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1صفحة 

مقدمة . 1  

أو  "  الشركة " المشار إليها فيما بعد بلفظ  )  Exinity ME Ltdبين شركة  "(  االتفاقية" المشار إليها فيما بعد بلفظ  )أبرمت اتفاقية العميل هذه   1.1

 "Exinity )" استكمل ملفك التعريفي" والعميل الذي استكمل نموذج التسجيل عبر اإلنترنت الذي يحمل عنوان ."

1.2  شركة    Exinity ME Limitedھي شركة مسج ّلة في سوق  أبو ظبي  العالمي وتحمل رقم التسجیل  000004692.  ویقع مقرھا المسجل 
.يأبو ظب العالمي، جزيرة المارية،  يأبو ظببرج الخاتم، مربعة سوق  104 -16في  

هذه، وشروط العمل، واإلفصاح عن المخاطر، وسياسة التعامل مع    اتفاقية استخدام المنصةيتكون مجمل االتفاق بين الشركة والعميل من    1.3

، وسياسة أفضل تنفيذ، وبيان السياسة، ولوائح العمليات غير المتعلقة بالتداول، والمعلومات المتعلقة بمكافحة غسل األموال، وسياسة  الشكاوى

باإلضافة إلى أي وثيقة أخرى موجودة في قسم  "(  االتفاقيات" أو  "  االتفاقيات التشغيلية " يشار إليهم مجتمعين بلفظ  )ملفات تعريف االرتباط  

تحدد االتفاقيات التشغيلية، بصيغتها  .  بالموقع اإللكتروني وعلى النحو الذي يتم به تعديلها أو استكمالها من وقت آلخر"  السياسات واللوائح" 

وبموجب إبرامه لهذه االتفاقية، يقبل العميل  .  ما يتعلق باألدواتالمعدلة من وقت آلخر، الشروط التي تتعامل الشركة بموجبها مع العميل في

.ويوافق على االتفاقيات والسياسات المذكورة

تحدد  . تحكم االتفاقيات التشغيلية جميع أنشطة التداول والعمليات غير المتعلقة بالتداول للعميل مع الشركة، ويجب على العميل قراءتها بعناية  1.4

. ين جملة أمور أخرى، المسائل التي يتعين على الشركة اإلفصاح عنها للعميل بموجب اللوائح المعمول بهااالتفاقية، من ب

للمعاني المحددة للمصطلحات المستخدمة في هذه   فا  تعري "(تفسير المصطلحات)" لهذه االتفاقية والذي يحمل عنوان ( الملحق أ)يتضمن   1.5
. االتفاقية

بدء السريان  . 2  

التشغيلية اعتبار 2.1 يتلقى فيه العميل إخطار  ا  يبدأ سريان االتفاقيات  التشغيلية  3.1للبند    وفقا  من الشركة    ا  من التاريخ الذي  ، وتظل االتفاقيات 

. 19للبند   وفقا  سارية ما لم أو إلى حين يتم إنهاؤها من جانب أحد الطرفين 

عامالت  هذه االتفاقية هي اتفاقية خدمة أولية متعلقة بسلسلة من العمليات المتتالية أو المنفصلة بما فيها، على سبيل المثال وليس الحصر، الم  2.2
. في األدوات

العميل بصفته أحد عمالئها حتى استالم  ( وقد تكون الشركة غير قادرة بموجب اللوائح المعمول بها على قبول)لشركة ليست مطالبة بقبول ا  2.3

. الشركة لجميع الوثائق التي تحتاجها بحيث تكون هذه الوثائق مستكملة بشكل صحيح وتام من جانب العميل

تفعيل الحساب  . 3  

: تقوم الشركة بتفعيل حساب التداول الخاص بالعميل وتخطره بذلك بمجرد  3.1

 استالم الشركة لنموذج التسجيل عبر اإلنترنت مستكمال  من العميل؛ و   .أ

أو اتفاقيات الحقة؛ و /قراءة العميل وقبوله لالتفاقيات التشغيلية، وفيما يتعلق بتداول األسهم، قراءة العميل وقبوله ألي نماذج و . ب

 . إتمام عمليات التحقق من الهوية المعنية على النحو الذي يرضي الشركة .ج

لمستكمل  التقديرها المطلق والمنفرد، قبول أو رفض العميل، شريطة استالم الشركة لجميع الوثائق المطلوبة على النحو  وفقا  يحق للشركة،     3.2
 . والتام من جانب العميل

. يحق للشركة أن تطلب من العميل مبلغ الحد األدنى لإليداع األولي من أجل السماح للعميل ببدء استخدام حساب التداول الخاص به  3.3
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2صفحة 

في جميع  (  بوابة الشركة على اإلنترنت)  MyExinityلها كرصيد حساب في  /بعد تفعيل الحساب، يستطيع العميل مشاهدة المبلغ المستحق له  3.4

. األوقات ويحق له سحب ذلك المبلغ عند الطلب

حيثما ينطبق  )اسمه وجنسه  / من المسلم به والمقبول بموجب هذه الوثيقة أنه يتعين على العميل إخطار الشركة بأي تغيير يطرأ على عنوانه  3.5
. من حدوث التغيير المعني يوما   14في غضون  ( ذلك

و عن غير قصد، بتقديم وثائق مزيفة، ويجوز أن  يتم رفض العميل ويُحتمل إبالغ السلطات المعنية عنه، إذا قام العميل، سواء عن قصد أ  3.6

. عن الرسوم القانونية أيضا  يتحمل العميل المسؤولية عن أي خسائر تتكبدها الشركة بسبب تصرفه أو إهماله وسيكون مسؤوال   

المادية المطلوبة عند قراءة وقبول اتفاقية    ما  يكون العميل ملز  3.7 بتأكيد أن المعلومات التي يقدمها صحيحة ودقيقة وكاملة من كافة النواحي 
. العميل الحالية

الصفة  . 4  

ويعني ذلك أن الشركة  .  وليس بصفته وكيال  ينوب عن أي طرف ثالث يا  مسؤوال  رئيس  فا  فيما يتعلق بأي معاملة، يتصرف العميل بصفته طر   4.1

ستتعامل مع العميل، ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك، بصفته عميال  فيما يتعلق بجميع األغراض، ويكون العميل مسؤوال  مسؤولية كاملة  

 . بواسطة العميل أو نيابة عن العميلومباشرة عن تنفيذ جميع االلتزامات المطلوبة بموجب كل معاملة تتم 

إذا كان العميل يتصرف فيما يتعلق بشخص آخر أو نيابة عنه، سواء قام العميل بتحديد ذلك الشخص أو لم يحدده، لن تقبل الشركة ذلك    4.2

.ا  تحديد   الشخص بصفته عميال  غير مباشر ولن تقبل أي التزامات تجاه ذلك الشخص، ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك

يجوز ألي شخص أو وكيل يتم إخطار الشركة بأنه مفوض من العميل أن يقدم تعليمات وطلبات إلى الشركة فيما يتعلق بأي معاملة أو أي    4.3
. معاملة مقترحة أو أي أمر آخر

مستلمة من العميل والتي يزعم أنها مقدمة  على أي طلب أو تعليمات أو أي اتصاالت أخرى    ح العميل للشركة باالعتماد والتصرف بناء  يصر    4.4

من العميل أو نيابة عن العميل دون إجراء المزيد من التحريات عن صدق أو سلطة أو هوية الشخص الذي يقدم أو يزعم إعطاء مثل هذه  

ا أو تتحملها الشركة نيابة عن  بجميع االلتزامات التي تنفذه  ما  مسؤوال  وملتزسيكون العميل  .  الطلبات أو التعليمات أو أي اتصاالت أخرى

. العميل نتيجة أو بخصوص هذه الطلبات أو التعليمات أو االتصاالت األخرى

، تواصل الشركة قبول الطلبات أو التعليمات  4.3من العميل يفيد إنهاء التفويض للشخص المذكور في البند   يا  خط  ا  ما لم تتلقى الشركة إخطار 4.5

عن العميل، ويقر العميل بأن هذه الطلبات أو التعليمات أو االتصاالت األخرى سارية   المقدمة من ذلك الشخص نيابة  أو االتصاالت األخرى 

. المفعول وملزمة له

( 5)والذي يفيد إنهاء العميل للتفويض الممنوح إلى طرف ثالث قبل خمسة    4.5يجب أن تتلقى الشركة اإلخطار الخطي المذكور في البند    4.6
. أيام عمل على األقل من تاريخ إنهاء التفويض

كانت    يا  ، لن تتحمل الشركة أي مسؤولية أو التزامات أ (عندما يكون العميل هو ذلك الشخص وحده)في حالة الوفاة أو العجز العقلي للعميل   4.7

(  أعاله  4.3المعين بموجب البند  )فعال التي يقوم بها أو التي يمتنع عن القيام بها أو أعمال االحتيال للطرف الثالث المفوض  فيما يتعلق باأل

أو أموال العميل، وستتوقف الشركة عن قبول الطلبات أو التعليمات أو االتصاالت األخرى  /فيما يتعلق بحساب التداول الخاص بالعميل و

. استالم الشركة إلخطار يفيد الوفاة أو العجز العقلي للعميل عميل بعدالالمقدمة من حساب 

من أجل    طا  وبصفتها وسي  / ص حسب األصولعن أي طرف مقابل مرخ    سيا  فيما يتعلق بأي معاملة، تتصرف الشركة بصفتها مسؤوال  رئي 4.8
. للتشريعات المعمول بها وفقا  تيسير الشراء فيما يتعلق باألسهم، 

أو  / فيما يتعلق بأي معاملة والخدمات التي تقدمها الشركة إلى العميل، يتحمل العميل مسؤولية التأكد من أن العميل يجوز له قبول الخدمات و  4.9

ن في م به والمقبول بموجب هذه الوثيقة أن الشركة لن تتعامل مع عمالء مقيميمن المسل  . في المعامالت في البلد الذي يقيم فيه العميل  الدخول

. الواليات المتحدة 
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3صفحة 

في بلدان محددة من أجل ضمان االمتثال لجميع القوانين   يتعلق بتداول األسهم، من غير المسموح للشركة تقديم خدماتها للعمالء المقيمين فيما 4.10

يمكن االطالع على  .  االشتراطات الصادرة عن جهات خارجيةالفيدرالية والعقوبات ولوائح وإرشادات مكافحة غسل األموال وبما يتماشى مع  

.قائمة هذه البلدان على الموقع اإللكتروني

ويحق للشركة تعليق تقديم الخدمات المترتبة  .  الوثيقة  بهذه  3.1و  2.3إلى البندين    وفقا  بإمداد الشركة بالوثائق المطلوبة    ما  يكون العميل ملز
 . على اتفاقية العميل هذه

شهادة حالة المالك المستفيد بشأن اقتطاع الضرائب  " باسم    أيضا  والذي يعرف  ،  W-8BEN / BEN - Eفي حالة تداول األسهم وتقديم نموذج  

W-8BEN، فإذا طرأ تغيير في ظروف العميل يكون من شأنه جعل أي معلومات مذكورة في نموذج  "واإلبالغ عنها في الواليات المتحدة 

/  BEN -E   من ذلك التغيير في الظروف    يوما    30ه العميل بالفعل غير صحيحة، يجب على العميل إخطار الشركة في غضون  الذي قدم

يقع على عاتق العميل التزام مستمر بأن يبلغ الشركة بأهليته بالنسبة لحالة  . جديد W-8BEN / BEN -Eويجب علي العميل تقديم نموذج  

من يوم التوقيع    ا  لمدة ثالث سنوات ميالدية تالية اعتبار  حا  صال  W-8BEN / BEN -Eسيظل نموذج  .  W-8BEN / BEN -Eنموذج  

 . ث بعد مرور فترة الثالث سنوات سالفة الذكرة تقديم نموذج محد  دعليه سوف يطلب من العميل إعا

بما  )أو المحدثة وإتمام عمليات الفحص والتدقيق ذات الصلة  /تستأنف الشركة تقديم الخدمات إلى العميل بعد تقديم العميل للوثائق الصالحة و 

 . على النحو الذي يرضي الشركة( فيها، على سبيل المثال وليس الحصر، عمليات الفحص والتدقيق المتعلقة بمكافحة غسل األموال

للوائح المعمول بها    وفقا  ته أحد عمالئها  العميل بصف (  وقد تكون الشركة غير قادرة على قبول)من المفهوم أن الشركة ليست مطالبة بقبول  

 . أو حتى استالم الشركة لجميع الوثائق التي تحتاجها بحيث تكون هذه الوثائق مستكملة بشكل صحيح وتام من جانب العميل/و

أموال العميل  . 5  

بعد، أن تتلقى الشركة أموال العميل التي تخص العميل، يجب على الشركة أن تفصح  ... قبل، أو في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية  5.1
: يلي عماللعميل الذي تحتفظ الشركة بأمواله نيابة عنه 

األساس وأي شروط حاكمة للطريقة التي سيتم بها االحتفاظ بأموال العميل؛  (1

طبيعة أي صندوق قانوني خاص بأموال  ،  (FSRA)لسلطة تنظيم الخدمات المالية ( 14.2.14 هـ ) القاعدةتقتضيه لما  وفقا   (2
 العميل يهتم به العميل، أو في حالة وجود صندوق قانوني واحد فقط، بحقيقة أن؛

 : على ذلك العميل يخضع للحماية التي تمنحها قواعد أموال لعميل وبناء   (3

سيتم االحتفاظ بهذه األموال بشكل منفصل عن األموال الخاصة بالشركة؛ و  .أ

في حالة إعسار الشركة أو تصفيتها أو أي حدث آخر من أحداث تجميع األصول المنصوص عليها من جانب الهيئة   . ب
التنظيمية، ستكون أموال العميل خاضعة لقواعد توزيع أموال العميل؛  

لسداد للعميل وما هي الشروط إذا كانت توجد فائدة؛ما إذا توجد فائدة مستحقة ا  (4

العالمي وقد يوجد   يأبو ظبعند االقتضاء، بأنه يجوز أن يتم االحتفاظ بأموال العميل في والية قضائية خارج سوق  (5
العالمي من حيث ممارسات السوق واإلعسار والنظام القانوني    يأبو ظباختالف بين تلك الوالية القضائية وسوق 

 . عمول بهالم

عند االقتضاء، تفاصيل عن الكيفية المستخدمة في حفظ أي أموال للعميل ناشئة عن أعمال مالية إسالمية؛   (6

عند االقتضاء، بأن الشركة ستحفظ أو تعتزم أن تحفظ أموال العميل في حساب العميل مع وكيل خارجي والذي   (7
 يكون في نفس مجموعة الشركة؛ و 

يجوز للشركة إعمالها فيما يتعلق بأموال العميل المحفوظة نيابة عن العميل من أجل الوفاء بااللتزامات  تفاصيل عن أي حقوق   (8
التي تخلف العميل عن أدائها أو خالف ذلك، وعن أي حقوق قد تكون للشركة في اإلغالق اإلجباري أو التصفية للعقود أو 

   . المراكز فيما يتعلق بأي استثمار من استثمارات العميل

https://en.adgm.thomsonreuters.com/node/9293
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قبل أن تقوم الشركة بترتيب خدمة الحفظ على سبيل األمانة للعميل، يجب أن تفصح الشركة إلى العميل، عند االقتضاء، بأنه يجوز أن يتم   5.2

العالمي، وقد يوجد اختالف بين تلك    يأبو ظبحفظ استثمارات العميل الموجودة لدى الشركة على سبيل األمانة في والية قضائية خارج سوق  

. العالمي من حيث ممارسات السوق واإلعسار والنظام القانوني المعمول به  يأبو ظبالقضائية وسوق الوالية 

األمانة  قبل أن تقدم الشركة خدمة الحفظ إلى العميل، يجب على الشركة أن تفصح للعميل عن االستثمارات المحفوظة لدى الشركة على سبيل   5.3
:يلي عماعنه  نيابة  

للحماية التي تمنحها أحكام الحفظ على سبيل األمانة؛   عا  إقرار بأن العميل سيكون خاض .أ

االستثمارات المحفوظة لدى الشركة على سبيل األمانة، والمطالبة والتلقي لتوزيعات أرباح األسهم وغيرها من  ترتيبات قيد وتسجيل  . ب
المستحقات والفوائد، وإعطاء وتلقي التعليمات فيما يتعلق باالستثمارات المحفوظة لدى الشركة على سبيل األمانة؛

قوق نيابة عن العميل؛  التزامات الشركة تجاه العميل فيما يتعلق بممارسة الح .ج

األساس وأي أحكام تحدد الطريقة التي سيتم بها حفظ استثمارات العميل لدى الشركة على سبيل األمانة، بما فيها أي حقوق يجوز   .د
أدائها؛للشركة إعمالها فيما يتعلق باستثمارات العميل المحفوظة نيابة عن العميل من أجل الوفاء بااللتزامات التي تخلف العميل عن 

الطريقة والوتيرة التي ستبلغ بها الشركة العميل باألمور ذات الصلة باستثماراته المحفوظة لدى الشركة على سبيل األمانة؛ . ه

عند االقتضاء، إقرار يفيد أن الشركة تعتزم مزج استثمارات العميل المحفوظة لدى الشركة على سبيل األمانة مع استثمارات عمالء   .و
آخرين؛

قتضاء، إقرار بأنه يجوز أن يتم حفظ استثمارات العميل الموجودة لدى الشركة على سبيل األمانة في والية قضائية خارج سوق  عند اال .ز
العالمي من حيث ممارسات السوق واإلعسار والنظام   ي أبو ظبالعالمي، وقد يوجد اختالف بين تلك الوالية القضائية وسوق   يأبو ظب

 القانوني المعمول به،

االقتضاء، إقرار بأن الشركة ستحفظ أو تعتزم أن تحفظ استثمارات العميل الموجودة لدى الشركة على سبيل األمانة في حساب   عند .ح
العميل مع وكيل خارجي والذي يكون في نفس مجموعة الشركة؛ و 

. مدى مسؤولية الشركة في حالة تقصير الوكيل الخارجي في أداء التزاماته . ط

. للوائح المعمول بها وفقا  ، (حساب مجمع)يجوز للشركة االحتفاظ بأموال العميل وأموال العمالء اآلخرين في نفس الحساب المصرفي   5.4

 . يجوز للشركة إيداع أموال العميل في ودائع لليلة واحدة، ويُسمح لها بالحصول على أي فوائد عن تلك األموال 5.5

أو األدوات المالية للعميل لدى طرف ثالث والذي قد يكون لديه، إلى الحد الذي تسمح به اللوائح المعمول بها،  / األموال ويجوز للشركة إيداع   5.6

. حق ملكية الضمان أو حق الحجز أو حق إجراء المقاصة فيما يتعلق بتلك األموال

أو قد ال يكون من الممكن  /لية االحتفاظ بهذه األموال في حساب مجمع وأو األدوات الما/يجوز للطرف الثالث الذي تنقل الشركة إليه األموال و   5.7

في حالة اإلعسار أو أي إجراءات مماثلة أخرى تتعلق بذلك الطرف الثالث، يجوز  . أو األدوات المالية الخاصة بالعميل/ فصلها عن األموال و

ابة عن العميل، وسيتعرض العميل لخطر أن تكون األموال التي  للشركة أن تتقدم إلى المحكمة بمطالبة غير مضمونة ضد الطرف الثالث ني

وال تتحمل الشركة أي التزام أو مسؤولية  . تتلقاها الشركة من الطرف الثالث غير كافية لسداد مطالبات العميل فيما يتعلق بالحساب ذو الصلة

. عن أي خسائر ناجمة عن ذلك

العميل عن أي أموال تحتفظ بها الشركة أو فيما يتعلق بأي أسهم تحتفظ بها الشركة بوصفها أمين  الشركة غير ملزمة بدفع أي فوائد إلى  5.8
. ويتنازل العميل عن جميع الحقوق في الحصول على أي فوائد. الحفظ

أو تحتفظ بها الشركة لصالحها في حساب   الشركةإلى أي أموال منفصلة تحتفظ بها نيابة عن العميل وغير المحولة   ا  تودع الشركة فور    5.9
(. لها وفقا  مع مراعاة اللوائح المعمول بها و)منفصل 

.إغالق المعاملة بعدالعميل  من حساب  /سحب األرباح أو الخسائر الناجمة عن تداول األدوات المالية إلى/يتم إيداع  5.10
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عن العميل في حساب منفصل بمكان   نيابةالمنفصلة بما يخالف ذلك، يجوز للشركة االحتفاظ باألموال   يا  لم يقم العميل بإخطار الشركة خط  ما 5.11

العالمي أو نقل األموال المحتفظ بها نيابة عن العميل إلى وسيط أو وكيل تسوية أو طرف مقابل خارج البورصة    يأبو ظبيقع خارج سوق  

يقع خارج سوق   والتنظيمي  .  العالمي  يأبو ظبيمكان  القانوني  النظام  الشخص عن  ذلك  المطبق على  والتنظيمي  القانوني  النظام  سيختلف 

الة إعسار ذلك الشخص أو أي إجراء مماثل آخر فإنه يجوز معاملة أموال العميل بشكل مختلف  العالمي، وفي ح  يأبو ظبالمطبق في سوق  

ال تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي إعسار  . العالمي يأبو ظبعن المعاملة المطبقة في حالة وجود األموال في حساب منفصل بداخل سوق  

تستخدم الشركة كل ما يلزم من مهارات واهتمام وعناية في  .  ليه في هذا البندأو أي أفعال أو أي إحجام عن أفعال ألي طرف ثالث مشار إ 

. تقييم ما إذا كان الطرف الثالث سيطبق التدابير الكافية لحماية أموال العميل

بصرف النظر عن أي مدفوعات أو استالم  )التداول الخاص بالعميل لفترة ال تقل عن ستة سنوات    حسابرصيد  حالة انعدام الحركة في    في  5.12

ولم يكن بمقدور الشركة تتبع العميل على الرغم من اتخاذ الشركة خطوات معقولة من أجل ذلك، يوافق العميل  (  لرسوم أو فوائد أو ما شابه

. ل تكون متاحة في الحساب المنفصل على أنه يجوز للشركة صرف أي أرصدة من أموال العمي

التداول    حسابظل  ودرهم إماراتي  /دوالر أمريكي  1العميل على أنه في حالة ما إذا كان الرصيد المتبقي في حساب التداول ال يزيد عن    يوافق   5.13

، يحق للشركة عندئذ خصم الرصيد المتبقي في حساب التداول واستخدامه  يا  ميالد  يوما    90أو غير نشط لفترة تزيد عن    مغلقا  الخاص بالعميل  

. لتقدير الشركة المطلق والمنفرد وفقا  في األغراض الخيرية 

السجالت وحسابات    تقوم  5.14 مع  المنفصلة  واألموال  السجالت  بمضاهاة  منتظم  بشكل  الحسابات    التي  األموالالشركة  في  الشركة  بها  تحتفظ 

يحق  .  تحويل مطلوب من أو إلى الحساب المنفصل عند إغالق العمل في اليوم الذي يتم فيه إجراء المضاهاة  إجراء أي يتم  المنفصلة، وس

التحويالت بشكل أكثر تواتر أن ذلك ضرور  ا  للشركة تنفيذ عمليات المضاهاة وإجراء  من أجل حماية    يا  إذا رأت الشركة ألسباب معقولة 

. مصالح الشركة أو مصالح العميل

أي مؤسسة ائتمانية أو مالية    تقصير حالة  العميل على أن الشركة لن تتحمل أي مسؤولية قانونية أو تكون عليها أي التزامات أخرى في   يوافق  5.15

. لةيتم حفظ األموال المنفصلة لديها في الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق باألموال المنفص

أو  /المدرجة في الواليات المتحدة و  باألسهميتعلق  عندما يرغب العميل في استعمال الخدمات التي تقدمها الشركة بموجب هذه االتفاقية فيما    5.16

للقوانين األمريكية المعمول بها،    وفقا  األدوات المالية المرتبطة باألسهم المدرجة في الواليات المتحدة، يجوز للشركة أن تطلب من العميل،  

بتزويد الشركة به، خالل المهلة الزمنية التي    ما  ويكون العميل ملز(  W-8BEN / BEN-E)تزويد الشركة بالنموذج الضريبي األمريكي  

. أو األسهم / دها الشركة، قبل أن تتمكن الشركة من تقديم خدماتها فيما يتعلق بتلك األدوات المالية وتحد

للشركة أن تطلب    يجوزالمعني، في الواليات المتحدة ولم يقم بتزويد الشركة بالنموذج الضريبي األمريكي   ما  إذا كان العميل يمتلك بالفعل أسه  5.17

بتزويد الشركة به،    ما  للقوانين األمريكية المعمول بها، تزويد الشركة بالنموذج الضريبي األمريكي المعني ويكون العميل ملز  وفقا  من العميل،  

ومكتمال  خالل المهلة  موقعا   إذا لم يقم العميل بإرسال النموذج الضريبي األمريكي إلى الشركة  .  حددها الشركةخالل المهلة الزمنية التي ت

. الزمنية التي حددتها الشركة، يحق للشركة بيع األسهم األمريكية التي يحتفظ بها العميل

: األسهم التي تقدمها الشركة تداولخدمات فعند المشاركة في  ، 5.18- 5.1مع مراعاة أحكام البنود السابقة   5.18  

يقر العميل ويعطي تعليمات للشركة بأن تحتفظ باألسهم نيابة عن العميل إلى حين يعطي العميل تعليمات للشركة ببيع تلك األسهم أو   .أ

 تحويلها باسم العميل أو إلى شخص آخر؛

مجمعة مع أدوات العمالء اآلخرين في حساب  )أو أمين حفظ  /من مالك األسهم و  مفوضا    فا  بصفتها طرتحتفظ الشركة باألسهم وتديرها   . ب

؛5للوائح المعمول بها واألحكام الواردة في هذا البند رقم  وفقا  نيابة عن العميل (  حفظ مشترك مجمع

ي أبو ظبهذا الطرف يقع في سوق    كان مقر، سواء  لتقديرها بتعيين أي طرف آخر  وفقا  للشركة بأن تقوم    ويأذن العميليحق للشركة   .ج

للوائح    وفقا  أو نيابة عن العميل، وتتصرف الشركة عند القيام بذلك  /العالمي أو في أي مكان آخر، باالحتفاظ باألسهم نيابة عن الشركة و

 . 6ألحكام هذا البند رقم   وفقا  والمعمول بها بشأن اختيار وتعيين والتقييم الدوري هؤالء األطراف المفوضين من مقدمي الخدمة 

مفوضا    فا  أو أي أطراف ثالثة تقوم الشركة باختيارها أو تعيينها من أجل هذا الغرض، ستحتفظ باألسهم بصفتها طر/تقر الشركة بأنها و .د

تمسك الشركة سجالت لجميع األسهم المحتفظ بها نيابة عن العميل  .  من مالك األسهم وسيظل العميل هو المالك المستفيد النهائي لألسهم

 أو أي أطراف ثالثة تقوم الشركة باختيارها أو تعيينها من أجل هذا الغرض؛/من جانب الشركة و
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فيما يتعلق بملكية االنتفاع   جزئيا  أو  كليا  يوافق العميل بموجب هذه الوثيقة على أنه لن يحاول بيع أو رهن أو التعامل بأي شكل آخر  . ه
 باألدوات واألموال المحتفظ بها في حسابه مع الشركة؛

سهم بأن تقدم معلومات متعلقة بهوية العميل  قد تكون الشركة مطالبة بموجب القوانين المعمول بها في أي والية قضائية توجد فيها األ .و

 . 2.1للبند  وفقا  وبيانات أخرى عن العميل، وتتصرف الشركة عند قيامها بذلك 

اتفاقية  يجب على العميل االطالع على  للحصول على المزيد من المعلومات، .  تنعكس ملكية العميل لألسهم في سجالت الشركة .ز
 . والتي تتوفر على الموقع اإللكتروني للشركة استخدام المنصة

(  مثل شراء أو بيع أو نقل األصول)إذا لم تتسلم الشركة تعليمات من العميل فيما يتعلق بأي من األسهم المحتفظ بها في حساب العميل  .ح

ما شابه وبغض النظر عن أي بغض النظر عن استالم أي توزيعات ألرباح األسهم أو فوائد أو  )  عاما  لفترة ال تقل عن اثني عشر  

ولم يكن بمقدور الشركة تتبع العميل على الرغم من اتخاذ الشركة خطوات معقولة من أجل ذلك،  (  حركة في رصيد حساب العميل

 . يوافق العميل على أنه يجوز للشركة التوقف عن معاملة األصول بوصفها أصوال  مملوكة للعميل 

هذه الوثيقة أنه من أجل تمكين العميل من التداول في جميع الظروف، تستخدم الشركة أموال العمالء  من المسلم به والمقبول بموجب   . ط

حتى تتمكن من تنفيذ أوامر العمالء مع أي وسيط تنفيذ محتمل آخر قد تقرر الشركة استخدامه؛ وفي هذا اإلطار، تحول الشركة أموال  

الحساب  .  ذ من أجل غرض واحد وهو تنفيذ أوامر العمالء على األسهم المدرجةالعمالء في الحساب الذي تحتفظ به مع وسيط التنفي

. الذي تحتفظ به الشركة مع وسيط التنفيذ هو حساب مملوك للشركة

الخدمات  . 6  

ردة  تقدم الشركة الخدمات التالية إلى العميل شريطة وفاء العميل بالتزاماته المترتبة على االتفاقيات التشغيلية وأي حقوق أخرى للشركة وا  6.1

: بهذه الوثيقة وبموجب االتفاقيات التشغيلية

؛  رئيسيا  مسؤوال    فا  التداول في االستثمارات بصفتها طر .أ

 التداول في االستثمارات بصفتها وكيال ؛  . ب

 . ترتيب الحفظ  .ج

ى  شريطة وفاء العميل بالتزاماته المترتبة على االتفاقيات التشغيلية، يجوز للشركة الدخول في معامالت مع العميل في األدوات المحددة عل   6.2

. ae/uae-www.exinity.com/en الموقع اإللكتروني للشركة  

يحق للشركة تنفيذ المعامالت على الرغم  (.  أي على أساس غير استشاري)تنفذ الشركة جميع المعامالت مع العميل على أساس التنفيذ فقط    6.3

ليس على الشركة أي التزام، ما لم يتم االتفاق على غير ذلك في االتفاقيات التشغيلية، بمراقبة  . للعميلمن أن المعامالت قد تكون غير مناسبة 

. لأو تقديم المشورة إلى العميل بشأن حالة أي صفقة؛ أو تقديم طلبات تغطية الهامش؛ أو اإلغالق اإلجباري ألي من المراكز المفتوحة للعمي

funding.ad@exinity.com: طاقةعنوان المراسالت لمالك الب  6.4

من المسلم به والمقبول بموجب هذه الوثيقة أن الشركة لن تقدم إلى العميل أي مشورة استثمارية أو قانونية أو تنظيمية أو ضريبية أو أي  6.5

ي  ال يحق للعميل أن يطلب من الشركة أن تقدم له مشورة استثمارية أو اإلدالء بأ.  شكل من أشكال المشورة بموجب اتفاقية العميل الحالية هذه 

يقر العميل بأنه سيعتمد على حكمه الشخصي والمعرفة الكافية والثقافة الرفيعة حول  .  آراء لتشجيع العميل على الدخول في معاملة محددة 

يجوز أن يرغب العميل في االستعانة بمشورة  .  السوق والمشورة المهنية والخبرة من أجل إجراء تقييمه الخاص لمزايا ومخاطر أي معاملة

. مستقلة بشأن أي معاملة يريد العميل الدخول فيها بموجب اتفاقية العميلقانونية 

من  /سحب األرباح أو الخسائر في/يتم إيداع.  لن تقوم الشركة بأي تسليم مادي فعلي لألصل األساسي لألداة المتداولة فيما يتعلق بأي معاملة  6.6

. حساب التداول بعملة حساب التداول بعد إغالق المعاملة

يجوز للشركة أن تقوم، من وقت آلخر وحسب تقديرها، بتقديم معلومات والتي قد تنشرها على موقعها اإللكتروني أو تقدمها للمشتركين    6.7
: وعندما تقوم الشركة بذلك.  عبر الموقع اإللكتروني أو خالف ذلك

http://www.exinity.com/en-ae/uae
http://www.exinity.com/en-ae/uae
mailto:funding.ad@exinity.com
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قراراتها االستثمارية وال ترقى هذه المعلومات إلى  /اتخاذ قراراتهيتم تقديم هذه المعلومات بغرض واحد فقط وهو تمكين العميل من   .أ
درجة المشورة االستثمارية؛

إذا كانت الوثيقة تحتوي على قيود على الشخص أو فئة األشخاص الذين من أجلهم تم إعداد تلك الوثيقة أو المراد توزيع تلك الوثيقة   . ب
لوثيقة ألي من هؤالء األشخاص أو فئات األشخاص؛عليهم، يوافق العميل على أنه لن يقوم بنقل تلك ا

ال تقدم الشركة أي تعهد أو كفالة أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال تلك المعلومات أو فيما يتعلق باآلثار الضريبية ألي معاملة؛ .ج

سالها إلى العميل من أجل االستفادة من  يوافق العميل على أنه يجوز أن تكون الشركة قد تصرفت بنفسها بناء على تلك المعلومات قبل إر .د

ال تقدم الشركة أي تعهدات فيما يتعلق بوقت االستالم من جانب العميل وال يمكن للشركة أن تضمن أن العميل سيتسلم  . مسبقا  المعلومات 

تقارير أبحاث منشورة أو أي  ويجوز أن تظهر أي  .  هذه المعلومات في نفس الوقت الذي يتسلم فيه عمالء آخرين نفس هذه المعلومات

. توصيات في خدمة واحدة أو أكثر لعرض المعلومات

في حين أن الشركة تحرص على االمتثال لجميع التشريعات المعنية في بلد تأسيسها وعملها إال إنه من واجب العميل االمتثال للتشريعات   . ه

. المعمول بها في بلد إقامة العميل

يحق للشركة أن تطلب من العميل تقديم معلومات من أجل مساعدة الشركة في تقييم ما إذا كان العميل يستوفي معايير العميل المحترف على    6.8

البند   في  عليه  المنصوص  الصادر عن سوق    2.4.4النحو  األعمال  تسيير  كتاب  ظبمن  العميل    يأبو  ويكون  هذه    ملزما  العالمي،  بتقديم 

إذا اختار العميل عدم تقديم هذه المعلومات إلى الشركة أو إذا قدم العميل معلومات غير كافية، لن يكون بمقدور الشركة تحديد ما  . المعلومات

وستفترض الشركة أن المعلومات المقدمة من العميل إلى الشركة هي معلومات دقيقة، ولن تتحمل  .  إذا كان العميل يستوفي معايير األهلية 

ولية تجاه العميل إذا كانت هذه المعلومات غير مكتملة أو مضللة أو إذا تغيرت أو أصبحت غير دقيقة ما لم يقم العميل بإخطار  الشركة أي مسؤ

. الشركة بتلك التغييرات

إبالغ العميل  لتقديرها، أن ترفض في أي وقت تقديم الخدمات إلى العميل، ويوافق العميل على أن الشركة غير ملزمة ب  وفقا  يحق للشركة،    6.9

. أو تعديل تقديم أي خدمات في حالة ظروف السوق غير الطبيعية/أو تأخير و/ بالحق في إيقاف و أيضا  تحتفظ الشركة  .  بأسباب هذا الرفض

معينة بسبب  الشركة على تنفيذه في أي لحظة   قدرةمن  فإذا كان حجم الصفقة المطلوب أكبر .  جميع طلبات التداول العتبارات الحجم تخضع  6.10

 . لتقدير الشركة المنفرد وفقا   يا  ظروف السوق، يجوز عندئذ أن يتم تنفيذ األمر بشكل جزئي أو يجوز أن يتم رفض الصفقة أو األمر كل

. إخطار مسبق دونوقت تعليقات السوق أو األخبار أو غير ذلك من المعلومات للتغيير ويجوز سحبها في أي  تخضع  6.11

تم إخطار العميل  .  حساب تجريبي  فتحأجل  لتقديرها، من خالل الموقع اإللكتروني بإتاحة الفرصة للعميل من    وفقا  للشركة أن تقوم،    يحق  6.12

أن التنفيذ في البيئة التجريبية التي يعمل فيها الحساب التجريبي قد يختلف عن بيئة الحساب الحقيقي، ولن  بموجب هذه الوثيقة ويفهم العميل  

. أو أضرار يتعرض لها العميل بسبب هذه االختالفات/تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسائر و

بشكل مؤقت أو دائم، ويوافق العميل على    سواءمنها  لتقديرها، أن تقوم في أي وقت بسحب جميع الخدمات أو أي جزء    وفقا  للشركة،    يحق  6.13

. أن الشركة غير ملزمة بإبالغ العميل بأسباب ذلك

االسم والعنوان والوالية  )الالزمة عن العميل    المعلومات جميع  للمعايير الموحدة لإلبالغ الضريبي، يوافق العميل على أن يقدم إلى الشركة    وفقا    6.14

وثائق ومعلومات ضرورية أخرى عند طلب   العميل وأي  الميالد ورقم حساب  وتاريخ ومكان  الضريبي  التعريف  لإلقامة ورقم  القضائية 

يوافق العميل  .  فق على النقل المنتظم والدوري للمعلومات الخاصة بدافع الضرائب بشكل مجمع من البلد المصدر إلى بلد اإلقامةويوا (  الشركة

بموجب القانون، ألغراض تحديد الهوية ولألغراض  بياناتها الشخصية إلى الشركة، والتي هي مسجلة بصفتها مراقب بيانات /على نقل بياناته 

ية الالزمة للوفاء بااللتزامات القانونية والتعاقدية المترتبة بموجب هذه االتفاقية وغيرها من االتفاقيات المبرمة بين الطرفين،  اإلدارية والتجار

مع حقوق نقل هذه البيانات الشخصية إلى مدققي الحسابات والمحامين والمستشارين الماليين ومزودي الخدمة اآلخرين والوكالء المقابلين  

. قد معهم الشركةالذين تتعا
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تضارب المصالح والمصالح المادية  .7

عندما تتعامل الشركة مع العميل أو نيابة عن العميل، يجوز أن تكون للشركة، أو شركائها أو أي شخص آخر مرتبط بالشركة أو منتسب لها،   7.1

على سبيل المثال فقط وليس الحصر،  . المعنية أو التي تتضارب مع مصالح العميلمصالح أو عالقات أو ترتيبات مادية فيما يتعلق بالمعاملة 

: عندما تتداول الشركة في معاملة مع العميل أو نيابة عنه، يجوز للشركة أن تقوم بما يلي 

راء األدوات من العميل  مسؤوال  لحساب التداول الخاص بالشركة من خالل بيع أو ش  رئيسيا    فا  التداول في األدوات المعنية بصفتها طر  .أ

 .للقوانين المعمول بها وفقا  لتيسير الشراء فيما يتعلق باألسهم،   ا  أو بصفتها وسيط/و

توفيق معاملة العميل مع معاملة تخص عميال  آخر من خالل التصرف نيابة عن العميل اآلخر وكذلك نيابة عن العميل؛ . ب

؛ أو ( بما في ذلك االحتفاظ بمركز شراء أو مركز بيع)ا للعميل التداول في األدوات التي قد تكون الشركة أوصت به .ج

أو األصول  /إسداء المشورة وتقديم خدمات أخرى لشركاء أو عمالء آخرين للشركة والذين قد تتعارض مصالحهم في االستثمارات و .د
 . األساسية مع مصالح العميل

بة عن العميل بأي طريقة تراها الشركة مناسبة، بغض النظر عن أي تضارب في  يوافق العميل ويأذن للشركة بأن تتداول مع العميل أو نيا  7.2

مسبق بشكل  العميل  إلى  الرجوع  دون  المعاملة،  في  مادية  أي مصلحة  وجود  أو  لسياسة  .  المصالح  االمتثال  الشركة  موظفي  على  يتعين 

. االستقاللية وتجاهل أي مصالح مادية عند إسداء المشورة إلى العميل 

تلتزم الشركة بالتصرف بأمانة  .  يتعين على الشركة، بموجب القانون، اتخاذ جميع الخطوات المعقولة الكتشاف وتجنب تضارب المصالح  7.3

. ونزاهة واحترافية وبما يحقق مصلحة عمالئها واالمتثال، على وجه الخصوص، للمبادئ المنصوص عليها في القانون عند تقديم الخدمات

العموالت والرسوم والتكاليف األخرى  . 8  

عليها   8.1 المنصوص  األخرى  والتكاليف  والرسوم  العموالت  الشركة  إلى  يدفع  بأن  العميل  مواصفاتيلتزم  جميع  .  العقد  في  الشركة  تعرض 

مع ذلك، لن تتحمل الشركة  و.  العموالت والرسوم والتكاليف األخرى على موقعها اإللكتروني أو منصة التداول أو تطبيق الهاتف المحمول

. عن السيطرة المعقولة للشركة نتيجة لتقلبات السوق جا  أي مسؤولية عن حدوث أي شكل من أشكال عدم الدقة والذي يكون خار

جميع  يتم عرض  .  يجوز للشركة تغيير العموالت والرسوم والتكاليف األخرى من وقت آلخر دون إرسال إخطار خطي مسبق إلى العميل 8.2

ل،  التغييرات التي تطرأ على العموالت والرسوم والتكاليف األخرى على الموقع اإللكتروني للشركة أو منصة التداول أو تطبيق الهاتف المحمو

ومع ذلك، لن تتحمل الشركة أي مسؤولية عن حدوث أي شكل  .  على النحو الواجب   حا  صحي  ا  ويعتبر النشر على الموقع اإللكتروني إخطار

. عن السيطرة المعقولة للشركة نتيجة لتقلبات السوق  جا  شكال عدم الدقة والذي يكون خارمن أ

. ألحكام اللوائح المعمول بها  وفقا  يتم تطبيق أي عموالت أو رسوم تتسلمها أو تدفعها الشركة   8.3

أو  /و(  أو متسب/ وسيط معرف و)تم إخطار العميل بموجب هذه الوثيقة أنه في حالة تقديم العميل إلى الشركة عن طريق أحد شركاء الشركة    8.4

أو الشريك بشكل مباشر، نظير الخدمات المقدمة والتي /أو عموالت إلى شركاء الشركة و/و ا  أي طرف ثالث، يجوز أن تدفع الشركة رسوم

وتفصح الشركة عن  . أو على أساس االتفاقية المبرمة بين الطرفين/أو غير ذلك و/يتم حسابها على أساس الحجم الذي يتداوله العميل و 

 . المزيد من التفاصيل عند طلب العميل

. لشركة أو يتصرف نيابة عن العميلعموالت إلى أي طرف ثالث قام بتقديم العميل إلى ا/ما  يقبل العميل أن يتم إخطاره إذا دفعت الشركة رسو 8.5

 . يتعهد العميل بأن يدفع جميع رسوم الدمغة المتعلقة بهذه االتفاقية وأي وثائق قد تكون مطلوبة من أجل تنفيذ المعامالت  8.6

ى  يتحمل العميل بمفردة المسؤولية عن جميع عمليات تقديم الوثائق واإلقرارات الضريبية والتقارير بشأن أي معامالت والتي يجب تقديمها إل 8.7

بما فيها على سبيل  )أي سلطة معنية، سواء كانت سلطة حكومية أو غير ذلك، كما يكون العميل مسؤوال  بمفرده عن دفع جميع الضرائب  

. ، الناشئة عن أو المتعلقة بأي معاملة( س الحصر أي ضرائب على التحويالت أو ضرائب القيمة المضافةالمثال ولي
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من قانون    4والفصل    3للفصل    وفقا  من أجل تحديد الوضع  ،  W8-BENبالنسبة إلى تداول األسهم، يتعين على العميل التوقيع على نموذج   8.8

يتعين على  . العميل ويقر ببلد إقامته ويؤكد أنه غير مقيم في الواليات المتحدة" يشهد" اإليرادات الداخلية في الواليات المتحدة، والذي بموجيه 

يجوز للشركة أن  .  الشركة أن تخصم من استثمارات العميل في األسهم األمريكية ضريبة االستقطاع األمريكية على الدخل والعوائد اإلجمالية

من العميل مقابل توفير بيانات السوق أو أي ميزة أخرى للحساب أو رسوم مقابل الحفظ والتسوية أو أي رسوم أخرى   ما  رسو أيضا  تتقاضى 

ة  اتفاقيللحصول على المزيد من المعلومات، ينبغي على العميل الرجوع إلى  .  حسبما تبلغ الشركة بها العميل بشكل معقول من حين آخر

. لحساب األسهم   استخدام المنصة

فيما يتعلق  "(  الحافز" يشار إليها فيما بعد بلفظ  )يُقدم لها أي منافع غير نقدية  /أو عموالت أو أن تقدم  ما  رسويحق للشركة أن تدفع أو تتلقى    8.9

ب عن العميل فيما يتعلق بالمدفوعات  من أي طرف آخر بخالف العميل أو الشخص الذي ينو  /بتقديم خدمة استثمارية أو خدمة مساعدة إلى  

: أو المزايا المعنية شريطة أن

 تكون تلك المنافع مصممة لتحسين نوعية الخدمة المعنية المقدمة للعميل؛ .أ

تكون تلك المنافع غير مؤثرة على االمتثال لواجب الشركة للعمل بأمانة وإنصاف ومهنية من أجل تحقيق مصلحة للعميل؛ . ب

الحافز أو طريقة الحساب في حالة عدم إمكانية التأكد من مقدر   في هذه الحالة، تفصح الشركة إلى العميل بشأن وجود وطبيعة ومقدار      8.10

غير النقدية إلى العميل    أو المنافع أو المنافع النقدية  بآليات تحويل الرسوم أو العموالت    أيضا  وعند االقتضاء، تخطر الشركة العميل  .  الحافز

. يما يتعلق بتقديم الخدمة االستثمارية أو الخدمة المساعدة ف

في حالة قيام العميل بأي شكل من أشكال إساءة   أوإجراؤه  حالة تقديم العميل لطلب سحب دون قيامه بأي نشاط تداول منذ أخر إيداع تم   في  8.11
: االستخدام، يحق للشركة القيام بما يلي

 الحصول من العميل على مبلغ مساوي لرسوم اإليداع التي تكبدتها الشركة؛ أو  .أ

 .من إجمالي المبلغ المسحوب % 3نسبة   . ب

. ه والرسوم المطبقة عليه يتم إخطار العميل عبر البريد اإللكتروني عن طلب السحب الذي جرت معالجت 

. إليهمتحويلها الشركة عمالئها عن الرسوم أو العموالت أو أي منافع نقدية يتم   تخطر  8.12

الخميس  يتم حساب فوائد التمديد من األربعاء إلى يوم  بينما  .  حساب فوائد التمديد من يوم الجمعة إلى يوم االثنين بمقدار الفائدة المعتاد  يتم  8.13
. توجد استثناءات يتم تطبيقها، ويرجى الرجوع إلى مواصفات العقد لمعرفة المزيد من المعلومات. أضعاف مقدار الفائدة  بثالثة

الشركة إلى عمالئها التأثير    تنقلنقدية،  في حالة حدوث أحد إجراءات الشركات على السهم األساسي موضوع عقد الفروقات وأي مؤشرات    8.14

النقل في  ويتم هذا  .  لذلك اإلجراء كما لو كانوا بالفعل مساهمين يمتلكون السهم األساسي المعني(  يا  أو سلب  بيا  إيجا  ا  سواء كان تأثير)االقتصادي  

إذا  .  لإلجراءات المحددة التي تتخذها الشركات  وفقا  مما سبق    ا  شكل تعديل نقدي وتعديل للمركز وتسليم سهم أو عقد فروقات جديد، أو مزيج

لحق في  كانت إجراءات الشركات معقدة ولم تستطع الشركة تحديد التعديل بشكل دقيق، يجوز أن يتم إغالق المركز المتأثر قبل تاريخ انتهاء ا

. الحصول على توزيعات األرباح

العملة  . 9  

ألغراض االمتثال    ا  أو مناسب  يا  يحق للشركة، دون إرسال إخطار مسبق إلى العميل، إجراء أي تحويل بين العمالت تعتبره الشركة ضرور  9.1

وتنفذ الشركة أي عملية تحويل بين العمالت بالطريقة  .  اللتزاماتها أو ممارسة حقوقها المترتبة بموجب االتفاقيات التشغيلية أو أي معاملة

. قيود  لتقديرها، مع مراعاة األسعار السائدة للعمالت القابلة للتحويل دون وفقا  وباألسعار المعمول بها التي تحددها الشركة، 

يتحمل العميل جميع مخاطر الصرف األجنبي الناجمة عن أي معاملة أو امتثال الشركة اللتزاماتها أو ممارستها لحقوقها المترتبة بموجب    9.2

. االتفاقيات التشغيلية 



 .
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توفير األسعار. 11  

. تفاقية استخدام المنصةال  وفقا  الشركة األسعار إلى العميل  توفر  10.1

لتيسير الشراء    ا  وسيط   بصفتهاأو /مسؤوال  و  يا  رئيس   فا  لتقديرها المطلق، بأن تقوم بالتنفيذ بصفتها طر وفقا  غير ملزمة ولكن يجوز لها،    الشركة 10.2
المعتادة والمحددة في  وطلبات وتعليمات العميل ذات الصلة بأي أداة في غير ساعات التداول  للقوانين المعمول بها،  وفقا  فيما يتعلق باألسهم، 

أو عند /وفي مثل تلك الحاالت، يتم اإلبالغ عن جميع هذه الصفقات وإرسالها إلى العميل إذا لزم األمر و. مواصفات العقد لتلك األداة المحددة
. الطلب

بساعات جدول مواعيد التداول عن طريق البريد    معرفتهمن  م به والمقبول بموجب هذه الوثيقة أن العميل يتحمل مسؤولية التأكد  المسل    من  10.3

أدناه   18للبند  وفقا   يا  خط ا  يكون إخطاراإللكتروني، ويكفي ذلك ألن  Exinityأو المعلومات المنشورة على موقع  /الداخلي لمنصة التداول و

أو يمتنع العميل عن القيام بها بشأن البند  /لن تتحمل الشركة أي التزام أو مسؤولية قانونية فيما يتعلق باألعمال التي يقوم بها و.  في هذه الوثيقة

. سالف الذكر

تغيير فروق األسعار أو أي رسوم أخرى دون   للشركةويحق . الشركة فروق األسعار أو أي رسوم أخرى لكل أداة في مواصفات العقد  تحدد  10.4

أيام ميالدية على األقل  (  سبعة)  7وبخالف ذلك، تخطر الشركة العميل قبل .  تفاقية استخدام المنصةال وفقا  إرسال إخطار خطي مسبق للعميل  

. قبل إجراء أي تغييرات على فروق األسعار أو أي رسوم أخرى

أو جهة /و للسيولة  أو جهة مقدمة  /للعميل الحصول على بيانات السوق، وهي بيانات منتجة بشكل مباشر من جانب إحدى البورصات و  يحق  10.5

مبيوتر الشخصي المتصل بشبكة  وعلى إعطاء أوامر المعامالت لتداول األسهم باستخدام جهاز الك ا  التغذية باألسعار، حتى يصبح العميل قادر

من المسلم به  .  بشروط التداول   وفقا  تتلقى الشركة جميع األوامر المعطاة من العميل وتنقلها للتنفيذ بشكل صارم  .  بالعميل اإلنترنت الخاص  

: والمقبول بموجب هذه الوثيقة ما يلي

في اتخاذعميل يتم تقديم بيانات السوق أو إتاحتها بهدف التيسير على العميل، ويتم تقديم المعلومات بغرض واحد فقط وهو مساعدة ال .أ
. قراراته االستثمارية وال ترقى هذه المعلومات إلى درجة المشورة االستثمارية

وبالتالي، لن تتحمل الشركة أي مسؤولية  . الشركة يتم إتاحة االطالع على بيانات السوق ويتم تقديمها إلى العميل دون أي مسؤولية على . ب
يصدره العميل إلى الشركة يشكل تعليمات غير قابلة لإللغاء إلى الشركة إلجراء المعاملة  أي أمر .  أمر فيما يتعلق بالتحقق من دقة أي

عن سعر التنفيذ الذي يحصل عليه العميل   فا  باإلضافة إلى ذلك، فأي سعر مدرج في بيانات السوق قد يكون مختل.  نيابة عن العميل
 . بالفعل

أو جهة/أو مزود للسيولة و/لك، تكون هذه البيانات ملكية حصرية للبورصة و وبناء على ذ . تشكل بيانات السوق معلومات سرية قيمة .ج

نظام التسعير اآللي التابع للجمعية الوطنية لوسطاء األوراق  ) NASDAQ ناسداك ا  التغذية باألسعار التي تدير السوق، وهي تحديد 

أو أي بورصة  /و  (جوهانسبرغ)بورصة  JSE)بورصة هونغ كونغ(،  HKEX، (بورصة نيويورك لألوراق المالية) NYSE(، المالية

وبالتالي، يجوز للعميل استخدامها ألغراض تداوله الشخصي فقط بموجب قواعد  . أو جهة تغذية باألسعار/ أو مزود سيولة و/أخرى و

ويُنصح العمالء بالرجوع إلى الموقع اإللكتروني للبورصة المعنية  . أو جهة التغذية باألسعار المعنية/و مزود السيولةأو /البورصة و

،   :www.jse.co.zaJSE:   www.hkex.com.hkHKEX )لالطالع على التفاصيل الكاملة للقواعد المطبقة 

www.nyse.com ،  www.nasdaqtrader.com)  .و / أو أي موقع آخر مناسب 

السالف ذكره في هذه الوثيقة، ويجب على  (  ج)  10.5يجب عدم استخدام األسعار المتاحة في أي غرض بخالف الغرض المحدد في البند   .د

. توزيع األسعار المتاحة إلى أي شخص آخر، سواء كانت إعادة التوزيع هذه ألغراض تجارية أو ألغراض أخرىالعميل عدم إعادة 

( مزودي)أو مزود /و( بورصات)بورصة تكون الشركة مفوضة بموجب هذه الوثيقة بإبرام أي اتفاقيات نيابة عن العميل مع أي  . ه
. ا  لق باالستخدام المناسب لبيانات السوق حسبما تراه الشركة مناسبالتغذية باألسعار فيما يتع( جهات)أو جهة /السيولة و

ويمكن االطالع على تفاصيل أي رسوم  . تحتفظ الشركة بالحق في تقاضي رسوم متكررة نظير إتاحة الوصول إلى بيانات السوق .و
.مفروضة على الموقع اإللكتروني للشركة

المعنية والتي تتوفر على  اتفاقية استخدام المنصة للحصول على المزيد من المعلومات حول بيانات السوق، ينبغي على العميل الرجوع إلى 
 . الموقع اإللكتروني للشركة

http://www.jse.co.za/
http://www.hkex.com.hk/
http://www.nyse.com/
http://www.nasdaqtrader.com/
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طلبات وتعليمات العميل  .11  

. اتفاقية استخدام المنصةالشركة بمعالجة وتنفيذ الطلبات والتعليمات بما يتفق مع  تقوم  11.1

أو في البند  اتفاقية استخدام المنصة  في  أو تعليمات للعميل إذا تمت مخالفة أي من الشروط المنصوص عليها    ا  للشركة أن ترفض طلب  يحق  11.2

لتقديرها المطلق وحدها دون غيرها،    وفقا  ومع ذلك، يجوز للشركة،  .  من هذه االتفاقية قبل قيام الشركة بمعالجة الطلب أو التعليمات  11.3

من هذه    11.3أو في البند  اتفاقية استخدام المنصة  قبول وتنفيذ الطلب أو التعليمات على الرغم من مخالفة الشروط المنصوص عليها في  

اتفاقية استخدام المنصة  إذا قامت الشركة بتنفيذ الطلب أو التعليمات وأصبحت على علم بأي مخالفة للشروط المنصوص عليها في  .  االتفاقية

تحديد الموعد النهائي الستالم التعليمات    أيضا  ويجوز للشركة  .  تفاقية استخدام المنصةال  وفقا  ، يجوز للشركة أن تتصرف  11.3أو في البند  

.  ال يحق للعميل أي مطالبات ضد الشركة بسبب عدم قيام العميل بإدخال األمر الخاص به قبل الموعد النهائي الستالم األوامرو.  أو األوامر

يمكن وضع موعد نهائي الستالم األوامر والتعليمات بسبب أعمال الصيانة للخادم أو األعطال الفنية أو الصيانة المخططة أو عملية تمديد  

. اليالمراكز لليوم الت

: 11.2يلي الشروط المشار إليها في البند  فيما  11.3

يجب أن يتم الحصول على السعر من الشركة؛ .أ

؛يا  استرشاد ا  يجب أال يكون السعر سعر . ب

إذا تم تقديم سعر إلى العميل عن طريق محطة العميل، يجب على العميل إعطاء التعليمات خالل سريان السعر؛ .ج

التعليمات وقبولها قبل انقطاع االتصال بشبكة اإلنترنت أو تعطل االتصاالت؛استالم الشركة  .د

بشكل واضح؛  يجب أال يكون السعر خاطئ   . ه

؛( عن سعر السوق ا  شاسع فا  سعر مختلف اختال)غير سوقي  ا  يجب أال يكون السعر سعر .و

األداة المحدد في تفاصيل العقد؛يجب أال يقل حجم المعاملة عن الحد األدنى لحجم المعاملة الخاص بتلك  .ز

يجب عدم حدوث أي حالة من حاالت القوة القاهرة؛ .ح

أو تعليمات إلى الشركة، يجب أال تكون هناك أي حالة من حاالت التقصير في الوفاء بااللتزامات قد حدثت    ا  عندما يعطي العميل طلب . ط
 من جانب العميل؛

، يجب أن يكون لدى العميل الهامش الحر الكافي لتغطية متطلبات الهامش األولي فيما يتعلق بالمركز ا  عندما يفتح العميل مركز .ي
 المفتوح؛

اشتباه الشركة في أن العميل متورط في أنشطة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو أي أعمال إجرامية أخرى؛عدم  .ك

العالمي أو صدور أمر محكمة بشأن العميل؛ يأبو ظبعدم وجود طلب من السلطات الرقابية واإلشرافية في سوق  .ل

. إلى العميل بإنهاء اتفاقية العميل ا  عدم إرسال الشركة إخطار .م

يرجى الرجوع إلى الموقع  )المحددة  لألداةللسوق الحجم المعتاد  في نطاقالشروط المحددة في االتفاقيات التشغيلية إلى حجم المعاملة  تخضع 11.4

لتقديرها المطلق وحدها دون غيرها، تغيير هذه الشروط إذا كان العميل يرغب في إجراء    وفقا  يجوز للشركة،  (.  اإللكتروني لمعرفة التفاصيل

. معاملة ذات حجم أكبر من حجم السوق العادي فيما يتعلق باألداة المحددة

اعتقدت الشركة أنه ليس بمقدورها تحويط    إذا المثال،  على سبيل  )للشركة عدم قبول أي عرض أو الدخول في أي معاملة مع العميل    يحق  11.5

، على نحو يجعل  (أصغر مما ينبغي أو أكبر مما ينبغي)المعاملة المقترحة في السوق األساسي، أو إذا كانت المعاملة المقترحة ذات حجم  

. ول تلك المعاملة الشركة ال تريد قب
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 12صفحة 

. حساب التداول الخاص بالعميل سجلمن للشركة حذف أي أوامر معلقة ملغاة والتي مر عليها أكثر من شهر   يحق  11.6

في  أو كل سجل حساب التداول الخاص بالعميل  /العميل ويؤكد ويقبل بموجب هذه الوثيقة أنه يجوز أن تقوم الشركة بأرشفة أي من و  يفهم  11.7

أو إخطار مسبق إلى العميل في سطر  /في أي وقت ودون موافقة خطية مسبقة من العميل و  5أو منصة ميتاتريدر  /و  4ميتاتريدر    منصة

يا  زمن  ا  تتجاوز سجالت حساب التداول إطار  عندما  5أو منصة ميتاتريدر  / و  4ول المعني في منصة ميتاتريدر واحد ملخص في حساب التدا

. واحد( 1)مدته شهر 

المؤرشف لعمليات التداول    السجلهذا  أو تحميل  /بموجب هذه الوثيقة أنه يمكن في أي وقت الوصول إلى و  أيضا  العميل ويؤكد ويقبل    يفهم  11.8
. MyExinityولغير عمليات التداول من داخل حساب العميل في 

، أن يقوم  5أو منصة ميتاتريدر  / و  4يمكن للعميل، عبر حساب التداول الخاص به في منصة ميتاتريدر   تؤكد الشركة بموجب هذه الوثيقة أنه   11.9

5ومنصة ميتاتريدر    4تداول األصلية المؤرشفة الخاصة به من منصة ميتاتريدر  تاريخ ال   تحميل سجالت أو  / في أي وقت بالوصول إلى و

.MyExinityمن داخل 

أو السابقة  /أو سجالت نشاط التداول والنشاط في غير التداول، سواء الحالية و/تؤكد الشركة بموجب هذه الوثيقة أن جميع سجالت العميل و   11.10

. للمتطلبات التشريعية المطبقة وفقا  سنوات على األقل بعد انتهاء عالقة العمل مع العميل و( 6)أو المؤرشفة، سيتم االحتفاظ بها لمدة ست /و

التسوية  . 12  

التشغيلية إلى  12.1 المستحقة بموجب االتفاقيات  المبالغ  بتحويل  بالعميل    تقوم الشركة  الخاص  التداول  المعني    وفقا  عملة حساب  لسعر الصرف 

. للتعامالت الفورية في سوق صرف العمالت األجنبية

اإلجمالي المستحق الدفع من جانب الشركة    للمبلغ  يا  إذا كان المبلغ اإلجمالي المستحق الدفع من جانب العميل بموجب االتفاقيات التشغيلية مساو   12.2

. إجراء مقاصة على التزامات الدفع المتبادلة وتسويتهايا   ات التشغيلية، يتم تلقائبموجب االتفاقي

اإلجمالي المستحق الدفع من جانب    إذا كان المبلغ اإلجمالي المستحق الدفع من جانب أحد الطرفين بموجب االتفاقيات التشغيلية يتجاوز المبلغ   12.3

التشغيلية، عندئذ يقوم الطرف الذي عليه مبلغ أكبر مستحق الدفع بسداد الفرق الزائد إلى الطرف اآلخر  الطرف اآلخر بموجب االتفاقيات  

عندما يكون لدى العميل حسابات تداول    أيضا  يسري هذا الحكم  .  الوفاء بجميع االلتزامات المتعلقة بسداد المبالغ المستحقة وتسويتهايا   ويتم تلقائ

بمبلغ مستحق للشركة بينما توجد أموال متاحة في أي حساب تداول آخر خاص  ا   لتداول الخاصة بالعميل مدينمتعددة ويكون أحد حسابات ا

بالعميل، يحق للشركة عندئذ تسوية أي التزامات مستحقة على حساب التداول المدين عن طريق تحويل األموال من حسابات التداول التي  

ال.  يوجد به أموال متاحة الهامش أو خسائر قد  في حالة حدوث هذا  تحويل لألموال، ال تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي طلب لتغطية 

. يتعرض لها العميل، بما فيها على سبيل المثال وليس الحصر الخسائر الناجمة عن مستوى اإلغالق اإلجباري

.التي تحددها الشركة والتكاليف األخرىتشمل التزامات العميل بدفع أي مبلغ مستحق عليه جميع العموالت والرسوم   12.4

المطلق، تعطيل حساب العميل دون إخطار مسبق في حالة قيام    لتقديرها  وفقا  يحق للشركة، بموجب شروط وأحكام االتفاقيات التشغيلية و  12.5

يا  سلب   ا  مما يمكن أن يؤثر تأثير  العميل بإدخال عدد غير طبيعي من الطلبات الخاطئة مما يؤدي إلى إلقاء حمل إضافي على خوادم الشركة

تشمل الطلبات الخاطئة، على سبيل المثال وليس الحصر، أوامر اإليقاف أو  .  على تجربة التداول للعمالء الذين يستخدمون الخوادم المعنية

عدد األوامر، أو عدم كفاية    التعديالت غير الصالحة، واألوامر الخاطئة إليقاف الخسارة أو جني الربح، أو تجاوز الحد األقصى للحجم أو

. األموال المتاحة في حساب التداول لتنفيذ الطلبات المقدمة، وغيرها

متطلبات الهامش . 13  

لتقديرها المنفرد، من وقت    وفقا  الشركة،    ط واإلبقاء عليه في الحدود التي قد تطلبهاأو الهامش المحو  /يقوم العميل بتقديم الهامش المبدئي و  13.1

يتحمل  .  يتم دفع هذه المبالغ المالية إلى الحساب المصرفي للشركة فقط في صورة أموال تمت مقاصتها.  آلخر بموجب االتفاقيات التشغيلية

. العميل مسؤولية ضمان أن العميل يفهم كيفية حساب مقدار الهامش

ط لكل أداة في  الهامش المبدئي والهامش المحو    مقداريتم تحديد  .  ط في لحظة فتح المركزالهامش المحو  أو  /يدفع العميل الهامش المبدئي و  13.2
. مواصفات العقد
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13صفحة 

أيام  ( ثالثة) 3مدته  يا  خط ا  العميل إخطار ما لم يكن أي حدث من أحداث القوة القاهرة قد حدث، يحق للشركة تغيير متطلبات الهامش معطية 13.3
. عمل قبل إجراء هذه التعديالت

 . حدث من أحداث القوة القاهرة يحق للشركة تغيير متطلبات الهامش دون إخطار خطي مسبق للعميل في حالة حدوث أي   13.4

. فتوحة بالفعلعلى المراكز الجديدة وعلى المراكز الم 13.4  والبند 13.3للبند   وفقا  يحق للشركة تطبيق متطلبات الهامش الجديدة المعدلة   13.5  

إخطار خطي مسبق إذا كان الرصيد المتحرك للعميل أقل من معدل    يحق للشركة إغالق المراكز المفتوحة للعميل دون موافقة العميل أو دون  13.6

. لنوع الحساب على النحو المحدد في الموقع اإللكتروني وفقا  محدد 

. لن يتمكن من استيفاء مبلغ الهامش عند استحقاقه  اعتقاد العميل أن العميليتحمل العميل مسؤولية إخطار الشركة بمجرد   13.7

أي فشل في االتصال أو    وال تتحمل الشركة أي مسؤولية تجاه العميل عن.  الشركة غير ملزمة بإصدار طلبات تغطية الهامش إلى العميل  13.8
.محاولة االتصال بالعميل من جانب الشركة

في ذلك البند التي ال تكون مقومة بعملة    أعاله، يتم التعامل مع المبالغ المشار إليها  13.7إذا كان العميل قد خالف البند  من أجل تحديد ما    13.9

حساب التداول الخاص بالعميل كما لو كانت مقومة بعملة حساب التداول الخاص بالعميل عن طريق تحويل هذه المبالغ إلى عملة حساب  

. لسعر الصرف المعني للتداول الفوري في سوق صرف العمالت األجنبية فقا  والتداول الخاص بالعميل 

كان، ويتعهد بعدم الموافقة    يا  على أي هامش يتم تحويله إلى الشركة أ"  حق ملكية الضمان" يتعهد العميل بعدم إنشاء وأال يكون في حيازته   13.10
.على التنازل عن أو نقل ملكية أي حق في ملكية أي من الهوامش المحولة إلى الشركة

المدفوعات . 14  

لتعليمات الدفع الموضحة في    وفقا    ويتم إجراء جميع عمليات الدفع إلى الشركة.  يجوز للعميل إيداع األموال في حساب التداول في أي وقت  14.1

. ولن يتم بأي حال من األحوال قبول أي مدفوعات من طرف ثالث أو من مصدر مجهول الهوية.  MyExinityالمنطقة الشخصية للعميل في  

. إلى حساب التداول للوائح العمليات غير المتعلقة بالتداول/تخضع عمليات إيداع وسحب األموال من  14.2

 . 14.4للبند  وفقا  من حساب التداول في أي وقت  سحب األموالل يجوز للعمي  14.3

المبلغ المحدد خالل اإلطار الزمني المعلن لكل نظام دفع   إذا أعطى العميل تعليمات بسحب األموال من حساب التداول، تدفع الشركة  14.4

: شريطة استيفاء المتطلبات التالية

ومات الالزمة؛كانت تعليمات السحب تحتوي على جميع المعل أ

أو تسوية األموال عن طريق أي طريقة دفع أخرى على النحو المتفق عليه بين الطرفين،  /كانت التعليمات بإجراء تحويل مصرفي و ب

؛ (لن يتم بأي حال من األحوال قبول أي مدفوعات إلى أطراف ثالثة أو حسابات مجهولة الهوية )إلى حساب باسم العميل 

. للعميل، في لحظة الدفع، أكبر من المبلغ المحدد في تعليمات السحب شامال  جميع رسوم الدفعكان الهامش الحر  ت

لن يسمح للعميل بسحب  .  المدفوعات الصادرة هي نفسها الوجهة المتوقعة لألموال الواردة /يقر العميل ويقبل أن الوجهة المتوقعة للحواالت 

 . آخر، بخالف بلده األصلي أمواله باستخدام أي طريقة أخرى، أو إلى أي بلد

محددة لتحويل األموال ويحق للشركة اقتراح   تحتفظ الشركة بالحق في رفض طلب السحب المقدم من العميل الذي يطلب فيه استخدام طريقة 14.5
. طريقة بديلة

بها، شريطة  / لألموال الواردة، من حساب مصرفي خاص بهالمحددة  لها تزيد عن المبلغ المودع من الوجهة/يجوز للعميل سحب أي أرباح له  14.6

. تقديم جميع األدلة الالزمة إلى الشركة

ولكن يجوز للشركة، في حاالت استثنائية، إرسال األموال إلى بلد مختلف عن بلد إقامة العميل، شريطة أن يقدم العميل جميع المعلومات  

 . والوثائق المعنية
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14صفحة 

تعليمات إلى الشركة بإغالق حساب التداول    في حالة إصدار العميل.  الشركة جميع رسوم الدفع من حساب التداول الخاص بالعميلتخصم    14.7

منه أي وجميع الرسوم المصرفية شريطة أن يكون    ا  الخاص بالعميل، يكون صافي المبلغ المستحق الدفع إلى العميل هو مبلغ الرصيد مطروح

أكبر من الرسوم المصرفية؛ أما إذا لم يكن كذلك فإن العميل يوافق على أنه لن يتلقى أي مبلغ وسيتم إغالق الحساب دون إجراء  مبلغ الرصيد  

. أي تحويل آخر لألموال

زيادة في غضون  بها، يسدد العميل مبلغ ال/ حساب التداول الخاص به  إذا كان لدى العميل التزام بسداد أي مبلغ مستحق للشركة يزيد عن رصيد   14.8

. عمل من نشوء االلتزام( 2)يومين 

(. الحماية من الرصيد السلبي) تداول للعميل( حسابات)تضمن الشركة أن الخسائر لن تتجاوز إجمالي األموال المتاحة لكل حساب   14.9

يوم عمل واحد بعد إتاحة األموال من البنك الذي  (  1)تضاف جميع المدفوعات الواردة إلى حساب التداول الخاص بالعميل في موعد أقصاه    14.10
. تتعامل معه الشركة

المراكز المفتوحة للعميل  دون المساس بأي من الحقوق األخرى للشركة بموجب االتفاقيات التشغيلية بإغالق  )يقر العميل ويوافق على أنه    14.11

وواجب الدفع إلى الشركة من  قا   مستحا   عندما يكون هناك مبلغ(  وممارسة أي حقوق في التعويضات بسبب العجز عن السداد ضد العميل

مل مع العميل  العميل بموجب االتفاقيات التشغيلية ولم تتم إضافة أموال كافية إلى حساب التداول الخاص بالعميل، يحق للشركة عندئذ التعا

يتم تحويل مبلغ الدفع إلى عملة حساب التداول  .  بوصفه عجز عن دفع األموال المستحقة للشركة وتمارس حقوقها بموجب االتفاقيات التشغيلية

. للسعر المحدد من البنك الذي تتعامل معه الشركة وفقا  

وقد يختلف مدى توافر كل نظام دفع  .  عليه في قسم اإليداع والسحب  تقوم الشركة بشكل دوري بتحديث نظام الدفع والذي يمكن االطالع   14.12

. باختالف بلد اإلقامة، ولذلك تتوفر أنظمة الدفع المتاحة للعميل في بوابة العميل

حدود المسؤولية والتعويض . 15  

بها الشركة للعميل    أو تدين للعميل    مسؤولية قد تكون على الشركةال يوجد في االتفاقيات التشغيلية أي شيء يستثنى أو يقيد أي التزام أو    15.1

، ولن  بموجب اللوائح المعمول بها، وال أي مسؤولية قد تتحملها الشركة بموجب القانون أو اللوائح المعمول بها فيما يتعلق بمخالفة أي التزام

. حد تحظره اللوائح المعمول بهااالتفاقيات التشغيلية العميل بتعويض الشركة إلى أي  يطالب أي شيء في

تتحمل    15.2 ال  أو توصيات،  معلومات  أو  للعميل أي مشورة  الشركة  تقديم  أو    أي  الشركةفي حالة  المشورة  تلك  بربحية  يتعلق  فيما  مسؤولية 

باالحتيال أو التقصير المتعمد أو اإلهمال  يقر العميل بأن الشركة ال تتحمل أي مسؤولية قانونية، طالما لم تقم الشركة  .  المعلومات أو التوصيات

 الجسيم، عن أي خسائر أو تكاليف أو مصروفات أو أضرار يتعرض لها العميل نتيجة أي عدم دقة أو خطأ في أي معلومات مقدمة للعميل،

ل أو إغالق أي معاملة في  ومع مراعاة حق الشركة في إبطا.  بما فيها على سبيل المثال وليس الحصر المعلومات المتعلقة بأي معامالت 

جميع    الظروف المحددة الواردة في االتفاقيات التشغيلية، تظل أي معاملة تتم بإتباع تلك المعلومات غير الدقيقة أو الخاطئة سارية وملزمة من

. الجوانب لكل من الشركة والعميل

يلي سواء بشكل مباشر    عمايل والتي تكون ذات صلة أو ناشئة  تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسائر أو مصروفات يتعرض لها العم ال  15.3
: مباشر غيرأو 

أي خطأ أو عطل في تشغيل منصة التداول أو أي تأخير تتسبب فيه محطة العميل؛ .أ

إجراء المعامالت عبر محطة العميل؛ . ب

التشغيلية نتيجة لحالة من حاالت القوة القاهرة أو ألي  أي تقصير من جانب الشركة في أداء أي من التزاماتها بموجب االتفاقيات  .ج
 سبب خارج عن إرادتها؛ أو 

. أي أعمال أو امتناع عن أعمال أو إهمال من جانب أي طرف ثالث .د

جميع األوامر المقدمة من خالل وبموجب بيانات الوصول الخاصة بالعميل؛ . ه
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االطالع على المعلومات، بما فيها العناوين اإللكترونية والمراسالت اإللكترونية والبيانات  تمكن أي أشخاص غير مصرح لهم من   .و

الشخصية وبيانات الوصول عند إرسال المعلومات سالفة الذكر بين الطرفين أو أي طرف آخر، باستخدام شبكة اإلنترنت أو غيرها  

 لكترونية أخرى؛من مرافق شبكات االتصال أو البريد أو الهاتف أو أي وسيلة إ 

حدوث تأخير في نقل أي أمر للتنفيذ؛ .ز

; تعهدات أو امتناع عن أعمال من جانب أي طرف ثالث/إعسار أو أعمال .ح

مخاطر العمالت؛ . ط

االنزالق؛ .ي

حدوث أي من المخاطر المتعلقة بتداول عقود الفروقات؛ .ك

أي تغيير يطرأ على المعدالت الضريبية؛ .ل

؛(EAs)أو أدوات المستشارين الخبراء /قاف المتحرك واستخدام العميل ألوامر اإلي .م

اعتماد العميل على أوامر إيقاف الخسارة؛ .ن

. المعلومات المتعلقة بساعات جدول مواعيد التداول . س

وليس الحصر أي  بما فيها على سبيل المثال  )والتكاليف    االلتزاماتجميع يعوض العميل الشركة، ويواصل تعويض الشركة عند الطلب، عن    15.4

أ(  تكلفة قانونية وأي غرامات وأي فوائد التي تتكبدها أو تتحملها    يا  والمطالبات واألضرار والطلبات والخسائر والمصروفات  كان نوعها 

التي قد تنشأ  أو  / الشركة كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة ألي تقصير من العميل في أداء أي من التزامات العميل بموجب االتفاقيات التشغيلية و

. أو فيما يتعلق بأي أمر/أو فيما يتعلق بتقديم الخدمة و /فيما يتعلق بالتنفيذ أو نتيجة لتنفيذ اتفاقية العميل و

مباشرة أو أي خسائر لألرباح أو أي    غيرأو  ال تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية في أي حال من األحوال عن أي خسائر تبعية أو خاصة    15.5

أو التكاليف أو النفقات أو األضرار التي قد يتعرض لها العميل فيما يتعلق  (  بما في ذلك بالنسبة للتحركات الالحقة في السوق)رص  فقدان للف

. اتفاقية استخدام المنصةباالتفاقيات التشغيلية، ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك في  

للمطالبة بالحصول على تعويض عن ذلك المبلغ،    العميلضد  في حالة وجود رصيد سلبي في حساب عميل التجزئة، لن تقيم الشركة دعوى    15.6
. إال في حالة استخدام العميل لطرق غير مشروعة إلحداث ذلك الرصيد السلبي

، لن تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية فيما  الحاكم القانون  ي يسمح به  دون المساس بأي بند آخر من بنود اتفاقية العميل هذه، وإلى الحد الذ   15.7

أعطال التكنولوجيا أو صيانة الخادم أو الصيانة المخططة أو  /يتعلق بأي خسارة أو تكاليف أو مصروفات قد يتعرض لها العميل نتيجة قيود

: وليس الحصر ما يليعملية تمديد المراكز ألمين الحفظ، بما في ذلك على سبيل المثال 

أي تأخير أو عيب أو عطل في جزء من أو جميع برمجيات الشركة أو أي أنظمة أو روابط شبكات أو أي وسيلة اتصال أخرى؛ أو  .أ

مبيوتر الخاصة  و أي فيروسات على الكمبيوتر أو ديدان الحاسوب أو قنابل برمجية أو عناصر مماثلة تدخل إلى أجهزة أو برامج الك . ب

. بالعميل، إال إذا كانت هذه الخسارة أو التكاليف أو المصروفات نتيجة إلهمال الشركة أو احتيالها أو تقصيرها المتعمد

الشكاوى إجراءات إدارة  .16  

شرطا أو أكثر من أو بعدم قيامها بأي إجراء ما تكون قد خالفت    بقيامهاسواء  إذا نشأ أي نزاع يرى فيه العميل لسبب معقول أن الشركة    16.1

. شروط االتفاقيات التشغيلية، يحق للعميل تقديم شكوى للشركة في أقرب وقت حالما يكون ذلك ممكنا بعد حدوث المسألة موضوع الشكوى

. العالمي يأبو ظب سوقلدى يجوز للعميل في حاالت محددة إحالة المسألة إلى سلطة تنظيم الخدمات المالية    16.2

ومع ذلك، ال يجوز أن  .  المشار إليها أعاله  الشكاوى  إجراءاتمن  نتيجة وجود أو استخدام أي   ال يتأثر حق العميل في اتخاذ أي إجراء قانوني 16.3

. العالمي في أي قضايا بدأ فيها التقاضي يأبو ظبتفصل سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق 
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 الشكاوى إجراءات  .أ

. على الموقع اإللكتروني  المنشورةالشكاوى من أجل تقديم أي شكوى، يتبع العميل اإلجراءات المنصوص عليها في سياسة معالجة  16.4

. أعاله  يحق للشركة رفض الشكوى إذا كانت الشكوى ال تمتثل للمتطلبات المنصوص عليها  16.5

ملف سجل الخادم  . ب

باألولوية المطلقة على أي مصادر    ملف سجل الخادم ويتمتع  .  المعلومات موثوقية في حالة حدوث أي نزاعملف سجل الخادم هو أكثر مصادر    16.6

أخرى بما في ذلك ملف سجل محطة العميل ألن ملف سجل محطة العميل ال يقوم بتسجيل كل مرحلة من مراحل تنفيذ تعليمات وطلبات  

. العميل

.يتم النظر في االدعاء المعتمد على هذا المصدر  أاليجوز  إذا لم يسجل ملف سجل الخادم المعلومات ذات الصلة التي يشير إليها العميل،  16.7

 التعويض  ج. 

: يجوز للشركة تعويض العميل عن طريق ما يلي  16.8

أو /؛ ويا  تفسير  ا  القيد المحاسبي التصحيحي نصويكون لهذا : الخصم من حساب التداول الخاص بالعميل / اإليداع في  .أ

أو  /إعادة فتح المراكز التي تم إغالقها عن الخطأ؛ و . ب

 . حذف المراكز التي تم فتحها عن الخطأ أو األوامر المدخلة .ج

.لتقديرها المنفرد وفقا  يتراءى لها  التعويض حسبمايحق للشركة اختيار طريقة   16.9

وفقا للممارسات الشائعة في السوق   الشكاوىأو سياسة معالجة  /الشكاوى المتعلقة بأي أمور لم يرد ذكرها في االتفاقيات التشغيلية ويتم حل   16.10
. ووفقا لتقدير الشركة المنفرد

قاعدة أسعار  " أو األجهزة، يتم اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالنزاع على أساس  /إذا حدث توقف لتدفق األسعار بسبب خلل في البرمجيات و  16.11

. تفاقية استخدام المنصةال  وفقا  التي يتم مزامنتها " الخادم 

العميل خسارة  ال تتحمل الشركة أي مسئولية تجاه العميل إذا حصل العميل ألي سبب من األسباب على أرباح أقل مما كان يأمل أو إذا تكبد   16.12

. نتيجة لعدم اكتمال إجراء كان العميل يعتزم إكماله

(. إلخ...االضطراب االنفعالي،  )غير مالي ضرر ال تتحمل الشركة أي مسئولية تجاه العميل فيما يتعلق بأي ضرر غير مباشر أو تبعي أو   16.13

ويتم النظر في جميع  . يا  يقدمها العميل وتقوم بالتحقيق في أي نزاع أو شكوى في أقرب وقت ممكن عمل شكاوىتنظر إدارة االمتثال في أي  16.14

. من يوم استالم الشكوى يوما  الشكاوى في غضون ثالثين 

الشكاوى  .خ

عن طريق البريد الداخلي لمنصة التداول أو بأي طريقة أخرى بإجراء أعمال البناء الروتينية للخادم، لن يتم    قا  إذا تم إخطار العميل مسب  16.15

بذلك،    وال يعتبر عدم تلقي العميل إخطارا  .  قبول أي شكاوى مقدمة فيما يتعلق بأي تعليمات غير منفذة والتي تم إعطاؤها خالل فترة البناء هذه

.كة للخطوات المعقولة للقيام بذلك، سببا لتقديم شكوى على الرغم من اتخاذ الشر

بين سعر عقد الفروقات في منصة التداول وسعر    هو الفرق ال يتم قبول الشكاوى المتعلقة بمعاملة أو تنفيذ أمر عندما يكون سبب الشكوى    16.16

. األصل األساسي موضوع عقد الفروقات

‐لتنفيذ األمر أو الوقت الذي قام فيه   المتداولالمتعلقة بوقت تنفيذ األمر بغض النظر عن مقدار الوقت الذي احتاجه   الشكاوىال يتم قبول  16.17
. تفاقية استخدام المنصةال وفقا  ملف سجل الخادم بتسجيل تنفيذ األمر، ما لم يكن األمر الذي تم وضعه في قائمة االنتظار قد تم تنفيذه 
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العميل فيما يتعلق بالنتائج المالية للصفقات التي تتم باستخدام الهامش الحر الفائض المؤقت على حساب التداول والذي    شكاوىال يتم قبول    16.18

أو بسعر تم الحصول  (  سعر غير سوقي)أو الذي تم فتحه بسعر خاطئ  (  والذي قامت الشركة بإلغائه فيما بعد)تم كسبه من خالل مركز رابح  

. عليه نتيجة لخطأ واضح

فيما يخص جميع المنازعات، لن يتم األخذ في االعتبار أي مصادر يقدمها العميل بشأن األسعار أو الشركات األخرى أو أنظمة المعلومات   16.19
. األخرى

.المركز وأنه لن يتم قبول أي شكاوى بشأن هذه المسألة يقر العميل بأنه لن يكون بمقدوره إدارة المركز أثناء النظر في النزاع المتعلق بهذا    16.20

بعد حل النزاع، يحق للشركة تفعيل مستوي إيقاف الخسارة وجني الربح بنفس الترتيب الزمني الذي كان سيتم تفعيلهما به إذا لم يكن قد تم   16.21
. تنفيذ اإلغالق اإلجباري

. لسيولة بإلغاء الصفقة المحوطة المقابلةيحق للشركة إبطال أي معاملة إذا قام مزود ا 16.22

المنشورة على الموقع اإللكتروني    الشكاوى من المسلم به والمقبول بموجب هذه الوثيقة أنه يجب على العميل الرجوع إلى سياسة إدارة    16.23

.للشركة وتعديالتها من حين آلخر، فيما يتعلق بالشروع في اإلجراء سالف الذكر

االتصاالت . 17  

 . قواعد االتصال بين العميل والشركةاتفاقية استخدام المنصة  تحدد    17.1

. تفاقية استخدام المنصةال  وفقا  يعطي العميل التعليمات والطلبات عن طريق محطة العميل فقط،   17.2

اإلخطار الخطي . 18  

: الطرق التاليةبموجب هذه االتفاقية، يجوز تقديم أي إخطار خطي باستخدام أي من   18.1

؛العميلالبريد الداخلي لمنصة  .أ

البريد اإللكتروني؛ . ب

؛الهاتف .ج

المعلومات المنشورة على صفحة أخبار الشركة بموقع الشركة اإللكتروني؛ .د

؛او الهاتف المحمول إخطار عن طريق المتصفح . ه

إخطار عن طريق التطبيق؛ .و

. الرسائل النصية القصيرة .ز

ألحدث تفاصيل اتصال أخطر العميل بها الشركة   وفقا  جميع تفاصيل االتصال المقدمة من العميل، مثل العنوان وعنوان البريد اإللكتروني،   18.2
. يقبل العميل ويوافق على استالم أي إخطارات أو رسائل من الشركة في أي وقت . االقتضاء عنداستخدامها سيتم 

: م أي إخطارات خطية على النحو الواجب يتم اعتبار أنه قد تم تسلي  18.3

إذا تم إرسالها عن طريق البريد اإللكتروني، في غضون ساعة واحدة من إرسالها؛ .أ

؛ا  ، بعد إرسالها فورالعميل إذا تم إرسالها عبر البريد الداخلي لمنصة  . ب

؛االنهاء المحادثة الهاتفية، بعد  الهاتف المحمولإذا تم إرسالها عن طريق  .ج

؛بعد إرسالها   في غضون ساعة،  أو الهاتف المحمول  المتصفح اتتم إرسالها عبر إخطارإذا  .د
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 ؛ا  إذا تم إرسالها عبر إخطار التطبيق، بعد إرسالها فور . ه

 إذا تم إرسالها عن طريق الرسائل القصيرة، في غضون ساعة واحدة من إرسالها .و

. بالموقع اإللكتروني للشركة، فبعد مرور ساعة واحدة من النشرإذا تم نشرها باستخدام صفحة أخبار الشركة  .ز

. مساء في أي يوم عمل 5 الساعةإلى صباحا   8الفترة الزمنية من الساعة " ساعات العمل "، تعني  18 رقمالبند ألغراض   18.4

التعديل واإلنهاء . 19  

لسلطتها التقديرية المطلقة    وفقا  التشغيلية في أي وقت و  االتفاقيات وأحكام  يقر العميل بأنه يحق للشركة أن تقوم من جانب واحد بتعديل شروط    19.1

أو عن طريق نشر التعديالت على الموقع اإللكتروني للشركة،  / والمنفردة بعد تقديم إخطار خطي إلى العميل عن طريق البريد اإللكتروني و

الذي يتم إجراؤه ليعكس   يقر العميل بأن التغيير. ويكون للعميل خيار إنهاء االتفاقية الحالية عن طريق إرسال إخطار خطي بذلك إلى الشركة

. أي تغييرات تطرأ على القوانين أو اللوائح يجوز أن يصبح ساري المفعول عند الضرورة

. يجوز لكال الطرفين إنهاء االتفاقية عن طريق إرسال إخطار خطي بذلك إلى الطرف اآلخر  19.2

فيما يتعلق بأي مركز مفتوح أو أي حقوق قانونية أو   الشركةأو لن يؤثر هذا اإلنهاء على أي التزامات متكبدة بالفعل سواء من جانب العميل  19.3

.سحب تمت بموجبها / التزامات والتي قد تكون نشأت فعال  بموجب االتفاقيات التشغيلية أو أي معامالت أو عمليات إيداع

 . منح العميل الوصول إلى منصة التداول بإيقاف  قا  مسبيحق للشركة عند إنهاء هذه االتفاقية أن تقوم دون إخطار العميل   19.4

: بما فيها على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي  ا  السداد فور  واجبة العميل  عند إنهاء هذه االتفاقية، تصبح جميع المبالغ المستحقة للشركة على    19.5  

جميع الرسوم والمصروفات والعموالت المستحقة للشركة؛ أ

أي مصروفات متعلقة بالتداول تنشأ بسبب إنهاء هذه االتفاقية والتكاليف الناجمة عن نقل استثمارات العميل إلى شركة استثمار أخرى؛ و  ب

 . التزامات معلقة والتي تتكبدها الشركة نيابة عن العميلأي خسائر أو مصروفات متكبدة عند إغالق أي معامالت أو تسوية أو إنهاء أي  ت

 أي تكاليف ومصروفات أخرى تكبدتها أو سوف تتكبدها الشركة نتيجة إلنهاء االتفاقية؛ ث

 . أي أضرار تحدث أثناء ترتيب وتسوية االلتزامات المعلقة ج

أو تسديد أي التزامات معلقة  /بالفعل و  المفتوحةالمراكز  الضرورية إلغالق    بأموال العميل يحق للشركة عند إنهاء هذه االتفاقية االحتفاظ    19.6
. مستحقة على العميل بموجب االتفاقية

الموجودة في هذه الحسابات وإجراء المقاصة على األرصدة    األرصدةدمج  ويحق للشركة عند إنهاء هذه االتفاقية دمج أي حسابات للعميل    19.7

. وإغالق حساب العميل

أو إغالق حساب  /منح العميل الوصول إلى بيانات السوق و  بإيقاف  قا  مسبيحق للشركة عند إنهاء هذه االتفاقية أن تقوم دون إخطار العميل    19.8

.أو تعليق أو تجميد أو إغالق أي مراكز مفتوحة أو رفض األوامر/أو تحويل أي عمالت و/العميل و

التي تعتبر، حسب التقدير المطلق والمنفرد    المبالغاقتطاع  بعد  )إذا كان يوجد رصيد لصالح العميل عند إنهاء هذه االتفاقية، تقوم الشركة    19.9

فا  بشكل معقول، وتقدم له كشليا   بدفع ذلك الرصيد إلى العميل في أسرع وقت ممكن عم(  للشركة، مناسبة فيما يتعلق بااللتزامات المستقبلية

لسداد أي    أيضا  يوضح كيفية وصول الرصيد إلى هذه القيمة، وتصدر الشركة تعليمات، حسب االقتضاء، ألي شخص معين أو أي وصي  

. إلى تعليمات العميل وفقا  ويتم توصيل هذه األموال إلى العميل . مبالغ واجبة السداد
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كيف نستخدم معلوماتك الشخصية . 20

الخدمات على    بتقديميتعلق  تقوم الشركة باالستخدام أو التخزين أو المعالجة بأي طريقة أخرى المعلومات الشخصية المقدمة من العميل فيما    20.1
. النحو المنصوص عليه في بيان سياسة الشركة هنا

الموافقة على االتصال المباشر . 21  

وقت آخر باالتصال المباشر مع العميل عن طريق    منتقوم  يقبل العميل أنه يجوز للشركة، لغرض تسويق الخدمات والمنتجات المالية، أن    21.1

. الهاتف أو خالف ذلك عند موافقة العميل على النحو المنصوص عليه في سياسة التسويق واالتصاالت هنا

يعتبر العميل هذه االتصاالت مخالفة ألي من حقوق    أالعلى  يوافق العميل على هذه االتصاالت ويوافق  بمجرد إبداء العميل موافقته على ذلك،    21.2

هذه االتصاالت كما هو محدد في سياسة    عدم تلقييجوز للعميل اختيار  .  أو الخصوصية/ العميل بموجب أي لوائح متعلقة بحماية البيانات و

. التسويق واالتصاالت هنا

في الواليات  (  CRS)والمعايير الموحدة لإلبالغ الضريبي  (  FATCA)يقبل العميل أنه، لغرض االمتثال لقانون االمتثال الضريبي األمريكي    21.3

. ا  بتقديمها إلى الشركة فور  ا  تطلب أي معلومات أو وثائق مطلوبة بشكل معقول ويكون العميل ملزم  أنللشركة المتحدة، يحق  

السرية والتنازالت . 22  

يتم التعامل  . أي غرض بخالف ما يتعلق بتقديم الخدمات  فياستخدامها  تكون المعلومات التي تحتفظ بها الشركة عن العميل سرية وال يجوز   22.1

ة  المعلومات ذات الطبيعة السرية على أنها سرية شريطة أال تكون هذه المعلومات بالفعل متاحة على المشاع أو في الحيازة القانونية للشركمع  

ال يتم اإلفصاح عن المعلومات ذات الطبيعة  .  أو غير خاضعة اللتزام بالمحافظة على السرية أو عدم اإلفصاح في لحظة استالم الشركة لها

: ة ألي شخص باستثناء الحاالت التاليةالسري

؛( CRS)والمعايير الموحدة لإلبالغ الضريبي ( FATCA)امتثاال  لقانون االمتثال الضريبي األمريكي  أ

عندما يُطلب من الشركة ذلك بموجب القانون أو بناء على طلب من السلطات التنظيمية والتنفيذية والمحاكم والهيئات المماثلة ذات   ب
 القضائية على الشركة؛الوالية 

للتحقيق في أو منع حدوث االحتيال أو أي نشاط آخر غير قانوني؛ ت

إلى موظفي الشركة الذين يحتاجون هذه المعلومات من أجل أداء واجباتهم المترتبة بموجب االتفاقيات التشغيلية أو ألي طرف ثالث   ث

 بتقديم الخدمات من الشركة إلى العميل؛  فيما يتعلق

 لألغراض المساعدة في تقديم الخدمات أو إدارة حساب التداول   ج

الخاص بالعميل، بما فيها على سبيل المثال وليس الحصر ألغراض تقييم االئتمان أو االستفسارات المتعلقة بالتحقق من الهوية؛ 

عند طلب العميل أو بموافقة العميل؛ ح

الما خ والمدققين  والمحامين  المستشارين  المعني  إلى أي من  المهني  المتخصص  إخطار  حالة  يجب في كل  أنه  للشركة، شريطة  ليين 

 بالطبيعة السرية لهذه المعلومات وضرورة التقيد بااللتزام السارية الواردة في هذه الوثيقة كذلك؛

.في اإلجراءات القضائية بين الشركة والعميل د

الزمن جوهر العقد . 23  

. االتفاقيات التشغيليةالزمن هو الجوهر في   23.1
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التقصير في أداء االلتزامات . 24  

": حالة تقصير في أداء االلتزامات " تشكل كل حالة مما يلي    24.1

أو هامش محوط، أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب االتفاقيات التشغيلية؛/عدم قيام العميل بسداد أي هامش مبدئي و .أ

االلتزامات المستحقة للشركة؛عدم وفاء العميل بأي من  . ب

؛14أو البند    13أي مخالفة من العميل للبند   .ج

أو تصفية أعمال العميل أو تعيين مصف أو حارس قضائي  (  ا  إذا كان العميل فرد)شروع طرف ثالث في إجراءات إشهار إفالس العميل   .د

إذا قام العميل بأي تسوية أو تصالح مع الدائنين  (  كلتا الحالتين  في)أو  (  إذا كان العميل شركة)بالعميل أو أي من أصول العميل    فيما يتعلق

للعميل أو أي إجراء آخر مماثل أو مشابه لما سبق ذكره فيما يتعلق بالعميل؛

 بهذه الوثيقة غير صحيح؛  25متى كان أو أصبح أي تعهد أو ضمان أقره العميل في البند  . ه

 استحقاقها؛عجز العميل عن سداد مديونياته وقت   .و

 ؛يا  أو يصبح العميل مختال  عقل ( ا  إذا كان العميل فرد)وفاة العميل  .ز

. بهذه الوثيقة  24.2للبند  وفقا  أي حالة أخرى تعتقد فيها الشركة بصورة معقولة أنه من الضروري أو المستحسن اتخاذ أي إجراء  .ح

ترى الشركة أنها عمل من أعمال االحتيال أو التالعب أو مقايضة المراجحة  أو تنفيذه بالفعل أي من اإلجراءات التي  /محاولة العميل تنفيذ و . ط

أو أي أشكال أخرى من األنشطة الخداعية أو االحتيالية في حساب أو حسابات العميل مع الشركة؛

 : قام العميل بتنفيذ عمليات تداول .ي

 السوق؛يمكن وصفها بأنها مفرطة دون نية مشروعة لالستفادة من تحركات   (1

 مع االعتماد على التأخر في األسعار أو فرص المراجحة؛ (2

 التي يمكن اعتبارها إساءة استخدام للسوق؛ (3

 . خالل ظروف السوق غير الطبيعية (4

من جانب سلطة أو هيئة تنظيمية مختصة أو محكمة؛ 24.2بناء على طلب لتفعيل إجراء من اإلجراءات المنصوص عليها في الفقرة  .ك  

ظبي العالمي أو بلدان أخرى، تحدد الشركة   في حاالت ارتكاب العميل لمخالفة جسيمة للمتطلبات المنصوص عليها في تشريعات سوق أبو .ل
بحسن نية؛مثل هذه الجسامة 

إذا اشتبهت الشركة في أن العميل متورط في أنشطة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو أي أنشطة إجرامية أخرى؛ .م

يتم إرسال الرصيد المتبقي إلى أقرب األقرباء أو أي شخص آخر يثبت حقوقه في اإلرث  .  24.1في حالة حدوث األحداث المحددة في البند   .ن

. اإلدارية فيما يتعلق بممتلكات العميل، شريطة تقديم وثائق التأكيد المناسبة أو حقوقه  /و

لتقديرها المطلق، في أي وقت ودون إرسال إخطار وفقا  إذا حدثت حالة تقصير في أداء االلتزامات، يجوز للشركة أن تقوم،   24.2  
: خطي مسبق، اتخاذ خطوة أو أكثر من الخطوات التالية

 اتفاقية العميل دون إخطار؛إنهاء  .أ

 للسعر الحالي؛ وفقا  منها  يا  إغالق جميع مراكز العميل المفتوحة أو أ . ب

التداول للعميل؛( حسابات)خصم المبالغ المستحقة للشركة من حساب  .ج
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منها التي يحتفظ بها مع الشركة؛ يا  إغالق جميع حسابات التداول الخاصة بالعميل أو أ  .د

رفض فتح حسابات تداول جديدة للعميل؛ . ه

تعديل رصيد حساب التداول الخاص بالعميل لمحو الربح غير المشروع؛ .و

. تحويل أي عملة .ز

اإلقرارات والضمانات . 25  

تعتبر متكررة في كل مرة يقدم فيها العميل تعليمات أو    والضمانات  اإلقرارات يقر العميل ويضمن للشركة، ويوافق على أن كل من تلك    25.1

: طلبات إلى الشركة باإلشارة إلى الظروف السائدة في ذلك الوقت، وأن

أو أي وثيقة مقدمة في  / أو أي نموذج الحق و/لتشغيلية وواالتفاقيات ا" نموذج التسجيل "المعلومات التي قدمها العميل إلى الشركة في  .أ

 وقت التسجيل وفي أي وقت بعد ذلك هي حقيقية وصحيحة وأصلية ودقيقة وكاملة من جميع النواحي المادية؛

كامال  شروط االتفاقيات التشغيلية بما فيها اإلفصاح عن المخاطر؛ ا  العميل قد قرأ وفهم فهم . ب

النحو الواجب إلبرام االتفاقيات التشغيلية، وإعطاء األوامر والتعليمات والطلبات وتنفيذ التزاماته المفروضة العميل مفوض على  .ج
 بموجبها؛

ال يجوز للعميل  .  أو أمين حفظ نيابة عن أي شخص آخر  يا  وليس بصفته وكيال  أو ممثال  أو وصيا   رئيس  فا  يتصرف العميل بصفته طر .د

وشريطة استالم الشركة لجميع الوثائق التي تطلبها   يا  آخر إال إذا وافقت الشركة صراحة على ذلك خطالتصرف نيابة عن أي شخص  

 الشركة لهذا الغرض؛

، أما إذا كان العميل شركة فإن العميل هو الشخص الذي قام بملء نموذج"التسجيل " العميل هو الشخص الذي قام بملء نموذج  . ه

. على النحو الواجب للقيام بذلك مفوضا  نيابة عن العميل " التسجيل " 

إذا كان العميل شركة، يجب أن يكون العميل مسجال  على النحو الواجب والقانوني بموجب القوانين المعمول بها في الوالية القضائية   .و
التي تم فيها تأسيس الشركة؛

أي قوانين أو أي مراسيم أو أي مواثيق أو أي قواعد    جميع اإلجراءات التي تتم بموجب هذه االتفاقيات التشغيلية لن تخالف أي لوائح أو .ز

يقيم فيها العميل، أو أي اتفاقية يلتزم بها العميل أو تتأثر بها أي من أصول العميل؛ سارية على العميل أو على الوالية القضائية التي

أو أي وسيلة أخرى تختارها  / الموقع اإللكتروني ويوافق العميل على توفير المعلومات الخاصة باالتفاقيات التشغيلية من خالل   .ح
لتقديرها المطلق وحدها دون غيرها؛ وفقا  الشركة 

تزويدها بالمعلومات التي تشمل،  /لديها اتصال منتظم بشبكة اإلنترنت ويوافق على أن تقوم الشركة بتزويده/ يؤكد العميل على أن لديه . ط

معلومات حول تعديل الشروط واألحكام والتكاليف والرسوم وسياسات االتفاقيات التشغيلية ومعلومات    الحصر، على سبيل المثال وليس  

عن حول طبيعة ومخاطر االستثمارات وذلك من خالل نشر تلك المعلومات على الموقع اإللكتروني للشركة؛

و جميع األدوات المالية الخاصة بالعميل، التي يقوم العميل بتسليمها إلى الشركة بموجب شروط هذه االتفاقية، ليست  أ/إن األموال و .ي

 بأي طريقة مباشرة أو غير مباشرة عوائد ألي أنشطة غير مشروعة أو يتم استخدامها أو يزمع استخدامها في تمويل اإلرهاب؛

الخاصة بالعميل، التي يقوم العميل بتسليمها إلى الشركة بموجب شروط هذه االتفاقية، مملوكة  أو جميع األدوات المالية  /إن األموال و .ك

. من حق الحجز عليها أو الرسوم أو التعهدات أو غير ذلك من األعباء أو المطالبة من جانب طرف ثالث للعميل وأنها خالية

الخدمات واألدوات   .ل المحدد من  النوع  العميل  آخذاختار  يعتبرها/في االعتبار مجمل ظروفه  ا  المالية،  التي  المالية،  تعتبرها  /ظروفها 

. معقولة في ظل هذه الظروف
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للممارسات المقبولة   وفقا  أو األسعار المقدمة بموجب هذه االتفاقية بحسن نية ويتصرف، عند االقتضاء، /يستفيد العميل من الخدمات و .م
في السوق؛

أقر العميل في نموذج طلب فتح الحساب بأنه ليس من األشخاص ذوي الصالت السياسية، وسيقوم العميل بإخطار الشركة إذا أصبح   .ن

. االتفاقية من األشخاص ذوي الصالت السياسيةالعميل في أي مرحلة أثناء تنفيذ هذه  

. لجنسية العميل أو ديانته  قا  ال توجد أي قيود على األسواق أو األدوات المالية المستخدمة في إرسال أي معامالت لتنفيذها، طب . ص

 : غرضها من المعامالت مع الشركة هو غرض أو أكثر مما يلي /يقر العميل بموجب هذه الوثيقة أن غرضه . ظ

المضاربة؛ (1

 التحوط؛ (2

 االستثمارات؛ (3

التداول اليومي؛ (4

 دارة المخاطر. إ (5

في حالة كان الغرض ليس من األغراض سالفة الذكر أو في حالة تغيير الغرض في أي مرحلة أثناء تنفيذ هذه االتفاقية، يتعهد العميل بأن  
 . بإخطار الشركة ما  صار ا  يلتزم التزام

: الوثيقة أن طبيعة العمل إلبرام االتفاقية الحالية هي واحدة أو أكثر مما يلييقر العميل بموجب هذه   . ف

التداول في عقود الفروقات؛ .1

التداول في عقود الفروقات على الفوركس؛ .2

التداول في عقود الفروقات على السلع؛ .3

التداول في عقود الفروقات على المعادن النفيسة؛ .4

مؤشرات؛التداول في عقود الفروقات على ال .5

. التداول في األسهم الحقيقية  .6

،  في حالة كانت طبيعة العمل مختلفة عن طبيعة العمل سالفة الذكر أو في حالة تغيير طبيعة العمل في أي مرحلة أثناء تنفيذ هذه االتفاقية 
 . بإخطار الشركة ا  صارم ا  يتعهد العميل بأن يلتزم التزام

لإلبطال أو أن تغلق أي أو جميع    قابال  مركز  للشركة، يحق للشركة أن تجعل أي    األخرى المتاحة باإلضافة إلى جميع الحقوق والتعويضات    25.2

. بهذه الوثيقة  25.1لتقديرها المطلق وحدها دون غيرها، إذا خالف العميل البند  وفقا  لألسعار الحالية في أي وقت،  وفقا  المراكز 

المدرجة في الواليات المتحدة    باألسهميتعلق  يرغب العميل في استعمال الخدمات التي تقدمها الشركة بموجب اتفاقية العميل هذه فيما    عندما  25.3

للقوانين األمريكية المعمول   وفقا  أو األدوات المالية المرتبطة باألسهم المدرجة في الواليات المتحدة، يجوز للشركة أن تطلب من العميل،  /و

ة، بها، تزويد الشركة بالنموذج الضريبي األمريكي ذو الصلة ويوافق العميل على تزويد الشركة به، خالل المهلة الزمنية التي تحددها الشرك

 . أو األسهم/قبل أن تتمكن الشركة من تقديم خدماتها فيما يتعلق بتلك األدوات المالية و

أن تطلب من العميل،    للشركةيجوز  في الواليات المتحدة ولم يقدم النموذج الضريبي األمريكي المعني،    ما  إذا كان العميل يمتلك بالفعل أسه  25.4

للقوانين األمريكية المعمول بها، تزويد الشركة بالنموذج الضريبي األمريكي المعني ويوافق العميل على االلتزام بتزويد الشركة به،   وفقا  

ومكتمال  خالل المهلة    عا  إذا لم يقم العميل بإعادة النموذج الضريبي األمريكي إلى الشركة موق.  خالل المهلة الزمنية التي تحددها الشركة

.منية التي حددتها الشركة، يحق للشركة بيع األسهم األمريكية التي يحتفظ بها العميل بأي طريقة تراها الشركة مناسبةالز
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. على عاتق العميل التزام مستمر بأن يبلغ الشركة في حالة حدوث تغيير في الوضع الضريبي للعميل يقع  25.5

موظ  إذا  25.6 العميل  متعاقد  فا  كان  تتحكم    ا  أو  بأي شركة  أو  المالية  الخدمات  موظفيها    المعامالتفي  بإحدى شركات  فيها  يتداول  التي  المالية 

. للشركة بهذا الشأن بشكل مناسب، باإلضافة إلى أي قيود قد تسري على تداول العميل  ا  إخطار أيضا  والمتعاقدين معها، يقدم العميل  

يستخدم العميل األسعار التي توفرها الشركة للعميل في أي غرض بخالف أغراض التداول الخاصة به، ويوافق العميل على عدم إعادة   لن  25.7
. توزيع األسعار التي توفرها الشركة للعميل إلى أي شخص آخر، سواء كانت إعادة التوزيع هذه ألغراض تجارية أو ألغراض أخرى

أجل تحقيق ذلك فإن العميل لن يستخدم أي أجهزة    ومننية،  العميل الخدمات التي تقدمها الشركة بموجب اتفاقية العميل هذه بحسن    يستخدم  25.8

على سبيل المثال وليس الحصر إساءة استخدام  )إلكترونية أو برمجيات أو خوارزميات أو أي إستراتيجيات تداول أو أي ممارسات مراجحة 

والتي تهدف إلى التالعب أو االستفادة بشكل غير  (  ول أوامر التداول إلى الخادم والتالعب باألسعار والتالعب بالوقتالتأخير في زمن وص

وباإلضافة إلى ذلك، يوافق العميل على أن استخدام أي أجهزة  .  أو أسعار الطلب  العرضمنصف من الطريقة التي توفر بها الشركة أسعار  

السوق    للمخاطر هبوطأو برمجيات أو خوارزميات أو إستراتيجيات أو ممارسات في تداوله مع الشركة على نحو يجعل العميل غير معرض  

. سيكون دليال  على أن العميل يستفيد من الشركة بشكل غير منصف

الخدمة  /غ العميل وبشكل واضح إبال   تم   25.9 بأنه فيما يتعلق بتقديم  الخدمة    الشركةفإن  أو العميل المحتمل  المنتج أو  إذا  غير مطالبة بتقييم ما 

أو المقدمة للعميل مالئمة له أو ال، وبالتالي فإن العميل لن يستفيد من الحماية المقابلة التي توفرها قواعد سلوك العمل ذات  /المعروضة و

. الصلة

المسألة و   25.10 النية  /إذا حدث موقف غير مشمول في هذه االتفاقية، ستسعى الشركة إلى حل هذه  الموقف على أساس حسن  التعامل مع  أو 

هذه الحالة فإن العميل يوافق على تقديم أي معلومات    االقتضاء؛ وفيباإلضافة إلى اتخاذ اإلجراءات التي تتسق مع ممارسات السوق عند  

لممارسات السوق عند االقتضاء، من أجل    وفقا  قيام بأي أعمال على النحو الذي تطلبه الشركة على أساس حسن النية وأو ال/أو وثائق و/و

. االستجابة إلى ذلك الموقف

القوة القاهرة . 26  

الشركة جميع الخطوات المعقولة    تتخذالحالة  لرأيها المعقول، أن أحد أحداث القوة القاهرة قد وقع، وفي هذه    وفقا  للشركة أن تحدد،    يجوز  26.1

: تشمل حاالت القوة القاهرة، على سبيل المثال وليس الحصر، ما يلي.  إلبالغ العميل

أي حالة طوارئ وطنية أو اإلضرابات أو أعمال الشغب  : أي فعل أو واقعة أو حادثة بما فيها على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي .أ

اث  أو االضطرابات المدنية أو اإلجراءات الحكومية أو األعمال اإلرهابية أو اندالع  الحروب أو األعمال العدائية أو  التهديد بها أو أحد 

ف أو حدوث تهشم أو توقف أو تعطل في التيار  القضاء والقدر أو الزالزل أو األوبئة أو الحوادث أو الحرائق أو الفيضانات أو العواص 

ية  الكهربائي أو المعدات اإللكترونية أو معدات االتصال أو عجز الموردين عن الوفاء بالتزاماتهم أو القالقل المدنية أو األحكام القانون

لرأي الشركة المعقول،    وفقا    أو االعتصامات أو أي كوارث دولية أخرى أو أزمات اقتصادية أو سياسية أو كوارث طبيعية والتي،

تمنع الشركة من الحفاظ على سوق منظمة في أداة أو أكثر من األدوات المالية؛

أو التعطل في أي حدث من األحداث التي تعتمد عليها الشركة في تحديد أسعارها، أو    أو التوقفإيقاف أو تصفية أو إغالق أي سوق  . ب

أي حدث من تلك األحداث؛ أو فية على التداول في أي من تلك األسواق فرض قيود أو شروط استثنائية أو غير عادي

ظروف السوق غير الطبيعية؛ أو  .ج

يجعل الشركة في وضع    ا  تأثير(  تلك األحداث)أي حدث أو فعل أو ظرف ال يكون تحت السيطرة المعقولة للشركة وبكون لذلك الحدث   .د

. ال يسمح لها باتخاذ إجراء معقول لمعالجة التقصير الناجم 

حقوق أخرى مكفولة بموجب االتفاقيات    بأي المساس  دون  )لرأيها المعقول، أن أحد أحداث القوة القاهرة قد وقع    وفقا  قررت الشركة،    إذا   26.2

: التالية في أي وقت ودون إرسال إخطار خطي مسبق، يجوز للشركة اتخاذ أي من الخطوات (التشغيلية

 زيادة متطلبات الهامش؛ أو  .أ

اإلغالق اإلجباري ألي من المراكز المفتوحة باألسعار التي تراها الشركة بحسن نية مناسبة؛ أو  . ب
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أدت حالة القوة القاهرة إلى استحالة أو تعذر  اإليقاف أو التجميد أو التعديل في تطبيق كل أو أي من شروط االتفاقيات التشغيلية التي   .ج

 امتثال الشركة لها؛ أو 

اتخاذ أو اإلحجام عن اتخاذ أي إجراءات أخرى تعتبرها الشركة مناسبة بشكل معقول في الظروف المتعلقة بمركز الشركة ومركز  .د
 . العميل ومراكز العمالء اآلخرين

زيادة فروق األسعار؛ . ه

. خفض الرافعة المالية .و

قانونية عن أي نوع من الخسائر أو   مسؤولية أو ما هو منصوص عليه صراحة في اتفاقية العميل هذه، لن تتحمل الشركة أي التزام  باستثناء  26.3

فيها  األضرار الناتجة عن التقصير أو االنقطاع أو التأخر في الوفاء بالتزاماتها المحددة بموجب اتفاقية العميل هذه في الحاالت التي يكون  

. عن حدث من أحداث القوة القاهرة ا  هذا التقصير أو االنقطاع أو التأخر ناتج 

أحكام متنوعة  . 27  

التداول الخاص بالعميل في أي وقت ألي أسباب    يحق  27.1 دون إرسال  (  بما فيها ظروف السوق غير الطبيعية)وجيهة  للشركة إيقاف حساب 
. إخطار خطي مسبق إلى العميل

في التكوين أو خطأ تقني أو إذا اشتبهت الشركة في حدوث    خطأأي  الشركة بالحق في إيقاف أو إغالق أو إلغاء أي معاملة ناتجة عن    تحتفظ  27.2

احتيال أو تالعب أو مراجحة أو أي أشكال أخرى من األنشطة الخداعية أو االحتيالية في حساب العميل أو في حسابات متعددة مع الشركة أو  

في ظل هذه الظروف، يحق للشركة سحب أي أرباح أو تقاضي أي رسوم تعتبر،  . أو كل المعامالت/مرتبطة أو متصلة بطريقة أخرى بأي و 

لتقديرها المطلق وحدها دون غيرها، أنها مكتسبة بطريقة غير مناسبة ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية عن إلغاء أي معامالت    وفقا  

. حالة حدوث أي أضرار أو خسائر قد تنجم عن اإليقاف أو اإلغالق أو اإللغاء أو أرباح أو في

المسألة على أساس حسن النية واإلنصاف واتخاذ اإلجراءات التي    بحلالشركة  طرأ موقف غير مشمول في االتفاقيات التشغيلية، ستقوم    إذا   27.3

. تتفق مع ممارسات السوق حسب مقتضى الحال

ممارسة الشركة ألي حق من الحقوق لمرة واحدة أو بشكل جزئي أو عدم الممارسة أو التأخير في ممارسة أي حق أو سلطة أو تعويض    إن  27.4

أو بموجب القانون ال يشكل تنازال  من جانب الشركة عن ذلك الحق وال يحول دون ممارسة ذلك الحق مرة    الشروطهذه  ممنوح بموجب  

.ة أي حق أو سلطة أو تعويض آخر ينشأ بموجب االتفاقيات التشغيلية أو بموجب القانون أخرى، وال يحول دون ممارس

التنازل عنها أو ضمها أو تسويتها أو    يا  أو جزئيا   مسؤولية واجبة على العميل تجاه الشركة بموجب االتفاقيات التشغيلية يجوز أن يتم كل  أي   27.5

لتقديرها المطلق، دون التأثير على أي حقوق متعلقة بتلك المسؤولية أو بأي مسؤولية أخرى لم يتم التنازل    وفقا  تأجيلها من جانب الشركة،  

من شروط االتفاقيات التشغيلية أو  وأي تنازل من جانب الشركة عن أي انتهاك ألي . عنها أو ضمها أو تسويتها أو تأجيلها من جانب الشركة

.  التقصير بموجب هذه الشروط ال يشكل تنازال  من الشركة عن أي انتهاك أو تقصير آخر ولن يؤثر على الشروط األخرى لالتفاقيات التشغيلية

ال يمنع الشركة من المطالبة    وأي تنازل من جانب الشركة عن أي انتهاك ألي من شروط االتفاقيات التشغيلية أو التقصير بموجب هذه الشروط

. باالمتثال لاللتزام المتنازل عنه  قا  الح

وغير مقتصرة على أي حقوق أو تعويضات    إن الحقوق والتعويضات الممنوحة إلى الشركة بموجب االتفاقيات التشغيلية هي حقوق تراكمية  27.6
. يكفلها القانون

، عن المنافع واألعباء المترتبة على االتفاقيات التشغيلية، شريطة أن يوافق  جزئي  أول كلي  يجوز للشركة أن تتنازل إلى الغير، سواء بشك  27.7

يام عمل من اليوم الذي  أويصبح هذا التنازل ساري المفعول بعد عشرة  .  ذلك الطرف المتنازل إليه على االلتزام بأحكام االتفاقيات التشغيلية 

.تفاقية استخدام المنصةال  وفقا  بذلك التنازل  ا  يعتبر فيه العميل أنه قد استلم إخطار

قابل للتنفيذ ألي سبب من األسباب،    غيرحكم(  أو أي جزء من أي  )إذا قررت محكمة مختصة أن أي حكم من أحكام االتفاقيات التشغيلية    27.8

، ولكن لن يؤثر ذلك على سريان  اتفاقية استخدام المنصة من أحكام هذه االتفاقية أو    ا  سيعتبر هذا الحكم، إلى هذا الحد، منفصال  وال يشكل جزء

. ونفاذ بقية أحكام االتفاقيات التشغيلية



 .
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25صفحة 

االتفاقيات  أو التزاماته المقررة بموجب    ال يجوز للعميل دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الشركة أن يتنازل عن أي من حقوقه  27.9

. التشغيلية أو يوصي بها أو ينقلها للغير، وأي ادعاء يفيد التنازل أو التوصية أو النقل على نحو يخالف هذا الحكم سيكون باطال  

مجتمعين    ا  عندما يتكون العميل من شخصين أو أكثر فإن المسؤوليات وااللتزامات المفروضة بموجب أي اتفاقية مع الشركة تقع عليهم جميع  27.10

وتعتبر أي تحذيرات أو إخطارات أخرى تم تسليمها ألي من األشخاص الذين يشكلون العميل على أنها قد تم تسليمها إلى جميع  .  ومنفردين

ويعتبر أي أمر يعطيه أي من األشخاص الذين يشكلون العميل على أنه أمر صادر عن جميع األشخاص  .  األشخاص الذين يشكلون العميل

. لون العميل الذين يشك

ن  في حالة الوفاة أو عدم القدرة العقلية ألي من األشخاص الذين يشكلون العميل فإن جميع األموال التي تحتفظ بها الشركة أو ممثلها ستكو  27.11

ستحقة على  لصالح وتحت طلب أصحاب الحساب من األشخاص الباقيين على قيد الحياة، كما أن جميع االلتزامات المستحقة للشركة ستكون م

. أولئك األشخاص المتبقين على قيد الحياة من أصحاب الحساب

يقبل العميل ويدرك أن اللغة الرسمية للشركة هي اللغة اإلنجليزية ويتعين على العميل قراءة الموقع اإللكتروني الرئيسي واالطالع عليه   27.12

وتكون الترجمة والمعلومات المنشورة بأي لغة غير اللغة اإلنجليزية  .  تهابشكل دائم لمعرفة جميع المعلومات واإلفصاحات عن الشركة وأنشط 

كان، وال تتحمل الشركة أي مسؤولية فيما    يا  في الموقع اإللكتروني للشركة بغرض العلم فقط وليست ملزمة للشركة وليس لها أي أثر قانوني أ 

. يتعلق بصحة هذه المعلومات

لتقديرها المطلق، بوضع سياسة   وفقا  ام هذه االتفاقية وبمقتضى سياساتها وإجراءاتها الداخلية، بأن تقوم،  يحق للشركة، بموجب شروط وأحك  27.13

(  6)أو بعد مرور ستة /أو إغالق حساب التداول عند و/أو غير نشط و/ أو فرض رسوم شهرية على أي حساب خامل و/للحسابات الخاملة و

: ت التاليةأشهر متتالية من عدم نشاط الحساب في الحاال 

أو غير نشط؛/ أشهر متتالية وتعتبر الشركة أن حساب التداول خامال  و( 6)عندما ال يقوم العميل بأي معامالت مع الشركة لمدة ستة  .أ

لتقديرها المطلق، بتطبيق    وفقا  أو غير النشط للعميل، يحق للشركة أن تقوم،  /عندما يوجد رصيد نقدي إيجابي في الحساب الخامل و . ب

وتتوفر  . والتي يجوز أن يتم تعديلها من وقت آلخر من جانب الشركة يا  أو غير النشط شهر/أو فرض رسوم على الحساب الخامل و/و

.أو غير النشط على موقع الشركة اإللكتروني /تفاصيل رسوم الحساب الخامل و

وفقا  أو الرسوم /أو جميع المدفوعات و/عندما يبذل العميل محاولة صادقة لتسوية أرصدة حساباته، يحق للشركة التنازل عن أي و .ج
 لتقديرها المطلق وحدها دون غيرها؛

لكن يحق  ، لن تفرض الشركة رسوم معالجة شهرية، وا  أو غير النشط للعميل صفر/عندما يكون الرصيد النقدي للحسابات الخاملة و .د

 . أشهر متتالية من عدم النشاط( 6)أو بعد مرور فترة ستة /عند و( حسابات التداول )للشركة إغالق حساب 

لتقديرها المنفرد، أن األمر المقدم من العميل إلى الشركة خاطئ بشكل واضح، يحق للشركة تعطيل   وفقا  في حالة ما إذا قررت الشركة،  27.14

بأنه، على سبيل المثال وليس الحصر،  " الخاطئ بشكل واضح " يعرف األمر  ". وضع اإلغالق فقط " ينه على  الحساب المعني للعميل وتعي

أي أمر بسعر يختلف أو يتعارض بشكل كبير مع السعر السائد في السوق ألي أداة مالية متداولة في يوم التداول أو، عند االقتضاء، خارج  

 . متداولة في لحظة زمنية محددة على نحو يجعل األمر موضع شكالنطاق المتداول ألي أداة مالية 

، يعني ذلك أنه لن يُسمح للعميل بفتح أي معامالت جديدة أو  " وضع اإلغالق فقط "   وتعيينه علىإذا قامت الشركة بتعطيل حساب العميل   27.15

 . للعميل باإلغالق أو اإلغالق الجزئي أو تقليل التعرض للمعامالت الحالية ا  زيادة التعرض للمعامالت الحالية، ولكن سيكون مسموح

الحساب رهن 27.16 تعطيل  الشركة في  للعميل مسب  ا  يكون حق  الشركة  إما إخطار.  قا  بإخطار  للعميل  الشركة  شامال   )  يا  أو خط  يا  شفه  ا  تعطي 

أيام عمل من تاريخ اإلخطار إلزالة جميع األوامر  (  3)ويكون أمام العميل ثالثة  .  توضح فيه نيتها لتعطيل الحساب(  اإلخطار اإللكتروني

في حالة ما إذا لم يقم العميل بذلك، تقوم الشركة بتعطيل الحساب كما هو محدد أعاله إلى حين يصبح أي من األوامر  .  الخاطئة بشكل واضح

. يا  الخاطئة سار

عن أي خسائر يتعرض لها العميل والتي تكون ناشئة أو ذات صلة بتقديم أمر خاطئ بشكل واضح    ال تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية 27.17

.  ويوافق العميل على تعويض الشركة وإبراء ذمتها من جميع األضرار أو المسؤوليات الناجمة عما سبق ذكره.  وما يتبعه من تعطيل للحساب

.لتقديرها المطلق والمنفرد وفقا  وتقوم الشركة بحل أي نزاع ينشأ في هذا الخصوص 
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 26صفحة 

القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي . 28  

. العالمي يأبو ظب لقوانين سوق  وفقا  تخضع هذه االتفاقية ويتم تفسيرها   28.1

االتفاقية سوف يسعون أوال  إلى   طرفي أن إذا حدث أي نزاع ناشئ عن هذه االتفاقية أو بخصوصها، يوافق العميل موافقة ال رجعة فيها على   28.2
ولوائح العمليات غير المتعلقة بالتداول، وكذلك    اتفاقية استخدام المنصةالمنازعات المحددة في    تسوية النزاع مع الشركة بموجب آلية تسوية

. الشكاوىلسياسة معالجة  وفقا  

، يسعى أطراف االتفاقية إلى تسوية النزاع عن طريق  الشكاوىوإذا لم تتم تسوية النزاع بالصورة المرضية المطلوبة بموجب سياسة معالجة  

 . إلجراءات تسوية المنازعات  وفقا  الوساطة 

: يتعلق بأي دعاوي قضائية، يقوم العميل بما يلي بشكل غير قابل للرجوع فيهفيما   28.3

العالمي االختصاص القضائي الحصري للفصل في أي منازعات ذات صلة باالتفاقية، و  ي أبو ظبالموافقة على أن لمحاكم سوق  .أ

العالمي؛ و يأبو ظبإحالة أي منازعات إلى دائرة االختصاص في محاكم سوق   . ب

التنازل عن أي حق له في االعتراض في أي وقت على إحالة أي دعوى قضائية تقام أمام أي من تلك المحاكم؛ و  .ج

ن هذه المحاكم ال تمتلك سلطة  الموافقة على عدم المطالبة بأن تلك الدعاوي القضائية تقام أمام ساحة قضائية غير مناسبة أو أ .د
 . اختصاص قضائي على العميل

: البند القانوني الخاص بحقوق الملكية الفكرية   28.4

سواء كجزء من كلمة أو ككلمة مفردة عند تسجيل أسماء النطاقات  " Exinity"يُحرم العميل بموجب هذه الوثيقة من أي حق في استخدام لفظ 

عند   مفردة  كلمة  من  كجزء  وأو  االجتماعي  التواصل  شبكات  من  شيكه  أي  في  لقب  للفظ  / أخذ  به  غير مصرح  آخر  استخدام  أي  من  أو 

 "Exinity  "الشخصية األخرى  .  لالحتياجات  الفكرية  الملكية  وحقوق  التجارية  واألسرار  التجارية  والعالمات  والنشر  الطبع  حقوق  جميع 

تظل في جميع األوقات  "( الملكية الفكرية للشركة)" حتوياته وأي مواد ذات صله به  وحقوق الملكية الخاصة بالموقع اإللكتروني في مجمله وم

ية  ملكية منفردة وحصرية للشركة وال يكون للعميل أي حق أو مصلحة في الملكية الفكرية للشركة باستثناء الحق في الوصول إلى الملكية الفكر

ل أن الملكية الفكرية للشركة سرية وتم تطويرها باستخدام استثمارات كبيرة في  يقر العمي.  للشركة واستخدامها كما هو محدد في االتفاقية

يحمي العميل سرية الملكية الفكرية للشركة وال يسمح بالوصول إلى الموقع اإللكتروني من جانب أي طرف  .  المهارات والوقت والجهد والمال

من أو متعلقة بالملكية الفكرية للشركة أو جعل الشركة مسؤولة بأي طريقة  ال يجوز للعميل نشر أو إعادة توزيع أي معلومات مستمدة  .  ثالث

 . أخرى تجاه الغير ال يجوز للعميل نسخ أو تعديل أو فك تجميع أو عكس هندسة أو إنشاء أي أعمال مستمدة من الملكية الفكرية للشركة

العميل أو ما يملكه العميل من    وعائدات بالعميل  يتنازل العميل تنازال  ال رجعة فيه إلى الحد األقصى المسموح به بموجب القانون، فيما يتعلق    28.5

الحصانة  بما فيها على سبيل المثال وليس الحصر  )، عن كل أنواع الحصانة  (بغض النظر عن استخدامها أو االستخدام المعتزم لها)أصول  

االختصاص القضائي  (  ب)أو إجراءات التحكيم،   الدعاوي القضائية (  أ)من  (  الممنوحة ألسباب دبلوماسية أو غيرها من األسباب المشابهة

الحجز (  د)بأداء عمل معين أو باسترداد الممتلكات؛    األمرسبل االنتصاف الممنوحة بموجب حكم قضائي أو  (  ج)ألي محكمة من المحاكم،  

تنفيذ أو إنفاذ أي حكم صادر في أي دعاوي مقامة في أي محاكم بأي والية  (  هـ)، و  (سواء قبل صدور الحكم أو بعده)ول العميل  على أص

القانون على عدم   المسموح به بموجب  العميل موافقة ال رجعة فيها على الحد  أو أصوله، ويوافق  يتعلق بالعميل أو عائداته  قضائية فيما 

يوافق العميل بصورة عامة فيما يتعلق بأي دعاوي قضائية، على منح أي سبل  .  من هذا القبيل في أي دعاوي قضائية  المطالبة بأي حصانة

انتصاف أو البدء في أي عمل متعلق بتلك الدعاوي، بما فيها على سبيل المثال وليس الحصر اإلنفاذ أو التنفيذ ضد أي ممتلكات من أي نوع  

. بشأن هذه الدعاوي ألي أمر أو أي حكم قضائي صادر

أدناه، يخضع الطرفان لالختصاص القضائي لمحاكم    31البند    في حالة وجود نزاع ال يمكن حله بإتباع إجراءات تسوية المنازعات المحددة في   28.6
. العالمي ي أبو ظبسوق 



 .
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27صفحة 

استخدام منصة التداول والوصول إلى بيانات السوق واألمان .29

يقبل  .  االستخدام غير المصرح به إلى منصة التداول  يشرع العميل في أي إجراء يكون من المحتمل أن يسمح بالوصول غير المنتظم أو لن    29.1

لتقديرها، بإنهاء أو تقييد وصول العميل إلى منصة التداول إذا اشتبهت الشركة في أن العميل قد   وفقا  العميل ويفهم أنه يحق للشركة أن تقوم،  

. ثل هذا االستخدامسمح بم

ينتهك أو قد ينتهك سالمة المنصة أو    عند استخدام منصة التداول، لن يقوم العميل سواء عن طريق الفعل أو االمتناع عن الفعل، بأي شيء  29.2
. يتسبب في تعطلها

وال يُسمح للعميل بنشر  . طريق منصة التداولعن  يُسمح للعميل بتخزين وعرض وتحليل وتعديل وإعادة صياغة وطباعة المعلومات المتاحة  29.3

، بأي صيغة إلى أي طرف ثالث دون الحصول على موافقة  ئيا  أو جز  يا  تلك المعلومات أو نقلها أو إعادة إنتاجها بأي طريقة أخرى، سواء كل

منصة    مقدمة علىأو أي إخطارات أخرى  ال يجوز للعميل تغيير أو حجب أو إزالة أي من حقوق الطبع والنشر أو العالمات التجارية  .  الشركة

. التداول 

.الوصول إلى منصة التداول واستخدامها يتحمل العميل بمفرده مسؤولية توفير وصيانة التجهيزات الالزمة من أجل  29.4

التصرف نيابة  المفوض صراحة ب  يوافق العميل على الحفاظ على سرية بيانات الوصول وعدم اإلفصاح عنها ألي شخص بخالف الشخص  29.5
. عن العميل

تم التصريح بها أو قد يتم التصريح بها ألي    إذا علم أو اشتبه في أن بيانات الوصول الخاصة به قد  ا  يوافق العميل على إخطار الشركة فور  29.6
. شخص غير مخول

أي سوء استخدام مشتبه فيه لبيانات الوصول الخاصة    استخدام أويوافق العميل على التعاون مع أي تحقيقات قد تجريها الشركة حول أي سوء    29.7
. بالعميل

يقبل العميل أنه سيتحمل المسؤولية عن جميع األوامر المعطاة من خالل وبموجب بيانات الوصول الخاصة بالعميل وأن سيتم التعامل مع أي   29.8

في الحاالت التي يتم فيها تعيين شخص ثالث بصفته ممثال   .  مها من العميلالتي تتلقاها الشركة باعتبارها أوامر تم استال  تلك األوامر  من

للتصرف نيابة عن العميل، يتحمل العميل المسؤولية عن جميع األوامر المقدمة عن طريق وبموجب بيانات الوصول الخاصة بالممثل    مفوضا  

. المفوض للعميل

االطالع على المعلومات، بما فيها العناوين اإللكترونية    مسؤولية إذا تمكن أي أشخاص غير مصرح لهم منيقر العميل أن الشركة ال تتحمل أي    29.9

والمراسالت اإللكترونية والبيانات الشخصية وبيانات الوصول، عند إرسال المعلومات سالفة الذكر باستخدام شبكة اإلنترنت أو غيرها من  

. الهاتف أو أي وسيلة إلكترونية أخرىمرافق شبكات االتصال أو البريد أو 

أو يقدمها أي طرف ثالث من مزودي الخدمة،  /أو غيرها من المعلومات التي قد تقدمها الشركة و/فيما يتعلق بأي من بيانات السوق و 29.10

: بشأن استخدام العميل لمنصة التداول عبر اإلنترنت التي توفرها الشركة، يوافق العميل على ما يلي

: م تحمل الشركة أو ذلك الطرف الثالث أي مسؤولية أو التزامعد .أ

 أو /كاملة وإذا ثبت أن هذه البيانات أو المعلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير  .1

عن أي إجراءات قد يتخذها أو قد ال يتخذها العميل على أساس هذه البيانات أو المعلومات؛ .2

المعلومات فقط في األغراض المنصوص عليها في اتفاقية العميل هذه وعلى نحو يمتثل للوائح المعمول بها  استخدام هذه البيانات أو  . ب
أو غيرها من التشريعات في جميع األوقات؛/و

إعادة    أن ملكية هذه البيانات أو المعلومات تؤول إلى الشركة أو لذلك الطرف الثالث وال يُسمح للعميل بنشر تلك المعلومات أو نقلها أو  .ج

اللوائح  يا  أو جزئليا   إنتاجها بأي طريقة أخرى، سواء ك تقتضيه  إلى أي طرف ثالث، باستثناء ما  بدون  ، بأي صيغة  المعمول بها، 

الحصول على موافقة خطية صريحة من الشركة؛
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28صفحة 

اإلنترنت الخاص بالشركة أو استخدام تلك  المرتبطة باستخدام نظام التداول عبر  (  إن وجدت)أو الضرائب السارية  / دفع الرسوم و .د

 أو المعلومات، على النحو الذي قد يتم إخطار العميل به من وقت آلخر بشأن هذه الرسوم؛/البيانات و 

غير محترف ألغراض بيانات السوق؛ ا  في حالة أن العميل لم يعد مستخدم ا  إخطار الشركة فور . ه

بالمعلومات المتعلقة بالعميل واستخدام العميل أو استخدامه المعتزم لبيانات السوق؛إمداد الشركة، فور طلب الشركة،  .و

أنه يجوز للشركة مراقبة استخدام العميل لبيانات السوق؛ و  .ز

. لتقديرها، منع وصول العميل إلى بيانات السوق في أي وقت وفقا  أنه يجوز للشركة،  .ح

التداول عبر اإلنترنت الخاص بالشركة فيما يخالف اتفاقية العميل هذه، وأنه لن يستخدم نظام  يقر العميل ويضمن أنه لن يستخدم نظام   29.11

أو يسمح لشخص  )التداول عبر اإلنترنت الخاص بالشركة إال لصالح حساب العميل فقط وليس نيابة عن أي شخص آخر، وأنه لن يستخدم  

سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، للوصول إلى أو الحصول على معلومات  أي برمجيات أو تطبيقات أو أي وسيلة أخرى،  (  آخر باستخدام

. من خالل نظام التداول عبر اإلنترنت الخاص بالشركة أو أتمتة عملية الوصول إلى أو الحصول على هذه المعلومات

اإلفصاح عن المخاطر. 30  

أو بيع أي أداة مالية ويقر العميل بأنه  / واألضرار عند قيامه بشراء و  بتكبد الخسائرتفصح الشركة ويقر العميل بأنه يواجه مخاطرة كبيرة    30.1

.ويتم اإلفصاح عن المخاطر بشكل كامل في قسم اإلفصاح عن المخاطر على الموقع اإللكتروني. مستعد لتحمل هذه المخاطرة

مزايا التداول . 31  

يشار إليها فيما بعد  )مسابقة تقدم مزايا تداول    أو /أو عروض ترويجية أخرى و/المشاركة في برنامج مكافآت وفي حالة موافقة العميل على    31.1

: ، تسري الشروط واألحكام التالية "(برنامج مزايا التداول " بلفظ  

على خالف ذلك صراحة في  ال يحق للعميل المشاركة في أكثر من برنامج واحد من برامج مزايا التداول في نفس الوقت، ما لم ينص   .أ

. الشروط واألحكام المعمول بها لبرنامج مكافأة التداول 

ال تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي طلب لتغطية الهامش أو خسائر قد يتكبدها العميل، بما فيها على سبيل المثال وليس الحصر   . ب

التداول ألي سبب   للشروط واألحكام المعمول بها    وفقا  الخسائر الناجمة عن تطبيق مستوى اإلغالق اإلجباري، إذا تم سحب مزايا 

الحماية  )تداول للعميل  (  حسابات)من الشركة أن الخسائر لن تتجاوز إجمالي األموال المتاحة لكل حساب  تض.  لبرنامج مزايا التداول 

(.من الرصيد السلبي

حسب تقديرها وحدها دون غيرها، بتغيير أو تعديل أو إيقاف أو إلغاء أو إنهاء برنامج    ا  لما تعتبره مناسب  وفقا  يحق للشركة بأن تقوم،   . ت

ال تتحمل الشركة تحت  . أي جانب من البرنامج، عن طريق أي وسيلة اتصال عبر موقعها اإللكتروني، في أي وقتمزايا التداول أو 

. مسؤولية عن العواقب المترتبة على أي تغيير أو تعديل أو إيقاف أو إلغاء أو إنهاء برنامج مزايا التداول الظروف أيأي ظرف من 

أو استرداد نقدي أو مكافأة أو مراجحة فوائد التمديد أو غير ذلك من أشكال الخداع أو    أي إشارة أو شك في حدوث احتيال أو تالعب . ث

االحتيال في حساب العميل أو الحسابات المتعددة مع الشركة أو ذو صلة أو مرتبط بأي شكل آخر ببرنامج مزايا التداول، سيتم إلغاء  

. عنها أو األرباح أو الخسائر الناتجة / جميع المعامالت المنفذة و

التداول إذا اشتبهت الشركة في قيامه بإساءة  لتقديرها وحدها دون غيرها، استبعاد أي فرد من أي برنامج لمزايا    وفقا  يحق للشركة،   .ج

الخاصة بالشركة    أو أي من شروط العمل/االتفاقية الحالية و  أو مخالفةاالستخدام أو محاولته إساءة االستخدام لبرنامج مزايا التداول،  

أو سحب جميع أرباح  /أو شروط وأحكام برنامج مزايا التداول وإلغاء أي وجميع المعامالت المنفذة وإلغاء جميع األوامر وإلغاء و /و

. وفي هذه الظروف، ال تتحمل الشركة أي مسؤولية عن العواقب المترتبة على إلغاء مزايا التداول . هذا العميل

من المسلم به والمقبول بموجب  .  إلجراءات تسوية المنازعات المحددة في هذه الوثيقة  وفقا  في حالة حدوث نزاع، يتم حل هذا النزاع   .ح

المنشورة على الموقع اإللكتروني للشركة وتعديالتها من  الشكاوى الرجوع إلى سياسة معالجة   أيضا  هذه الوثيقة أنه يجب على العميل 

. يتعلق بالشروع في أي إجراء لتسوية المنازعاتحين آلخر، فيما  
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29صفحة 

بغض النظر عن اللغة المترجمة إليها شروط وأحكام برنامج مزايا التداول، تسود النسخة الصادرة باللغة اإلنجليزية في حالة حدوث   .خ

. أي تعارض بين النسختين

الحساب الخاِل من فوائد التمديد . 32  

: يلي  ماعلى في حالة قيام العميل بفتح حساب تداول خاِل من فوائد التمديد، يقر العميل ويوافق   32.1  

إذا اشتبهت الشركة في حدوث أي احتيال أو تالعب أو مراجحة فوائد التمديد أو أي أشكال أخرى من األنشطة الخداعية أو االحتيالية  ) .أ

لتقديرها وحدها    وفقا  أو كل المعامالت، يحق للشركة عندئذ،  /العميل أو مرتبطة أو متصلة بطريقة أخرى بأي و( حسابات)في حساب  

التمديد    لمقدار فائدةمعادلة  )دون غيرها، إغالق جميع المراكز المفتوحة في حساب التداول الخاص بالعميل وخصم أو إضافة غرامة 

لجميع المعامالت في الحساب واالمتناع عن قبول أي طلبات أخرى من العميل إلعفائه من فوائد التمديد؛( أو أي مبلغ ربح/و

 : ل ويوافق على ما يلييقر العمي . ب

عدم التداول إال في األدوات الموضحة في القائمة؛ و  .1

تعليمات بشأنه من وقت   تصدر الشركةأو /رسوم الخلو من فوائد التمديد على جميع المراكز على النحو الذي تحدده الشركة و .2

مواصفات  " ه تحديد هذه الرسوم ومدتها في قسم  وعلى النحو الذي يتم في (  أو يوم إغالق المركز/شامال  يوم فتح المركز و)آلخر  

. للحسابات الخالية من فوائد التمديد على الموقع اإللكتروني" العقد

أو في  /لتقديرها المطلق وحدها دون غيرها، أن تقوم من وقت آلخر و  وفقا  هذه الوثيقة أنه يحق للشركة،  ويقبل بموجبيقر العميل  .ج
: أي وقت بما يلي

أو/ تعديل رسوم الخلو من فوائد التمديد؛ و  .1

تعديل األدوات المقدمة عن طريق النشر في قسم الحسابات الخالية من فوائد التمديد، وبعد ذلك النشر تصبح هذه   .2
أو / من التاريخ المذكور في النشر؛ و ا  بارالرسوم سارية المفعول اعت /التعديالت

. إيقاف حساب التداول الخاِل من فوائد التمديد بدون إرسال تحذير إلى العميل  .3

سوء استخدام السوق . 33  

غيرها على نحو يرقى إلى سوء استخدام    أوالشركة  أو أمر مع  /أو صفقة و/ ال يجوز للعميل ترتيب أو تنفيذ أو إدخال أي مركز مفتوح و  33.1

الداخلي المعتمد على    أو التداول /أو التالعب في السوق و/السوق، وال يجوز أن يتصرف العميل بطريقة ترقى إلى سوء استخدام السوق و

يجوز للعميل ترتيب أو  باإلضافة إلى ذلك، ال (. سواء عن طريق العميل نفسه أو باالشتراك مع شخص آخر)معلومات غير متاحة للجمهور 

أو أمر مع الشركة على نحو مخالف ألي تشريعات رئيسية أو فرعية أو أي قوانين أو قواعد  /أو صفقة و/تنفيذ أو إدخال أي مركز مفتوح و

. تنظيمية أخرى فيما يتعلق بسوء استخدام السوق

والضمانات المقدمة أعاله أو    اإلقرارات من  ة على نحو مخالف ألي  أو أمر مع الشرك/ أو صفقة و/في حالة إدخال العميل ألي مركز مفتوح و 33.2

مع  )لتقديرها المطلق وحدها دون غيرها،  وفقا  تدعوها لالشتباه في أن العميل قد فعل بذلك، يجوز للشركة عندئذ،  ا  إذا كان لدى الشركة أسباب

أو األمر المفتوح /التزام بإبالغ العميل بسبب قيامها بذلك، إغالق ذلك المركز و، ودون أن يكون عليها أي ( أو بدون تقديم إخطار إلى العميل

: لتقدير الشركة المطلق وفقا   أيضا  أو أوامر مفتوحة أخرى للعميل في ذلك الوقت، و/وأي مراكز و

مفتوحة تنطوي على خسارة للعميل؛ و هذه الصفقة ال /إنفاذ المركز المفتوح أو الصفقة المفتوحة ضد العميل إذا كان هذا المركز المفتوح .أ

حتى إذا كانت مراكز أو صفقات   ا  التعامل مع جميع المراكز والصفقات المفتوحة للعميل بموجب هذه الفقرة باعتبارها باطلة فور . ب
. منها ا  مفتوحة جنى العميل أرباح

أو أي تحريف على النحو المشار إليه أعاله، خالل فترة شهر  /يثبت أنه لم يرتكب أي مخالفة للضمان و  ا  ما لم وحتى يقدم العميل دليال  قاطع

.باطلة والغية(  ا  التي جنى العميل منها أرباح)واحد من تاريخ اإلغالق بموجب هذه الفقرة، ستكون جميع تلك الصفقات بين الشركة والعميل  
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30صفحة 

المفتوحة األوامر  يجوز للشركة ممارسة الحقوق سالفة الذكر بغض النظر عن التأثير الذي قد تحدثه ممارسة هذه الحقوق على المراكز أو    33.3

. األخرى للعميل أو المراكز المفتوحة األخرى للعميل مع طرف ثالث وحتى إذا نشأت خسارة نتيجة لذلك

ستخطر الشركة العميل    إلى العميل بشأن ممارسة الشركة لحقوقها على النحو الموضح أعاله ولكن  الشركة غير مطالبة بتقديم إخطار مسبق  33.4
. بأنها مارست هذه الحقوق  يا  في أقرب وقت ممكن عمل

أحداث الشركات والحقوق المرتبطة باألسهم  .34

. بهذه الوثيقة على تقديم خدمات تداول األسهم فقط  34يسري البند رقم   34.1

 . التقارير والحسابات والمعلومات األخرى المتعلقة باألسهم .أ

:أو يتم االحتفاظ بها نيابة عن العميل/أو اللوائح التي تحكم األسهم التي يحتفظ بها العميل و/مع مراعاة القوانين و 34.2

أو ترتيب إمداد العميل بأي إخطارات بشأن اجتماعات حائزي تلك األسهم أو  / بذلك، إمداد ويجوز للشركة، دون أن تكون ملزمة   .أ

أو المعلومات األخرى التي يحق لحائزي تلك األسهم الحصول عليها؛/أو الحسابات و/التقارير و

. يجوز للشركة، دون أن تكون ملزمة بذلك، ترتيب حضور أي اجتماع فيما يتعلق بتلك األسهم . ب

حقوق التصويت .ب

العميل   إبالغللشركة أو يتم االحتفاظ بها نيابة عن العميل، يجوز /أو اللوائح التي تحكم األسهم التي يحتفظ بها العميل و/مع مراعاة القوانين و 34.3

اجتماع عام للشركة  أو ممارسة أي حقوق تصويت مرتبطة باألسهم التي يحتفظ بها العميل في أي وقت، سواء يمكن ممارستها خالل  /و

. أو اللوائح المعمول بها بشأن ممارسة تلك الحقوق/أو خالف ذلك، بما يتفق مع القوانين و/و يا  أو خط / المصدرة لألسهم و

العميل،    أو يتم االحتفاظ بها نيابة عن/أو اللوائح التي تحكم األسهم التي يحتفظ بها العميل و / ما لم ينص على خالف ذلك بموجب القوانين و  34.4

أو االستدالل بأن ذلك يشكل، وهو ال  / من اتفاقية العميل هذه، ال يجب افتراض و(  ب)  34والفقرة  (  أ)  34للبند    وفقا  عندما تتصرف الشركة  

ذلك اإلجراء نيابة  أو اتخاذ  /أو فيما يتعلق بتلك الحالة المحددة، بتقديم تلك المعلومات و/بالتزام على الشركة سواء بشكل عام و  فا  يشكل، اعترا

. عن العميل

الفائدة   .ج

حساب العميل في أقرب وقت ممكن   نيابة عن العميل إلى  تتم إضافة أي من مدفوعات الدخل أو اإلعفاءات الضريبية التي تحصلها الشركة  34.5

خارج عن سيطرة الشركة في إضافة أي دخل إلى  ال تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية عن أي خسائر للفائدة ناجمة عن أي تأخير . يا  عمل

. منها الضرائب المعمول بها ا  مستقطع ا  عادة ما تتم إضافة مدفوعات الدخل نقد. حساب العميل

توزيعات أرباح األسهم والمدفوعات األخرى المتعلقة باألسهم د. 

الحقوق المرتبطة باألسهم التي    أو غيرها من المدفوعات الناشئة عن/األسهم و أو استالم مدفوعات توزيعات أرباح  /الشركة ملزمة بالمطالبة و  34.6

تقوم الشركة بإضافة أو خصم هذه المدفوعات في حساب العميل في  .  أو يتم االحتفاظ بها نيابة عن العميل في أي وقت/يحتفظ بها العميل و

. ليا  أقرب وقت ممكن عم

إلعادة استثمار توزيعات أرباح األسهم المتاحة أو أي    ا  خطط  لتقديرها، أن تعرض على العميل  وفقا  الشركة غير ملزمة، ولكن يجوز لها    34.7

ويتم تقديم أي عرض من  .  خيارات األسهم المجانية أو توزيعات أرباح األسهم فيما يتعلف باألسهم التي تحتفظ بها الشركة نيابة عن العميل

وبشكل عام، سيحصل العميل بشكل افتراضي على خيار الحصول  . بيل دون الوضع في الحسبان الموقف الضريبي الشخصي للعميلهذا الق

. ا  استالم هذه المدفوعات نقد

لتي  متاحة لحائزي األسهم فيما يتعلق باألسهم ا  أو تعرض على العميل أي حقوق أخرى أو عروض خاصة /يجوز للشركة أن تخطر العميل و  34.8

أو اللوائح التي تحكم األسهم، عندما  / ما لم ينص على خالف ذلك بموجب القوانين و.  أو يتم االحتفاظ بها نيابة عن العميل/ يحتفظ بها العميل و

زام على  بالت فا  أو االستدالل بأن ذلك يشكل، وهو ال يشكل، اعترا/من االتفاقية، ال يجب افتراض و( د)  34لهذه الفقرة  وفقا  تتصرف الشركة 

. أو تقديم عروض من هذا القبيل إلى العميل/أو فيما يتعلق بتلك الحالة المحددة، لتقديم تلك المعلومات و/الشركة سواء بشكل عام و



 .

شركة  "Exinity ME Ltd،  شركة محدودة األسھم تم تشكیلھا وتسجیلھا بموجب قوانین سوق أبو ظبي العالمي )" ADGM "( بموجب ترخیص رقم 200015، مرخ ّصة ومنظ ّمة  من 
قبل ھیئة تنظیم الخدمات المالیة )" FSRA "(. رقم التسجیل ھو 000004692، ومكاتب مسجلة في 104-16، الطابق 16،  برج الخاتم، مربعة سوق أبو  ظبي العالمي، جزیرة  

الماریة، أبو ظبي، اإلمارات العربیة المتحدة 

31صفحة 

األسهم   آخر علىيجوز للشركة أن تقوم، باختيارها، بالمطالبة أو باسترداد اإلعفاءات الضريبية على توزيعات أرباح األسهم أو أي دخل    34.9

.  وحتى يستطيع العميل التداول في األسهم األمريكية، يتعين على العميل أن يقدم أوال  نموذج ضريبي أمريكي صالح إلى الشركة  . األجنبية

. وضعه الضريبيويقع على عاتق العميل التزام مستمر بأن يبلغ الشركة في حالة حدوث أي تغيير في 

ألن الشركة ستحتفظ بأدوات العمالء في حساب مجمع واحد أو أكثر من الحسابات المجمعة، يجوز أن يتسلم العميل أرباح األسهم أو   ا  نظر 34.10

منها الضرائب المعمول بها والتي يتم دفعها أو استقطاعها بمعدالت فائدة أقل مما كان سيسري إذا كانت األدوات    عا  التوزيعات صافية ومستقط

. فاظ بها باسم العميل أو ليست في حساب مجمعيتم االحت

أحداث الشركات  .هـ

إذا كان أي حدث من أحداث الشركات ذو تأثير مخفف أو مركز أو يؤدي إلى تغيير مشابه آخر على األسهم التي يتم االحتفاظ بها نيابة عن   34.11

أو أي تأثير  / الحقوق التي يحق للعميل الحصول عليها فيما يتعلق بهذه األسهم وأو  / أو قيمة هذه األسهم و/ أو ملكية هذه األسهم و/العميل و

أو  /أو إخطار العميل بوقوع ذلك الحدث أو النية و/ مخفف أو مركز آخر من أي نوع، تبذل الشركة جميع الجهود المعقولة لالتصال بالعميل و

أو اللوائح التي تحكم تلك األسهم؛ يقر العميل أنه قد توجد ظروف  /انين واالقتراح بتنفيذ هذا الحدث، حسب مقتضى الحال، مع مراعاة القو

غير عملي أو يتعذر تطبيقه؛ ا  يكون فيها إبالغ العميل بأي حدث من أحداث الشركات أمر

مزود السيولةأو  /البورصة و ، يجوز للشركة إمداد العميل فقط بالمعلومات المتاحة عن طريق  34.10للفقرة    وفقا  عندما تتصرف الشركة    34.12

; أو جهات التسجيل المعنيين/أو جهة التغذية باألسعار المعنية و/و

، أن تطلب من العميل اختيار الخيار الذي  34.11و  34.10يجوز للشركة، خالل تقديم المعلومات المذكورة في الفقرتين السابقتين رقمي    34.13

شركات فيما يتعلق بأي حدث من أحداث الشركات ويوافق العميل على أن العميل يتحمل مسؤولية  يرغبه لممارسة حقوقه الناشئة عن أحداث ال

لطلب الشركة وخالل اإلطار الزمني الذي تحدده الشركة، على الرغم من أن هذا اإلطار الزمني قد ال يكون نفس    وفقا  إعادة ذلك الخيار  

ن الخيارات التي يتسلمها العميل فيما يتعلق بممارسة حقوقه الناشئة عن أحداث الشركات  تكو.  اإلطار الزمني الذي حددته جهة التسجيل المعنية

. غير قابلة للرجوع فيها ونهائية 

أو اختيار نيابة عن العميل، دون تعليمات خطية مسبقة من /أو عليها واجب للقيام بأي إجراء و/أو مسؤولة عن و/الشركة غير ملزمة و  34.14

، بما فيها على سبيل المثال وليس الحصر، الحدث عندما يعجز العميل عن تقديم اختيار صالح فيما يتعلق بحدث من  34.12د  للبن وفقا  العميل  

أو االستدالل بأن أي إجراءات تتخذها الشركة لتذكير  / ال يجب افتراض و.  أحداث الشركات خالل اإلطار الزمني المحدد من جانب الشركة

بالتزام على الشركة سواء بشكل عام    فا  يم اختيار العميل الواجب في الموعد المناسب تشكل، وهي ال تشكل، اعترا أو مساعدة العميل في تقد /و

لن تقوم الشركة في أي حال من األحوال باالختيار نيابة عن العميل  .  في تلك اإلجراءات  ا  أو فيما يتعلق بتلك الحالة المحددة، للمضي قدم/و

ال تتحمل  .  العميل بتقديم اختيار صالح فيما يتعلق بحدث من أحداث الشركات خالل اإلطار الزمني المحدد من جانب الشركةفي حالة عدم قيام  

أحداث   يتعلق بحدث من  فيما  اختيار  تقديم  العميل عن  ناجمة عن عجز  أو عواقب أخرى  أو مسؤولية عن أي خسائر  التزام  أي  الشركة 

. الشركات

حدث من أحداث الشركات إلى استحقاق جزئي لألسهم، تتعامل الشركة مع هذا االستحقاق وكأنه معاملة عقود فروقات للعميل،  عندما يؤدي    34.15

. ذات الصلة اتفاقية استخدام المنصةعلى ذلك فإنها ستخضع إلى  وبناء  

للوائح المعمول    وفقا  حساب مجمع، تخصص الشركة،  عندما يؤثر حدث من أحداث الشركات على جزء من األدوات المالية المحتفظ بها في    34.16

. ا  بها والتشريعات األخرى المعمول بها، األدوات المالية للعمالء المعنيين على نحو منصف وعادل حسبما تراه الشركة مناسب

خرى، يحق للشركة عدم تقديم الخيار  عندما يتطلب حدث من أحداث الشركات أن تقوم الشركة باالختيار نيابة عن كامل حيازتها في شركة أ  34.17

وتبذل الشركة مساع معقولة لتقديم خيارات بديلة للعميل ولكنها غير ملزمة بذلك  .  للعميل عندما ترى الشركة أنه من المعقول عدم القيام بذلك

.تتعلق بحدث الشركة ويجوز أال تضمن الشركة أن تكون هذه الخيارات متماثلة مع الخيارات المقدمة من الشركة والتي 

يتحمل العميل مسؤولية ضمان توافر أموال كافية في حساب العميل إلجراء أي عملية شراء ألسهم إضافية أو غيرها من األدوات المالية    34.18

ة ملزمة باتخاذ  أو اختيار للعميل فيما يتعلق بإجراءات الشركات، لن تكون الشرك/إلجراءات الشركات وبغض النظر عن أي تعليمات و وفقا  

. لتعليمات العميل عندما ال تتوفر أموال كافية في حساب العميل  وفقا  أي إجراء نيابة عن العميل أو 
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بعد وقوع الحدث    يا  عملأو أدوات مالية أخرى إلى حساب العميل في أقرب وقت ممكن  / أو أسهم و/بإضافة أي أموال نقدية و   Exinityتقوم    34.19

بأن   ا  تأكيد Exinityبعد أن تتسلم    يا  سيظهر تأثير أحداث الشركات في حساب العميل في أقرب وقت ممكن عمل.  المعني من أحداث الشركات

. ذلك الحدث من أحداث الشركات قد وقع واكتمل

أو  /أو رفعها و/ر ملزمة بإخطار العميل بشأن أي دعاوى قضائية جماعية أو دعاوي الضرر الجماعية التي تعتزم إقامتها والشركة غي 34.20

و ملزمة  /متابعتها  غير  والشركة  العميل،  عن  نيابة  بها  االحتفاظ  يتم  التي  باألسهم  يتعلق  فيما  إجراءها  تلك    أيضا  أو  على  بناء  بالتصرف 

. المعلومات بأي طريقة أخرى

أو تقوم بإجراءات قد تخضع لرسوم إضافية على  /، يجوز أن تُطالب الشركة و34أو األحداث المذكورة في البند  /في سياق اإلجراءات و  34.21

. وتكون تفاصيل هذه الرسوم اإلضافية محددة في مواصفات العقد. العميل

التأكيدات . 35  

الطرفين إلى العميل في شكل    وحالة حساب العميل وتأكيدات الصفقات ومرفق المراسلة بين(  األوامر)يتم إرسال معلومات عن حالة األمر    35.1

الداخلي لمنصة  أو يتم تقديمها عبر نظام البريد  /إلكتروني عن طريق إرسال رسالة إلى عنوان البريد اإللكتروني المتوفر في سجالت الشركة و

.التداول عبر اإلنترنت الخاصة بالشركة 

مسؤولية إخطار الشركة بأي تغييرات    تقع على عاتق العميل.  العميل ملزم بإمداد الشركة بعنوان بريده اإللكتروني من أجل أغراض هذا البند   35.2

دم استالم أي تأكيد أو ما إذا كانت أي تأكيدات غير  ، أو ع(أو أي معلومات شخصية أحرى ذات صلة)تطرأ على عنوان بريده اإللكتروني  

. صحيحة قبل التسوية

يتم إرسال تأكيدات الصفقات  .  بكل أمر يتم تنفيذه  للصفقة فيما يتعلق  ا  أعاله تأكيد   35.1ترسل الشركة إلى العميل بالطريقة المحددة في البند    35.3

تنفيذ األمر، أو إذا تم استالم التأكيد من طرف ثالث ففي موعد ال يتجاوز أول يوم عمل  قبل إغالق المكتب الخلفي في يوم العمل الذي يتم فيه  

. بعد استالم التأكيد

، يجب على  (على الرغم من أن المعاملة قد تمت)أي تأكيد    إذا كان لدى العميل سببا لالعتقاد بأن التأكيد غير صحيح أو إذا لم يتلقى العميل  35.4

يا  في حالة عدم وجود أي خطأ واضح، تعتبر تأكيدات الصفقات نهائية ما لم يخطر العميل الشركة بخالف ذلك خط.  كةالعميل االتصال بالشر

. عمل بعد يوم استالم التأكيد المذكور للصفقة( 2)في غصون يومين 

يتضمن أموال    ا  على األقل بيان  يا  مرة واحدة سنو   العميلأو األدوات المالية للعميل، ترسل الشركة إلى  /إذا كانت الشركة تحتفظ بأموال العميل و  35.5

. أو األصول المالية للعميل ما لم يكن هذا البيان مشموال  في أي بيانات دورية أخرى/العميل و

التداول عبر اإلنترنت للشركة، والذي سيقدم للعميل معلومات   نظام  باستخدامتوفر الشركة للعميل الوصول عبر اإلنترنت إلى حساب العميل   35.6

المالية   الخدمات  تنظيم  لقواعد سلطة  العميل واالمتثال  إدارة حساب  أجل  يتعلق    يأبو ظب لدى سوق  "(  FSRA)" كافية من  فيما  العالمي 

(. 35.5كما هو محدد في البند )نوية مستقلة بمتطلبات إعداد تقارير العميل، وبالتالي فإنه يجوز أال تقدم الشركة للعميل بيانات س

اإلقرارات ألغراض بيانات السوق  .36

قد قرأ وفهم شروط وأحكام اتفاقية بورصة نيويورك واتفاقية ناسداك    أنه   أيضا  يقبل العميل ويوافق على اتفاقية العميل الحالية، ويقر العميل    36.1

أو جهة تغذية باألسعار على النحو الوارد في الموقع  /أو مزود سيولة و/اتفاقيات أخرى ذات صلة بأي بورصة وأو أي  /للمشتركين العالميين و

أنه يندرج    أيضا  يشهد العميل  .  اإللكتروني للشركة، ويوضح العميل بموجب هذه الوثيقة قبوله وموافقته على االمتثال لهذه الشروط واألحكام 

. وأن المعلومات التي قدمها صحيحة ودقيقة" ف المشترك غير المحتر" تحت تعريف  

"اتفاقية ناسداك للمشتركين العالميين" في  "( المشترك" الشار إليه بلفظ  )بموجب توقيعه على هذه االتفاقية فإن العميل 

 : يوافق على ما يلي

أنه قرأ ويوافق على االلتزام بأحكام اتفاقية ناسداك للمشتركين العالميين؛ .أ

له باإلضافة أو الحذف من اتفاقية ناسداك للمشتركين العالميين وأنه غير مصرح    ا  الموزع ليس وكيال  عن ناسداك وليس مصرحأن   . ب

له بتعديل أي حكم من أحكام اتفاقية ناسداك للمشتركين العالميين؛ و 
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يضمن كل  .  ميين وأنه لن يتم إجراء أي تعديالت عليهاأنه لن يتم إضافة أو حذف أي حكم من أحكام اتفاقية ناسداك للمشتركين العال .ج

من المشترك والشخص الذي يقوم بالتوقيع نيابة عن المشترك أن المشترك بمقدوره من الناحية القانونية أداء االلتزامات المنصوص  

رك باتفاقية ناسداك للمشتركين  عليها في اتفاقية ناسداك للمشتركين العالميين وأن الشخص الموقع مفوض حسب األصول إللزام المشت

. العالميين

  تفسير المصطلحات : الملحق أ

: في هذه االتفاقية، يكون لأللفاظ التالية المعنى التالي المحدد قرين كل منها .1

السيولة في السوق أو التحركات السعرية    فا  تعني ظرو"  ظروف السوق غير الطبيعية"  مناقضة لظروف السوق الطبيعية، مثل يحدث عند نقص 
. السريعة أو الفجوات السعرية

المرور لحساب التداول الخاص بالعميل وأي  (  كلمات)تعني رموز الوصول الخاصة بالعميل وأي رموز لتسجيل الدخول وكلمة  "  بيانات الوصول " 
.م األوامر إلى الشركةمعلومات الزمة لتقدي

يعني فيما يتعلق بالشركة، أي كيان يخضع بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة الشركة، أو أي كيان يسيطر على الشركة بشكل مباشر  "  شركة تابعة " 

أجل هذا الغرض ملكية لحصة  من  "  سيطرة " وتعني كلمة  .  أو غير مباشر، أو أي كيان يخضع بشكل مباشر أو غير مباشر للسيطرة المشتركة للشركة

. األغلبية ذات الصالحية للتصويت بالشركة أو الكيان

يعني كيان معين فقط من أجل التصرف نيابة عن الطرف القائم بالتعيين للتعامل مع الطرف اآلخر فيما يتعلق بكل أو جزء من اإلجراءات  " وكيل " 
. المترتبة بموجب الحكم ذو الصلة

تعني أي إجراء متفق عليه بين الطرفين فيما يتعلق بأي نزاع بخالق إجراءات تسوية المنازعات، وكما قد يتم تعديله بين  "  اإلجراء المتفق عليه" 
. الطرفين

 : “السعر المعمول به” يعني

سعر فائدة األموال الفيدرالية للبنك المركزي األمريكي إذا كانت عملة حساب التداول هي الدوالر األمريكي؛ .أ

الذي استكمله العميل  " شركات للتداول بالهامش / يعني نموذج طلب فتح حساب شخصي" شركات /نموذج طلب فتح حساب تداول بالهامش شخصي" 

. والذي يمكن الوصول إليه على الموقع اإللكتروني

 . يعني السعر األعلى في عرض األسعار وهو السعر الذي يمكن للعميل استخدامه في الشراء" سعر الطلب " 

 . السحب في حساب التداول /يعني الناتج اإلجمالي الكامل لجميع المعامالت المكتملة ومعامالت اإليداع " الرصيد" 

. تعني العملة المذكورة أوال  في زوج العملة والتي يمكن أن يقوم العميل بشرائها أو بيعها مقابل عملة التسعير" عملة األساس " 

 . األقل في عرض األسعار وهو السعر الذي يمكن للعميل استخدامه في البيعيعني السعر " العرض سعر " 

ديسمبر أو يوم األول من يناير أو أي عطلة أخرى تعلن   25يعني أي يوم بين االثنين والجمعة، شامال  هذين اليومين، بخالف يوم "  يوم العمل" 
. عنها الشركة على موقعها اإللكتروني

(. من االثنين إلى الجمعة)في يوم العمل (  2+ بتوقيت غرينتش  ) مساء   5:00إلى الساعة  ا  صباح 8:00تعني من الساعة  " ساعات العمل" 

. نافذة منبثقه تقدمه الشركة بداخل الموقع اإللكتروني يعني أي إخطار في صورة " “اإلخطار عن طريق المتصفح

 "CFD " الفروقاتمقابل  عقود الهي لفظ مختصر يعني .  

من المنبع على األجانب غير المقيمين والشركات    اقتطاع الضرائب)من قانون اإليرادات الداخلية في الواليات المتحدة    3يعني الفصل  "  3الفصل  " 
. 1464إلى   1441على األقسام من  3يحتوي الفضل (. األجنبية
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(.  الضرائب التي تفرض متطلبات إبالغ على حسابات أجنبية معينة)من قانون اإليرادات الداخلية في الواليات المتحدة    4يعني الفصل  "  4الفصل  " 
. 1474إلى  1471على األقسام من  4يحتوي الفصل  

. تعني أي رسوم أو أي تكاليف للحساب أو أي تكاليف للمعامالت أو غيرها من الرسوم بما فيها رسوم الحفظ والتسوية" الرسوم " 

تحدد الشركة هذا  )سواق المالية  الذي يستخدمه العميل للحصول على معلومات عن األ  5أو  /و  4تعني إصدار برنامج ميتاتريدر  "  محطة العميل " 

حف األوامر باإلضافة إلى استالم اإلخطارات  /تعديل/ في الوقت الفعلي من أجل إجراء التحليل الفني لألسواق وإجراء المعامالت وإدخال(  المحتوى

. ا  يمكن تحميل البرنامج من الموقع اإللكتروني مجان. المرسلة من الشركة

أبو  ، وهي شركة خاضعة لرقابة هيئة تنظيم الخدمات المالية لسوق ) ae/uae-www.exinity.com/enExinity ME Ltd ("الشركة" تعني 

"( وتخضع للمتطلبات بموجب القسم  FSMR" ) 2015للوائح الخدمات المالية واألسواق لعام   ا  وفق 20،015العالمي بإذن للخدمات المالية   يظب

 ". Exinity. تعمل الشركة تحت العالمة التجارية " FSMRمن  35

الشراء ثم البيع بعد ذلك أو البيع ثم الشراء  (:  فتح المركز وإغالق المركز)تعني صفقتين متقابلتين بنفس الحجم في اتجاهين مختلفين  "  معاملة مكتملة " 

. بعد ذلك

لكل أداة، ويتم عرضها  (  الخ...ط  والهامش المحو  فروق األسعار وحجم اللوت والهامش المبدئي  )تعني شروط التداول الرئيسية  "  مواصفات العقد " 

. specifications-trader/contract/ae/uae-www.exinity.com/enعلى موقع الشركة اإللكتروني 

 "CRS  "هو لفظ مختصر يعني المعايير الموحدة لإلبالغ الضريبي . 

. بها عند فتح حساب التداول الخاص به ما  تعني العملة التي يختارها العميل ليكون حسابه مقو"  التداول عملة حساب " 

 . للتغير في قيمة إحدى عملتي الزوج مقابل العملة األخرى وفقا  يعني موضوع المعاملة  " زوج العملة " 

أو تحصل عليها بطريقة أخرى والتي تكون متعلقة بالعميل أو بحسابه أو  تعني أي معلومات أو وثائق تستلمها الشركة من العميل  "  معلومات العميل " 

. بتقديم الخدمات أو استخدام الخدمات

: يعني أي مما يلي "  النزاع" 

حالة نزاع تنشأ عندما يعتقد العميل لسبب معقول أن الشركة سواء بقيامها أو بعدم قيامها بأي إجراء ما تكون قد خالفت شرطا أو أكثر   .أ
شروط االتفاقيات التشغيلية؛من 

أو أكثر من   حالة نزاع تنشأ عندما تعتقد الشركة لسبب معقول أن العميل سواء بقيامه أو بعدم قيامه بأي إجراء ما يكون قد خالف شرطا   . ب
شروط االتفاقيات التشغيلية؛ أو  

، أو قبل ظهور أول سعر على منصة التداول عند فتح السوق، أو  (غير سوقي)حالة نزاع تنشأ عندما يقوم العميل بصفقة بسعر خاطئ   .ج

. أو بسبب عطل في برنامج منصة التداول المتداولبسعر تلقاه العميل من الشركة بسبب خطأ واضح ارتكبه  

ي المنفرد للطرف الذي قدم إخطار النزاع ذو الصلة، يتعين أن يخضع إلجراءات تسوية  للرأ  وفقا  والذي  (  أ)أي نزاع ينشأ بين الطرفين   .د

. الذي قام بتسليم إخطار نزاع بشأنه بشكل سليم( ب)طرق تقليل مخاطر تسوية المنازعات؛ و إلى   وفقا  ( أو أي إجراء آخر متفق عليه)المنازعات 

التاريخ الذي تم فيه تسليم إخطار النزاع بشكل سليم من أحد الطرفين إلى الطرف اآلخر، باستثناء أنه إذا قام  يعني فيما يتعلق بالنزاع  "  تاريخ النزاع" 

.  اريخ النزاع كال الطرفان، فيما يتعلق بالنزاع، بتسليم إخطار النزاع إلى بعضهما البعض، يكون أول تاريخ تم فيه تسليم إخطار الناع بشكل سليم هو ت

 . النزاع بشكل سليم إذا تم تسليمه بالطريقة المتفق عليها من الطرفين لتقديم اإلخطارات فيما يتعلق بهذه االتفاقيةيتم تسليم إخطار 

صاحب أو مالك حساب التداول هذا بأي نشاط    /أو غير النشط” يعني أي حساب تداول للعميل مع الشركة عندما ال يبدأ العميل/“الحساب الخامل و 

لتعليمات    وفقا  أو  /أو عندما ال تنفذ الشركة أي معامالت متعلقة بحساب التداول بناء على و/و  أشهر متتالية (  6)أو عدم نشاط لمدة ستة  /تداول و

. أشهر متتالية( 6) أو ممثله المفوض لمدة ستة /صاحب أو مالك الحساب و  /العميل

http://www.exinity.com/en-ae/uae
http://www.exinity.com/en-ae/uae
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حساباته الخاملة التي تحتفظ    /أو يدفعها العميل عن حسابه الخامل/معالجة شهرية تفرضها الشركة وغير النشط” تعني رسوم    /“رسوم الحساب الخامل 

. ويمكن االطالع على تفاصيل الرسوم على الموقع اإللكتروني للشركة.  بها الشركة وهي رسوم يجوز أن يتم تعديلها من وقت آلخر من جانب الشركة

أن يمتلكها العميل في حساب التداول )أي الرصيد( باإلضافة إلى أو ناقص أي ربح أو خسارة. " تعني المبالغ التي يجب السيولة  " 

 . المعلقة  الخسارة-الربح المعلق + الرصيد :  يعني" “الرصيد المتحرك

. هي أسعار مستلمة يتم إرسالها لها إلى محطة العميل نتيجة لخطأ فني في النظام"  أسعار خاطئة " 

 : يعني أي سعر خاطئ يتسم بالخصائص التالية(" يغير سوق) سعر خاطئ“

فجوة سعرية كبيرة؛ و  .أ

السعر يرتد خالل فترة زمنية قصيرة مع فجوة سعرية؛ و  . ب

قبل ظهوره، ال تكون هناك تحركات سريعة لألسعار؛ و  .ج

اإلعالن عنها؛ و أو تقارير للشركات يتم / قبل وبعد ظهوره مباشرة، ال توجد أي مؤشرات مهمة لالقتصاد الكلي و .د

. اختالف كبير عن سعر السوق . ه

. من قاعدة أسعار الخادم( غير السوقية)يحق للشركة حذف األسعار الخاطئة 

 . بهذه الوثيقة 24“حالة تقصير في أداء االلتزامات” تعني المعنى المنصوص عليه في البند رقم  

 . FATCAتعني قانون االمتثال الضريبي األمريكي للحسابات الخارجية "  “فاتكا

. لألسعار الحالية وفقا  الخسائر الحالية للمراكز المفتوحة محسوبة  /تعني األرباح"  الخسائر المعلقة /“األرباح

 . بهذه الوثيقة 26“حدث من أحداث القوة القاهرة” يعني المعنى المنصوص عليه في البند رقم  

ويتم حساب الهامش الحر عن طريق طرح  . يعني األموال الموجودة في حساب التداول والتي يجوز استخدامها في فتح مركز" امش الحر “اله

.الرصيد المتحرك للحساب من الهامش الالزم  

وتتوفر التفاصيل لكل أداة في مواصفات  .  لفتح المراكز المتطابقة وإبقائها مفتوحةيا   يعني الهامش الذي تطلبه الشركة ويكون كاف"  ط “الهامش المحو  

. العقد

 . يعني سعر يحق للشركة أال تقبل أي تعليمات أو تنفيذ أي أوامر باستخدامه" “سعر استرشادي 

 . وتتوفر التفاصيل لكل أداة في مواصفات العقد. “الهامش المبدئي” يعني الهامش الذي تطلبه الشركة لفتح مركز

 .حذف أمر/تعديل/إغالق مركز أو إدخال  / تعليمات من العميل إلى الشركة بفتح“التعليمات” تعني 

 . تعني أي زوج عملة أو معدن نفيس أو عقد فروقات على أسهم أو أسهم أو مصادر الطاقة" “األداة 

. وق غير الطبيعيةأو خالل ظروف الس/ يعني الربح الذي تم تحقيقه نتيجة لحالة تقصير في أداء االلتزامات و" “ربح غير مشروع

 . يعني يوم عمل محلي فيما يخص كل طرف"  يوم عمل مشترك" 

األخرى التي يعتبرها الطرف    الصلة والتفاصيلتعني فيما يتعلق بالمعاملة ذات الصلة والطرف المعني، تقييم تلك المعاملة ذات  " الشروط األساسية" 

تسوية والقيمة    أو تواريخالسريان وتاريخ االستحقاق المحدد وأي تواريخ مدفوعات    المعني مهمة وذات صلة من وقت آلخر والتي قد تشمل تاريخ

ريخ ذلك اليوم  االسمية للعقد وعملة المعاملة ذات الصلة واألداة األساسية ومركز األطراف المقابلة واالتفاق حول يوم الوفاء بااللتزامات إذا كان تا
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للشك، ال تتضمن الشروط األساسية تفاصيل    ا  ودرء .  ال يوافق يوم عمل باإلضافة إلى أي معدالت ثابتة أو متغيرة ذات صلة بالمعاملة ذات الصلة

 . طرق الحساب أو المنهجيات التي يقوم عليها كل شرط منها

.  بالنسبة إلى حجم المعاملة والهامش المبدئي   1:500أو    1:200أو    1:100أو    1:50أو    1:40أو    1:25أو    1:20تعني نسبة  "  “الرافعة المالية 

. تعني أنه حتى يمكن فتح مركز، يكون الهامش المبدئي أقل بمقدار مئة مرة من حجم المعاملة 1:100نسبة  

مقابل عملة    يعني شراء عملة األساس:  بالنسبة إلى زوج العملة.  يعني أي مركز شراء والذي ترتفع قيمته عند ارتفاع أسعار السوق"  “مركز شراء

. التسعير

. يعني وحدة من عملة األساس لألوراق المالية أو أوقيات المعادن النفيسة في منصة التداول  أو الصفقة " “اللوت 

يعني عدد األسهم أو األصول األساسية أو وحدات عملة األساس أو أوقيات المعادن النفيسة في لوت واحد كما هو محدد في مواصفات  "  “حجم اللوت 

. عقدال

. يعني أموال الضمان الالزمة للمحافظة على مركز مفتوح، على النحو المحدد في مواصفات العقد لكل أداة"  “الهامش

الرصيد المتحرك  )ويتم حساب مستوى الهامش كما يلي . يعني النسبة المئوية للرصيد المتحرك للحساب إلى معدل الهامش الالزم" “مستوى الهامش

%. 100( * الزمالهامش ال /للحساب 

يعني التداول باستخدام الرافعة المالية عندما يقوم العميل بمعامالت على حساب التداول بأموال أقل بكثير بالمقارنة مع حجم  "  “التداول على الهامش 

. المعامالت  

لسلطة تنظيم القطاع   2015من قواعد عام  9-  8يعني أي سلوك غير نزيه على النحو المنصوص عليه في القسمين " سوء استخدام السوق " 

. أو استبدالها من وقت آلخر/أو استكمالها و/ظبي العالمي وعلى النحو الذي يتم به تعديلها و  لدى سوق أبو"( FSMR)" المالي 

والتحقق من صحتها ومعالجتها وتسجيلها من جانب النظام أو أي مصادر أخرى متوفرة لإلرسال إلى    تعني البيانات التي يتم جمعها" “بيانات السوق 

التوزيع أو من ناسداك فيما يتعلق باألسهم المؤهلة أو غيرها من األدوات المالية أو األسواق أو ا لمنتجات أو  واالستالم من إما من القائم بإعادة 

. المركبات أو المؤشرات أو األجهزة

. الشراء والبيع التي يكون لها نفس حجم المعاملة المفتوحة في حساب التداول على نفس األداة تعني مراكز"  المراكز المتطابقة " 

المالية    ا  كبير  فا  يغلق أحد المراكز أو ينفذ أحد األوامر بسعر يختلف اختال / الذي يفتح  المتداول خطأ واضح” يعني خطأ من  "  عن سعر هذه األداة 

فيما يتعلق باألسعار التي تختلف اختالفا كبيرا عن    المتداولالمذكور في تدفق األسعار في لحظة اتخاذ هذا اإلجراء، أو أي إجراء آخر من جانب  

. أسعار السوق

. من وقت آلخر ألغراض وصول العمالء يعني التطبيق الرسمي للشركة الذي قد تتم صيانته من جانب الشركة" تطبيق الهاتف المحمول " 

 "MyExinity  "  تعني المساحة الرسمية الخاصة والشخصية للعميل وبوابته للوصول إلى جميع الخدمات التي تقدمها الشركة، بما فيها على سبيل

 . أو غير متعلق بالتداول/المثال وليس الحصر، أي نشاط تداول و

. ويتم تحديد التفاصيل لكل أداة في مواصفات العقد. تطلبه الشركة للحفاظ على المراكز المفتوحةيعني الهامش الذي  " الهامش الالزم " 

 : تعني السوق التي ال توجد فيها" ظروف السوق الطبيعية " 

فواصل كبيرة في تدفق األسعار في منصة التداول؛ و  -

تحركات سريعة في األسعار؛ و  -

 . فجوة سعرية كبيرة  -



 .
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. أي مركز شراء أو مركز بيع والذي ال يشكل معاملة كاملة " يعني مركز مفتوح"  

،  اتفاقية استخدام المنصة الخاصة بالحساب وإلى جنب مع جميع اتفاقيات العميل والسياسات    ا  تعني اتفاقية العميل هذه جنب"  االتفاقيات التشغيلية"  

ويقر العميل بأنه يجوز للشركة تعديل االتفاقيات التشغيلية من حين آلخر وسيكون  .  الموقع اإللكترونيعلى  "  السياسات واللوائح"حسبما تتوفر في قسم  

.  ae/uae-http://www.exinity.com/enعلى الموقع اإللكتروني  ا  أحدث إصدار من االتفاقيات التشغيلية متوفر

. ي تعليمات من العميل إلى الشركة بفتح أو إغالق مركز بمجرد وصول السعر إلى مستوى األمريعن" األمر"  

. السعر المحدد في األمر " يعنيمستوى األمر"  

. يعني الذهب الفوري أو الفضة الفورية"  المعدن النفيس"  

 : الفجوة السعرية” تعني ما يلي"  

الحالي أعلى من سعر الطلب السابق؛ أو  العرضسعر  .أ

. السابق  العرضسعر الطلب الحالي أقل من سعر  . ب

إلى كيان سياسي أو هيئة حكومية؛ ويمتد    ا  شهر  12“الشخص ذو الصالت السياسية” يعني شخص ينتمي في الوقت الحالي أو كان ينتمي في أخر  

. ألشخاص المقربين من ذلك الشخصالتعريف ليشمل أفراد األسرة المباشرين لذلك الشخص وا

 . وسعر الطلب العرض“عرض السعر” يعني معلومات السعر الحالي ألداة محددة، ويكون ذلك في شكل سعر 

. “عملة التسعير” تعني العملة الثانية المذكورة في زوج العملة والتي يمكن أن يقوم العميل ببيعها أو شرائها مقابل عملة األساس

 . ر” تعني معلومات تدفق األسعار المخزنة على الخادم“قاعدة األسعا

2ار أن مركز الشراء وبلوت على نفس األداة، عندئذ يتم اعت 3لوت ومركز بيع بحجم  2على سبيل المثال، إذا كان لدى العميل مركز شراء بحجم 

 . قا  متطاب ا  لن يكون مركزلوت المتبقي من حجم مركز البيع ف 1لوت من مركز البيع مركزين متطابقين أما مقدار 

. “تدفق األسعار” تعني تدفق األسعار في منصة التداول لكل أداة 

 : “السعر” يعني ما يلي 

قيمة عملة األساس مقابل عملة التسعير؛ أو : بالنسبة إلى زوج العملة .أ

المعدن النفيس مقابل الدوالر األمريكي أو أي عملة أخرى  سعر قيمة األوقية الواحدة بالوزن الترويسي من : بالنسبة إلى المعادن النفيسة . ب
 . محددة في مواصفات العقد لهذه األداة

 . “المبلغ ذو الصلة” يعني أي رصيد حر في حساب التداول الخاص بالعميل ال يتم استخدامه في أغراض الهامش

 . بإجراء معاملة ا  الطلبات من هذا القبيل التزاموال تشكل . “الطلب” يعني طلب من العميل إلى الشركة للحصول على سعر

 . أو طرق تقليل مخاطر تسوية المنازعات/ و" طرق تقليل مخاطر تسوية المحفظة"تعني أي معاملة خاضعة إلى " المعاملة ذات الصلة" 

. على موقع الشركة اإللكتروني" العقد  مواصفات" الفائدة على الموقع اإللكتروني” تعني المعنى المنصوص عليه في صفحة  /“صفحة سياسة التمديد 

يتم استخدام البرنامج من أجل تنفيذ تعليمات أو طلبات العميل، وتوفير  .  5أو  /و  4“الخادم” يعني برنامج خادم منصة ميتاتريدر، سواء اإلصدار  

، في مقابل االلتزامات المتبادلة بين العميل والشركة، مع مراعاة أحكام االتفاقيات  (تحدد الشركة هذا المحتوى)معلومات التداول في الوقت الفعلي  

. التشغيلية

http://www.exinity.com/en-ae/uae
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. بهذه الوثيقة 5الشركة إلى العميل كما هو محدد في البند  “الخدمات” تعني الخدمات المقدمة من

يعني بيع عملة األساس مقابل عملة  :  وبالنسبة إلى زوج العملة.  “مركز بيع” يعني أي مركز بيع والذي ترتفع قيمته عند انخفاض أسعار السوق

. التسعير

. والعرض“الفرق السعري” يعني الفرق بين سعري الطلب 

 . “تداول األسهم” يعني التداول في األسهم الحقيقية

. يعني أي كيان يتفق الطرفان على أنه سيؤدي بعض أو كل اإلجراءات بموجب توفير الخدمة ذات الصلة لكال الطرفين"  مقدم خدمة خارجي" 

السحب في منصة    /شخصي الخاص لجميع المعامالت المكتملة والمراكز المفتوحة واألوامر ومعامالت اإليداع“حساب التداول” يعني نظام التسجيل ال

. التداول 

أو غير متعلق بالتداول، بما في ذلك على سبيل المثال  / بالتداول و قا  متعل ا  أو كل نشاط للعميل سواء كان نشاط/ “سجل حساب التداول” يعني أي من و

العميل مع الشركة،  (  حسابات)أو اي خدمات أخرى تقدمها الشركة إلى حساب  /ت اإليداع وعمليات السحب وعمليات االئتمان ووليس الحصر عمليا

أو ضغطها  /أو تقليصها و/أو أرشفتها و/وكما قد يتم من وقت آلخر نقلها و  5ومنصة ميتاتريدر    4أو على منصة ميتاتريدر  /سواء كانت مستمدة من و

. الشخصية والخاصة بالعميل MyExinityأو مساحة  /، ولكن يمكن للعميل الوصول إليها بشكل كامل في أي وقت من و يا  أو جزئ  يا  كل

. بهذه الوثيقة 31.1رقم “برنامج مزايا التداول” يعني المعنى المنصوص عليه في البند 

تنفيذ  /حذف / تعديل/ األسعار في الوقت الفعلي وتسمح بإجراء المعامالت وإدخال“منصة التداول” تعني جميع البرمجيات والمرافق الفنية التي توفر  

تتكون منصة التداول من الخادم ومحطة العميل، بما في ذلك على سبيل المثال  .  وحساب جميع االلتزامات المتبادلة بيم العميل والشركة  األوامر، 

. 5ومنصة ميتاتريدر  4وليس الحصر، منصة ميتاتريدر 

. اتفاقية استخدام المنصةو ملة” تعني أي عقد أو صفقة تم إبرامها أو تنفيذها بواسطة العميل أو نيابة عن العميل بموجب هذه االتفاقية “المعا

 . في عدد اللوتات ا  “حجم المعاملة” يعني حجم اللوت مضروب

أو أي موقع إلكتروني آخر قد تحتفظ به    ae/uae-http://www.exinity.com/en“الموقع اإللكتروني” يعني الموقع اإللكتروني للشركة وهو 

. الشركة من وقت آلخر ألغراض وصول العمالء

. بهذه الوثيقة18رقم “إخطار خطي” يعني المعنى المنصوص عليه في البند 

: اإلشارة إلى تشمل جميع اإلشارات إلى أي حكم قانوني  .2

أي تعديل تشريعي للحكم القانوني أو تغييره أو إعادة سنه، والذي يطرأ سواء قبل أو بعد التاريخ الذي تصبح فيه هذه االتفاقيات   .أ
 التشغيلية سارية المفعول؛

جميع الصكوك واألوامر القانونية الصادرة بموجب هذا الحكم القانوني؛ و  . ب

. الحكم القانوني إعادة سن أو تعديل ي حكم قانوني يكون فيه هذا أ .ج

الجنسين الجنس األخر؛ والكلمات   أحدتشمل الكلمات التي تشير إلى المفرد صيغة الجمع والعكس صحيح؛ وتشمل الكلمات التي تشير إلى  .3
. التي تشير إلى أشخاص تشمل الشركات والشراكات والكيانات غير المؤسسة األخرى وجميع الكيانات القانونية األخرى والعكس صحيح

. ما لم يتم تحديد غير ذلك، فأي إشارة إلى بند أو طرف أو ملحق هي إشارة إلى بند أو طرف أو ملحق بهذه االتفاقية .4  

. ال تؤثر على تفسير أي شرط من شروط وأحكام هذه االتفاقية وهيالغرض من عناوين البنود هو تسهيل الرجوع إليها فقط  .5
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. اتفاقية استخدام المنصةأي كلمات لم يتم تعريف معناها في اتفاقية العميل هذه سيكون معناها مثلما هو وارد في  .6  




