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 الملحق ب 

 
 
 
 
 

 اتفاقیة بشأن خدمات عرض بیانات السوق

 (الخدمات القائمة على االستخدام / حالة المشترك غیر المحترف)
 

  (النسخة اإللكترونیة)
 
 

على أن توفر لك  توافق  الوسیط]  ("البائع")    التاجر[اسم البائع /                 Exinity ME Ltdشركة                 
 ً للشروط واألحكام المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیة.  بموجب التوقیع على ھذه االتفاقیة في الفراغ المشار    "بیانات السوق" وفقا

كام الساریة بشكل عام. الشروط واألح  1یحدد القسم  ى االمتثال لھذه الشروط واألحكام.  إلیھ أدناه، فإنك ("المشترك") توافق عل
ً   2یسري القسم   ً   في الحاالت التي یتلقى ویستخدم فیھا المشترك بیانات السوق المتاحة لھ وفقا غیر   لھذه االتفاقیة بصفتھ مشتركا

 محترف.  
 
 
 
 

 : الشروط واألحكام الساریة بشكل عام1القسم 
 

لجمیع أغراض ھذه االتفاقیة، تعني بیانات السوق (أ) معلومات البیع األخیر    –  .          تعریف بیانات السوق1
ومعلومات األسعار المتعلقة باألوراق المالیة المسموح بتداولھا في بورصة نیویورك لألوراق المالیة، (ب) معلومات البیع األخیر 

لسوق األخرى، على النحو الذي قد توفره بورصات ومعلومات األسعار للسندات واألسھم األخرى، ومعلومات المؤشر ومعلومات ا
المتحدة (التي تكون كل منھا "مؤسسة ذاتیة   الوالیات  المسجلة في  الوطنیة  المالیة  الوطنیة وجمعیات األوراق  المالیة  األوراق 

ت سوق"؛ و (ج)  التنظیم مانحة للترخیص") وعلى النحو الذي یجوز أن تحدده بورصة نیویورك لألوراق المالیة بوصفھ "بیانا
 جمیع المعلومات المستمدة من أي من ھذه المعلومات. 

 
یفھم المشترك ویقر بأن كل مؤسسة ذاتیة التنظیم مانحة للتراخیص     –.          طبیعة البیانات ذات حقوق الملكیة    2

 منھم أو من سوقھم (أسواقھم).  والموزعین اآلخرین للبیانات لدیھم حقوق ملكیة في بیانات السوق الناشئة عن أو المستمدة
 

یفھم المشترك ویقر بأن (أ) المؤسسات ذاتیة التنظیم المانحة للترخیص ھي جھات خارجیة    –  .          النفاذ3
مستفیدة بموجب ھذه االتفاقیة و (ب) یجوز للمؤسسات ذاتیة التنظیم المانحة للترخیص وممثلھا (ممثلیھا) المفوضین فرض تنفیذ 

المتاحة ھذه اال السوق  بیانات  أو أي شخص یحصل على  المشترك  أو غیر ذلك، ضد  القانونیة  تفاقیة، عن طریق اإلجراءات 
بموجب ھذه االتفاقیة بأي طریقة مخالفة لما تنص علیھ ھذه االتفاقیة. یدفع المشترك مصروفات أتعاب المحاماة المقبولة التي  

 یص من أجل فرض تنفیذ ھذه االتفاقیة ضد المشترك. تتكبدھا أي مؤسسة ذاتیة التنظیم مانحة للترخ
 

یفھم المشترك أن أي من المؤسسات ذاتیة التنظیم المانحة للترخیص وأي كیان     –   .          البیانات غیر مضمونة4
ومات یساعد  آخر تتوفر معلوماتھ عبر مرافق المؤسسات ذاتیة التنظیم المانحة للترخیص ("موزع بیانات آخر") وأي معالجین معل

أي مؤسسة ذاتیة التنظیم مانحة للترخیص أو موزع بیانات آخر في إتاحة بیانات السوق (یطلق علیھم مجتمعین لفظ "أطراف  
النشر" ال یضمنون التوقیت المناسب أو تسلسل أو دقة أو اكتمال بیانات السوق أو معلومات السوق أو الرسائل األخرى التي  

لنشر. ال یجوز للمشترك أو أي شخص آخر تحمیل أي طرف من أطراف النشر أي مسؤولیة بأي  ینشرھا أي طرف من أطراف ا
) نقل أو تسلیم 2) أي بیانات أو معلومات أو رسائل أو (1یلي (أ) أي عدم دقة أو خطأ أو تأخیر أو إغفال (   عماحال من األحوال  

) أي عدم دقة أو خطأ أو تأخیر أو 1ینشأ من أو ینجم عن (  ھذه البیانات أو المعلومات أو الرسائل. أو (ب) أي خسارة أو ضرر
) االنقطاع في أي من تلك البیانات أو المعلومات أو الرسائل الذي یحدث إما بسبب أي فعل إھمال 3) عدم التوفر أو (2إغفال، (

ت أو الظروف الجویة غیر أو سھو من أي طرف من أطراف النشر، أو بسبب أي حدث من أحداث "القوة القاھرة" (مثل الفیضانا
العادیة أو الزالزل أو أي حدث آخر من أحداث القضاء والقدر أو الحرائق أو الحروب أو أحداث التمرد أو الشغب أو النزاعات 
العمالیة أو الحوادث أو اإلجراءات الحكومیة أو انقطاع االتصاالت أو الكھرباء أو أعطال المعدات أو البرمجیات) أو ألي سبب  

 خارج عن السیطرة المعقولة ألي طرف من أطراف النشر.    آخر
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ال یجوز للمشترك تزوید أي شخص أو كیان آخر ببیانات السوق.  إذا تلقى     –   .          االستخدام المسموح بھ5
"المشترك غیر المحترف"، ال یستخدم المشترك بیانات السوق إال الستخدامھ   المشترك بیانات السوق بأي صفة أخرى غیر صفة 

 الشخصي الفردي في عملھ. 
 

یفھم المشترك ویقر أنھ یجوز أن تقوم المؤسسات ذاتیة التنظیم المانحة   –      .          توقف النشر أو تعدیلھ6
للترخیص في أي وقت بإیقاف نشر أي فئة من بیانات السوق، ویجوز لھا تغییر أو إنھاء أي طریقة إرسال، ویجوز لھا تغییر 

حة للترخیص أي مسؤولیة عن أي سرعات اإلرسال أو الخصائص األخرى لإلشارة.  ولن تتحمل المؤسسات ذاتیة التنظیم المان
 خسائر أو أضرار قد تنجم عن ذلك. 

 

 
 

تظل ھذه االتفاقیة ساریة المفعول طالما ظل بمقدور المشترك تلقي    –   .          المدة الزمنیة؛  استمرار السریان 7
نھاء ھذه االتفاقیة في أي وقت،  بیانات السوق على النحو المنصوص علیھ في ھذه االتفاقیة. باإلضافة إلى ذلك، یجوز للبائع إ

 ً وأول جملتین من الفقرة   4  و  3و    2لتوجیھ من المؤسسة ذاتیة التنظیم المانحة للترخیص أو غیر ذلك.  تظل الفقرات    سواء وفقا
 ساریة بعد أي إنھاء لھذه االتفاقیة.  8

 

 
 

ً تحكم ھذه االتفاقیة قوانین والیة نیویورك   – .          أحكام متفرقة 8 لھذه القوانین.  تخضع ھذه  ویتم تفسیرھا وفقا
، والقواعد الصادرة بموجب ھذا القانون، وخطط الصناعة المشتركة المبرمة 1934االتفاقیة لقانون سوق األوراق المالیة لعام 

لمشترك التنازل ذلك القانون.  تحتوي ھذه الوثیقة على مجمل االتفاق بین الطرفین فیما یتعلق بموضوعھا.  ال یجوز ل بموجب
عن كل أو أي جزء من ھذه االتفاقیة إلى أي شخص آخر.  یقر الشخص الموقع على ھذه من االتفاقیة أدناه ویتعھد بأنھ یتمتع 

باألھلیة القانونیة للتعاقد و، إذا كان الشخص یوقع على ھذه االتفاقیة نیابة عن منشأة فردیة أو منشأة تجاریة أو شركة تضامن أو 
 أن لدیھ الصالحیة الفعلیة إللزام المؤسسة المفوض عنھا.  نیقر ویضم المؤسسات،  غیرھا من

 
 

، "المشترك" الذي تشیر إلیھ الشروط واألحكام سالفة الذكر، أقر بأنني قرأت أناوالموافقة: القبول 
لي وموافقتي على االمتثال  ، وأنني أفھمھا وأقر بموجب ھذه الوثیقة بقبو1الشروط واألحكام سالفة الذكر في ھذا القسم رقم 

 لھذه الشروط واألحكام بموجب "النقر" على المربع أدناه:  
 
 
 

x 
 
 
 
 
 
 
 

 : المشترك غیر المحترف 2القسم 
 

"المشترك غیر المحترف" یعني أي شخص طبیعي یتلقى بیانات    - المحترف    تعریف المشترك غیر      .          9
ً السوق الستخدامھ الشخصي فقط   في األوراق المالیة".  یشمل "المحترف في األوراق    وغیر التجاري والذي ال یكون "محترفا

 المالیة" أي شخص، إذا كان یعمل في الوالیات المتحدة، یكون: 
 

ي ھیئة حكومیة لألوراق  أوھیئة تداول السلع اآلجلة، و  مسجالً أو مؤھالً لدى ھیئة األوراق المالیة والبورصات .أ
  .المالیة أو أي بورصة أو جمعیة لألوراق المالیة أو أي سوق أو جمعیة للسع أو العقود اآلجلة

 
ً  .ب ً  "مستشار استثمار"بصفتھ    مشاركا ) من قانون مستشاري  11(أ) (  202لتعریف ھذا المصطلح في القسم    وفقا

 ن)؛ أو  أو مؤھالً بموجب ذلك القانو كان أو لم یكن مسجالً  سواء 1940االستثمار لعام 
 

ً  .ج من جانب بنك أو مؤسسة أخرى معفاة من التسجیل بموجب قوانین األوراق المالیة الحكومیة أو الخاصة   موظفا
بالوالیات ألداء الوظائف التي تتطلب منھ أن یكون مسجالً أو مؤھالً ألداء ھذه الوظائف لمؤسسة غیر معفاة 

 .من ذلك
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ً یتم اعتبار أي شخص یعمل خارج الوالیات المت في األوراق المالیة" إذا كان یؤدي نفس الوظائف التي یؤدیھا شخص   حدة "محترفا
 ً  في األوراق المالیة" في الوالیات المتحدة.  یعتبر "متخصصا

 
 ً غیر محترف" ما لم یقرر البائع أوالً أن المشترك ینطبق علیھ تعریف    ال یجوز للمشترك أن یتلقى بیانات السوق بصفتھ "مشتركا

 . 9غیر المحترف" الوارد في الفقرة  "المشترك
 

 
 

ال یجوز للمشترك تلقي بیانات السوق من البائع وال یجوز للبائع تقدیم    -   .        التلقي المسموح بھ للبیانات10
 ً غیر محترف"، ما لم یقرر البائع أوالً حسب األصول أن المشترك مؤھل ألن یكون    بیانات السوق إلى المشترك، بصفتھ "مشتركا

 ً ً وأن یكون المشترك مؤھل بالف 9غیر محترف" على النحو المحدد في الفقرة   "مشتركا  غیر محترف".  عل ألن یكون "مشتركا
 

ً  – .        االستخدام المسموح بھ11 غیر محترف، یتلقى المشترك بیانات السوق لغرض   إذا كان المشترك مشتركا
 االستخدام الشخصي غیر التجاري فقط. 

 

 
 

ً یقدم المشترك المعلومات التالیة كشرط مسبق لل – .        البیانات الشخصیة والوظیفیة12   تأھل ألن یكون "مشتركا
 غیر محترف": 

 

 
 

 اسم وعنوان المشترك: 
 
 
 
 

 وظائف المشترك (ینبغي ذكر جمیع المھن، بما فیھا ربة المنزل والطالب والمتقاعد ...إلخ):
 
 
 
 

 اسم (أسماء) وعنوان (عناوین) صاحب (أصحاب) العمل الذي یعمل لدیھ المشترك:
 
 
 
 

 منصب (مناصب) المشترك: لقب (ألقاب) و/أو 
 
 
 
 

 المھام الوظیفیة للمشترك (وصف): 
 
 
 
 

 ً  غیر محترف"، یجیب المشترك على األسئلة التالیة:    من أجل تیسیر تحدید ما إذا كان المشترك مؤھالً ألن یكون "مشتركا
 

 أ.   ھل تستعمل بیانات السوق في أغراضك الشخصیة غیر التجاریة فقط؟ 
 ال   ☐نعم  ☐

 
 

 ب.   ھل تتلقى بیانات السوق من أجل شركتك أو أي كیان آخر؟ 
 ال   ☐نعم  ☐

 
 

) أو ھیئة تداول السلع اآلجلة SECج.   ھل أنت مسجل أو مؤھل في الوقت الحالي لدى ھیئة األوراق المالیة والبورصات (
CFTC)( ؟ 
 ال   ☐نعم  ☐
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ي ھیئة أو أي بورصة أو جمعیة لألوراق المالیة أو أي ھیئة تنظیمیة لھا أد.   ھل أنت مسجل أو مؤھل في الوقت الحالي لدى  
 أو أي سوق أو جمعیة للسع أو العقود اآلجلة أو أي ھیئة تنظیمیة لھا، في الوالیات المتحدة أو في أي بلد آخر؟  

 ال   ☐نعم  ☐
 

التي تتطلب من الفرد التسجیل أو  للوظائفمشابھة  وظائفه.   سواء كنت تقیم في الوالیات المتحدة أو خارجھا، ھل تؤدي أي 
) أو أي ھیئة أخرى للوراق  CFTC) أو ھیئة تداول السلع اآلجلة (SECالتأھل لدى ھیئة األوراق المالیة والبورصات (

ورصة أو جمعیة لألوراق المالیة أو أي ھیئة تنظیمیة لھا أو أي سوق أو جمعیة  المالیة أو أي ھیئة تنظیمیة لھا أو أي ب
 للسع أو العقود اآلجلة أو أي ھیئة تنظیمیة لھا؟ 

 ال   ☐نعم  ☐
 
 

 و.   ھل تعمل في تقدیم مشورة استثماریة إلى أي فرد أو كیان؟ 
 ال   ☐نعم  ☐

 
 

 ز.   ھل تعمل بصفتك مدیر أصول؟
 ال   ☐نعم  ☐

 
 

 ح.   ھل تستخدم أموال أي شخص أو كیان آخر عند ممارستك للتداول؟ 
 ال   ☐نعم  ☐

 
 

 ركة مساھمة أو شركة تضامن أو أي كیان آخر؟ شط.    ھل تمارس التداول لمصلحة أي 
 ال   ☐نعم  ☐

 
 

 عن نشاطك في التداول؟  ھل أبرمت أي اتفاقیة لمشاركة األرباح الناتجة عن نشاطك في التداول أو تتلقى أجراً  ي.
 ال   ☐نعم  ☐

 
 

ً  ك.   ھل تحصل على مساحة مكتبیة أو معدات أو أي مزایا أخرى نظیر تداولك أو عملك مستشاراً   ألي شخص أو كیان؟   مالیا
 ال   ☐نعم  ☐

 

 
 ً ف تأھلھ بصفتھ على الفور بأي تغییرات قد تطرأ على ظروفھ والتي یمكن أن تتسبب في إیقا یخطر المشترك البائع خطیا

 ً  السابقة.   ةاألسئلمن سؤال غیر محترف" أو التي قد تغیر إجابتھ على أي   "مشتركا
 
 
 

بموجب التوقیع على ھذه االتفاقي، یشھد العمیل أن تعریف "المشترك غیر المحترف" المحدد في الفقرة  – .        شھادة 13
 صحیحة ودقیقة. 12والوظیفیة التي قدمھا في الفقرة ینطبق علیھ وأن المعلومات الشخصیة  9

 
 
 
 

X
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، "المشترك" الذي تشیر إلیھ الشروط واألحكام سالفة الذكر، أقر بأنني قرأت أناوالموافقة: القبول 
أفھمھا وأقر بموجب ھذه الوثیقة بقبولي وموافقتي على االمتثال  ، وأنني 2الشروط واألحكام سالفة الذكر في ھذا القسم رقم 

 لھذه الشروط واألحكام بموجب "النقر" على المربع أدناه: 
 
 
 

X 


