع عل العقود  مواصفات تظهر 

   أو  الطبيع   الشخص بها  ُيقصد   الُمراقب
 . الشخصية البيانات معالجة ووسائل أغراض يحدد  الذي القانون 

    االئتمانية  التسهيالت
    لك  نقدمه  الذي  االئتمان  حد   أو   االئتمان  تعب 

 التداول   أنشطة  أو   بحسابك  يتعلق  فيما   سبب  وألي  وقت  أي  ف 
    بما   بك،  الخاصة

    تحسًبا   بالهامش  حسابك  إل  نضيف  حيث(  الحرص  ال   المثال  سبيل  عل)  ذلك  ف 
 حيث   أو   منك،  الهامش  لتلفر

 . األسباب من سبب ألي حسابك إل  هامش إضافة عل نوافق 

    العميل  حساب  عملة
    المقومة  العملة  تعب 

    العميل،  حساب  ف 
كة  تقدمها   أخرى  عملة  أي  أو   اليورو   تكون  قد   والبر  وقت   من  الشر

 . آلخر 

    العملة   زوج
ء   تعب   

    التغيت    عل   بناءً   الفروقات  عقود   لصفقة  األساس    األصل  أو   السر
 يتكون .  األخرى  مقابل  العمالت   إحدى  قيمة  ف 

اء  المطلوبة  التسعت    عملة مقدار   ويوضح(  األساسية  والعملة  التسعت    عملة )  عملتي     من  العمالت  زوج  العملة  من  واحدة  وحدة  لشر
 . األساسية

   الفروقات
   الفرق تعب 

 . الصفقة هذه وإغالق الصفقة فتح عند  السعر  ف 

  تعديل المعاملة الذي سيتم إجراؤه عل السهم من أجل  األرباح توزيعات تعديالت
سعر السهم الفعل  بعد دفع   الظهار تعب 

  توزيعات األرباح. يشار إليها 
"صفقة توزيــــع   اسمبينما تكون تحت   ،"األرباح"توزيعات  باسم Webtraderتداول المنصة   ف 

 .MT5منصة التداول   أرباح" عل
 

    قيمةال
+   الرصيد =    القيمة:  التال    النحو   عل  وتحسب مفتوح  مركز   عن  ناتجة عائمة  خسارة  أو   ربــح   أي  ناقص أو   زائد   الرصيد   تعب 

 . العائمة الخسارة -  العائم الربــح 

ونية المحادثة    االلكتر
ونية التداول خدمات  عت   تتم  وبيننا   بينك محادثة تعب   . بنا  الخاصة اإللكتر

ونية  التداول  خدمات     االلكتر
ونية   خدمات  أي  تعب   إليها   الوصول  يمكن (  صلة  ذي  تطبيق  أو   برنامج   أي  مع  جنب  إل  جنًبا )  إلكتر

    بما   نقدمها   وسيلة  بأي
 واجهة  أو   الطلبات  توجيه  أو   السوق  إل  المباشر   الوصول  أو   التداول  الحرص   ال   المثال  سبيل  عل  ذلك  ف 

    المعلومات  خدمات  أو   التطبيقات  برمجة
ة  إما   لك  نوفرها   أو   إليها   الوصول   نمنحك  البر  لجهة   تابع  خدمة  موفر   خالل   من  أو   مباشر

   الدخول  أو / و  المعلومات لعرض وتستخدمه خارجية،
   معامالت،  ف 

ونية التجارة  خدمة"  وتعب   الخدمات؛  تلك   من أًيا " اإللكتر

    إضافية  تفاصيل
كة  تتمكن  لك    المطلوبة   التفاصيل  تعب      بما   الطلب  تقديم  من   الشر

  حساب   رقم   الحرص   ال   المثال   سبيل  عل   ذلك   ف 
    العميل  مرور   وكلمة  العميل

كة،  تطلبها   قد   أخرى  تحقق  تفاصيل  وأي  الهاتف   تعليمات  حالة  ف  ،  األصل  نوع  الشر  االتجاه   األساس 
اء ) ا  أمًرا  العميل وضع إذا  الحجم، الطلب، نمط اإلغالق، سعر  االفتتاح، سعر  ،(بيع أو / شر

ً
  إل  العميل سيشت   ،(إيقاف أو  حد ) معلق

    أو / و  خسارة وقف  وأي السوقبه   سيدخل الذي المقصود  السعر 
 . إلخ أرباح، جب 

    المحدد  التعريف نفس  يحمل  التقصت   حالة  
 . العميل اتفاقية من. 14.1 الفقرة ف 
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    ترغب  قد   بعملتي     يتعلق   فيما )  السعر   به  ُيقصد   الرصف  سعر 
 والذي (  بهما  يتعلق   فيما   األجنبية  للعمالت   فروقات  عقد   فتح   ف 

اء  خالله  من  يمكن     األول  العملة  من  واحدة  وحدة  شر
    الثانية  العملة  من  وحدات  إل  الحالة،  حسب  بيعها،  أو   تحددها   البر

  البر
 . تحددها 

كة التنفيذ موقع ر سياسة تنفيذ األوامر الخاصة بالشر  
ر الكيان كما هو موضح ف   

 .تعن 

    خبت    مستشار 
    آل    تداول  نظام  يعب 

نت   عت    ميكانيك    تداول  نظام  يعب    تداول   منصة  عل   التداول  أنشطة  ألتمتة  مصمم   اإلنتر
ونية ا  ويمكنه تداول  بفرصة العميل لتنبيه برمجتها  يمكن .  إلكتر

ً
 من   التداول  عمليات جوانب   جميع  إلدارة تلقائًيا   حسابه تداول  أيض

ة الطلبات إرسال    الضبط إل المنصة إل  مباشر
   ومستويات المتحرك الخسارة ووقف الخسارة إليقاف التلقان 

 . األرباح جب 

    المعاملة استحقاق
   المعاملة تعب 

ة  لها   البر    ينته    محددة، عقد  فتر
 تلقائًيا؛  المعاملة استحقاق نهايتها   ف 

    المالية  األداة
كة  ترخيص   بموجب  المالية  األدوات  تعب      المالية  باألدوات  قائمة  عل  العثور   يمكن.  الشر

كة  تقدمها   البر  موقع   عل   الشر
كة    الشر

ون   . القانونية الملفات قسم أدناه اإللكتر

    العائمة الخسارة 
   الفروقات مقابل العقود  ف 

   الحالية الخسارة تعب 
 تمت) الحالية األسعار  عل المحسوبة المفتوحة الصفقات ف 

 (. وجدت  إن رسوم أو  عموالت أي إضافة

    العائم  الرب  ح
    الفروقات  مقابل  العقود   ف 

    الحالية  الخسارة  / الربــح  تعب 
 تمت )  الحالية  األسعار   عل  المحسوبة  المفتوحة  الصفقات  ف 

 (. وجدت  إن رسوم أو  عموالت أي إضافة

ف حدث
ّ
   مذكور   هو  كما   المعب   تحمل أن يجب  قاهرة كقوة  ُمصن

 . العميل اتفاقية من.  28.1 الفقرة ف 

   الفوركس او  العمالت رصف سوق
 . العمالت زوج هو  األساس   األصل يكون حيث الفروقات، مقابل عقود  نوع  تعب 

    الحر  الهامش
    المتاحة  األموال  مقدار   يعب 

    العميل،  حساب  ف 
. مفتوحة  صفقة  عل  الحفاظ  أو   صفقة  لفتح  استخدامها   يمكن  والبر

وري   الهامش( ناقص) أقل السيولة : التال   النحو  عل  الحر  الهامش  ُيحسب    الهامش ] الرص 
وري  الهامش  -   السيولة=   المجان   [. الرص 

 FSRA   
 . العالم   أبوظب    سوق لدى  المالية األوراق تنظيم  سلطة تعب 

    (Future Rollover or Rollover) التبييت رسوم أو  المستقبل   التبييت رسوم
  إجراؤه سيتم الذي المعاملة تعديل  يعب 

ات السندات، عل الصالحية المنته   المستقبل   العقد  عل   إلى يشار . الجديد  العقد  سعر  ليعكس   والسلع، المؤشر
منصة   ها ف 

"معاملة تصحيح" أو  تكون تحت اسم بينما   ”adjرRollover“ أو  "التبييتباسم "تعديل  Webtraderالتداول 

“correctionرtransaction”  منصة التداول  علMT5 . 
 

    أن  يجب  الفروقات،  مقابل  العقود   لتداول  بالنسبة  المحوط  الهامش
كة  تتطلبه  الذي  الالزم  الهامش  يعب   الصفقات  لفتح  الشر

 . عليها  والحفاظ المطابقة

   أن يجب  الفروقات، مقابل  العقود  لتداول بالنسبة  األساس   الهامش
وري الهامش يعب  كة تطلبه الذي الرص   . صفقة لفتح  الشر

م 
ّ
    المحدد  التعريف نفس  يحمل  الُمقد

 . العميل اتفاقية من.  37.1 الفقرة  ف 

    االستثمار خدمات
كة ترخيص  بموجب االستثمار  خدمات  تعب     الشر

كة موقع  عل عليها  العثور  يمكن والبر  قسم الويب  عل الشر
 . القانونية الملفات

    الفروقات،  مقابل  العقود   لتداول   بالنسبة  المالية  الرافعة
    والهامش   الصفقة  بحجم   يتعلق  فيما   النسبة  تعب 

 سبيل  عل .  المبدن 
    المثال

 . الصفقة حجم من مرة   مائة أقل األول   الهامش يكون صفقة، فتح أجل من أنه 1:100 نسبة تعب 

https://ae.capex.com/en/company/legal-documents
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اء  صفقة     ،CFD))  الفروقات  مقابل  العقود   لتداول  بالنسبة  Long Position  أو   شر
اء  مركز   ذلك   يعب   أسعار   زادت  إذا   قيمته  تقدر   شر

اء : العمالت  بأزواج  يتعلق  فيما  المثال، سبيل عل. األساسية السوق  . التسعت   عملة مقابل األساسية العملة شر

   اللوت
 . فروقات لعقد  أساس   أصل لكل المحدد  المعاملة مبلغ تقيس وحدة  تعب 

   اللوت حجم
   األساسية  األصول  عدد  يعب 

   واحد  عقد  ف 
 . الفروقات عقد  ف 

   السوق 
 . المالية األدوات تداول  يتم حيث الصلة ذو  السوق تعب 

    الهامش
   المفتوحة بالصفقات االحتفاظ أو  لفتح الالزمة الضمان أموال  تعب 

 . الفروقات عقد  صفقة ف 

    التغطية  هامش   طلب
    الحالة  تعب 

كة  فيها   تقوم  البر     هامش  بإيداع  العميل  بإبالغ  الشر
  هامش   العميل  لدى  يكون  ال   عندما   إضاف 

 . مفتوحة بصفقات االحتفاظ أو  لفتح كاف  

    أن  يجب  الفروقات،  مقابل  العقود   لتداول  بالنسبة  الهامش  مستوى
  الهامش  نسبة  إل   الملكية   حقوق  من   المئوية  النسبة  تعب 

ورية وري الهامش / العقارية الملكية= ) الهامش مستوى: كالتال    تحسب. الرص   ٪. 100( × الرص 

   الفروقات،  مقابل العقود  لتداول بالنسبة الهامش  تداول
 أموال  بها  معامالت  بإجراء العميل يقوم  عندما  المالية  الرافعة تداول يعب 

   أقل
 . المعاملة بحجم  مقارنة العميل حساب ف 

    أن  يجب  الفروقات،  مقابل  العقود   لتداول  بالنسبة  المشابهة   الصفقات
ة  والصفقات  الطويلة   الصفقات  تعب   حجم   نفس   من  القصت 

 . الفروقات مقابل العقود  لنفس العميل حساب  عل المفتوحة الصفقة

وري  الهامش     أن  يجب  الفروقات،  مقابل  العقود   لتداول  بالنسبة  الرصر
وري   الهامش  يعب  كة  تطلبه  الذي  الرص    عل   للحفاظ  الشر

 .. المفتوحة الصفقات

    الفروقات،  مقابل  العقود   لتداول  بالنسبة  الطبيع    السوق   حجم 
    األساسية   األصول   وحدات  لعدد   األقص   الحد   يعب 

 يتم   البر
كة قبل من ترتيبها   . للتنفيذ   الشر

    المفتوحة  الصفقة 
اء)  مفتوح  خيار   عقد   أي  يعب   قد   الفروقات،  مقابل  العقود   بتداول  يتعلق   فيما .  إغالقه  يتم  لم(  بيع  أو / و   شر

ة صفقة أو  طويلة صفقة هذا  يكون    قصت 
 . مكتملة صفقة ليست والبر

   الطلب 
 . الحالة حسب الفروقات، عقود  تداول  إل العميل من األمر  تعب 

    الفروقات، مقابل العقود   لتداول بالنسبة  الطلب مستوى
   إليه المشار  السعر  يعب 

 . الطلب ف 

   األطراف
كة أي - هذه العميل اتفاقية أطراف تعب   . والعميل  الشر

ق الطلب 
ّ
   الُمعل

ا  تنفيذه  يكون  الذي األمر  يعب 
ً
وط ط  بحدوث  مشر    بما  معي    شر

 . الخسارة إيقاف أمر  أو  محدد  أمر  ذلك   ف 

    المنصة
ونية آلية تعب  كة وتتحمل تديرها  الكتر امج الكمبيوتر  أجهزة ،تداول  منصة من وتتألف  صيانتها، الشر  البيانات وقواعد   والت 

امج  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  وأجهزة      للعميل  التداول   نشاط  يسهل   مما   التقنية،  والمرافق  والت 
 حساب  عت    المالية   األدوات  ف 

   به المتعلقة والمعلومات العميل
    عليها  العثور  يمكن والبر

كة أن المفهوم من . الموقع ف  ا  مختلفة منصات تستخدم  قد  الشر
ً
  اعتماد

 . المالية األداة عل

    الشخصية  البيانات
 غت    أو   مباشر   بشكل  تحديده،   يمكن  شخص   أي  عليه،  التعرف   يمكن  طبيع    بشخص   تتعلق  معلومات  أي   تعب 

، نت  عت    معرف  أو   الموقع   بيانات  أو   التعريف   رقم  أو   االسم  مثل  معرف  إل   بالرجوع   الخصوص   وجه  عل  مباشر  عامل   إل  أو   اإلنتر
 الشخص  لذلك  االجتماعية  أو   الثقافية  أو   االقتصادية  أو   العقلية  أو   الجينية  أو   الفسيولوجية  أو   الجسدية  الهوية  بـ  خاص  أكت    أو   واحد 

؛  الطبيع 

  المكشوف الشخص 
 
   سياسيا

 : تعنر

   مسند   أو   أسند   طبيع    شخص  أي
ً
    مرموقة  عمومية  وظائف  إليهم  حاليا

ين  أقارب   أو   بلد،  أي   ف    إل   باإلضافة  الشخص  لهذا   مباشر
 . بهذا  وثيقة صلة عل يكون بحيث  معروف  شخص

http://ae.capex.com/


 

 

7 

 
يطة ، التعريف  لغرض أنه، شر    الحال 

 : التالية العامة الوظائف من أًيا " البارزة  العامة الوظيفة" تعب 
 

    والموظفي     المسؤولي     كبار   الوزراء؛  مساعدو   أو   ونوابهم   والوزراء   الحكومات   ورؤساء   الدول   رؤساء
 وطنية،   فوق   أو   دولية  منظمة  ف 

،  وكبار  لمانات  وأعضاء   السياسيي   يعية  الهيئات   أو   الت   المسؤولون  السياسية؛  لألحزاب   الرئاسية   الهيئات  أعضاء   المماثلة؛  التشر
 تخضع   ال   الذين  األخرى  المستوى  رفيعة  القضائية  الهيئات  أو   الدستورية  المحاكم  أو   العليا   المحاكم  أعضاء  فيهم  بمن  القضائيون،

    إال   االستئناف،  من   لمزيد   قراراتهم
 السفراء   المركزية؛   البنوك   إدارة   مجالس   أو   المراجعي     محاكم  أعضاء  استثنائية؛  ظروف   ف 

    الضباط  وكبار   باألعمال   والقائمون
    التنفيذيي     المسؤولي     كبت    المسلحة؛  القوات  ف 

كات  ف   ونواب   المديرين   للدولة؛  المملوكة  الشر
 . العسكريي    والمسؤولي    الُمحافظ؛  دولية؛  لمنظمة معادلة وظيفة أو   اإلدارة مجلس  وأعضاء  المديرين

 
  
  ذلك،  عل  عالوة.  الموظفي     صغار   أو   المتوسطة  الكفاءات  ذوي  تشمل  أنها   عل  أعاله  الموضحة  الفئات  من  واحدة  أن  الفهم  ينبع 
    الوارد   بالمفهوم   مرموقة  عمومية  بوظيفة  الشخص  تكليف  توقف   إذا 

    سياس    تأثت    ها / لديه  يعد   ولم   أعاله   التعريف  ف 
 دولة،   أي   ف 

 . سياسًيا  مكشوف  كشخص  الشخص هذا  اعتبار  يتم  فلن
 

يطة    مكشوف   لشخص  المقربون  األقارب"  يشمل  أن  شر
ً
   ُيعتت    الذي  الشخص  أو   الزوج:  يل    ما "  سياسيا

ً
  شخص   لزوجة  معادل

ون  الذين  األشخاص  أو   وأزواجهم،  األطفال  سياسًيا؛  مكشوف ؛  مكشوف  شخص  من  للزوج،  معادلي     يعتت 
ً
  شخص   والدا   سياسيا

 سياسًيا؛  مكشوف

ط  كاء   بأنهم   المعروفي     األشخاص"  أن  ذلك   عل   عالوة   بشر   "  سياسًيا  مكشوف   لشخص  مقربون  شر
 من :  طبيعًيا   شخًصا   يعب 

كة  منفعة  ملكية  لديه  أن  المعروف   بارز   شخص  مع  أخرى،  وثيقة  تجارية  عالقات  أي  أو   قانونية،  ترتيبات  أو   قانونية  لكيانات  مشتر

    لكيان  فردية  منفعة  ملكية  لديه  من  سياسًيا؛
    ترتيب  أو   قانون 

 . سياسًيا   مكشوف  لشخص  فعلية  لمنفعة  إنشاؤه  تم   أنه  معروف  قانون 

ف  العميل      المحتر
ف  العميل"  تعب      محدد   هو   وكما   المالية،   األوراق  تنظيم  سلطة  قواعد   ألغراض"  المحتر

  األهلية "  بعنوان   الوثيقة  ف 
    والموجودة"  المهنية

كة موقع ف   . الشر

   الُمعاِلج
 . الُمراِقب عن نيابة الشخصية البيانات تعالج  أخرى هيئة أو  وكالة أو  عامة سلطة أو  اعتبارًيا  أو  طبيعًيا  شخًصا  تعب 

    المعالجة
    العمليات  من  مجموعة  أو   عملية  أي  تعب 

 بالوسائل   كانت  سواء   الشخصية،  البيانات  عل  بناءً   شخص   أي  بها   يقوم  البر
داد   أو   التغيت    أو   التكيف   أو   التخزين  أو   الهيكلة  أو   التنظيم  أو   التسجيل  أو   الجمع  مثل  ال،  أم  التلقائية   االستخدام  أو   االستشارة  أو   االستر

 . اإلتالف  أو  المحو  أو  التقييد  أو  الدمج أو  المحاذاة  أو  اإلتاحة أو  النشر  أو  النقل طريق عن الكشف أو 

    التنميط
    الشخصية  للبيانات  اآللية   المعالجة  أشكال  من   شكل  أي  يعب 

  جوانب   لتقييم  الشخصية  البيانات  استخدام   من   تتكون  البر
،  بشخص   تتعلق   معينة  شخصية     الطبيع    الشخص  بأداء  المتعلقة  الجوانب   توقع  أو   لتحليل  سيما   وال   طبيع 

 والوضع   العمل  ف 
 . الحركات أو  الموقع أو  السلوك أو  الموثوقية أو  االهتمامات أو  الشخصية والتفضيالت  والصحة االقتصادي

اء أو البيع لكل أداة مالية ر معلومات السعر اإلرشادي للشر  
    التسعت    عملة .االقتباس يعن 

    الثانية  العملة  تعب 
    العمالت   زوج  ف 

 البر
اؤها  للعميل  يمكن  . األساسية العملة مقابل بيعها   أو  شر

   الفروقات، مقابل  العقود  بتداول  يتعلق  فيما  التسعت   أساس عملة
 . الخادم عل المخزنة األسعار  تدفق  معلومات تعب 

ر المنصة لكل أداة مالية  
ر تدفق عروض األسعار ف   

    التجزئة  عميل.تدفق عروض األسعار يعن 
  قواعد   ألغراض"  تجزئة  عميل"  تعب 

   محدد  هو  كما   المالية، األوراق تنظيم  سلطة
 ". العميل تصنيف سياسة" وثيقة ف 

ر سوق رأسر  
ر تلكر الفئات من األوراق المالية القابلة للتداول ف   

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

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

ها من أشكال الديون المحولة وأي أوراق مالية أخرىر  الكيانات األخرى، وإيصاالت اإليداع فيما يتعلقر باألسهمر أو السندات أو غبر
ر الحصول عل أو بيع أي من هذه األوراق المالية القابلة للتحويل .أو تؤدي إل تسوية نقدية تحدد بالرجوع إلر  

ر الحق ف   تعط 
ر األخرى اتر أو التداببر  .األوراق المالية القابلة للتحويل أو العمالت أو أسعار الفائدة أو العوائد أو السلع أو المؤشر
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    الخدمات  
    الخدمات  تعب 

كة  ستقدمها   البر     المبي     النحو   عل   االتفاقية،  هذه   بموجب  للعميل  الشر
 اتفاقية  من.  6.2  الفقرة   ف 

 . العميل

ة      أو   بيع  صفقة     ،CFD))  الفروقات  مقابل  العقود   لتداول  بالنسبةصفقة قصت 
 أسعار   انخفضت  إذا   قيمته  تقدر   بيع  مركز   ذلك   يعب 

ة   الصفقات.  التسعت    عملة  مقابل  األساسية  العملة  بيع:  العمالت  بأزواج  يتعلق   فيما   المثال،  سبيل  عل.  األساسية  السوق   القصت 
 الطويلة الصفقات عكس

    السعري  االنزالق
    للمعاملة  المتوقع   السعر   بي     الفرق  تعب 

 يحدث   ما   غالًبا ..  بالفعل  المعاملة  به  تنفذ   الذي  والسعر   الفروقات،  عقد   ف 
ات  أثناء   السعري  االنزالق  أمر   تنفيذ   المستحيل  من  يجعل  مما   ،(اإلخبارية  األحداث  بسبب  المثال  سبيل  عل)  المرتفعة  التقلبات  فتر
،  بسعر  ا   السوق،  طلبات  تستخدم  عندما   معي  

ً
ة  أوامر   تنفيذ   عند   وأيض  السعر   مستوى  عند   كاف    اهتمام  هناك   يكون  ال   عندما   كبت 

 . المتوقع التداول السعر  عل للحفاظ المطلوب

يد ال  أو  الهامش    ستر
اء سعر ) الطلب وسعر ( البيع سعر ) العرض سعر  بي    الفرق يعب   . تداولك فتح عند  احتسابه ويتم ( الشر

 مستويات  انخفاض  بسبب  السوق،  بأسعار   تلقائًيا   للمتداول   النشطة  الصفقات  جميع  إغالق  فيها   يتم  محددة  نقطة  ه    اإليقاف  حد 

   مما  الهامش، 
 . المفتوحة الصفقات دعم بإمكانهم  يعد  لم  أنه يعب 

 الهامش،   مستويات  انخفاض  بسبب  السوق،  بأسعار   تلقائًيا   للمتداول  النشطة  الصفقات  جميع  إغالق  فيها   يتم  محددة  نقطة  ه  
    مما 

 . المفتوحة الصفقات دعم بإمكانهم يعد  لم  أنه يعب 

STP  (ة  المعالجة ونية  االتصاالت  شبكة  تداول   نوع  به  ُيقصد (  المباشر     اإللكتر
كة   تعمل  البر  العميل   لطلبات  كوكيل  خاللها   من  الشر

  بصفتها   وليس
ً
كة يربط  الذي  النموذج هو  هذا .  وكيل  . أخرى جهة من والعميل جهة  من سيولة  بمزود  الشر

    الفروقات،  مقابل  العقود   لتداول   بالنسبة  (Swap) التبييت  رسوم  أو   التبييت
  فتح   أجل  من   المخصومة  أو   المضافة  القيمة   تعب 

 . صفقة تبييت

    التداول  ساعات
كة  عمل  ساعات  تعب      الشر

    الموقع  عل   تظهر   البر
ون      اإللكتر

كة  يجوز   والبر   هو   كما   آلخر   وقت   من   تعديلها   للشر
   مذكور 
 . االتفاقية هذه ف 

    أن  يجب   Trailing Stop  أو   المتابع  الخسارة  إيقاف
    يعب 

 مستوى   عند   تعيينه  يتم  خسارة  إيقاف  أمر   الفروقات   عقد   تداول  ف 
اء   لصفقة -  السوق  سعر   من  أقل  مئوية  نسبة  البيع   تتبع إيقاف  أمر   يحدد .  السعر   انزالق  مع   المتحرك   اإليقاف  سعر   تعديل يتم.  شر
 بمقدار   اإليقاف  سعر   يرتفع  السوق،  سعر   ارتفاع  مع".  الحق"  مبلغ  إرفاق  مع  السوق  سعر   من  أقل  ثابت  مبلغ  عند   اإليقاف  سعر 

 . اإليقاف سعر  إل  الوصول عند  السوق طلب تقديم  ويتم الخسارة، وقف  سعر  يتغت    ال  الزوج، سعر  انخفض إذا  ولكن التتبع،

ر المعاملة  
ر العميل معاملة تعن   

معروضة مالية أداة ف  .  

    الفروقات،  مقابل  العقود   لتداول   بالنسبة  المعاملة  حجم
وًبا   اللوت  حجم  يعب      مرص 

كة  أن  المفهوم   من.  العقود   عدد   ف    قد   الشر
   الصفقات فتح خيار  تقدم

 . واحد  عقد  من أقل ف 

    األساس    األصل 
ء   تعب   

    األساس    األصل  أو   السر
  سوق   باسم   المعروفة)  عمالت  أزواج   يكون  قد   والذي  الفروقات  مقابل  عقد   ف 

ات  أو   معادن  أو   أصول  أو (  العمالت  رصف كة  تحدده  الذي  النحو   عل  أو   السلع  أو   اآلجلة  العقود   أو   األسهم  مؤشر  آلخر   وقت  من  الشر
   موقعها  عل إتاحته ويتم

ون   . اإللكتر

   األساس   السوق 
 . الفروقات لعقد  األساسية األصول تداول  يتم  حيث  الصلة ذات السوق تعب 

    الموقع
ونر     أن  يجب   االلكتر

كة  موقع   تهب  كة   به  تحتفظ   قد   آخر   ويب  موقع   أي  أو   )/https://ae.capex.com(  الشر  من   الشر
 . آلخر  وقت

    العمل  ساعات
كة  عمل  ساعات  تعب      الشر

    الموقع  عل  تظهر   البر
ون      اإللكتر

كة  يجوز   والبر  مذكور   هو   كما   آلخر   وقت  من  تعديلها   للشر
  
 . االتفاقية هذه  ف 
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   المحدد  المعب   يحمل أن يجب  خط   إشعار 
 . العميل اتفاقية من. 23.4 و .  23.3 الفقرات ف 

 التفست   .2.2

    الكلمات . أ
    الكلمات.  صحيح  والعكس  الجمع  عل   تدل  أن  يجب  المفرد   عل  تدل   البر

  عل   تدل   أن  يجب  المذكر   عل  تدل   البر
    الكلمات   تشمل.  صحيح  والعكس   المؤنث

كات  األشخاص   إل   تشت    البر اكات  الشر   وجميع   المسجلة  غت    األخرى  والهيئات   والشر
 . صحيح والعكس  األخرى القانونية الكيانات

 . فقط إليها  الرجوع لتسهيل ه   الفقرات عناوين .ب

  أو  المعدلة أو  المعدلة بصيغته القانون أو  الالئحة أو  القانون  ذلك إل قانون أو  الئحة أو  عمل أي إل إشارة أي تكون أن يجب .ج
  القانونية  واألدوات والتوجيهات  المذكورة اإلرشادات  وجميع آلخر، وقت  من  استبدالها  أو  سنها  المعاد  أو  الموحدة أو  المكملة
ا   الصادرة واألوامر  واللوائح

ً
    حكم  وأي هذا  لمثل وفق

   الحكم هذا   يكون قانون 
يــــع   إعادة القانون   . تعديل أو  استبدال أو  تشر

   .د
ات  الكلمات  جميع  تحمل  أن  يجب  هذه،  العميل  اتفاقية  ف  ة   بأحرف  المكتوبة  والتعبت      إليها   المنسوب  المعب    كبت 

  الفقرة   ف 
 . أعاله 2.1

 واإلجراءات  الطلب .3

    المطلوبة  التعريف   وثائق   جميع  مع  الحساب  فتح  طلب  نموذج  ويقدم  العميل  يمأل   أن  بعد   .3.1
كة  تطلبها   البر  فحوصات   إلجراء   الشر

سل  بها،   خاصة  داخلية كة   إليه  ستر كة  كعميل  قبوله  تم  قد   كان  إذا   بما   إلعالمه  خطًيا   إشعاًرا   الشر د .  للشر
ّ
 من   العميل  قبول   قرار   ُحد

كة  قبل ا   الشر
ً
كة  أن  المفهوم  من.  المطلق  لتقديرها   وفق   عل (  بها  المعمول  اللوائح  بموجب  قادرة  غت    تكون وقد )  ملزمة  ليست الشر

كة،  قبل من الشخص، هذا  قبل من وكامل صحيح بشكل المطلوبة الوثائق جميع  استالم  يتم  حبر   لها   كعميل  ما  شخص  قبول  الشر
كات  وجميع     بما )  الشيكات  استيفاء  تم  الداخلية  الشر

 أو   األموال  غسيل  مكافحة  فحوصات  الحرص،   ال   المثال  سبيل  عل  ذلك  ف 
ا  المفهوم  ومن (. الحالة حسب المالءمة  أو  المالءمة  اختبارات

ً
كة أن أيض     بالحق تحتفظ   الشر

    للعمالء   الخدمات تقديم ف 
 البلدان  ف 

  
ا  تختارها   البر

ً
   المقيمي    العمالء لقبول اإلضافية الواجبة العناية متطلبات وتفرض المطلق لتقديرها   وفق

 . معينة بلدان ف 

كة  أرسلته  خط    إلشعار   العميل  استالم   عند   وتبدأ   التنفيذ   حت     االتفاقية  تدخل  .3.2 كة   كعميل  قبوله  تم  قد   بأنه  إلبالغه  الشر  وأنه   للشر
كة  مع  العميل  اجتمع  إذا .  له  عميل  حساب  فتح  تم    الشر

ً
   وتنفذ   التنفيذ   حت     االتفاقية  تدخل  فعندئذ   االتفاقية،  إلبرام  لوجه وجها

  ف 
 .   االتفاقية عل  األطراف توقيع تاريــــخ 

   العميل تصنيف .4

ا   .4.1
ً
كة  عل  يتعي     بها،  المعمول   للوائح  وفق     عمالئها   تصنيف  الشر

ف  العميل  أو   التجزئة  عميل:  التالية  الفئات  إحدى  ف   النظت    أو   المحتر
    العميل  من  المقدمة  المعلومات  عل  التصنيف  يعتمد   أن  يجب.  السوق

ا   به  الخاص  الحساب  فتح  طلب  نموذج  ف 
ً
 لطريقة   ووفق

ح  يتم   حيث   التصنيف     الطريقة  هذه   شر
  تطبيق   العميل  يقبل  االتفاقية،  هذه  بقبول ".  العميل  تصنيف  سياسة"  المعنون  المستند   ف 

كة  ستقوم.  هذه  التصنيف  طريقة ا   بتصنيفه  العميل  بإبالغ  الشر
ً
ف   للعميل  يحق.   بها   المعمول   للوائح   وفق  كعميل  ُيعامل  أن  المحتر

كة   إشعار   طريق  عن  تجزئة  ا   الشر
ً
. أكت    حماية  تجزئة   كعميل  التصنيف  يوفر ".  العميل  تصنيف  سياسة"  المعنونة  الوثيقة  ألحكام   وفق

   أكت    معلومات  عل  الحصول  التجزئة  لعمالء   يحق
ً
 لحماية  محددة  معلومات  عل  العثور   يمكن.  بها   المعمول   اللوائح   بموجب  تفصيل

    التجزئة  عمالء
كة  يمكن ال ".  العميل  تصنيف  سياسة"  بعنوان  المستند   ف      الدخول  للشر

  مع   الملكية  لنقل  مالية  ضمانات  ترتيبات  ف 
  .  التجزئة  عمالء

في     العمالء  حالة   ف 
كة  توافق   قد   السوق،  ونظراء   المحتر  النحو   عل   أكت    محدودة  معلومات  تقديم  عل   الشر

    عليه المنصوص
 . بها   المعمول اللوائح ف 

كة  ستعتمد   معه،  والتعامل  العميل  تصنيف  عند   أنه  عل  العميل  يوافق .4.2  من   المقدمة  المعلومات  وصحة  واكتمال  دقة  عل  الشر
    العميل
كة  إخطار   مسؤولية  العميل  ويتحمل  به  الخاص  الحساب  فتح  طلب   نموذج  ف      الفور   عل  الشر

ت  إذا   الكتابة  ف   هذه  تغت 
    المعلومات
 . ذلك  بعد  وقت أي ف 
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كة أن المفهوم  من  .4.3    الحق  لها   الشر
ت إذا  تصنيفه وتغيت   العميل  تصنيف مراجعة ف  كة اعتت  ورًيا   ذلك الشر ا ) رص 

ً
 المعمول  للوائح  وفق

 (. بها

يــــع  وأي  القانون  أحكام  مراعاة  مع  .4.4 كة  استبعاد   يجوز   به،  معمول  تشر اماتها   بعض  من   الشر  االتفاقية  أو   بها   المعمول  اللوائح  بموجب  التر 

  
    يوجد   ال .  مؤهل  مقابل  طرف  أنه  عل   العميل  تصنيف   حالة  ف 

كة  ُيلزم  ما   االتفاقية  هذه   ف   بهذه   يتعلق  فيما   العميل  ضد   الشر

امات، كة توافق   لم  ما  االلتر    والعميل الشر
ً
 . االتفاقية أو / و  بها  المعمول اللوائح  من  األحكام هذه مثل  انطباق عل رصاحة

 التقييم  .5

5.1.    
م   به،  موىص  غت    أساس   عل  المالية   بالخدمات  يتعلق   فيما   للعميل  العمالء   طلبات  تنفيذ   خدمات  تقديم  ف  كة  تلتر   بطلب   الشر

ته  بمعرفته   يتعلق   فيما   المحتمل  العميل  أو   العميل  من  المعلومات      وخت 
 أو   الخدمة   من   معي     بنوع   الصلة  ذي  االستثمار   مجال   ف 

    المالية  األداة
كة  لتمكي     وذلك   المحتمل،  العميل   أو   العميل  يطلبها   أو   يقدمها   البر  المالية   األداة   أو   الخدمة  كانت   إذا   ما   تقييم   من  الشر

كة  تقبله  أن  قبل  للعميل،  مناسبة  عدم   المحتمل  العميل  أو   العميل  يختار   عندما ".  المالءمة  اختبار "   يسم  ما   وهذا   كعميل،  الشر
ته،  بمعرفته  المتعلقة  المعلومات  تقديم ته،  معرفته  بشأن  كافية  غت    معلومات  يقدم  عندما   أو   وخت  كة  تتمكن  لن  وخت    تحديد   من  الشر

ض  أن  يجب.  له  مناسبة  المالية  األداة  أو   الخدمة  كانت  إذا   ما  كة  تفتر ته  بمعرفته  المتعلقة  المعلومات  أن  الشر  من   المقدمة  وخت 
كة  إل  العميل كة  تتحمل  ولن  وكاملة  دقيقة  الشر  أو   مضللة  أو   كاملة  غت    المعلومات  هذه  كانت  إذا   العميل  تجاه  مسؤولية  أي  الشر
ت كة   اعتبار   وسيتم  دقيقة  غت    أصبحت  أو   تغت  اماته  ألداء   الشر كة  أبلغ   قد   العميل  يكن   لم  ما   بها،   المعمول   اللوائح   بموجب   التر   الشر
ات بهذه  . التغيت 

 الخدمات  .6

ونية  المنصة  عل  للتداول  الوصول  ببيانات  العميل  تزويد  يتم  .6.1 كة  اإللكتر نت  عل  للشر    اإلنتر
 الفروقات   عقود   أي)  المالية  األدوات  ف 

   تلك  فقط ولكن ( واألوراق المالية
كة قبل من  وإتاحتها  تسويقها  يتم  البر    موقعها  عل  الشر

ون   أن الواضح  من.  آلخر   وقت من اإللكتر
كة ورة تعرض ال  الشر    المالية األدوات جميع  المنصة عل للتداول  بالرص 

   تظهر  البر
كة ترخيص ف   . الشر

كة  مع  التداول  يتضمن .6.2 كة  من  التالية  الخدمات  تقديم  الشر     التعامل:  العميل  إل  الشر
ا   بصفتها   االستثمارات  ف 

ً
 العمل  عل   يقترص )  مالك

   موضح هو  كما   ، مطابق كمدير   فقط
 ( (PRU) المرصفية والقواعد  ،  التأمي    وساطة ، االستثمار  -  التحوطية FSRA قواعد  ف 

 

كة  عل  يجب  والحذر،  التقدير   وحسن واالهتمام  الواجبة  العناية  بذل  مع  نية،  بحسن الترصف  أثناء .6.3  المصالح،   تضارب  تجنب الشر
  
كة عل يجب  حدوثها،  حالة وف  ا  عادل  بشكل المصالح  تلك إدارة  الشر

ً
 . بها  الخاصة المصالح تضارب لسياسة وفق

كة  يجوز   أنه  عل   ويؤكد   العميل  يوافق  .6.4     الحالية  للقواني     االمتثال  أجل  من   مناسبة  تراها   إجراءات  أي  اتخاذ   للشر
 تقدم  قد   دولة   أي   ف 

   مذكور  هو  كما   للعميل خدمات  فيها 
 . االتفاقية هذه  ف 

   والتعليقات المشورة  .7

كة  تقوم  لن .7.1   ال   الخدمات  بأن  العميل  ويقر   االستثمارية  المشورة  أشكال  من  شكل  أي  تقديم  أو   معي     طلب  بمزايا   العميل  بإبالغ  الشر
    االستثمارية  المشورة   تقديم   تشمل

 مع   التعامل  كيفية  وحده  العميل   سيقرر .  األصول  أو   األساسية  األسواق  أو   المالية   األدوات  ف 
 . الخاص حكمه عل  بناءً   الصلة ذات القرارات واتخاذ  الطلبات تقديم عدم يقرر  أو  ويضع به الخاص العميل حساب

كة  تكون  لن  .7.2 ويد   مسؤولية  أي  تحت الشر يبية  أو   قانونية مشورة  بأي  العميل  لتر      العميل  يرغب قد .  معاملة  أي  بشأن  أخرى  أو   رص 
  ف 

   الدخول قبل مستقلة  مشورة طلب
 . صفقة ف 
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كة،  يجوز   أنه  عل  العميل  يوافق  .7.3 ا   آلخر   وقت  من  للشر
ً
    أو )  العميل  تزويد   لتقديرها،  ووفق

    اإلخبارية  الرسائل  ف 
ها   قد   البر   عل   تنشر

كي    تزود  أو  الويب  عل  موقعها 
   موقعها  عت   المشتر

ون  ها  أو  السوق عل التعليقات أو  األخبار  أو  بالمعلومات( ذلك غت   أو  اإللكتر  غت 
كة فإن ذلك تفعل وعندما . للعميل  خدماتها  من كجزء   ليس ولكن المعلومات من  : الشر

 المعلومات؛ هذه عن مسؤولة تكون لن  . أ
كة  تقدم   ال  .ب ائب  يتعلق   فيما   أو   المعلومات  هذه  اكتمال   أو   صحة  أو   بدقة   يتعلق   فيما   ضمان  أو   كفالة  أو   إقرار   أي   الشر   أو   بالرص 

 صلة؛ ذات معاملة ألي  القانونية العواقب
قدم .ج

ُ
  االستثمارية   المشورة  مستوى  إل   ترفر   وال   الخاصة  االستثمارية  قراراته  اتخاذ   من   العميل  لتمكي     فقط  المعلومات  هذه  ت
 للعميل؛ فيها  المرغوب غت   المالية العروض أو 

وزع   الذين   أو   الوثيقة  هذه  تستهدفهم   الذين   األشخاص  فئة  أو   الشخص  عل   قيود   عل   يحتوي   المستند   كان  إذا  .د
ُ
  يوافق   عليهم،   ت

 األشخاص؛ من  فئة أي أو  شخص أي  إل يمررها  لن  أنه عل العميل
كة  كان  اإلرسال،  قبل  أنه  عل  العميل  يوافق . ه     المعلومات  من  لالستفادة  نفسها   تلقاء  من   الترصف  حق  للشر

  ال . إليها   تستند  البر
كة  تقدم     المعلومات  هذه  سيتلفر   أنه  تضمن  أن  يمكنها   وال   العميل   قبل  من  االستالم  بوقت   يتعلق   فيما   إقرارات  الشر

  نفس   ف 
 . اآلخرين العمالء  مثل  الوقت

 
ر  .7.4  

ر ويمكن سحبها ف  كة عرضة للتغيبر ر توفرها الشر  
 من المفهوم أن تعليقات السوق أو األخبار أو المعلومات األخرى المقدمة أو الن 

 .أي وقت دون إشعار

 المنصة .8

امات  الوفاء  مراعاة  مع .8.1 كة  تمنح  االتفاقية،  بموجب  العميل  بالتر     العميل  الشر
ً
ا،  شخصًيا   وصول

ً
  وغت    للتحويل قابل  غت    وهو   محدود

داد  وقابل حرصي     بما ( )المنصات) المنصة  الستخدام بالكامل، لالستر
   الموقع  استخدام  ذلك  ف 

ون   قابل مرتبط  برنامج  وأي اإللكتر
يل     الطلبات  وضع  أجل  من(  آلخر  وقت  من  متاح  للتت  

ا   المحددة  المالية  األدوات  من  أكت    أو   واحدة   ف 
ً
وط  وفق . االتفاقية  هذه  لشر

كة تستخدم قد  ا  مختلفة  منصات الشر
ً
 . المالية األداة  عل اعتماد

كة  يحق .8.2   (  المنصات)  المنصة  إغالق  للشر
    فقط  سيتم  والذي  للعميل،  مسبق  إخطار   دون  الصيانة  ألغراض  وقت  أي  ف 

 عطالت  ف 
    أو   مناسب  غت    ذلك  يكن  لم  ما   األسبوع،  نهاية

  .  العاجلة  الحاالت  ف 
 يكون   لن(  المنصات)  المنصة  إل  الوصول   الحاالت،  هذه  ف 

 
ً
 . ممكنا

    واستخدامها، (  المنصات)  المنصة   إل   للوصول  الالزمة  المتوافقة  المعدات  وصيانة  توفت    مسؤولية  وحده   العميل  يتحمل .8.3
 والبر

ا )  لوح    جهاز   أو   محمول  هاتف   أو   شخص    كمبيوتر   جهاز   األقل  عل  تشمل
ً
نت  إل   والوصول(  المستخدمة  المنصة  عل  اعتماد  اإلنتر

نت إل  الوصول  يعد . آخر  وصول  خط  أي أو  والهاتف  وسيلة بأي ة  اإلنتر   وحده  العميل ويكون  أساسية مت  
ً
 خطوات أي عن مسؤول

نت االتصال  أجل من  خدمة مزود   أي إل دفعها  يلزم  رسوم أي إل باإلضافة مطلوبة  . باإلنتر

    وسيقوم وتنفيذ  بتثبيت  قام قد   بأنه ويتعهد  العميل يقر   .8.4
 بأمن المتعلقة المناسبة الحماية وسائل وتنفيذ  بتثبيت األوقات جميع ف 

    وسيتخذها   المناسبة  اإلجراءات  اتخذ   قد   وأنه  به  الخاص  اللوح    الجهاز   أو   المحمول  الهاتف  أو   الكمبيوتر   جهاز   وسالمة
 جميع   ف 

وسات  من  اللوح    الجهاز   أو   المحمول   الهاتف  أو   الكمبيوتر   جهاز   لحماية  األوقات ها   أو   الكمبيوتر   فت   أو   األجهزة   أو   المواد   من  غت 
    األخرى  المالئمة  غت    أو   الضارة  البيانات  أو   المعلومات

    بالموقع  ترص    قد   البر
ون   األخرى  األنظمة  أو (  المنصات)  المنصة  أو   اإللكتر

كة ا   العميل  يتعهد .  للشر
ً
كة  بحماية  أيض وسات  نقل  عمليات  أي  عن  وتعويضها   الشر ها   أو   الكمبيوتر   لفت    األجهزة   أو   المواد   من  غت 

 أي   أو   اللوح    الجهاز   أو   المحمول  الهاتف   أو   الشخص    الكمبيوتر   جهاز   من (  المنصات)  المنصة  إل  المماثلة  المالئمة  غت    أو   الضارة 
  (. المنصات) المنصة به لالتصال  يستخدمه  قد  جهاز 

كة  تكون  لن .8.5     العميل  تجاه  مسؤولة  الشر
 أو / و   إتالفه  أو   به  الخاص  اللوح    الجهاز   أو   المحمول  الهاتف  أو   الكمبيوتر   نظام   فشل  حالة  ف 

كة  تكون  لن  ذلك،  عل  عالوة.  وبياناته  سجالته  تنسيق  أو / و   تدمت    للتأخت    العميل  تعرض  إذا   األشكال،  من  شكل  بأي  مسؤولة  الشر
   البيانات سالمة مشاكل  من آخر  شكل وأي

 . إدارتها  سوء أو  أجهزته تكوين  عن تنتج البر



 

 

12 

كة  تكون لن .8.6 ات   أو  اضطرابات أي  عن مسؤولة  الشر    مشاكل أو  تأخت 
( المنصات) المنصة استخدام عند   العميل يواجهه  اتصال أي  ف 

  
كة الجسيم لإلهمال  نتيجة  تكون  ال  والبر  . المتعمد  التقصت   أو  للشر

كة  مع  الطلبات  تقديم  يتم  .8.7  للعميل   المتوافق  الشخص    الكمبيوتر   خالل   من  الوصول  بيانات  باستخدام  ،(المنصات)  المنصة  عل  الشر
نت  المتصل   اللوح    الجهاز   أو   المحمول   الهاتف   أو  كة  يحق   أنه  والمفهوم   عليه  المتفق  من.  باإلنتر  يتم  طلب  أي  عل   االعتماد   للشر

 للعميل،  آخر   استفسار   أي  دون  الهاتف،   عت    أو (  المنصات)  المنصة  عل  الوصول  بيانات  باستخدام  عليه  بناءً   والترصف  تقديمه
 . زبون  لـ  ملزمة القبيل هذا  من طلبات أي وستكون

 الفكرية  الملكية  .9

اع  وبراءات  التجارية  والعالمات  النشر   حقوق  وجميع(  المنصات)  المنصة  تعتت    .9.1  ورمز   التجارية  واألسماء  الخدمة  وعالمات  االختر
نامج  البيانات   وأسماء  والرسومات  األلوان  ونظام  واألزرار   التجارية  واألشار   والتخطيطات  والشخصيات  والشعارات  واأليقونات  الت 

كة(  IP)  والحرصية  الوحيدة  الفكرية  الملكية  ه   . والدولية  المحلية  الفكرية  الملكية  ومعاهدات  قواني     وتحميها   ثالثة  ألطراف  أو   للشر

    مصلحة  أي  االتفاقية  هذه  تنقل  ال 
    الحق  فقط  ولكن(  المنصات )  المنصة  إل  أو   ف 

ا (  المنصات)  المنصة  استخدام   ف 
ً
وط  وفق  لشر

    يوجد  ال . االتفاقية هذه
  يمثل  ما  االتفاقية هذه ف 

ً
كة الفكرية الملكية حقوق عن تنازل  . للشر

 أي  من  أخرى  إشعارات  أي  أو   تجارية  عالمة  أو   ونشر   طبع  حقوق  أي  إزالة  أو   إخفاء  الظروف  من  ظرف   أي  تحت   للعميل  يجوز   ال  .9.2
نت بروتوكول عنوان كة( منصات) منصة أو  موقع أو  االنتر  . الشر

كة  أن  المفهوم  من .9.3 كة  تمتلك.  مختلفة  ومواقع  تجارية  عالمات  تحت  خدماتها   تقدم  قد   الشر   موقعها   عل  المعروضة  الصور   جميع  الشر
،  
ون  امج(  المنصات)  والمنصة  اإللكتر يل  القابلة  والمواد   والت   الطريقة  بخالف   طريقة  بأي  الصور   هذه   استخدام   للعميل  يجوز   ال .  للتت  

  
كة  توفرها   البر  . لها  الشر

كة   موقع  خالل  من   له  المتاحة  المعلومات  وطباعة   بتخزين  للعميل  ُيسمح  .9.4     الشر
ون      بما (  المنصات)  األساس    النظام  أو   اإللكتر

 ف 
نامج  ورمز   والصوت  والفيديو   والرسومات  والنصوص  والسياسات  المستندات  ذلك  ال .  الشعارات  أو   المستخدم  واجهة  وتصميم  الت 
 طرف   ألي  تنسيق بأي  جزئًيا،   أو   كلًيا   تجارًيا،  المعلومات  هذه  إنتاج  إعادة  أو   توزيــــع  أو   نقل  أو   نشر   أو   تعديل  أو   بتغيت   للعميل  ُيسمح
كة من رصيحة  كتابية  موافقة دون ثالث  . الشر

 المحظورة  األنشطة  .10

كة  بأنظمة  يتعلق  فيما   التالية  اإلجراءات  من  أي  اتخاذ   العميل  عل  تماًما   ُيحظر   .10.1  حساب   أو / و (  المنصات)  األساس    النظام  أو / و   الشر
 : العميل

كة(  منصات)  منصة  أو / و   أنظمة  عل  االصطناع    الذكاء  تحليل  بتطبيق يقوم  برنامج  أي  استخدام . أ  العميل   حساب  أو / و   الشر
كة؛ من مسبقة خطية موافقة عل الحصول  دون  الشر

اض .ب  له؛  مخصص  غت   اتصال أي تعديل أو  إتالف أو  مراقبة أو  اعتر
وسات أو  العنكبوت أنواع من نوع  أي استخدام .ج   تعليمات  أو  رموز  أي أو  الموقوتة القنبلة أو  طروادة حصان  أو  الدودة أو  الفت 

كة؛  آخر  نظام أي أو  االتصال  نظام أو ( المنصات) المنصة تفكيك أو  إتالف أو   حذف أو  لتشويه مصممة أخرى  للشر
 بها؛  المعمول اللوائح أو  به  المعمول القانون بموجب به  مسموح وغت   فيه مرغوب غت   تجاري  اتصال أي إرسال .د
ء  أي  فعل . ه  

كة  األساس    النظام  أو   الكمبيوتر   نظام  سالمة  ينتهك  قد   أو   شأنه  من  سر     يتسبب  أو   للشر
  النظام   هذا   تعطل  ف 

 التشغيل؛  إيقاف أو ( األنظمة)
   غت   بشكل  الوصول محاولة أو  الوصول . و

كة تطبقها  أمنية تدابت   أي عل التحايل أو  عكسية هندسة إجراء أو  قانون    عل  الشر
 ؛(المنصات) المنصة

 ؛(المنصات)  للمنصة  به المرصح غت   أو  المنتظم غت   االستخدام أو  بالوصول يسمح  أن يمكن إجراء  بأي القيام .ز
   يتسبب قد  مما   الخادم عل هائلة طلبات إرسال .ح

 التنفيذ؛ وقت تأخت    ف 
ر ذلكر أي . ط  

كة بمثابة تداوالت مسيئة بما ف  ر يمكن اعتبارهار حسب تقديرر الشر  
ر أي نوعر منر أنشطة التداول الن   

 االنخراط ف 
 .نشاط تداول قد يؤدي إلر استغالل فروق رسوم التبيت
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كة  اشتبهت  إذا  .10.2 وط  انتهك  قد   العميل  أن  معقول  بشكل  الشر   اإلجراءات  من  أكت    أو   إجراء  أي  اتخاذ   لها   فيحق  ،10.1  الفقرة  شر

    عليها  المنصوص
 . هذه  العميل اتفاقية من. 14.2 الفقرة ف 

 األمان.  11

 . شخص  ألي به الخاص العميل  حساب  رقم أو  الوصول  بيانات عن   الكشف وعدم الشية عل   الحفاظ عل  العميل يوافق.  11.1

   العميل  تلفر   إذا .  به  الخاصة  الوصول  بيانات  كتابة  العميل  عل  يجب  ال   . 11.2
ً
  إتالف   عليه  فيجب  به،  الخاصة  الوصول  ببيانات  كتابًيا   إشعارا

 . الفور  عل اإلشعار 

كة  إخطار  عل  العميل  يوافق . 11.3    يشتبه  أو  يعلم  كان   إذا  الفور  عل الشر
 
  الكشف  تم   قد   به  الخاص العميل حساب  رقم أو  الوصول بيانات  أن ف

كة  ستتخذ .  له  مرصح  غت    شخص  ألي  عنها   الكشف  تم  ربما   أو   عنها      استخدام  أي  لمنع  خطوات  ذلك  بعد   الشر
 
  هذه   الوصول  لبيانات  إضاف

 . البديلة الوصول  بيانات يتلفر   حبر   طلبات  أي وضع عل  قادًرا  يكون  لن أنه عل  العميل يوافق.  بديلة  وصول بيانات  وستصدر 

كة  تجريه   قد   تحقيق   أي  مع  سيتعاون  أنه  عل  العميل  يوافق   . 11.4     الشر
 
    اشتباه  أو   استخدام  إساءة   أي  ف

 
  أو   الوصول   بيانات   استخدام  إساءة   ف

 . العميل حساب  رقم

امات  عل  التأثت    دون  . 11.5 كة  التر      الشر
    بما   بها   المعمول   اللوائح  تفرضها   قد   البر

  البيانات   لحماية  العام  القانون  الحرص،  ال   المثال  سبيل  عل  ذلك  ف 

(GDPR )،   كة  بأن  العميل   يقر     مسؤولية  أي   تتحمل  ال   الشر
    بما   المعلومات،   إل  بها   مرصح  غت    ثالثة  أطراف  وصول  حالة  ف 

  العناوين   ذلك  ف 

ونية ونية   واالتصاالت  اإللكتر     بما   وسيلة  بأي   العميل  حساب  رقم  و   الوصول  وبيانات  الشخصية   والبيانات  اإللكتر
  ال   المثال  سبيل  عل  ذلك  ف 

نت  باستخدام  آخر،  طرف   أي  أو   األطراف   بي     أعاله   ورد   ما   نقل  يتم   عندما   الحرص  ها   أو   اإلنتر يد   أو   الشبكة   اتصاالت  مرافق  من  غت    الهاتف   أو   الت 

ونية وسيلة   أي أو   . أخرى  إلكتر

كة  إبالغ   تم  إذا   . 11.6   خارجية   جهات  استلمتها   قد   تكون  قد   بالعميل   الخاص  العميل   حساب  رقم  أو   الوصول  بيانات  بأن  موثوق   مصدر   من  الشر

كة، فيجوز  لها،  مرصح غت   ا   للشر
ً
 . العميل حساب  تنشيط  إلغاء العميل، تجاه  ملزمة تكون  أن دون  لتقديرها  وفق

 الطلبات وتنفيذ  استبدال. 12

  عن  الصادرة  به  الخاصة  الوصول  بيانات  باستخدام  الهاتف  عت    الطلبات  تقديم  أو (  المنصات)  المنصة  عل  طلبات  وضع  للعميل  يجوز   . 12.1

كة  .    األساسية التفاصيل  جميع  توفت   مع الغرض لهذا   الشر

كة  يحق  . 12.2     والترصف  االعتماد   للشر
  أي   دون  الهاتف  عت    أو (  المنصات)  المنصة  عل  الوصول  بيانات  باستخدام  تقديمه  يتم  طلب  أي  ف 

 . للعميل ملزمة   القبيل هذا  من   طلبات أي  وستكون  للعميل، آخر  استفسار 

   الطلبات . 12.3
جرى   البر

ُ
كة ستضعها   الهاتف عت   ت    وستظهر  المنصة  عل  الشر

 . العميل حساب  ف 

ذ   . 12.4
ّ
نف
ُ
ا   الطلبات  ت

ً
    للوثيقة  وفق

  من  جزًءا   وتشكل  للعميل  ملزمة  وه    ، " الطلب  تنفيذ   وسياسة  الفضل  المصالح  ملخص"  عنوان  تحمل  البر

ا .   االتفاقية
ً
كة  قبل  من   الخاص  الحساب  أساس  عل  التنفيذ   يتم  أن  يمكن  العميل،  تداول  حساب   نوع   عل  اعتماد     الشر

 أو   للموكل  كمدير   تعمل  البر

ة المعالجة باسم  ُيعرف)  آخر  كيان  إل للتنفيذ  نقلها  يتم   (. المباشر

كة   ستبذل  . 12.5 ا   الشر
ً
    المعقولة  الجهود   من  الرغم   عل   أنه  والمفهوم  عليه   المتفق  من   ولكن  ما،   أمر   لتنفيذ   معقولة  جهود

كة،   تبذلها   البر  فقد   الشر

كة،  سيطرة  عن  خارجة  ألسباب  اإلطالق  عل  التنفيذ   أو   النقل  تحقيق  دائًما   يتم  ال      موضح  هو   كما   الشر
  المصلحة   عن  ملخص"  بعنوان  المستندات  ف 

 ". الطلب تنفيذ   وسياسة الفضل 

    الطلبات  تقديم  يجب  . 12.6
كة،  العادية  التداول  ساعات  غضون  ف      للشر

ها   يتم  والبر     موقعها   عل  توفت 
ون    يمكن   حيث  المنصة،  أو / و   اإللكتر

 . آلخر  وقت من تعديلها 
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12.7 .    
 
    الحالة  ف

    الكيان  معرف  عل  بالحصول  ملزًما   يكون  اعتبارًيا،  شخًصا   العميل  فيها   يكون  البر
  مرخصة   مناسبة  سلطة   من(  LEI)  القانون 

  .  القانونية  الكيانات   معرفات  لتقديم   األصول   حسب
 
  يكون   أن (  بها   المعمول  اللوائح   تنص   حيثما )   للعميل   يجوز   ال   االعتباري،  الشخص  حالة   ف

كة مع  معامالت أي  تنفيذ  عل قادًرا      كيان  معرف  لديه يكن  لم  إذا  الشر
 . قانون 

 العميل طلبات رفض. 13

    واردة  أخرى  أحكام   بأية   اإلخالل  عدم  مع.  13.1
 
    االتفاقية   هذه  ف

 
كة،   يحق   المالحق،   وف     للشر

 
ا   وقت   أي   ف

ً
 تداول  نشاط  بتقييد   لتقديرها،   ووفق

ار   بأية  المطالبة   للعميل  يحق   وال   العميل،  من  طلب   أي  تنفيذ   ورفض  الطلبات،   وإلغاء  العميل، كة،   من   تعويض  أو   محدد   أداء  أو   أرص      الشر
 
  من   أي  ف

 : التالية الحاالت

نت  االتصال  تعطل . أ  االتصاالت؛  أو  باإلنتر

افية أو  التنظيمية السلطات لطلب نتيجة .ب  األموال؛ غسيل مكافحة أو  االحتيال  مكافحة سلطات  أو  محكمة أمر  أو  اإلشر

عية تكون حيث .ج    الطلب صدق أو  شر
 شك؛   موضع ف 

 قاهرة؛   قوة حدثت .د

   . ه
 العميل؛ من تقصت   حدوث  حالة ف 

كة أرسلت . و  العميل؛ إل االتفاقية بإنهاء  إخطاًرا  الشر

    موضح هو  كما   اإلغالق مستوى إل الحساب يصل عندما  .ز
 ". والهامش المالية الرافعة سياسة" بعنوان الوثيقة ف 

 التقصت   حدوث. 14

ا  يل    مما  كل  يشكل. 14.1
ً
 : التقصت   حاالت  من حدث

   العميل فشل .1
ام  أي أداء ف  كة؛ مستحق التر   للشر

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

ر
  العميل   كان  إذا )  أخرى  قضائية  والية  ف

ا
 
    أو   ،(فرد

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

  أو   قضان 
    حارس  أو   وص  

تيب  العميل  قام  إذا   أو  مماثل،  ضابط  أو   إداري  قضان      مع  تكوين  أو   بتر
  إجراء   أي  بدء  تم  أو   العميل  دائب 

 بالعميل؛ يتعلق فيما  سبق مما  ألي مشابه أو  مشابه

 استحقاقها؛  عند  العميل ديون سداد  عل قادر  غت   العميل كان  إذا  .3

   العميل قدمه  ضمان أو  تمثيل  أي يكون عندما  .4
 صحيح؛  غت   يصبح  قد  أو  إما  29 الفقرة ف 

   إذا  .5
  ) العميل توف 

  العميل كان  حال ف 
ً
  شخصا

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

كة  فيه   تعتقد  آخر  ظرف  أي .6 وري   من   أنه  معقول  بشكل  الشر    عليه  منصوص إجراء   أي  اتخاذ   فيه   المرغوب   أو  الرص 
  الفقرة   ف 

 ؛ 14.2

    عليه المنصوص اإلجراء .7
 مختصة؛ تنظيمية محكمة أو  هيئة أو   سلطة قبل  من مطلوب 14.2 الفقرة ف 

كة  تعتت   .8 ك  العميل  أن  معقول  بشكل  الشر كة  يشر     الشر
عية  عدم  أو   االحتيال  من  نوع   أي  ف    أو   بها   المعمول   اللوائح  خرق  أو   الشر

كة  أن     التورط  لخطر   معرضة  الشر
    استمرت  إذا   بها   المعمول   اللوائح  خرق  أو   القانونية  غت    أو   االحتيال  من  نوع  أي  ف 

  تقديم   ف 
 العميل؛ مخالفة بسبب  ذلك يكون ال  عندما  حبر  العميل، إل الخدمات
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كة  تعتت   .9     للمتطلبات  العميل  قبل  من   المادي   االنتهاك  هناك  أن  معقول   بشكل  الشر
  األخرى   الدول  أو   المنظم  وضعها   النر

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

كة؛  نية بحسن تحددها  النر  الشر

كة  اشتبهت   إذا  .10     الشر
    متورط  العميل  أن  ف 

 إجرامية  أنشطة  أو   البطاقة  احتيال   أو   اإلرهاب  تمويل  أو   األموال  غسل  أنشطة  ف 
 أخرى؛

كة تشتبه .11    بشكل الشر
    محدد  هو   كما   محظور  عمل أجرى العميل  بأن منطفر

 ؛ 10.1 الفقرة ف 

كة تشتبه .12    بشكل الشر
  أجرى العميل  بأن منطفر

ً
ا؛ تداول

ً
 مسيئ

كة تشتبه .13    بشكل الشر
 احتيالية؛ بطريقة  العميل حساب فتح العميل  بأن منطفر

كة اشتبهت إذا  .14    بشكل  الشر
 . به الخاص العميل حساب لتمويل مشوقة بطاقة استخدم أو  تزويًرا   أجرى العميل بأن منطفر

   التداول  تكتيكات أو / و  إجراءات .15
 السلب    الرصيد  حماية مقياس استغالل إل  تؤدي قد  البر

اتيجيات .16     التداول  استر
    األخطاء  استغالل  إل  تهدف   البر

  خالل   من  أو / و   السوق  خارج  بأسعار   الصفقات  إتمام  أو / و   األسعار   ف 
    التأخت   من االستفادة

نت  ف   اإلنتر

اتيجيات .17     التداول  استر
    تتخصص  البر

ات  من   االستفادة  ف  ة  التغت      الصغت 
اتيجية  باسم  المعروفة)  األسعار   ف    تداول   استر

 (. المضاربة أو / و  القنص

   التداول  تكتيكات أو /  و  إجراءات .18
 . التبييت من الخال   الحساب استغالل إل تؤدي  قد  البر

19.  

 

14.2  .  
،  حالة   حدوث  حالة   ف  كة،   يجوز   تقصت  ا   للشر

ً
    المطلق،  لتقديرها   وفق

  من   أكت    أو   واحد   اتخاذ   مسبق،   خط    إشعار   وبدون   وقت   أي  ف 

 : التالية اإلجراءات 

 للعميل؛ مسبق إشعار  دون الفور  عل االتفاقية هذه  إنهاء . أ

 مفتوحة؛ صفقات أي إلغاء .ب

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

   أو / و  تمتنع  أو / و  ترفض  .د
 للعميل؛ طلب أي تنفيذ  أو / و  نقل  تنف 

 العميل؛ تداول نشاط تقييد  . ه

   . و
    مالكها   إل  األموال   إعادة  االحتيال،   حالة  ف 

ا   أو   الحقيفر
ً
    القانون  إنفاذ   سلطات   لتعليمات  وفق

    البلد   ف 
 مؤسسة/ شبكة  أو   المعب 

 الدفع؛

ء  التداول خالل  من مكتسبة أرباح أي عكس  أو  إلغاء .ز    التداول عن الناتجة الخسائر  عكس  يمكن ال . المس 
 للعميل؛  التعسف 

كة؛ تتكبدها  خسائر  أي بشأن القانونية اإلجراءات اتخاذ  .ح  الشر

نت   بروتوكول   عنوان  حظر  . ط     يتسبب  قد   مما   الخادم   عل  ضخمة  طلبات  يرسل  الذي   بالعميل  الخاص  االنتر
  وقت   تأخت    ف 

 . الطلبات تنفيذ 
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 التداول وتأكيدات التقارير . 15

كة   عل  يجب  بها،  المعمول  اللوائح   بموجب .  15.1  األوراق   تنظيم   سلطة   لقواعد   االمتثال  أجل   من .  طلباته  عن  بمعلومات   العميل  تزويد   الشر

كة  ستوفر   العميل،  إبالغ  بمتطلبات   يتعلق  فيما   المالية    للعميل  الشر
ً
   وصول

ً
نت   عت    مستمرا   المنصة   عت    به  الخاص  العميل  حساب  إل  اإلنتر

  (  المنصات )
    طلبه  حالة   رؤية  من   العميل   سيتمكن  العميل؛  يستخدمها   البر

 
    الطلب   تنفيذ   وتأكيد   به،  الخاص   العميل   حساب  ف

 
 وقت   أقرب   ف

    بما )   ممكن 
 
اء   ومؤشر   األداة،  وتحديد   المكان،  وتحديد   الطلب،  ونوع   والوقت،   التداول،  تاريــــخ  ذلك  ف   الوحدة،   وكمية   األمر،  وطبيعة  البيع،/ الشر

،   والمبلغ  . أخرى  ومعلومات  ورصيده  تداوله،   تاريــــخ(  للعميل   المقابل  والطرف  األسعار،   وفروق   والمرصوفات،   للعموالت   اإلجمال    والمبلغ   اإلجمال 

   الحق  له  بأن  ويقر  المنصة  عت    التقارير  تقديم   عل  العميل يوافق . 15.2
 
كة مطالبة  ف يد  عت    التقارير  بإرسال  الشر    الت 

ون    عل   أو  الفاكس أو   اإللكتر

يد  الورق  . بالت 

ود .   15.3 كة  ستر      الفور،  عل  العميل  الشر
 
    بما   طلبه  بتنفيذ   المتعلقة  األساسية  بالمعلومات  دائم،  وسط  ف

 
  الحرص   ال   المثال  سبيل  عل  ذلك  ف

 . المنصة

سل.  15.4 كة  ستر     العميل  إل  إشعاًرا   الشر
 
    بما )  دائم  وسيط  ف

 
    عليه  المنصوص  النحو   عل(  المنصة  الحرص   ال   المثال  سبيل  عل  ذلك  ف

 
 اللوائح   ف

    الطلب   تنفيذ   لتأكيد   بها   المعمول
 
    ممكن  وقت  أقرب   ف

 
كة   استلمتها   التأكيد   يكون  حيث  أو،  التنفيذ   بعد   األول  العمل  يوم  يتجاوز   ال   موعد   وف   الشر

    ثالث،   طرف  من 
 
    الواردة   المعلومات  اإلخطار   هذا   سيتضمن .  الثالث  الطرف  من  التأكيد   استالم   بعد   األول   العمل   يوم  يتجاوز   ال   موعد   ف

 
  اللوائح   ف

   مناسًبا، ذلك كان  حيثما   التالية، المعلومات بخالف بها   المعمول
كة تكون  والبر  : الطلبات  لجميع  مشتر

كة  تعريف. أ   الشر

 للعميل؛   أخرى تسمية  أو  اسم. ب

 التداول  يوم. ج

 التداول  وقت. د 

 الطلب  نوع . ه

 الموقع  تحديد . و 

 األدوات  تعريف. ز 

اء  مؤشر . ح  البيع / الشر

اء  بخالف  كان  إذا  األمر  طبيعة. ط  البيع / الشر

 الكمية . ي

 السعر؛  وحدة. ك

 الكاملة؛  االعتبارات. ل

   والمرصوفات   العموالت إجمال   
   بما  مفصل  تفصيل   ذلك،  العميل يطلب  وحيثما  تحصيلها،   تم  البر

  ربــح  هامش   أي مبلغ االقتضاء،  عند  ذلك، ف 

كة  قبل  من  الصفقة  تنفيذ   تم  حيث  فرضه  يتم  تخفيض  أو  كة  الحساب،  بمفردها   التعامل  عند   استثمار   شر   األفضل   التنفيذ   بواجب  مدينة  والشر

 للعميل؛ 

 . العملة تحويل عل  المعاملة تنطوي   عندما  عليه  الحصول يتم  الذي الرصف سعر  

    بما   المعاملة،  بتسوية  يتعلق  فيما   العميل  مسؤوليات 
    الحد   ذلك  ف 

  لم   حيث  المناسبة  الحساب  تفاصيل  إل  باإلضافة  التسليم  أو   للدفع  الزمب 

ا؛   والمسؤوليات  التفاصيل  بهذه  العميل إخطار  يتم 
ً
 مسبق
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كة هو  للعميل المقابل  الطرف يكون  عندما  كة، آخر  عميل أو  نفسها  الشر  نظام  خالل  من  األمر  تنفيذ   يتم لم  ما  الحال هو  هذا   أن حقيقة فإن  للشر

 . المجهول التداول يسهل تداول

كة عل يجب  ذلك، عل عالوة. 15.5  . طلبه حالة  حول بمعلومات الطلب، عند  العميل، تزويد  الشر

    بما )  عليه  يجب  عندما   تأكيد   أي  العميل  يتلق  لم  إذا   أو   خاط    التأكيد   بأن  لالعتقاد   سبب  العميل  لدى  كان  إذا .  15.6 
  عت    اإلخطار   ذلك  ف 

كة االتصال  العميل  عل   فيجب   ،(المنصة     بالشر
ة   غضون  ف  كة  تاريــــخ   من   عمل  أيام  عشر ض  من  كان  أو   الطلب  إرسال  تم شر  المفتر

  )  إرساله
اض  أي  العميل  يبد   لم  إذا (.  تأكيد  إرسال  عدم  حالة  ف  ة،  هذه  خالل  اعتر  عليه  موافق  أنه  عل  المحتوى  اعتبار   فسيتم  الفتر
 . نهائًيا  ويعتت  

كة،  تقوم سوف.  15.7  السلطة   إل  المعامالت  بإبالغ   بها،  المعمول  اللوائح  بموجب عنها   اإلبالغ  يجب  كان  إذا   وما   الصفقة  عل بناءً  الشر
   عليه المنصوص النحو  عل  المختصة

    بها  المعمول اللوائح ف 
   ممكن وقت أشع ف 

 . التال   العمل يوم إغالق يتجاوز  ال  موعد  وف 

كة عل يتعي   . 15.8   حيث  من تنفيذ  أماكن خمسة أفضل المالية، األدوات فئات من فئة لكل  سنوي، أساس عل وتعلن تلخص أن الشر
    العمالء أوامر  نفذت  حيث  التداول أحجام

   التنفيذ  جودة عن ومعلومات السابق العام ف 
 . عليها  الحصول تم  البر

 العميل  أموال.  16

   عنك  نيابة   بها   المحتفظ  األموال  مع  سنتعامل.   16.1
ً
  .  المالية  الخدمات   تنظيم   هيئة  لمتطلبات   وفقا

كة   تعرض  حالة  ف    التصفية   أو   لإلفالس  الشر

  تنظيم   هيئة  عن  الصادرة  العميل  أموال  توزيــــع  لقواعد   العميل  أموال  ستخضع  المالية،  الخدمات  تنظيم  هيئة  عليه  نصت  آخر   تجميع  حدث  اي  أو 

كة  ستضع .  المالية  الخدمات     العميل  من  تتلقاها   أموال  أي  الفور   عل   الشر
  حسابات "  باسم   إليها   يشار )  أكت    أو   منفصلة (  حسابات )  حساب  ف 

كة   تختارها   موثوقة  مالية  مؤسسات  مع "(  العمالء      له   المرخص   البنك  أو   االئتمان  مؤسسة  أو   المركزي  البنك  مثل   الشر
  يمكن   وال   ثالثة   دولة   ف 

   استخدامها 
 . األعمال سياق ف 

ا .  16.2
ً
كة  عل  يجب  بها،  المعمول  للوائح  وفق     واالجتهاد   والعناية  الواجبة  المهارة   ممارسة  الشر

  للمؤسسة   الدورية  والمراجعة  والتعيي     االختيار   ف 

كة تأخذ   و  16.1 للفقرة المالية     الشر
ة االعتبار  ف    أي  إل باإلضافة العميل،  حقوق حماية  ضمان بهدف  المؤسسات لهذه السوقية والسمعة الخت 

   العميل  أموال بحيازة  المتعلقة السوق ممارسات أو   تنظيمية أو   قانونية متطلبات 
 . العميل حقوق عل  سلًبا  تؤثر  أن  يمكن البر

ا   هناك  أن  المفهوم   من   ذلك،   ومع
ً
كة  سيطرة   عن  خارجة  ظروف كة   تقبل  ال   وبالتال    الشر   من   أي  تتحمل   أو   مسؤولية  أي  الشر

ظ حيث المالية المؤسسة فشل أو  مماثلة أخرى إجراءات  أي أو  اإلفالس نتيجة للعميل الناتجة الخسائر 
َ
حف

ُ
 . العميل أموال  ست

 
ا . 16.3

ً
كة عل فيجب العميل،  أموال حماية  وألغراض  بها،  المعمول للوائح  وفق  : الشر

 مع  وتتوافق  دقيقة  السجالت هذه  تكون أن يجب  وأصولهم؛  العمالء  أصول  بي     للتميت    الالزمة والحسابات بالسجالت  االحتفاظ. أ 
 العميل؛  أموال

 األصول؛  هذه يمتلك  ثالث  طرف بأي الخاصة وتلك الداخلية  وسجالتها  حساباتها  بي    تسويات منتظم،  أساس عل  تجري،. ب

    يجب. ج
كة أموال عن منفصلة العميل أموال إبقاء  األوقات جميع ف   الخاصة؛  الشر

   العميل أموال تستخدم لن. د 
 الخاصة؛  أعمالها  سياق  ف 

ا )  مالية  مؤسسة  لدى  المودعة  العميل  أموال  أن  لضمان  الالزمة  الخطوات   تتخذ   أن  يجب.  ه
ً
  بها   االحتفاظ  يتم (  16.1  للفقرة  وفق

  
   مستخدمة حسابات أي عن منفصل بشكل محدد ( حسابات) حساب ف 

كة؛ بأموال  االحتفاظ ف   و الشر

  سوء   أو   االحتيال  أو   االستخدام  لسوء  نتيجة  تقليلها،  أو   العميل  أموال  فقدان  مخاطر   لتقليل  مناسبة  تنظيمية  ترتيبات  تقديم  يجب.  و 
 . اإلهمال أو  السجالت حفظ كفاية  عدم أو  اإلدارة

    العميل  عن  نيابة  العميل  بأموال  االحتفاظ  يتم  قد .  16.4
ا   خارجه  أو   العالم    أبوظب     سوق  داخل  يقع  بنك  ف 

ً
خيص   لمتطلبات  دائًما   وفق   التر

كة  الخاصة   والتفويض      النظام  يختلف  قد .  بالشر
 ذلك   عن   العالم    أبوظب     سوق   خارج  القبيل  هذا   من   كيان  أي  عل   المطبق   والتنظيم    القانون 



 

 

18 

    الموجود 
 
    العالم    أبوظب    سوق  ف

 
  المعاملة   عن  مختلف   بشكل  العميل  أموال  معاملة  يمكن الكيان،  لذلك  مماثل إخفاق  أي  أو   اإلفالس  حالة   وف

  
    باألموال  االحتفاظ  تم  إذا   تطبيقها   يمكن  البر

 
    مؤسسة  ف

 
كة  تتخذ .  العالم    أبوظب     سوق  ف   والعناية   الالزمة  المهارة  وتمارس  الالزمة  الخطوات  الشر

    واالجتهاد 
 
    المؤسسات  وتعيي     اختيار   ف

كة  تقوم.  العمالء   أموال  لحفظ  استخدامها   يتم  البر ا   الشر
ً
  دورية   وتقييمات  مراجعات  بإجراء  أيض

    للمؤسسات
كة   تكون ال  قد   ذلك،  ومع . معها  عمالئها   بحسابات  تحتفظ  البر   أي  إغفال   أو  أفعال  أو   المالية   المالءة  عن  مسؤولة   أو / و   مسؤولة   الشر

   إليه مشار   ثالث  طرف
 
 . الفقرة هذه  ف

    بأنه  العميل   يقر .  16.5
 
  )  المالية  المؤسسة  بتلك   يتعلق   فيما   أخرى   مماثلة   إجراءات   أي   أو   اإلفالس  حالة  ف

 
كة   يكون   قد   ،( 16.1  الفقرة  ف   للشر

    األموال  أن  لخطر   التعرض.  بذلك العميل  يقوم  وسوف  العميل،  عن نيابة  الثالث  الطرف  ضد   مضمونة  غت   مطالبة  فقط
كة  تتلقاها   البر   من  الشر

 . العميل مطالبات  لتلبية  كافية  غت    الثالث الطرف

كة   أن   المفهوم  من .  16.6 . لعمالئها   الدفع   معامالت   لتسوية   المستخدمي     الدفع   خدمات  مزودي   مع  باسمها   التاجر   بحسابات   تحتفظ   قد   الشر

ستخدم  ال   هذه التاجر  حسابات   أن الواضح من ذلك،  ومع
ُ
 . الدفع لمعامالت  تسوية إلحداث فقط ولكن  العميل أموال لحفظ ت

كة  يجوز  أنه  المفهوم من. 16.7    اآلخرين العمالء وأموال  العميل بأموال االحتفاظ للشر
 
 (. الشامل الحساب)  الحساب نفس  ف

   األموال عل فائدة  دفع سياستنا  من   ليس. 16.8
 . للفائدة استحقاق أي   عن  التنازل عل  توافق وأنت بها،  نحتفظ البر

كة  أن  عليه  المتفق  من . 16.9     الحق  لها  الشر
 
ين،  أو   المنقولي     أو   لهم المتنازل  أو   الخلفاء  إل  العميل  أموال  تحويل  ف   قبل  خط    إشعار   مع  المشتر

 . العميل اتفاقية من.  35.2 الفقرة ألغراض العميل إل عمل يوم  15

    المالية   للمؤسسة   يجوز . 16.10
كة   إليها   ستمرر   البر ا )  العميل  أموال  الشر

ً
    بها   االحتفاظ(  16.1 للفقرة  وفق

    ثم،  ومن. حساب  ف 
 اإلفالس  حالة   ف 

كة  يكون  أن  يجوز   الثالث،  الطرف  بذلك  يتعلق  فيما   مماثلة  أخرى  إجراءات  أي  أو    عن   نيابة  الثالث  الطرف  ضد   مضمونة  غت    مطالبة  فقط  للشر

   األموال أن لمخاطر  العميل  وسيتعرض  العميل
كة تسلمتها  البر  . العميل مطالبات  لتلبية  كافية  غت    الثالث، الطرف من   الشر

كة   يجوز   ال .  16.11 امات   تغطية  أو   تأمي     لغرض  تجزئة  عميل  هو   عميل  أي  مع   الملكية   لنقل  مالية  ضمانات   ترتيبات  إبرام  للشر  أو   الحالية  االلتر 

 . العميل لهذا  المحتملة أو  الطارئة  أو  الفعلية المستقبلية،

كة  يجوز   ال .  16.12     الترصف  من   ثالث  طرف  لتمكي     العميل  أموال  عل  المقاصة  حقوق  أو   االمتيازات  أو   الضمان  حقوق   منح  للشر
  العميل   أموال  ف 

داد   أجل   من      الديون   استر
    به   المعمول  القانون   بموجب  مطلوب   هذا   يكن   لم   ما   للعميل،   الخدمات   تقديم   أو   بالعميل  تتعلق  ال   البر

  قضائية   والية   ف 

كة   دخلت  إذا .  العميل  بأموال  االحتفاظ   يتم   قد   حيث  ثالثة   لدولة      الشر
ا   هذه   العميل   اتفاقية   بتعديل   فستقوم  االتفاقية،  هذه   مثل  ف 

ً
 لذلك   وفق

 . ذلك لتعكس

كة   توفر .  16.13 نت   عت    نظام  إل  الوصول  للعميل  الشر     العميل  بأموال  يتعلق   فيما   معلومات  عل   الحصول   خالله   من   للعميل   يمكن  اإلنتر
  البر

كة بها   تحتفظ    عليه  المنصوص النحو  عل العميل، عن نيابة  الشر
 . بها   المعمول اللوائح ف 

 السحب  وعمليات حسابك وتمويل العمالء حسابات. 17

كة عل   يجب. 17.1    أوامر  بوضع  له  للسماح  للعميل أكت   أو  واحد   عميل(  حسابات) حساب فتح الشر
 . معينة  مالية أدوات ف 

كة أن والمفهوم عليه المتفق من  . 17.2    بالحق تحتفظ الشر
  متطلبات  أو  بخصائص آلخر  وقت من  العمالء حسابات من  مختلفة أنواع تقديم ف 

   موضحة  مختلفة
،  الموقع  ف   

ون     اإللكتر
ا  للتغيت    عرضة  ستكون والبر

ً
كة  لتقدير  وفق ا  الشر

ً
 . يل    فيما  25  للفقرة ووفق

،  لإليداع  األدن   الحد  بإيداع  العميل قيام عند   العميل  حساب تنشيط  يتم  . 17.3 له  تحدده الذي  النحو  عل   األول 
ّ
كة  وتعد ا   الشر

ً
  من   لتقديرها   وفق

 .   آلخر  وقت

    األموال  إيداع  للعميل   يجوز   . 17.4
    العميل   حساب   ف 

ة   خالل  وقت  أي   ف      وبالعمالت   الطرق  خالل  من  التمويل   سيتم.   االتفاقية  هذه   فتر
  البر

كة  تقبلها  كة موقع  عل   التمويل خيارات  حول التفصيلية المعلومات عرض  يتم. آلخر  وقت من الشر  . الشر

كة   يحق   . 17.5     العميل   من  تطلب   أن   للشر
    المودعة   األموال  مصدر   لتأكيد   وثائق   أي   وقت  أي   ف 

كة   يحق .  العميل  حساب  ف   إيداع   رفض   للشر

كة تكن  لم  إذا  العميل عية يتعلق  فيما   الواجب النحو  عل  راضية الشر  . المرسل إل إرسالها  وإعادة األموال مصدر  بشر
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كة   عل  فيجب  مبلغ،  بإيداع العميل  قام  إذا   . 17.6 كة  استلمته   الذي   الصلة   ذي المبلغ  الصلة   ذي  العميل   حساب إل  تضيف أن  الشر   بالفعل الشر

  ( أوروبا  وسط بتوقيت  13.00  الساعة حبر )
 
   المبلغ لتسوية  التال   اليوم بعد  عمل أيام  ثالثة غضون ف

 
   الحساب ف

 
كة  المرصف  . للشر

    األموال  إيداع   يتم  لم   إذا   . 17.7
    العميل  أرسلها   البر

 
ض   من  كان  عندما   العميل  حساب   ف كة   إخطار   العميل   عل  يجب   إيداعها،  يتم  أن  المفتر   الشر

كة   من  والطلب      تحقيق   إجراء   الشر
 
  حساب   من  وخصمها   بالتحقيق  تتعلق  رسوم  أي   بدفع  العميل  يقوم   أن   عل  العميل   يوافق .  للتحويل  مرصف

ة  دفعها   أو   به   الخاص  العميل   العميل   عل  يجب  التحقيق،   إجراء  أجل  من  أنه  عل  ويوافق  العميل  يتفهم.  التحقيق  بإجراء  يقوم  الذي  للبنك  مباشر

كة تزويد   . المطلوبة والشهادات بالمستندات   الشر

كة تقوم . 17.8     عند   العميل أموال  بسحب الشر
كة  تلفر    بالطريقة  العميل من صلة ذا   طلًبا  الشر

كة تقبلها   البر  . آلخر  وقت  من   الشر

    عند   . 17.9
كة  تلفر كة   عل  يجب  ،(أوروبا   وسط  بتوقيت  13.00  الساعة  حبر )  العميل  حساب  من  األموال  لسحب  العميل  من  تعليمات  الشر   الشر

وع    الشر
 
   األموال رصف إجراءات ف

 
 : التالية  المتطلبات  استيفاء  تم  إذا  العمل، يوم  نفس ف

 المطلوبة؛  المعلومات جميع السحب تعليمات تتضمن  . 

  منه   األموال إيداع  تم  الذي( ذلك إل وما  دفع  نظام  حساب  أو  مرصفًيا  حساًبا  ذلك كان  سواء)  األصل   الحساب إل تحويل  إجراء  ه    التعليمات . 

  
 
   األصل ف

 
كة  بي    ذلك خالف عل   االتفاق يتم قد   كما   أو  العميل  حساب  ف  والعميل؛  الشر

 العميل؛  يخص فيه التحويل إجراء سيتم الذي  الحساب . 

 .   
   المحدد  المبلغ  العميل رصيد   يتجاوز  الدفع، لحظة ف 

   بما  السحب تعليمات  ف 
 الدفع؛  رسوم  جميع ذلك ف 

كة يمنع  قاهرة قوة  حدث يوجد  ال  .   السحب؛  عل  التأثت   من   الشر

   الفعلية التحويل طريقة  عل  بناءً   عمل أيام ثالثة  من أكت   التحويل يستغرق قد  . 
 . العميل يختارها   البر

كة   أن  والمفهوم  عليه   المتفق   من  . 17.10     مجهول   أو   ثالث  طرف  من   مدفوعات  تقبل  لن  الشر
  طرف   أي   إل   بالسحب  تقوم   ولن   العميل   حساب   ف 

 . مجهول  حساب  أو  ثالث

كة  تحتفظ  . 17.11    بالحق الشر
كة  ويحق  معقول  بشكل محددة  تحويل  طريقة  يطلب  الذي العميل  سحب طلب  رفض  ف  اح للشر  . بديل  اقتر

كة  وستقوم   الثالثة  باألطراف  الخاصة  والتحويل   الدفع  رسوم  جميع   العميل  سيتحمل   . 17.12   ذي   العميل  حساب   من   الرسوم  هذه   بخصم   الشر

 . الصلة

كة  لدى  به   يحتفظ   آخر   عميل   حساب  إل  لألموال  الداخل    التحويل   طلب   إرسال  للعميل  يجوز   . 17.13   الداخلية   النقل   عمليات   تخضع .  الشر

كة  لسياسة هذه  . آلخر  وقت من الشر

ر )أور أي.  17.14  
لين  ر حالة طلب سحبر يساوي أو يقلر عن 100 دوالر/ يورور/ جنيهر إسب   

 يوافق العميلر عل أي رسوم مرصفية قد تحدث ف 

ر المعير ر للعميل، سوف يتحملهار العميل  
 .عملية أخرى مكافئة(،ر مشتقة منر حساب تداول العميلر ال الحساب المرصف 

    األموال  إعادة  يجب  17.15
كة  قبل  من  الخطأ   طريق  عن  تحويلها   تم  البر     أنه  المفهوم  من.  العميل  إل  األموال  تحويل  أثناء  الشر

  تقديم   حالة  ف 

كة تتمكن   ال  فقد  التحويل، لعملية خاطئة  لتعليمات  العميل  . الخسارة يتكبد  قد  أنه عل   العميل ويوافق   الخطأ  تصحيح  من الشر

 

كة  تطلب   عندما   . 17.16 ورية  العميل   من   إضافية  تحقق(  مستندات)  وثيقة  الشر كة   تحتفظ  السحب،   عملية   الستكمال  رص      بالحق  الشر
  رفض   ف 

    المذكورة  المستندات   توفت    عدم   عند   معقول   بشكل   العميل  سحب   طلب 
 (. المستندات )  المستند   طلب  يوم  من   العمل   أيام(  خمسة)   5  غضون   ف 

كة من   .17.17 ةلن تتمكن الشر   حال كان لدىتنفيذ أي طلب سحب   مباشر
وسيؤدي هذا التنفيذ إل  ، مفتوحة  صفقاتالعميل  ف 

 ٪. 200انخفاض مستوى الهامش إل أقل من 
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 والكامنة  النشطة غت    العمالء حسابات. 18

    العميل   فشل   حيث  أكت    أو   أشهر   ثالثة  لمدة   نشط   غت    العميل   حساب  كان  إذا .  18.1
 
كة  تحتفظ   طلب،   تقديم   ف     بالحق  الشر

 
 حساب   جعل  ف

   العميل 
ً
  ما   أو   أمريكًيا   دوالًرا (  30)   ثالثي     تبلغ  شهرية  لرسوم  النشطة   غت    الحسابات   ستخضع .  العميل  حساب   عل   رسوم  فرض   لها   ويحق   خامل

  وإدارة   وإدارتها   النشطة   غت    الحسابات   هذه  عل  بالحفاظ  يتعلق  نشط   غت    حساب  لكل "(  النشاط  عدم  رسوم)"   التداول  حساب  بعملة  يعادلها 

    لها، االمتثال
ا  الرسوم تطبيق   يتم والبر

ً
 : التالية  للصيغة وفق

فرض  النشاط  عدم   رسوم  فإن  نشطة،   غت    حسابات   ه    التداول  حسابات   وكل   تداول  حساب (  1)  واحد   من   أكت    لديك  يكون   عندما . أ 
ُ
  بشكل   ست

 . نشط غت    حساب  لكل متفرق

 عدم   رسوم  فإن  نشطة،  غت    بك  الخاصة  التداول  حسابات  من(  1)   واحد   األقل  وعل  تداول،  حساب(  1)  واحد   من  أكت    لديك  يكون  عندما   . ب

 . نشطة غت   الحسابات  كل   عل   ستطبق النشاط

 رسوم   فإن   أمريكًيا،  دوالًرا (  30)  ثالثي     من   أقل  البند   هذا   بموجب   النشاط  عدم  رسوم  عليه  تشي   نشط  غت    حساب  أي  رصيد   يكون   عندما .  ج

    الرصيد   لمبلغ  مساوية  تكون  النشط  غت    الحساب  لهذا   النشاط  عدم
    المتبفر

 
    بالحق  نحتفظ.  النشط   غت    الحساب  هذا   ف

 
 عدم   رسوم  فرض  ف

   الحق فيه لنا   كان  شهر  أي عن رجع   بأثر  النشاط
 
 . فنية  ألسباب ذلك نفعل  لم  ولكن  تحصيله  ف

    النشاط  عدم  رسوم  خصم  بعد   المتبقية  األموال  تظل  . 18.2
كة  عل  ويجب  للعميل  المستحقة  النشط   غت    الحساب  ف    السجالت   إنشاء   الشر

   العميل طلب عل  بناءً   األموال هذه  وإعادة بها  واالحتفاظ
 . ذلك  بعد   وقت  أي ف 

،   أو   عام  لمدة   نشط  غت    العميل  حساب  كان  إذا   . 18.3 كة   تحتفظ  أكت      بريد   إرسال  أو   االتصال  بعد )  بالحق   الشر
ون   آخر   باستخدام  للعميل   إلكتر

كة  قبل  من  العميل   حساب  رصيد   إل  أموال  أي  تحويل  سيتم.  العميل  حساب  إلغالق(  المعروفة  االتصال  تفاصيل     الحساب  إل  الشر
  المرصف 

   ذلك خالف   العميل يوجه  لم ما   نشأت، حيث   من للعميل 
ً
   الحساب إل األموال تحويل تعذر  إذا . كتابة

  األسباب،  من   سبب ألي  للعميل   المرصف 

كة   بها  فستحتفظ  كة   عل  ويجب   للعميل   مستحقة  وتظل   الشر     العميل  طلب   عند   األموال  هذه وإعادة   بها  واالحتفاظ السجالت   إنشاء  الشر
  أي   ف 

 . ذلك  بعد   وقت

 الرهن . 19

كة   يكون   أن   يجب  19.1     األموال  جميع  عل  عام  رهن   للشر
كة   بها   تحتفظ  البر كائها   أو   الشر     حبر   العميل   عن  نيابة   مرشحيها   أو   شر

اماته   يف    بالتر 

 . االتفاقية هذه  بموجب

 والتسوية المعاوضة. 20

كة،  عل  المستحق  اإلجمال    المبلغ  يساوي   العميل   قبل   من  الدفع   المستحق   اإلجمال    المبلغ  كان  إذا .  20.1 امات   تسوية  تلقائًيا   فسيتم   الشر  االلتر 

 . البعض بعضها  وإلغاء المدفوعات لتسديد  المتبادلة

  الطرف   فإن   اآلخر،   الطرف   قبل   من  الدفع  المستحق   اإلجمال    المبلغ  يتجاوز  الطرفي     أحد   قبل   من  الدفع  المستحق   المبلغ  إجمال    كان  إذا   . 20.2

امات جميع   استيفاء  وسيتم   اآلخر  للطرف الفائض سيدفع  األكت   اإلجمال   المبلغ لديه الذي  . تلقائًيا  ذمتها  وإبراء  بالدفع الخاصة  االلتر 

كة  يحق  . 20.3     األرصدة  وتوحيد   منها   أي  أو   العميل  باسم  المفتوحة  العمالء  حسابات  جميع  بي     الجمع  للشر
 هذه  وتسوية  الحسابات  هذه  ف 

   األرصدة
 . االتفاقية إنهاء  حالة ف 
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ائب الرسوم. 21  والحوافز  والرص 

كة  توفت    يخضع  قد .   21.1 ا   للخدمات،  الشر
ً
  والمقايضات   والعموالت  السمشة  رسوم  مثل  رسوم  لدفع  المتداولة،  المالية  األداة  نوع  عل  اعتماد

    هذه  توجد .  األخرى  والرسوم  الخاصة  والخدمة  األسعار   وفروق
 
كة موقع  عل  والرسوم  والمصاريف  العموالت  كتالوج  ف   من   المنصة،  أو / و   الشر

 . آلخر  وقت

يبية  واإلقرارات  اإليداعات  جميع  عن  المسؤولية  وحده   العميل   يتحمل  أن  والمفهوم  عليه  المتفق  من   . 21.2     والتقارير   الرص 
 إل   تقديمها   يجب  البر

ائب  جميع  ودفع  ذلك،  غت    أو   حكومية  كانت  سواء  صلة،  ذات  سلطة  أي     بما )  الرص 
 
ائب  أي  الحرص   ال   المثال  سبيل  عل  ذلك  ف   قيمة   أو   تحويل  رص 

كة  مع التجاري  بنشاطه  يتعلق فيما  أو  الناشئة  ،(مضافة   . أدناه الشر

 . االتفاقية  هذه  بموجب  المعامالت   لتنفيذ   مطلوبة  تكون  قد   وثائق  وأي  االتفاقية  بهذه  المتعلقة  الطوابع  نفقات  جميع   بدفع  العميل  يتعهد   . 21.3

 .  

ائب (IRS) يتفهم العميل أن اللوائح التالية الصادرة عنر دائرة اإليرادات الداخلية األمريكيةر  . 21.4  بموجب القسم 871 )م (من قانون الرص 

يبة عل تعديالتر توزيعاتر ر األمريكيير ر )ينطبقر فقطر علر المراكز الطويلةر (للرص  ،ر يخضعر حاملور أدواتر العقود مقابلر الفروقات منر غبر  األمريك 

ر األمريكيير ر ر يستخدمهار أصحاب األرباح الحقيقية من غبر  
 .األرباح بنفس الطريقة الن 

ار للوائحر
ً
يبة مطلوبة وفق ر ض  ر إل األسهم األمريكية مصدر دخل للواليات المتحدة وه  ر تشبر  

ر تعديل توزيعات األرباح عل المشتقات الن   يعتب 

ائب األمريكية  .الرص 

كة  يجوز .  21.5 ذ   معاملة  بأي   يتعلق  فيما   أو / و   قبلنا   من  فيها   الدخول  يتم  معاملة  أي  من  االستفادة  أو / و   المشاركة  للشر
ّ
نف
ُ
كة  يجوز .  عنك  نيابة  ت   للشر

كة تتلقاها   أو  تدفعها   أخرى مكافأة  أي  أو  عمولة زيادة   أي  مبلغ  عن   لك تكشف  أن ممكن حد   أقص إل معقول،   طلب عل  بناءً   .   الشر

كة،   مع   طلبات  أي   العميل  يضع   أن   قبل   . 21.6 ،  الموقع  عل  المنشورة  والفروق   والرسوم  األسعار   إل  الرجوع  عليه   يجب  الشر  
ون      اإللكتر

  والبر

كة،   تقدم  قد   آلخر،  وقت  من.  الطرفي     لكال   ملزمة   تكون ا   الشر
ً
  موقع   عل   المنشورة   تلك  من   أقل   أسعار   فروق   أو   أسعاًرا   المطلق،   لتقديرها   وفق

    الويب
ا   العميل   إبالغ   سيتم.  الوقت  ذلك  ف 

ً
ا   مسبق

ً
    بالتداول  المرتبطة  والرسوم  التكاليف   عن   وبعد

 المنصوص   النحو   عل   الفروقات  مقابل   العقود   ف 

   عليه
 . بها   المعمول اللوائح ف 

ا  العميل  إبالغ سيتم . 21.7
ً
وط  وأي   األسعار  وفروق  والتكاليف بها   المعمول باألسعار   أيض ام عل   يؤثر   ال  هذا . وأحكام شر كة التر    نفس   بتقديم  الشر

 . العمالء  لجميع  الخدمة وجودة مستوى 

 اللغة. 22

كة  الرسمية   اللغة.  22.1 ية   اللغة   ه    للشر   المعلومات   جميع  عل   للحصول  إليه  والرجوع  الويب   موقع   قراءة   دائًما   العميل   عل   ويجب   اإلنجلت  

كة  حول  واإلفصاحات  جمة.  وأنشطتها   الشر ية  غت    أخرى  بلغات   المقدمة  المعلومات  أو   التر كة   تلزم  وال   فقط  إعالمية  ألغراض  ه    اإلنجلت     أو   الشر

   أثر  أي لها  يكون
كة تتحمل  وال  اإلطالق، عل قانون  ام أو   مسؤولية   أي  الشر  . فيها  الواردة  المعلومات بصحة  يتعلق   فيما  التر 

 الخط   واإلشعار  التواصل وسائل. 23

    التحديد   وجه   عل  ذلك  خالف  عل   ينص   لم   ما .  23.1
  العميل   عل  يتعي     آخر   اتصال  أي  أو   طلب  أو   إشعار   أي  إرسال  يجب   االتفاقية،  هذه   ف 

كة  تقديمه كة  عنوان  إل(  الطلبات  تقديم  بخالف)   االتفاقية  بموجب  للشر كة  تحدده  قد   آخر   عنوان  أي  إل  أو )  باألسفل  الشر  آلخر   وقت  من  الشر

يد   طريق   عن (  الغرض   لهذا   للعميل  ،   الت   
ون  يد،   الفاكس،   اإللكتر يد   الت  يد   خدمة   أو   الجوي   الت   عند   فقط  مستلًما   اعتباره   وسيتم   التجارية   الشيــــع  الت 

كة قبل   من  فعلًيا   استالمه    الشر
 : ف 

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

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

https://ae.capex.com/en/company/legal-documents
mailto:support@ae.capex.com
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كة   يجوز   العميل،  مع   التواصل   أجل   من   . 23.2 يد :  التالية  الطرق  من   أي   استخدام  للشر ،   الت   

ون  يد   أو   اإللكتر   الفاكس،   إرسال  أو   للمنصة،   الداخل    الت 

يد، أو  الهاتف،  أو  يد  خدمة أو   الت  يد  أو  التجاري،  الت  كة موقع   أو  الجوي، الت   .الشر

كة  من  خط    إشعار   بمثابة  التالية  االتصال  طرق  تعتت    . 23.3 يد :  العميل   إل  الشر     الت 
ون  يد   أو   اإللكتر يد   أو   الفاكس  إرسال  أو   للمنصة  الداخل    الت    الت 

يد  خدمة أو  يد  أو  التجاري الت  كة موقع  أو  الجوي الت   .الشر

كة   إل  العميل   من  خط    إشعار   بمثابة  التالية  االتصال  طرق  تعتت    . 23.4 يد :  الشر     الت 
ون  يد   أو   الفاكس  أو   اإللكتر يد   خدمة  أو   الت  يد   أو   التجاري  الت    الت 

يد  أو  الجوي  . التجاري الشيــــع الت 

،  من  أي  إل  إرسالها   يتم  مراسالت  أي  تعتت    ،23.9  الفقرة   بأحكام  اإلخالل  دون  . 23.5   واإلشعارات  المستندات)  االقتضاء،  حسب   الطرفي  

 : مستلمة (  ذلك إل وما   والتقارير  والبيانات  والتأكيدات 

رسلت   إذا .  أ 
ُ
يد   عت    أ ،  الت   

ون      اإللكتر
يد   إرسالها   بعد   واحدة   ساعة  غضون  ف      بالت 

ون  ط  اإللكتر يد   يكون  أن  بشر     الت 
ون   غادر   قد   اإللكتر

 المرسل؛  حساب من

رسلت  إذا . ب
ُ
يد  طريق عن أ  إرسالها؛  فور  للمنصة،  الداخل   الت 

رسلت  إذا .  ج
ُ
 جهاز   بواسطة  الرسالة  استالم  يؤكد   به  الخاص  الفاكس  جهاز   من  إرسال  لتقرير   المرسل  استالم  عند   الفاكس،  طريق  عن  أ
 بالمستلم؛  الخاص الفاكس

رسال  إذا . د 
ُ
 الهاتفية؛ المحادثة من االنتهاء بمجرد   الهاتف، عت   أ

  . ه
يد،  اإلرسال حالة ف   إرسالها؛  من تقويمية أيام سبعة  بعد  بالت 

رسلت إذا . ز 
ُ
يد  خدمة  عت   أ     التجارية، الشيــــع الت 

ــخ  ف   اإلشعار؛ هذا  استالم  عند  المستند  توقيع تاريــ

رسلت إذا . ح
ُ
يد  عت   أ    الت 

ون  ــخ  من عمل أيام ثمانية االلكتر  إرسالهم؛  تاريــ

ها  تم  إذا . ط كة، ويب صفحة عل نشر     الشر
ها  بعد  واحدة ساعة غضون ف   . نشر

كة ستستخدم العميل، مع  التواصل أجل من  . 23.6    االتصال تفاصيل  الشر
. مؤخًرا  تحديثه  تم كما   أو  العميل حساب  فتح أثناء العميل قدمها  البر

كة  بإخطار   ملزم  العميل فإن  ثم، ومن     تغيت   بأي الفور  عل الشر
 . بالعميل  الخاصة االتصال تفاصيل ف 

   بالفاكس  المرسلة المستندات مسح  يتم   قد  . 23.7
كة تتلقاها   البر ونًيا  الشر   ضوئًيا  الممسوحة النسخة  استنساخ يشكل أن  ويجب إلكتر

ً
 . دليل

كة  االتصال عل   قادًرا  العميل  يكون  أن يجب . 23.8 كة يجوز . العمل ساعات خالل  بالشر  . العمل ساعات  خارج بالعميل  االتصال للشر

كة   إل  إرسالها   يتم   مكتوبة   إشعارات   أي  استالم   يجب   . 23.9     الشر
كة  عمل   ساعات   غضون  ف    إشعارات   أي  فإن   ، 23.5  الفقرة  عن   النظر   برصف.  الشر

   استالمها  تم  أنها  عل معها  التعامل  يتم  العمل  ساعات  خارج  تلقيها  يتم 
 . التال   العمل  يوم ف 

 والسجالت  الهاتفية المكالمات وتسجيل والشية الشخصية والبيانات الخصوصية سياسة. 24

    الدخول  خالل   من   24.1
كة   بأن  ويقر   العميل   يوافق  االتفاقية،   هذه   ف      عليه   المنصوص  النحو   عل   الشخصية  البيانات   ستعالج  الشر

  سياسة   ف 

كة،   خصوصية     والمتاحة  الشر
كة  موقع  ف  كة  قبل  من  آلخر   وقت  من  هذا   تعديل  يتم  قد   حيث  ،الشر كة  يجوز .   الشر   العميل   معلومات  جمع  للشر

ة    )  العميل   من  مباشر
 تداول  حساب   فتح   أجل   من   مطلوبة  المعلومات.  آخرين  أشخاص  من  أو (  ذلك   غت    أو   المكتمل  الحساب  فتح  طلب   نموذج  ف 

   بالخدمات  العمالء وتزويد   وخصوصيتهم العمالء أصول  وحماية   المعامالت وإجراء للعميل،
 . لهم  ومناسبة يحتاجونها  البر

    بشكل   عليها   الحصول   تم   والمعلومات  المستندات   أن   العميل   يدرك   24.2
ورية   الشخصية   البيانات  معالجة  وأن  قانون  امات   لالمتثال  رص   لاللتر 

كة  القانونية  . للشر
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كة   يجوز   24.3 ا   للعمالء  الشخصية  البيانات  معالجة   للشر
ً
امات  وفق كة  الخاصة  اإلبالغ  اللتر  ا   بالشر

ً
يــــع  ألي  وفق  أو / و   الئحة   أو / و   به   معمول   تشر

يــــع كة  من  ُيطلب  وقد   قضائية،  والية  أي  تحت  ثانوي  تشر   المختصة   السلطات  إل  العميل  بـ  يتعلق  فيما   البيانات  أو / و   المعلومات  عن  الكشف  الشر

افية   الهيئات  أو / و   التنظيمية  الهيئات  أو / و      اإلشر
 
    الدخول  خالل ومن قضائية  والية  أي  ف

 
كة   من  ُيطلب  قد   بأنه  العميل  يقر   االتفاقية،  هذه ف   الشر

  
   قدًما  المص 

 
امات االمتثال لغرض البيانات عن  الكشف هذا  ف  . هذه اإلبالغ اللتر 

كة   تعامل  أن  يجب     العميل  معلومات  الشر
كة  بها   تحتفظ  البر  يتعلق   ما   غت    آخر   غرض   ألي  استخدامها   يتم   ولن  شية  أنها   عل  الشر

    عليها   المنصوص  باألغراض
عتت    لن.  الخصوصية  سياسة  ف 

ُ
    سواء   شية  بالفعل  الموجودة   المعلومات  ت

    أو   العام  المجال   ف 
  البر

كة تملكها   . الشية واجب دون بالفعل الشر
 

ا   العميل  يوافق  24.4
ً
كة  أن  عل  أيض     الحق  للشر

 
    بما )   العميل  معلومات  عن   الكشف  ف

 
  وتفاصيل   الشية  الطبيعة  ذات  والوثائق  التسجيالت  ذلك  ف

  ( البطاقة
 
 : التالية  الحاالت ف

   حسبما  . أ
 . المختصة المحكمة من أمر  أو  القانون يقتص 

   اختصاص أو  سيطرة  لها   أخرى سلطة  أي أو  المنظم من يطلب   حيثما  .ب
كة عل قضان  كائه أو  العميل أو  الشر    أو  شر

  المنطقة  ف 
  
كة تملك  البر  . فيها   عمالء الشر

    حيثما  القانون تطبيق ووكاالت الحكومية الهيئات إل .ج
 أخرى؛  وتنظيمية قانونية لطلبات واستجابة  ذلك  القانون يقتص 

   للتحقيق المختصة السلطات إل  .د
   غت   نشاط أي أو  األموال  غسل أو  االحتيال ف 

 منعه؛  أو  آخر  قانون 

كة  تدافع  أن  . ه ورة،  عند   الحقوق،  هذه  تمارس  أو   القانونية  حقوقها   عن  الشر م  أو   محكمة  أي   أمام  الرص 
ّ
  أو   مظالم   أمي     أو   محك

 حكومية؛  سلطة

 الخدمات؛ لتوفت   إضافية وألغراض األوامر، لتنفيذ   معقولة بصورة مطلوبا   يكون  الذي الحد  إل . و

   والبنوك  الدفع خدمات مقدم   إل .ز
 معامالتك؛  تعالج  البر

    يساعدون  أو   الحسابات،  يدققون  الذين  اآلخرين  المستشارين  أو   المتعاقدين  أو   الحسابات  مراجع    إل .ح
  بأي   ينصحون  أو   ف 

يطة  عملنا؛  أغراض  من     المعنيي     المهنيي     إبالغ  يتم  أن  شر
موا   وأن  المعلومات  لهذه  الشية  الطبيعة  عن  حالة  كل  ف    يلتر 

امات  يتعلق  فيما  بالشية     الواردة بااللتر 
 الوثيقة؛ هذه  ف 

  بها   يحتفظون  أو   البيانات   قواعد   ينشئون  الذين  اآلخرين  الخدمات  لمقدم    االتصال  تفاصيل  وفقط  المطلوب  الحد   إل   فقط . ط
ونية  كانت  سواء )  يعالجونها   أو  يد   إرسال  خدمات  أو   السجالت،  حفظ  خدمات  يقدمون  أو   ،(ال  أم  إلكتر ،  الت   

ون   أو   اإللكتر
    المماثلة  الخدمات  أو   المراسلة  خدمات

كة  مساعدة  إل   تهدف  البر     الشر
  معلومات   واستخدام  ومعالجة  تخزين  جمع،  ف 

 . االتفاقية هذه  بموجب الخدمات توفت   تحسي     أو  بالعميل االتصال  أو  العميل

    البيانات  توفت    يتم  ولن .ي
  أجل   من  إحصائية  ألغراض  اآلخرين   الخدمات  لمقدم    بالنسبة  المطلوب،   بالقدر   إال   إجمالية  هيئة  ف 

كة تسويق تحسي     . الشر

    البحثية  االتصاالت  مراكز   إل  فقط،   المطلوب  القدر   وحسب .ك
يد   أو   هاتفية  استبيانات  توفر   البر     بالت 

ون    تحسي     بهدف  اإللكتر
كة، خدمات    الشر

 . االتصال تفاصيل  سوى تقديم  يتم لن الحالة  هذه وف 

كة   تدافع   لك   .ل ورة،   عند   الحقوق،  هذه   تمارس   أو   القانونية  حقوقها   عن  الشر م   أو   محكمة  أي   أمام  الرص 
ّ
  أو   مظالم  أمي     أو   محك

 حكومية؛  سلطة

 . طرفك من  مخول شخص ألي .م

كة إل . ن كة ُمعّرف وسيط  إل أو  تابعة شر كة أي أو  الشر     أخرى شر
كة من نفسها  المجموعة ف   . الشر
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وط  البنود  تطبيق أو  لتنفيذ   مطلوًبا  اإلفصاح هذا  يكون حيث ثالث  طرف ألي .س  . الصلة ذات األخرى  االتفاقيات أو  والشر

ين،  أو   إليهم   المنقول  أو   الخاص  أو   العام  الخلف   إل  .ع   سيحدث  العميل؛  إل  عمل  أيام  بعشر   مسبق  كتان     إشعار   مع   المشتر
    هذا 
كة  اتخاذ   حالة  ف  اماتها   أو   فوائدها   أو   حقوقها   من  أي  تجديد   أو   تخصيص  أو   نقل  أو   بيع  قرار   الشر   االتفاقية  بموجب  التر 

امات  أو  المزايا  أو  الحقوق هذه  جميع  أو   ثالث   طرف  أي مع  أو  لها  الخاضع بالكامل   االتفاقية تنفيذ   مع أو   إشعار  لتقديم  االلتر 
    قيود   دون  ذلك   يتم  وقد .  للعميل  عمل  يوًما   15  لمدة  مسبق  كتان   

كة  دمج  حالة  ف    ثالث،   طرف  مع   عليها   االستحواذ   أو   الشر
كة، تنظيم إعادة أو  كة تصفية أو  الشر كة  من جزء  أو  كل  تحويل أو  بيع أو  الشر كة أصول أو  الشر  . ثالث  طرف إل  الشر

ائب   بدافع    يتعلق  فيما   العميل  معلومات  عن  الكشف  يتم .ف ا   األمريكيي     الرص 
ً
ائب  لمصلحة  وفق ا   األمريكية  الرص 

ً
  لقانون   وفق

يب    االمتثال
 . األمريكية المتحدة للواليات( FATCA) الخارجية للحسابات  الرص 

كة  تقوم   24.5     بما   االتصاالت   جميع  بتسجيل  الشر
 
 إل  باإلضافة   والصادرة   الواردة  الهاتفية  المحادثات   الحرص   ال   المثال  سبيل  عل  ذلك  ف

ونية  االتصاالت ة  والمحادثات  إبرامها   تم   معامالت   بأي  المتعلقة  األخرى  اإللكتر يد   ورسائل  المباشر     الت 
ون    االتصاالت   هذه  ستكون.  اإللكتر

كة  حرصية  ملكية  والتسجيالت  . النحو  هذا   عل المسجلة  المحادثات عل  قاطع  كدليل  التسجيالت هذه  مثل  العميل يقبل. للشر

كة،  يجوز  أنه عل   العميل يوافق  24.6 وط إدارة لغرض  للشر  . العميل مع  مباشر  اتصال إجراء آلخر،   وقت  من  االتفاقية، شر

كة   يجوز   أنه   عل  العميل  يوافق  24.7 كة   أي   أو   للشر كة   تابعة  شر كة  أي  أو   للشر     أخرى   شر
 
كة   من  المجموعة   نفس   ف   العميل،   مع   اتصال  إجراء   الشر

يد   أو  الفاكس  أو   الهاتف  طريق  عن  آلخر،  وقت من     الت 
ون  يد   أو   اإللكتر     العميل  اهتمام  خدمات  أو   منتجات  إل  لتقديمه  التسويق  ألغراض  الت 

  البر

 . السوق أبحاث إلجراء  أو  تهمه  قد 

    تغيت   العمل،  عالقة  أثناء  حدث،   إذا   24.8
  طريق  عن  ودقتها  البيانات  هذه  تحديث  من   التأكد   العميل  عل  يجب  للعميل،  الشخصية  البيانات   ف 

كة االتصال    بالشر
 . عملًيا   ممكن وقت  أقرب  ف 

كة  ستحتفظ   القانون،  ألحكام  االمتثال  أجل   ومن   األموال  غسل  مكافحة   ألغراض  24.9   الشخصية   العميل  بيانات   عل  تحتوي  بسجالت  الشر

ونية الهاتفية واالتصاالت الحساب فتح ووثائق التداول ومعلومات  ء  وأي واإللكتر  
 . بالعميل  يتعلق آخر  سر

كة   معالجة كيفية  حول  التفاصيل   من  مزيد   24.10     بما   الشخصية   للبيانات  الشر
    األساس  أخرى،   أمور   بي     من  ذلك،  ف 

  البيانات   لمعالجة   القانون 

 والمعلومات   البيانات  لتأمي     المتخذة  والتدابت    الشخصية،  البيانات  بنقل  يتعلق  فيما   والمعلومات  والمبادئ  البيانات،  موضوع  وحقوق  الشخصية،

    عليها   العثور   يمكن  الشخصية،  بياناته  بشأن  تعليق  أو   شكوى  تقديم  للعميل  يمكن  كيف  حول  للعميل  الشخصية
كة   خصوصية  سياسة  ف    الشر

كة موقع  عل   المتوفرة  .الشر

 االمتثال  دعوة . 25

   االمتثال دعوة. 25.1
كة  بي     الهاتفية المحادثة تعب  ة الخطوة خالل  والعميل الشر  . التحقق عملية  من األخت 

 . الخاصة االستثمارية قراراته وسيتخذ   حسابه مع  سيتعامل أنه عل   العميل يوافق . 25.2

كة  توضح. 25.3  . استثمارية نصائح   تتضمن وال   بحتة  إعالمية التعليمية الجلسات أو  التسويقية  المواد  أن الشر

كة تؤكد . 25.4 كاء  للموظفي    أن  الشر كة،   مع األجر  مدفوعة   عقودهم  والشر ، الشر ا   منًعا  ُيمنع  وبالتال 
ً
 . العمالء  مع  مالية ترتيبات  إجراء بات

ا   العميل  ُيسأل  االمتثال،  دعوة  أثناء.  25.5
ً
كة  سياسات  يفهم  كان  إذا   عما   أيض     والمخاطر   المالية  ومنتجاتها   الشر

 العقود   تداول  عليها   ينطوي  البر

 . الفروقات مقابل

كة  ستحاول.  25.6 يد   ومراسلته  بالعميل  االتصال  مرتي     الشر     بالت 
ون      العميل  فشل  إذا .  اإللكتر

كة   فستتبع  أعاله،  ذكر   مما   أي  عل  الرد   ف    الشر

  صفقات   العميل   لدى   يكن   لم   إذا (  2  و   به  الخاصة   اإليداع  خيارات  تعطيل   فسيتم  مفتوحة،   صفقات  لديه  العميل  كان  إذا (  1:  الخطوتي     إحدى

 . التداول منصة تعطيل   فسيتم  مفتوحة،

ء كل  تمكي     سيتم به،  الخاصة االمتثال مكالمة  العميل يكمل  أن بمجرد .  25.7  
 . أخرى مرة  سر
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 التعديالت. 26

كة   يجوز .  26.1  إذا   للعميل  المقدمة  الخدمات  تحسي     أو   استبدالها   أو   المنصة   ترقية   أو   العميل،  حساب   نوع   تحويل  أو   العميل،   حساب   ترقية   للشر

ت  ايدة  تكلفة  توجد   وال  العميل لصالح  معقول بشكل ذلك  اعتت   . العميل  عل  متر 

كة  يجوز   . 26.2 ا   للشر
ً
وط   أي   تغيت    أيض   )  لالتفاقية   شر

  سياسة  وملخص  العميل   تصنيف   وسياسة  ومالحقها   هذه  العميل   اتفاقية  تتضمن  والبر

(  للعمالء   الشكاوى  وإجراءات  المخاطر   عن   واإلفصاح  التحذيرات  وإشعار   المخاطر   عن  واإلفصاح   الطلب   تنفيذ   سياسة  وملخص  المصالح  تضارب

 : التالية األسباب من   ألي

كة ترى عندما  . أ  : أن معقول  بشكل الشر

وط  فهم  يسهل أن التغيت   شأن من . أ  أو  االتفاقية؛ شر

    التغيت   يكون لن .ب
 . العميل مصلحة ف 

 : لتغطية .ب

كة تقدمها  منشأة أو  خدمة أي مشاركة .ج  أو للعميل؛  الشر

 أو جديدة؛  منشأة أو  خدمة إدخال .د

 أو جديدة؛  بأخرى قائمة منشأة أو  خدمة استبدال . ه

    العميل   يستخدمه  لم   أو   واسع   نطاق  عل  استخدامه   توقف   أو   قديًما   أصبح  مرفق  أو   خدمة  سحب . و
    وقت   أي  ف 

  العام  ف 
ا  عرضه أصبح أو  السابق،

ً
كة بالنسبة للغاية  مكلف  . للشر

كة لتمكي    .ج ات  إجراء من  الشر ات نتيجة  للعميل المقدمة الخدمات عل معقولة تغيت      للتغيت 
 : ف 

   النظام .ز
؛  أو  االستثماري أو  المرصف   أو المال 

 أو التكنولوجيا؛ .ح

   المنصة أو  األنظمة . ط
كة تستخدمها   البر  . أدناه الخدمات تقديم  أو  أعمالها  إلدارة  الشر

    المتوقع التغيت    أو  للتغيت   نتيجة  أو  أخرى سلطة  أي أو  المنظم من  لطلب نتيجة .د
 . بها  المعمول اللوائح ف 

كة  تجد   عندما  . ه     بند   أي  أن  الشر
  .  بها   المعمول  اللوائح  مع  يتوافق  ال   االتفاقية  ف 

  هذا   عل  تعتمد   لن  الحالة،  هذه  مثل  ف 
  لتعكس   االتفاقية  تحديث  عليه  ويجب  الصلة  ذات  بها   المعمول  اللوائح  يعكس  كان  لو   كما   معه  ستتعامل  ولكن  المصطلح
 . بها  المعمول  اللوائح

ا  إجراؤه يتم تغيت    ألي . 26.3
ً
 . الفور  عل يشي سوف  بها  المعمول اللوائح تغيت   يعكس   تغيت    أي أو . 26.2  و . 26.1 للفقرات وفق

    تغيت    ألي  بالنسبة  . 26.4
كة  تختار   حيث  االتفاقية،  ف  كة   عل  يجب  الويب،   موقع   عل  منشور   عت    خط    إشعار   تقديم  الشر ا   الشر

ً
  تزويد   أيض

 . الكتان    لإلشعار  إضافية بوسائل   المذكور  الكتان    اإلشعار 

كة  تقدم  عندما   . 26.5 ات  كتابًيا   إشعاًرا   الشر   يتم .  التنفيذ   حت     دخولها   بتاريــــخ  العميل  تخت    أن   يجب .  26.2  و   26.1  الفقرتي     بموجب   بالتغيت 

    التغيت    عل   يوافق   أنه  عل   العميل   مع   التعامل 
كة  بإبالغ   ذلك،   قبل   العميل،  يقم  لم  ما   التاريــــخ  ذلك   ف      يرغب  العميل   أن   الشر

  االتفاقية   إنهاء   ف 

    اإلنهاء   نتيجة  رسوم  أي   دفع  العميل  عل  يتعي     ال .  التغيت    قبول  وعدم
  مقابل   الدفع   والمستحقة  المستحقة  التكاليف   بخالف  الحالة،  هذه  ف 

 .   اإلنهاء  حبر  المقدمة الخدمات

كة  يحق  . 26.6 وط  األسعار   وفروق  والمقايضات  وعموالتها   ومصاريفها   ورسومها   تكاليفها   مراجعة  أو   إضافة  للشر   التنفيذ   وقواعد   التداول  وشر

    الموقع  عل  الموجودة  التداول  وأوقات  التبييت  وسياسة
ون  ات  هذه  تنفيذ   يتم  أن   يجب.  آلخر   وقت  من  المنصة،  أو / و   اإللكتر   الموقع   عل  التغيت 
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ون     العميل   ويكون  المنصة  أو / و   اإللكتر

ً
  ذلك بخالف عليه  المنصوص  الحد   وإل  كان   إذا   ما  باستثناء.  بانتظام التحديثات  من  التحقق   عن  مسؤول

  
 
ات جميع  تكون أن يجب  االتفاقية، هذه ف ها  بعد  تقويمية أيام( 5)  خمسة بعد   سارية التغيت     موقعنا  عل األول   نشر

ون   إذا .  المنصة أو / و  اإللكتر

    ترغب  ال   كنت
 
ام  ف ات،  بهذه  االلتر  كة  إبالغ  عليك  يجب  التغيت      اإلنهاء  نتيجة  رسوم  أي  دفع  العميل  عل  يتعي     ال .  الفور   عل  كتابًيا   الشر

 
  هذه   ف

 .   اإلنهاء  حبر  المقدمة  الخدمات مقابل  الدفع والمستحقة  المستحقة التكاليف بخالف  الحالة،

كة   يحق  . 26.7 ا   العميل،  تصنيف  مراجعة  للشر
ً
ا   العميل  وإبالغ  بها   المعمول  للوائح  وفق

ً
  خالل   من  التنفيذ   حت     يدخل   أن  قبل   بالتغيت    لذلك   وفق

    قد   ، 26.1  الفقرة   عن  النظر   برصف.  عمل  أيام(  5)   خمسة  عن  يقل  ال   مسبق  بإخطار   العميل  تزويد 
ا   العميل  تصنيف  تغيت    يعب 

ً
  نوع   تغيت    أيض

    التغيت    عل  يوافق أنه  عل العميل  مع  التعامل  يتم.  بالعميل الخاص  العميل   حساب
 
كة   بإبالغ ذلك،  قبل   العميل،   يقم   لم   ما   التاريــــخ  ذلك  ف   الشر

   يرغب العميل أن
 
 . التغيت   قبول وعدم  االتفاقية  إنهاء ف

 اإلنهاء  ونتائج اإلنهاء. 27

    االتفاقية   هذه   إنهاء   الطرفي     من  ألي   يجوز .  27.1
 
 إل  يوًما   15  عن  يقل   ال   خط    إشعار   تقديم  خالل   من   األسباب   من   سبب  وألي   وقت  أي   ف

 . اآلخر  الطرف

ام  أي  عل  طرف  أي  قبل  من  اإلنهاء  يؤثر   لن.  27.2 امات  أو   حقوق  أي  أو   الطرفي     من  أي  قبل  من  بالفعل  تكبده  تم  التر   قد   تكون  قد   قانونية  التر 

 . االتفاقية هذه  بموجب تمت معامالت   أي  أو   االتفاقية بموجب   بالفعل نشأت

كة  العميل  قبل  من  الدفع  المستحقة  المبالغ  جميع  تصبح  االتفاقية،  هذه  إنهاء  عند .  27.3     بما   الفور   عل  الدفع  وواجبة  مستحقة  للشر
  ذلك   ف 

كة مستحقة أخرى مبالغ  وأي المستحقة التكاليف جميع( الحرص ال  المثال سبيل عل)  ستتكبدها  أو  تكبدتها  إضافية ومصاريف رسوم وأي  للشر

كة  . االتفاقية إلنهاء  نتيجة  الشر

 : اإلنهاء  تاريــــخ  وقبل  االتفاقية هذه إنهاء  إشعار  إرسال بمجرد . 27.4

م  . أ     فشل  إذا .  المفتوحة  صفقاته  جميع   بإغالق  العميل   يلتر 
كة  ستقوم   اإلنهاء،  عند   بذلك،   القيام  ف   صفقة  أي  بإغالق  الشر

 مفتوحة؛
كة  يحق .ب     الوظائف  من  تحد   قد   أو (  المنصات)  المنصة  إل  الوصول  حق  العميل  منح  عن  التوقف  للشر

  للعميل   ُيسمح  البر
 ؛ (المنصات) المنصة عل  باستخدامها 

كة  يحق .ج  العميل؛  من  الجديدة الطلبات قبول  رفض  للشر
كة   يحق   .د كة   وتحتفظ  للعميل   العميل  حساب  من  األموال  سحب  رفض  للشر     بالحق  الشر

  عند   العميل  بأموال   االحتفاظ  ف 
ورة    الصفقات إلغالق الرص 

امات أي دفع أو / و  بالفعل فتحها  تم البر  . االتفاقية بموجب  للعميل معلقة التر 
 

 

 : يل   ما   كل  أو  أي  تطبيق  يتم قد  اإلنهاء، عند . 27.5

كة  يحق . أ    األرصدة لتوحيد   بالعميل، خاصة عمالء حسابات  أي دمج للشر
 األرصدة؛  تلك  وتسوية هذه العمالء  حسابات ف 

كة  يحق .ب  العميل؛ ( حسابات) حساب إغالق للشر
كة  .ج    الحق  للشر

 أخرى؛  عملة إل عملة بأي المبالغ  تحويل ف 
كة يحق   .د  للعميل؛ المفتوحة الصفقات إغالق للشر
   . ه

    غت    نشاط  وجود   عدم   حالة  ف 
    غت    نشاط  أو   قانون 

  المختصة،  السلطات   من  تعليمات   أو   للعميل  احتيال   أو   به  مشتبه  قانون 
كة  فستقوم  العميل،  لصالح  رصيد   هناك  كان  إذا      المبالغ  هذه  حجب  بعد )  الشر

ا   تراها   البر
ً
كة  لتقدير   وفق   مناسبة   المطلق  الشر

امات  بالمستقبل  يتعلق  فيما      للعميل  الرصيد   هذا   دفع(  االلتر 
  الوصول   كيفية  يوضح  ببيان  وتزويده  عملًيا   ممكن  وقت  أقرب  ف 

  األموال  هذه   تسليم  يجب.  للتطبيق  قابلة  مبالغ  أي  بدفع  وىص    وأي/ أو   مرشح  أي  إل  يشار   االقتضاء،   وعند   الرصيد،   هذا   إل
ا 
ً
كة  أن  المفهوم  من.  العميل  إل  العميل  لتعليمات  وفق كة  يحق .  العميل   باسم   حساب  إل   فقط  ستدفع  الشر   ترفض،   أن  للشر
ا 
ً
  ثالثي    بمدفوعات  تتأثر  أن لتقديرها،  وفق

ً
 . طرفا
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 القاهرة   القوة حدث. 28

كة عل  العمل   غت   أو  المستحيل من يجعل والذي  يل   مما   كل  الحرص  ال  المثال سبيل  عل القاهرة  القوة حدث  يتضمن.  28.1   ألي  االمتثال الشر

اماتها  من  : االتفاقية بموجب التر 

  أو   الوطنية  الطوارئ   أو   اإلرهابية  األعمال   أو   بالحرب   التهديد   أو   العدائية   األعمال   أو   الحرب  اندالع   أو   الحكومية  اإلجراءات . أ
 سياسية؛ أو  اقتصادية  أزمة أو  أخرى  دولية كارثة  أي أو  االستيالء أو  التخريب أو  المدنية االضطرابات أو  الشغب

  أو   الحرائق  أو   الفيضانات  أو   العواصف  أو   الحوادث  أو   المداري  اإلعصار   أو   اإلعصار   أو   تسونام    أو   الزلزال  أو   والقدر   القضاء .ب
ها  أو  األوبئة  الطبيعية؛  الكوارث من غت 

اعات .ج  واإلغالق؛ العمالية الت  

    التداول   تعليق .د
    التداول  ألسعار   األقص   أو   األدن    الحد   تحديد   أو   سوق،  أي  إغالق  أو   تصفية  أو   السوق  ف 

    السوق  ف 
  ترتبط   البر

كة  بها  وط  أو   حدود   فرض  أو   أسعارها،  الشر     التداول  عل  عادية  غت    أو   خاصة  شر
  تنظيم    حظر   أو   القبيل  هذا   من  سوق  أي  ف 

كة  تكن  لم  ما )  طرف  أي  ألنشطة     تسببت  قد   الشر
  للمنظمات   الحاكمة  والهيئات  الدولة،  سلطات  قرارات  ،(الحظر   هذا   ف 

    بما   االستثنائية  السوق  وظروف   المنظمة،  التداول  لمنصات  اإلدارية  الهيئات   وقرارات  التنظيم،   ذاتية
  سبيل   عل  ذلك   ف 

    مفرطة  حركة  حدوث  الحرص   ال   المثال
( معقول  بشكل  الترصف)  توقعنا   أو   أساس    أصل  أي  سوق  أو /    و   معاملة  أي  مستوى  ف 

 الحركة؛ هذه  مثل لحدوث

  هيئة   ألي   أخرى  لوائح  أو   أعمال   أي  أو   المناسبة  التنظيمية  السلطات  قبل  من  المالية  للخدمات  مؤقت  وقف   عن  اإلعالن  تم . ه
افية  أو  حكومية أو  تنظيمية سلطة أو   وطنية؛ فوق  أو  تنظيمية أو  إشر

    عطل  أو   فشل  أو   انهيار  . و
    جهاز   أي  ف 

ون   التقصت    أو   النية  سوء  بسبب  ليس)   االتصال  وخطوط  الطاقة  إمدادات  شبكة  إلكتر
كة جانب  من  المتعمد   ؛(الشر

كة  لسيطرة  معقول  بشكل  تخضع  ال   ظروف  أو   فعل  أو   حدث  أي .ز   تكون   ال   بحيث (  األحداث)   الحدث  هذا   تأثت    ويكون  الشر
كة     الشر
؛ لعالج معقول  إجراء أي اتخاذ  من يمكنها   وضع ف   التقصت 

،  مورد  أي فشل .ح    األسباب، من سبب ألي  أخرى، منظمة أي أو  خارح  
اماتها  أداء ف   . التر 

كة   قررت  إذا   . 28.2     الشر
كة   يجوز   ، (االتفاقية   بموجب  أخرى   حقوق  بأي   المساس  دون)  موجود   قاهرة   قوة   حدث  أن   المعقول  رأيها   ف    دون   للشر

    مسبق إشعار 
ورة  حسب جميعها،  أو   التالية الخطوات من أي اتخاذ  وقت أي  وف   : الرص 

وط  كل  أو   من  أي  تطبيق  تعديل  أو   تعليق . أ   العمل    غت    أو   المستحيل  من   القاهرة  القوة  حدث  يجعل  الذي  الحد   إل  االتفاقية  شر
كة   لها؛  االمتثال للشر

    األخرى  اإلجراءات  جميع  اتخاذ   إغفال  أو   اتخاذ  .ب
كة  تراها   البر     معقول  بشكل  مناسبة  الشر

كة   بموقف  المتعلقة  الظروف   ف    الشر
 اآلخرين؛  والعمالء والعميل

  ( المنصات) المنصة إغالق .ج
   عطل حدوث حالة  ف 

 التلف؛  لتجنب أو  الصيانة ف 

 عميل؛ أي طلبات إلغاء .د

 العمالء؛  من الطلبات قبول فشل . ه

 العميل؛ حساب تنشيط عدم . و

 مالحظة؛ بدون  الهامش متطلبات زيادة .ز

   باألسعار  المفتوحة المراكز  جميع أو  أي إغالق .ح
كة تراها  البر  مناسبة؛ نية بحسن الشر
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 الهوامش؛  زيادة . ط

 . المالية الرافعة تقليل .ي

   عليه  منصوص  هو   ما   باستثناء  . 28.3
ً
    رصاحة
 
كة  تكون  لن  االتفاقية،  هذه   ف  أو   الخسارة  من  نوع   أي  عن  مسؤولية  أي  تتحمل  أو   مسؤولة  الشر

ر      تأخت    أو   انقطاع  أو   فشل  أي   عن   الناجم  الرص 
 
اماتها   أداء  ف   حدث   بسبب  التأخت    أو   االنقطاع  أو   الفشل  هذا   يكون  حيث  االتفاقية   هذه  بموجب  التر 

 . قاهرة قوة

 

29 .   
 التشهت  العلب 

  أي      . 29.1 
 
وع ف   ال يسمح للعميل الشر

كة أو    تشهت  علب    سمعة الشر
 
كة، من بي   أمور  يقوم ب يطعن ف توزيــــع معلومات مضللة عن الشر

  الشبكات 
 
  حالة حدوث مثل هذه اإلجراءات،  أخرى ف

 
االجتماعية، المدونات، مواقع الويب أو أي منصة عامة أو وسائط إعالمية أخرى. ف

كة بجميع حقوقها القانونية  .تحتفظ الشر

 والتعويض المسؤولية تحديد . 30

30.1  .  
كة  قيام  حالة  ف      أو )   للعميل  األبحاث  أو   السوق  تعليقات  أو   بالمعامالت  تتعلق  معلومات  أو   أخبار   أو   معلومات  بتقديم  الشر

  الرسائل   ف 

    اإلخبارية
ها   قد   البر     موقعها   عل  تنشر

ون  كي     توفرها   أو   اإللكتر
    موقعها   عت    للمشتر

ون  كة،  يجوز   ال   ،( ذلك  غت    أو   اإللكتر     للشر
 وجود   عدم  حالة  ف 

   يكون   جسيم،  إهمال  أو   متعمد   تقصت    أو   احتيال
ً
ار   أو   نفقات  أو   تكاليف  أو   خسائر   أي   عن   مسؤول ة   أرص  ة   غت    أو / و   مباشر   العميل   يتكبدها   مباشر

   خطأ  أو   دقة  عدم أي  نتيجة 
 . المقدمة المعلومات هذه  من أي  ف 

كة  تكون  لن  . 30.2 ر   أو   خسارة  أي  عن  مسؤولة  الشر   مباشر   غت    أو   مباشر   بشكل  تنشأ   أو   يتعلق،  فيما   العميل  يتكبدها   خسارة  أو   مصاريف  أو   رص 

 : الحرص  ال   المثال سبيل عل 

   فصل أو  انقطاع أو  فشل أو  خطأ  أي . أ
   المعامالت أو  العميل محطة عن ناتج تأخت   أي أو  ،(المنصات) المنصة تشغيل ف 

  البر
   أعطال أو  فشل أو  فنية، مشاكل أي  أو  العميل، محطة عت   تتم

   أعطال أو  النظام،  ف 
   أعطال أو  االتصال، خط ف 

 المعدات  ف 
امج،  أو  نت،  عل  الطلب  ارتفاع  أو   النظام،  سعة  مشكالت  أو   النظام،  إل  الوصول  مشكالت  أو   الت    األمنية   الخروقات  أو   اإلنتر

 المماثلة؛  األخرى الكمبيوتر  وعيوب ومشاكل به،  المرصح غت   والوصول 

كة  قبل  من  فشل  أي .ب     الشر
اماتها   من  أي  أداء   ف   خارج   آخر   سبب  أي  أو   القهرية  األسباب  لحالة  نتيجة  االتفاقية  بموجب  التر 

 إرادتها؛ عن

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

    العميل  وصول   بيانات   عل  يحصل  شخص  أي .د
كة  أصدرتها   البر كة  العميل  إبالغ  قبل  للعميل  الشر   استخدام   بإساءة  للشر

 به؛ الخاصة الوصول بيانات

    بما   المعلومات،   إل   الوصول   إمكانية  لديهم   الذين  لهم   المرصح  غت    الثالث   الطرف   من  األشخاص . ه
ونية   العناوين  ذلك   ف    اإللكتر

    واالتصال 
ون    آخر،   طرف  أي  أو   األطراف  بي     أعاله  ورد   ما   نقل  يتم   عندما   الوصول   وبيانات  الشخصية  والبيانات  اإللكتر

نت باستخدام ها  أو  اإلنتر يد  أو  بالشبكة  االتصال مرافق  من غت     جهاز  أي أو  الهاتف أو  الت 
ون    آخر  إلكتر

 والتحذيرات؛  المخاطر  عن الكشف إشعار  مخاطر  من أي . و

   العملة مخاطر  تجسد  .ز

ات أي .ح    تغيت 
ائب؛ معدالت ف   الرص 

 السعري؛  االنزالق حدوث . ط



 

 

29 

كة؛ توفره  ثالث  لطرف تابع  برنامج  أي أو  الخسارة، ووقف المتحرك  اإليقاف أوامر   مثل وظائف  عل العميل اعتماد  .ي  الشر

 : الطبيعية غت   السوق ظروف  تحت .ك

   بما ) غفالت أو  أفعال أي .ل
 المفوض؛ ممثله أو / و  العميل جانب  من( واالحتيال اإلهمال ذلك  ف 

 الُمخّول؛  ممثله أو  بالعميل الخاصة التداول لقرارات .م

 العميل؛  وصول بيانات وتحت خالل من المقدمة الطلبات جميع . ن

ه يتم  اتصال أي  واكتمال ودقة وصحة محتويات .س  ؛ (المنصات) المنصة استخدام طريق عن نشر

   العميل النخراط نتيجة .ع
 (. وجد إن) االجتماع   التداول ف 

كة  تكبدت   إذا   . 30.3 كاؤها   أو   موظفوها   أو   موظفوها   أو   مديروها   أو   الشر ار   أو   مطالبات  أي   وكالئها   أو   شر   قد   نفقات،  أو   تكاليف  أو   مسؤولية  أو   أرص 

  ، ( المنصات )  المنصة  باستخدام  يتعلق  فيما   أو / و   الخدمات  بتوفت    يتعلق  فيما   يتعلق  فيما   أو / و   االتفاقية  لتنفيذ   نتيجة  أو   بالتنفيذ   يتعلق  فيما   تنشأ 

كة  فإن كات  أو   موظفيها   أو   مسؤوليها   أو   مديريــها   أو   الشر   العميل   عاتق   عل   وتقع   اإلطالق   عل   مسؤولية   أي  تتحمل   ال   وكالئها   أو   لها   التابعة   الشر

كة تعويض   مسؤولية  . هؤالء   عن الشر

كة   تتحمل   ال   . 30.4 ة   غت    أو   عرضية   أو   خاصة   أو   تبعية   خسائر   أي  عن   العميل   تجاه  المسؤولية   األحوال  من  حال   بأي   الشر ار   أو   مباشر   خسارة   أو   أرص 

  
   بما )  الفرصة  ضياع  أو  األرباح  ف 

   النفقات أو  التكاليف أو ( الالحقة السوق بتحركات  يتعلق  ما  ذلك ف 
  لالتفاقية  يتعلق  فيما   العميل يتكبدها   قد  البر

 (. المنصات) المنصة استخدام أو  الخدمات توفت   أو 

اكمية  المسؤولية  تتجاوز   أال   يجب  . 30.5 كة  مسؤولية  من  األقص  والحد   التر كة  المدفوعة  الرسوم  العميل  تجاه  الشر   االتفاقية   هذه  بموجب  للشر

 (. المنصات) المنصة  واستخدام  الخدمات لتوفت   المعي    بالعميل  يتعلق فيما 

 والضمانات التأكيدات. 31

كة  ويضمن العميل يمثل. 31.1  : يل    ما  للشر

    االنخراط  عل  القانونية  الموافقة  سن  أو   عاًما،  18  عن  عمره  يقل  أال  . أ
  والية   أي  قواني     بموجب  المال    االستثمار   أنشطة  ف 

 . عليه تنطبق قضائية
 . أفعاله بشأن قرارات اتخاذ  عل وقادر  سليم بعقل  يتمتع العميل فإن مادًيا، شخًصا   العميل يكون عندما  .ب
    المالية  األدوات  أو   األسواق   عل   قيود   توجد   ال  .ج

ا   للتنفيذ،  معامالت  أي  إرسال  فيها   سيتم   البر
ً
  أو   العميل  جنسية  عل   اعتماد

 . دينه
    اإلجراءات  جميع  تنتهك  لن .د

 القضائية  الوالية  عل  أو   العميل  عل  سارية  قاعدة  أو   قانون  أي   االتفاقية  بموجب  تنفيذها   يتم  البر
  
م  اتفاقية أي أو  العميل، فيها  يقيم  البر  . العميل أموال  أو  أصول من أي بها   تتأثر  أو  العميل بها  يلتر 

نت   بروتوكول  عنوان  العميل  يستخدم  لن . ه  غت    ألغراض  أو   االتفاقية،  هذه  مع  يتعارض  بما   الويب   موقع  أو   المنصة  أو   االنتر
نت  بروتكول  عنوان  سيستخدم  وأنه  قانونية،  غت    أو   بها   مرصح     والموقع  والمنصة  االنتر

ون    حساب   لصالح   فقط  اإللكتر
 . آخر  شخص أي عن نيابة  وليس به الخاص العميل

   للدخول األصول  حسب مخول  العميل . و
اماته وتنفيذ  األوامر  وإعطاء االتفاقية ف   . االتفاقية هذه  بموجب  التر 

  فتح   طلب   نموذج  أكمل  الذي  الشخص  فإن  العميل،  كان  إذا   أو،  الحساب  فتح   طلب  نموذج  أكمل  الذي  الفرد   هو   العميل .ز
 . بذلك للقيام األصول  حسب مخول العميل عن نيابة الحساب

  نيابة  الترصف  للعميل يجوز  ال . آخر  شخص عن نيابة وىص   أو  وىص   أو  ممثل أو  كوكيل  وليس أصيل بصفة  العميل يترصف .ح
كة وافقت  إذا  إال  آخر  شخص عن    ذلك عل الشر

ً
كة قبل  من المطلوبة المستندات جميع وقدمت كتابيا  . الغرض لهذا   الشر

    المعلومات  . ط
كة  إل  العميل   قدمها   البر     الشر

    الحساب  فتح  طلب  نموذج   ف 
  ودقيقة   صحيحة   ستكون  ذلك  بعد   وقت   أي   وف 

   المستندات وستكون وكاملة
 . وأصلية صالحة العميل سلمها  البر

وط وفهم   العميل قرأ  لقد  .ي     بما  بالكامل االتفاقية شر
   الواردة المعلومات ذلك  ف 

 . المالحق ف 
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    المستخدمة  العميل  أموال   إن .ك
ة  طريقة  بأي   ليست  التداول  ف  ة  غت    أو   مباشر     غت    نشاط  أي   عائدات  مباشر

  مستخدمة   أو   قانون 
م أو   . اإلرهاب لتمويل  استخدامها  يعتر 

ا   شخًصا   ليس  العميل .ل
ً
يك  أو   قريب  المثال  سبيل  عل)  عالقة  أي  لديه  وليس  سياسًيا   مكشوف   أو   يتقلد   شخص  مع(  تجاري  شر

ا   عاًما   منصًبا   تقلد 
ً
   بارز
    ف 

    صحيح  غت    أعاله  البيان  كان  إذا .  الماضية  شهًرا   عشر   اإلثب 
  هذا  عن  العميل  إفصاح   عدم  حالة   وف 

    بالفعل
كة  بإبالغ   فسيقوم  الحساب،  فتح   طلب   نموذج   ف      الشر

كة  وسُيخطر   ممكن  وقت   أقرب   ف      كان  إذا   الشر
  مرحلة  أي   ف 

ا  شخًصا   يصبح االتفاقية هذه  خالل
ً
 . سياسًيا  مكشوف

كة  ألن  وإيران  الشمالية  وكوريا   وكندا   األمريكية  المتحدة  الواليات  من  ليس  العميل .م   ومن   البلدان  هذه   من  عمالء  تقبل  ال  الشر
وط توجد   حيث  أخرى دول أي  . خاصة قانونية  قيود  أو  شر

 . والتحذيرات المخاطر  عن اإلفصاح إشعار  وفهم العميل قرأ  . ن
   بريد  أو  ويب موقع طريق عن االتفاقية معلومات توفت    عل العميل يوافق  .س

ون   . إلكتر
نت  إل   المنتظم   الوصول   بإمكانية  يتمتع  أنه   يؤكد   العميل   يؤكد   .ع     بما   بالمعلومات،  تزويده   عل   ويوافق  اإلنتر

  عل   ذلك،   ف 
وط   عل   التعديالت  حول   معلومات  الحرص،   ال   المثال  سبيل  والسياسات  االتفاقيات  وهذه  والرسوم  والتكاليف  واألحكام  الشر

يد   أو   الموقع  عل  المعلومات  هذه  نشر   طريق  عن  االستثمارات  ومخاطر   طبيعة  حول   والمعلومات     الت 
ون    رغب   إذا .  اإللكتر

   العميل
يد  إرسالها  يطلب أن يمكنه ذلك،  ف   . بالفاكس  أو  بالت 

 

 والمنازعات  الشكاوى . 32

   العميل  رغب  إذا . 32.1
   بريد   إرسال عليه  فيجب  شكوى، عن اإلبالغ  ف 

ون  كة إل إلكتر  الموجود  المكتمل" الشكاوى نموذج "  عل   العثور  مع   الشر

كة موقع  عل  كة  ستحاول. الشر ر  ال  تأخت    دون حلها  الشر ا  له مت 
ً
كة، الخاصة العمالء شكاوى إلجراءات ووفق ا   والمتاحة بالشر

ً
 . الطلب  وعند   مجان

،  االتفاقية  هذه  تغطيها  ال   حالة نشأت  إذا .  32.2
ً
  طريق  وعن  واإلنصاف  النية  حسن  أساس  عل  المسألة  حل  محاولة عل  الطرفان   يتفق  رصاحة

 . السوق ممارسات مع  يتفق  بما   اإلجراء هذا  مثل  اتخاذ 

    إجراء اتخاذ  العميل حق من. 32.3
 . أعاله إليها  مشار   شكاوى أي إجراءات استخدام أو  بوجود  يتأثر  ال  قانون 

 بها المعمول واللوائح والحكم به المعمول القانون. 33

    الموضحة   بالوسائل   تسوية  إل  التوصل  يتم   لم  إذا .  33.1
اعات  جميع   فإن  ، 30.1  الفقرة   ف    باالتفاقية   يتعلق   فيما   أو   عن  الناشئة   والخالفات  الت  

   بشكل تسويتها   يجب
   نهان 

 .  المحكمة ف 

 . العالم   أبوظب    سوق  لقواني     االتفاقية هذه تخضع . 33.2

كة يحق.  آلخر   وقت  من  تعديلها  أو   تعديلها   يتم  حيث بها   المعمول  للوائح  العميل   عن نيابة  المعامالت  جميع  تخضع.  33.3  إغفال  أو   اتخاذ   للشر

ورية  تراها   إجراءات  أي  اتخاذ    ملزمة   تكون  اتخاذها   يتم  قد   إجراءات  أي.  الصلة  ذات  السوق  وقواعد   بها،  المعمول  للوائح  االمتثال  لضمان  رص 

 . للعميل

كة  إل المقدمة  االنتصاف وسبل  الحقوق جميع. 33.4    وال  تراكمية االتفاقية  بموجب الشر
 . القانون عليها   ينص  تعويضات  أو  حقوق أي  تستثب 

 الفصل  قابلية. 34

عتت   إذا . 34.1
ُ
   اختصاص ذات  محكمة  أي  قبل  من االتفاقية  هذه  من   جزء  أي  ا

   غت    أو  للتنفيذ  قابل  غت    قضان 
 أو  قاعدة   أي مع  يتعارض  أو  قانون 

ا   الجزء  هذا   اعتبار   فسيتم  تنظيمية،  جهة  أو   سوق  ألي  قانون   أو   الئحة
ً
  وإنفاذها   االتفاقية  هذه  تفست    وسيتم  البداية،  منذ   االتفاقية  هذه  من  مستبعد

ا   الحكم  تضمي     يتم   لم  لو   كما 
ً
عية  مطلق عية   أو   االتفاقية  من  المتبقية  األحكام  تنفيذ   قابلية  أو   وشر ا   الحكم  هذا   إنفاذ   قابلية  أو   صالحية  أو   شر

ً
  وفق

، االختصاص أخرى  دولة بأي  الخاصة  اللوائح أو / و  للقانون  
 . تتأثر   ال   القضان 

https://ae.capex.com/en/company/legal-documents
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 الحقوق ممارسة عدم. 35

35.1  .  
 
    الطرفي     من   أي  فشل  حال  ف

 
ط   ألي   الضار،  األداء  عل  اإلرصار   أو   االنتهاكات،   عن  تعويض   عل   للحصول  السع    ف  أحكام   من  حكم   أو   شر

    إخفاقه   أو   االتفاقية،  هذه
 
  يشكل  أال   يجب  االتفاقية،   هذه   بموجب  الطرف  لذلك  يحق  تعويض  أو   حق  أي  من  جزء   أو   أي   ممارسة ف

ً
  ضمنًيا   تنازل

 . عنها 

 التنازل . 36

كة  يجوز .  36.1     للشر
 
اماتها   أو   مزاياها   أو   حقوقها   من  أي  استبدال  أو   عن  التنازل  أو   نقل  أو   بيع  وقت  أي  ف   جميع   أو   االتفاقية  هذه  بموجب  التر 

اماتها   أو   مزاياها   أو   حقوقها    لتقديم   بأكملها   االتفاقية  تنفيذ   يخضع  أو   ثالث  لطرف  تجديدها   أو   عنها   التنازل   أو   نقلها   أو   االتفاقية  هذه  بموجب  التر 

    قيود   دون   ذلك  يتم   وقد .  العميل  إل  عمل  يوم  15  قبل  مسبق  كتان     إخطار 
 
كة  دمج  حالة  ف   إعادة   أو   ثالث،  طرف  مع  عليها   االستحواذ   أو   الشر

كة، تنظيم كة  تصفية  أو  الشر كة  من جزء  أو  كل   تحويل  أو   بيع  أو  الشر كة أصول أو  الشر  . ثالث طرف إل الشر

    أنه  والمفهوم  عليه  المتفق   من.  36.2
 
    الموضح  التجديد   أو   التنازل  أو   النقل  حالة   ف

 
كة   يكون  أعاله،  35.1  الفقرة   ف     الحق   للشر

 
  عن   الكشف   ف

    بما )   العميل  معلومات  جميع   نقل  أو / و 
 
 ومستندات   الواجبة  والعناية  والمراسالت   والتسجيل  الشخصية  البيانات  الحرص   ال   المثال  سبيل  عل  ذلك  ف

  خط    إشعار   تقديم  مراعاة  مع  مطلوب،   هو   كما   العميل  وأموال  العميل  حساب  تنقل(  العميل  تداول  وتاريــــخ  والسجالت  والملفات  العميل  تعريف 

 . العميل إل عمل   يوم 15  قبل

اماته أو  العميل  حقوق نقل  للعميل يجوز  ال .  36.3  القيام  ادعاء أو  نقلها   أو  تجديدها  أو  عليها  رسوم  فرض أو  عنها   التنازل أو  االتفاقية بموجب  التر 

 . بذلك

م . 37
ّ
 الُمقد

37.1  .  
    الحاالت   ف 

كة   إل  العميل   تقديم  فيها   يتم   البر يك   أو   األعمال  مقدم  مثل  ثالث  شخص  خالل   من  الشر   يقر   ،"( الُمقدم)"  المنتسب   أو   الشر

كة  بأن  العميل م  أن  توضيح   تم  كما .  والُمقدم  العميل  بي     إبرامها   يتم  منفصلة  اتفاقيات  بأي  ملزمة  ليست  الشر
ِّ
كة   بإلزام  له  مرصح  غت    المقد   الشر

 أو   استثمارية   أو   قانونية  استشارات  أو   استثمارية   خدمات   لتقديم   الخسائر،   ضد   ضمانات  لتقديم  باسمنا،  ائتمان  بتقديم   األشكال،  من  شكل   بأي

يبية ا   ُيذكر .  باسمنا   رص 
ً
م  أن  أيض

ِّ
    إليداعها   منك  األموال  بتحصيل   قبلنا   من  مخول  غت    المقد

  استخدام  عليك  ويجب  بك  الخاص  العميل  حساب  ف 

   األموال إيداع طرق
كة تقبلها  البر  . الشر

كة بأن العميل يقر .  37.2   تخفيض  يتم  لن  أنه المفهوم من. الحسابات تفعيل  حسب الرسوم. العمالء  لتقديم اإلغراءات مع للمقدم ستدفع الشر

 الرجوع   يرح  .  الطلب  عند   للعميل   الحوافز   هذه  حول   التفاصيل  من   مزيد   عن   سُيكشف .  للُمقدم  المدفوع   للحافز   نتيجة  للعميل   الحركة  إجمال  

 . الحوافز  حول التفاصيل من   لمزيد  أدناه،  1  الملحق من  9 القسم إل

 الُمخّول  الممثل. 38

كة  يجوز .  38.1     للشر
كة  إل  طلبات  لتقديم  العميل   عن  نيابة  ُمخّول  ممثل   قبول  معينة  حاالت  ف    تتعلق   أخرى  مسائل  أي   مع   للتعامل   أو   الشر

يطة  االتفاقية،  هذه   أو   العميل  بحساب كة  بإخطار   العميل  يقوم  أن  شر ا   كتابًيا   الشر
ً
   بتعيي     مسبق

ً
ا   ممثل

ً
  المتعلقة   المستندات  هذه  مثل  ويقدم  مفوض

امات  كة  بالتر      الشر
كة،  تطلبه  قد   كما   ذلك  إلثبات  التفويض  ووثائق  األموال؛  غسيل   مكافحة   ف      بما   األصول  حسب  ومصدقة  الشر

كة،   يرىص    الشر

كة قبل   من  الشخص هذا   عل الموافقة وتمت    الشر
   البر

كة مواصفات  بجميع  تف   . الغرض لهذا  الشر

كة   تستلم   لم   ما   . 38.2 كة، يحق  له،   الُمخّول  الممثل  تفويض   بإنهاء   العميل   من  كتابًيا   إخطاًرا   الشر   مواصلة  أدناه، 37.4 بالفقرة اإلخالل  دون للشر

  الطلبات   هذه   عل   العميل   وسيتعرف  العميل   عن  نيابة  المعتمد   الممثل  بواسطة  العميل   بحساب   المتعلقة  األخرى  التعليمات  أو / و   الطلبات   قبول 

 . له وملزمة  صالحة أنها  عل 

كة تتلفر   أن يجب . 38.3  . التفويض إنهاء تاريــــخ  من  األقل عل   عمل أيام  5 قبل   المعتمد  الممثل تفويض  بإنهاء  الكتان    اإلخطار  الشر
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كة يحق  . 38.4 اًما  ليس  ولكن )  للشر  المعتمد  الممثل من   العميل  بحساب المتعلقة  األخرى التعليمات  أو / و  الطلبات قبول  رفض ( العميل تجاه  التر 

  
 
 : التالية  الحاالت من   أي ف

كة  اشتبهت   إذا   . أ     معقول  بشكل  الشر
ا   به  مسموح   غت    له   الُمخول   الممثل  أن  ف 

ً
   أو   قانون

ً
  عل   للترصف   مناسب  بشكل  مخول

 النحو؛  هذا 
؛  حدوث .ب  التقصت 
كة  تضمن   لك   .ج ها   أو   بها   المعمول  اللوائح   أو   الصلة  ذات  السوق  ممارسات  أو / و   لقواعد   االمتثال  الشر   المعمول   القواني     من  غت 

 أو  بها؛
 . العميل مصالح لحماية .د

 المتعددة  الحسابات أصحاب.  39

، أو  شخصي     من  العميل يتألف عندما .  39.1 امات  المسؤوليات تكون  أن يجب  أكت  كة االتفاقية بموجب وااللتر    إخطار  أي يعتت  . ومتعددة  مشتر

 طلب   أي   يعتت  .  العميل  يشكلون   الذين   األشخاص  جميع  قبل   من  تقديمه  تم   قد   أنه   العميل  يشكلون  الذين   األشخاص  أحد   إل  ُيعط  آخر   إشعار   أو 

 . العميل  يشكلون الذين  األشخاص جميع قبل  من  تقديمه تم  قد  أنه العميل يشكلون الذين األشخاص أحد   يقدمه

39.2 .    
 
    األموال  جميع  فإن  العميل،  يشكلون  الذين  األشخاص  ألحد   العقل    العجز   أو   الوفاة  حالة  ف

كة  بها   تحتفظ  البر  عنها،   ينوب  من  أو   الشر

امات  جميع وبطلب( األحياء ) الح   الشخص  لصالح ستكون كة إل المستحقة والمسؤوليات  االلتر  ا   سيكون  الشر
ً
 (. األحياء)الح   عل مستحق

 : القانونية  التقييدات. 40

نت   عت    التداول  أداة   فإن  سبق،   مما   أي   تقييد   بدون  40.1 ونية  المنصة)  بنا   الخاصة  اإلنتر كة   اإللكتر  إليها   الوصول   يكون  حيث  متاحة   غت  (  للشر

،  غت   استخدامها   أو / و   
    بالحق   نحتفظ قانون 

نت  عت    التداول مرفق  إلغاء   أو / و   رفض  ف  ا   منها،  مكون أو   جزء أي  أو / و   بنا   الخاص  اإلنتر
ً
 لتقديرنا   وفق

   سبب  وألي الخاص
ويدك  ملزمي     نكون أن  دون  وقت،  أي وف  ير   أو  تفست    بأي  بتر   . لذلك  تت 

نت   عت    التداول  أداة  تشكل  ال   40.2 ونية   المنصة )  اإلنتر كة   اإللكتر ا   ألغراض،  استخدامها   يجوز   وال   ،(للشر
ً
    شخص  ألي  التماًسا   أو / و   عرض

  أي   ف 

    غت   أمًرا   له  االلتماس  أو / و   العرض  هذا  مثل  تقديم  يعتت    شخص  أي  أو / و   االلتماس،  أو / و   العرض  بهذا   فيها   ُيرصح  ال   قضائية  والية
  يتم   قد .  قانون 

نت  عت    التداول  وسيلة  استخدام  أو / و   إل  الوصول  تقييد  ونية  المنصة )  بنا   الخاصة   اإلنتر كة  اإللكتر  التداول  أداة  عت    المالية   العقود   وعرض  ،( للشر

نت  عت   ونية  المنصة)  اإلنتر كة  اإللكتر     ،( للشر
،  القضائية،   الواليات  بعض  ف  نت  عت    التداول  أداة  يدخلون  الذين  المستخدمي     من  ُيطلب  وبالتال   اإلنتر

ونية المنصة) كة اإللكتر  . ومراعاتها   القيود  بهذه إعالمهم( للشر

 
   المقيمي     العمالء   من   تداول  أي  نقبل  ال  نحن:  مهمة  مالحظة

    بالحق نحتفظ.  المتحدة  الواليات  ف 
 أو   إضافية  متطلبات  فرض ف 

وط     المقيمي    العمالء  لقبول  مسبقة شر
   معينة دول  من أو  ف 

ا  وقت  أي ف 
ً
  ملزمي    نكون  أن دون  والحرصي، الوحيد  لتقديرنا   ووفق

ير  أو  تفست   أي بتقديم  . تت 

 الفصل قابلية - االتفاق  مجمل. 41

 بينك   الكاملة   االتفاقية (  تعديالتها   أو / و   ومعارضها   وجداولها   ومرفقاتها   وإضافاتها   ومالحقها   مرفقاتها   مع   جنب  إل   جنًبا )  االتفاقية   هذه  تمثل .  41.1

نت   عت    التداول  مرفق  إل  بالوصول   يتعلق   فيما   وبيننا      أنها   كما   واستخدامها،  بنا   الخاص  اإلنتر
تيبات  جميع   محل   وتحل  تلع   االتفاقيات   أو   التر

  ينص   أو / و   محدد   هو   ما   باستثناء  وبيننا،  بينك  أخرى  تفاهمات  أو   اتصاالت  أي  محل  يحل  هنا،  المذكور   بالموضوع  يتعلق  فيما   وبيننا   بينك  السابقة

  " ذلك خالف عل 
وط ف   ". الطرفي    من   متبادلة  بموافقة  عليها  المتفق الشر

 

ء  أي  ُيفّش   لن  . 41.2  
    وارد   سر

  .  بها   المعمول  اللوائح  أو / و   والقواعد   للقواني     مخالف  عمل  أي  ارتكاب  يتطلب  أنه  عل  االتفاقية  هذه  ف 
  حالة   ف 

  تحكم   مستقبلية  أو   حالًيا   سارية  الئحة  أو   مرسوم  أو   قانون   أو   قانون  وأي   االتفاقية  هذه   أحكام  من  حكم  أي  بي     تناقض  أو / و   تعارض  أي   وجود 

    ولكن  يسود،   الذي   هو   األخت    هذا   فإن  االتفاقية،   هذه  بموجب  المعامالت 
  وتقييدها   تقليصها   يتم  بذلك   االتفاقية  هذه  حكم   يتأثر   الحالة  هذه   ف 

 . القانون متطلبات  ضمن  لجعلها  الالزم بالقدر   فقط
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  .  ملحوظ  تعهد   هو   االتفاقية  هذه  من  جزء   كل   . 41.3
 
    غت    أو   صالح  غت    االتفاقية   هذه   أحكام  من   حكم  أي   اعتبار   حالة   ف

  للتنفيذ   قابل   غت    أو   قانون 

،   اختصاص  ذات   محكمة  قبل   من  األشكال  من   شكل  بأي  
عية   عدم  أو   البطالن  هذا   مثل   فإن  قضان    حكم   أي   عل  يؤثر   لن  التنفيذ   قابلية  عدم  أو   الشر

 . األحوال من  حال بأي تبطل  أو  تتأثر  ولن  الكامل والتأثت    المفعول سارية  تظل والذي االتفاقية، هذه  أحكام من حكم   من  جزء أو  آخر 

    االتفاقية،   هذه   بأحكام  يتعلق   فيما   . 41.4
  بقصد   نية  بحسن  الطرفان  يتفاوض   سوف  جزئًيا،   أو   كلًيا   للتنفيذ،  قابلة  غت    أو   صالحة  غت    تعتت    البر

    يتوافق   صالح  بأخر   الباطل   الحكم  استبدال
 
ه   ف كة  نواياهم  مع  تتفق  بطريقة  الباطل   الحكم  مع   أفضل   بشكل   االقتصادي  تأثت   موضح   هو   كما   المشتر

  
 
،   حد   أقص  إل  االتفاقية،   هذه  إصالح   ويجب  االتفاقية،  هذه   ف  

ها   قانون      غت    أو   صالح   غت    الحكم  هذا   كان  لو   كما   وتفست 
  قابل   غت    أو   قانون 

ا  احتواؤه يتم  لم  حكم، من  جزء أو  للتنفيذ،
ً
  حد  أقص  إل للتنفيذ  وقابل وقانونًيا  صالًحا  يكون  بحيث الجزء أو  الحكم هذا   تعديل ويتم هنا، مطلق

 . ممكن

عتت    إذا   سبق،  ما   تقييد   دون  . 41.5
ُ
    وارد (  البند  من  جزء  أو )   بند   أي  ا

 
  يتعلق   فيما   مفرط  بشكل  واسًعا   األسباب  من  سبب  ألي  االتفاقية  هذه  ف

ه  فيجب الموضوع،  أو  النشاط أو  بالمدة   المعمول  القانون  مع  يتوافق  حد  أقص   إل للتنفيذ  قابلة  يكون   بحيث  وتقليصه،  تقييده  خالل   من تفست 

   به
 
 . الوقت ذلك  ف
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وط - 1 الملحق  الفروقات عقود  تداول شر

وط النطاق .1  األخرى  الملزمة  والشر

   يتداولون الذين  العمالء عل فقط  الملحق هذا  ينطبق   .1.1
 . الفروقات مقابل  للعقود   المالية األدوات ف 

وط   أن  المفهوم   من .1.2 ات   والمتطلبات  واألحكام  الشر  الفروقات  مقابل  العقود   تداول   عل  تنطبق   قد   اإلضافية  والقيود   والوظائف  والمت  
كة  ويحق بها،  ملزم أنه عل العميل ويوافق الصلة  ذات المنصة عل المتاحة ها  للشر ا  تغيت 

ً
  لذلك،  هذه؛ العميل اتفاقية ألحكام وفق

ات هذه  من  التحقق عل العميل يوافق   .   جديد  فروقات عقود  طلب  تقديم قبل  التغيت 
 

ذ 
ّ
نف
ُ
    األوامر  ت

ا  الفروقات مقابل العقود  ف 
ً
 .الموقع عل المتاح" األوامر تنفيذ   وسياسة الفوائد  أفضل ملخص " لـ   وفق

 الفروقات  عقود  طلبات  أنواع .2

كة، مع  التالية الفروقات عقود  طلبات وضع يمكن  .2.1 ا  الشر
ً
 :   العميل يمتلكه  الذي العميل حساب أنواع  عل  اعتماد

ا   استالمه تم  الذي للتنفيذ  القابل السعر  إل  باإلشارة  جديدة طلبات العميل يرسل السابق التسعت   . أ
ً
 . مسبق

ذ . الحد  .ب
ّ
نف
ُ
ا  األوامر  ت

ً
 . صالحيتها  انتهاء أو  إلغاؤها  أو  تنفيذها  يتم  حبر  منه أفضل أو  المحدد  بالسعر  العميل لمواصفات وفق

ذ . السوق .ج
ّ
نف
ُ
   متاح سعر  بأفضل الفور  عل  األوامر  ت

 . النظام ف 
ذ  السوق نطاق .د

ّ
نف
ُ
   متاح سعر  بأفضل الفور  عل األوامر  ت

 . المحدد  النطاق ضمن السعري االنزالق أن طالما  النظام  ف 
ذ   ذلك،  بعد .  الطلب  تعامل  سعر   إل  السوق  سعر   يصل  حبر   تنفيذها   يتم  ال   ولكن  نشطة  األوامر .  الوقف . ه

ّ
نف
ُ
    كأوامر   األوامر   ت

 نطاق   ف 
ا  المرتبط  الحقل كان  إذا  ما  عل  بناءً  المالية الورقة أو  السوق

ً
 . ال  أم محدد

ذ .  الطلب  تعامل  سعر   إل  السوق  سعر   يصل  حبر   تنفيذها   يتم  ال   ولكن  نشطة  األوامر   الخسارة،  حد  . و
ّ
نف
ُ
 كأوامر   ذلك  بعد   األوامر   ت

 . منه أفضل أو  للطلب  محدد  بسعر  محددة
  أضف)  بهم  الخاصة  الطلبات  بمعرفات  ومربوطي     منفصل   بشكل  تقديمهما   يتم  طلبي     من  بديل  طلب  أوامر   تتكون.  بديل  طلب .ز

 (. األحرف معرفات تمثله  ما  هنا 

 . العميل طلبات  من والتنفيذ  الطلبات إزالة أو  إلغاء إضافة، .3

ها   أو (  بها  مسموًحا   كان  إذا )  وتنفيذها   الطلبات  تقديم  يمكن  .3.1   مقابل   العقود   من  نوع  لكل  التداول  ساعات  خالل  إزالتها   أو   تغيت 
كة موقع عل يظهر  الفروقات    الشر

ون  كة من المعدلة بصيغته  المنصة، أو / و  اإللكتر  . آلخر   وقت  من الشر
ها أو   .3.2  بها( تغيت 

ً
ازالتها خالل أو خارج ساعات التداول لكل نوع من عقود الفروقات يظهر يمكن تقديم الطلبات و )اذا كان مسموحا

كة من وقت آلخر.  كة أو عل منصة التداول، بصيغته المعدلة من الشر  عل موقع الشر
   المعلقة، األوامر  تظل  .3.3

ذ،  لم  البر
ّ
نف
ٌ
 (. االقتضاء حسب) التالية  التداول جلسة خالل سارية ت

ذ  لم .3.4
ّ
نف
ُ
 . إلغاؤها  وسيتم  المفعول سارية تظل ولن لملئها  كاف    حجم  وجود  عدم بسبب السوق أوامر  ت

ّحل   .3.5
    العمل  إغالق  عند   التال    العمل   يوم   إل  المفتوحة  الصفقات  جميع  سترُ

 حقوق  مراعاة  مع   الصلة،   ذات  األساسية  السوق  ف 
كة     الشر
ّحل.  المفتوحة  الفورية  الصفقة  إغالق  ف 

ة  انتهاء  عند   مفتوحة  آجلة  صفقات  أي  سترُ ة   إل  الصلة  ذات  الفتر  ذات   التالية  الفتر
ا  الصلة

ً
كة لحقوق وفق     الشر

 . المفتوحة الصفقة إغالق ف 
ا   صالحة  الطلبات  تكون  أن  يجب .3.6

ً
  صالحية   وقت  تحديد   يتم  لم  إذا .  العميل  قبل  من  محدد   هو   كما   المحدد،  الطلب  ووقت  لنوع  وفق

ة  صالًحا   يكون  أن  فيجب  الطلب، كة  يجوز   ذلك،  ومع.  محددة  غت    لفتر  أمر   مستوى  عند   المعلقة  الطلبات  كل  أو   واحد  حذف  للشر
    محدد   هو  كما   اإليقاف

  ( 2 القسم) التعريفات ف 
 . الملحق هذا  من أدناه( و) 7.4 الفقرة وف 

   وضعها   بعد   إزالتها   أو   الطلبات  تغيت   يمكن  ال   .3.7
   الخسارة  إيقاف  أوامر   تغيت    يمكن.  السوق  ف 

 الصفقة  وضع  تم   إذا   حبر   األرباح  وجب 
  
ا ) معي    مستوى من أعل مسافة أنها  طالما  السوق ف 

ً
 (. التداول رمز   عل اعتماد

http://ae.capex.com/
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 حبر   صالًحا   يكن  لم  إذا   تنفيذه،  قبل  معلق  طلب  تعديل  أو   حذف  أو   المعلقة  الطلبات  صالحية  انتهاء   تاريــــخ   تغيت    للعميل  يجوز  .3.8
 .(GTC) إلغائه

    الفردية  المالية  األدوات   بجميع   يتعلق  فيما   االتفاقية  هذه  شيان  أثناء .3.9
كة   عل  يتعي     تداولها،   يتم   البر   عل  العميل  أوامر   تنفيذ   الشر

ل  بصفة الخاص، الحساب أساس
ّ
   أو / و  موك

ة المعالجة نموذج ف   . المباشر
كة تتحمل لن  .3.10  . طلب أي دقة من التحقق عن  مسؤولية أي الشر

 
ذ   .3.11

ّ
نف
ُ
 :   التال   النحو  عل الفروقات عقود  طلبات ت

 
 : العمالت زوج  عل الفروقات عقود  . أ

ذ  . أ
ّ
نف
ُ
   أوامر  ت

 المعلنة؛  باألسعار  األرباح جب 
ذ   .ب

ّ
نف
ُ
 األول؛ السوق بأسعار  المغلقة للصفقات  الخسارة إيقاف أوامر  ت

ذ   .ج
ّ
نف
ُ
 المعلنة؛ باألسعار   الحد  طلبات ت

ذ   .د
ّ
نف
ُ
اء  وقف أوامر  ت  . األول السوق بأسعار  افتتاحية لصفقة البيع وإيقاف الشر

 : األساسية لألصول  الفروقات عقود  .ب
ذ  . أ

ّ
نف
ُ
   أوامر  ت

 المعلنة؛  باألسعار  األرباح جب 
ذ   .ب

ّ
نف
ُ
 المعلنة؛ باألسعار   الحد  طلبات ت

ذ   .ج
ّ
نف
ُ
 األول؛ السوق بأسعار   الخسارة إيقاف أوامر  ت

ذ   .د
ّ
نف
ُ
اء  وقف أوامر  ت  . األول السوق بأسعار  االفتتاحية للصفقة البيع وإيقاف الشر

 
كة .3.12     ذلك  خالف   عل  االتفاق  يتم  لم   ما   ملزمة،  ليست  الشر

  معاملة   أي   حالة  بشأن  للعميل  المشورة   تقديم  أو   بمراقبة  االتفاقية،  ف 
كة  تقرر   عندما .  للعميل  مفتوحة  صفقة  أي  إغالق  أو    اعتباره   يتم  ولن  تقديري  أساس  عل  بذلك  القيام  فسيتم  بذلك،  القيام  الشر

ا 
ً
ام  تعهد    باالستمرار   بالتر 

 . بذلك القيام ف 
   بصفقاته  دراية عل يكون أن  مسؤولية العميل عاتق عل تقع .3.13

 . األوقات جميع  ف 
    األسعار   تعتمد   .3.14

    عالية  تقلبات   هناك   كان  إذا   ذلك،   ومع .  الصلة  ذات  األساسية  األسواق   عل   العميل   منصة  عل   تظهر   البر
  ف 

    متاًحا   سيكون  الذي   األول   السعر   عل  العميل  يحصل  وقد   الطلب  تنفيذ   يتغت    قد   األساسية،  السوق
 السعر   وليس   األسواق   ف 

 . زبون  لـ سلب    أو  إيجان    انزالق ذلك عن ينتج وقد  المطلوب،
كة تقدم .3.15 ، األصل سعر  مراعاة خالل من  األسعار  عروض الشر     ال  ولكن األساس 

 مئوية  نسبة أي ضمن تقع األسعار  هذه أن يعب 
كة  من  المقدمة  األسعار   عروض  ستعكس  الصلة،  ذي   األساس    السوق  ُيغلق  عندما .  األساس    األصل  سعر   من   محددة   ما   الشر
كة  تعتقد      الصلة  ذي  األساس    لألصل الحال    والطلب  العرض  سعر  أنه  الشر

 سيتم   األسعار   هذه  بأن  العميل  يقر .  الوقت  ذلك   ف 
كة قبل من  تحديدها  ا  الشر

ً
 . المطلق لتقديرها   وفق

3.16.   
كة قدرة عدم حالة ف  ا  آخر، سبب أي أو  الحجم أو  بالسعر  يتعلق  فيما  الطلب، متابعة عل الشر

ً
  تداول  حساب نوع عل اعتماد

سل  العميل، كة  ستر   يطلبه   الذي  السعر   يتوفر   حبر   للتعامل  استعداد   عل  عليه  هو   الذي  بالسعر   للعميل  أسعار   عرض  إعادة  الشر
كة  تتلقاه  الذي  التال    المتاح  السعر   ه    للعميل  المقدمة  األسعار   عرض  إعادة.  العميل   أن   المفهوم  من.  األسعار   مواجز   من  الشر
كة  . المعلقة الطلبات تسعت    تعيد  ال  الشر

 

 والمقايضات والعمالت، األسعار، .4

اء  سعر   عرض  التداول  منصة  ستوفر  .4.1 ا   تقر   أنت.  التداول  منصة  عل  تداوله  يتم  أساس    أصل  لكل  بيع  وسعر   شر
ً
 فتح  عند   أنه  أيض

اء عملية اء التداول منصة تحدده الذي بالسعر   إال  بذلك القيام لك يجوز  ال  بيع،  عملية إغالق أو  شر  أنت . األساس   األصل هذا  لشر
ا   تقر 

ً
اء،  عملية  إغالق  أو   بيع  عملية  فتح  عند   أنه  أيض  األصل  لهذا   التداول  منصة  تحدده  الذي  بالسعر   إال   بذلك  القيام  لك  يجوز   ال   شر
 . األساس  

كة  لدى   المتاحة  المالية  األدوات   جميع   .4.2     الشر
    الموقع  أو / و   المنصة   عل  متاحة  هوامش   لها   البر

ون  كة  يحق.  اإللكتر  تعديل   للشر
ا   هوامشها 

ً
ات  هذه  تتأثر   أن  يجب.  آلخر   وقت  من  لتقديرها   وفق     الموقع  أو / و   المنصة  عل  التغيت 

ون   عن   مسؤول   والعميل  اإللكتر
 . بانتظام تحديثات وجود  من التحقق
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ل  ال   قد  .4.2.1
ّ
مث
ُ
ا   تظهر   قد   ولكنها   النقدية،  الناحية  من  األسعار   فروق  ت

ً
    أيض

    النقاط،  مثل  أخرى   وحدات  ف 
  تختلف   أن  يمكن  والبر

ا   قيمتها 
ً
،  موقعنا   عل   أدواتنا   جميع  عت    النقطة  قيمة   عل   العثور   من  ستتمكن.  األداة  عل   اعتماد  

ون    خالل   من  اإللكتر
 . منصتنا  عل أساس   عنرص  كل  إل الوصول 

    أو / و   السائلة،  وغت    المتقلبة  السوق  ظروف  بسبب  الرئيسية  اإلعالنات  خالل  األسعار   فروق  تزداد   قد  .4.2.2
  من   متأخر   وقت   ف 

 . الليل
   مفتوحة صفقة عل للحفاظ .4.3

  مبلغها  عن ُيكشف  تبييت، رسوم دفع العميل من ُيطلب قد  الفروقات، مقابل العقود  أنواع بعض  ف 
كة  موقع  عل   .  الويب  عل   الشر

    المفتوحة  الصفقات  قيمة  تخفيض  أو   زيادة  يتم  التبييت،  رسوم  حالة  ف 
 مقابل  العقود   أنواع  بعض  ف 

ة اليومية طوال التبييت رسوم طريق عن الفروقات  . العقد  فتر
 بتوقيت  22:00  الساعة  عل  األجنبية  العمالت  أزواج  عدا   ما   األدوات  جميع  مقايضاتيتم احتساب تبييت    الخميس،  إل  االثني     من .4.4

    جمعة  يوم  الصيف وكل  توقيت   خالل   21:00  عل  و   الشتاء  توقيت   خالل   غرينتش
  خالل   غرينتش  بتوقيت   22:00  الساعة  ف 

 عطلة   عن  للتعويض  مرات   ثالث   swap fees  التبييت  رسوم  مضاعفة  يتم   ،     الصيف   توقيت  خالل  21:00 عل  و   الشتاء   توقيت 
 . التالية األسبوع نهاية

ة  خالل  الرسوم  من  معفاة  التبييت  من  الخالية  الحسابات  تظل     موضح  هو   كما   السماح  فتر
 
ا   أدناه،  الجدول  ف

ً
    المعنية  للفئة  وفق

 إليها   تنتم    البر

    المراكز   ستخضع .  المالية  األداة
ة  نهاية  بعد   امتالكها   يستمر   البر فرض  لرسوم  السماح  فتر

ُ
    ت

 
  توقيت   خالل جرينتش  بتوقيت  22:00  الساعة   ف

ة نهاية  بعد   الصيف توقيت خالل  21:00 وعل الشتاء  . المذكورة الفتر

 

 

( مجموعة االداة  ة السماح )احتساب الليال 
 فتر

 ليال   5 العمالت األجنبية الرئيسية 

 العمالت األجنبية الثانوية 

 

 ليال   3

 العمالت األجنبية النادرة 

 

 ليال   2

 ليال   3 المعادن

ات   ليال   2 المؤشر

 ليال   4 الطاقة

 ليال   4 السلع

 ليال   4 صناديق االستثمار المتداولة 

 ليال   4 األسهم 

 ليال   3 العمالت الرقمية 

ThematiX 4   ليال 
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ضاعف  األجنبية،  العمالت   ألزواج  بالنسبة  .4.5
ُ
 بتوقيت   22:00  الساعة  أربعاء  يوم  كل  مرات  ثالث  الليلية  Rollover  التبييت  رسوم   ت

   التوقيت خالل   21:00 عل  و  الشتاء توقيت   خالل جرينتش
 . القادمة األسبوع نهاية عطلة لتعويض الصيف 

 

 اللوتات  .5

كة  تقدم  قد .  فروقات  عقد   لكل  المحددة  القياس  وحدة  هو (  واحد)  1  القياس    اللوت  حجم .5.1 ا   الشر
ً
ة،   وحصًصا   قياسية،  عقود  صغت 

ا 
ً
ا  مصغرة،  وعروض

ً
   آلخر   وقت من  المحدد  النحو  عل لتقديرها،   وفق

كة  موقع أو  العقد  مواصفات ف   . الويب عل  الشر

كة  تقدمه ثالث لطرف برنامج أي أو  الخسارة، إيقاف طلبات المتابع، الخسارة إيقاف  .6  الشر
   التداول عمليات أن عل العميل يوافق  6.1

 نظام  أو / و  المتابع الخسارة إيقاف مثل العميل تداول لمنصة إضافية وظائف تستخدم البر

 تتحمل  وال   به  الخاصة  التداول  محطة  عل  مباشر   بشكل  يعتمد   أنه  حيث  العميل،  مسؤولية  تحت  بالكامل  تنفيذه  يتم  آل    تداول

كة  . نوع  أي من مسؤولية أي الشر

ورة  يحد   لن   الخسارة  إيقاف  أمر   وضع   أن  عل  العميل  يوافق  6.2  تجعل   قد   السوق  ظروف   ألن  المقصودة،  للمبالغ   الخسائر   من   بالرص 

كة  تتحمل  وال   المحدد  بالسعر  األمر  هذا  مثل  تنفيذ  المستحيل من  . اإلطالق عل مسؤولية أي الشر

 الهامش  متطلبات .7

    عليه  والحفاظ  األول    الهامش  توفت    العميل  عل  يجب  .7.1
ا   الحدود   هذه  مثل  ف 

ً
 وطنية  تدابت    أي  أو   التنظيمية  الجهة  لحدود   وفق

   التفاصيل ترد . أخرى
 . الموقع عل والهامش المالية الرافعة سياسة  ف 

كة  يحق   قاهرة،  بأنها   تصنف  قوة  يحدث  لم  ما   .7.2     منشور   توفت    خالل  من  الهامش،  متطلبات  تغيت    للشر
( المنصة   أو / و   الويب  موقع)  ف 

كة  ويحق  . الجديدة الصفقات عل الجديدة  الهامش  متطلبات تطبيق للشر

كة  يحق .7.3     للعميل  مسبق  إشعار   دون  الهامش  متطلبات  تغيت    للشر
ف  قوة  حدوث  حالة  ف 

ّ
صن

ُ
  هناك   تكون  عندما   وخاصة  قاهرة  بأنها   ت

  .  طبيعية  غت    سوق  ظروف
كة  يحق  الحالة،  هذه  ف   والصفقات   الجديدة   الصفقات  عل  الجديدة   الهامش   متطلبات  تطبيق   للشر

 . بالفعل  المفتوحة

كة  يحق   العميل،  اتفاقية  من.  13.1  بالفقرة  اإلخالل  عدم  مع .7.4  المفتوحة   الصفقات  حجم  تحديد   أو / و   السوق  بأسعار   اإلغالق  للشر

   الجديدة العمالء طلبات ورفض للعميل
 : التالية الحاالت من أي ف 

كة تعتت   . أ وط  هناك أن الشر  . طبيعية غت   تداول شر
 . الهامش لمتطلبات  األدن   الحد  عن العميل ضمان قيمة تقل .ب
   .ج

    بما   الحال    الرصيد )  العقارية  القيمة  تكون  وقت،  أي  ف 
 المئوية  النسبة  من  أقل  أو   مساوية(  المفتوحة  الصفقات  ذلك   ف 

 . المفتوحة بالصفقة لالحتفاظ  الالزم( الضمان) الهامش من  المحددة
كة  تقوم .د     بما )  التغطية  هامش   طلب  بإجراء   الشر

  العميل   ويفشل(  تلقائًيا  العميل  بإخطار   المنصة   فيه  تقوم   الذي  الموقف   ذلك  ف 
  
 . به  الوفاء ف 

كة نظام يرفض  . ه  . العميل حساب  عل المفروضة التداول قيود  بسبب الطلب  الشر
    الهامش  إل  الملكية  حقوق  نسبة)  % 50  إل  الهامش   مستوى  يصل  عندما   . و

    العميل  صفقات  ستبدأ   ، (العميل  حساب  ف 
 ف 

كة تمتلك( %50 اإلغالق مستوى) السوق بأسعار  خسارة األكت   بالصفقات تلقائًيا  اإلغالق    الحق الشر
 . جديد  طلب رفض  ف 

 
م ال  .7.5 كة تلتر      االنغماس ) للعميل  التغطية هامش طلب بإجراء  الشر

  إل  وصلت  أنها  من  تلقائًيا   العميل المنصة تحذر   عندما  الموقف ف 
   الهامش من معينة نسبة

كة قامت  إذا  ذلك، ومع(. العميل حساب ف    اتخاذ  العميل عل فيجب التغطية، هامش طلب  بإجراء الشر
 : الموقف مع للتعامل  كليهما   أو  الخيارين من أي

 أو  ؛(المغلقة الصفقات) للمخاطر  تعرضه  من الحد  . أ
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    األموال من المزيد  إيداع .ب
 . به الخاص العميل حساب ف 

 
 . العميل حساب بعملة نقدية  بأموال الهامش  دفع يجب  .7.6

 
  الهامش   من   أي  نقل  أو   عن  التنازل  عل   الموافقة  أو   اإلطالق،  عل  معلقة  أمنية  مصلحة   أي   امتالك  أو   إنشاء   بعدم  العميل   يتعهد   .7.7

كة إل المحول   . الشر
   الهامش  يظهر   أن  يجب  األمر،  تنفيذ  بمجرد  أنه  المفهوم  من

 للحفاظ كضمان  الستخدامه  نظًرا  ولكن  منه، جزًءا   ويشكل  الرصيد   ف 
 . للسحب متاًحا  يكون فلن  مفتوًحا،  المركز  عل

 الصفقات  تسوية .8

طّبق الصفقة، إتمام عند  8.1
ُ
 : التالية اإلجراءات أحد  ت

  العميل يكون أن يجب . أ
ً
 : الصفقة كانت  إذا  الفرق عن  مسؤول

 أو  الصفقة؛ افتتاح سعر  من  أعل الصفقة إغالق وسعر  بيع، . أ
اء، .ب  . الصفقة افتتاح سعر  من أقل الصفقة إغالق وسعر  شر

 : الصفقة كانت  إذا  الفرق العميل يتلفر  أن يجب .ب
a) ،أو  الصفقة؛ افتتاح سعر  من أقل الصفقة إغالق وسعر  بيع 
b) ،اء  . الصفقة افتتاح سعر  من أعل الصفقة إغالق وسعر  شر

 
    المبالغ  جميع   فإن  ذلك،   خالف   عل   الطرفان  يتفق   لم  ما  8.2

   الطرفي     من  أي  يكون  البر
ً
 هذا   من   8.1  الفقرة   بموجب   عنها   مسؤول

كة  العميل  ُيفّوض  بموجبه، .  صالحيتها   انتهاء  أو   الصفقة  إغالق   عند   فوًرا   الدفع   مستحقة  تكون   الملحق  اعتماد   أو   بخصم   الشر
 . معاملة  كل  إغالق عند  الصلة ذات بالمبالغ الصلة ذي العميل حساب

 

ر إليه العقود  8.3 ر الذي تشبر ر العقود مقابل الفروقات، ال يوجد تسليمر أو حفظ لألصل األساس   
 من المفهوم أنه عند التداول ف 

 .مقابل الفروقات

 

 مكان التنفيذ واإلغراءاتر  .9

كة  عل  يجب  التداول،  منصة  عل  طلب  تقديم  بمجرد   أنه  المفهوم  من  9.1   باسم   ُيعرف)  ثالث  طرف  إل  للتنفيذ   طلبك  إرسال  الشر
ة  المعالجة     ،(كوكيل  العمل  أو (  STP)  المباشر

كة  تكون  لن   الحالة  هذه  وف      مقابل  كطرف  العمل  كذلك   الشر
  موقع   وسيكون  الطلب  ف 

 . الثالث الطرف  هو  التنفيذ 

كة يجوز  9.2 ا  تقرر  أن للشر
ً
 . ثالث لطرف  تابع تنفيذ  مكان  إل العميل طلب  لتنفيذ   أمًرا  تضع أن الخاص لتقديرها  وفق

ر يستخدمها العميل 9.3  
وط تقديم عروض األسعار تعتمد علر أنواعر الحسابات الن   :يقر العميل بأن شر

   لألوامر  بالنسبة 
  التداول  منصة عل المعروضة األسعار  وعروض  األسعار  فإن ، STP أساس عل تنفيذها   يتم البر

    تلك  ه  
كة تنفيذ   مكان  يوفرها   البر   لعقد   األساس    لألصل (ASK و BID أسعار) أسعار  عل" التنفيذ  مكان"  يحصل. الشر
 التنفيذ   مكان  يستخدم  ،  ذلك  بعد (.  األسعار  مغذيات  مثل)  طيبة  سمعة  ذات  خارجية  مرجعية  مصادر   من  معي     فروقات

كة وتزويد  معي    الفروقات مقابل لعقد   بها  الخاصة للتداول  القابلة األسعار  لحساب األسعار  هذه  .بها الشر
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كة تكون  ، DOA  نموذج   بموجب لألوامر  بالنسبة   التنفيذ  نموذج   بموجب. تدخلها  صفقة لكل الرئيسية  الجهة ه    الشر
DOA ،  كة تقوم يد  بتسعت    الشر كة موقع  عل  المعروضة الفروق. أداة لكل  ست     الشر

ون  ة اإللكتر   عل  تختلف وقد  متغت 
ا  ،  اليوم مدار 

ً
 . المتاحة والسيولة السوق تقلب عل  اعتماد

 

كة  تقوم   عندما   أنه   المفهوم  من 9.4 تيب  الشر  أساس    كمبدأ   بنفسها   بتنفيذها   تقوم  وال   تنفيذ   موقع  خالل  من  العميل  أوامر   لتنفيذ   بالتر
كة  تفرض  عندما   فقط  الفروقات،  عقود   من  معينة  ألنواع  بالنسبة  العميل،  ضد  كة   تدفع  العميل،  عل  منفصلة  عموالت  الشر  الشر
ا 
ً
حسب.  للعميل  المقدمة  الخدمة  جودة  لتحسي     الرسوم  هذه  ُصممت .  التنفيذ   موقع   إل   شهرية  عموالت  أيض

ُ
 من  مئوية  كنسبة  ت

   العموالت إجمال  
كة  تتقاضاها  البر  . الفروقات مقابل العقود  من  معي    لنوع   الشر

كة  يجوز   9.5 ذ   معاملة  بأي  يتعلق  فيما   أو / و   قبلنا   من   فيها   الدخول   يتم   معاملة   أي  من  االستفادة  أو / و   المشاركة  للشر
ّ
نف
ُ
. العميل  عن  نيابة  ت

    المشاركة  ترتيبات  أو   المكافآت  هذه  من  أي  تفاصيل  تحديد   يتم  لن
كة  يجوز .  الصلة  ذي  التجارة  تأكيد   ف   معقول،   طلب  عل  بناءً   للشر

 . المكافآت هذه  من أي مبلغ عن لك تكشف أن اإلمكان وبقدر 

كة  الخاصة  والطلب  العرض  أسعار   حساب  طريقة  احتساب  يتم 9.6     بالشر
 سعر   إل  بالرجوع  معي     فروقات  لعقد   المنصة  عل  تظهر   البر

كة عليه تحصل  والذي الصلة، ذي األساس   األصل    خارجية  لجهة التابعة التنفيذ  أماكن من  الشر
 الخاصة  أسعارها  عل  تحصل البر

(. األسعار  مواجز   مثل)  طيبة  سمعة  ذات  خارجية  مرجعية  مصادر   من  معي     فروقات  لعقد   األساس    لألصل(  والطلب  العرض  أسعار )
كة  وتزويد   معي     فروقات  لعقد   للتداول   القابلة  أسعارها   لحساب  األسعار   هذه   التنفيذ   مواقع   تستخدم   ثم كة   تقوم.  بها   الشر  الشر

ويد   بدورها      أنه   المالحظ  من.  الخاصة  بأسعارها   منصتها   عل   العمالء   بتر 
كة  تختار   قد   الفروقات،  مقابل  العقود   أنواع   معظم  ف   الشر

ة  بي     الفرق.  الهامش  زيادة     األسعار   والطلب،  العرض  بي   .  الهامش  هو   معي     فروقات  لعقد   والطلب  العرض  أسعار   تسعت 
  يعرضها   البر

    باألسعار   مقارنة   للعمالء 
ا   يضيف )  التنفيذ   مكان  خارجية،   لجهة  خارجية  مرجعية  مصادر   من  عليها   يحصل  البر

ً
 فروق   إل  هامش

  (.  األسعار
كة  تزيد   ال   الفروقات،  مقابل  العقود   من  أخرى  أنواع  ف      األسعار   الشر

 منفصلة  عمولة  تفرض  ولكنها   للعمالء  تقدمها   البر
 
ً
كة عموالت تظهر .  ذلك من بدل    الموقع  عل الشر

ون  وط تحت  اإللكتر  . والرسوم  المصاريف وتحت التداول شر

 

وط  البنود   جميع  قراءة   يجب       الواردة  والشر
    تعديالت،  دون  قبولها   أو   عليها   الموافقة  أو   االتفاقية  هذه  ف 

وط   هذه   تشمل  والبر  الشر

  عليها  المنصوص واألحكام
ً
  تصبح أن قبل  إليها، باإلشارة  هنا   المدرجة وتلك أدناه رصاحة

ً
كة عميل  . Key Way Markets Ltd لشر

اضات  لديك   كانت  إذا  وط   هذه   من  أي  عل  اعتر ام   عل   توافق  ال   كنت  إذا   أو / و   منها،   جزء  أي  أو   واألحكام،  الشر وط  بهذه  االلتر    واألحكام،   الشر

نت عت   التداول وسيلة تستخدم  أو / و  تدخل فال  منها، جزء أي أو   . الفور  عل  كتابًيا   وإبالغنا  األشكال من شكل بأي  بنا  الخاصة اإلنتر

 

كات  10 .  إجراءات الشر

  

كات  إلجراءات   الفروقات  مقابل  العقود   تخضع .  10.1     بما   الشر
كة  يجوز .  األرباح  تعديالت   ذلك   ف    األرباح   توزيعات  عل  تعديالت   إجراء   للشر

  
  عادة   التعديالت  هذه   إجراء   يتم .  الفروقات  لعقود   األساسية  األصول  ألصحاب  أرباح   توزيعات  جدولة   تمت  إذا   العميل  تداول  حساب  ف 

  
ة المراكز  احتساب يتم بينما  ،  تعديالت الطويلة المراكز  تتلفر . السابقة األرباح  تاريــــخ  ف   . االقتضاء  عند  القصت 

كة عامة ويؤثر عل  كة اإللزام  هو حدث تبدأه شر
 .أسهمها / حقوق الملكيةحدث الشر

كات اإللزامية من بي   أمور أخرى  :يمكن أن تكون أحداث الشر

   ر•
. يتم حجز توزيعات األرباح المتعلقة بمراكز األسهم ف  كات للمساهمي   توزيعات األرباح: يتم تخصيص جزء من أرباح الشر

  التاريــــخ. سيتم إضافة مدفوعا
ائب مقتطعة مطبقة يتم خصمها  تاريــــخ الدفع بناًء عل الحيازة المؤهلة ف  ت األرباح مع أي رص 

اء(  .)تنطبق فقط عل صفقات الطويلة / الشر

https://ae.capex.com/en/trading-conditions
https://ae.capex.com/summary-of-costs-and-fees
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كة وسعر األسهم الالحقة  ر•   عدد األسهم القائمة للشر
تجزئة األسهم / تجزئة األسهم العكسية: يتم تعديل الزيادة / النقص ف 

ا لذلك. مثل هذا الحدث سوف يتأثر بالتا
ً
 .ريــــخ السابقوالقيمة االسمية وفق

  التاريــــخ السابق للتاريــــخ  ر•
  تاريــــخ سابق بناًء عل الحيازة المؤهلة ف 

األسهم اإلضافية: يتم تخصيص األسهم اإلضافية ف 

السابق وستكون متاحة للتداول بعد تاريــــخ القيمة عند االستالم من الوكيل. يمكن التعامل مع مثل هذه األحداث إما عن  

 .ة لحساب العميل أو عن طريق إضافة قيمة الحصة المذكورة إل حساب العميلطريق توفت  األسهم اإلضافي

  يحتفظ بها العمالء من حسابات العميل.  ر•
  تخضع لعملية التصفية والبر

كة البر التصفية: ستتم إزالة األدوات المالية للشر

  حسابات العميل عند االستالم
 .ستقيد عمليات التصفية، إن وجدت، ف 

كة جديدة ومستقلة، من خالل توزيــــع أسهم جديدة  المنبثقة: تر• كة األم قيمتها بعد االنفصال، بسبب إنشاء شر فقد أسهم الشر

كة الجديدة كتعويض كة األم. يحصل حاملو األداة المالية المذكورة عل أسهم معادلة للشر  .للشر

 ر•
ً
كتان لتشكيل كيان واحد. غالبا كات العامة مع الهدف المعلن  عمليات الدمج: يحدث االندماج عندما تتحد شر  ما تندمج الشر

  السوق أو من دخول قطاعات أعمال جديدة. ستنعكس  
، من خالل اكتساب حصة ف    زيادة قيمة المساهمي  

المتمثل ف 

 .التعديالت ذات الصلة عل حسابات العميل

 

  هذا القسم وال 
  لم يتم تضمينها ف 

كات الخاصة البر كة مع أحداث الشر   قد تكون خاصة و / أو غت  متكررة  ستتعامل الشر
بر

كة   كة ال يؤثر عل الشؤون المالية للشر ا لتقدير الشر
ً
لصالح العمالء إل الحد الذي يسمح فيه الوقت والعملية التشغيلية ووفق

  خطر
 .وضعهم ف 

، فقد يتم التعامل معها إما عن طريق توفت  ا كة لحدث مؤسس    تقدمها الشر
  حالة خضوع األداة البر

ألدوات المالية اإلضافية ف 

  أي حال،  
لحساب العميل أو قد ينتج عنها تعديل نقدي، عن طريق إضافة قيمة األداة المالية المذكورة. لحساب العميل. ف 

  حدثت
ات البر  .سيعكس حساب العميل القيمة المعدلة و / أو عدد األسهم بعد التغيت 

  يجب فيها إجراء  
التعديالت ذات الصلة، ولكن لم يتم تأكيد تاريــــخ الدفع للحدث أو بعد دورة التداول، أو بسبب  بالنسبة للحاالت البر

الناتجة عل حساب  التعديالت  لذلك. سيتم حجز  ا 
ً
إبالغ كل عميل وفق يدوًيا وسيتم  التعديالت  كة هذه  الفنية، ستعالج الشر القيود 

  أقرب وقت متاح / ممكن
 .العمالء ف 
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وط-2  الملحق  المالية األوراق تداول شر

 

وط النطاق .1   األخرى الملزمة والشر
 

   يتداولون الذين  العمالء عل فقط الملحق  هذا ينطبق .1.1
 .المالية لألوراق المالية األدوات ف 

وط أن المفهوم من .1.2 ات  والمتطلبات واألحكام الشر  عل تنطبق  قد اإلضافية والقيود  والوظائف والمت  
   التداول
كة ويحق ،  بها ملزم أنه عل  العميل ويوافق الصلة ذات المنصة  عل المتوفرة المالية األوراق ف  ها للشر  تغيت 

ات هذه مثل وجود من التحقق عل العميل يوافق ،  لذلك ؛ هذه  العميل اتفاقية ألحكام وفقا  تقديم قبل التغيت 
   .جديد طلب

   األوامر تنفيذ يتم .1.3
 الموقع  عل المتاحة "األوامر تنفيذ وسياسة الفضل المصلحة ملخص" ل وفقا المالية األوراق ف 

  
ون   .اإللكتر

 

 خدمة تداول األوراق المالية .2
ر البورصة .2.1  

ر الصناديق المتداولة ف   
اء وبيع األسهم والوحدات ف   عل منصتنا، باإلضافة ("ETFs") يمكنك شر

ر قد نقدمها من وقتر آلخر  
 .إل األوراق المالية األخرى الن 

ر أننا .2.2  
ر مطابق عند تزويدك بخدمات تداول األوراق المالية .هذا يعن   قد نترصفر كمدير أو عل أساسر رئيس 

 .سنكون الطرف المقابل لتداوالتك
ر خدمات تداولر األوراق المالية .2.3 ر تتمر بدون رافعة مالية ويتم تميبر   

وط علر المعامالت الن   تنطبق هذه الشر
 لدينا اعتمادا عل نوعر المركزر الذي تدخل فيه ،ر والبلد الذي تقيمر فيه ، والسوق الذي يتم فيه تداول الورقة المالية

 .القابلة للتحويل
ر .2.4 ر المنتجات غبر  

ر المعامالت ف   
ر نقدمها لك ف   

 لسنا مطالبير ر بتقييم مدى مالءمة المنتج أو الخدمة الن 
 .المعقدة )مثل األسهم(

كة وموافقتكر عل تقديم هذه المعلومات من خالل .2.5 ر الشر  قد نقدم التفاصيل الخاصة بكر إل مسجل 
ر األوراق المالية علر منصتنار  

 التداول ف 
 

 

 القيود .3
 
   االستثمار استصواب بمدى يتعلق  فيما  لك عنها  التعبت   يتم آراء  بأي  يتعلق فيما  ضمانات أو إقرارات أي نقدم لن

 أوراق أي ف 

 عام وصف تقديم  باستثناء ،  عام بشكل  باالستثمارات أو المالية األوراق هذه من بأي يتعلق وفيما  (شفهيا  أو  كتابيا  سواء) مالية

 .المقدمة المالية األدوات ومخاطر لطبيعة

كات إجراءات إشعارات تكون قد    ،  الشر
   البر

ا  يحدث بحدث إشعارا  تعب  كة جوهريا  تغيت   ، مساهميها  عل تؤثر وبالتال   ، للشر

 هذه أن نعتقد قد أننا  من  الرغم عل .تلخيصها  أو ترجمتها  تمت وربما  عليها  نسيطر ال مصادر من عليها  الحصول تم قد

   الواردة المعلومات من  بالتحقق ملزمي    لسنا  أننا  إال موثوقة،  المصادر
 ملخص،  أو  ترجمة أي إخالص أو  اإلشعارات هذه ف 

 هذه عل االعتماد عن تنجم  قد خسارة أي عن تجاهك مسؤولي    نكون  ولن توقيتها، أو اكتمالها  أو دقتها  نضمن  ال  وبالتال  

 .اإلشعارات

كات لمصدرير األوراق المالية ، ألننار الر نقدم المشورة االستثمارية   .أنت ملزم بشكل مستقل بتتبع جميع إجراءات الشر
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ر نقدمهار بناءر عل طلبك فقط .الر يجوز لنار وال لألوصياء الفرعيير ر أو المرشحير ر  
 تتوفر تفاصيل خدمات التصويت بالوكالة الن 

 تنفيذر أير شكل من أشكال الوكيل،ر أو إعطاء أي موافقة أو اتخاذ أي إجراءات، فيمار يتعلق بأي أوراق مالية إال بناء عل

، جميع األوراق ر :أ (تقديم، بناء عل إشعار كتاب   ر تعليماتك عل خالف ذلك،ر فإننار مخولونر بمار يل   تعليماتك .إل أن نتلق 

ر تتطلب  
دادهار أو تستحقر بطريقة أخرى،ر وجميع كوبونات الدخلر والفوائد وبنود الدخل األخرى الن  ر يطلبر اسب   

 المالية الن 

ر قد تكونر مطلوبةر للحصول عل الدفعر فيمار يتعلقر باألوراق المالية  
  .الدفع عند العرض؛ بر (تنفيذ الشهادات والمستنداتر الن 

داد إل حساب التداول الخاصر بك فقط بعد اإليصاالتر الفعلية .سنقوم بإيداع الدخل  سنقوم بإضافة الدخل وعائدات االسب 

ر ر بعدر تاري    خ استالمهار الفعل  ر موعد ال يتجاوزر يوم العملر التال   
 
ر حسابر التداول الخاص بك ف  

 
 .علر األدواتر الماليةر ف

 

األصولر ومعالجة الحفظ .4  
   محفوظة األسهم  مثل المالية األوراق

 
   وهذا  .الحجز ف

تيب منا  تطلب  أنك يعب  يتها  مالية أوراق ألي التر  االحتفاظ ليتم منصتنا  عل اشتر

 .("الحفظ أصول ") للتحويل القابلة المالية الورقة  تلك لبيع منك  التعليمات من  المزيد نتلفر  حبر  عنك نيابة بها 

   بك الخاصة المالية  األوراق تكون عندما 
 
   التسبب أو  بفتح، وسنقوم "عليك الوىص  " سنكون الحجز،  ف

 
 المطلوبة الحسابات  فتح،  ف

   ملكيتك حقوق  لحماية 
 
 هذا  بموجب  تفوضنا  أنت .األصول تلك تضاؤل أو فقدان فرصة وتقليل  كاف، بشكل المالية األوراق تلك  ف

 .بها  المعمول  القواني    به  تسمح  اسم بأي الحفظ أصول تسجيل ترتيب أو  بتسجيل

   الحفظ  لخدمات نرتب قد أو  ، بها  المعمول للقواني    وفقا  عنك نيابة المالية  باألوراق سنحتفظ 
كة تقدمها  البر  يسم  ما  وهذا ) أخرى شر

 ناتجة  تتكبدها  خسائر أي تكن لم  ما  ، الفرع   الوىص   حل أو إعسار أو إغفاالت  أو أفعال أي عن مسؤولي    لسنا  نحن  .("الفرع   الوىص  "

نا  أو احتيالنا  عن  .الجسيم إهمالنا  أو المتعمد تقصت 

، حفظ أمي    باسم أو باسمنا  محفوظة الحفظ أصول كانت إذا   الخاصة  الملكية حقوق وحماية حمايتها  لضمان تدابت   نتخذ فسوف فرع 

   بما  بك،
 :ذلك ف 

   والحسابات  بالسجالت االحتفاظ
 آخر  عميل ألي بها  المحتفظ  الحفظ وأصول لك بها  المحتفظ  الحفظ أصول بي    التميت    من تمكن  البر

 بنا؛  الخاصة الحفظ أصول ومن 

 لك؛  بها  المحتفظ  المالية األوراق مع مراسالتها  سيما  وال دقتها، تضمن  بطريقة  والحسابات  بالسجالت االحتفاظ

؛  الحفظ أمناء وحسابات  الداخلية وسجالتنا  حساباتنا  بي    التسويات إجراء  و  الفرعيي  

ر حفظ أمير ر لدى مودعةر ماليةر أوراق أي أن لضمان خطواتر اتخاذ أصولر منر أي أو أصولنار منر أي عن منفصل بشكل تحديدهار يمكن فرع   

ر الحفظ أمير ر الفرع  . 

ر حفظ أمير ر لدى لحفظهار بك الخاصة المالية األوراق إيداع يتم عندمار قانون بموجب مطلوبار ذلك كان إذار ،ر حاالت هناك تكونر قد ، فرع   

المالية األوراق علر مقاصة حق أو امتياز أو ضمانية مصلحة الباطنر لألمير ر يكون قد ، المالية باألوراق االحتفاظ فيهر يتم الذير البلد  

ر هذار يمكنر ممار بك الخاصة ر الوص  ر الترصف من الفرع   
داد أجل من ،ر بك الخاصة المالية األوراق ف  ر الديون اسب   

أو بك تتعلق الر الن   

لك الخدماتر تقديم . 

ر) اآلخرين لعمالئنار المالية األوراق مع جنب إل جنبار بك الخاصة المالية األوراق تجميع سيتم وديعة معر ("الجامع الحساب" هذار نسم   

باسم ثالث طرف  Key Way Markets Ltd ر .عمالئنار عن نيابة  
المالية األوراق فصلر الممكن من يكونر الر قد الحالة، هذهر مثل ف   

اآلخرين بالعمالء الخاصة تلك عن بك الخاصة . 

كات حدث كان إذار ار يسبب أنر شأنه من حدثار كونه ، الشر ر تغيبر  
ر أو واحد ف  األسهم وتقسيم ، األسهم دمج مثل) المالية األدوات من أكب   ، 

ات ،ر (شابهر ومار) االستحواذر وعروضر ،ر الدمج وعملياتر ، التنظيم وإعادة األرباح وتوزيعات ، التجاريةر العالمة وإعادة األسماءر وتغيبر  ، 

اتر ، والشطب ، واإلعسار ر والتغيبر  
ر مالية ورقةر عل يؤثر (بهار المعمولر اللوائح أو القانون ف   

نبذل فسوفر ، بك الخاص التداول حساب ف   

ر المالية األوراق لضبط معقولة جهودار  
ر عادلة بطريقةر بك الخاص التداول حسابر ف  فإننار ذلكر ومعر السوق، ممارسات  معر وتتماسر  

ر بالحق نحتفظ  
كات بحدث تتأثر مفتوحةر مراكز أي إغالق ف  الشر . 
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كات أحداث تؤثرر عندمار داد عمليات مثل) الشر ر االسب   
ر الموجودة االستثمارات كل وليس بعض عل (الجزب   

 
سنقوم جامع، حساب ف  

ر) مناسبةر نراهار كمار ومنصفةر عادلة بطريقة معينير ر لعمالء والنحر هذار عل المتأثرة االستثمارات بتخصيصر  
تخصيص عل تنطوير قد والن   

ر الحرصر الر المثال سبيل علر تناسن   ). 

ر الحفظ بأصول يتعلقر فيمار عليهار الحصول لكر يحق قد مماثلة مبالغ أو مدفوعات أو فوائد أو أرباحر أير مبالغر بجميع سنطالب  
يتم والن   

ر ترتيب أو معاهدة أي بموجب لديكر تكونر قد فائدة أو استحقاق بأي المطالبة عنر مسؤولير ر نكون لن لكننار ، بهار إخطارنار ين  
معمول ض   

ر القبيل هذار من مبالغر أي سندفع .به  
 
بك الخاص التداول حساب ف . 

ر بتعيير ر نقوم عندمار المالية باألوراق يتعلق فيمار ضماناتر أو إقرارات أير نقدم لن .لنار تابعار يكونر فقد ،ر الحفظر بأصول لالحتفاظ وص  . 

ر مطالبة إثباتر أور مطالبة تقديم أو قانونية إجراءات بإقامة لدينار الفرعيير ر الحفظ أمناء أو نحن ملزمير ر نكون لن  
 
أو إعسار إجراء أي ف  

داد عائدات أو الدخلر بتحصيل يتعلقر فيمار إجراء أي اتخاذ االسب  . 

 

ر  
 
ر مطالبة فقطر لدينار يكون قدر ، الثالث الطرف بوديع يتعلقر فيمار أخرى مماثلة إجراءات أي أو اإلعسار حالة ف الطرفر ضد مضمونة غبر  

ر األموال أن لخطر العميلر يتعرض وسوف ، العميل عن نيابة الثالث  
ر الثالثر الطرف من تلقيناهار الن  العميل مطالباتر لتلبية كافية غبر  

ام أير نقبلر ال نحنر .الصلة ذير بالحساب المتعلقة بالمطالباتر ناتجة خسائر أي عن مسؤوليةر أو الب   . 

 

ر المالية األوراق ببيعر تقوم لن  
منهار جزء أور أخرى بطريقةر معهار التعامل أو رهنهار أو لكر بهار نحتفظر الن  . 

 

الحدر إل اإلقراض هذار تقديم سيتم .ثالث طرفر أي إل عنك نيابةر بهار محتفظ ماليةر أوراق أير إقراضنار علر ضاحة وتوافق وتقبل تقر أنت  

بهار معمول قوانير ر ألي وفقار إجراؤه يتم الذي . 

 

 المخاطر .5
   للتداول المقبولة  األسهم مثل معقدة، غت   منتجات تداول عند حبر  مخاطر عل المالية األوراق جميع تنطوي 

   أو  منظم سوق ف 
 سوق ف 

، ثالث بلد    الجماع   لالستثمار والتعهدات والسندات، المال، سوق وأدوات مكاف  
 المالية  األوراق أسواق تكون أن يمكن .المالية األوراق ف 

   مما  ، اليقي    عدم من درجة وتحمل  متقلبة
 .للجميع مناسب غت   المالية األوراق تداول أن يعب 

   للمخاطر الكامل  فهمك من التأكد يرح  
 .المناسبة المستقلة  المشورة خذ ، األمر لزم وإذا  خدماتنا  استخدام قبل عليها  تنطوي البر

   خدماتنا  استخدام مخاطر حول المعلومات من  مزيد عل  العثور يمكن 
 .موقعنا  عل "المخاطر عن اإلفصاح" ف 

 تنفيذ .6
ر والبند 13 من هذهر االتفاقية للحصول عل مزيد من .7  

وب  ر الرجوعر إل "سياسة تنفيذ األوامر "علر موقعنا اإللكب   يرج 
اماتنا التنفيذية تجاهك  .المعلومات حول كيفية امتثالنا اللب  

 

 تضارب المصالح .7

ر للحصول عل مزيد من المعلومات حول كيفية إدارتنار  
وب  ر الرجوع إل "ملخصر سياسة تضاربر المصالح "عل موقعنار اإللكب   يرج 

 .لتضارب المصالح

 

 اوامرر .8
 

   الصلة ذات  البنود إل باإلضافة
 .يل   ما  ينطبق منصتنا، عل التداول تعليمات وتقديم طلب تقديم  كيفية حول االتفاقية  هذه ف 
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   طلباتك  بتنفيذ نقوم
 
   ولكن ، عمليا  ممكن وقت  أقرب ف

 
 نكون وعندما  لطلبك استالمنا  وقت  بي    تأخت   هناك سيكون األحيان بعض ف

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

   السوق وسعر منك اقتباسها  تم  البر
 
 ف

   يكون ال أو يكون قد والذي البورصة،
 
 تم الذي  بالسعر طلبك تنفيذ منها  مطلوبا  وليس طلبك قبول البورصة من  يطلب ال  .صالحك ف

 .منك اقتباسه

   الدخول بمجرد الفور عل معاملة  أي  عل  مستحقة مبالغ  أي دفع عليك يجب وبالتال   ، لك ملزم به تقوم طلب  كل
 
 .المعاملة ف

 .إلغاؤها  أو  حالتها  تأكيد يتم حبر  طلباتك مراقبة عن مسؤول أنت

 

 رسومر .9
 

   موقعنا  عل والتكاليف  والرسوم العموالت جدول إل الرجوع يرح  
ون   حول معلومات عل للحصول االتفاقية هذه  من  22 والبند اإللكتر

 .المطبقة والتكاليف  الرسوم

   إضافية رسوما  أيضا  تتكبد قد
 
 .االحتيال أو  المتعمد التقصت   أو الجسيم إهمالنا  بسبب وليس ، المعاملة تسوية فشل أو تأخر  حالة ف

 إشعار تقديم  خالل من ، بك الخاص التداول حساب من خصمها  سيتم  ،  االقتضاء  وعند ،  مسؤوليتك القبيل هذا  من  مبالغ أي ستكون

 .لك مسبق كتان   

 

 استيطانر .10
 

   استثماراتك تستقر سوف
 إل المالية لألوراق الرسم   التحويل التسوية  تمثل  .المحلية لألسواق وفقا  للتحويل القابلة المالية األوراق ف 

اء سعر واستالم بك الخاص  التداول حساب  األمر  فيه ينفذ  الذي اليوم من  عمل  يوم   بعد هذا  يحدث ما  عادة .المستوطن قبل  من الشر

ائب  والتكاليف  الرسوم  وجميع المعاملة مقابل  خصم سيتم  .للتحويل القابل  الضمان عل  اعتمادا  يختلف قد هذا  ولكن  ،  المطبقة  والرص 

   بك  الخاص التداول حساب  من  المعاملة تلك عل 
 موقعنا  عل والرسوم والرسوم العموالت لجدول وفقا  المعاملة  تنفيذ وقت ف 

  
ون     ولكن المعاملة، تسوية قبل بك الخاصة للتحويل  القابلة  المالية الورقة بيع يمكنك  .اإللكتر

   المعاملة تلك فشل حالة ف 
 التسوية، ف 

ائب ومصاريف رسوم أي  وإعادة المعاملة، عكس لنا  يحق  ء نفس ليعكس بك الخاص التداول حساب  وتعديل المعاملة  لتلك ورص   
 .السر

   تغيت   أو تأخت   ألي نتيجة تكبدها  يتم  نفقات أو تكاليف  أو خسائر أي عن مسؤولي    نكون لن
 قبل  أو األمر  تنفيذ قبل السوق ظروف ف 

 .المعاملة تسوية

 

 

 انهاءر .11
 

تيب نقوم فسوف بك،  الخاص التداول حساب إلغالق  بتعليمات تزويدنا  خالل من  معنا  عالقتك بإنهاء قمت إذا   المالية األوراق بيع  بتر

   آخر حفظ  أمي    إل نقلها  أو بك الخاصة
  .لتعليماتك وفقا  معقول،  بشكل ممكن وقت أقرب ف 

 .باسمك عميل  كأموال البيع بعائدات  االحتفاظ سيتم

ائب رسوم وأي الرسوم فرض سيتم  .موقعنا  عل والرسوم العموالت لجدول وفقا  ، بك الخاصة المالية األوراق بيع عل سارية أخرى  ورص 

 .أنت تتحمله  سوف البيع بعد عليه تحصل الذي والمبلغ استثمرته  الذي  المبلغ بي    نقص  أي
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وط وأحكام العملة الرقمية وتحذير المخاطر   الملحق 3 - شر

 

 المقدمة . 1

وط واألحكام العامة الموجودة   1.1 وط" االخرى( وه  مكملة للشر وط وأحكام العمالت الرقمية )وكذلك "الشر  يجب قراءة شر

:   عل  
ون   موقعنا االلكتر

 

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

 

 

وط عل أساس أن   1.2 سيوفر لك خيار التداول، من خالل المنتجات ذات الرافعة المالية لبعض   CAPEXتم تحديد هذه الشر

اضية"( وقبل أن تتمكن من تداول هذه المنتجات، يرح  قراءة  وكذلك  )  الرقميةالعمالت   "العمالت الرقمية" "األصول االفتر

  تحذير المخاطر أدناه. 
وط وكذلك فهم مختلف تحذيرات المخاطر المرتبطة عل النحو المبي   ف   وقبول هذه الشر

 

خدمات    1.3 من  Cryptocurrencyباستخدام  المقدمة  الرقمية،  بـالعمالت  المتعلقة  المالية  الرافعة  ذات  المنتجات  أي   ،

CAPEX  ذلك المخاطر المرتبطة بها كما  
وط واألحكام العامة واإلقرار بها وفهمها، بما ف  ام بهذه الشر ، فإنك توافق عل االلتر 

  ذل
ا عل أن لديك القدرة الكاملة، بما ف 

ً
  تداول  هو مذكور هنا وأنت توافق أيض

وط والدخول ف  ك القانونية، لقبول هذه الشر

  العمالت الرقمية. 
 المنتجات ذات الرافعة المالية ف 

 

  تقيم فيها بالتسجيل و فتح حساب مع    1.4
واستخدام المنتجات ذات    CAPEXيسمح لك بلد إقامتك أو الوالية القضائية البر

  العمالت الرقمي
  يتم تداولها ف 

المالية البر    الرافعة 
التداول أو المعامالت البر اء أو    بلد حيث الشر

ة، وأنك لست مقيم ف 

. تنطوي عل العمالت الرقمية محظور بشكل مباشر أو غت    مباشر

 

  بلد إقامتك والسلطة القضائية ذات    1.5
تقع عل عاتقك وحدك مسؤولية التأكد من امتثالك لجميع القواني   ذات الصلة ف 

  يمكنك من خالله
  العمالت الرقمية ، كما توافق عل تعويض  الصلة البر

المالية ف  ا الوصول إل المنتجات ذات الرافعة 

CAPEX  القيام  
 بذلك. عن أي وجميع عواقب الفشل ف 

 

قد ال تكون المنتجات ذات الرافعة المالية المتعلقة بالعملة الرقمية مناسبة لجميع المستثمرين، كما يجب فهم المخاطر   1.6

  هذه المنتجات. تقع عل عاتقك مسؤولية التأكد من أنك عل دراية بطبيعة هذه المخاطر وتدرك  المرتبطة باال 
ستثمار ف 

  تنطوي عليها وأن 
أن هذه المنتجات شديدة من ناحية المخاطرة والمضاربة، ويجب أن تكون عل دراية بالمخاطر البر

  منتجات الرافعة المالية لل
 عمالت الرقمية مناسب لك. تفكر فيما إذا كان االستثمار ف 

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

اضية، تم تحذيرك بكل  2.1   المنتجات ذات الرافعة المالية المتعلقة بهذه األصول االفتر
المخاطر  شفافية بشأنقبل التداول ف 

  هذه المنتجات، فإنك توافق وتقر بأنك تفهم وتقبل جميع المخاطر المرتبطة.  
  االستثمار ف 

المرتبطة بها وقبل االنخراط ف 

المتعلقة   المالية  الرافعة  ذات  المنتجات  مع  التعامل    
ف  الكامنة  المخاطر  تنطبق  ما  وعادة  شاملة  ليست  أدناه  القائمة 

  أي تحذير مخاطر   CAPEXناك مخاطر إضافية لم يتوقعها  بالعمالت الرقمية. قد تكون ه
وط أو ف    هذه الشر

أو تحديدها ف 

   
، بما ف  آخر. يجب عليك قراءة تحذيرات المخاطر بعناية ويجب عليك تقييم ما إذا كانت قدرتك المالية ووضعك المال 

 ال. ذلك مستوى تحمل المخاطر، مناسبة لتداول العمالت الرقمية بأي شكل من األشك

 

 :  لذلك تقر وتوافق عل ما يل 

  العمالت الرقمية معقدة وذات طابع مخاطرة عالية مثل تقلبات أسعار   2.2
العمالت الرقمية والمنتجات ذات الرافعة المالية ف 

السوق، وبالتال  فإنها تنطوي عل مخاطر عالية مثل خسارة إجمال  رأس مال المستثمر. العمالت الرقمية تتعرض لعدد من  

  قد ال تكون مو 
  االستثمارات التقليدية. المخاطر اإلضافية البر

 جودة ف 

ة خالل    2.3 ، وقد تؤدي إل خسارة كبت    أي يوم معي  
يمكن أن تتغت  قيمتها عل نطاق واسع ويمكن أن تكون شديدة التقلب ف 

  أي لحظة، وبالتال  فإن 
اضية الخاصة بك ف  ة. بسبب هذه التقلبات، قد تزيد أو تفقد قيمة األصول االفتر ة زمنية قصت 

فتر

اضية، ق اضية أو غت  افتر
  حدوث خسائر أي عملة، افتر

  القيمة، وهناك خطر متأصل يتمثل ف 
ة ف  ات كبت  د تخضع لتغت 

  أي منتج ذي رافعة مالية متعلقة بالعمالت الرقمية. 
 نتيجة لذلك التداول ف 

 

ة ويمكن أن تؤدي    العمالت الرقمية كبت 
  التداول واالحتفاظ بالمنتجات ذات الرافعة المالية ف 

يمكن أن تكون مخاطر الخسارة ف 

 إل خسارة رأس مال المستثمر بالكامل. 

 

العمالت    2.4 ة. تعمل أسواق  ات زمنية قصت 
  فتر

ة ف  ات أسعار كبت    األسعار مع تغت 
تقلبات عالية ف  الرقمية  العمالت  تظهر 

  أي وقت. 
 الرقمية عل مدار الساعة طوال أيام األسبوع، وبالتال  يمكن أن تحدث تحركات األسعار ف 

 

  أي وقت. يتطلب تداول العمالت الرقمية معرفة جيدة  األصول االف   2.5
اضية ال تزال تقنية تجريبية ال تزال تتطور وقد تتغت  ف 

تر

لديك   تكن  لم  إذا  المنتجات  مثل هذه    
ف  تتداول  أال  المستثمرين، وبالتال  يجب  لجميع  مناسبة  ليست  باألسواق، فه  

ة الالزمة بهذا المنتج المذكور ويجب    أن تكون  المعرفة والخت 
ً
دراية كاملة وفهم للخصائص والمخاطر المتعلقة    عل   دائما

 بهذه المنتجات. 

 

 ال يحق لك أي حماية خالل تداول مثل هذه المنتجات.  2.6

 

 قد تختلف الرسوم وفروقات األسعار عن المنتجات ذات الرافعة المالية األخرى.  2.7
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  إيقاف أو تعليق التداول    CAPEXيحتفظ  2.8
  منتجات الرافعة المالية للعمالت الرقمية. بالحق ف 

 ف 

 

  أسعار العمالت الرقمية المستخدمة لتحديد قيمة منتج ذو رافعة مالية، مما قد يؤثر    2.9
يمكن أن تكون هناك اختالفات ف 

  الحصول عل قيمة عادلة. 
 عل قدرتك ف 

 

 : ا عل ما يل 
ً
 أنت توافق أيض

 

  التبادالت الرقمية الالمركزية والغت  منظمة، فإن تكوين األسعار وحركات األسعار  2.10
 ألنه يتم تداول العمالت الرقمية ف 

ً
نظرا

  أي وقت  
للتغيت  ف    قد تكون عرضة 

، والبر للعمالت الرقمية يعتمد فقط عل القواعد الداخلية للتبادل الرقم  المعي  

 إل
ً
  قد تكون أعل بكثت  مقارنة    وبدون إشعار. يؤدي هذا غالبا

  أسعار العمالت الرقمية والبر
تقلبات عالية خالل اليوم ف 

 باألدوات المالية التقليدية األخرى. 

المبالغ   لخسارة  العالية  المخاطرة  تقبل  فإنك  الرقمية  العمالت    
ف  المالية  الرافعة  ذات  المنتجات  تداول  خالل  من  لذلك، 

   
  قد تحدث ف 

ة نتيجة لتحركات األسعار السلبية المفاجئة للعمالت الرقمية. المستثمرة، والبر ة زمنية قصت 
 غضون فتر

 

للقواعد    2.11  ، الرقمية  البورصات  تقدمها    
البر األسعار  معلومات  وتوفت   السوق  بيانات  تخضع  قد  ذلك،  إل  باإلضافة 

و  القواعد  عن  بشكل كبت   تختلف  قد    
والبر البورصات  لهذه  الداخلية  البورصات  والممارسات  تراعيها    

البر الممارسات 

اف تنظيم      بورصات العمالت الرقمية ال تخضع ألي إشر
المنظمة. لذلك يجب أن تدرك أن قواعد تشكيل التسعت  ف 

  أي وقت. 
 لتقدير البورصة الرقمية ذات الصلة ف 

ً
ها وفقا  ويمكن تغيت 

 

اتخاذ إجراءات أخرى قد تؤدي إل تعليق أو وقف التداول بها  كما قد تفرض هذه البورصات الرقمية تعليق عل التداول أو    2.12

 أو أن السعر وبيانات األسوق قد يصبحان غت  متاحي   لنا. 

 

  حالة حدوث  
  ذلك خسارة جميع المبالغ المستثمرة. ف 

قد تؤدي هذه العوامل إل تأثت  سلب   عل صفقاتك المفتوحة، بما ف 

  أي بورصة رقمية نستمد منها معلومات األسعار الخاصة بنا للعملة الرقمية   انقطاع مؤقت أو دائم للتداول أو توقفه
ف 

  هذه العملة الرقمية حسب آخر سعر متاح للعملة الرقمية ذات الصلة، وقد  
ذات الصلة، فسيتم تسعت  صفقاتك ف 

   تكون كذلك غت  قادر عل إغالق أو تصفية المراكز أو سحب أي أموال متعلقة بهذا المركز حبر 
استئناف التداول ف 

 البورصة الرقمية ذات الصلة )إن وجد(. 

 

  أي بورصة بديلة لها، فقد يكون هناك فرق    2.13
  البورصة الرقمية األول  ذي الصلة أو ف 

عند استئناف التداول مرة أخرى إما ف 

  األسعار )فجوة سعرية( قد تؤثر عل قيمة مراكز المنتجات ذات الرافعة المالية ال
  العمالت الرقمية  كبت  ف 

خاصة بك ف 

ة.   ذات الصلة وقد تؤدي إل مكاسب أو خسائر كبت 
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.  أنت توافق وتقبل عل أنه تم إبالغك    2.14
ً
  حالة عدم استئناف التداول، فمن المحتمل أن تفقد استثمارك بالكامل تماما

ف 

المخاط  CAPEXمن قبل   تأخذ هذه  المعي   وأنك فهمته، كما يجب أن  الخطر  اتخاذ أي قرارات  بهذا    االعتبار عند 
ر ف 

  العمالت الرقمية. 
 استثمارية فيما يتعلق بتداول المنتجات ذات الرافعة المالية ف 

 

 

  تشمل هذه  
  هذه االتفاقية و الموافقة عليها أو قبولها دون تعديالت ، والبر

وط الواردة ف  يجب عليك قراءة جميع البنود والشر
وط واألحكام المنصوص علي كة الشر  لشر

ً
 Key Way Marketsها أدناه وتلك المدرجة هنا باإلشارة إليها ، قبل أن تصبح عميل

Ltd. 

ام بهذه   وط واألحكام ، أو أي جزء منها ، و / أو إذا كنت ال توافق عل االلتر  اضات عل أي من هذه الشر إذا كانت لديك اعتر
وط واألحكام ، أو أي جزء منها ، فال تسجل   نت الخاصة بنا بأي شكل من  الشر الدخول و / أو تستخدم وسيلة التداول عت  اإلنتر

 األشكال وإبالغنا كتابًيا عل الفور. 

 

 


