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 االفتتاحیة   األحكام  -  األول  الجزء
 

 أطراف اتفاقیة العمیل  1
 

 HE  التسجیل  برقم  القبرصیة  الشركات  قانون  بموجب  مسجلة  شركة  وھي  ،Crowd  Tech  Ltd.  بین  ھذه  العمیل  اتفاقیة  برمتأ    1.1

یشار   )  التجاري  Trade360  السم  المالكة  الشركة  وھي   ، 297365  أي   فھو  العمیل   أما   ("لنا "  أو  "نحن "  أو  "الشركة "  باسم  بعد   فیما  إلیھا  ُ 

 .طلبھ  وقبلنا   الطلب   استمارة   أكمل   شخص
 

 برقم   ،("التنظیم  ھیئة"  أو  "CySEC")  القبرصیة  والبورصات   المالیة  األوراق  ھیئة  قبل  من  قبرص  في  ومنظمة  مرخصة  الشركة  1.2

 .202/13  الترخیص 
 

 116Gladstonos  Street،  Michael  Kyprianou  House،  3rd  ھو  المسجل  مكتبھا  وعنوان  قبرص،  في  الشركة  تقع  1.3

.and 4th Floors, 3032, Limassol, Cyprus 
 

 سریان االتفاقیة 2

 
یا  كتاب  لك  نؤكد  وعندما  اإللكتروني  موقعنا  على  اإلنترنت  عبر  قبولھا  عند  ھذه  العمیل  اتفاقیة  تسري  2.1 یا  إلكترون  أو/و   ُ   فتح   تم  قد  أنھ  ُ 

 الشركة   تقدم  ال  .فقط  األوروبیة  االقتصادیة  المنطقة  في  األعضاء  الدول  من  العمالء  انضمام  الشركة  تقبل  .لدینا  كعمیل  وقبلناك  حسابك

 .القضائیة  الوالیات  بعض  في  للمقیمین  خدماتھا
 

 جمیع   محل  تحل  والتي  ھذه،  العمیل  باتفاقیة  االلتزام  في  االستمرار  على  توافق  فإنك  معنا،  طلبات  إجراء  في  االستمرار  خالل  من  2.2

 .بیننا   السابق  في  ساریة  كانت  ربما  التي  األخرى  العمل  وأحكام  االتفاقیات
 

 "عمیلك  اعرف"  وثائق  جمیع  استالم  یتم  حتى  كعمیل  قبولك  على  التنظیمیة  القواعد  بموجب  قادرین  نكون  ال  وقد  مطالبین،  نكون  لن  2.3

 .صحیح  بشكل  أنت   أكملتھا  التي  الوثائق،  ھذه  جمیع  نتسلم  حتى  حسابك  حظر  في  بالحق  نحتفظ  ونحن  نطلبھا  التي  "األموال  غسل  مكافحة"و
 

 
 

 :یلي  بما  التنظیم،  ھیئة  قبل

 نطاق الخدمات 3
 

را  اعتبا  3.1  ستقوم   حسابك،  تفعیل  فیھ  یتم  الذي  التاریخ  من  ُ 

  من  مصرح  ھو  كما  الشركة،

نیاب  وإرسالھا  الطلبات  استالم  (أ
    ُ

  األدوات  في  العمالء  عن  ة

 المالیة 

 العمالء   عن  بالنیابة   الطلبات  تنفیذ  (ب
 

 االتفاقیة   ھذه   في   (ب )و  (أ )  3.1  الفقرة  في   الواردة  االستثمار  خدمات  بتقدیم  مرتبطة  تكون   أن   شریطة   األجنبیة  العمالت   خدمات   تقدیم  (ج 
 



 

 الضمانات/النقدیة  إدارة  مثل  الصلة  ذات  والخدمات  الوصایة  ذلك  في  بما  العمالء،  لحسابات  المالیة  األدوات  وإدارة  لحمایة  آلیة  توفیر  (د



 

 
 

 .المعاملة  في  مشتركة  القرض  أو  للرصید  المانحة  الشركة  تكون  عندما  المالیة،  األدوات  من  أكثر  أو  لواحدة  قروض  أو  أرصدة  منح  (ھـ
 

ر   تق  3.2  استثماریة   نصیحة  تشكل  ال  للعمیل  الشركة  عنھا  تعلن  قد  استثماریة  معلومات  أي  .االستثماریة  المشورة  تقدیم  تشمل  ال   خدماتنا  أن  ُ 

  مطل   مسؤولیة  أي  نتحمل   لن  أننا  ضا

قا،  النظر  بغض  ُ 

ما   مفھو  اتخاذ                            یعد   في  المساعدة  إلى  فقط  تھدف  ولكنھا  أی   ومقبوال    ُ 

 .االستثمار   قرارات

 

 .معلومات  أو   استثمار،  أو   معاملة،  أو   استثمار،   استراتیجیة  أي  عن  الظروف،  عن
 

دا  منفر  أنت  وستقوم  معینة  معاملة  مزایا   بشأن  مشورة  لك  نقدم   لن  3.3 ء  بنا  القرارات  من  وغیرھا  التداول  قرارات  باتخاذ  ُ   على   ُ 

ر   تق  صفقة،  أي  الدخول  الشركة  من  بطلبك  .فیھا  الدخول  قبل  المستقلة  المشورة  طلب  في  ترغب  قد  التي  األمور   بشأن  الخاص  حكمك  ُ 

 بالسوق   والدرایة  الكافیة  المعرفة  لدیك  بأن  تقر  أنت  .الصفقة  مخاطر  في  والتحقیق  مستقل  تقییم  إجراء  عن  المسؤول  وحدك  بأنك

 المھنیة   والمشورة

 .معاملة  أي  ومخاطر  مزایا   لتقییم  الالزمة  والخبرة
 

 تقییم  من  نتمكن  حتى  االستثمار   مجال  في  وخبرتك  معرفتك  حول  معلومات  على  بالحصول  بھا  المعمول  اللوائح  بموجب  ملزمون  نحن  3.4

  سوف نفترض أن المعلومات حول معرفتك وخبرتك دقیقة ولن نتحمل أي مسؤولیة .مناس  با لكما إذا كانت الخدمة أو المنتج المستھدف 

  تتمكن  لم  إذا  .لدینا  التنظیمیة  المتطلبات  اتباع  بمقدورنا  یكون  لن  لذلك  ونتیجة  إعالمنا  دون   تغیرت  قد  أو  دقیقة  غیر  المعلومات  ھذه  كانت  إذا

 ، ثمة خطر كبیر یتمثل بعدم مقدرتنا على تقییم ما إذا كانت لدیك(تفشل في تقدیم أي معلوماتأو ) من تقدیم معلومات كافیة بھذا الشأن

 إذا كنت ال تزال ترید أن نواصل نیابة عنك، فقد نقوم بذلك، ولكن قد ال نكون قادرین .المعرفة والخبرة الالزمة لفھم المخاطر المنطویة

  وبنا  ء على ذلك، فإننا ننصح بشدة أن تقدم لنا أي معلومات مطلوبة .فروقات مناس  با لكعلى تحدید ما إذا كان التداول في العقود مقابل ال 

 أو/و  صحیحة  غیر  المقدمة  المعلومات  كانت  إذا  أنھ  العلم  یرجى                مالءمة  مدى  تقییم  من  تمكننا  لغرض  ضروریة  أنھا  نعتقد  التي

 .لك  منتجاتنا 

 .حسابك  إنھاء  أو/و  حظر  إلى  ذلك   یؤدي  أن  یمكن  دقیقة،  غیر
 

یا   رسم   (ESMA)  األوروبیة   واألسواق   المالیة  األوراق  ھیئة  اعتمدت  المالیة  األدوات   في   األسواق   تنظیم   الئحة   من   40  المادة   بموجب   ُ 

(MiFID  II)   یلي   ما  الجدیدة  التدابیر  ھذه  وتشمل   األفراد  للمستثمرین  الفروقات   مقابل   العقود  توفیر   بشأن  الجدیدة  للمنتجات  التدخل   وتدابیر: 

 
قا  وف  تختلف  والتي  ،1  :2و  1  :30  بین  تتراوح  فردي  عمیل  بواسطة  صفقة   فتح  على  مالیة  رافعة  حدود  -  المعلومات،  من  لمزید   للتقلبات،  ُ 

 .اإللكتروني   الموقع   على   التداول  شروط  قسم  إلى  االنتقال  یرجى
 

قا  ووف   األوروبي   االتحاد   في   (MiFID)  المالیة  األدوات   في   األسواق  توجیھ   تنفیذ   بعد   3.5  االستثمار  وأنشطة   خدمات   لقانون   ُ 

  "العمیل الفردي "  في قبرص، نبلغكم بأننا ال نقبل سوى العمالء من فئة   (I)  /  2007)  144  قانون )  2007  واألسواق المنظمة لعام 

 ویجوز  الشركة،  إلى  خطي  طلب  إرسال  طریق  عن  التصنیف  إعادة  طلب  للعمیل  یجوز  .بنا  الخاصة  العمیل  اتفاقیة  تقبل  أن  علیك  ویجب

قا  وف  للشركة،  قا  وف  .ھذا   التصنیف  إعادة  طلب  رفض   أو  الموافقة  الخاص،  لتقدیرھا  ُ    التعامل   (1  إما  للشركة  یجوز   الداخلیة،   للموافقة  ُ 

 مع 

 المقابل   الطرف 

 .محترف  كعمیل   الفردي   العمیل  معاملة  (2  أو  فردي،  عمیل  أو  محترف  كعمیل  المؤھل
 

 ذوي   التجزئة   عمالء "  الجدد   العمالء   تصنیف   باستخدام   بولندا   في   یقیمون   الذین   العمالء   تصنیف   في   االستمرار   للشركة  یجوز  3.6

قا  وف   وذلك  ،"الخبرة   لعمالء   بالنسبة   بالتجزئة   للبیع   (CFDs)  الفروقات   مقابل   العقود   تقدیم   عند   الواردة   اإلضافیة   للمتطلبات   ُ 

قبل  من  والموضوعة  التجزئة    طریق   عن   التصنیف   إعادة   طلب   للعمیل   یجوز   .2019  أغسطس   1  بتاریخ   البولندیة   المالیة  الرقابة  ھیئة  ُ 

 طلب  إرسال 



 

 إلى   خطي

قا  وف  للشركة،  ویجوز  الشركة،  .ھذا  التصنیف  إعادة  طلب  رفض  أو  الموافقة  الخاص،  لتقدیرھا  ُ 



 

 

 .دائم  أو  مؤقت  أساس  على  الخدمات  من  جزء  أي  أو  كل  سحب  المطلق،  تقدیرنا  وفق   آلخر  وقت  من  لنا،  یجوز  3.7
 

 موافقة العمیل  4
 

با  مطال   تكون  أن  أو  لتسلیم  مؤھال    تكون  لن  أنك  وتفھم  توافق  إنك4.1  مصلحة   أي  أو  ملكیتھا  أو  المالیة  لألداة  العقد  محل  األداة  بتسلیمك،  ُ 

 .فیھا   أخرى 



 

 
 

 .حسابك  في  بھا  نحتفظ  التي  األموال  على  فائدة  أي  تستحق   ال  أنھ  وتفھم  توافق  أنت  4.2
 

 إلى   بك  الخاصة  الطلبات  بإرسال  نقوم   سوف  وبالتالي،  .وكیل  باعتبارنا  معك  معامالت  أي  سننفذ  أننا  وتفھم  توافق  أنت  4.3

  یستلزم  ال  .اآلخرین   السیولة  موفري  إلى   جانبنا  من  المستلمة  الطلبات  بإرسال   (الوسطاء )  الوسیط   ھذا  یقوم   وقد  ، (ین )آخر  (وسطاء )  وسیط 

 منصتنا   على   تداولھا   یمكنك   التي   المالیة  لألدوات   محددة   أسعار  نتلقى   نحن   .منظمة  سوق   في   بالضرورة   (الوسطاء )  الوسیط   ھذا   یعمل   أن

 ولیس

 .تقدیمھا  إعادة  أو  لتعدیلھا  وسیلة  أي  لدینا
 

 .منظم  سوق  في  یتم  ال  الفروقات  مقابل  العقود  تداول  أن  وتفھم  توافق  أنت  4.4
 

یا  رسم  تقر  أنت  4.5  تحفظ   ودون  كامل  بشكل  توافق  وأنت  بالكامل،  فھمتھ  قد  وأنك  ھنا  الواردة  العمیل  التفاقیة  الكامل  النص  قرأت  قد  أنك  ُ 

 .ذلك  على
 

یا  رسم  تقر  أنت  4.6  من  یتجزأ  ال  كجزء  بھا  وقبلت  مرضیة  ووجدتھا  اإللكتروني  موقعنا  على  المقدمة  التالیة  المعلومات  وفھمت  قرأت  أنك  ُ 

 :ھذه  العمیل   اتفاقیة 

 
 المخاطر   عن  واإلفصاح  المخاطر  تحذیر  (أ

 
 التداول  شروط  (ب

 

دا  تحدی  توافق  أنت  4.7  .اإللكتروني   موقعنا  خالل  من  6-4  القسم  في  المعلومات  توفیر  على  ُ 
 

 ال  المثال  سبیل  على  ذلك  في  بما  بالمعلومات،  لنا  تزویدك  على  وتوافق  اإلنترنت  إلى  منتظم  وصول  إمكانیة  لدیك  أن   تؤكد  أنت  4.8

 طریق  عن  االستثمارات  ومخاطر  طبیعة  حول  ومعلومات  والسیاسات  والرسوم  والتكالیف  العمیل  اتفاقیة  تعدیالت  حول  معلومات  الحصر،

 .موقعنا  على  المعلومات  ھذه  نشر
 

را  تغیی  لیعكس  إجراؤه  یتم  تغییر  أي  بأن  تقر  4.9  لنا  یجوز  .مسبق  إشعار  دون  الفور  على  األمر،  لزم  إذا   یسري،  قد  اللوائح،  أو  القانون  في  ُ 

 التفاقیة   األخیر  اإلصدار   یتوفر  .تغییرات  بأي  علم  على  البقاء  عن  المسؤولیة  وحدك  أنت  وتتحمل  وقت،  أي  في  ھذه  العمیل  اتفاقیة   تغییر 

 .اإللكتروني  موقعنا  على  بنا  الخاصة  العمیل
 

 نحتفظ  ال  نحن  .بنك  بصفتھا   باإلیداعات  تحتفظ  وال  بنك،  بمثابة  لیست  الشركة  .التداول  ألغراض  إال  التداول  حساب  إنشاء  یجب  ال  4.10

 .فقط  التداول   وأنشطة   التداول  حساب  تدعم  التي  الھوامش  على   الحفاظ  لغرض  إال  باإلیداعات
 

  مجال  في  الرائدة  الشركة  ،™Trading  Central  الخدمة  ھذه  ِّدم  تق  .التداول  إشارة  خدمة  لعمالئھا  تقدم  ان  تستطیع  الشركة  4.11

 ونشرات  القیمة  تحلیل  وأداة  الخبراء  المحللین  وآراء  فنیة   رؤیة  ™Trading  Central  تقدم  .السوق  وتحلیالت  المعلومات  توفیر 

 توفیر  یتم  .بالعمیل  الخاصة  واالستثمار  التداول  نتائج  بشأن  التزام  أو  مسؤولیة  أي  الشركة  تتحمل  ال  .المیزات  عن  وأفكار  إخباریة

 التنبیھات

مست  ال  لمة   ُ    الشركة  تشارك   ال  .تداول  استشارة  أو   استثماریة   استشارة  أنھا  على  تفسیرھا ینبغي  وال   فقط،  وتعلیمیة  إعالمیة  ألغراض  ُ 

 في 

 إنتاج

مق  ال   التداول  توصیات مق  ال   المعلومات  توقیت  أو  اكتمال  أو  دقة  تضمن  وال  َّدمة  ُ    بأي  الشركة  تقر  ال  ™Trading  Central.  بواسطة  َّدمة  ُ 

 استشارات   التوصیات/التنبیھات  ِّدم  تق  ال  ™Trading  Central.  من  المقدمة  التوصیات  أو  الرؤى  أو  اآلراء  شكل

  استثماریة أو 



 

 تھدف  ال  .استثمار  أو  مالیة  ورقة  أي  بیع  أو  شراء  عن  تدافع  ال  أنھا  كما  عمیل،  كل  مالءمة  مدى  االعتبار  في  تأخذ  وال  تداول،  استشارات



 

  إجراء   قبل  المحترف  المستشار  من  علیھا  الحصول  علیك  یجب  والتي  استثماریة،   أو  قانونیة  أو  ضریبیة  مشورة  تقدیم  إلى  المعلومات  ھذه

 أي  الشركة  تحمل  عدم  على  صراحة  توافق   فإنك   الشركة،  خدمات  باستخدام  .المعلومات  في  مناقشتھ  تمت  الذي  النوع  من  استثمار   أي

 إبالغ  یجب  الخدمة،  ھذه  على   الحصول  في  العمیل  رغبة  عدم  حالة  في  .وحدك  عاتقك   على  تقع  أفعالك  أن  وتأكید  نوع  أي  من  مطالبة



 

 
 

یا  كتاب  الشركة  الخاصة   واألحكام  الشروط   على   موافقة  بمثابة  ™Trading  Central  شركة  من  الخدمات   تلقي   في   االستمرار   یعتبر   .ُ 

 .مسبق  إشعار  دون  وقت  أي  في  دائم  أو  مؤقت  أساس  على  التداول  توصیات  خدمة  سحب  للشركة  یجوز  .بالشركة
 

 :الصلة  ذات  الویب  صفحة  في  موضح  ھو  كما  حسابك  نوع   ستختار  أنك  تدرك  أنت  4.12

 ./https://www.trade360.com/trading-accounts/account-type حالة  في في   رغبتك التداول  نوع  تحت

 المبالغ  أن  العلم  یرجى  .support@trade360.com  على  معنا  التواصل  یمكنك   البدایة،   في  اخترتھ  الذي  غیر   آخر  حساب

 تظھر   التي

 .بك  الخاص  الحساب  عملة  على   تتوقف  حساب  نوع   لكل

 
 تحذیر المخاطر 

 

 :وتقبل  تحفظ  دون   تقر  أنت   5.1
 

 استعداد   على  أنك  وتعلن  وتقبل  المالیة  األدوات  أو/و  الفروقیة  العقود  في  للتداول   نتیجة  وأضرار  خسائر  بتكبد  كبیرة  مخاطرة  تتحمل  أنك  (أ)

 أخرى،  ومصروفات  إضافیة  عموالت  أي  وكذلك  أموالك  كل  خسارة  على  األضرار  تشتمل  وقد  .المخاطرة  ھذه  لتحمل

 
  الرفع   أو  الدین  على   عادة  الحصول  إمكانیة  إن  .المخاطرة  من  كبیرة  درجة   على  المالیة  األدوات  أو/و  الفروقات  مقابل  العقود  تنطوي  (ب)

 أو األدوات المالیة تعني أن إیداع صغیر أو دفعة صغیرة یمكن أن یؤدیا إلى خسائر كبیرة وكذلك /في تداول العقود مقابل الفروقات و 

  ن تؤدي إلى حركة أكبر بالتناسب في قیمة استثمارك، وقد یكون ذلككما یعني ذلك أن حركة صغیرة نسب  یا یمكن أ  .إلى مكاسب كبیرة

 على   المترتبة  اآلثار  تعي  أن  وینبغي  عرضي،   بالتزام  المالیة  األدوات  أو/و  الفروقیة  العقود  معامالت  تتسم  .مصلحتك   ضد  أو  صالحك  في

 ذلك 

 الھوامش،  متطلبات  وبخاصة

 
 أو   معدن   أو  عملة   :مثل )  العقد   محل   لألداة  السعر  ناتج  أساس   على   تتداول   فإنك  المالیة  األدوات   أو/و  الفروقیة   العقود  في   التداول   عند  (ج )

 ،(المنظمة   غیر )  الموازیة  السوق  في   وإنما  منظمة  سوق  في   یتم  ال  التداول   وان  (سلعة 

 المخاطرة،  في  ورغبتك  خبرتك،  مستوى  االستثماریة،   أھدافك  في  ملیا  تفكر  علیك  بھامش  التداول  اختیار  قبل  (د)

 ھذه  في  معقوال  تجده  وما  الكاملة  االقتصادیة   ظروفك  االعتبار   بعین  األخذ  مع  المالیة،  واألدوات   الخدمات  من   معینا  نوعا  اخترت  أنك  (ھـ )

 و   الظروف،

 
 تقتصر   ال  ولكن  تشمل،  التداول  انظمة  وان   مخاطر  على  ینطوي  اإلنترنت  على  تداول  نظام  على  التداول  أن  وتفھم  على  توافق  أنك  (و)

 .النوع  ھذا  من  اعطال  أو  خسائر  أیة  عن  مسؤولة  غیر  الشركة  .االنترنت  وانقطاع  واألجھزة  البرامج  في  فشل  على
 

 یتم  .مقدمة  أخرى  معلومة  أو  توقع  أو  توصیة،  أي  على  یعتمد  استثمار  أي  عن  ناجمة  خسارة  أي  عن  المسؤولیة  الشركة  تتحمل   لن  5.2

  في  عامة   كتعلیقات  اإللكتروني  الموقع  ھذا  على  واردة  أخرى  معلومات  أو  أسعار  أو  تحلیالت  أو  أبحاث  أو  أخبار  أو  آراء  أیة  تقدیم

 سبیل   على  ذلك  في  بما  ضرر،  أو  خسارة  أي  عن  مسؤولیة  أي  الشركة  تتحمل  ال  .استثماریة   نصیحة  المعلومات  ھذه  تشكل  وال  السوق،

 ال  المثال

 .المعلومات  ھذه  على  االعتماد  أو  استخدام  عن  مباشر  غیر  أو  مباشر  بشكل  تنشأ  قد  والتي  األرباح،  في  خسارة  أي  الحصر،
 

 من   العمالء  یستفید  أن  ضمني  تفسیر  أو  كضمان  ضمني،  أو  صریح  وعد  أنھ  على  مقدم  تقریر  أي  محتویات  تفسر  أن  ینبغي  ال  5.3

 .محدودة  ستكون  أو  یمكن  المعلومات  بھذه  المتعلقة  الخسائر  أن  كضمان  أو  ھنا،  الواردة  االستراتیجیات
 

قا  وف  تتم  التي  الصفقات  تكون  أن  یمكن  5.4  وقد   للغایة  مضاربة  المالیة  الرافعة  ذات  االستثمارات   خاصة  التحلیل،  في  الواردة  للتوصیات  ُ 
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خاص  خسائر،  وكذلك  أرباح،  إلى  تؤدي
    ُ

 .متوقع  ھو  كما  التحلیل  في  المذكورة  الظروف  تحدث  لم  إذا  ة



 

 
 

 التداول  نظام  خالل  من  االقتباس  وأخطاء  اإلدخال  وأخطاء  الكتابة  أخطاء   مثل  التسعیر،  عملیة  في  خطأ  أي  حدوث  حالة  في  5.5

 فیھ   وقع  الذي  للمستثمر  التداول  حساب  على  ضروریة  تعدیالت  أي  إجراء  في  الكامل  الحق  لدیھا  الشركة  فإن  الھاتف،  أو/و  اإللكتروني

 .الخطأ 
 

 بعدم  بشدة  ننصحك  المالیة،  الرافعة  ذات  المالیة  األدوات   أو  األجنبیة  العمالت  تداول  علیھا  ینطوي  التي   المخاطر  تفھم  ال  كنت  إذا  5.6

 .التداول
 

 الشؤون  بوابة  على  المتوفرة  المستثمرین   تعویضات  صندوق  سیاسة  على  االطالع  الرجاء  .والودائع  المستثمر  حمایة  خطط  تتوفر  5.7

 لھیئة   العامة  اإللكترونیة   المواقع  إلى  الرجوع  یرجى   الخطط،  ھذه  حول  الحدیثة  المعلومات  من  لمزید  .المعلومات  من  لمزید  لدینا  القانونیة

 .القبرصي  المركزي   والمصرف   القبرصیة   المالیة   واألسواق  لألوراق
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 األرباح  في   الخسائر   ذلك   في   بما )  خاصة   أو   عرضیة   أو   مباشرة   غیر   أو   ناتجة   خسائر   أي   عن   مسؤولین   نكون   لن  أننا  على  توافق  أنت  6.1

 الناتجة  الخسارة   تتضمن   .الخسارة  ھذه   مثل   حدوث   باحتمالیة  أخبرتنا  قد  كنت  إذا  حتى  للخدمات  استخدامك  عن  تنتج  التي  (التداول  وخسائر

 .المباشرة   غیر  أو  المباشرة   سواء   المحتملة  والخسارة   العمل   وخسارة   الربح   وفقدان  الخالصة   االقتصادیة  الخسارة 
 

 عن  مباشر  غیر  أو  مباشر  بشكل  تنتج  مطالبات  أو  أضرار  أو  خسائر  أي  عن  مسؤولین  نكون  لن  المتعمد،  تقصیرنا  أو  إھمالنا  بخالف  6.2

 .وصولك  بیانات  استخدام  بإساءة  إبالغنا   قبل  لك  نصدرھا  وصول  بیانات   أي  على  یحصل  شخص  أي
 

 في   علیھ  تعتمد  بحث  أي  عن  مباشر  غیر  أو  مباشر  بشكل  تنتج  مطالبات  أو  أضرار  أو  خسائر  أي  عن  تجاھك  مسئولین  نكون  لن  6.3

 .ال  أو  قبلنا   من  نشره  تم  سواء   طلب  إجراء
 

 أي   إرسال  في  تأخیر  عن  مباشر  غیر  أو  مباشر  بشكل  تنتج  والتي  مطالبات،  أو  أضرار  أو  خسائر  أي  عن   تجاھك  مسؤولین  نكون  لن  6.4

 .طلب
 

 في  تغییرات  أي  عن  مباشر  غیر  أو  مباشر  بشكل  تنتج  والتي  مطالبات،  أو  أضرار  أو  خسائر  أي  عن   تجاھك  مسؤولین  نكون  لن  6.5

 .الضریبة  معدالت 
 

 فیما   إرسالھا  تم  مستندات   أي  نستلم  لم  إذا   مباشر   غیر  أو  مباشر  بشكل  تنتج  مطالبات  أو  أضرار  أو  خسائر  أي  عن  مسؤولین  نكون  لن  6.6

 .إلیك  نرسلھا  القبیل   ھذا  من  وثائق  أي  تستلم  لم  إذا  أو  عنك،  نیابة  بھا  محتفظ  أموال  أي  أو  بحسابك  یتعلق
 

 .اللوائح  بموجب  بھ  لك  ندین  قد  التزام  أو  واجب  أي  استبعاد  أو  لتقیید  ھذه  العمیل  اتفاقیة  في  شيء  أي  اتخاذ  یتم  لن  6.7
 

 فیما   ضدنا  بھا   القیام  تم  أو  تكبدتھا  نفقة  أو  طلب  أو  إجراء  أو  مطالبة  أو  تكلفة  أو  التزام  أو  خسارة  أي  عن  تعویضنا  على  توافق   أنت  6.8

 أو  الطلب  أو  واإلجراء  والمطالبة  والتكلفة  والمسؤولیة  الخسارة  تلك  عدا  فیما  ھذه  العمیل  اتفاقیة  بموجب  اللتزاماتك  المالئم  باألداء  یتعلق

 .موظفینا  بسبب  أو  المتعمد  التقصیر  أو  االحتیال  أو  اإلھمال  عن  الناشئة  المصاریف
 

 أو  ھذه  العمیل  اتفاقیة  في  حكم  أو  شرط  ألي  الصارم  األداء  على  اإلصرار  أو  االنتھاكات  عن  بالتعویض  المطالبة  في  إخفاقنا  یشكل  ال  6.9

یا  ضمن  تنازال    ھذه،  العمیل  اتفاقیة  بموجب  لنا  مستحق  تعویض  أو  حق  أي  ممارسة  في  فشلنا  .ذلك   عن  ُ 

 
 

 األموال   -  الثاني   الجزء
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یا  كتاب   معك   االتفاق  یتم   لم  ما   7.1 قا   طب  حسابك  في  بھا   نحتفظ  أموال  أي  مع  نتعامل  سوف   ذلك،  غیر  على  ُ    التنظیم  ھیئة  لقواعد  ُ 

كل األموال التي یتم تسلیمھا بواسطة العمیل إلى الشركة أو التي تحتفظ بھا الشركة بالنیابة عن العمیل، من أجل  .أموال العمیل  بشأن

 سیتم   أموالك  أن  ذلك   یعني  .ما  حساب  في  العمیل  عن  بالنیابة  الشركة  باسم  أو/و  العمیل  باسم  بھا  االحتفاظ  یجب  االستثمار،  خدمات  تقدیم

 عن   فصلھا

م  ث  ومن  الخاصة،  أموالنا  .أعمالنا  سیاق  في  استخدامھا  یمكن   ال   ُ 
 

 ھذه   في   .(الشامل   المشترك   الحساب )  ذاتھ   بالعمالء   الخاص  البنكي   الحساب   في   اآلخرین  العمالء   وأموال   بأموالك  االحتفاظ   یمكننا  7.2

 .لدینا  المحاسبي  والنظام  الدعم  مكتب  من  كل  طریق  عن  أموالك  تمییز  من  نتمكن  الحالة، 
 

  بنك أو سوق أو   :مثال  ) أي من الشركات التابعة لنا أو طرف ثالث   یجوز لنا الحصول على أو نقل األموال المستلمة من العمیل إلى 7.3

  تنفیذ  أجل  من  فیھا  التحكم  أو  بھا  لالحتفاظ  (مقاصة  غرفة  أو  الموازیة  السوق  في  آخر  طرف  أو  ثانوي  وسیط  أو  إلكترونیة  محفظة  أو  تاجر

 على  تقع   وال   .بالمعاملة   یتعلق   فیما   (المبدئي   الھامش   متطلب   :مثل )  ضمان   بتوفیر   بالتزامك   للوفاء   أو  الشخص  ذلك  مع  أو  خالل  من  معاملة

 األموال  إلیھ  ننقل  الذي  الثالث  الطرف  .منك  المستلمة  األموال  إلیھ  ننقل  ثالث  طرف  ألي  تجاوزات  أو   أفعال  أیة   عن  مسؤولیة  أي  عاتقنا

  اإلعسار  حالة  في  .الثالث  الطرف  أموال  عن  أو  أموالنا   عن  فصلھا  الممكن  من  یكون  ال  وقد  شامل،  مشترك  حساب  في  بھا  االحتفاظ  یمكنھ

  أو أي إجراءات مماثلة أخرى تتعلق بھذا الطرف اآلخر، نحصل فقط على مطالبة بدون ضمان ضد الطرف اآلخر بالنیابة عنك وعن

  األموال التي نستلمھا من الطرف اآلخر للوفاء بمطالباتك ومطالبات جمیع العمالءعمالئنا اآلخرین، وتكون معرضا لمخاطر عدم كفایة 

  الحسابات  في  مباشرة   تودع  لم  أموال  أي  عن  مسؤولیة  أیة  الشركة  تتحمل  ال  .الصلة  ذي  بالحساب  یتعلق  فیما   مطالبات  لدیھم  الذین  اآلخرین

 الشركاء   طریق  عن  ناجحة  غیر   تحویل /إیداع  محاوالت  أو/و   التأخیر   بسبب   (مباشرة   غیر   أو  مباشرة   بصورة)  الخسائر  للشركة،   المصرفیة

 .للشركة  المصرفي  الحساب  إلى  األموال  وصول  بعد  إال  المودعة  باألموال  العمالء  حسابات  تقید  لن  .ثالثة   أطراف  أو/و
 

 .فائدة  بأي  باالحتفاظ  لنا  السماح  وسیتم  المبیت  إیداعات  في  أموالك  نودع  وقد  العمیل  أموال  على  فائدة  لك  ندفع  لن  7.4
 

  قواعد  وتطبق   توظف   والتي  األوروبیة  االقتصادیة  المنطقة  داخل  المنظمة  المالیة  المؤسسات  في  فقط  بأموالك  االحتفاظ  إلى  نھدف  نحن  7.5

 العمیل  بأموال  احتفاظنا  حالة  في  .المالي   لمركزنا  المكافئ  المركز  ذات  التنظیمیة  السلطات  علیھا  وتشرف  قواعدنا  غرار  على   العمیل  أموال

  خارج المنطقة االقتصادیة األوروبیة، وھو احتمال ضعیف، فإن النظام التنظیمي والقانوني المطبق على أي بنك أو شخص كھذا یختلف

 أموالك  مع  التعامل  یجوز  الشخص،  أو  البنك  بھذا  تتعلق  أخرى  مماثلة  إجراءات  أي  أو  اإلعسار  حالة  وفي  .قبرص   في  المطبق  النظام  عن

محتفظ  ال   األموال  مع  التعامل  بھا  یتم  التي  الطریقة  عن  مختلفة  بطریقة  .قبرص  في  البنوك  أحد  لدى  بھا  ُ 
 

 .األموال   بھذه  یتعلق  فیما  التعویض  حق  أو  الرھن  أو  الضمان  حق  لھا  یكون  قد  إیداع  مؤسسة  في  أموالك  إیداع  لنا  یجوز  7.6
 

  دون  ذلك،  في  بما  عنھا،  نیابة  البنكي  الحساب  من  وسحب  إیداع  عملیات  بأي  للقیام   الشركة  العمیل  یخول  العمیل،  اتفاقیة  قبول  عند  7.7

  نیابة  أو  قبل                                                                     المعامالت  جمیع  لتسویة  السحب  عملیات  سبق،  ما  بعمومیة  المساس

 تدفع من  التي  المبالغ  وكافة  العمیل  اتفاقیة  بموجب  تتم  التي

 .آخر  شخص  أي  أو  للشركة  العمیل  عن
 

 العمیل   لصالح  أو/و  عن  نیابة  بھا  محتفظ  مبالغ  أي  تعویض  العمیل،  من  إذن  وبدون  آلخر  وقت  من  تقدیرھا،  حسب  للشركة،  یجوز  7.8

یا  كتاب  ذلك  خالف  على  االتفاق  یتم  لم  ما  .وسیطھا  أو  الشركة   تجاه  العمیل  التزام  مقابل  االتفاقیة  ھذه  تكون   لن  والعمیل،  الشركة  قبل  من  ُ 

را  مصد  .ائتمانیة  تسھیالت  أو  لحقوق  ُ 
 

 رأس   كل  خسارة  إلى  تؤدي  قد  المخاطر  من  عالیة  درجة  على  وتنطوي  مالیة  برافعة  منتجات  ھي  الفروقات  مقابل   العقود  7.9

قا   وف   ، "السالب  الرصید   من   حمایة "  تقدم   الشركة   أن   مالحظة   یجب   ذلك،   ومع   .بالعمیل  الخاص  المستثمر  المال   التدخل   إلجراءات  ُ 

 إجمالي  من   أكثر   یخسر   أن  یمكن   ال   الفردي   العمیل  أن  أي  ،(ESMA)  واألسواق  المالیة  لألوراق  األوروبیة  الھیئة  من  الجدید  للمنتج



 

 المال  رأس 

 .بھ   الخاص   المستثمر 
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  الموحد   الدفع  منطقة  تحویالت  أو  المصرفیة  التحویالت  أو  الخصم  بطاقة  أو  االئتمان  بطاقة  طریق  عن  حسابك  تمویل   یمكنك  8.1

من   (SEPA)  بالیورو لھا  التابعة  الشركات  أو  الشركة  لدى  والمقبولة  لتحویل األموال  المماثلة  الطرق األخرى  أو  اإللكترونیة  المحافظ    أو 

  ال یمكن بدء التحویالت الخاصة بتمویل  .ال نضمن توفر كل طرق التحویل لیتم استخدامھا في دولتك  .وقت آلخر وفق تقدیرھا المطلق

 قسم  في  "الدفع  معالجات"  التبویب  عالمة  زیارة  یرجى  اإلیداع،  طرق  حول  المعلومات  من  لمزید  .التداول  ةمنص  طریق  عن  إال  حسابك

 مركز"

 .اإللكتروني   موقعنا  على   "المساعدة 
 

 تقدیرنا،  وفق   ویمكننا،   .اإللكتروني   موقعنا   على   "الحسابات"  قسم   في   التداول   ببدء   المتعلق  المبدئي  لإلیداع   األدنى  الحد  وصف   تم  8.2

 .المبدئي  لإلیداع  األدنى  الحد  من  أقل  مبالغ  بتحویل  قمت  إذا  التداول  ببدء  لك  السماح
 

قا   وف  حسابھ  في  المودعة  األموال  سحب  طلب  للعمیل   یجوز   8.3  المستندات  لنا  یقدم  أن  على  علیھا،  المنصوص  لإلجراءات  ُ 

  المطلق  بتقدیرھا  تحتفظ  الشركة  فإن  المتطلبات،  بجمیع  الوفاء  بدون  لنا  السحب  طلب  تقدیم  تم  إذا  .للشركة  اإللكتروني  بالموقع  الموضحة

 الحساب  إلى  أو  من  األموال  تحویل  نفقات  جمیع  العمیل  یتحمل  .القانونیة  المتطلبات  بجمیع  الوفاء  یتم  حتى  ھذا  السحب  طلب  لتنفیذ

 البطاقة /المنشئ

 .المنشئة
 

 من  التداول  معامالت  خالل  من  المكتسبة  األرباح  أو/و  بھ  الخاص   العمیل  حساب  في   المودعة  المبالغ  سحب  للعمیل  یجوز  8.4

یطلق  )  بھ  الخاص   العمیل   حساب   تمویل   في   استخدمھما  اللذین  الصلة  ذات   البطاقة  أو  الحساب   إلى   فقط   بھ   الخاصة   العمیل   حسابات  ُ  

  الحساب   غیر  بطاقات/حسابات  إلى   األموال   (سحب )  تحویل   عملیات   .("المنشئة   البطاقة/المنشئ   الحساب "  اسم   الحساب   ھذا  على 

 البطاقة /المنشئ 

  المنشئة

یسمح   .مختلف  حساب  إلى  األموال  لتحویل  معقول  مبرر  وجود  من  راضیة  الشركة  تكون  أن  وشریطة  المطلق،  الشركة  تقدیر  وفق   بھا  ُ 

 الحد 

 .أمریكي  دوالر   100  ھو   البنكیة   للتحویالت   بالنسبة   السحب   لمبلغ   األدنى   الحد   .أمریكي  دوالر   25  السحب  لمبلغ  األدنى
 

 إذا   العمیل  أموال  عن  مسؤولیة  أي  الشركة  تتحمل  وال  الشركة،  إلى  المقدمة  المدفوعات  تفاصیل  عن  الكاملة  المسؤولیة  العمیل  یتحمل  8.5

 أیام   5  غضون   في   التفاصیل   تقدیم   یجب   بنكي،   حساب   إلى   السحب   طلب   تقدیم   حالة   في   .خاطئة  العمیل   بواسطة   المقدمة   التفاصیل   كانت 

 .جدید  سحب  طلب  إرسال  یجب  الخمسة،  األیام  مرور  حالة  وفي  .عمل
 

 مكافحة"و   "عمیلك   اعرف "  من   كل   مستندات   خالل   من   العمیل   ھویة  من  التحقق  بعد  إال  العمالء  أموال  سحب   عملیات  الشركة  تنفذ  ال  8.6

 .الصالحة   "األموال   غسیل 
 

 أي  ضد  قانونیة  إجراءات  في  الشروع   لنا  ویحق  .الظروف  ھذه  في  مناسبة   نراھا  التي  بالطریقة  لك  مستحقة  مبالغ  أي  بدفع  سنقوم  8.7

 جمیع   إلغاء/إغالق  في  بحقنا  نحتفظ  لدینا،  المودع  المال  رأس  استرداد  حال  في  .المدفوعة  المبالغ  استرداد  طلب  بتقدیم  یقوم  قد  عمیل

 .العمیل  إلخبار   الحاجة   بدون  الحساب  وتصفیة  الربح  أو  الخسارة  حال  في  كانت  سواء  التداول  صفقات
 

 الھوامش وضمانات اإلیداع  9
 

قا  وف   الشركة،  تحتفظ  مالیة،  أداة  أي  بقاء  مدة  خالل  9.1  أو  المطلوب  التمویل  نسبة  وتعدیل  مراجعة  في  بالحق  المطلق،  لتقدیرھا  ُ 

ء  بنا  الفائدة  احتساب  یتم  التي  األسعار خاص  لك،  إشعار  تقدیم  بدون  أو  إشعار  تقدیم  مع  المالیة،  األداة  بھذه  یتعلق  فیما  علیھا  ُ 
    ُ

  ولكن  ة،

قا  وف  وضحاھا  عشیة  بین  المفتوحة   المراكز  تعدیل  یمكن  .المتقلبة  السوق  ظروف  ظل  في  الحصر،  سبیل  على  لیس   .الصفقة   لتكلفة  ُ 



 

 تتوفر 

 ھذه  تفاصیل 

 .اإللكتروني  موقعنا  على  التعدیالت



 

 

دا  واعتما  الفروقات،  مقابل  العقود   تتضمن  التي  الصفقات  بترتیب  نقوم  عندما  أنھ  مراعاة  یجب  9.2   یتوجب  قد   الصفقة،  طبیعة  على  ُ 

 متغیرة  بدفعات  القیام  علیك  سیتوجب  .أوال    یحدث  أیھما   إغالقھا،  أو   الصفقة  تسویة   عند  أو  الصفقة،  إتمام  فشل  إذا  أخرى  مبالغ  دفع  علیك

 في   الحركة   تؤثر   .الفور  على   الكامل   (البیع   أو)  الشراء   سعر  (استالم   أو)  دفع  من  بدال   المالیة،   األداة  شراء   سعر  مقابل   الھامش   طریق  عن 

 سعر



 

 
 

 أساس  على  بك  الخاصة  الھامش  متطلبات  بمراقبة  نقوم  سوف  .بھ  القیام  علیك  سیتوجب  الذي  الھامش  إیداع  مبلغ  على  الستثمارك  السوق

 .البند   ھذا  بموجب  المطلوب   الھامش  بمبلغ  ومعقول  ممكن  وقت  أقرب  في  وسنعلمك  یومي،
 

قا  وف  ذلك  طلب  یمكننا   أو  آلخر  وقت  من  مطلوب  ھو  كما  الھامش  طریق  عن  الطلب  عند  المبالغ  ھذه  مثل  دفع  على  توافق   أنت  9.3  لتقدیرنا   ُ 

 .ھذه  العمالء   اتفاقیة   بموجب   المتوقعة   أو  المستقبلیة  أو  الحالیة  المعامالت  في  الخسارة  مخاطر  أو  الخسارة  من  أنفسنا  حمایة  لغرض
 

دا  نق  الھامش  دفع  یجب  ذلك،  خالف  على  یتفق  لم  ما  9.4  تسجیل  یتم  .فیھ  مصلحة  لك  تبقى  وال  بالكامل  نقدا  المدفوع  الھامش  تحویل  یتم  .ُ 

 .قبلك  من  لنا  مستحق  نقدي  كالتزام  قبلنا  من  المستلم  النقدي  الھامش
 

 حق  لدینا  المطبقة،  األنظمة  من  بأي  أو  العمیل  اتفاقیة  بموجب  لنا  تحق  التي  الحقوق  من  حق  بأي  المساس  وبدون  ذلك،  إلى  باإلضافة  9.5

 .بالتزاماتك   تفي  حتى  عنك   نیابة  لدینا  المرشحین  أو   لدینا  المودعة  األموال  جمیع  بحجز  عام
 

یا   رسم   (ESMA)  واألسواق   المالیة   لألوراق  األوروبیة  الھیئة  اعتمدت  9.6  األدوات  في   األسواق   تنظیم   الئحة   من   40  المادة   بموجب   ُ 

 الجدیدة   التدابیر  ھذه   وتشمل   األفراد  للمستثمرین   الفروقات  مقابل   العقود  توفیر  بشأن  الجدیدة   للمنتجات  التدخل   تدابیر   (MiFID  II) المالیة

 :یلي   ما
 

  من   أقل   إلى   الفروقات   مقابل   العقود  تداول   لحساب  المخصص   الھامش   انخفض   إذا  .حساب   لكل   %50  بنسبة   الھوامش   إلغالق  قاعدة   تعیین

 تلقائ   الفروقات  مقابل  العقود  صفقات  إغالق  یتم  فسوف  المفتوحة،  الفروقات   مقابل  العقود  لصفقات  المطلوب  المبدئي  الھامش   من  ٪50

یا   أي  على   .بالمائة   50  بنسبة  للخسارة  األقصى   الحد   سیتجاوز   الذي  "الخسارة   إیقاف "  بإعداد   قیامك  حال   في   نفسھ   الشيء   وینطبق  .ُ 

  المفتوحة   الفروقات   مقابل   العقود   صفقات   لجمیع   المبدئي   الھامش  متطلبات  إجمالي  من  المائة  في  50  عن  حسابك  قیمة  تقل  أال  یجب  حال، 

 أي  في 

 وقت

 .األوقات  من

 
را  فو  الصفقات  إغالق  بدء  في  بالحق  الشركة  تحتفظ  المحترفین،  النخبة  للعمالء  بالنسبة  األسھم   مستوى  یكون  عندما  إنذار،  سابق  وبدون  ُ 

 .أقل   أو   بالمائة   20  یساوي   للحساب   (100  *  (الرصید /األسھم ))  المملوكة
 

قا  وف  أو  ھذه،  العمیل  اتفاقیة  بموجب  لنا  المخولة  األخرى  الحقوق  إلى  باإلضافة  9.7  أو   إلغاء  أو  إغالق  في  الحق  لنا  عام،  بشكل   للقانون  ُ 

 ال   ولكن  تشمل   الحقوق  ھذه  بھا  ننفذ  قد  التي   الحاالت  .جدیدة   صفقات  إنشاء   ورفض  (اإلجمالیة   أو  الجدیدة) المفتوحة  صفقاتك  حجم   من  الحد 

 :فیھ   الذي   الوضع  على  تقتصر

 
 طبیعیة،   غیر  تداول  شروط  ھناك  أن  نرى  (أ

 
 أو  إلینا،  مسیئة  تداول  استراتیجیات   إرسال  تم  أنھ  نرى  (ب

 
 .اضطراري  وقف   مستوى   إلى  حسابك  وصل  (ج

 

ما   یو   90  مدتھا   نشاط   عدم   فترة   بعد   مفتوحة   صفقات   أي   إلغالق   التقدیریة   السلطة   الشركة   لدى   9.8  رسوم  تحصیل   یتم   .الصفقات   لھذه   ُ 

 الواحد،  للیوم  األمریكي   بالدوالر  التحوط   صفقات  على   (التحوط   صفقة  إلى   باإلضافة  الصفقة)  الكامل   الحجم   من   %0.1  تبلغ  إداریة

ما  یو  21  بعد  تحوط  صفقة  أي  إغالق  في   بالحق  ونحتفظ  .مسبق   إشعار  أي  بدون  فتحھا  من  ُ 
 

 تتم   لم  مبالغ  وأي  التغیر،   وھامش   المبدئي،  والھامش   ، (السالبة )  العكسیة  الصفقات  لتغطیة  المطلوبة  باألموال   االحتفاظ   لنا  یحق  9.9

 .ھذه  العمیل   اتفاقیة  بموجب   إلینا   الدفع   مستحقة   األخرى  المبالغ  وكل  وأي  المحققة،  والخسائر  تسویتھا،



 

 .نختاره  الذي  الصرف  سعر  یالئم  بما  بذلك  نقوم  سوف  العملة،  تحویالت  بإجراء  نقوم  عندما  9.10



 

 
 
 

 

 التداول   -  الثالث  القسم
 

 الوصول إلى نظام التداول عبر اإلنترنت والموقع اإللكتروني 10
 

 من   تتمكن  لكي  اإلنترنت،  عبر  للتداول  نظامنا  في  الشخصیة  الوصول  رموز  استخدام  لك  سیحق  للتداول،  حسابك  تفعیل  یتم  عندما  10.1

 عبر  التداول  نظام  على  باإلنترنت  متصل  متوافق  شخصي  كمبیوتر  استخدام  خالل  من  بیعھا  أو  المالیة  األدوات  لشراء  الطلبات  إرسال

 .بنا   الخاص  اإلنترنت
 

 غیر   أو   المنتظم  غیر  االستخدام  أو  بالوصول  األرجح  على  یسمح  قد  عمل  أي  بإجراء  القیام  وتتجنب  باالستمرار  تقوم  لن  إنك   10.2

ق  یح  أنھ  وتفھم  تقبل  إنك  .بنا  الخاص  اإلنترنت  عبر  التداول  لنظام   بھ  المصرح  التداول   نظام  إلى  وصولك  تقیید  أو  إنھاء  تقدیرنا،  وفق  لنا،  ُ 

 .بنا  الخاص  اإلنترنت  عبر  التداول  لنظام  االستخدام  بھذا  تسمح  أنك  في  اشتبھنا  إذا  منھ  جزء  أو   بنا  الخاص  اإلنترنت   عبر
 

ء  سوا   تقوم،  فلن  بنا،  الخاص  اإلنترنت  عبر  التداول  نظام  أو /و  اإللكتروني  الموقع  استخدام  عند  10.3  من  شيء  بأي  بالسھو،   أو  بالفعل  ُ 

 المعدات   وصیانة  توفیر  عن  وحدك  مسؤول  وأنت  .النظام  ھذا  تعطل  في  یتسبب  أو  بنا  الخاص  الكمبیوتر  نظام  سالمة  ینتھك  قد  أو  شأنھ

 .واستخدامھ  بنا  الخاص  اإلنترنت  عبر  التداول  نظام  أو/و  اإللكتروني  الموقع  إلى  للوصول  الضروریة  واألجھزة
 

ر   تق  أنت  10.4   التداول  نظام  أو/و  اإللكتروني  الموقع  إلى  وصولك  إمكانیة  على  تؤثر  قد  التي  لألحداث  یخضع  أن  یمكن  اإلنترنت  بأن  ُ 

  عن  مسؤولین  غیر  ونحن  .اإلرسال  تعطل  أو  الخدمة  انقطاع  حاالت  الحصر،  ولیس  المثال  سبیل  على  ذلك،  في  بما  بنا  الخاص  اإلنترنت  عبر

بما ) األحداث التي تتجاوز نطاق تحكمنا أو عن أي خسائر أو تكالیف أو التزامات أو مصاریف أخرىأضرار أو خسائر تنجم عن   أي

  التداول  نظام  أو/و  اإللكتروني  الموقع  إلى   الوصول  على  قدرتك  عدم   عن   تنجم  قد  والتي  (األرباح  خسارة  الحصر،  ال  المثال  سبیل  على  فیھا

 عبر

 .الطلبات  إرسال  في  الفشل  أو  التأخیر  أو  بنا  الخاص  اإلنترنت
 

 تعطل  بسبب  ھذه  العمیل  اتفاقیة  بموجب  التزامات  بأي  الوفاء  عدم  مسؤولیة  نتحمل  أن  یمكن  وال  إنترنت  خدمة  موفري  لسنا  نحن  10.5

 .المتسللین   ھجمات  أو  العامة  الكھرباء  شبكة  تعطل  أو  اإلنترنت  اتصال
 

 غیر  نحن  .الكمبیوتر   عبر  الرسائل  أو/و  الطلبات  إرسال  أثناء  الناجمة  األخرى  األخطاء  أو  التأخرات  حالة  في  مسؤولین  غیر  نحن  10.6

 .المعلومات  ھذه  دقة  عدم  حالة  في  أنت   تتكبدھا  قد  خسارة  أي  عن  أو  الكمبیوتر   عبر  المستلمة  المعلومات  عن  مسؤولین
 

  وتحلیلھا  وعرضھا  اإلنترنت  عبر  التداول  نظام  أو/و  اإللكتروني  الموقع  خالل  من  لك  المتوفرة  المعلومات  بتخزین  لك  یسمح  10.7

یا  كل   المعلومات،  ھذه  بنسخ  أخرى  طریقة  بأیة  القیام  أو  إرسال  أو  بنشر  لك  یسمح  ال  .وطباعتھا  تنسیقھا  وإعادة  وتعدیلھا یا،  جزئ  أو  ُ   ُ  

 أي  في

  یجب أال تقوم بتغییر أو طمس أو إزالة أي حقوق طبع .تنسیق إلى أي طرف ثالث بدون الحصول على موافقة كتابیة صریحة من جانبنا

 اإللكتروني  الموقع  تستخدم  لن  بأنك  وتقر  تضمن  إنك  .المعلومات  ھذه  بخصوص  مقدمة  أخرى  إشعارات  أي  أو  تجاریة  عالمات  أو  ونشر

  عبر  التداول  نظام  أو/و   اإللكتروني  الموقع  تستخدم  سوف  وأنك  ھذه،  العمیل  اتفاقیة  یخالف  بشكل  اإلنترنت  عبر  التداول   نظام  أو/و

دا  تحدی  المعتمدة  األخرى  والتطبیقات  الویب  مستعرض   باستثناء  وأنك،  آخر،  شخص  عن  بالنیابة   ولیس  فقط  حسابك  لصالح  اإلنترنت  ُ  

 من

ء   سوا  آخر،  جھاز   أي  أو  تطبیق  أو  برنامج   أي  (باستخدام   آخر  لشخص   تسمح   أو)  تستخدم   لن  جانبنا،    غیر   أو  مباشرة  بطریقة  ُ 

  الوصول  عملیة  أتمتة  أو  اإلنترنت  عبر  التداول  نظام  أو/و  اإللكتروني  الموقع  خالل  من  المعلومات  على  للحصول  أو  إلى  للوصول  مباشرة،

 ھذه   إلى

 أو  المعلومات 

 .علیھا  الحصول 
 



 

 التوقیت )  نیویورك  مدینة  بتوقیت  الجمعة  یوم  16:59  الساعة  إلى   األحد   یوم  17:05  الساعة  من  لدینا  التداول   عملیات   وقت  یبدأ  10.8

 الخامس   باستثناء   الجمعة،  إلى   االثنین   من   الخادم،  جھاز  بتوقیت   23:59  الساعة  إلى   00:05  الساعة   من   یناظر  والذي  ، (القیاسي   الشرقي 



 

 

 

قا  وف  الخادم  جھاز  وتوقیت  بنا  الخاص  العمل  وقت  ضبط  یتم  الصیفي  التوقیت  خالل  في  .ینایر  من  واألول  دیسمبر  من  والعشرین  لتوقیت  ُ 

 .(EST)  نیویورك   مدینة

 

صراح  تفویضھ  تم  الذي  الشخص  بخالف  شخص  أي  إلى  عنھا  الكشف  وعدم  وصول  بیانات   أي  سریة  على  الحفاظ  على  توافق  10.9
    ُ

 ة 

 .16  للفقرة   طبقا   عنك   بالنیابة   للتصرف 
 

را  إشعا  استلمت  فإذا  .بك  الخاصة  الوصول  رموز  تدوین  علیك  ینبغي  ال  10.10 یا  كتاب  ُ   تدمیر  علیك  یجب  بك،  الخاصة  الوصول  برموز  ُ 

 .الفور  على   اإلشعار 
 

 الكشف   تم  قد  یكون  ربما  أو  تم  قد  بك  الخاصة  الوصول  بیانات  أن  في   شككت  أو  علمت  إذا  الفور  على  إخطارنا  على  توافق  أنت  10.11

رح  مص  غیر  شخص  أي  إلى  عنھا  لك   نصدر  وسوف  ھذه،  الوصول  لبیانات  آخر  استخدام  أي  لمنع  خطوات  باتخاذ  حینئذ  نقوم  سوف  .لھ   ُ 

 .البدیلة   الوصول  بیانات  تستلم  حتى  طلبات  أي  إجراء  من  تتمكن  لن  .بدیلة  وصول  بیانات
 

 .بك  الخاصة  الوصول  لبیانات  بھ  مشتبھ  أو  مؤكد  استخدام  سوء  أي  بشأن  بإجرائھ  نقوم  تحقیق  أي  مع  التعاون  على  توافق  أنت   10.12
 

 سوف  نستلمھا  ھذه  مثل  طلبات  وأي  وبموجبھا  بك   الخاصة  الوصول  بیانات  عبر  المقدمة  الطلبات  كل  مسؤولیة  تحملك  تقبل  أنت  10.13

  الطلبات  جمیع  مسؤولیة  أنت  تتحمل  عنك،  بالنیابة  للتصرف  ضا

 المقدمة 

 مفو   ممثال    بصفتھ  آخر  شخص  تعیین   حالة  وفي  .استلمتھا  أنك  نعتبر 

 .ھذا  بممثلك  الخاصة  الوصول  بیانات  وبموجب  بواسطة
 

 

ر  تق  أنت  10.14  العناوین   فیھا  بما  المعلومات،  إلى  الوصول  من  لھا  مصرح  غیر  ثالثة   أطراف  تمكنت  إذا  مسؤولیة  أي  نتحمل  ال  بأننا   ُ 

 أو   اإلنترنت  باستخدام  آخر،  طرف  أي  أو   بیننا   سبق   ما   إرسال  یتم  عندما  الشخصیة،  والبیانات  اإللكتروني  االتصال  وبیانات  اإللكترونیة،

 .أخرى  إلكترونیة  وسیلة  أي  أو  الھاتف  أو  البرید  أو  األخرى  الشبكیة  االتصال  وسائل
 

 لخدمتنا،  التسجیل  /االشتراك  عند  .التسجیل   أجل  من  فیسبوك   أو /و  تویتر  مثل  ثالث  لطرف  التابعة  المصادقة  خدمات  نعرض  قد  10.15

 .األحوال   من  حال  أي  في  أخرى  كیانات  أو/و  شخصیات  وتنتحل  تخدعنا،  أن  تحاول  أال  ویجب  دقیقة،  معلومات  توفیر  یجب

 قد   .ھذه  الثالثة  األطراف  من  البیانات  حمایة   إنفاذ  نضمن  أن  یمكن  وال  مسؤولیتك،  على  یقع   ثالث  لطرف  التابعة  المصادقة  خدمات  استعمال

 أو   نختار

 .أمنیة  ألغراض  الحق  وقت  في  أو  التسجیل  أثناء  تقدمھا  التي  المعلومات  جمیع  أو  أي  من  التحقق  نختار  ال  قد
 

 الفروقات   مقابل  بالعقود  الخاصة  التداول  وإجراءات  الطلبات  11
 

یا  كتاب  تخطرنا  أشخاص  ألي  أو  لك  یجوز  11.1  سواء  الطلبات  إجراء  حسابك،  على  الطلبات  وإجراء  التعلیمات  بإعطاء  مفوضون   بأنھم  ُ 

 .11.2  الفقرة  في   المحددة   بالطریقة   الھاتف،   عبر   أو   بنا   الخاص   اإلنترنت   عبر   التداول  نظام  عبر
 

 إعطاء   یمكنك  كما  بك،  الخاصة  الوصول  رموز  باستخدام  بنا  الخاص  اإلنترنت  عبر  التداول  نظام  عبر  جدیدة  طلبات  إجراء  یمكنك  11.2

  یتم  .بك  الخاصین   المستخدم   ھویة   أو   المستخدم   اسم   أو   اسمك   باستخدام   المعلقة،  الطلبات  تعدیل /لحذف  أو  الموجودة  صفقاتك  لتصفیة  التعلیمات

 سنبذل   قبولھا،  تم  التي  الطلبات  بخصوص  .طلب   أي  على  الموافقة  أو  برفض  الحق  ولدینا  المطلق  لتقدیرنا  وفقا  الطلبات  قبول

 الجھود 

یا   تجار  المعقولة  .11.24  الفقرة  في   إلیھا  المشار   األماكن   كل   إلى   التنفیذ  طلبات   جمیع  نقل   عند   ُ 
 

 إذا )  اإلنترنت،   عبر   التداول   نظام   إلى   الطلب   بإرسال   نقوم   اإلنترنت،   عبر   التداول   نظام   غیر   وسیلة   بأي   طلب   أي   استالمنا   حالة   في   11.3

 .اإلنترنت  على  التداول  نظام  عبر  استالمھ   تم  لو  كما  الطلب  معالجة  ویتم  ،(أمكن



 

 

 ھذا   إجراء  یتم  عندما  لك  ملزمة  طلبات  أي  أن  نعتبر  وسوف  آخر،  استفسار  أي  بدون  طلب   أي  بشأن  والتصرف  االعتماد  لنا  ق  یح  11.4

قا  طب  بك  الخاصة  الوصول   بیانات  باستخدام  الطلب  .11.2  للفقرة   ُ 



 

 

 

قا  طب  منك  المقدمة   الطلبات  جمیع  وإرسال  باستالم  سنقوم  11.5  عن  مسؤولیة  أي  عاتقنا  على  تقع  ولن  .صارم  بشكل  بھا  الخاصة  للشروط  ُ 

كل   یش  .طلب   أي  دقة  من  التحقق نیاب  المعاملة  تنفیذ  لمتابعة  لنا  نھائیة   تعلیمات  لنا  تقدمھ  طلب  أي  ُ 
    ُ

 .عنك  ة
 

 أو   خسائر  أي  مسؤولیة  عاتقك  على  تقع  .أصلي  أنھ  رأینا  إذا  جانبك  من  صالح  طلب  باعتباره  قاطع  بشكل  طلب  أي  مع  التعامل  یجب  11.6

 .طلباتك  من  أي  متابعة  محاولة  أو  لمتابعة  نتكبدھا  مصروفات  أو  مطالبات
 

 صفقاتك  على  تداول  عملیة  أي  بتنفیذ  یتعلق  فیما  عنھ  تعبر  أو  تقدمھ  افتراض  أي  في  النظر  أو  من  بالتحقق  ملزمین  لسنا  نحن  11.7

  لسنا في حاجة ألن نلفت انتباھك إلى أن أي عملیة تداول تقوم بإجرائھا ھي عملیة تداول إلغالق كل أو بعض .الكلیة معناالموجودة أو 

 على   قادرة  ھذا  التداول   عملیة  كانت  إذا  ما  عن  النظر  بغض  شراء  أو  كبیع  التداول  عملیات  جمیع  مع  نتعامل  سوف  .المفتوحة  المراكز  من

 .األوقات  كل  في  بصفقاتك  والمعرفة  اإللمام  مسؤولیة  عاتقك  على  تقع  .موجود  مركز  إغالق  أو  جدید  مركز  فتح
 

با  طل   لنا  قدمت  إذا  11.8 فا  مخال   یجعلك  ُ   الحد   إلى  الطلب  ھذا  تلبیة  المطلق،  تقدیرنا   وفق  لنا،  یجوز  ھذه،  العمیل  اتفاقیة  بنود  من  جزء  ألي  ُ 

با  مناس  نراه  الذي یا  جزئ  تنفیذه  تم  طلب  أي  إلغاء  في  الحق  لك  یكون  ولن  ُ   ھذه   العمیل  اتفاقیة  انتھاك  عن  مسؤوال    تكون  سوف  .لذلك  نتیجة  ُ 

قا  طب  الناتجة  المعاملة  تسویة  عن  مسؤوال    وستظل  .ھذه   العمیل   اتفاقیة   لشروط  ُ 
 

 :اإلنترنت  عبر  بنا  الخاص  التداول  أنظمة  استخدام  عند  فقط  التالیة  الطلبات  تقدیم  یمكنك  11.9
 

 حد،  طلب   أو   سوق   كطلب   مركز   لفتح   -  فتح  (أ)

 
 أو  حد،  طلب  أو   سوق  كطلب  مفتوح  مركز  إلغالق  -  إغالق  (ب)

 
 البیع،  إیقاف  البیع،  حد  الشراء،  إیقاف  الشراء،  حد  األرباح،  جني  الخسائر،  إیقاف  طلبات  تحریر  إزالة،  إضافة،  (ج)

 

یا   تلقائ   رفضھا   ویتم   11.9  الفقرة  في  واردة  غیر  أخرى  طلبات  أي  تتوفر  ال  11.10  .المطلوبة  األسعار   بحسب   الحد   أوامر   تمتلئ   ما   كثیرا   .ُ 

 جني   أو  الخسارة  إیقاف  لطلب  المطلوب  السعر  إلى  الوصول  تم  إذا  .سوق  كطلب  الطلب  ملء  سیتم  السوق،  في  المطلوب  السعر  یتوفر  لم  اذا

 .سوق  كطلب  الطلب  سیصبح  التداول،  جلسة  بدایة  في  األرباح
 

 بمقتضى  الصلة،  ذات  الضمنیة  السوق  في  العمل  إغالق  عند  التالي  العمل  یوم  إلى  المفتوحة  الفوریة  الصفقات   جمیع  ترحیل  یتم  11.11

 .المفتوحة  الفوریة  الصفقة  إغالق   في   حقوقنا

 
قا   وف   ، "األرباح  جني "  أو   "الخسارة   إیقاف "  لطلبات   اإلغالق   سعر  بتحدید   تقدیرنا،   وفق   لعمالئنا،  نسمح  قد  11.12  ھذه  العمیل   التفاقیة  ُ 

 المفصلة  للشروط  یخضع  الذي  المعني  الطلب  بإغالق  لنا  تسمح  فإنك  الطلبات،  ھذه  قبولنا  عند  .آلخر  وقت  من  علیھا  تطرأ  التي  والتعدیالت

 .مؤكدة  صفقات  أي  تغییر  أو  إلغاء  یمكن  ال  .مسبق  إشعار  أي  دون  الطلب  في
 

 .المعني  للمستوى  السعر  وصل  إذا  الحد  وطلبات  األرباح  وجني  الخسارة  إیقاف  طلبات  إزالة  أو  تغییر  في  الحق  لدیك  لیس  11.13

 
 حتى   ساریة  تظل   تنفیذھا  یتم  لم  وإذا  فقط،   (التداول ) التشغیل   أوقات  خالل   إزالتھا  أو  تغییرھا  أو  لتنفیذھا  الطلبات  إرسال   یمكن  11.14

 .التالیة   التداول   جلسة  موعد
 

قا  وف  حا   تاریخ  أو  صالحیة  وقت  تحدید  یتم  لم  إذا  .المحدد  النحو  على  ووقتھ،  المقدم  الطلب  لنوع  ُ 
 انتھاء

 صال  طلبك  یصبح  11.15

حا  صال   یكون  أن  فیجب  الطلب،  وقت/الصالحیة  .محددة  غیر  لفترة  ُ 



 

 
 

 بالسعر  للتنفیذ   البیع   وإیقاف   البیع   وحد   الشراء   وإیقاف   الشراء   وحد   األرباح  وجني  الخسارة  إیقاف  طلبات  إرسال  یتم  :الطلبات  11.16

معلن  ال   المعاملة   (إغالق )  فتح   سعر  تغییر   أو  الطلب  إرسال   عدم  في   بالحق  الشركة  تحتفظ   .السوق   لسعر   وصول   أول   عند  العمیل   من   عنھ   ُ 

 .أخرى  فنیة  أعطال  أي  حالة  في  وكذلك  التداول  منصة  في  فني  عطل  حدوث  حالة  في
 

  البیع  وحد  الشراء   وإیقاف   الشراء   وحد   األرباح   وجني   الخسارة  إیقاف )  الطلبات،  إرسال   یستحیل   قد   معینة  تداول   ظروف   ظل   في   11.17

ق  یح  الحالة  ھذه  في   .المعلن   بالسعر  (البیع   وإیقاف   السوق  بسعر  المعاملة  (إغالق ) فتح   سعر  تغییر   أو  للتنفیذ  الطلب  إرسال   للشركة  ُ 

 واحدة  تداول  جلسة  في  األسعار  ھبطت  أو   ارتفعت  ما  إذا  السریعة  األسعار   حركة  أوقات  في  المثال،  سبیل  على  ھذا،  یحدث  ربما  .األول

  الحالة،  ھذه  مثل  في  .تداول  لجلسة  االولى  اللحظات  وخالل  المعني  التداول  قواعد  بموجب  التداول  تقیید  أو   إیقاف  عنده  یتم  الذي  الحد  إلى

  أرباحك إلى المبالغ/نتیجة لذلك، إجراء مثل ھذه الطلب لن یحد بالضرورة من خسائرك .األفضل التالي سیتم تنفیذ الطلب عند السعر 

 غیر   السوق  ظروف  ظل  في  أنھ  مالحظة  یجب  .المقرر   بالسعر  الطلب  ھذا  مثل  تنفیذ  المستحیل  من  تجعل  السوق  ظروف  ألن  المقصودة،

را   كثی   الصفقة   تنفیذ   بھ   یتم  الذي  السعر  یختلف  قد  العادیة،   عادیة  حالة  "اإلنزالق "  أن   مالحظة   یرجى   .المطلوب  األصلي   السعر   عن   ُ 

السیولة وتقلبات السوق إثر   (ولیس محصورا تحت ھذه الظروف )  لسوق تصریف العمالت األجنبیة تحت ظروف مثل   وصفة  للسوق 

  اإللكتروني  موقعنا  زیارة  یرجى  .مضمونة  تكون  ال  األخبار  تبع  التداول   فإن   وبذلك  .السوق  وافتتاح  اقتصادیة،  أحداث  أخبار،  صدور 

 واالطالع

 على سیاسة كشف 

 .األسعار  انزالق  حول  إضافیة  معلومات  على  للحصول  كاملة  المخاطر
 

 المعنیة   المحددة  المقاصة  غرفة  أو/و  السوق  تحددھا  التي  األوقات  قبل  تكون  والتي  الطلبات  أو  للتعلیمات  انتھاء  أوقات  تحدید  یمكننا   11.18

دا  استنا  منا  مطالبات  أي   على  الحصول  في  الحق  لك  یكون  ولن  معاملة،  بأي  الخاص   االنتھاء  وقت  قبل  طلب  بإجراء  تقم  لم  أنك  حقیقة  إلى  ُ 

 .بنا
 

 .بنا  الخاصة  التداول  منصة  على  متاحة   تلقائیة  میزات  ھي  األرباح  وجني  الخسارة  إیقاف  أوامر   11.19
 

با،  متقل   السوق  یكون  عندما  .المحدد   الخسارة  إیقاف  أمر  ضمان  یتم  ال  الطبیعیة،  غیر  السوق  ظروف  ظل   في   تداول  یتم  ال  قد  ُ 

  ھي  النتیجة  .التالي  المتاح  بالسعر  الخسارة  إیقاف  أمر  تشغیل  سیتم  الحالة،  ھذه   في  .السوق  في  طلبتھ  الذي  الخسارة  إیقاف  سعر

 قد  أنك

غا   مبل   تخسر  ُ 

 .معینة  تداول  صفقة  في  متوقعھ  كنت  مما  أعلى 

 
 عندما یكون السوق متقل  با، قد ال یتم تداول سعر .ظل ظروف السوق غیر الطبیعیة، ال یتم ضمان أمر جني األرباح المحددفي 

 تحصل  قد  أنك  ھي  النتیجة  .التالي  المتاح  بالسعر  األرباح  جني  أمر  تشغیل  سیتم  الحالة،  ھذه  في  .السوق  في  طلبتھ  الذي  األرباح  جني

 مبلغ   على

 .معینة  تداول  صفقة  في  متوقعھ  كنت  مما  أعلى 
 

 نتحمل   فلن  طلبك،  إلغاء  أو  تجاھل  قررنا  وإذا  .تنفیذه  لنا  بالنسبة  المعقول  من  یعد  لم  طلب  إلغاء  أو  تجاھل  في  بالحق  نحتفظ  نحن  11.20

 ال  المثال  سبیل  على  الحاالت  ھذه  تشمل  .الطلب   ھذا  إدخال  بإعادة  ملزمین  لسنا  ونحن  اإلجراء  ھذا  لمثل  نتیجة  تجاھك  مسؤولیة  أي

 .للشركة  إعسار   أو   أرباح   توزیعات   أو   للشركة   حدث   وقع   إذا   (ب   .إعسارھا  أو   أرباحھا   أو  الشركة  أحداث  (أ  :الحصر
 

قا  وف  األسھم  أرباح  على  تعدیل  إجراء  ویتم  مفتوح،  أرباح  جني  طلب  أو  مفتوح  خسارة  إیقاف  طلب  لدیك  كان  إذا  11.21  أعاله،   للنقطة   ُ 

 .األرباح  توزیع  تعدیل  حجم  حسب  األرباح  جني  أو  الخسارة  إیقاف   مستوى  تعدیل  في  بالحق   نحتفظ  فإننا
 

دا  استنا  وقت  أي  في  األسعار  وفروق   الصفقة  وحجم  المالیة  الرافعة  ذلك  في  بما  العقد،  مواصفات  تغییر  في  بالحق  نحتفظ  11.22  حالة   إلى  ُ 

 بإجراء   السماح   في  بالحق  ونحتفظ   .طلب   أي  إجراء  قبل  الكاملة  الفروقات  مقابل  العقود  أداة  مواصفات  فحص  على  توافق  أنت  .السوق



 

قا  وف  بك  الخاص  التداول  لحساب  المالیة  الرافعة  أو  األسعار  فروق   في  تغییر  .لتقدیرنا  ُ 



 

 

قا  وف  یتغیر  وقد  الحجم  في  المقایضة  أسعار  مستوى  یتباین  11.23   أسعار  مستوى  تغییر  في  بالحق  نحتفظ  .الفائدة  أسعار  لمستوى  ُ 

تح  تسب المقایضات مرة واحدة من منتصف لیلة األحد إلى الجمعة باستثناء   .وسیتم خصم المبلغ من حسابك وفقا لذلك   المقایضة

 األربعاء   مقایضات

تسب  تح  التي  الخمیس  إلى  .مرات  ثالث  مضاعف  بحجم  ُ 



 

 
 

 وتختلف   السیولة  مزودي  أو /و   التنفیذ  (وسطاء)  وسیط   من  المستلمة  السوق  أسعار   على  بنا  الخاصة  األسعار   فروق  وتعتمد  11.24

  من   التحقق   عن   مسؤول   أنك   على   توافق   أنت  .األساسیة  المالیة  األدوات  أسعار  في  التقلبات  و  والسیولة  السائدة  السوق  ظروف  حسب

 صفحة الویب  من خالل  متاحة  أداة مالیة  لكل  فروق األسعار

 التالیة : ./https://www.trade360.com/trading-conditions/asset-spreads أنت تدرك أنھ بالرغم من  أن

 حسابات   میزة

 یتم   الصفر،  إلى  تصل  منخفضة  فروقھي   Zero  Spread في   ضا

 وأی   أدناه   23  القسم   في   موضح   ھو   كما   أخرى  رسوم  تطبیق

-https://www.trade360.com/trading : التالیة الویب 

 صفحة

 
./accounts/account-type 

 

 للشركة   التابعین  السیولة  موفري  أو/و  التنفیذ  (وسطاء )  وسیط   بواسطة  إال  تنفیذھا  یتم  ال  المرسلة  الطلبات  أن  على   العمیل   یوافق  11.25

 لدى   إجراؤھا  یتم  طلبات  ألي  وبالنسبة  .التنظیم  ھیئات  تشملھا  ال  قضائیة  لسلطات  تابعین  یكونوا  وقد  آلخر،  وقت  من  یتغیرون  قد  والذین

 .(وإرسالھا   الطلبات  استالم )  العمیل   عن  نیابة  رئیسي   كعمیل   ولیس   كوكیل   تتصرف   الشركة   فإن  الشركة،
 

ر  تق  أنت  11.26  قلل   حال  وفي  لھذا،  .الصفقات  في  ربحك  أو  خسارتك  عن  النظر   بغض  الثابتة  النقاط  فارق  حصة  من  إیراداتنا  نستمد   بأننا  ُ 

 جدید   سعر  عرض  إرسال  سیتم  الحالة،  ھذه  في  .السیولة  مقدمي  عبر  الصفقة  تتم  ال  قد  معینة،  صفقة  على  عمولتنا  من  المنصف  السوق  سعر

 .فیھ  النظر  لتمعن  لك
 

 بك  الخاصة   التنفیذ  أوامر  بإرسال  الشركة  ستقوم  .وإرسالھا  األوامر  استالم  عند   )الرئیسي(  للعمیل  كوكیل  الشركة  تعمل  11.27

 األسترالیة  واالستثمار   المالیة  األوراق  لجنة  قبل  من   للتنظیم  خاضع  وسیط  وھي  ،Ltd  PTY  Markets  Financial  Sirius  إلى

(ASIC)،  تقوم  وقد  Ltd  PTY  Markets  Financial  Sirius  ال  .اآلخرین  السیولة  موفري  إلى  نتلقاھا  التي  األوامر  بإرسال 

 للتنظیم  الخاضعة  األسواق   في  بالضرورة  السیولة  )موفرو(  موفر  أو  )الوسطاء(  الوسیط  یعمل
 

 إظھار  یتم  سوف  الحالة  تلك  في  .مالیة  أداة  ألي  صالحیة  انتھاء  تاریخ  تحدید  بشأن  الخاص  قرارنا  نتخذ  أن  وقت  أي  في  یمكننا  11.28

 الخاص  االنتھاء   ووقت   تاریخ   معرفة  مسئولیة   تحمل   على   توافق   أن   علیك   ."السندات  صالحیة   انتھاء "  قسم  تحت   موقعنا   في  المحدد   التاریخ

 .بھا  تتداول  التي  باألدوات
 

قا   وف  11.29   وتعقد  مخاطر  بشأن   األسبان  العمالء  تحذیر  یتم  األسبانیة،  البورصة  ولجنة  القبرصیة  والبورصة   المالیة  األوراق   للجنة  ُ 

 .تتضمن ھذه التحذیرات بیا  نا مكتو  با بخط الید أو شفھ  یا من قبل العمالء قبل أول عملیتي تداول .(CFD) مقابل الفروقات  العقود

 على   وعالو  ة

 فور   الصفقة  إغالق  في  رغب  إذا   العمیل  كاھل  تثقل  أن  شأنھا  من  التي   بالتكلفة  یتعلق  فیما  حدة  على  عمیل  كل  إلى  تحذیر  توجیھ  یتم  ذلك،

 .شرائھا
 

را  نظ  11.30  :فرنسا  في  المقیمین  على  محددة  تداول  آلیات  تطبیق  سیتم  التنظیمیة،  المتطلبات  لبعض  ُ 
 

 .الصفر   عن  المتداول  حساب  رصید  یقل  أن  السالب  الرصید  من  الحمایة  تسمح  لن

 
یا  تلقائ  الخسارة  إیقاف  أمر  إجراء  سیتم  شرط  على   افتراضي   بشكل   التلقائي   الخسارة   إیقاف   أمر  تعیین  سیتم  .السوق  طلبات  جمیع  مع  ُ 

 .السوق   طلب  لفتح   استخدامھا   تم   التي   للصفقة   المبدئي  الھامش

 
 .فقط  المبدئي  المبلغ  من  أقل  قیمة  إلى  تعیینھ   تم  الذي  الخسارة  إیقاف   أمر   سعر  تعدیل  للعمیل  یمكن

http://www.trade360.com/trading-conditions/asset-spreads
http://www.trade360.com/trading


 

 

یا   تلقائ   الخسارة   إیقاف   تعیین   سیتم   دوالر،   200  للصفقة   المبدئي   الھامش   شرط   كان  إذا  المثال،  سبیل  على   السوق   سعر   أو   دوالر   200  إلى   ُ 

 الذي   المبلغ  من  بأكثر  المخاطرة  یمكنك  ال  لكن  الخسارة،  إیقاف  سعر  تعدیل  الصفقة  وفتح  التداول  إجراء  بعد  ویمكنك  .المبلغ  ھذا  یعادل  الذي



 

 

 

نا،   ممك   سیكون   دوالر   100  بقیمة   الخسارة   إیقاف   فإن   وبالتالي،   .المبدئي  الھامش  شرط  یمثل  لن  دوالر   250  بقیمة   الخسارة   إیقاف   ولكن   ُ 

نا  ممك  یكون  ُ. 

 
 .المحددة  المالیة  األدوات  بعض  على  فقط  ستطبق   أعاله  المذكورة  التداول  آلیة  بأن  العلم  یرجى

 

  من   للشركة   اإللكتروني   للموقع   الفرنسیة  النسخة  على  طالع

 المالیة  األدوات  إلى ھذه  أجل الوصول

 اال  فرنسا  في  المقیمین  على  یتعین

 .وتداولھا

 
 

 تنفیذ   سیاسة  أفضل  12
 

ما،  دائ  نضمن   فإننا   النحو،  ھذا  وعلى  الطلبات،  وتنفیذ  وإرسال  استالم  عند  صارمة   سیاسة  الشركة  تتبع  12.1  أو   العمالء،  طلبات  تنفیذ   عند  ُ 

  :االقتضاء  حسب  التالیة  المعاییر  االعتبار  بعین  األخذ  عنھم،  نیابة  التصرف

 فردي  كعمیل  مواصفاتھ  وتشمل  العمیل  مواصفات  (أ)

 العمیل   طلب  مواصفات   (ب )

 
 الطلب  محل   المالیة   األدوات   مواصفات   (جـ )

 
 .إلیھا  الطلب  توجیھ  یمكن  التي   التنفیذ  مجاالت  مواصفات  (د)

 

 والتكالیف  السعر  بالحسبان  األخذ  مع  للعمیل،  ممكنة  نتیجة  أفضل  على  الحصول  أجل   من  المعقولة  الخطوات  كل  الشركة  ستتخذ  12.2

 العمیل،  من  محددة  تعلیمات  تصدر  عندما  ذلك،  ومع  .الطلب  بتنفیذ   یتعلق  اعتبار   أي  أو  الحجم  وطبیعة   والتسویة  التنفیذ  واحتمالیة  والسرعة

 .االقتضاء  حسب   المحددة،   التعلیمات   باتباع   الطلب   بتنفیذ   الشركة   ستقوم
 

 سعر  تمثل  التي  اإلجمالیة،  االعتبارات  ضوء  في  ممكنة  نتیجة  أفضل  تحدید  یتم  فردي،  عمیل  عن  نیابة  ما  لطلب  الشركة  تنفیذ  عند  12.3

 الطلب،   بتنفیذ  مباشرة  تتصل  والتي  العمیل  یتكبدھا  التي  النفقات  جمیع  تشمل  والتي  الطلب،  ذلك  بتنفیذ  المرتبطة  والتكالیف  المالیة  األداة

 .الطلب   تنفیذ  في  شاركت  أخرى  ألطراف  دفعھا  تم  أخرى  رسوم  وأي  والتسویة  المقاصة  ورسوم  التنفیذ،  جھات  رسوم  وتشمل
 

 للعمیل   النتائج  ومقارنة  تقییم  أجل  من  مالیة،  بأداة  خاص  ما  طلب  لتنفیذ  جھة  من  أكثر  تنافس  حالة  في  تنفیذ  أفضل  تقدیم  ألغراض  12.4

 بعین  األخذ  یتم  بالشركة،  الخاصة  الطلب  تنفیذ  سیاسة  في  المذكورة  التنفیذ  جھات  من  كل  لدى  الطلب  تنفیذ  طریق  عن  تحقیقھا  یتم  التي

 .التقییم  في  االعتبار  بعین  أخذھا  یتم  مؤھلة  تنفیذ  جھة  لكل  الطلب  لتنفیذ  الشركة  وتكالیف  العموالت  التقییم،  ھذا  في  االعتبار،
 

را،  أخی  12.5  بین  عادل  غیر  بشكل  تمیز  قد  بطریقة  عموالت  تحصیل  أو   وضع  للشركة  یجوز  ال  تنفیذ،  أفضل  على  للحصول   كضمان  ُ 

 .لدینا  القانونیة  الشؤون  بوابة  زیارة  خالل  من  بالشركة  الخاصة  تنفیذ  أفضل  سیاسة  على  بالتفصیل  االطالع  یمكنك  .التنفیذ  جھات
 

 
 

 أو /و  إشعار  أي  تقدیم  بدون  وقت،  أي  في  لنا،  ق

 الطلبات  نقل  رفض  13

 
 یح   أنھ  على  وتوافق  تتفھم  فإنك  االتفاقیة،  بھذه  أخرى  نصوص  بأي  اإلخالل  بدون  13.1

ق  یح  ال  وأنھ   لتنفیذه،  طلب  أي  نقل  برفض  تقدیرنا،  وفق  القیام،  تفسیر،  تعویض   أي  أو  خاص  أداء  أو  أضرار  عن  تعویض  بأي  المطالبة  لك  ُ 

یا  أ را  حص  لیس  ولكن  التالیة،  الحاالت  من  أي  في  جانبنا،  من   كان  ُ   :على  ُ 

 
 اإلنترنت،  على  التداول  لنظام  السلس  التشغیل  أو   موثوقیة   على  طریقة  بأیة  یؤثر   قد  أو  یؤثر  لتنفیذه  الطلب  نقل  أن  نعتبر  عندما  (أ



 

 
 

 المذكور،   بالطلب  یتعلق   فیما  المطلوب  والھامش  الرسوم  كل  لسداد  حسابك  في  مودعة  مسواة  مبالغ  تتوفر  ال  عندما  (ب

 
 للطلب،   األساسیة   التفاصیل   غیاب  (ج 

 
 السعر،  أو   الحجم   بسبب   الطلب   متابعة   یستحیل   (د

 
 واضح،  غیر  أو   تفسیر   من  أكثر   لھ  بك  الخاص  الطلب  (ھـ 

 
 التداول،  حجم   قواعد   السوق،   حالة   بسبب   الطلب   تنفیذ  یستحیل  (و

 
را   إشعا   منك   استلمنا   (ز  العقد،  بإلغاء   ُ 

 
 إلیك،  جانبنا   من   العمیل   اتفاقیة   إنھاء  إشعار  إرسال  (ح

 
 الطلب،  أصالة  بخصوص  شكوك  أي  وجود  حالة  في  (ط

 اإلرھابیة،  األعمال  تمویل  أو   األموال  غسیل  أنشطة  في  متورط  أنك  في  نشك  عندما  (ي

نتیج  (ك
    ُ

نتیج  وكذلك  للطرفین  التابعة  الشركات  المقابلة،  المنظمة  التداول  بمنصات  الخاصة  المتطلبات  أو  القانونیة  للمطالبات  ة
    ُ

 للمطالبات   ة

 الثالثة،  لألطراف  القانونیة 

 
 شك،  محل   الطلب  شرعیة  تكون  عندما  (ل

 

نتیج  (م
    ُ

 المحكمة،   من  أمر   أو  قبرص  في  الرقابیة  أو  التنظیمیة  السلطات  من  لطلب   ة

 

 ،21  والفقرة   9  الفقرة  في   المذكورة  الظروف  في   (ن 
 

 أو  للعمل،  العادیة  العملیات  مع  متوافق  غیر  وشكل  بطریقة  الطلب  وضع  یتم  عندما  (س

 
 .تنفیذھا  أماكن  من  السیولة  على   الشركة  تحصل  وال  السوق  إغالق  عند  (ع

 

 التأكیدات وإبالغ العمیل  14
 

 14.1 یح عبر  التداول  نظام  خالل  من  المرسلة  المراسالت   أو/و  الطلبات  أو /و  التعلیمات  بتأكید   طریقة  بأیة   القیام  تقدیرنا،  وفق  لنا،  ق

 سببھا،  عن  النظر  بغض  بواسطتك،  المرسلة  الطلبات  أو/و  التعلیمات  في   األخطاء  أو/و   الخاطئ  التفسیر  مسؤولیة  تحمل  تقبل  أنت  .اإلنترنت

 .المیكانیكي  أو/و  الفني  العطل   ذلك  في  بما
 

 یمكن   وبینك   بیننا  الرسائل   وأدوات  التداول   عملیات  وتأكیدات   الحسابات  وحالة  (الطلبات )  الطلب   حالة  بشأن   المذكورة  المعلومات   إن  14.2

 .بنا  الخاص  اإلنترنت  على  التداول  نظام  عبر  الحصر،  ال  المثال  سبیل  على  تتوفر،  أن
 

 وبیانات   التداول  ملخص  وحدة  فیھا  بما  العمیل،  اتفاقیة  بموجب  بواسطتنا   تقدیمھا  مطلوب  أخرى  اتصاالت  أو   إشعار  أي  إن  14.3

 المسجل  اإللكتروني   البرید   عنوان   إلى  اإللكتروني  البرید  عبر  إلكتروني  شكل   في  إلیك  إرسالھا  سیتم  التداول،  عملیات  وتأكیدات  الحسابات

 .بنا  الخاص  اإلنترنت  عبر  التداول  نظام  عبر  تقدیمھا  یتم   أو  عنك  واحد  سجل  على  سیشتمل  الذي  الفروقات  مقابل  العقود  عمیل  اتفاقیة  في



 

 
 

 توجیھ  إعادة  أو   تغییر  أو  تأخیر  أي  عن  مسؤولین  غیر  نحن  .الغرض  لھذا  البریدیة  والعناوین  اإللكتروني  البرید  بعنوان  تزویدنا  علیك  یجب

 .جانبنا  من  إرسالھا   بعد  الرسالة  على  یطرأ  قد  آخر  تعدیل  أي  أو
 

 أو   (صلة   ذات  أخرى   شخصیة  معلومات  أي  أو)  اإللكتروني   بریدك  عنوان   على   یطرأ  تغییر  بأي   إخطارنا  مسؤولیة   عاتقك  على   یقع  14.4

 .التسویة  قبل   صحیحة  غیر  تأكیدات  ھناك  كانت  إذا  ما  أو  ما  تأكید  استالم  عدم
 

تعتبر   و   .تنفیذه  تم   طلب   لكل  التداول  تأكید  ،14.3  الفقرة  في  أعاله  المحددة  بالطریقة   لك،  نرسل  سوف  14.5   حالة   في   المستندات،   ھذه   ُ 

اذا    .ساعة بعد یوم استالم تأكید التداول المذكور  48  وجود خطأ واضح، حاسمة ونھائیة ما لم تخطرنا كتاب  یا بالعكس في غضون   عدم 

یكون لھ تأكید تداول، ولكنك لم تستلم ھذا التأكید، یجب علیك إخطارنا    ترى أننا قد أبرمنا عق  دا بالنیابة عنك، وھو ما یفترض أن  كنت

  المعلومات،   ھذه  غیاب  حالة  وفي  .التأكید  ھذا  فیھ   تستلم  أن  ینبغي   كان  الذي  الوقت  وھو  ساعة،  48  تتجاوز  ال  مدة  خالل  ولكن  الفور  على

 من

 .موجود  غیر  المطلق،  تقدیرنا  وفق  العقد،  اعتبار  الممكن
 

 التي  الشھادة   أو  الحساب  بیان  أو  عمل  ألي  إثبات   أو  تأكید  أي   إن  .حسابك  في  الخاصة  المنطقة  على  لك  الحساب  بیان  یتوفر  14.6

یا  نھائ  یكون  أخرى  مسألة  أو  معاملة  بأي  یتعلق  فیما  بواسطتنا  إصدارھا  یتم ما  وملز  ُ    بیان  على  اعتراض  لدیك  كان  إذا  إال  لك،  ُ 

یا  كتاب  المذكور  االعتراض  تسجیل   ویتم  ھذه  الشھادة  أو  الحساب   بیان  إصدار   من  عمل   أیام  (5) خمسة   غضون  في   نحن  ونستلمھ   ُ 

 أو   الحساب 

 الشھادة
 

 أیام   (5)  خمسة  غضون   في   التقاریر   ھذه   تقدیم  الممكن  ومن   .حسابك   رصید   على   المطلوب  التاریخ  عن  بتقاریر   تزویدك  لنا  یجوز   14.7

 .قیاسیة  لرسوم  ذلك  یخضع  وسوف   العمیل،  من  المعني  التقریر  على  الحصول  طلب  استالم  تاریخ  من  عمل

 
ء   بنا  لك،  نرسل  بأموالك،  احتفاظنا  حالة  في  14.8 فا  كش  طلبك،  على  ُ   .األموال  بھذه  ُ 

 بیانات  استخدام  طریق  عن  بنا  الخاص  اإلنترنت  عبر  التداول  نظام  عبر  وذلك  حسابك  إلى  اإلنترنت  عبر   وصوال    لك  نوفر  سوف  14.9

 بتزویدك   نقوم   ال  قد  ولذلك   التنظیمیة،   اإلبالغ  بمتطلبات  ولاللتزام  حسابك  إلدارة  كافیة  بمعلومات  ستزودك  التي  بك،  الخاصة  الوصول

 .سنویة   أو /و   دوریة  ببیانات
 

ما  یو  45  لمدة  نشط  غیر  العمیل  حساب  كان  إذا  14.10  خامال    الحساب   جعل   في   بالحق   لنفسھا   تحتفظ   الشركة   فإن   أكثر،  أو  متتالیة  ُ 

را  دوال 50  قدره ثابت بمبلغ العمیل حساب  على رسوم فرض في الحق ولھا یا  أمریك  ُ  ھا  جنی 50/یورو 50/ُ  یا  إسترلین ُ  ء  بنا )  ُ   ُ  

ما  یو  45  كل   (العمیل   حساب   عملة   على    إذا   .كافیة   أموال   بھ   الحساب   أن   افتراض   وعلى   مفتوح  العمیل   حساب  على   الحفاظ   أجل   من   ُ 

را  دوال  50  من  بأقل  مموال    الحساب   كان  یا  أمریك  ُ  ھا  جنی  /50یورو  /50ُ  یا  إسترلین   ُ  ما،  یو  45  لمدة   نشط  غیر  وكان  ُ    فإن   ُ 

 في  بالحق  تحتفظ  الشركة

  أقل  مبلغ   فرض

 سیتم   الحساب،  إغالق   حالة  في   .اإلشعار  ھذا   بعد   عمل   أیام   10  غضون   في   المعلق  الحساب   بإغالق   العمیل   وإبالغ   اإلداریة  النفقات  لتغطیة

 .حسابك   أرشفة  أو/و   االتفاقیة   ھذه   تعلیق
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ة  ومر  ھذه،  العمیل  باتفاقیة  االلتزام  على  بالموافقة  15.1 ر  تق  فإنك  طلب،  بإجراء  فیھا  تقوم  مناسبة  كل  في  أخرى  ُ   لنا  وتضمن  وتتعھد  وتؤكد  ُ 

 :یلي   ما

 
 تقم،   لم  ما  ، (ثالث   طرف   أي  عن  ولیس   نفسك  عن   بالنیابة  أي) الرئیسي   العمیل   بصفتك  المعاملة  في   والدخول   الطلب  بإجراء   تقوم  أنك  (أ )

كنك  یم  رسمي  توكیل  أو/و  مستند  بتقدیم  یرضینا،  نحو  على  الھویة   تحدید  ومستندات  ثالث  طرف  ألي  وصي  أو/و  كممثل  التصرف  من  ُ 



 

 ذات

 .الثالث   الطرف   لھذا   الصلة



 

 

را   تقصی  یشكالن  أو   مع  یتعارضان  أو   ینتھكان  ال  معاملة  وكل  ھذه  العمیل  اتفاقیة  لشروط  وأداءك  إبرامك  أن  (ب)  أو   قانون   أي  بموجب   ُ 

 .سنداتك  أو  أموالك  من  ألي  أو  لك  ملزم  آخر  سند  أي  أو  عقد  أو  قضائي  حكم  أو  قاعدة  أو  تنظیم



 

 
 

 .الطلب   بتنفیذھا  یقوم  التي  المعاملة  في  الدخول  أو  الطلب  إجراء  في  قیود  ألي  تخضع  ال  أنك  (ج)

 
 للتوصل  جانبنا  من  مقدمة  معلومات  أو   بیانات   أي  على  تعتمد  ولم  الطلب  بتنفیذھا  یقوم  التي  بالمعاملة  المتعلقة  النصیحة  ھذه  أخذت  أنك  (د)

 .المعاملة  في  بالدخول  قرارك  إلى

 
 ولتوقیع  ھذه  العمیل  اتفاقیة  إلبرام  الضروریة  والموافقات  والتخویالت  الصالحیات  كل   على  وكذلك  المالئم  التفویض  على  حاصل  أنك  (ھـ 

 .ھذه   العمیل   اتفاقیة   بموجب   علیك  المفروضة  بالتزاماتك  والوفاء  وإجرائھا  الطلبات

 
 تتعھد  وأنك  ودقیقة  صحیحة  وغیرھا  المقدمة  والمستندات  بك  الخاص  الطلب  نموذج  في  لنا  عنھا  الكشف  تم  التي  المعلومات  كل  أن  (و)

یا  كتاب  بإعالمنا  .المقدمة  المعلومات  على  تغییرات  أیة  حدوث  حال  في  ُ 

وف   وأنھ،   وأصلیة   صحیحة   إلینا   بتسلیمھا   قمت   التي   المستندات  أن  (ز)
وأیة  الطلب  نموذج  في  المقدمة  المعلومات  تعتبر                   

 

قا  لمعلوماتك،  ُ 

 
 على  تغییرات  أیة  حدوث  حال  في  تعلمنا  سوف  وأنك  مضللة،  وغیر  وكاملة  صحیحة  الطلب  بنموذج  یتعلق  فیما  تقدیمھا  تم  أخرى  مستندات

 .المعلومات   أو   التفاصیل   ھذه

 لتمویل  استخدامھا   المعتزم  من  أو  تستخدم                                          مباشرة،   غیر  أو  مباشرة   بطریقة  سواء   لیست،  أموالك   أن  (ح )

 أو   قانوني  غیر  نشاط  أي  عائدات

 .اإلرھابیة   األنشطة
 

ما  عا  18  یتجاوز  سنك  أن  (ط)  .ھذه   العمیل   اتفاقیة   إبرام   من   یمنعك   آخر   عائق   أي   أو   قانوني   عائق   ھناك  ولیس  العقلیة،  قواك  بكامل  وأنك  ُ 
 

 على   قیود  أي  ھناك  كان  إذا  ما  المثال  سبیل  وعلى  بخدماتنا،  الصلة  ذات  االستثمار  من  بأھدافك  الخاصة  المستندات  لنا  قدمت  أنك  (ي)

قا   وف  عنك،  بالنیابة  تنفیذھا  أجل  من  معامالت  أي  إرسال  خاللھا  سیتم  التي  المالیة  األدوات  أو  األسواق  .دیانتك  أو   لجنسیتك  ُ 
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یا  كتاب  تخطرنا  أن  شریطة  لنا،  الطلبات  أو/و  التعلیمات  لتقدیم  ثالث  طرف  تفویض  لك  ق   نوافق  وأن  الحق  ھذا  بممارسة  ُ 

 ھذا   على

 16.1 یح

  یمكن لكل حساب .الشخص من حیث تمتعھ بكل المواصفات التي نضعھا لذلك، مثل، ولكن لیس على سبیل الحصر، المتطلبات التنظیمیة

وض  مف  آخر  شخص  كل  یمثل  .فقط   مخول  واحد  ثالث  شخص  لدیھ  یكون  أن  عمیل ما  تما  ویحظر  .فقط  واحد  عمیل  حساب  ُ   حساب  بأي  ُ 

وضین،  مف  آخرین  أشخاص  عدة  وجود  عمیل، مف  ال   اآلخر  الشخص  على  یحظر  كما  ُ  وض  ُ   عمیل   حساب  من  أكثر  تمثیل  الواحد  ُ 

 .واحد
 

را   إشعا   نستلم  لم  ما   16.2 یا  كتاب   ُ   الشخص   ھذا  من  الطلبات  أو /و  التعلیمات  قبول  في  نستمر  فسوف   المذكور،  الشخص  تفویض  بإنھاء  منك   ُ 

ر  وستق  عنك  نیابة  .لك  ملزمة  وتكون  الطلبات  ھذه   بصالحیة  ُ 
 

 .األقل   على   أیام   (5)  بخمسة   اإلنھاء   تاریخ  قبل   الثالث  الطرف   تفویض  بإنھاء   الخاص   الكتابي   اإلشعار  نستلم   أن  یجب   16.3
 
 

 

 العامة  األحكام  -  الرابع  الجزء
 

 األحكام التنظیمیة  17
 

یا   ضرور  نعتبره  إجراء  أي  اتخاذ  لنا  ق  یح  لك  الخدمات  تقدیم  عند  ھذه،  العمیل  باتفاقیة  آخر  حكم  أي  وجود  من  الرغم  على  17.1  وفق   ُ 



 

 .التطبیق  واجبة  األخرى  القوانین  وكل  الصلة  ذات  السوق  ممارسات  أو/و  بقواعد  االلتزام  لضمان  المطلق  تقدیرنا



 

 
 

ول  یخ  17.2  حیثما  أو /و  القانون  یقتضي  حسبما   التنظیمیة  الھیئات  إلى  بك  الخاصة  المعامالت  أو /و  بك  المتعلقة  المعلومات  عن  اإلفصاح  لنا  ُ 

با   مطلو  ذلك  أن  نرى  .صحیح  بشكل  حسابك  إلدارة   ُ 
 

 .العمیل  اتفاقیة   إنھاء  بعد  األقل  على  سنوات  خمس   لمدة  العمیل  بسجالت  نحتفظ  بھا،  المعمول  اللوائح  بموجب  17.3
 

  إذا قضت أي محكمة ذات والیة قضائیة مختصة بأن أي جزء من اتفاقیة العمیل ھذه غیر قابل للتنفیذ أو غیر قانوني أو مخالف 17.4

تبعد   اس   قد  كأنھ  الجزء  ھذا  اعتبار  فسیتم  تنظیمیة،  جھة  أو   سوق   ألي   الئحة  أو  حكم،  أو   قاعدة،  ألي  البدایة  من  ھذه  العمیل  اتفاقیة  من  ُ 

قا  مطل   باالتفاقیة  إدراجھ  یتم  لم  الحكم  ھذا  كان   لو  كما  وإنفاذھا  ھذه  العمیل  اتفاقیة  تفسیر  وسیتم  األحكام   تنفیذ  قابلیة  أو  قانونیة  تتأثر  ولن  ُ 

 من   المتبقیة

قا  وف  الحكم  ھذا  نفاذ  أو  صحة  أو  شرعیة  أو  العمیل  اتفاقیة  .أخرى  قضائیة  والیة  أي  الئحة  أو/و  لقانون  ُ 
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 اتفاقیة  وبقبول  الحالة،  ھذه  مثل  في  .أعمال  تسویق   شركات  عبر  الشركة  على  تعرفوا  قد  العمالء  بعض  یكون  أن  المحتمل  من  18.1

 :بأن  العمیل  یقر  ھذه،  العمالء

 خدماتھا،  أو  بالشركة  یتعلق  فیما   وعود  أو   ضمانات  أي  لتقدیم  مخولة  غیر  وھي  الشركة  عن  ممثلة  لیست  األعمال  تسویق  شركات  (أ

 ھذا   عن   تنجم  قد  إضافیة  تكالیف  أي   عن  أو  األعمال  ومقدمات  العمیل  بین  یتواجد  قد  االتفاق  من  نوع  أي  عن  مسؤولة  تكون  لن  الشركة  (ب

 وكذلك  االتفاق،
 

 .(عروض )  19  القسم   في   معرف   ھو  كما  األعمال   لمقدمات   رسوم  دفع   للشركة  یجوز  الشركة،  مع  مكتوب   اتفاق  على   بناء   (ج 
 

 (من أطراف ثالثة/المدفوعات إلى)عروض  19

 
ء  بنا  الثالثة  واألطراف  اإلحالة  ووكالء  األعمال  تسویق  شركات  من /إلى  عموالت/رسوم   على  الحصول  أو/و  دفع  للشركة  یجوز  19.1  على  ُ 

 على   تعمل  بأن  الشركة   لواجب  باالمتثال  تضر   وأال  للعمیل،  المقدمة  الخدمة  نوعیة   تحسین  إلى  الفوائد  ھذه  تھدف   أن  وبشرط  مكتوبة   اتفاقیة

 .المعاییر   من   غیرھا   أو /و   المعامالت   حجم /تكرار  بمدى  العمولة/الرسوم  ترتبط  .العمیل   مصالح  أفضل  تحقیق
 

ء  بنا   ثالثة  أطراف  من  أخرى  أجور  عن  فضال    العموالت،/الرسوم  على  الشركة  تحصل  قد  19.2  للشركة  یجوز  .مكتوب  اتفاق  على  ُ 

 أو/و   المعامالت   حجم /تكرار   بمدى   العمولة/الرسوم  ترتبط  .المعامالت  تنفیذ  خاللھا  من  المقابل  الطرف  من  عمولة/رسوم  على  الحصول

 .المعاییر  من  غیرھا
 

ء  بنا   الحوافز  بشأن   التفاصیل  من  مزید  عن  بالكشف  وتتعھد  التزام  لدیھا  الشركة  19.3  .العمیل   طلب  على  ُ 
 

 االتصال واإلشعارات 20

 
 حیثما  .ثالث  بطرف  الخاصة  األخرى   المعلومات  أو  السوق  تعلیقات  أو  التداول  توصیات  إلى  الوصول  بإمكانیة  تزویدك  لنا  یجوز  20.1

 :بذلك   نقوم

 
را  أم  ذلك  یكون  (أ) یا  عرض  ُ   یرقى  وال   بك  الخاصة  االستثمار  قرارات  اتخاذ  من  لتمكینك  فقط  ذلك  تقدیم  یتم   .بنا  تربطك  التي  التداول  لعالقة  ُ 

 استثماریة،   نصیحة  كونھ  إلى

 
دا   قی  یتضمن  المستند  كان  إذا  (ب)  توافق   فإنك  علیھم،  المستند  توزیع  یتم  الذین  أو  المستند  ھذا  لھم  الموجھ  األشخاص  فئة  أو  الشخص  على  ُ 

 ھؤالء،   األشخاص  فئة  أو  الشخص  ھذا  إلى  بنقلھ  تقوم  لن  أنك  على



 

 
 

 معاملة،  ألي  الضرائب  نتائج  بخصوص  أو  المعلومات  ھذه  اكتمال  أو  دقة  بخصوص  ضمان  أو  تأكید  أي  نقدم  ال  (ج)

 
 نقدم  ال  نحن  .علیھا  تعتمد  التي  المعلومات  من  لالستفادة  بأنفسنا  المعلومات  ھذه  على  بناء  التصرف  یمكننا  اإلرسال،  قبل  أنھ  تقبل  أنت  (د)

 فیھ   یستلمھا  الذي  الوقت  نفس  في  المعلومات  ھذه  تستلم  سوف  أنك  ضمان  یمكننا  وال  بواسطتك  االستالم  بوقت  یتعلق  فیما   تأكیدات  أي

 .المعلومات  خدمة  شاشات  من   أكثر  أو  واحدة  على  منشورة  توصیات  أو  أبحاث  تقاریر  أي  تظھر  قد  .اآلخرون  العمالء
 

 .إشعار  بدون  وقت  أي  في  سحبھا   یتم  وقد  للتغییر  السوق  تعلیقات  تخضع  20.2
 

 الشكاوى 21

 

  یتم   البدایة،   في   .أدناه   21.2  بالفقرة   موضح   ھو   كما   إلكتروني   برید   إرسال   طریق   عن  إلینا   واالستفسارات   الشكاوى   توجیھ   یمكن  21.1

  إذا تلقیت ردا من قسم دعم العمالء ولكن ترى أنھ لم یتم حل .التعامل مع الشكاوى من قبل قسم دعم العمالء خالل خمسة أیام عمل

 بشكل  الشكاوى   مع   للتعامل   رسمیة   إجراءات   بإعداد   قمنا  لقد  .شركتنا  داخل  مستقل  قسم  وھي  االلتزام  بإدارة  االتصال  یمكنك  الشكوى،

 .أعلى  لجھات  تصعیدھا  بدون  المناسب  الوقت  وفي  عادلة  بطریقة  إلینا   تقدیمھا  یتم  شكوى   أي  حل  بھدف  وفوري  عادل
 

 إلى   اإللكتروني  البرید  طریق  عن  الحدث  وقوع  من  أیام  خمسة  خالل  شكوى  أي  إرسال  یجب  21.2

complaints@trade360.com  یلي  ما  تتضمن  أن  ویجب: 
 

 الكامل، اسم العمیل   (أ

 
 العمیل،  مستخدم  اسم  (ب 

 
 الھاتف،  ورقم  اإللكتروني  البرید  (ج

 
 و   الصفقة،  معرف  فیھا  بما  للشكوى  واضح  وصف  (د

 
 (الشاشة   من   لقطات   مثل )  الشكوى   تدعم   أدلة   (ھـ 

 

ون  مد  ھو  كما  للعمیل  اإللكتروني  البرید  من  الشكاوى  كل  إرسال  یجب  المصداقیة،  من  التحقق  بغرض  21.3  تلقي   تم  إذا  .سجالتنا   في  ُ 

 .قبولھا   عدم   أو   الشكوى   قبول   في   المطلقة   الحریة   الشركة   لدى   یكون   الحدث،  وقوع  من  أیام  7  بعد  الشكوى
 

 یتم  لن   .21.2  قسم   في   ذكرھا   تم   التي   المعلومات   تتضمن   وشاملة   واضحة   بطریقة   اإلنجلیزیة   باللغة  الشكاوى  جمیع  كتابة   یجب  21.4

 .مسیئة  لغة  تستخدم  أو/و  المطلوبة  المعلومات  على  تحتوي  ال  شكوى  أي  مع  التعامل
 

 البت   یمكننا  وال  التحقیق  من  مزیدا  قدمتھا  التي  الشكوى  تطلبت  إذا  .عمل  أیام  خمسة  غضون  في  شكاوى  أي  في  البت  نحاول  سوف  21.5

 المؤقت،   الرد  إرسال  عند  .الشكوى  استالم  من  أسابیع  أربعة   غضون  في  مؤقت   رد  بإصدار  نقوم  فسوف  عمل،  أیام  خمسة  غضون  في  فیھا

 .(الشكوى   استالم   من  أسابیع  ثمانیة  غضون  في   یكون  أن  ینبغي   والذي ) آخر  باتصال   فیھ   سنقوم  الذي   الوقت  إلى   یشیر   سوف  فإنھ 
 

دا  ر   الشركة  ترسل   21.6 یا  كتاب  ُ  یا  نھائ  ُ   تسویة   عدم   حالة  في   .الشكوى   استالم  تاریخ  من  أشھر  (3) ثالثة   غضون   في   العمیل   إلى   ُ 

 الشكوى 

 .بھ  الخاصة  الشكوى  بحالة  العمیل   یخبر   كتابي   رد  بإرسال   أیضا   الشركة   ستقوم  شھور،   (3) ثالثة   غضون   في   العمیل   من  المقدمة
 

 على   .الخطأ  فیھ  وقع  الذي  المعین  الوقت  في  السوق  في  الفعلیة  األسعار  من  التحقق  عبر  باألسعار   یتعلق  اختالف  أي  تسویة  سیتم  21.7

 كشف   إصدار  من  ساعة  48  خالل   الحساب   في   أخطاء   أیة  وجود  عن   اإلبالغ  مسؤولیة   علیھم   وتقع   حسابھم،  كشوف  في   التدقیق  المستثمرین
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 .الحساب



 

 
 

 :یلي   بما   یتعلق   فیما   الشكاوى   تقدیم  یجوز  ال  أنھ  على  بصراحة  ینص  أعاله،   21.1  الفقرة  أحكام  من  االنتقاص  بدون  21.8
 

  تمت  أو  حذف

 إعادتھ وف  قا

 اتفاقیة   ألحكام

 ھذه،   العمیل

  صفقة أو طلب معلق أو أي                                یقبل أو                              رفض أو (أ

 لم   السابق  على  تعدیل

 
 

 كلیھما،  أو  الشركة  أو  العمیل  بسبب   إما  االتصاالت  في  خطأ  عن  الناتجة  الحساب  أو  التداول  بإدارة   تتعلق  مسألة  أي  (ب

را   نظ  التداول   مرافق  توافر  عدم  بسبب   نشأت  مشكلة  أي  (ج قا  وف  تمت  التي  أخرى  تقنیة  أعمال  أو/و  للصیانة  ُ    ھذه  العمیل  التفاقیة  ُ 

 أو /و

 بإرجاعھا،  المنصة  قامت   التي  "الخطأ"  رسائل

 الشركة،  قبل  من  بعد  فیما  ألغیت  التي  المعامالت  من  األرباح  مثل  العمیل  قبل  من  إنشاؤھا  تم  أموال  بواسطة  تمت  معامالت  أي  (د

 الجھاز  على  الموجود  السجل  ملف  على  سجالت  وجود   عدم  حال  في  األجھزة/البرمجیات  أو  التداول  منصة  فشل  عن  نشأت  مسألة  أي  (ھـ 

 أو  التعلیمات،  أرسل  عمیل  بأن  إلثبات  الخادم 

 
  ساب  علیھ  المنصوص  من  وأي  الصلة  ذات  المالیة  األداة  بشأن  الشركة  من  المقدمة  األسعار  عروض  أو /و  األسعار  في  فروق  أي  (و

قا   جانب  من   لھا  مشابھة   أداة  أو/و   نفسھا   المالیة   األداة  بشأن  أو/و  (األساسي   السند  حصر،  دون   ذلك،  في   بما)  أخرى   مالیة  أداة   أي   بشأن   ُ 

  في   ومفاجئ   كبیر   ارتفاع  أو/و  صحیح  غیر   أسعار   عرض   أي  أو  ؛ (لذلك   خالف   أو   للشركة  تابعة  شركة  كانت   سواء )  أخرى   شركة  أي

 أسعار

 .مالیة  غیر  خسائر  أي  أو  محققة  غیر  أو/و  مفقودة  أرباح  أي  أو  الشركة؛
 

  القابل  وغیر  الحاسم  الدلیل   الخادم،  سجل  ملفات  الحصر،  دون  تشمل  والتي  العمیل،  تداول  لحساب  الشركة  سجالت  تمثل  21.9

  جھة  من  الخادم  الجھاز  على  التداول  سجالت  بین  تناقض  وجود  حالة  في  تقدم،  ما  عمومیة  من  الحد  دون  .شكوى  بأي  یتعلق  فیما  للمنازعة

 الخادم   في  السجل  ملف  یقم  لم  حال   في  .األسبقیة  على  الخادم  جھاز  على  السجل  ملفات  ستحصل  أخرى،  جھة  من  للعمیل  التداول  وسجالت

 بتسجیل

ء  بنا  الشكوى  في   النظر  یتم  لن  العمیل،  من  إلیھا  المشار  المعلومات  .المرجع  ھذا  على  ُ 
 

ر   یق  21.10 قا  وف  الشركة،   بإمكان  أن  العمیل   ُ   (المعنیة)  المعني   (الطلبات )  الطلب   على   تغیرات  أي  إحداث  من  العمیل   منع  المطلق،  لتقدیرھا  ُ 

 .الشكوى  مراجعة  فیھ  یتم  الذي  الوقت  في

 
قا  وف  للشركة،  یمكن  الشركة،  قبل   لتقدیرھا  ُ 

 المطلق 

 في  إلیھا   المشار   المشكلة  لمعالجة  قرار  إصدار  حال  في  21.11

 من   العمیل  شكوى

 :التالیة  األسالیب  اختیار  والوحید، 

 
 عنھ،  المتكلم   المعلق   الطلب   أو /و   الصفقة   إغالق  أو/و  فتح  (أ

 

یا  كل )  العمیل   طلب  تلبیة  (ب  یا   جزئ  أو  ُ   أو   الشكوى،  في   ورد  كما  (ُ 

 
فا  خال  (جـ   .السوق   في   الشائعة   الممارسات  ظل   في   عام   بشكل   مقبولة   وسائل   باستخدام   المشكلة   معالجة  لھذا،   ُ 

 

یا   نھائ  ما   شكوى  بشأن  الشركة  قرار  یكون  تنظیم،  أو /و  بھ  معمول  قانون  بموجب  ذلك  خالف  على   صراحة  ینص  لم  ما  21.12 ما   وملز  ُ   ُ 

  .استئناف  ألي  قابل  وغیر



 

صراح  تغطیتھا  یتم  لم  حالة  نشأت   إذا  21.13
    ُ

  حسن  أساس  على  المسألة  تسویة  محاولة  على  نوافق   فإننا   ھذه،  العمیل  اتفاقیة  في  ة 

 النیة



 

 

 .السوق  ممارسات  مع  یتماشى  الذي  اإلجراء  واتخاذ  واإلنصاف
 

یا   كتاب  العمیل  یوافق  للشكوى،  تسویة  إلى  التوصل  تم  حال  في  21.14  وسحب  الشركة  ضد  حالیة  أو  سابقة  مطالبات  أي  عن  التنازل  على  ُ 

 اتفاقیة  على  التوقیع   طریق  عن  الشركة،  على  سلبي  تأثیر   لھا  یكون  أن   یمكن  أخرى  سلبیة  مطبوعات  أو  ملفات  أو  إعالنات  أو  منشورات   أي



 

 
 

  ذلك  ضد  قانوني   إجراء  اتخاذ  إلى  سیؤدي  التسویة  اتفاقیة  على  توقیعھ  عدم  أو  ھنا،  الواردة  األحكام  من  ألي  العمیل  امتثال  عدم  .تسویة

 یقم  لم  حال  في  تحفیزیة  عروض  أو/و  ترویجیة  مواد  أي  طریق  عن  والمكتسبة  العمیل  لدى  قةالمعل    المكافآت  خصم  سیتم  .العمیل

 العمیل

 .التسویة   اتفاقیة  على   بالتوقیع
 

ما  قد  المضي  في  بحقنا  نحتفظ  21.15   أدلة  تقدیم  یتم  ولم  مضللة،  أو  كاذبة  معلومات  إلى  الشكاوى  استندت  إذا  القانونیة  اإلجراءات  في  ُ 

دا  عم  معلومات  أي  عن  الكشف  عدم  أو  حجب  تم  أو  األولیة  المطالبة  في  الشكوى  تؤید   أو  الكاذبة  المعلومات  تقدیم  یعد   .طلبك  لصالح   ُ 

  اإلجراءات  سنباشر  فإننا   األشكال،  من  شكل  بأي  بسمعتھا  تخل  ألضرار  لذلك،  نتیجة  الشركة،  تعرضت  وإذا   خطیرة،  جریمة  المضللة

 القانونیة

 .والتعویض  اإلنصاف  لتحقیق
 

 .المالیة  المظالم  دیوان  إلى  األمر  إحالة  لك  یجوز  النھائي،  ردنا  عن  الرضا  بعدم  بعید،  احتمال  وھو  شعرت،  إذا  21.16
 

  أن  مالحظة  وعلیك  .وعمالئھا  المالیة  المؤسسات  بین  تنشأ  التي  القضایا  معالجة  أجل  من  تأسست  مستقلة،   منظمة  المظالم  دیوان  یعتبر

 مؤسسة  إلى  الرجوع  لك  ویجوز  .الشكوى  لھذه   الحل  وإیجاد  للتحقیق   الفرصة  لنا  تتسنى  حتى  شكوى  أي  في  ینظر  ال  الشكاوى  محقق

 .أقرب  أیھما  للشكوى،  تقدیمك  تاریخ  من  أشھر  ثالثة  بعد  أو  النھائي  ردنا   استالمك  بمجرد  المالیة  الشكاوى  في  التحقیق

 
 یتم  .بك   الخاصة   الشكوى   بشأن   القسم   من   المقدم   النھائي  الرد   في  المالیة،  الشكاوى  في  التحقیق  بمؤسسة  الخاصة  البیانات  االمتثال   قسم  یوفر

 .االمتثال  قسم  من  المقدم   النھائي  الرد  من  أشھر  أربعة  خالل   الشكاوى  محقق  إلى  الرجوع
 

 :(FO)  المالیة   المظالم  بدیوان  االتصال 
 

 Lordou  Vironos  Avenue,  1096,  Nicosia  or  P.O  Box  13  :التالي  العنوان  إلى  البرید   طریق  عن  أو  بالید  .1

25735, 1311, Nicosia 

  :التالي  العنوان  عبر  اإللكتروني  بالبرید  .3  22-660118  أو إلى الرقم 22-660584 بالفاكس إلى الرقم .2

complaints@financialombudsman.gov.cy 
 

 www.financialombudsman.gov.cy  عبر  المعلومات  من  مزید  على  الحصول  یمكن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الختامیة  األحكام  -  الخامس  القسم
 

 التواصل  22
 

  تقبل وتفھم أن لغتنا الرسمیة ھي اللغة اإلنجلیزیة وأنھ یجب علیك دائ  ما قراءة والرجوع إلى الموقع الرئیسي من أجل 22.1

 مواقعنا   على  اإلنجلیزیة  غیر  أخرى  بلغات  المقدمة  المعلومات  أو   الترجمة  .نشاطاتنا  عن  واإلفصاحات  المعلومات  كل   على  الحصول

 بشأن  التزام  أو  مسؤولیة  نتحمل  وال  اإلطالق،  على  قانوني  أثر  أي  لدیھا  أو  تلزمنا  وال  فقط  إعالمیة  ألغراض  ھي  بنا  الخاصة  المحلیة

mailto:complaints@financialombudsman.gov.cy
mailto:complaints@financialombudsman.gov.cy
http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/contact_gr/www.financialombudsman.gov.cy


 

 المعلومات   صحة



 

 .فیھا   الواردة



 

 
 

  االتصاالت  أو  عامة  استفسارات  أو  طلبات  أو  تفویضات  أو  تعلیمات   أو  إشعار  أي   فإن  محددة،  بصفة  العكس   على  ینص   لم  ما  22.2

 یجب  كما  كتابیة  صیغة  وفي  اإلنجلیزیة  باللغة  تكون  أن  یجب  العمیل  اتفاقیة  بموجب  إلینا  بواسطتك  تقدیمھا  المطلوب  األخرى  والرسائل

 طریق   عن   إرسالھا   فیجب   البرید،  في  رسالتك  إرسال  تم  إذا  .1.3  الفقرة  في  علیھا  المنصوص  االتصال  بیانات  عبر  إلینا  إرسالھا

 البرید

 .التجاري   السریع  البرید  خدمة  أو  المسجل 
 

 أخرى  طریقة  أي  تحدید  لنا  ق

 .لالتصال

 22.3 یح

 

 والرسائل   اإللكترونیة،   البرید  ورسائل   الھاتفیة،  المكالمات  فیھا  بما)  بیننا   إلكترونیة  اتصاالت   أي   تسجیل   أو/و   مراقبة  لنا  یجوز  22.4

 جودة   على  والحفاظ  التعلیمات  صحة  من  للتأكد  طریقة  لتوفیر  وذلك  آخر،  تحذیر  أي  أو  شدة  نبرة  استخدام  بدون  ،(الفوریة  والرسائل  النصیة

  .التطبیق  واجبة  والتنظیمات  لدینا  الداخلیة  واإلجراءات  والسیاسات  ھذه   العمیل  باتفاقیة  االلتزام  من  وللتحقق  التدریب  وألغراض  خدمتنا،

 وأن  بواسطتك  مستلمة  أو  مقدمة  مراسالت  أو  تعلیمات  أي  على  كدلیل  بنا  الخاصة  المراسالت  سجالت  استخدام  یتم  أن  تقبل  أنت

 ھذه 

 .تخصنا   السجالت 
 

 إذا   .العمل   أیام  خالل   ("CET"  أوروبا  وسط   توقیت )  17:00  الساعة  إلى   8:00  الساعة  من  الفترة  خالل   بنا  االتصال   یمكنك  22.5

 ألي  الدردشة  خدمة  استخدام  یمكنك  .األوقات  ھذه   غیر  في  بك  االتصال  یمكننا   حسابك،  بخصوص  عاجلة  بصورة   بك  لالتصال  احتجنا

 .الرسمیة  العمل   ساعات   نطاق   خارج  العمالء  دعم  مكتب  مع  استفسارات
 

یا  إلكترون  إلیك  إرسالھا  سیتم  إلیك  المرسلة  اإلشعارات  إن  22.6  إرسالھا   أو   بك   الخاص   الحساب   في   المسجل  اإللكتروني  البرید  عنوان  على  ُ 

یا  برید  على   وتقع  .اإلنترنت  عبر  التداول  نظام  عبر  لك  إعطاؤھا  یتم  أو  العادي  السكني  عنوانك  باعتباره  لنا  قدمتھ  بریدي  عنوان  آخر  على  ُ 

 .وحدیثة  دقیقة  اتصال  بمعلومات  تزویدنا   ضمان  مسؤولیة  عاتقك
 

 استالم   لھ  یؤكد  الفاكس  جھاز  من  إرسال  تقریر  المرسل  استالم  عند  أو  بالفاكس،  إرسالھا  حالة  في  :مستلمة  اإلشعارات  اعتبار  یتم  22.7

 وال  اإلشعارات،  ھذه  استالم   مستند  توقیع  تاریخ  في  تجاریة،   برید   خدمة  عبر   تسلیمھا  تم  إذا   أو  بالمستلم،  الخاص  الفاكس  جھاز  في  الرسالة

یا،   فعل   المستلم  یستلمھا   عندما  إال   اإلشعارات  ھذه  تسري   .ھذه  العمیل  اتفاقیة   من  شرط  أي  مع  تتناقض  أو   تخالف  أال   شریطة  ُ 

  اإلشعارات  أن  كما  .إرسالھا  تاریخ  بعد  عمل   أیام  (7)  سبعة   غضون   في   استالمھا   تم  أنھ   یعتبر   الممتاز   بالبرید  المرسلة  إلشعارات

 بالبرید   المرسلة

 .إرسالھا   تاریخ  بعد  عمل   أیام  (7)  سبعة   غضون   في   استالمھا  تم  أنھ   یعتبر  الجوي،
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ر  تق  أنت  23.1   الطرف   من  الصفقات  في  ربحك  أو  خسارتك  عن  النظر  بغض  األسعار  فرق  من  ثابتة  كحصة  عائداتنا  نحقق  بأننا  ُ 

خاللھ   المقابل من  المعامالت  ننفذ  الرسوم  .الذي  بتردد/ترتبط  و/العمولة  المنفذة  المعامالت  المعاییر/حجم  من  غیرھا  وكضمان    .أو 

  یكون   أن  یجب  التنفیذ،  عملیات  بین  عادل  غیر  تمییز  بھا  یتم  بطریقة  رسوم  أخذ  أو  بتأسیس  تقوم  لن  الشركة  فإن  تنفیذ،  أفضل  للحصول على 

حول رسوم صیانة الحسابات   تتوفر المعلومات  .19  و  11.23  من أجل معلومات إضافیة الرجاء قراءة بند  .تنفیذ أكثر  عملیات  متاح

  تتغیر  قد  (...الخ   السوق،   وتقلب  الممقصود،   السند/المالیة   ألداة  مثل ) السوق   في   معاییر   عدة   على   تعتمد   التبییت  رسوم  أن  بما  .10-14 بالفقرة 

 وبالتالي 

  سواء   وضحاھا  عشیة   بین   الصفقة   فتح   یتم   عندما   والسلع  المؤشرات  وصنادیق  واألسھم  المؤشرات  على  تبییت  رسوم  احتساب  یتم  .الرسوم

  عبر موقعنا  "شروط التداول" التبییت ذات الصلة ومراجعة أقسام   یرجى االطالع على جدول رسوم .كانت الصفقة طویلة أو قصیرة

 األوقات  وفي  باألسعار   وجدت،  إن  المفروضة،  والضرائب   بنا   الخاصة  الرسوم  دفع  على  توافق  أنت  .أمثلة  على  للحصول  اإلنترنت   على

 نفقات  أي  تتحمل   أن  یجب  ولكن  لكم،  األموال  لتحویل   رسوم  أي  تتقاضى  ال  الشركة  فإن  .آلخر  وقت  من  اإللكتروني  موقعنا  على  المبینة

 یتكبدھا



 

 .8  بند   قراءة   الرجاء   إضافیة   معلومات   أجل   من   .قبلك   من   األموال   لنقل   اإللكترونیة   المحفظة   أو   الدفع   عملیة   االئتمان،   بطاقة  شركة  أو  البنك



 

 

ما   رسو   تتحمل  اللیل  خالل  فتحھا  یتم  التي  التداول  صفقات  إن   یحدث  .البیع  بسعر  أو   الشراء  بسعر  صفقة  بفتح  قمت  سواء  تحصیلھا،  یتم  ُ 
 ذلك 

  الرجاء  .وضحاھا  عشیة   بین  الصفقة  فتح  فیھ   تم  الذي  الیوم  على  ضا

 ما  على  االطالع

 أی  التبییت   رسوم   تعتمد   .غرینتش   بتوقیت  00:00  في

 :یلي



 

 
 

 تبییت   رسوم  بدون  :األحد  لیلة
 

 لیلة  :االثنین  رسوم  تبییت 
 

 تبییت   رسوم   :الثالثاء   لیلة
 

 x3  تبییت   رسوم   :األربعاء   لیلة 
 

 تبییت   رسوم  :الخمیس  لیلة

 لیلة  تبییت  رسوم  :الجمعة  لیلة

 تبییت   رسوم  بدون  :السبت 

  .واحدة  لیلة  رسوم  ستتحمل  الخمیس،  یوم  لیال    بفتحھا  وقمت  الخمیس،  یوم  SPYUSD  على  بیع  أو   شراء  صفقة  بفتح  قمت  إذا  :مثال

قا  وف  اإللكتروني  موقعنا  على  ونشرھا  آلخر،  وقت  من  بنا  الخاصة  الرسوم  بتغییر  نقوم  قد  23.2   المسؤولیة  وحدك  علیك  وتبقى  .لذلك  ُ 

 في 

 .باستمرار  خدماتنا  رسوم  على  تغییرات   أي  ومعرفة  اإللكتروني  موقعنا  من  الصلة  ذات  األقسام  مراجعة
 

 بالنیابة   تنفیذھا  یتم   التي   المعامالت   نظیر   مقابل   على   الحصول   أو  ثالثة،  أطراف   مع  (العموالت )  الصفقات  إجراء   رسوم   تقسیم  یمكننا  23.3

 .عنك
 

 لتنفیذ  أو  عندنا   عمیل  لتصبح  مطلوبة  تكون  قد  مستندات  وأي  العمیل  باتفاقیة  المرتبطة  الدمغات  مصروفات  كل  بسداد  تتعھد  أنت  23.4

 .العمیل  اتفاقیة   بموجب   المعامالت
 

 سلطة   أي  إلى  تقدیمھا  ینبغي  والتي  معامالت  بأي  المتعلقة  والتقاریر  الضریبیة  واإلقرارات  الملفات  كل  مسؤولیة  وحدك  تتحمل  23.5

 أو  الملكیة   لنقل   ضرائب   أي   الحصر،  ال   المثال   سبیل   على   فیھا،   بما )  الضرائب   كل   سداد  وعن   ذلك   غیر   أو   حكومیة   أكانت  سواء  مختصة،

 .صفقة  بأي  تتعلق  أو  من  تنشأ  التي  ،(المضافة  القیمة  ضرائب
 

 ذات  األقسام  مراجعة  مسؤولیة  عاتقك  على  تقع  .آلخر  وقت  من  األموال  سحب  أو/و   باإلیداعات  الخاصة  العموالت  تعدیل  یمكننا   23.6

إضاف  .بنا  الخاصة  الرسوم  على  تطرأ  تغیرات  أي  بشأن  إطالع  على  والبقاء  اإللكتروني  موقعنا  على  الصلة
    ُ

 عن   مسؤوال    ستكون  ذلك،  إلى  ة

 .التحویل  عملیة  في  یشترك  ثالث  كطرف  یعمل  موفر  أي  یفرضھا  رسوم  أي
 

 الخصوصیة  وسیاسة  البیانات  وحمایة  والسریة  المعلومات  24
 

 وتقدیم  التطبیق  واجبة  بالتنظیمات  االلتزام  من  لتمكیننا  آلخر  وقت  من  معقول  بشكل  نطلبھا  التي  بالمعلومات  تزویدنا  على   توافق  24.1

یا  كتاب  إخطارنا  وینبغي  صحتھا  ضمان  عن  مسؤوال    تكون  بالمعلومات،  تزودنا  حیثما  .الخدمات   .علیھا  یطرأ  تغییر  بأي  الفور  على  ُ 
 

 منك   مسبقة  كتابیة  موافقة   على  الحصول  بدون  شخص  أي  إلى  عنھا  بالكشف  نقوم  ولن  سریة  أنھا  على  المعلومات  مع  نتعامل  سوف  24.2

  فیما عدا موظفینا الذین یطلبون المعلومات المذكورة ألداء مھامھم بموجب اتفاقیة العمیل ھذه، أو 24.4 أو كما ھو موضح في الفقرة

یا  ضرور  المعلومات  ھذه  عن  الكشف  یكون  حیثما   المعلومات  ھذه  من  معینة  أنواع  عن  الكشف  یكون  عندما  أو  محكمة  قرار  بموجب  ُ 

 مطلو



 

با   الموظف  إعالم  یتم  أن  شریطة  ومراجعینا  ومحامینا  مستشارینا  وإلى  الرقابیة  ھیئاتال   من  أي  أو   التنظیم  ھیئة  أو  التشریعات،  بموجب  ُ 

 باإلضافة   .أیضا  االتفاقیة  ھذه  في  علیھا  المنصوص  بالسریة  الموظف  ھذا  یلتزم  وأن  المعلومات  لھذه  السریة  بالطبیعة  حالة،  كل  في  المعني،



 

 
 

 وتنظیمات  قوانین   وأي   ، 2001  لعام   (الفرد  حمایة)  الشخصیة   البیانات   مع   التعامل   بقانون   الخصوص   وجھ   على   نلتزم   سوف   ذلك،   إلى 

یا  طبیع   شخصا  كنت  إذا  ما  حال  في  بك،  الخاصة  المعلومات  في  المضمنة  الشخصیة  بالبیانات  یتعلق  فیما  البیانات  لحمایة  مطبقة  أخرى  ُ. 
 

 فیھم،  بمن   آخرین   أشخاص   من   أو   (ذلك  غیر   أو   المستوفى   الطلب   نموذج   في )  مباشرة   منك   بك   الخاصة   المعلومات   جمع   لنا   یجوز   24.3

 .العامة  السجالت  ومقدمي   االحتیال   منع   ووكاالت  اإلقراض  استشارات  وكاالت  المثال،   سبیل  على
 

  ذلك   في   بما )  عام   بوجھ   وعملنا   معك   وعالقتنا   الخدمات   وتحسین   وتخصیص   وإدارة   لتقدیم   بك   الخاصة   المعلومات   استخدام  لنا  یجوز  24.4

 ، وإلجراء الفحوصات االئتمانیة(أو تسھیالت التداول عبر الھاتف الخاصة بنا/التواصل معك وتسھیل استخدامك للموقع اإللكتروني و

 وطلبات  التطبیق  واجبة  بالتنظیمات  ولاللتزام  القانونیة،  حقوقنا  عن  الدفاع  أو/و  ولممارسة  واالحتیال،  األموال  غسیل  منع  وفحوصات

ر  تق  أنت  .قضائي  اختصاص  أي  في  والتنفیذیة  التنظیمیة  السلطات  المنطقة  خارج  دول  إلى  معلوماتك  نقل  إلى  ضا                   ُ 

 أی  نحتاج  قد  بأننا

 .األوروبیة   االقتصادیة
 

 التي   الخدمات  أو  المنتجات  عن  لنخبرك   العادي  البرید  أو  اإللكتروني  البرید  أو  الھاتف  عبر  بك  االتصال  یمكننا  أنھ  على  توافق   أنت  24.5

 خالل   من  االتصاالت  ھذه  استالم  في  ترغب  ال  بأنك  أخبرتنا  إذا  الغرض   لھذا  معك  نتواصل  لن  ذلك،  ومع  .اھتمامك  تثیر  قد  والتي  نقدمھا

 .معنا   التواصل 

ما  عا  مجاال    تعتبر   ولكن  عامة  تصبح  أو  ُ 
 لیس

 عن  الكشف  وعدم  السریة  حمایة  التزامات  تنطبق  ال  24.6

 التي،  المعلومات  على  المعلومات

 

 أو   السریة  التزامات   إلى   تخضع   وال  قانونیة   حیازة  الطرفین  أحد   یحوزھا   التي   أو  ،(بأفعال   القیام   عن  عجزھما  أو)  الطرفین   أفعال   بسبب

 .الطرف  ھذا   بواسطة   استالمھا   لحظة  في  الكشف  عدم
 

 القوة القھریة  25
 

 أو  الخسائر  من  نوع  أي  عن  مسؤولیة  أي  نتحمل  أو  مسؤولین  نكون   لن  ھذه،  العمیل  اتفاقیة  في  صراحة  علیھ  ینص  ما  عدا  فیما  25.1

 سبب   یكون   عندما  ھذه  العمیل  اتفاقیة  بموجب  علینا  المفروضة  بالتزاماتنا  الوفاء  في  تأخر  أو  انقطاع   أو  عطل  أي  عن  تنجم  التي  األضرار

 :یلي  ما   التأخر  أو  االنقطاع  أو  العطل

 
 أعمال  أو  الوطنیة  الطوارئ  حاالت  أو  اإلرھابیة  األعمال  أو  بالحرب  التھدید  أو  عدائیة  أعمال  أو  حرب  نشوب   أو  الحكومیة  اإلجراءات  (أ)

 أخرى،  دولیة  نكبة   أو  سیاسیة  أزمة  أي  أو  المصادرة  أو  التخریب  أو  المدنیة  االضطرابات  أو  الشغب

 
 الطبیعیة،  الكوارث  من  غیرھا  أو  األوبئة  أو  الحرائق  أو  الفیضانات  أو  التیفون  أو  األعاصیر  أو  الزالزل  أو  والقدر  القضاء  (ب)

 
 لنا،  التابعین   العمال   تتضمن   التي   النزاعات   باستثناء   العمل  نزاعات  (ج)

 
 طرف  أي  أنشطة  على  التنظیمي  والحظر  ما،  سوق  في  التداول  ألسعار  األقصى  أو  األدنى  الحد  تثبیت  أو  ما،   سوق  في  التداول  إیقاف  (د)

 التنفیذیة  الھیئات   وقرارات   التنظیم،   ذاتیة   للمنظمات   التنفیذیة  والھیئات  الحكومیة،  السلطات  وقرارات  ،(الحظر  ذلك  سبب  نحن  نكن  لم  ما)

 المنظمة،  التداول  لمنصات

 
 سلطة  أو  ھیئة  ألي  أخرى  تنظیمات  أو  أعمال  أي  أو  المناسبة  التنظیمیة  السلطات  جانب  من  المالیة  الخدمات  تأجیل  قرار  عن  اإلعالن  (ھـ )

 الوطنیة،  الحدود  تتجاوز  أو  حكومیة  أو  تنظیمیة

 
 (جانبنا   من  المتعمد  التقصیر  أو  النیة  سوء   بسبب  لیس )  اتصاالت   خطوط   أو  شبكة  أو   إلكترونیة  معدات  أي  قصور  أو  تعطل   أو  انھیار   (و )



 

 بنا،   الخاصین  اإلنترنت  على  التداول  ونظام  الخادم  جھاز  ضد  األخرى  القانونیة  غیر  واألعمال  المتسللین  وھجمات

 او



 

 
 

 یؤھلنا  وضع   في   نكون   ال   أننا   (األحداث )  الحدث   ذلك   أثر   ویكون   معقول   بشكل   تحكمنا   نطاق   في   تكون   ال   ظروف   أو  عمل  أو  حدث  أي  (ز)

 .التقصیر  لعالج  معقول  إجراء  أي  التخاذ
 

 المعقول   تحكمھ  نطاق  تتجاوز  التي  واألحداث  بالظروف  اآلخر  الطرف  إخطار  المتضرر  الطرف  على  یجب  القھریة،  القوة  حالة  في  25.2

 .عمل  أیام  3  غضون  في
 

 .بك  الخاصة  الصفقات  إغالق  أو  تجمید  أو  إیقاف  لنا  یجوز   القھریة،  القوة  أحداث  حالة  في  25.3
 

 المدة واإلنھاء 26

 
 .االتفاقیة  بھذه   26  الفقرة  بنود  بمتقضى   إنھائھا   حتى   محدودة  غیر   لفترة   ساریة  ھذه  العمیل   اتفاقیة  تعتبر   26.1

 

 :أدناه  المبینة  األحداث  من   أي  وقوع   عند  الفور  على  ھذه  العمیل   اتفاقیة  إنھاء  لنا  یجوز   26.2
 

 مفتوح،  استثمار  مركز  بنقل  المرتبطة  المتطلبات  من  بأي  االلتزام  عن  تعجز  (أ)

 
 بھا،  معنا  األعمال  تزاول  أن  اعتدت  التي  بالطریقة  مزاولتھا  أو   معنا  األعمال  مزاولة  بصالحیة  تتمتع  ال  (ب)

 

یا،  عقل   مختال    أصبحت  إذا   أو  غیابك  عن  اإلعالن  أو   وفاتك  حالة  في  (ج)  ُ 

 
با  مطلو  اإلنھاء  ھذا  یكون  (د)  مختصة،  تنظیمیة  ھیئة  أو  سلطة  جانب  من  ُ 

 
 رأینا،   حسب  العمیل  اتفاقیة  تنفیذ  یمكن  ال  ثم  ومن  العمیل،  اتفاقیة   من  بند   أي  تنتھك  (ھـ )

 
 العمیل،  اتفاقیة   تتطلبھ   آخر   عمل   أي   أداء  في  فشلت  أو  سداد  بأي  القیام  في  فشلت  إذا  (و)

 
را   تغیی  ھناك  بأن  موثوقة  معلومات  لدینا  تكون  (ز) یا  سلب  ُ  یا  جوھر  ُ   الوفاء   من  تتمكن  ال  قد  أو  المالیة  حالتك  على  طرأ  قد  ُ 

دا  تأكی  لنا  تقدم  ال  أنك  أو  العمیل  اتفاقیة  بموجب  علیك  المفروضة  بالتزاماتك یا  كاف  ُ   غضون   في  بالتزاماتك  الوفاء  على  قدرتك  بشأن  ُ 

 بعد   ساعة  24

 جانبنا،   من  المعني  الطلب  استالم

 
 قانون  أي  أو  إفالس  قانون  أي  بموجب  إجراء   أي  عن   لك  التابعة  الشركات  من   أي  بخصوص  أو  بخصوصك  طلب  تسجیل  حالة  في  (ح)

 مسؤول  أو  قضائي  حارس  أو  وصي  تعیین  حالة  في  أو  علیك،  تنطبق  والتي  أخرى،  بدولة  الخاصة  القوانین  ذلك  في  بما  لھ،  مكافئ

 مماثل

 ما،   شركة  على  أو  الشراكة،  حالة  في  الشركاء،  من  أكثر   أو  واحد  على

 ،(اإلنشاء   إعادة  أو  االندماج  ألغراض   یحدث  ما  عدا  فیما)  بك   الخاصة   اإلدارة  أو  للتصفیة  قرار   تمریر   أو  طلب  إجراء   حالة   في   (ط )

 غضون   في  سداده   أو  إبرائھ  أو  رفعھ  یتم  وال  ممتلكاتك،  من  أي   على  أخرى  عملیة  أي  أو  قضائي  أمر  تنفیذ  أو  الحجز  فرض  حالة  في   (ي)

 أیام،  سبعة 

 
 الحجز   لتنفیذ  خطوات  الغرامة  صاحب  أو  المرتھن  الدائن  واتخذ  ضدك،   النفاذ  واجب  الغرامة  أو  الرھن  عن  ناتج  حجز  أي  أصبح  إذا  (ك)

 الغرامة،  أو



 

 
 

را،  فو  الدفع  مستحقة  أو  مطلوبة  التابعة  شركاتك  من  أي  على  أو  علیك  مدیونیة  أیة  أصبحت  إذا  (ل)  مطلوبة   أنھا  عن  اإلعالن  یمكن  أو  ُ 

 أي   عجز  أو)  عجزك   أو  (التابعة   شركاتك   من   أي  تخلف   أو)  الدفع   عن   تخلفك   بسبب   المقرر  استحقاقھا  موعد  قبل   الدفع،   مستحقة  أو 

 من

 استحقاقھ،  موعد   في   مدیونیة   أیة   إبراء   عن   (التابعة   شركاتك

 
عا  اجتما  تعقد  (م)  دائنیك،  لصالح  صلح  أو   اتفاق   أي  في  الدخول  أو   اقتراح  أو  عمل  لغرض  ُ 

 
 صحیحة،  غیر  جانبك  من  المقدمة  الضمانات  أو  التأكیدات  من  أي  أصبحت  أو  كانت  إذا  (ن)

 
 التشریع،  قوانین  تحددھا   التي  للمتطلبات  جانبك  من  المادي  االنتھاك  حالة  في  (س)

 
ء   بنا  أنھ  الوحید  الشركة   تقدیر  في  شك  أو  مؤشر  أي  ھناك   كان  إذا  (ع)   مخاطر  بدون  ربح  ھناك  كان  تداولك،  نشاط   أنماط  على  ُ 

یا   مال   االستفادة   ھو  وحید  بھدف  معامالت  تنفیذ  خالل  من   نحتفظ  بالسوق،  المخاطرة  أو   األسواق   في  بالتداول  الحقیقي  االھتمام  بدون  ُ 

  البیع   صفقات  على   تقتصر   ال   ولكنھا   المعامالت   ھذه   تشمل  .الناتجة  األرباح  جمیع  وخصم  السابقة  معامالتك  جمیع  إلغاء  في  بالحق

 على)

 (المكشوف

 .السابق  األرباح  توزیع  تاریخ  قبل  مؤشر  أو  سھم  على  المفتوحة

 
 في   .یدوي   أو   آلي   بشكل   اإلنترنت،   عبر   التداول   نظام   على   بھ  مصرح  غیر   تداول   نشاط   أي   أو  "واسبق   اجري "  أسلوب  تنفیذ   تم  إذا  (ف )

 أو   تلغى،  وسوف  كباطلة  الطریقة  بھذه   تمت  التي  الصفقات  كل  اعتبار  سیتم  الحالة،  ھذه
 

 "الزبون   على   تعرف "  بأنظمة  یتعلق   فیما  الكافیة  الوثائق  تقدیم  من  تتمكن  لم  أو  (PEP)  سیاسیا  مكشوف  كشخص   تصنیفك  تم   إذا  (ص )

 .الشركة  تتبعھا  أن  یجب  التي  "األموال  غسیل  مكافحة"و

 
 خسائر  أي   واسترداد  المعامالت   جمیع  وإلغاء   التداول،   (منصات ) منصة   إلى   العمیل   لوصول   الفوري  اإلنھاء   في   بالحق  الشركة  تحتفظ   (ق)

قا  وف  الشركة،  قررت  حال  في  العمیل،  بسبب  متكبدة  من  الحمایة "  بنود   قصد،   بدون   أو /و   بقصد   ینتھك،   العمیل   أن  المطلق،  لتقدیرھا  ُ 

 الرصید

 :یلي  كما  تداول   نشاط  الحصر،  دون  طریق،  عن  الشركة،  من  المقدمة  "السالب
 

  تفتح لمدة دقائق أو حتى ثوا ٍن قبل انخفاض حا  د ومفاجئ في

 أو  ككل  السوق  في  أو  معینة  سلعة  أو  مالیة  ورقة  سعر

 صفقات     1.

 

 .السوق  حركات  في  المخاطرة  بدون  أرباح  لتحقیق  محاولة  في  األخبار،  إصدار  قبل
 

 .ii الشركة   تتولى  سلبي،  برصید  االنتھاء  أو   أرباح  لتحقیق  إما  محاولة  في  الحساب،  برصید  بالمقارنة  یكفي  بما   كبیرة  صفقات

 

 
  اتجاه  في  فوائد  وجود  عدم  إلى  تشیر  ،(سوق

 مع   ولكن  السوق

 
 

  طلبات)  المعاكس   االتجاه   في   متزامنة   صفقات

 طلبات  أو  معلقة

 

.iii 

 .عنك   بالنیابة  سداده

 

  (ر)  .السلبي   الرصید   أو /و   المضمون  الخسارة  إیقاف  عن  ناتجة  أرباح  بتحقیق  االھتمام



 

 وتشمل  .أخرى  مخططات   أو   التالعب   أو   االحتیالیة،   األنشطة   أو   التداول،   إساءة   استراتیجیات   مع   التساھل   عدم   سیاسة  الشركة  تطبق



 

 

 مضاربة   أو   المقایضة،  مضاربة   أو   الترویجیة،  العروض /المكافآت  وأموال  المودعة  األموال  استخدام  إساءة  الحصر،  دون  األنشطة،  تلك

  ،"إنسان آلي "  ضا باسم            المكافآت، أو الجوائز المالیة، التح  وط                                                   تعرف أی

 أنظمة  أي   استخدام   الخارجي،   أو   الداخلي 

 آلیة،  تداول  وبرامج

 ."استشاري   خبیر"  ، "روبوت "

 
  وھي  ھاتف،  ورقم  إلكتروني  وبرید  سكن  وعنوان  وأسرة  شخص  لكل   واحد  بحساب  الحسابات  لتحدید  صارمة  سیاسة  الشركة  تطبق  (ش)

  أو   العامة   المكتبات   في   كما   مشترك،   كمبیوتر   وجھاز   ، (ذلك   غیر   أو   Neteller  أو  ائتمان  أو  خصم  بطاقة  :مثل)  الدفع  حساب  بیانات  نفس

 یتم  .العمیل  التفاقیة  مخالفة  الكمبیوتر،  جھاز  نفس  من  أو  IP  عنوان  نفس  من  حسابات  عدة  إلى  الوصول  أو  تسجیل  یعد  .العمل  أماكن

 .الناتجة  األرباح   جمیع   خصم  ویتم  أعاله،  القواعد  تخالف  التي  الحسابات  باستخدام  المنفذة  المعامالت  جمیع  وإلغاء  إبطال



 

 
 

 العمیل  اتفاقیة  إلنھاء  ونتیجة  .كتابي   إشعار  إرسال  طریق  عن  وقت  أي  في  بواسطتنا  أو  بواسطتك  ھذه  العمیل  اتفاقیة  إنھاء  یجوز  26.3

 .حسابك   إغالق   سیتم  ھذه، 
 

 قد  قصیرة  صفقة  أو  التزام  أي  فیھا  بما  لنا،  علیك  تكون  قد  مسؤولیات  أو  التزامات  أي  على  یؤثر  لن  ھذه  العمیل  التفاقیة  إنھاءك  إن  26.4

 المعامالت  بإكمال   سنقوم   االتفاقیة   بھذه   26  الفقرة   بموجب   .االتفاقیة  إنھاء   قبل   بدؤھا   تم   التي   بالمعامالت  یتعلق  فیما  أو  نتیجة  لدیك  تكون

 .معقول  بشكل  ممكن  وقت  أقرب  في  اإلنھاء  عند  التنفیذ  قید  تكون  التي
 

 بدون)  الحدث،   ذلك   من   وقت   أي   في   تقدیرنا   ووفق   یمكننا،   ،26.2  الفقرة  في  المذكورة  األحداث  من  حدث  أي  وقوع  حالة  في  26.5

 :التالیة  اإلجراءات  من  أكثر   أو  بواحد  القیام  إشعارك،  وبدون  (بھ  نتمتع  قد  آخر  حق  بأي  اإلخالل

 
 ھذه،   العمیل   اتفاقیة  إنھاء   (أ )

 

 بك،   الخاصة  المفتوحة  االستثمار  مراكز  من  أي  أو  كل  إغالق  أو   تجمید  أو   بإیقاف  وباسمك  عنك  بالنیابة   القیام  (ب)

 عملة،  أي   تحویل  (ج)

 التسویة  أجل  من  المستحقة  المبالغ  ذلك  في  بما  لنا،  بھ  تدین  الذي  بالمبلغ  للوفاء  معاملة  أي  عائدات  أو  النقدیة  أموالك  من  أي   تخصیص  (د)

 والفائدة،  والعموالت  والرسوم 

 
 ذلك   في  بما  لدیك،  معلقة  التزامات  أي  سداد  أو/و  بالفعل  مفتوحة  كانت  التي  الصفقات  إلغالق  الضرورة  حسب   العمیل  بأموال  االحتفاظ  (ھـ )

 أو  العمیل،  اتفاقیة  بموجب  لنا  بھ  تدین  مبلغ  أي  سداد  الحصر،  ال  المثال  سبیل  على

 
 حسابك،  إغالق   (و )

 
 .الناتجة   األرباح   جمیع   وخصم   السابقة   معامالتك   جمیع  وإلغاء   إبطال  (ز)

 

 لھذه  مقاصة  وعمل  الحسابات  ھذه  في  الموجودة  األرصدة   میزانیات  لتوحید  باسمك،  مفتوحة  حسابات  أي  جمع  في  بالحق  نحتفظ  26.6

 .األرصدة
 

  بااللتزامات   للوفاء   مناسبة   المطلق،   تقدیرنا   وفق   نعتبرھا،   التي  المبالغ  خصم  بعد)  نقوم   فسوف  المقاصة،  بعد  لك  رصید  بقي  إذا  26.7

 بسداد ھذا الرصید لك في أقرب وقت ممكن بشكل معقول مع تزویدك ببیان یوضح كیف وصل ھذا الرصید، وحیثما یكون (المستقبلیة

با،  مناس قا  طب  األموال  ھذه  تسلیم  ویتم  .ضا                 أي  لسداد  وصي  أي  أو/و  معین  شخص   أي  بإعالم  سنقوم   ُ    ولكننا  لتعلیماتك،  ُ 

 نحتفظ 

 أی   منطبقة  مبالغ

 .ثالث  طرف  إلى  أموالك  نقل  رفض  في  بالحق
 

 شك   الشركة  لدى  كان  إذا  أو  للشركة،  السالب  الرصید  من  الحمایة  سیاسة  خالل  من  حسابك  رصید  تعدیل   تم  إذا  أنھ  العلم  یرجى  26.8

 سیاسة الحمایة من الرصید السالب، أو في أنك انتھكت أو یشتبھ في انتھاكك ألي منمعقول في احتمالیة قیامك بإساءة استخدام 

 أي   وطلب   أرباح،  أي  وإلغاء  حسابك،   إنھاء  في  بالحق   الشركة  تحتفظ   ،   الشركة  وأحكام  شروط   من  26  القسم   في   المذكورة  الشروط 

 .وجد   إن   إلیك   المتبقي   الرصید   وإعادة   السالب   الرصید   من   الحمایة   سیاسة   استخدام   إلساءة   نتیجة   للشركة   مستحقة   أموال 
 

 القانون واجب التطبیق الذي تخضع لھ االتفاقیة واالختصاص القضائي  27

 
 أو   من   تنشأ   التي   والخالفات  النزاعات   كل   تسویة  تتم   االتفاقیة،  بھذه   21  الفقرة   في   الموضحة  بالوسائل   تسویة   إلى   التوصل   یتم   لم   إذا  27.1

 .قبرص  محاكم  إحدى  في  نھائیة   تسویة  العمیل  باتفاقیة   تتعلق



 

 
 

 .قبرص  لقوانین  وبیننا  بینك  تتم  التي   المعامالت  وكل  ھذه  العمیل  اتفاقیة  تخضع  27.2
 

 والتوجیھات،  واالتفاقیات،  التنظیمیة،  واللوائح  والتشغیل،  التأسیس  تحكم  التي  للقوانین  عنك  بالنیابة  تتم  التي  المعامالت  كل  تخضع  27.3

  االستثمار،   شركات   تشغیل   تحكم   أخرى   عامة   سلطات  وأي   ("CySEC")  القبرصیة   المالیة   واألسواق   األوراق   ھیئة   وقواعد  والدوریات

قا  وف ق  یح  .آلخر  وقت  من  وتغییرات  تعدیالت  من  بھا  تم  لما  ُ   فیما   مطلوبة  نعتبرھا  إجراءات  أیة  اتخاذ  عن  االمتناع  أو  اتخاذ  لنا  ُ 

 یتعلق

 .لك  ملزمة  تكون  المطبقة  والتنظیمات  القوانین  وكل  اتخاذھا  یتم  إجراءات  وأي  .الحالي   الوقت  في  المطبقة  والتنظیمات  بالقوانین   بااللتزام
 

 األطراف الثالثة  28
 

 ھذه   العمیل  اتفاقیة  بموجب  لنا  المكفولة  التزاماتنا  أو   فوائدنا  أو  حقوقنا،  من  أي  استبدال  أو  عن  التنازل  أو  نقل  وقت  أي  في  لنا  یجوز  28.1

 .باألمر  إلخطارك  ذلك  ویخضع
 

 .استبدالھا  أو  عنھا   التنازل  أو  نقلھا  یمكنك   وال  بك  وخاصة  شخصیة  ھذه  العمیل  اتفاقیة  بموجب  لك  المكفولة  والتزاماتك   حقوقك  تعتبر   28.2
 

ما  تما  تدرك  أنت  28.3  نتیجة  بالضرورة  لیست  دوریة   بصفة  أو  آلخر  وقت  من  عنھا  باإلعالن  نقوم  استثماریة  معلومات  أي  أن  ُ 

 مستوى  لمراقبة  جھد  كل  سنبذل  االستثماریة،   البحوث  ھذه  لمثل  خارجیة  بمصادر  االستعانة  تتم  ألنھ  .أجریناھا  التي  االستثمار   أبحاث

 أو أي سلطة تنظیمیة ومعیار العنایة عند القیام بمثل ھذه البحوث ولكن ال یمكننا ضمان أن یكون المزود خاض  عا لرقابة الحكومة

 یمكن  وال  الشركة   نظر  وجھات  إغفاالت  أي  أو  أخرى  نتائج  وأي  واآلراء  الحقائق،  تمثل  ال  .بھ  نلتزم  الذي  النطاق  أو/و  للمعیار  مساویة

 والذي   ثالث  طرف  قبل  من  تم  بحث  أي  من  مباشرة  غیر  أو  مباشرة  بصورة  تنتج  قد  مطالبات  أو  أضرار  أو  خسائر،  أي  مسؤولیة  تحمیلنا

 عند  علیھ  تعتمد

 .استثماري   قرار   اتخاذ
 

ما  تما  تعي  28.4  (إلخ  توصیات،   موفري  تداول،   روبوتات   أموال،   مدیري   المثال  سبیل  على)  ثالثة  ألطراف  حقوق  بتعیین  تقوم  عندما  أنھ  ُ 

  الحقائق،   تمثل   ال   .ثالثة   ألطراف   الخدمات   بتعیین   قیامك   عن   مطلق  بشكل  مسؤوال    وستكون  3  الفقرة  في  الموصوفة  خدماتنا  لك  سنوفر

 قد  التي  مطالبات  أو  أضرار  خسائر،  أي  مسؤولیة  تحمیلنا  یمكن  وال  الشركة  نظر  وجھات  إغفاالت  أي  أو  أخرى  نتائج  وأي  اآلراء

 تنتج

 .ثالث  لطرف  تعیینات   أي  من   مباشرة  غیر  أو  مباشرة  بصورة
 
 
 

 

 وشرحھا  التعریفات  -  السادس  القسم

 
 :لھا   المقابلة   المعاني  التالیة  للكلمات  یكون  سوف  ھذه  العمیل  اتفاقیة  في

 

 عبر   التداول  نظام  إلى  الوصول  من  تتمكن  لكي  لك  نقدمھا  التي  بك  الخاصة  المرور  وكلمة  الدخول  تسجیل  بیانات  :الوصول  رموز

قا   مطب  ذلك   كان   حیثما)  بنا  الخاص   اإللكتروني   الموقع  أو   اإلنترنت   ُ). 
 

 .طریقة  بأي  لدینا  الطلبات  إلجراء  مطلوبة  معلومات  وأي  حسابك  ورقم  بك  الخاصة  الوصول  رموز  :الوصول  بیانات
 

 .أدناه  المحدد  النحو  على   المالیة  األدوات  في  بالتداول  لك  للسماح  سجالتنا  على  لك  بفتحھ  نقوم  قد  معامالت  حساب  أي  :الحساب
 

 أو /و   الخوارزمیة /التردد   عالي   التداول   نشاط   أو /و   التأخیر   مراجحة  الحصر،  ال  المثال  سبیل  على  العدائي،  التداول  یشمل  :العدائي،  التداول

 .وأحكامھا   الشركة   شروط  ینتھك  تداول  نشاط  أي
 



 

 والقواعد   القوانین  جمیع  (ج )و   المعنیة،   السوق  وقواعد  (ب )  معنیة،  تنظیمیة  سلطة  وتنظیمات   قواعد  (أ) :بھا   المعمول   التنظیمیة   اللوائح 

 .قضائي  اختصاص  أي  في  آلخر  وقت  من  تنفیذھا  یسري  والتي  التطبیق  واجبة  األخرى  والتنظیمات
 

 المعلومات  على   أخرى،   أشیاء   ضمن   خاللھ،   من   نحصل   والذي )  خدماتنا   على   للحصول   للتقدم   بإكمالھ   تقوم   الذي  الطلب  :الطلب  نموذج

قا   وف  وتصنیفك  الواجبة  والعنایة  ھویتك  لتحدید   الضروریة  .(والتنظیم   الرقابة   لقواعد   ُ 
 

 .زمنیة  فترة  أي  في  تمت  معاملة  آخر  بعد  حسابك  في  الكلي  المبلغ  :الحساب  رصید

 
 .العملة   زوج  في  األولى  العملة  :األساس  عملة

 

 .ینایر  من  األول  أو  دیسمبر  من  والعشرین  الخامس  أو   األحد،  أو  السبت  یومي  بخالف  یوم  أي  :العمل  یوم
 

 والمعادن،   ،(الفوري   الفوركس)  العمالت   :اآلتیة  العقد  محل   األدوات  على   اآلجلة  أو /و   الفوریة  الفروقیة  العقود  :الفروقات   مقابل  العقود

 .والمؤشرات   واألسھم،  اآلجلة،   والعقود  والخیارات،  المستقبلیة،   والعقود  والسلع، 
 

 (أ )  :اإللكتروني   موقعنا   على   تتوفر  التي   التالیة  المستندات   على   أیضا   تشتمل   والتي   وبینك   بیننا   المبرمة  االتفاقیة   تلك   :العمیل  اتفاقیة

 .العامة   المخاطر  عن   الكشف   بیان  (ج )  العقد،  مواصفات   (ب )  والرسوم،   التكالیف



 

 
 

 .بنا  الخاصة  التنظیم  ھیئة  من  موضح  ھو  كما  العمیل  بأموال  المتعلقة  القواعد  :العمیل  أموال  قواعد
 

 معلومات  كل  إلى  باإلضافة  بعرضھا  نقوم  معینة  مالیة  أداة  في  العقد  محل  األدوات  من  نوع   كل  أو  مجموعة   حجم  كل  :العقد  مواصفات

 .اإللكتروني  موقعنا  على  آلخر  وقت  من  نحدد  حسبما  إلخ،  الھامش  ومتطلبات  والمقایضات،  األسعار،  بفروق  یتعلق  فیما  الضروریة  التداول
 

 .الحساب  فتح  بعد  باختیارك  إلیھا  التحویل  یتم  التي  أو  لدینا  حساب  فتح   عند  تختارھا   التي  العملة  :الحساب  عملة
 

 وحدة   لشراء   سعرھا   المحدد   العملة   من   المطلوبة  الكمیة  ویوضح   (األساس   والعملة  سعرھا   المحدد   العملة)  عملتین   من  یتكون   :العملة  زوج 

 .األساس   عملة   من 
 

CySEC:  علینا  والرقابیة  اإلشرافیة  السلطة  وھي  القبرصیة،  والبورصة  المالیة  األوراق  ھیئة. 
 

 في  القبرصیة   والبورصة  المالیة  األوراق  بھیئة  الخاصة  التوجیھیة  والمالحظات  والتنظیمات،  والتوجیھات،  القواعد،  :CySEC  قواعد

 .قبرص
 

 .المتجددة   الفوریة   والعقود   التسلیم،   مستحقة   غیر   اآلجلة  والعقود  الفروقات،  مقابل  العقود  :المالیة  (األدوات)  األداة
 

 مدار  على  العائمة  األسعار   فروق  وتختلف  .والطلب  العرض  أسعار  بین   باستمرار   متغیرة  قیمة   ھو   المتغیر  النقاط  فرق  :المتغیر  النقاط  فرق

عا  تب  الیوم،  .التداول  نشاط  وإجمالي  والطلب  العرض  مثل  السوق   لظروف  ُ 

  بك   الخاصة   التنفیذ   طلبات   بإرسال   الشركة  ستقوم  .وإرسالھا  األوامر  استالم  عند  )الرئیسي(  للعمیل  كوكیل  الشركة  تعمل  :السیولة  موفرو
 ، وھي وسیط خاضع للتنظیم من قبل لجنة األوراق المالیة واالستثمار األسترالیةLtd PTY Markets Financial Siriusإلى 

(ASIC)،  تقوم  وقد  Ltd  PTY  Markets  Financial  Sirius  یعمل  ال  .اآلخرین  السیولة  موفري  إلى  نتلقاھا  التي  األوامر  بإرسال 
 .للتنظیم   الخاضعة   األسواق   في   بالضرورة   السیولة  )موفرو (  موفر  أو  )الوسطاء (  الوسیط

 

 200  بنسبة   أقل   األولي   الھامش   یكون   أن   1:200  النسبة   تعني   فمثال    .األولي  والھامش   المعامالت   بحجم   المتعلقة   النسبة   :المالیة   الرافعة

 .تداول  صفقة  فتح  أجل  من  المعامالت  حجم   من  مرة
 

 محل   أداة  لكل  العقد  مواصفات  في  موضح  ھو  كما  المفتوحة،  الصفقات  على  للحفاظ  أو  صفقات  لفتح  الضروریة  الضمانات  مبالغ  :الھامش

 .معینة   مالیة   أداة  في  العقد
 

NDF:  الفروقات   مقابل   العقود  معنى   نفس   تحمل   والتي   التسلیم  مستحقة   غیر   اآلجلة   العقود  (CFD). 
 

ین  المع  الوكیل ین  مع  كوكیل  نحددھا  شركة  أي  :ّ  وا  عض  وتكون   آلخر،  وقت  من  بنا  خاص  ُ   في  الرئیسیة   وظیفتھا  وتتمثل  مجموعتنا،  في  ُ 

 .عمالؤنا   یكسبھا   التي   باألموال  االحتفاظ
 

 االتصاالت  وأجھزة  البیانات،  وقواعد  والبرامج،  الكمبیوتر،  أجھزة  من  كل  یشمل  بما  نستخدمھا  برامج  أي  :اإلنترنت  عبر  التداول  نظام

 لألسواق،  الفني  التحلیل  وإجراء  الفعلي،  الوقت  في  األسواق  معلومات  على  الحصول  لك  یتیح  مما  التداول،  ومنصة  والالسلكیة،  السلكیة

 .للمعامالت  بسجل   االحتفاظ   عن   فضال    طرفنا،   من   اإلشعارات   واستالم   الطلبات،  حذف /تعدیل /وإجراء   المعامالت،  وإجراء
 

 .بالعقد   المقابلة  الشراء /البیع  عملیة   تغطیھا  ال  بیع /شراء   صفقة  :المفتوحة  الصفقة
 

 .بنا  الخاصة  التداول  منصة  على  للصفقات  المتوفرة  المالیة  األدوات  عبر  لنا  ترسلھا  تعلیمات  :الطلب



 

 

 

 .قصیرة  أو  طویلة  سواء  وضحاھا،  عشیة  بین  مفتوحة  بصفقة  االحتفاظ  رسوم  :التبییت  رسوم
 

 .ونحن  أنت   –  ھذه   العمیل   اتفاقیة   طرفا   وھما  :الطرفان
 

لق  مع  طلب  .السوق  سعر  عن  یختلف  بسعر   مالیة  أداة  شراء  أو  بیع   طلب  :ّ 
 

 .والطلب   العرض  أسعار  شكل  في  معینة،   مالیة  ألداة  عقد  محل  ألداة  العملة  سعر  معلومات  :أسعار  عرض 
 

 .العملة   زوج  في  الثانیة   العملة  :األسعار  عرض  عملة
 

 (”CySEC“)  القبرصیة  والبورصة  المالیة  األوراق  ھیئة  :التنظیم  ھیئة
 

 .الفروقات  مقابل  العقود  معنى  نفس  تحمل  :المتجددة  الفوریة  العقود
 

 .آلخر  وقت   من  تطبیقھا  یتم  التي  واإلجراءات  والتوجیھات  والتنظیمات  والبنود  القوانین  :القواعد
 

 دقیقة  ھو  لدینا  الصفقات  وإغالق  فتح  بین  الزمني  للفاصل  األدنى  الحد  .ثوان  خالل  وإغالقھا  صفقة  فتح  إلى  تشیر  :الخاطفة  المضاربة

 .واحدة
 

 .3  الفقرة   في   المحدد   النحو   على   ھذه   العمیل   اتفاقیة   بموجب   نقدمھا   التي   الخدمات   :الخدمات
 

 .ما  صفقة   لتنفیذ   الفعلي   والسعر   المتوقع  السعر  بین  الفارق  إلى  المصطلح  ھذا  یشیر  :األسعار  انزالق
 

 .التوقیت  نفس  في  معینة   مالیة  أداة  في  العقد  محل  ألداة  والطلب  العرض  سعري  بین  الفرق  :األسعار  فرق
 

قا  مسب  تحدیده  تم  الذي  بالسعر  معاملة  إلغالق  عرض  وھو  :الخسارة  إیقاف  من  فتحھا  تم  التي  الصفقة  كانت  حال  في  ویتم  العمیل،  من  ُ 

 تقدیم   خالل   من  فتحھا  تم   التي  الصفقة  كانت  حال  وفي  فتحھا،  عند  الصفقة  سعر  من  أقل  معینة،  ألداة  محدد  عدد  لشراء  عرض  تقدیم  خالل

 .الفتح  عند  الصفقة  سعر  من  أعلى  معینة،  ألداة  محدد  عدد  لبیع  عرض
 

 التداول  منصة  تبدأ  أن  یجب  إلیھا،  الوصول  تم  إذا  والتي  المئویة،   بالنسبة  األسھم  مستوى  أي  :التداول  نطاق  خارج  مستوى/التوقف  مستوى
 

یا   تلقائ   األخرى   تلو   واحدة   الصفقات   إغالق   في  ءا  بد)  ُ   حتى   (خاسرة   صفقة  أكبر  من   ُ 
 

 األسھم   مستوى /الھامش   مستوى   من  %50  یساوي   التوقف  مستوى   .األسھم   مستوى  متطلبات  تلبیة  تتم
 

 .المحترفین  للعمالء  %20و  التجزئة  لعمالء  المفتوحة  بالصفقات  لالحتفاظ  المطلوب
 
 
 

 .(المبیت   فترة)  اللیل   طوال   مفتوحة   بصفقة  لالحتفاظ   المخصومة  أو   المضافة  الفائدة  :التبییت  أو  المقایضة
 

 .معینة  مالیة  أداة  في  یدخل  الذي  الطرفین  ألحد  المقایضة  عملیة  عنده  ستتم   الذي  المقایضة،  من  ثابت   جزء  سعر  :المقایضة  أسعار



 

 

 عر   تعني  :األرباح  جني
قا  مسب   تحدیده  تم  الذي  السعر   بحسب  صفقة  إلغالق  ضا   قبل  من   ُ 

 فتحھا   تم  التي  الصفقة  كانت  حال  في  ویتم  العمیل،
 

 ألداة   محدد  رقم  بیع  بعرض  فتحھا  تم  التي  الصفقة  كانت  حال  وفي  فتحھا،  عند  الصفقة  سعر  من  أعلى  معینة،  ألداة  محدد  رقم   شراء  بعرض

 .الفتح  عند   الصفقة  سعر  من  أقل  معینة،
 

 .لتنفیذه  الطلب  نقل  تؤكد  والتي  لك  نرسلھا  رسالة  :التداول  تأكید
 

ة  عاد  مالیة،  أداة  على  صفقة  في  للدخول  اقتراح  ھي  التداول  توصیة  :التداول  توصیات  توصیات   إنشاء  یتم  .معین  ووقت   محدد  بسعر  ُ 

 یمكن  حیث  السعر  حركة  في  نقاط  على  الضوء  التحلیل  یسلط  .المالیة  لألداة  البیاني  الرسم  على  الفني  التحلیل  تطبیق  خالل  من  التداول

 .منھا  الخروج  أو  الصفقة  في  الدخول  للمتداول
 

 .مالیة  أداة  في  تداول  أي  :المعاملة
 

 اآلجلة،  والعقود  والخیارات،   المستقبلیة،   والعقود   والسلع،   والمعادن،  ، (الفوریة   الفوركس )  العمالت  على   اآلجلة   العقود   :خیار  عقد   محل

 .المؤشرات   و  واألسھم،
 

 .(”الشركة “)  Crowd  Tech  Ltd.  شركة   تدیرھا   تجاریة   عالمة   Trade360  :(المتكلمین  ضمیر  لدینا،)  نحن
 

قا  وف  بالشركة،  الخاصة  التجاریة  لألسماء  آخر  إلكتروني  موقع  أي  أو  www.trade360.com  :اإللكتروني  الموقع  من  بھ  نخطرك  لما  ُ 

 .آلخر  وقت
 

 .الحساب  (أصحاب )  صاحب   (العمالء )  العمیل   :أنت
 

 أو  للخدمات  بتقدیمنا  أو  بحسابك  أو  بك  عالقة  لھا  وتكون  بأخرى  أو  بطریقة  علیھا  نحصل  أو  منك  نستلمھا  معلومات  أي  :معلوماتك

 .لھا   استخدامك 
 

 .معنا  تواصلال   خالل  من  السابقة  اإلصدارات  على  الحصول  ویمكن  واألحكام  الشروط  من  إصدار  أحدث  ھو  ھذا

 فقط   المعلومات  ألغراض  مخصص  العربیة  باللغة  الحالي  النص  إن

مل   ال   الوثیقة  صیاغة  تمت  .القانونیة  الناحیة  من  ما   قانو  زمةُ    ُ 

نا  زُ    مل   ُ 

 ولیس

 .اإلنجلیزیة   باللغة

http://www.trade360.com/
https://www.trade360.com/en-gb/contact-us/

