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 مقدمة .1

 تحكم اتفاقیة استخدام المنصة ھذه ("االتفاقیة") جمیع اإلجراءات المتعلقة بتنفیذ تعلیمات العمیل.   1.1

 وتحدد ھذه االتفاقیة ما یلي: 1.2

 فتح/إغالق المراكز، وإدخال األوامر وتعدیلھا وحذفھا وتنفیذھا، باإلضافة إلى آثار تعلیق وإلغاء األوامر في ظروف معینة؛   )أ (

ال یكفي لدعم المراكز المفتوحة؛  إجراءات الشركة المتعلقة بمراكز العمیل المفتوحة في حالة أن أصبح مستوى الھامش لحساب التداول    )ب (
 و

 إجراءات تسویة المنازعات وطرق االتصال بین العمیل والشركة.  )ج (

المخاطر جنب  1.3 وبیان اإلفصاح عن  العمیل  واتفاقیة  المنصة ھذه  استخدام  لشروط  العمیل  ً تخضع جمیع معامالت  االتفاقیات   ا إلى جنب مع 
") أدناه في ھذه  المصطلحات("تفسیر    13ي البند  التشغیلیة والسیاسات والمتوفرة على الموقع اإللكتروني للشركة وعلى النحو الموضح ف

 الوثیقة وینبغي أن یقوم العمیل بقراءتھا بعنایة. 

خالف ذلك، یكون لأللفاظ المكتوبة بخط بارز الواردة في ھذه الشروط واألحكام المعنى المحدد في تلك الشروط الواردة یتم النص على  ما لم    1.4
 ). ”تفسیر المصطلحات“( 13بند التسري التعریفات المنصوص علیھا في في اتفاقیة العمیل. باإلضافة إلى ذلك، 

 شروط عامة  .2

 األسعار 
إلى ظروف السوق واألسعار المتدفقة/ السیولة التي    اً تقوم الشركة بإعادة حساب األسعار لجمیع األدوات المتداولة في الوقت الفعلي، استناد 2.1

 ة بإرسال بعض ھذه األسعار بشكل دوري إلى العمیل في صورة لقطات للسوق.  یتم الحصول علیھا من مزودي السیولة، وتقوم الشرك

والطلب المتاحة في السوق في ذلك الوقت، حسبما   العرضیتلقى العمیل األسعار عن طریق محطة العمیل. تمثل جمیع األسعار أفضل أسعار   2.2
 یتم توفیرھا من مزود (مزودي) السیولة الذین تتعامل معھم الشركة.  

یدرك العمیل ویقبل بموجب ھذه الوثیقة أن تلك األسعار، التي یجوز أن تكون ممثلة من جانب الشركة، تعتبر صحیحة وصالحة حسبما تم 
 توفیرھا من مزود (مزودي) السیولة الذین تتعامل معھم الشركة.  

ً یدرك العمیل أیض ً ویقبل بموجب ھذه الوثیقة أن تلك األسعار قد تختلف اختالف   ا  نتیجة لألسباب التالیة على سبیل المثال ولیس الحصر:   اً بیر ك  ا

 بسبب اختالف نوع حساب العمیل؛ و/أو    )أ (

 بسبب الظروف السائدة في السوق؛ و/أو )ب (

 بسبب السوق (األسواق) غیر المركزیة خارج البورصة.    )ج (

 یقر العمیل بما یلي:  2.3

 یحق للشركة أال ترسل إلى العمیل تلك األسعار التي لم تتغیر منذ السعر السابق؛   )أ (

 قد ال یتلقى العمیل عبر محطة العمیل جمیع األسعار  المتاحة في تدفق األسعار بین لقطات السوق؛ و  )ب (

ً الفرق السعري لیس ثابت  )ج (  لیھا الشركة من مزودي السیولة.وسیختلف باختالف ظروف السوق وتدفق األسعار / السیولة التي تحصل ع  ا

 تنفیذ تعلیمات العمیل  
 فیما یلي إجراءات التعامل مع تعلیمات العمیل المعطاة عبر محطة العمیل: 2.4
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 2صفحة   

 یقوم العمیل بإعداد التعلیمات وتقوم محطة العمیل بفحص ھذه التعلیمات للتأكد من صالحیتھا؛  )أ (

 تقوم محطة العمیل بإرسال التعلیمات إلى الخادم.  )ب (

 ذا لم یتعطل االتصال بین محطة العمیل والخادم، سیتلقى الخادم التعلیمات ویبدأ عملیة التحقق؛إ  )ج (

) یتم تنفیذھا أوالً   سیتم وضع تعلیمات العمیل الصالحة في قائمة انتظار وتصنیفھا وفقا لتوقیت وصولھا (التعلیمات التي تصل أوالً   ) د(
 محطة العمیل.وتظھر حالة "األمر مقبول" في نافذة "األمر" في 

، 1بأخذ أول التعلیمات من قائمة االنتظار ثم یقوم بمعالجتھا   الوسیطللتعامل مع تعلیمات جدیدة، یقوم    اً مستعد  الوسیطبمجرد أن یكون    ) ه(
 وتظھر حالة "الطلب قید المعالجة" في نافذة األمر في محطة العمیل؛

 یل؛نتیجة عملیة تنفیذ تعلیمات العمالوسیط یتلقى الخادم من   ) و(

 یرسل الخادم إلى محطة العمیل نتیجة عملیة تنفیذ تعلیمات العمیل؛ و   ) ز (

 إذا لم یتعطل االتصال بین محطة العمیل والخادم، تتسلم محطة العمیل نتیجة تنفیذ التعلیمات.  )ح (

ً ال یحق للعمیل إلغاء تعلیمات معطاة مسبق  2.5 إال إذا كانت حالة التعلیمات ھي "األمر مقبول". ومن أجل إلغاء ھذه التعلیمات، یضغط العمیل    ا
 . EAخبیر المستشار العلى زر "إلغاء األمر". ال یجوز للعمیل إلغاء التعلیمات المعطاة عن طریق أداة 

 مر قید المعالجة"، ال یحق العمیل إلغاء األمر .ما یزال یقوم بمعالجة التعلیمات وكانت حالة التعلیمات ھي "األالوسیط إذا كان   2.6

 تقوم الشركة وفقا لتقدیرھا وحدھا دون غیرھا بتحدید سعر السوق الحالي.   2.7

(ثالث) دقائق في وقت إصدار ھذه االتفاقیة. إذا لم    3الحد األقصى لزمن بقاء التعلیمات الموضوعة في قائمة االنتظار من أجل تنفیذھا ھو    2.8
ً ال یُعتد بھ وسیتم حذفھا تلقائی  اً التعلیمات خالل ھذه المدة، ستعتبر التعلیمات أمرالوسیط  یتسلم   للمعلومات، یقوم بمعالجتھا الوسیط  . بعد استالم  ا

 في أقرب وقت ممكن.

 عمیل) إذا:حة أدناه أن ترفض التعلیمات (في ھذه الحالة، ستظھر رسالة " ال توجد أسعار" في محطة الیجوز للشركة في الظروف الموضّ   2.9

 إذا كانت التعلیمات أو الطلب یسبقان السعر األول في محطة العمیل عند فتح السوق؛   )أ (

 إذا كانت الظروف الحالیة مختلفة عن الظروف العادیة في السوق؛   )ب (

 ؛2غیر معقول من الطلبات مقارنة بعدد المعامالت  اً إذا قدم العمیل عدد   )ج (

 مش المبدئي؛ إذا كان الھامش الحر للعمیل أقل من الھا  ) د(

ً في أي حالة معقولة أخرى وفق ) ه(  لتقدیر الشركة وحدھا دون غیرھا؛ ا

 إذا تم تجاوز الحد األقصى للحجم الكلي لمركز العمیل و/أو عدد األوامر على ھذا النوع من الحسابات. ) و(

 إذا كانت التعلیمات تسبق السعر األول في محطة العمیل عند فتح السوق؛  2.10

 الصفقة مع مزود السیولة؛ أو لم تستطع الشركة تحویط   )أ (

 الھامش الحر للعمیل أقل من الھامش المبدئي.   )ب (

 
ائمة االنتظار في ملف سجل الخادم متأخرا اعتمادا على مقدار الوقت الذي یحتاجھ التاجر لمعالجة التعلیمات، یوجد احتمال بأن یكون وقت التنفیذ للتعلیمات األولى الموجودة في ق   1

 عن وفت تنفیذ التعلیمات التي تلیھا.

 للمعاملة الواحدة.  تأكثر من خمسة طلبا  2
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ال یعطي العمیل التعلیمات إال عن طریق محطة العمیل. من أجل تفادي المشاكل المرتبطة بعدم القدرة على فتح المراكز أو إغالقھا، نحن   2.11
 الربح. ننصح باستخدام األوامر المعلقة مثل أمر إیقاف الخسارة وأمر جني 

 المعامالت  
 عند القیام بمعاملة "بیع":  العرضیتم استخدام سعر الطلب عند القیام بمعاملة "شراء". یتم استخدام سعر  2.12

 عند فتح مركز بیع؛ العرضیتم استخدام سعر الطلب عند فتح مركز شراء. یتم استخدام سعر   )أ (

 استخدام سعر الطلب عند إغالق مركز بیع (أي الشراء). عند إغالق مركز شراء (أي البیع). یتم  العرضیتم استخدام سعر   )ب (

 فوائد التمدید 
(بتوقیت الخادم) ستخضع لفوائد التمدید. جمیع   23:59:59إلى الساعة    23:59:45الل الفترة من الساعة  خ جمیع المراكز التي تظل مفتوحة    2.13

(بتوقیت الخادم) قد تخضع لفوائد التمدید.    23:59:59إلى الساعة    23:59:45المراكز التي یتم فتحھا أو إغالقھا خالل الفترة من الساعة  
ً سیتم تمدید المراكز للیوم التالي إما بالخصم أو اإلضافة إلى حساب العمیل للمبلغ المحسوب وفق  إلى تفاصیل العقد.  ا

 مزامنة قاعدة األسعار  
برامج أو األجھزة، یحق للشركة مزامنة قاعدة األسعار على الخادم الحقیقي في حالة حدوث توقف غیر متوقع لتدفق األسعار بسبب خلل في ال 2.14

 من مصادر أخرى. وتشمل ھذه المصادر ما یلي:

 قاعدة األسعار المتاحة على الخادم التجریبي؛   )أ (

 . 3أي مصادر أخرى موثوق فیھا   )ب (

 القرارات وفقا لقاعدة األسعار المتزامنة. في حالة نشوء أي نزاع فیما یتعلق بالتوقف في تدفق األسعار، یتم اتخاذ جمیع  

 ) ”CFD“الفروقات ( متطلبات الرافعة المالیة/ الھامش لعقود 
یعتمد حجم الرافعة المالیة/الھامش على المراكز المفتوحة للعمیل على النحو الموضح في صفحة شروط التداول بالشركة على موقع الشركة   2.15

 اإللكتروني و/أو في محطة العمیل.

لشركة تغییر متطلبات الرافعة المالیة/الھامش لحساب التداول، ویدخل ھذا التغییر حیز النفاذ بأثر فوري دون الحاجة إلى تقدیم إخطار یحق ل  2.16
 مسبق. یجوز أن یتم تغییر متطلبات الرافعة المالیة/الھامش في الحاالت التالیة:

 خالل ظروف السوق غیر الطبیعیة؛  )أ (

 خالل حالة الطوارئ؛    )ب (

 أحداث القوة القاھرة.  خالل )ج (

ً یحق للشركة تطبیق متطلبات الرافعة المالیة / الھامش الجدیدة المعدلة وفق  2.17 كز  أعاله على المراكز الجدیدة وكذلك على المرا   2.16للبند    ا
 المفتوحة بالفعل. 

ً یحق للشركة تغییر متطلبات الرافعة المالیة/الھامش لعمیل معین في أي وقت وفق  2.18 خطي مسبق. ویصبح   لتقدیرھا المنفرد مع تقدیم إخطار   ا
 دائم.أي تعدیل من ھذا القبیل ساري المفعول بعد إخطار العمیل باستخدام وسیلة للمراسالت تكون قابلة للحفظ والتخزین بشكل 

 
 عند الضرورة، ال تتوفر المعلومات على الخادم التجریبي.       3
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 فتح مركز  .3

 من أجل إعطاء تعلیمات بفتح مركز، یحدد العمیل ما یلي: 3.1

 اسم األداة؛ و   )أ (

 حجم المعاملة.   )ب (

ً یضغط العمیل على زر "الشراء وفق  ،EAخبیر  ال مستشار  الحتى یمكن فتح مركز عن طریق محطة العمیل دون استخدام أداة    3.2  Buyللسوق"    ا
by Market أو زر "البیع وفق ً . یجوز في الحاالت التالیة أن یتم تنفیذ تعلیمات العمیل بفتح مركز بسعر یختلف  Sell by Marketللسوق"  ا

 عن السعر الذي تلقاه العمیل عن طریق محطة العمیل خالل أخر لقطة سوق: 

 إذا تغیر السعر الحالي منذ أخر لقطة للسوق؛   )أ (

 ق ھو سعر لحجم معاملة أقل من حجم معاملة تعلیمات العمیل.إذا كان السعر من أخر لقطة للسو  )ب (

ً سیتم في جمیع األحوال تنفیذ التعلیمات وفق   ألفضل سعر متاح من مزودي السیولة الذین تتعامل معھم الشركة. ا

ویات إیقاف الخسارة و/أو ، لن یصبح بمقدور العمیل تحدید مستEAالمستشار الخبیر  عند فتح مركز عن طریق محطة العمیل باستخدام أداة   3.3
ً جني الربح. وإذا رغب العمیل في إدخال ھذه األوامر، یستطیع للعمیل القیام بذلك من خالل تعدیل المركز الحالي وفق إلى    5.16للبنود من    ا

 بھذه الوثیقة. 5.22

 معالجة وتنفیذ التعلیمات الخاصة بفتح مركز 
 كان الھامش الحر یكفي لفتح المركز: بعد أن یتلقى الخادم تعلیمات العمیل بفتح مركز، یقوم الخادم تلقائیا بالتحقق مما إذا  3.4

 قة؛ الخسارة المعلّ  -ق  الھامش الجدید + الربح المعلّ  -یتم حساب "الھامش الحر" كما یلي: الھامش الحر = الرصید   )أ (

ً قة لكل المراكز المفتوحة والمركز الجدید وفقیتم حساب جمیع األرباح/ الخسائر المعلّ   )ب (  لألسعار الحالیة؛  ا

 ط؛ وبناءً على الھامش المحوّ   العمیل التراكمیة والھامش الالزم الجدید ("الھامش الجدید") للمراكز المتطابقة بناءً یتم حساب مراكز    )ج (
ح (من حیث الحجم) لجمیع المراكز باستثناء  على الھامش المبدئي بالنسبة للمراكز األخرى، والذي یتم حسابھ بمتوسط السعر المرجّ 

 المراكز المتطابقة؛ 

 اء العملیات الحسابیة السالفة الذكر للمركز الجدید و: إذا تم إجر  ) د(

    بھذه الوثیقةـ یتم فتح المركز. عملیة فتح المركز متبوعة بالسجل   البند  "الھامش الحر" أكبر من أو یساوي الصفر، مع مراعاة
 الخادم؛ أو ذو الصلة في ملف سجل  

  زام علیھا، أن ترفض تعلیمات فتح المركز وسیتم تسجیل رسالة  "الھامش الحر" أقل من الصفر، یحق عندئذ للشركة، بدون إل
 الخادم.في ملف سجل   No money"ال توجد أموال" 

 الخادم.  یتم اعتبار تعلیمات فتح المركز قد تم تنفیذھا وسیتم اعتبار المركز مفتوحا بعد ظھور السجل ذو الصلة في ملف سجل   3.5

 یكون لكل مركز مفتوح تذكرة في منصة التداول.   3.6

السوق. وفي ھذه الحالة، ستظھر  سترفض الشركة أي تعلیمات لفتح مركز إذا كانت التعلیمات تسبق السعر األول في محطة العمیل عند فتح   3.7
 رسالة "ال توجد أسعار" في نافذة محطة العمیل.

 إغالق مركز   .4

 من أجل إعطاء تعلیمات بإغالق مركز، یحدد العمیل ما یلي: 4.1
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 التذكرة؛ و  )أ (

 حجم المعاملة.   )ب (

ً على زر "اإلغالق وفق، یضغط العمیل  EA  حتى یمكن إغالق مركز عن طریق محطة العمیل بدون استخدام أداة مستشار خبیر  4.2 للسوق".    ا
ل یجوز في الحاالت التالیة أن یتم تنفیذ تعلیمات العمیل بإغالق مركز بسعر یختلف عن السعر الذي تلقاه العمیل عن طریق محطة العمیل خال

 أخر لقطة سوق: 

 إذا تغیر السعر الحالي منذ أخر لقطة للسوق؛   )أ (

 جم معاملة أقل من حجم معاملة تعلیمات العمیل.إذا كان السعر من أخر لقطة للسوق ھو سعر لح   )ب (

ً سیتم في جمیع األحوال تنفیذ التعلیمات وفق   ألفضل سعر متاح من مزودي السیولة الذین تتعامل معھم الشركة. ا

 معالجة وتنفیذ التعلیمات الخاصة بإغالق مركز  
ھ مقابل مركز مفتوح متطابق لنفس األداة، یمكن للعمیل القیام بذلك یرغب العمیل في إغالق  اً إذا كان من بین المراكز المفتوحة للعمیل مركز  4.3

. بعد مطابقة/إغالق مراكز العمیل المختارة، یجب Typeفي قائمة القائمة المنسدلة "النوع"    Close byباستخدام عنصر "اإلغالق حسب"  
ً أن یكون للعمیل مركز شراء/ بیع إما صفري أو صافي وفق للتعرض الكلي الصافي. یدرك العمیل أنھ سیتم تخصیص تذكرة جدیدة لصافي   ا

 المركز الكلي. 

ل  إذا كان من بین المراكز المفتوحة للعمیل مراكز متعددة یرغب العمیل في إغالقھا مقابل مراكز مفتوحة متطابقة لنفس األداة، یمكن للعمی   4.4
. بعد مطابقة/إغالق Typeفي قائمة القائمة المنسدلة "النوع"    Multiple Close by  القیام بذلك باستخدام عنصر "اإلغالق المتعدد حسب"

ً المراكز المختارة، یجب أن یكون للعمیل مركز شراء/ بیع إما صفري أو صافي وفق للتعرض الكلي الصافي. یدرك العمیل أنھ سیتم تخصیص   ا
 تذكرة جدیدة لصافي المركز الكلي. 

ً المركز قد تم تنفیذھا وسیتم اعتبار المركز مغلق یتم اعتبار تعلیمات إغالق  4.5  بعد ظھور السجل ذو الصلة في ملف سجل الخادم. ا

سترفض الشركة أي تعلیمات إغالق المركز إذا كانت التعلیمات تسبق السعر األول عند فتح السوق. وفي ھذه الحالة، ستظھر رسالة "ال    4.6
 توجد أسعار" في نافذة محطة العمیل.

فیھ أمر إیقاف الخسارة  یجوز أن ترفض الشركة أي تعلیمات إلغالق مركز إذا كانت التعلیمات تسبق إذا تم إعطاؤھا في الوقت الذي یكون  4.7
 أو جني الربح لذلك المركز في قائمة االنتظار من أجل تنفیذه. وفي ھذه الحالة، ستظھر رسالة "ال توجد أسعار" في نافذة محطة العمیل. 

تتحمل الشركة    في حالة إغالق أي مركز بشكل صحیح بما یتفق مع أحكام ھذه االتفاقیة خالل ظروف السوق الطبیعیة أو غیر الطبیعیة، ال  4.8
عدم   أي مسؤولیة تجاه العمیل إذا تكبد العمیل أي خسائر محتملة بناء على اإلجراءات االفتراضیة التي كان یعتزم العمیل القیام بھا في حالة

 إغالق المراكز المتنازع علیھا تحت أي ظرف من الظروف.

 

 األوامر .5

 أنواع األوامر في محطة العمیل 
 یمكن استخدام األوامر التالیة (األوامر المعلقة): حتى یتسنى لك فتح مركز،  5.1

 " ھو أمر لفتح مركز شراء عند سعر أعلى من السعر في وقت إدخال األمر؛ Buy Stop"  وقف الشراءأمر   )أ (

 " ھو أمر لفتح مركز بیع عند سعر أقل من السعر في وقت إدخال األمر؛ Sell Stop" وقف البیعأمر   )ب (

 و أمر لفتح مركز شراء عند سعر أقل من السعر في وقت إدخال األمر؛ " ھBuy Limit" حد الشراءأمر   )ج (

 " ھو أمر لفتح مركز بیع عند سعر أعلى من السعر في وقت إدخال األمر؛ Sell Limit"حد البیع أمر   ) د(
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 حتى یتسنى لك إغالق مركز، یمكن استخدام األوامر التالیة:   5.2

 ز مفتوح من قبل بسعر أقل ربحیة للعمیل من السعر في وقت إدخال األمر؛ " ھو أمر إلغالق مرك Stop Lossأمر إیقاف الخسارة "  )أ (

 " ھو أمر إلغالق مركز مفتوح من قبل بسعر أكثر ربحیة للعمیل من السعر في وقت إدخال األمر؛ Take Profitأمر جني الربح "  )ب (

 أمر إیقاف الخسارة و/أو أمر جني الربح اللذان یتم تفعیلھما بعد تنفیذ األمر المعلق المرتبطین بھ.  ”األمر المشروط“  )ج (

 متى وإلى متى یمكن إدخال األوامر   
لى ال یجوز للعمیل القیام بإدخال أو تعدیل أو حذف األوامر إال خالل ساعات التداول الخاصة باألداة المالیة ذات الصلة. ویمكن االطالع ع   5.3

 ساعات التداول لكل أداة مالیة في صفحة مواصفات العقد. 

 اً لھا وضع "صالح حتى اإللغاء") والذي یشار إلیھ اختصار ساعة تكون  24األوامر المعلقة على األدوات المالیة التي یتم تداولھا على مدار   5.4
"GTC "یمكن للعمیل تحدید تاریخ ووقت انتھاء الصالحیة في حقل "انتھاء الصالحیة ."Expiry . 

م حذفھا وسیت  Day Orderساعة تكون لھا وضع "أمر لیوم واحد"    24األوامر المعلقة على األدوات المالیة التي ال یتم تداولھا على مدار    5.5
 في نھایة جلسة التداول.

] على جمیع األدوات تكون لھا وضع "صالح حتى اإللغاء") والذي یشار  Take profit]. وجني الربح [Stop lossأوامر إیقاف الخسارة [  5.6
 ".GTC" اً إلیھ اختصار 

 إجراءات إدخال أمر  
 امیة التالیة: من أجل إعطاء تعلیمات بإدخال أمر معلق، یحدد العمیل المعاییر اإللز  5.7

 اسم األداة؛   )أ (

 حجم المعاملة؛   )ب (

 البیع)؛ و حد أو   وقف البیعأو  حد الشراءأو   وقف الشراءنوع األمر (  )ج (

 مستوى األمر.   ) د(

 باإلضافة إلى ذلك، یمكن أن یذكر العمیل المعاییر االختیاریة التالیة:  

 ارة (أو تم حذفھ إذا كان األمر قد تم إدخالھ بالفعل)؛ " أنھ لم بتم إدخال أمر إیقاف الخس0.0000مستوى إیقاف الخسارة. یعني "  ) ه(

 " أنھ لم بتم إدخال أمر جني الربح (أو تم حذفھ إذا كان األمر قد تم إدخالھ بالفعل)؛ أو 0.0000مستوى جني الربح. یعني "  ) و(

 تاریخ ووقت انتھاء صالحیة األمر المعلق.    ) ز (

 سیتم رفض التعلیمات إذا:

)i(  كانت أي من المعاییر اإللزامیة غیر محددة أو غیر صحیحة؛ أو 

)ii(  .كانت أي من المعاییر االختیاریة غیر صحیحة 

ستظھر في ھذه الحالة رسالة الخطأ "إیقاف الخسارة أو جني الربح غیر صالح" إذا كانت األوامر قد تم إدخالھا عن طریق محطة العمیل   
 ). EA(  خبیرالمستشار البدون استخدام أداة 

 یجب ذكر المعلومات التالیة إذا أعطى العمیل تعلیماتھ بإدخال أمر إیقاف الخسارة أو جني الربح:  5.8

 تذكرة المركز المفتوح؛  .أ

 " أنھ لم بتم إدخال أمر إیقاف الخسارة (أو تم حذفھ إذا كان األمر قد تم إدخالھ بالفعل)؛ و 0.0000مستوى إیقاف الخسارة؛ یعني "  .ب
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 " أنھ لم بتم إدخال أمر جني الربح (أو تم حذفھ إذا كان األمر قد تم إدخالھ بالفعل). 0.0000مستوى جني الربح؛ یعني "  .ج

، سیتم EAخبیر  المستشار  ال لومات غیر صحیحة وتم إدخال األمر عن طریق محطة العمیل بدون استخدام أداة  إذا كانت أي من ھذه المع  
 رفض التعلیمات وسیظل زر "تعدیل" غیر نشط. 

 إذا أعطى العمیل تعلیمات بإدخال األوامر المشروطة على أمر معلق، یجب على العمیل تحدید ما یلي:   5.9

 زم العمیل إدخالھ علیھ؛ تذكرة لألمر المعلق الذي یعت  .أ

 " أنھ لم بتم إدخال أمر إیقاف الخسارة (أو تم حذفھ إذا كان األمر قد تم إدخالھ بالفعل)؛ و 0.0000الخسارة؛ یعني " وقفمستوى   .ب

 " أنھ لم بتم إدخال أمر جني الربح (أو تم حذفھ إذا كان األمر قد تم إدخالھ بالفعل). 0.0000مستوى جني الربح؛ یعني "  .ج

،  )EA(  الخبیر  المستشارا كانت أي من  المعلومات المذكورة غیر صحیحة وتم إدخال األمر عن طریق محطة العمیل بدون استخدام أداة  إذ 
 سیتم رفض التعلیمات وسیظل زر "تعدیل" غیر نشط. 

اف الخسارة أو مستوى جني الربح  ما لم یذكر خالف ذلك في مواصفات العقد، فعند إعطاء التعلیمات، یجب أال یقل الفرق بین مستوى إیق  5.10
أو مستوى األمر المعلق وبین سعر السوق الحالي عن العدد المذكور من النقاط الخاص بكل أداة في مواصفات العقد، ویجب استیفاء الشروط 

 التالیة: 

) ویجب أال یتم إدخال األمر بسعر أقل Askبالنسبة إلى أمر إیقاف الخسارة على مركز بیع فإن سعر السوق الحالي ھو سعر الطلب (  .أ
ً من سعر الطلب مضاف  إلیھ ھذا العدد من النقاط؛ ا

إدخال األمر بسعر أعلى   ) ویجب أال یتمAskبالنسبة إلى أمر جني الربح على مركز بیع فإن سعر السوق الحالي ھو سعر الطلب (   .ب
ً من سعر الطلب مطروح   منھ ھذا العدد من النقاط؛ ا

) ویجب أال یتم إدخال األمر بسعر  Bid(  العرضبالنسبة إلى أمر إیقاف الخسارة على مركز شراء فإن سعر السوق الحالي ھو سعر    .ج
ً مطروح  العرضأعلى من سعر   منھ ھذا العدد من النقاط؛  ا

) ویجب أال یتم إدخال األمر بسعر أقل  Bid(  العرضبالنسبة إلى أمر جني الربح على مركز شراء فإن سعر السوق الحالي ھو سعر    . د
ً مضاف العرضمن سعر   إلیھ ھذا العدد من النقاط؛ ا

) ویجب أال یتم إدخال األمر بسعر أعلى  Askطلب () فإن سعر السوق الحالي ھو سعر الBuy Limit(  حد الشراءبالنسبة إلى أمر    .ه
ً من سعر الطلب مطروح   منھ ھذا العدد من النقاط؛ ا

) ویجب أال یتم إدخال األمر بسعر أقل  Ask) فإن سعر السوق الحالي ھو سعر الطلب ( Buy Stop(    وقف الشراءبالنسبة إلى أمر    .و
ً من سعر الطلب مضاف  إلیھ ھذا العدد من النقاط؛ ا

) ویجب أال یتم إدخال األمر بسعر أقل من  Bid(   العرض) فإن سعر السوق الحالي ھو سعر  Sell Limit(حد البیع  سبة إلى أمر  بالن  .ز
ً مضاف  العرضسعر    إلیھ ھذا العدد من النقاط؛ و ا

مر بسعر أعلى  ) ویجب أال یتم إدخال األBid(  العرض) فإن سعر السوق الحالي ھو سعر  Sell Stop(  وقف البیعبالنسبة إلى أمر    .ح
ً مطروح  العرضمن سعر   منھ ھذا العدد من النقاط؛  ا

المشروط ومستوى األمر المعلق    ما لم یذكر خالف ذلك في مواصفات العقد، فعند إعطاء التعلیمات، یجب أال یكون الفرق بین مستوى األمر  5.11
 یفاء الشروط التالیة: أقل من العدد المذكور من النقاط الخاص بكل أداة في مواصفات العقد، ویجب است

بسعر أعلى من مستوى    Buy Stop   وقف الشراءأو    Buy Limit  حد الشراءعلى    Stop Lossالخسارة    وقفیجب عدم إدخال    .أ
ً األمر المعلق مطروح   منھ ھذا العدد من النقاط؛ و ا

بسعر أقل من مستوى األمر    Sell Stop   وقف البیعأو    Sell Limitحد البیع  على    Stop Lossالخسارة    وقفیجب عدم إدخال    .ب
ً المعلق مضاف  إلیھ ھذا العدد من النقاط؛ و ا
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بسعر أقل من مستوى األمر    Buy Stop  وقف الشراءأو    Buy Limit  حد الشراءعلى  Take Profit   األرباحیجب عدم إدخال جني    .ج
ً المعلق مضاف  إلیھ ھذا العدد من النقاط؛ و ا

بسعر أعلى من مستوى األمر    Sell Stop   وقف البیعأو    Sell Limitحد البیع  على  Take Profitیجب عدم إدخال جني الربح     . د
ً المعلق مطروح   منھ ھذا العدد من النقاط؛ و ا

 الخادم.یتم اعتبار تعلیمات إدخال األمر قد تم تنفیذھا وسیتم اعتبار األمر قد تم إدخالھ بعد ظھور السجل ذو الصلة في ملف سجل   5.12

 ة لكل معلق. تكون ھناك تذكر  5.13

یجوز أن ترفض الشركة أي تعلیمات إلدخال أمر إذا كانت التعلیمات تسبق السعر األول عند فتح السوق. وفي ھذه الحالة،  ستظھر رسالة    5.14
 "ال توجد أسعار" في نافذة محطة العمیل.

بمعالجة ھذه التعلیمات،    المتداولي، خالل قیام  یحق للشركة، بدون إلزام علیھا، أن ترفض تعلیمات إلدخال أمر مشروط إذا وصل السعر الحال   5.15
 . 5.11أو البند   5.10إلى المستوى الذي عنده یتم انتھاك البند 

 إجراءات تعدیل وحذف األمر  
 یلي: إذا أعطى العمیل تعلیمات بتعدیل معاییر أمر معلق (مستوى األمر المعلق و/أو األوامر المشروطة)، یجب على العمیل تحدید ما   5.16

 التذكرة؛  .أ

 مستوى األمر المعلق؛  .ب

 " أنھ لم بتم إدخال أمر إیقاف الخسارة (أو تم حذفھ إذا كان األمر قد تم إدخالھ بالفعل)؛ و 0.0000مستوى إیقاف الخسارة؛ یعني "  .ج

 " أنھ لم بتم إدخال أمر جني الربح (أو تم حذفھ إذا كان األمر قد تم إدخالھ بالفعل). 0.0000مستوى جني الربح؛ یعني "  . د

ات المذكورة غیر صحیحة وتم إدخال/تعدیل/حذف األوامر عن طریق محطة العمیل بدون استخدام أداة مستشار إذا كانت أي من  المعلوم 
 غیر نشط. Modify، سیتم رفض التعلیمات وسیظل زر "تعدیل"  (EAخبیر ( 

 د ما یلي:إذا أعطى العمیل تعلیمات بتعدیل مستوى إیقاف الخسارة وجني الربح على مركز مفتوح، یجب على العمیل تحدی  5.17

 التذكرة؛  .أ

 " أنھ لم بتم إدخال أمر إیقاف الخسارة (أو تم حذفھ إذا كان األمر قد تم إدخالھ بالفعل)؛ و 0.0000مستوى إیقاف الخسارة؛ یعني "  .ب

 " أنھ لم بتم إدخال أمر جني الربح (أو تم حذفھ إذا كان األمر قد تم إدخالھ بالفعل). 0.0000مستوى جني الربح. یعني "  .ج

كانت أي من  المعلومات المذكورة غیر صحیحة وتم إدخال/تعدیل/حذف األوامر عن طریق محطة العمیل بدون استخدام أداة مستشار   إذا 
 غیر نشط. Modify، سیتم رفض التعلیمات وسیظل زر "تعدیل"  (EAخبیر ( 

 عندما یعطي العمیل تعلیمات بحذف أمر معلق، یجب على العمیل تحدید ما یلي:  5.18

ً بار تعلیمات تعدیل أو حذف األمر بأنھ قد تم تنفیذھا وسیتم اعتبار األمر معدالً أو محذوفیتم اعت  5.19 بعد ظھور السجل ذو الصلة في ملف سجل   ا
 الخادم.

یجوز أن ترفض الشركة أي تعلیمات لتعدیل أو حذف أمر إذا كانت التعلیمات تسبق السعر األول عند فتح السوق. وفي ھذه الحالة، ستظھر    5.20
 رسالة "ال توجد أسعار" في نافذة محطة العمیل.

، وضع األمر في قائمة االنتظار من أجل یحق للشركة، بدون إلزام علیھا، أن ترفض تعلیمات لتعدیل أو حذف أمر إذا تم، خالل معالجة األمر 5.21
ً تنفیذه وفق  بھذه الوثیقة.  5.23للبند   ا
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لزام علیھا، إلغاء تعدیل مستوى األمر أو حذف األمر، إذا  عندما یعطي العمیل تعلیمات لتعدیل أو حذف مستوى األمر، یحق للشركة، بدون إ 5.22
ً كان قد تم االنتھاء من معالجة ھذه التعلیمات بعد وضع األمر في قائمة االنتظار من أجل تنفیذه وفق  بھذه الوثیقة.  5.23للبند   ا

 إجراءات تنفیذ األمر 
 یتم وضع األمر في قائمة االنتظار من أجل تنفیذه في الحاالت التالیة:   5.23

) في تدفق األسعار  Bid(  العرض یتم وضع أمر جني الربح على مركز شراء مفتوح في قائمة االنتظار من أجل تنفیذه إذا أصبح سعر    .أ
 مر؛ یساوي أو أعلى من مستوى األ

) في تدفق  Bid(  العرض یتم وضع أمر إیقاف الخسارة على مركز شراء مفتوح في قائمة االنتظار من أجل تنفیذه إذا أصبح سعر    .ب
 األسعار یساوي أو أقل من مستوى األمر؛

) في تدفق األسعار  Askیتم وضع أمر جني الربح على مركز بیع مفتوح في قائمة االنتظار من أجل تنفیذه إذا أصبح سعر الطلب (   .ج
 یساوي أو أقل من مستوى األمر؛ 

ألسعار ) في تدفق اAskیتم وضع أمر إیقاف الخسارة على مركز بیع مفتوح في قائمة االنتظار من أجل تنفیذه إذا أصبح سعر الطلب (  . د
 یساوي أو أعلى من مستوى األمر؛ 

) في تدفق األسعار یساوي Ask) في قائمة االنتظار من أجل تنفیذه إذا أصبح سعر الطلب (Buy Limit(   حد الشراءیتم وضع أمر     .ه
 أو أقل من مستوى األمر؛ 

) في تدفق األسعار یساوي أو  Bid(  العرض ) في قائمة االنتظار من أجل تنفیذه إذا أصبح سعر Sell Limit(حد البیع یتم وضع أمر    .و
 أعلى من مستوى األمر؛ 

) في تدفق األسعار یساوي Ask) في قائمة االنتظار من أجل تنفیذه إذا أصبح سعر الطلب ( Buy Stop( وقف الشراءیتم وضع أمر    .ز
 أو أعلى من مستوى األمر؛ 

) في تدفق األسعار یساوي  Bid(  العرض) في قائمة االنتظار من أجل تنفیذه إذا أصبح سعر  Sell Stop(   وقف البیعیتم وضع أمر    .ح
 أو أقل من مستوى األمر؛ 

 بعد وضع األمر المعلق في قائمة االنتظار من أجل تنفیذه، یقوم الخادم تلقائیا بالتحقق مما إذا كان الھامش الحر یكفي لفتح المركز:   5.24

اب مراكز العمیل التراكمیة والھامش الالزم الجدید ("الھامش الجدید") للمراكز المتطابقة بناء على الھامش المحوط؛ وبناء یتم حس  .أ
على الھامش المبدئي بالنسبة للمراكز األخرى، والذي یتم حسابھ بمتوسط السعر المرجح (من حیث الحجم) لجمیع المراكز باستثناء  

 المراكز المتطابقة؛ 

ان مستوى األمر المعلق یقع في الفجوة السعریة، یتم حساب األرباح/الخسائر المعلقة لجمیع المراكز المفتوحة والمركز الجدید إذا ك  .ب
ً وفق  لألسعار الحالیة في وقت وضع األمر في قائمة االنتظار من أجل تنفیذه؛ و ا

 الخسارة المعلقة؛  -دید + الربح المعلق  الھامش الج  -یتم حساب "الھامش الحر" كما یلي: الھامش الحر = الرصید   .ج

إذا تم إجراء العملیات الحسابیة السالفة الذكر للمركز الجدید وكان "الھامش الحر" أقل من الصفر، یحق عندئذ للشركة، بدون إلزام   . د
في ملف سجل   No moneyعلیھا، أن ترفض تعلیمات فتح المركز  وحذف األمر المعلق وسیتم تسجیل رسالة "ال توجد أموال"  

 الخادم.

 الخادم.  یتم اعتبار أن األمر قد تم تنفیذه بمجرد أن یظھر السجل ذو الصلة في ملف سجل    5.25

الخادم ویكون للمركز الذي تم فتحھ باستخدام في حالة تنفیذ األمر المعلق، تكون عملیة فتح المركز متبوعة بالسجل ذو الصلة في ملف سجل    5.26
 المعلق.  ھذا األمر نفس تذكرة األمر
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في حاالت عدم وجود سیولة كافیة عند مستوى األمر و/أو وقوع مستوى األمر بداخل فجوة سعریة عند فتح السوق و/أو خالل تدفق السعر    5.27
ً (األسعار)، یجوز للشركة، وفق   وجني الربح  Sell Limitحد البیع  و  Buy Limit  حد الشراءلتقدیرھا المطلق وحدھا دون غیرھا، تنفیذ أوامر    ا

Take Profit وفق ً  للسعر المطلوب في لحظة تنفیذ األمر. ا

في حاالت عدم وجود سیولة كافیة عند مستوى األمر و/أو وقوع مستوى األمر بداخل فجوة سعریة عند فتح السوق و/أو خالل تدفق السعر    5.28
ً (األسعار)، یجوز للشركة، وفق وإیقاف الخسارة   Sell Stop  وقف البیعو  Buy Stop  الشراءوقف  ، تنفیذ أوامر  والمنفرد لتقدیرھا المطلق    ا

Stop Loss وفق ً للسعر المتاح وقتئذ في لحظة تنفیذ األمر. یقر العمیل ویقبل ویوافق بموجب ھذه الوثیقة على أن سعر التنفیذ قد یختلف عن   ا
 مستوى األمر. 

افیة لتحویط الصفقة مع مزودي السیول عند مستوى األمر. في حالة عدم یمكن أن یتم تنفیذ األمر المعلق بشكل جزئي إذا لم تتوفر سیولة ك  5.29
  توافر السیولة الكافیة من مزودي السیولة لتنفیذ األمر بشكل كامل عند مستوى األمر، یتم تنفیذ األمر بشكل جزئي وإصدار أمر معلق جدید 

 س. للمقدار الذي لم یتم تنفیذه من األمر بنفس المعاییر المحددة في األسا

في الحاالت التي یكون فیھا مستوى األمر المعلق و/أو مستوى إیقاف الخسارة و/أو مستوى جني الربح بداخل فجوة سعریة عند فتح السوق   5.30
ً و/أو خالل تدفق السعر (األسعار)، تقوم الشركة، وفق ، بفتح المركز وإغالقھ على الفور عند نفس نقطة التحرك والمنفردلتقدیرھا المطلق    ا

ً عري وفقالس  ألول سعر متاح. ا

 " Stop Outاإلغالق اإلجباري "  .6

ال رجعة فیھ أنھ یقبل ویوافق على أنھ یحق للشركة إغالق المراكز المفتوحة للعمیل دون موافقة   اً بموجب قبول ھذه االتفاقیة، یقر العمیل إقرار  6.1
العمیل أو دون إخطار مسبق إذا كان الرصید المتحرك للعمیل أقل من مستوى اإلیقاف اإلجباري المحدد في صفحة شروط التداول على موقع 

 الشركة اإللكتروني. 

ً یقر العمیل ویقبل ویوافق بموجب ھذه الوثیقة على أنھ وفقو.  یراقب الخادم مستوى الھامش  6.2 المذكور أعاله، یصدر الخادم تعلیمات   6.1للبند    ا
ً اإلغالق اإلجباري وفق  یتم تنفیذو  .اإلیقاف اإلجباري إلغالق المركز للسعر الذي قامت بھ الشركة بتحویط الصفقة. یوافق العمیل على أن   ا

ً السعر الذي تم بھ تنفیذ األمر قد یكون مختلف  عن السعر الذي ورد في تعلیمات اإلغالق اإلجباري. ا

ً یقر العمیل ویقبل ویوافق بموجب ھذه الوثیقة على أنھ یحق للشركة، وفق السعر حتى یعكس تكلفة ، تعدیل ھذا  زالمنفردلتقدیرھا المطلق    ا
ً یتم تنفیذ اإلغالق اإلجباري وفقو(تكالیف) التحوط.   للسعر  الحالي المتاح في لحظة تنفیذ األمر.    ا

اري، یتم تنفیذ اإلغالق اإلجباري  یقر العمیل ویقبل ویوافق بموجب ھذه الوثیقة على أنھ في الحاالت التي تقوم فیھا الشركة بتنفیذ اإلغالق اإلجب
السعر، وفق تعدیل  للشركة  المركز  ویحق  بتحویط  الشركة  بھ  قامت  الذي  ً بالسعر  تكلفة    ا یعكس  الشركة وحدھا دون غیرھا، حتى  لتقدیر 

 (تكالیف) التحوط.

ً یوافق العمیل على أن سعر التنفیذ قد یكون مختلف  6.3  جباري. عن السعر الذي ورد في تعلیمات اإلغالق اإل ا

 الخادم مشتمالً على مالحظة بشأن "اإلغالق اإلجباري".  بعد إغالق المركز، یظھر السجل ذو الصلة في ملف سجل  6.4

إذا كان للعمیل مراكز مفتوحة متعددة، سیكون المركز األول الذي سیتم وضعھ في قائمة االنتظار من أجل تنفیذه ھو المركز صاحب أعلى   6.5
 خسارة معلقة. 

ً دون سابق إنذار إذا كان ذلك الزمة إغالق أي مراكز مفتوحة العمیل یحق للشرك  6.6 ً وفق ا  لعملیة النزاع. ا

ً یرجى مراعاة أنھ یجوز أن تقوم الشركة، وفق  6.7 لتقدیرھا المنفرد خالل الساعة التي تسبق إغالق جلسة التداول كل یوم جمعة أو في أي وقت  ا
% على الترتیب، لجمیع  130% إلى 80% ومن  100% إلى  50لب تغییر الھامش من آخر، بتغییر مستوى اإلغالق اإلجباري ومستوى ط

باإلضافة إلى ذلك، یرجى العلم بأنھ یجوز للشركة تمدید ھذه التعدیالت للفترة التي تراھا ضروریة بعد فتح السوق،  .ECN MT4حسابات  
 من خالل تقدیم إخطار خطي مسبق إلى العمیل. 



 

 

 
، ومرخصة وخاضعة 200015") تحت ترخیص رقم ADGMالعالمي (" أبو ظبي، ھي شركة توصیة باألسھم مؤسسة ومسجلة بموجب قوانین سوق ME Ltd Exinityشركة  

أبو  خاتم، مربعة سوق ، برج ال16، الطابق 104-16ویقع مقرھا المسجل في    000004692تحمل الشركة رقم التسجیل    ").FSRAللرقابة من جانب سلطة تنظیم الخدمات المالیة (" 
 ، اإلمارات العربیة المتحدة. أبو ظبي العالمي، جزیرة الماریة،  ظبي

 11صفحة   

 ق بعقود الفروقات على األسھم/ المؤشرات إجراءات الشركات فیما یتعل .7

عند تداول عقود الفروقات على األسھم وعقود الفروقات على المؤشرات، یرجى العلم بأنھ یجوز للشركة تطبیق إجراءات معقولة حتى تعكس  7.1
المثال ال الحصر: تجزئة  تأثیر إجراءات الشركات على األصول األساسیة موضوع ھذه العقود. ویمكن أن یتضمن ذلك ما یلي، على سبیل  

مج  األسھم / إعادة تجمیع األسھم المجزأة، توزیعات أرباح األسھم، مزایا وحقوق اإلصدار التي تنطبق على المستثمرین الحالیین، عملیات الد
 أو االستحواذ ...الخ.

ً یرجى أیض 7.2 یؤثر على األسھم األساسیة. یجوز للشركة    العلم بأن العمیل یتحمل وحده مسؤولیة معرفة إذا كان ھناك حدث قادم للشركة قد  ا
ً تقاضي تكالیف مرتبطة بإجراءات الشركات المعنیة، وفق التجاه مركز العمیل (شراء/ بیع)، بدون إخطار حیث یتم تطبیق ھذه الرسوم على   ا

 الشركة بشكل مباشر من جانب مزودي السیولة الذین تتعامل معھم الشركة.

ت أرباح األسھم التي یتم تطبیقھا على حساب العمیل، یجب على العمیل االحتفاظ بصفقة مفتوحة عند إغالق  فیما یتعلق بتعدیالت توزیعا  7.3
 جلسة التداول في یوم العمل الذي یسبق تاریخ انتھاء الحق في الحصول على توزیعات األرباح.

 االتصاالت  .8

 یجوز للشركة أن تستخدم ما یلي من أجل التواصل مع العمیل:  8.1

 البرید الداخلي لمحطة العمیل؛   .أ

 البرید اإللكتروني؛   .ب

 الھاتف؛   .ج

 صفحة أخبار الشركة بموقع الشركة اإللكتروني؛   . د

 طریق المتصفح أو الھاتف المحمول. إخطار عن  .ه

من أجل التواصل مع     8.4تستخدم الشركة تفاصیل االتصال التي یقدمھا العمیل خالل فتح حساب التداول أو التي یتم تحدیثھا وفقا للبند رقم 
 میل على قبول استالم أي إخطارات أو رسائل من الشركة في أي وقت.العمیل، ویوافق الع 

 یتم اعتبار أي مراسالت إلى العمیل (وثائق، إخطارات، تأكیدات، بیانات ...الخ) بأنھ قد تم تسلیمھا:  8.2

 بعد إرسالھا؛ اً إذا تم إرسالھا عبر البرید الداخلي لمحطة العمیل، فور   .أ

 لكتروني، في غضون ساعة واحدة من إرسالھا؛ إذا تم إرسالھا عن طریق البرید اإل  .ب

 إذا كان عن طریق الھاتف، فبمجرد انتھاء المحادثة الھاتفیة؛   .ج

 إذا تم نشرھا باستخدام صفحة أخبار الشركة بالموقع اإللكتروني للشركة، فبعد مرور ساعة واحدة من النشر.  . د

 في غضون ساعة واحدة من إرسالھا. لمحمول،  باستخدام إخطارات عن طریق المتصفح أو الھاتف اإذا تم إرسالھا  .ه

ً تحقیق  8.3 ً صباح   9، تعني "ساعات العمل" الوقت من الساعة  8ألغراض البند رقم    ا مساء بتوقیت غرینتش/ التوقیت البریطاني   5إلى الساعة    ا
الرجوع إلى قسم "مواصفات   بالعمالءویُنصح  (من أخر عطلة نھایة أسبوع في أكتوبر إلى أخر عطلة نھایة أسبوع في مارس).    4الصیفي  +

 العقد "المتاح على الموقع اإللكتروني للشركة. 

 یجب أن یقوم العمیل بإخطار الشركة على الفور بأي تغییر في تفاصیل االتصال الخاصة بالعمیل.  8.4
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یل سببا لالعتقاد بأن ھذا التأكید غیر یتم تأكید المعامالت عن طریق البرید اإللكتروني خالل یوم العمل التالي بعد التنفیذ. وإذا كان لدى العم   8.5
بندصحیح أو إذا لم یتلقى العمیل أي تأكید (على الرغم من أن المعاملة قد تمت)، یجب على العمیل التواصل مع دعم العمالء بالشركة وفقا لل

 بھذه الوثیقة.  8رقم 

ً في الیوم األول من كل شھر، ترسل الشركة كشف  8.6 إلى البرید اإللكتروني للعمیل یتضمن جمیع المعامالت التي أجراھا العمیل خالل الشھر    ا
 السابق.

مستلمة عن طریق الھاتف ملزمة كما لو كانت یجوز تسجیل أي محادثة ھاتفیة تتم بین الشركة والعمیل. تكون جمیع التعلیمات والطلبات ال  8.7
ً وردت كتابة. تؤول الملكیة الحصریة ألي تسجیالت إلى الشركة وحدھا ویقبلھا العمیل بوصفھا دلیالً قاطع على صحة التعلیمات أو الطلبات   ا

تلك التسجیالت إلى أي محكمة أو سلطة أو المحادثات المسجلة على ھذا النحو. یوافق العمیل على أنھ یجوز للشركة تسلیم نسخ مطبوعة من  
 رقابیة أو ھیئة حكومیة. 

 الحساب الخامل   .9

ً یحق للشركة، بموجب شروط وأحكام ھذه االتفاقیة وبمقتضى سیاساتھا وإجراءاتھا الداخلیة، بأن تقوم، وفق  9.1 لتقدیرھا المطلق، بوضع سیاسة  ا
ً للحسابات الخاملة و/أو فرض رسوم معالجة على أي حساب خامل شھری ) أشھر  6و/أو إغالق حساب التداول عند و/أو بعد مرور ستة (  ا

دم نشاط الحساب في الحاالت التالیة: متتالیة من ع

 ) أشھر متتالیة، تعتبر الشركة أن حساب التداول خامالً و/أو غیر نشط. 6عندما ال یقوم العمیل بأي معامالت مع الشركة لمدة ستة (  .أ

ً عندما یوجد رصید نقدي إیجابي في الحساب الخامل للعمیل، یحق للشركة أن تقوم، وفق .ب بیق و/أو فرض رسوم لتقدیرھا المطلق، بتط  ا
ً شھریمعالجة   وكما یتم تعدیلھا من وقت آلخر من جانب الشركة.  ا

عندما یبذل العمیل محاولة صادقة لتسویة أرصدة حساباتھ/حساباتھا، یحق للشركة التنازل عن أي و/أو جمیع المدفوعات و/أو الرسوم    .ج
ً وفق  لتقدیرھا المطلق والمنفرد.  ا

، لن تفرض الشركة رسوم المعالجة ولكن یحق للشركة إغالق حساب (حسابات اً حسابات الخاملة للعمیل صفرعندما یكون الرصید النقدي لل 9.2
 ) أشھر متتالیة من عدم النشاط. 6التداول) عند و/أو بعد مرور فترة ستة (

إجراءات تسویة المنازعات وإجراءات الشكاوى   .10

 الشكاوى إجراءات  

والعمیل الشروع في عملیة تسویة المنازعات. إذا نشأ أي نزاع یرى فیھ العمیل بشكل معقول أن الشركة سواء بقیامھا یحق لكال من الشركة   10.1
أو بعدم قیامھا بأي إجراء ما تكون قد خالفت شرطا أو أكثر من شروط العمل ھذه، یحق للعمیل تقدیم شكوى للشركة في أقرب وقت ممكن  

ً عملی  شكوى.بعد حدوث المسألة محل ال ا

ً . یتم منح الشكوى الجدیدة رقمMyExinityحتى یتسنى للعمیل تقدیم شكوى، ینبغي على العمیل ملء النموذج الموحد المتوفر في  10.2  اً فرید ا
ً خاص بھا، وسیتم إخطار العمیل بحالة شكواه عبر البرید اإللكتروني من خالل رسالة إلكترونیة مرسلة من  ا

 compliance.ad@exinity.com.  

یجب أن تتضمن الشكوى ما یلي:  10.3

mailto:complaints.ad@exinity.com
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 اریا)؛  اسم العمیل ولقبھ (أو اسم الشركة إذا كان العمیل شخصا اعتب .أ

 اسم تسجیل دخول العمیل في محطة العمیل؛    .ب

تفاصیل عن متى بدأت المسألة محل النزاع (التاریخ والوقت وفقا للمنطقة الزمنیة لمحطة العمیل)؛  .ج

 تذكرة المركز أو األمر المعلق؛    . د

ً وصف للمسألة محل النزاع مدعوم .ه  بالمرجع الذي یستند إلیھ العمیل في ھذه االتفاقیة.   ا

ال یجوز أن تتضمن الشكوى ما یلي:  10.4

تقییم عاطفي للمسألة محل النزاع؛   )أ (

لغة بذیئة؛   )ب (

مفردات غیر منضبطة.   )ج (

. 10.4أو   10.3أو   10.1یحق للشركة رفض الشكوى إذا تمت مخالفة البنود  10.5

 ملف سجل الخادم   

المطلقة على أي   10.6 المعلومات موثوقیة في حالة حدوث أي نزاع. ویحظى ملف سجل الخادم باألولویة  ملف سجل الخادم ھو أكثر مصادر 
مصادر أخرى بما في ذلك ملف سجل محطة العمیل ألن ملف سجل محطة العمیل ال یقوم بتسجیل كل مرحلة من مراحل تنفیذ تعلیمات 

وطلبات العمیل. 

ملف سجل الخادم المعلومات ذات الصلة التي یشیر إلیھا العمیل، یجوز أال یتم النظر في االدعاء المعتمد على ھذا الدلیل.  إذا لم یسجل 10.7

التعویض  

 یجوز للشركة تسویة جمیع المنازعات من خالل ما یلي:   10.8

ً التصحیحي نصاإلیداع في / الخصم من حساب التداول الخاص بالعمیل: ویكون لھذا القید المحاسبي  )أ ( ً تفسیری ا ؛ ا

 إعادة فتح المراكز التي تم إغالقھا بالخطأ؛ أو    )ب (

حذف المراكز التي تم فتحھا بالخطأ أو األوامر المدخلة بالخطأ.  )ج (

ً یحق للشركة اختیار طریقة تسویة المنازعات وفق      10.9  لتقدیرھا المنفرد.   ا

یتم تسویة المنازعات التي لم یرد ذكرھا في ھذه االتفاقیة وفقا للممارسات الشائعة في السوق ووفقا لتقدیر الشركة المنفرد.  10.10

إذا حدث توقف لتدفق األسعار بسبب خلل في البرمجیات و/أو األجھزة، یتم اتخاذ جمیع القرارات المتعلقة بالنزاع على أساس قاعدة  10.11
ً الحقیقیة والتي یتم مزامنتھا وفقأسعار الخادم الحیة/   بھذه الوثیقة.  2.11للبند  ا

ال تتحمل الشركة أي مسئولیة تجاه العمیل إذا حصل العمیل ألي سبب من األسباب على أرباح أقل مما كان یأمل أو إذا تكبد العمیل  10.12
خسارة نتیجة لعدم إتمام إجراء كان العمیل یعتزم إتمامھ. 
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 ولیة تجاه العمیل فیما یتعلق بأي ضرر غیر مباشر أو تبعي أو ضرر غیر مالي (االضطراب االنفعالي، ...إلخ).  ال تتحمل الشركة أي مسئ 10.13

ً تنظر إدارة االمتثال في أي شكاوى یقدمھا العمیل وتقوم بالتحقیق في أي نزاع أو شكوى في أقرب وقت ممكن عملی  10.14  . ا

(أ) و/أو (ب) و/أو (ج) في أقرب وقت ممكن في حدود المعقول ولكن على   10.8تتخذ الشركة جمیع اإلجراءات الالزمة وفقا للبنود   10.15
 أي حال، في غضون یوم عمل واحد بعد اتخاذ الشركة لقرارھا بشأن النزاع.   

 رفض الشكوى   

 
ً إذا تم إخطار العمیل مسبق 10.16 العمیل بإجراء أعمال البناء الروتینیة للخادم، لن یتم قبول أي شكاوى مقدمة عن طریق البرید الداخلي لمحطة    ا

 ى.  فیما یتعلق بأي تعلیمات غیر منفذة والتي تم إعطاؤھا خالل فترة البناء ھذه. وال یعتبر عدم تلقي العمیل إخطارا بذلك سببا لتقدیم شكو 

، ال یتم قبول الشكاوى المتعلقة بوقت نفیذ األمر، بغض النظر عن مقدار الوقت الذي یحتاجھ التاجر لتنفیذ 5.27شریطة عدم مخالفة البند   10.17
 التعلیمات أو الوقت الذي قام فیھ ملف سجل أمر بتسجیل تنفیذ األمر.  

ي تتم باستخدام الھامش الحر الفائض المؤقت على حساب التداول والذي ال یتم قبول شكاوي العمیل فیما یتعلق بالنتائج المالیة للصفقات الت 10.18
تم كسبھ من خالل مركز رابح (والذي قامت الشركة بإلغائھ فیما بعد) أو الذي تم فتحھ بسعر خاطئ (سعر غیر سوقي) أو بسعر تم 

 الحصول علیھ نتیجة لخطأ واضح.  

فیھا على أسعار شركات أخرى أو أنظمة   اً عتبار إلى أي أدلة یقدمھا العمیل مستندفیما یخص جمیع المنازعات، لن یتم النظر بعین اال 10.19
 معلومات أخرى.  

یقر العمیل بأن العمیل لن یكون بمقدوره إدارة المركز أثناء النظر في الشكوى المتعلقة بھذا المركز وأنھ لن یتم قبول أي شكاوى بشأن  10.20
 ھذه المسألة.  

تقوم بإخطار العمیل بأنھ قد تم حل الشكوى وأن المركز قد أعید فتحھ، ویتحمل العمیل المسئولیة عن جمیع یقر العمیل بأن الشركة لن   10.21
 المخاطر فیما یخص ذلك.   

م بعد تسویة النزاع، یحق للشركة تفعیل مستویات إیقاف الخسارة وجني الربح بالترتیب الزمني الذي كان سیتم تفعیلھما بھ إذا لم یكن قد ت 10.22
 غالق اإلجباري.  تنفیذ اإل 

 یحق للشركة إبطال أي معاملة إذا قام مزود السیولة بإلغاء الصفقة المحوطة المقابلة.   10.23

ً من المسلم بھ والمقبول بموجب ھذه الوثیقة أنھ یجب على العمیل أیض 10.24 الرجوع إلى سیاسة إدارة الشكاوى المنشورة على الموقع اإللكتروني   ا
 ، فیما یتعلق بالشروع في اإلجراء سالف الذكر.للشركة وتعدیالتھا من حین آلخر

 

 مسؤولیة الطرفین .11

ً یكون العمیل مسؤوالً عن جمیع المسؤولیات أو الخسائر أو التكالیف أی 11.1 كان نوعھا أو طبیعتھا والتي قد نتقاضاھا من العمیل نتیجة لعدم أداء   ا
ق بأي تعلیمات تم استالمھا من العمیل أو بسبب سوء استخدام السوق أو العمیل اللتزامات العمیل المفروضة بموجب ھذه االتفاقیة، فیما یتعل

  معاملة تنفذھا الشركة نیابة عن العمیل أو فیما یتعلق بأي معلومات أو بیانات خاطئة سواء تم تقدیمھا إلى الشركة أو إلى أي طرف خارجي 
ت والتكالیف القانونیة واإلداریة التي تتكبدھا الشركة فیما یتعلق و/أو جھة مقدمة للسیولة. یقر العمیل بأن مسؤولیتھ تمتد إلى المصروفا

ل باتخاذ أي إجراء قانوني أو تحقیقي ضد العمیل، أو تقدیم تعلیمات إلى أي وكالة تحصیل دیون، أو السترداد األموال التي یدین بھا العمی 
 للشركة. 

یتعلق بأي خسائر أو مسؤولیات أو أحكام أو دعاوى قضائیة أو إجراءات    یوافق العمیل على أنھ یخلي مسؤولیة الشركة ویبرئ ذمتھا فیما  11.2
أو مطالبات أو أضرار و/أو تكالیف یتكبدھا العمیل، والتي تكون ناجمة عن أو ناشئة نتیجة أي فعل أو امتناع عن أي فعل من جانب أي 
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و/أو تفاصیل األمان لحساب العمیل سواء حدث ذلك شخص یقوم بالوصول إلى حساب العمیل باستخدام رقم الحساب و/أو كلمة المرور  
 الوصول بتفویض من العمیل أو ال. 

لن تكون الشركة مسؤولة عن أي تقصیر في أداء االلتزامات و/أو إغفال و/أو سھو و/أو خطأ و/أو إعسار و/أو حل ألي طرف خارجي    11.3
ً إال إذا كان ذلك ناتج  مرتبطة و/أو شركة   عن إھمال الشركة أو احتیالھا أو تقصیرھا المتعمد في أداء التزاماتھا. ا

یتم تقدیم بعض المعلومات ذات الصلة بخدمات الشركة من جانب أطراف خارجیة وال تتحمل الشركة أي مسؤولیة عن أي حالة من حاالت   11.4
ً االت التي یكون فیھا عدم الدقة أو السھو أو الخطأ ناجمعدم الدقة أو السھو أو الخطأ في المعلومات المقدمة إلى الشركة إال في الح  عن   ا

 إھمال الشركة أو احتیالھا أو تقصیرھا المتعمد في أداء التزاماتھا.

دون المساس بأي حكم آخر من أحكام ھذه االتفاقیة وإلى الحد الذي یسمح بھ القانون الحاكم، لن تتحمل الشركة أي مسؤولیة تجاه العمیل    11.5
یتعل الصیانة  فیما  أعمال  أو  الخادم  أو صیانة  التكنولوجیا  قیود/أعطال  نتیجة  العمیل  یتكبدھا  قد  أو مصروفات  تكالیف  أو  بأي خسارة  ق 

 المخططة أو عملیة تمدید المراكز ألمین الحفظ، بما في ذلك على سبیل المثال ولیس الحصر ما یلي:

 كة أو أي أنظمة أو روابط شبكات أو أي وسیلة اتصال أخرى؛ أو أي تأخیر أو عیب أو عطل في جزء من أو جمیع برمجیات الشر 11.6

أي فیروسات على الكمبیوتر أو دیدان الحاسوب أو قنابل برمجیة أو عناصر مماثلة تدخل إلى أجھزة أو برامج الكمبیوتر الخاصة بالعمیل،   11.7
 إال إذا كانت ھذه الخسارة أو التكالیف أو المصروفات نتیجة إلھمال الشركة أو احتیالھا أو تقصیرھا المتعمد. 

كام ھذه االتفاقیة، لن تتحمل الشركة أي مسؤولیة تجاه العمیل فیما یتعلق بأي أرباح و/أو خسائر أو دون المساس بأي حكم آخر من أح   11.8
 تكالیف أو مصروفات قد یتكبدھا العمیل نتیجة لما یلي: 

 أي انعدام لمقدرة العمیل على تنفیذ التعلیمات؛    11.9

 ر أو قبل تسویة إحدى المعامالت؛ أي تأخیر أو تغییر في ظروف السوق یحدث قبل تنفیذ الشركة ألحد األوام  11.10

 أي سبب خارج عن نطاق السیطرة المعقولة للشركة ویكون تفادي تأثیره خارج عن نطاق السیطرة المعقولة للشركة؛   .أ

 تأثیر اإلغالق اإلجباري؛  .ب

 تأثیر اإلنھاء؛   .ج

 تأثیر حدث من أحداث الشركة؛    . د

 تأثیر عدم امتثال العمیل لھذه االتفاقیة؛ .ه

ً ة سلبیة ألي معاملة أیأي آثار ضریبی  .و  كانت؛ ا

 عدم قدرة الشركة على تعدیل أي أمر و/أو تعدیلھ و/أو إلغاؤه؛  .ز

 أعاله في ھذه الوثیقة؛  10.13و  10.12المواقف المنصوص علیھا في البندین  .ح

 تأثیر تعطیل الحساب في حالة عدم النشاط. .ط

 
ً جانبی  اً شركة أي مسؤولیة تجاه العمیل بشأن أي خسارة تكون أثر مع عدم المساس بأي أحكام أخرى في ھذه االتفاقیة، ال تتحمل ال 11.11 للخسارة  ا

المثال ال الحصر، خسارة األعمال  الرئیسیین والتي تكون نتیجة غیر متوقعة لمخالفة ھذه االتفاقیة، ویشمل ذلك ،على سبیل  أو الضرر 
نات أو تلف البیانات أو فقدان السمعة الحسنة، نتیجة ألي فعل أو التجاریة أو خسارة األرباح أو العجز عن تفادي الخسارة أو فقدان البیا

 امتناع عن فعل من جانب الشركة بموجب ھذه االتفاقیة.
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تعطیل الحساب  .12

أیام متتالیة (عدم فتح أو إغالق أي مراكز)، تحتفظ الشركة بالحق في تقاضي رسوم   7عند عدم وجود نشاط تداول على حساب العمیل لمدة    12.1
الحساب. یمكن للعمیل زیارة الموقع اإللكتروني لمعرفة المزید من المعلومات عن رسوم خمول الحساب. على خمول 

. ال تتحمل الشركة أي مسؤولیة قانونیة عن أي خسائر یتكبدھا العمیل تكون ناشئة أو ذات صلة بعدم النشاط ھذا وما یتبعھ من تعطیل للحساب  12.2
الشركة وإبراء ذمتھا من جمیع األضرار أو المسؤولیات الناجمة عما سبق ذكره. تقوم الشركة بحل أي نزاع  ویوافق العمیل على تعویض  

ً ینشأ في ھذا الخصوص وفق  لإلجراءات والسیاسات الداخلیة للشركة.  ا

 تفسیر المصطلحات .13

 في ھذه االتفاقیة:     13.1

 تعني عندما تكون لشركة سیطرة على شركة أخرى، أو تكون الشركتان خاضعتان لسیطرة نفس الشخص (األشخاص). " مرتبطةشركة “ 

یعني إحدى مكونات الرسم البیاني والتي تعرض أسعار الفتح واإلغالق باإلضافة إلى أعلى األسعار  وأقل األسعار خالل   ”شریط/شمعة“ 
 و أسبوع). دقائق أو یوم أ 5فترة زمنیة محددة (مثل 

 تعني أي رسوم أو أي تكالیف للحساب أو أي تكالیف للمعامالت أو غیرھا من الرسوم بما فیھا رسوم الحفظ والتسویة.  "الرسوم" 

المالیة (تحدد )MT4(   4عني برنامج التداول میتاتریدر  ت   "محطة العمیل"  العمیل للحصول على معلومات عن األسواق  ، الذي یستخدمھ 
Exinity    المحتوى) في الوقت الفعلي من أجل إجراء التحلیل الفني لألسواق وإجراء المعامالت وإدخال/تعدیل/حذف األوامر باإلضافة  ھذا

ً . ویمكن تحمیل البرنامج من الموقع اإللكتروني مجان Exinityإلى استالم اإلخطارات المرسلة من   . ا

 یعني الملف، الذي تقوم محطة العمیل بإنشائھ لیقوم بتسجیل جمیع طلبات وتعلیمات العمیل بدقة ثانیة واحدة. "ملف سجل محطة العمیل"

“

“

“

 الشركة“  تعني  شركة   https://www.exinity.com/en-ae/uae)  Exinity ME LTD  (،  وھي شركة  استثمار  مرخصة من  
سلطة تنظیم الخدمات المالیة  )"FSRA"( لدى سوق أبوظبي العالمي بوصفھا تاجر استثمار وفق اً للوائح الخدمات واألسواق المالیة لعام 2015.  

وتعمل  
  . ”Exinity“ الشركة تحت االسم التجاري

العمیل“  یعني أي كیان قانوني أو شخص یكون طرف اً  في االتفاقیات التشغیلیة مع الشركة فیما یتعلق بإجراء المعامالت، وفق اً  للتداول 
على 

الھامش. 

تعني االتفاقیة المبرمة بین الشركة و   اتفاقیة العمیل“ 
 العمیل، والتي جنب  اً  إلى جنب مع اتفاقیة استخدام المنصة واإلقرار بالمخاطر واإلفصاح عنھا تعرف باسم "االتفاقیات التشغیلیة" وتحكم 

 الشروط التي تتعامل بھا الشركة مع العمیل.

ً یعني أمر یتم حذفھ تلقائی ”أمر لیوم واحد“    في نھایة جلسة التداول.  ا

ً یكون مصرح  یعني الخادم أو موظف الشركة الذي ”التاجر“  لھ بمعالجة طلبات وتعلیمات العمیل وتنفیذ األوامر واإلغالق اإلجباري .  ا

یعني أي حساب تداول للعمیل مع الشركة عندما ال یبدأ العمیل/ صاحب أو مالك حساب التداول ھذا بأي   ”الحساب الخامل و/أو غیر النشط“ 
ً متتالیة و/أو عندما ال تنفذ الشركة أي معامالت متعلقة بحساب التداول بناء على و/أو وفق) أشھر  6نشاط تداول و/أو عدم نشاط لمدة ستة (  ا

 ) أشھر متتالیة. 6لتعلیمات العمیل/ صاحب أو مالك الحساب و/أو ممثلھ المفوض لمدة ستة ( 

ل عن حسابھ الخامل/ حساباتھ الخاملة  تعني رسوم معالجة شھریة تفرضھا الشركة و/أو یدفعھا العمی    ”رسوم الحساب الخامل/ غیر النشط“ 
الموقع  الرسوم على  الشركة. ویمكن االطالع على  تعدیلھا من وقت آلخر من جانب  یتم  أن  الشركة، وھي رسوم یجوز  بھا  تحتفظ  التي 

 اإللكتروني للشركة. 

http://www.exinity.com/
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ً یعني المبلغ الذي یمتلكھ العمیل في حساب التداول (أي الرصید) مضاف "الرصید المتحرك"  ً ھا أو مطروح إلی ا  منھا أي ربح أو خسارة.  ا

الخبیر  “  البرمجة میتاكوتس    ”EAالمستشار  التداول    4یعني خوارزمیة في شكل برنامج مكتوب بلغة  للتحكم في حساب  ویتم استخدامھ 
 وإعطاء التعلیمات والطلبات إلى الخادم عن طریق محطة العمیل. 

ً صالح  یظل  أمر یعني  ")GTC“ اً اختصار(“ صالح حتى اإللغاء“   .األمر بحذف تعلیمات العمیل یرسل أن  إلى  ا

 بھذه الوثیقة. 5.2یعني المعنى المنصوص علیھ في البند رقم  ”مشروط أمر“ 

ً ریقة التنفیذ التي یتم فیھا تنفیذ األمر وفقیعني ط  ”التنفیذ الفوري“ ألحدث سعر متاح. وعندما یكون السعر المطلوب غیر متاح في التنفیذ    ا
وحساب   Standardالفوري، یتم إرسال السعر المتاح وقتئذ إلى العمیل لتأكید التنفیذ (إعادة التسعیر). یتم تقدیم التنفیذ الفوري مع حساب  

Shares  وحسابCent . 

ً یعني خطأ من التاجر الذي یفتح/یغلق أحد المراكز أو ینفذ أحد األوامر بسعر یختلف اختالف   ”خطأ واضح“  عن سعر ھذه األداة المالیة    اً كبیر   ا
ا المذكور في تدفق األسعار في لحظة اتخاذ ھذا اإلجراء، أو أي إجراء آخر من جانب التاجر فیما یتعلق باألسعار التي تختلف اختالفا كبیر 

 عن أسعار السوق. 

   یعني مقدار األموال الالزمة و/أو المستخدمة من جانب العمیل من أجل فتح مركز. ”الھامش“ 

 .100یعني نسبة مئویة یتم عرضھا في محطة العمیل ویتم حسابھا كالتالي: الرصید المتحرك / الھامش ×   ”مستوى الھامش“

ً یھا تنفیذ األمر وفقیعني طریقة التنفیذ التي یتم ف  ”تنفیذ السوق“ لعمق السوق. وفي ظل تنفیذ السوق، ال توجد إعادة تسعیر ویتم تنفیذ األمر   ا
ً وفق  . ECN MT5وحساب  ECN MT4ألفضل سعر متاح في السوق. یتم تقدیم تنفیذ السوق مع حساب  ا

 سمیة أو الفجوات الزمنیة في جلسة التداول. یعني الوقت الذي تفتح فیھ السوق بعد عطالت نھایة األسبوع والعطالت الر  ”فتح السوق“ 

 تعني أسعار األدوات في لحظة زمنیة محددة.  ”لقطة السوق“ 

 بھذه الوثیقة. 3یعني المعنى المنصوص علیھ في القسم رقم "الھامش الجدید" 

التشغیلیة"     الشركة  "االتفاقیات  موقع  على  الحساب"  فتح  "اتفاقیات  قسم  في  تتوفر  حسبما  والوثائق  والسیاسات  االتفاقیات  جمیع  تعني 

  اً ات التشغیلیة من حین آلخر وسیكون أحدث إصدار من االتفاقیات التشغیلیة متوفراإللكتروني. ویقر العمیل بأنھ یجوز للشركة تعدیل االتفاقی

 على الموقع اإللكتروني.

 یعني السعر المذكور في األمر.   ”مستوى األمر“ 

ظة تعني صفحة ویب بموقعنا اإللكتروني یتم فیھا عرض معلومات عن شروط التداول. في لح   ”صفحة خدماتنا على موقعنا اإللكتروني“
والتي یجوز أن یتم تغییر    ae/uae-www.exinity.com/enنشر ھذه الوثیقة، یتم نشر المعلومات الواردة فیھا على موقعنا اإللكتروني  

 موقعھا و/أو محتواھا دون أي إخطار مسبق. 

 الشركة بفتح مركز بمجرد وصول السعر إلى مستوى األمر. یعني تعلیمات من العمیل إلى  ”أمر معلق“ 

 للسعر.  تعني القیمة العددیة للخانة األخیرة، أو الخانة التي في أقصى الیمین  ”بیب“ / ”النقطة“ 

 تعني ما یلي:  ”الفجوة السعریة“ 

 الحالي أعلى من سعر الطلب السابق؛ أو  العرضسعر   )أ (

 لسابق. ا العرضسعر الطلب الحالي أقل من سعر   )ب (

 تعني ما یلي:    ”الفجوة السعریة عند فتح السوق“ 

 أول سعر عطاء في جلسة التداول الحالیة أعلى من أخر سعر طلب في الجلسة السابقة؛ أو  )أ (

http://www.exinity.com/en-ae/uae
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 أول سعر طلب في جلسة التداول الحالیة أقل من أخر سعر عطاء في الجلسة السابقة.   )ب (

 وسعر الطلب.  العرضدة، ویكون ذلك في شكل سعر یعني معلومات السعر الحالي ألداة محد  ”عرض السعر“ 

 تعني تدفق األسعار في محطة العمیل لكل أداة.  ”تدفق األسعار“ 

 یعني آلیة تقدیم األسعار إلى العمیل فیما یتعلق بطلب سابق.  ”تنفیذ الطلب“ 

یعني الملف الذي یقوم الخادم بإنشائھ، ویسجل بدقة ثانیة واحدة جمیع الطلبات والتعلیمات المرسلة من العمیل إلى      ”سجل الخادمملف“ 
 الشركة وكذلك نتائج تنفیذھا.

 .العرضیعني الفرق بین سعري الطلب و ”الفرق السعري“ 

افقة العمیل أو بدون إخطار مسبق في حالة عدم كفایة األموال  یعني تعلیمات بإغالق المركز المفتوح للعمیل بدون مو   ”اإلغالق اإلجباري“ 
الالزمة لالحتفاظ بالمراكز المفتوحة. 

 یعني أمر یتم وضعھ من أجل إغالق المركز لجني الربح بمجرد وصول سعر األداة إلى مستوى معین.  ”جني الربح“ 

 صة (منصات) التداول الخاصة بھا.    تعني السعر الذي تحصل علیھ الشركة في من  ”الحركة“ 

تعني رقم ھویة فرید یتم منحھ لكل مركز مفتوح أو أمر معلق أو معاملة إیداع/سحب في منصة التداول.  "التذكرة"

“

"

صفحة شروط التداول بموقعنا اإللكتروني“  تعني صفحة بموقعنا اإللكتروني یتم فیھا عرض معلومات عن شروط التداول. في لحظة نشر  
https://www.exinity.com/-   ھذه الوثیقة، یتم نشر المعلومات الواردة فیھا على صفحة "الشروط واألحكام" على موقعنا اإللكتروني

en
 ae/uae. 

المنطقة الزمنیة لمحطة العمیل "  تعني المنطقة الزمنیة التي یقوم فیھا ملف سجل الخادم  بتسجیل أي حدث.  وفي وقت إصدار ھذه الوثیقة،  
تكون المنطقة الزمنیة لمحطة العمیل ھي توقیت شرق أوروبا ) غرینتش +2( )من أخر عطلة نھایة أسبوع في أكتوبر إلى أخر عطلة نھایة  

أسبوع في مارس(.  یجوز أن یتم عرض المنطقة الزمنیة لمحطة العمیل بتوقیت غرینتش +   3خالل العمل بالتوقیت الصیفي )من أخر 
عطلة  

 نھایة أسبوع في مارس إلى أخر عطلة نھایة أسبوع في أكتوبر).

 تشمل جمیع اإلشارات إلى أي حكم قانوني اإلشارة إلى:  

ادة سنھ، والذي یطرأ سواء قبل أو بعد التاریخ الذي تصبح فیھ ھذه االتفاقیة ساریة  أي تعدیل تشریعي للحكم القانوني أو تغییره أو إع )أ (
 المفعول؛ 

 جمیع الصكوك واألوامر القانونیة الصادرة بموجب ھذا الحكم القانوني؛ و )ب (

 أي حكم قانوني یكون فیھ ھذا الحكم القانوني إعادة سن أو تعدیل.  )ج (

جمع والعكس صحیح؛ وتشمل الكلمات التي تشیر إلى احد الجنسین الجنس األخر، والكلمات تشمل الكلمات التي تشیر إلى المفرد صیغة ال 13.2
 التي تشیر إلى أشخاص تشمل الشركات والشراكات والھیئات الفردیة األخرى وجمیع الكیانات القانونیة األخرى والعكس صحیح.

 ذلك، فأي إشارة إلى بند أو طرف أو ملحق ھي إشارة إلى البند أو الطرف أو الملحق المعني بھذه االتفاقیة. النص على خالفما لم یتم   13.3

 الغرض من عناوین البنود ھو تسھیل الرجوع إلیھا فقط وھي ال تؤثر على تفسیر ھذه االتفاقیة.   13.4
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 أبو ظبي العالمي، جزیرة الماریة، أبو ظبي، اإلمارات العربیة المتحدة.

 1صفحة   

 

 مقدمة  .1

 تحكم اتفاقیة استخدام المنصة ھذه ("االتفاقیة") جمیع اإلجراءات المتعلقة بتنفیذ تعلیمات العمیل   1.1

 وتحدد ھذه االتفاقیة ما یلي:  1.2

 تداول األسھم؛    ) أ(

 فتح/إغالق المراكز، وإدخال األوامر وتعدیلھا وحذفھا وتنفیذھا، باإلضافة إلى آثار تعلیق وإلغاء األوامر في ظروف معینة؛  ) ب(

راءات الشركة المتعلقة بمراكز العمیل المفتوحة في حالة أن أصبح مستوى الھامش لحساب التداول ال یكفي لدعم المراكز  إج   ) ج(
 المفتوحة؛  

 إدخال أمر خارج البورصة؛   ) د(

 التجمیع؛  ) ه(

 الحفظ والرسوم وتسویة المعامالت؛  ) و(

 باألسھم إجراءات الشركات وحقوق التصویت والفائدة وتوزیعات األرباح فیما یتعلق  ) ز(

 إجراءات تسویة المنازعات وطرق االتصال بین العمیل والشركة؛  ) ح(

 مسؤولیة الطرفین؛ ) ط(

 األسھم المحفوظة في حساب ھامش؛  ) ي (

 حق ملكیة الضمان؛ ) ك(

 التنازل؛ ) ل(

 تأثیر اإلنھاء؛  ) م(

 سوء استخدام السوق؛ ) ن(

 تعطیل الحساب )س (

ً وبیان اإلفصاح عن المخاطر جنبتخضع جمیع معامالت العمیل لشروط استخدام المنصة ھذه واتفاقیة العمیل   1.3 إلى جنب مع   ا
البند   في  الموضح  النحو  وعلى  للشركة  اإللكتروني  الموقع  على  والمتوفرة  والسیاسات  التشغیلیة  ("تفسیر   23االتفاقیات 

 المصطلحات") أدناه في ھذه الوثیقة وینبغي أن یقوم العمیل بقراءتھا بعنایة.

اردة في ھذه االتفاقیة المعنى المحدد لتلك األلفاظ في  ما لم یتم النص على خالف ذلك، یكون لأللفاظ المكتوبة بخط بارز الو   1.4
 ). ”تفسیر المصطلحات“(   23اتفاقیة العمیل. باإلضافة إلى ذلك، تسري التعریفات المنصوص علیھا في البند رقم 

 



 

 

 
، ومرخصة وخاضعة 200015") تحت ترخیص رقم ADGMشركة توصیة باألسھم مؤسسة ومسجلة بموجب قوانین سوق أبو ظبي العالمي ("، ھي Exinity ME Ltdشركة  

سوق   ، برج الخاتم، مربعة16، الطابق 104  -16ویقع مقرھا المسجل في    000004692تحمل الشركة رقم التسجیل    ").FSRAللرقابة من جانب سلطة تنظیم الخدمات المالیة (" 
 أبو ظبي العالمي، جزیرة الماریة، أبو ظبي، اإلمارات العربیة المتحدة.

 2صفحة   

 . شروط عامة2 

 بیانات السوق  
البورصات و/أو جھة مقدمة للسیولة و/أو جھة التغذیة باألسعار، یتلقى العمیل بیانات السوق، وھي بیانات منتجة بشكل مباشر من جانب إحدى   .2.1

) أدناه. یجوز أن تشمل البیانات (على سبیل المثال ال الحصر) أسعار السوق  ”تفسیر المصطلحات“(   23على النحو المحدد في  البند رقم  
 یقر العمیل بما یلي:والقیعان ألسعار السوق. -یات القممالحالیة ("في الوقت الفعلي")، وأسعار ونطاقات الفتح واإلغالق في السوق، ومستو

 
 

تشكل بیانات السوق معلومات سریة قیمة. وبناء على ذلك، تكون ھذه البیانات ملكیة حصریة للبورصة و/أو مزود للسیولة   ) أ(
لي التابع للجمعیة  تتضمن ناسداك (نظام التسعیر اآلسبیل المثال    و/أو  جھة التغذیة باألسعار التي تدیر السوق، وھي على

وبورصة   المالیة  لألوراق  كونج  ھونج  وبورصة  المالیة  لألوراق  نیویورك  وبورصة  المالیة)  األوراق  لوسطاء  الوطنیة 
جوھانسبرج لألوراق المالیة. وبالتالي، یجوز للعمیل استخدامھا ألغراض تداولھ الشخصي فقط بموجب قواعد البورصة  

تغذیة باألسعار المعنیة. ویُنصح العمالء بالرجوع إلى الموقع اإللكتروني للبورصة المعنیة و/أو مزود  السیولة و/أو جھة ال
ناسداك: بورصة  إلى  بالنسبة  المثال  سبیل  فعلى  المطبقة،  للقواعد  الكاملة  التفاصیل  على    لالطالع 

, www.nasdaqtrader.com نیویورك بورصة  إلى بالنسبة و www.nyse.com : بالنسبة إلى بورصة ھونج كونج: و 
www.hkex.com.hk بالنسبة إلى بورصة جوھانسبرج: ، وwww.jse.co.za .و/أو أي موقع إلكتروني آخر مستخدم 

 
(أ) السالف ذكره في ھذه الوثیقة،   2.1یجب عدم استخدام األسعار المتاحة في أي غرض بخالف الغرض المحدد في البند   ) ب(

ویجب على العمیل عدم إعادة توزیع األسعار المتاحة إلى أي شخص آخر، سواء كانت إعادة التوزیع ھذه ألغراض تجاریة  
 أو ألغراض أخرى.

 
ه الوثیقة بإبرام أي اتفاقیات نیابة عن العمیل مع أي بورصة و/أو مزود سیولة و/أو جھة تكون الشركة مفوضة بموجب ھذ ) ج(

ً تغذیة باألسعار فیما یتعلق باالستخدام المناسب لبیانات السوق حسبما تراه الشركة مناسب  . ا

 المشورة  
ة اإللكتروني / محطة العمیل یتم إتاحة أي بیانات سوق تقدمھا الشركة للعمیل، أو وصول العمیل عن طریق موقع الشرك ) أ(

للتیسیر وللعلم فقط من أجل مساعدة العمیل في اتخاذ قراراتھ االستثماریة. یتم إتاحة االطالع على مثل ھذه البیانات 
ً وتقدیمھا إلى العمیل دون أي مسؤولیة على الشركة. باإلضافة إلى ذلك، قد یكون أي سعر مدرج في بیانات السوق مختلف  ا

 فیذ الذي یحصل علیھ العمیل بالفعل.عن سعر التن

أي بیانات سوق أو شروط في ھذه االتفاقیة ال ترقى وال یجوز اعتبارھا بأنھا تمثل مشورة استثماریة أو قانونیة أو   ) ب(
تنظیمیة أو ضریبیة أو أي شكل من أشكال المشورة. یجب على العمیل االعتماد على حكمھ وتقدیره الخاص فیما یتعلق 

وكذلك فیما یتعلق بإبرام أي معاملة مع الشركة أو االمتناع عن إبرامھا. ال  بتقدیم أمر إلى الشركة أو االمتناع عن تقدیمھ، 
یحق للعمیل أن یطلب من الشركة أن تقدم لھ مشورة استثماریة فیما یتعلق باألسھم أو بمعاملة ما أو اإلدالء بأي آراء 

ة قانونیة مستقلة بشأن أي معاملة  لتشجیع العمیل على إبرام معاملة محددة. یجوز أن یرغب العمیل في االستعانة بمشور
 یرید العمیل إبرامھا بموجب ھذه االتفاقیة. 

 األسعار  
استناد  .2.2  الفعلي،  الوقت  في  المتداولة  األدوات  لجمیع  األسعار  بإعادة حساب  الشركة  یتم   اً تقوم  التي  المتدفقة  السوق واألسعار  إلى ظروف 

السیولة و/أو جھة التغذیة باألسعار، وتقوم الشركة بإرسال بعض ھذه األسعار بشكل  الحصول علیھا من البورصة المعنیة و/أو مزودي  
 دوري إلى العمیل في صورة لقطات للسوق.

والطلب المتاحة في السوق في ذلك    العرضتمثل جمیع األسعار أفضل أسعار    .یتلقى العمیل األسعار عن طریق محطة العمیل الخاصة بھ  .2.3 
ھم الوقت، حسبما یتم توفیرھا من مزود (مزودي) السیولة و/أو البورصة المعنیة و/أو جھة التغذیة باألسعار الذین تتعامل معھم الشركة. ویف

حة وصالحة حسبما تم توفیرھا  العمیل ویقبل بموجب ھذه الوثیقة أن تلك األسعار، التي یجوز أن تكون ممثلة من جانب الشركة، تعتبر صحی
 من مزود (مزودي) السیولة و/أو البورصة المعنیة و/أو جھة التغذیة باألسعار  الذین تتعامل معھم الشركة. 

http://www.nyse.com/
http://www.hkex.com.hk/
http://www.hkex.com.hk/
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 أبو ظبي العالمي، جزیرة الماریة، أبو ظبي، اإلمارات العربیة المتحدة.

 3صفحة   

ً یفھم العمیل أیض  2.4  ً ویقبل بموجب ھذه الوثیقة أن تلك األسعار قد تختلف اختالف ا ثال ال نتیجة ألسباب مختلفة والتي تشمل على سبیل الم اً كبیر ا
 الحصر البیئة العامة للسوق والظروف السائدة في السوق لما یلي، على سبیل المثال ال الحصر: 

 بسبب اختالف نوع حساب العمیل؛ و/أو    ) أ(

 بسبب الظروف السائدة في السوق؛ و/أو ) ب(

 بسبب السوق (األسواق) غیر المركزیة خارج البورصة.   ) ت(

 یقر العمیل بما یلي: .2.5 

 یحق للشركة أال ترسل إلى العمیل تلك األسعار التي لم یطرأ علیھا أي تغییر منذ السعر السابق؛ (أ) 

 قد ال یتلقى العمیل عبر محطة العمیل جمیع األسعار  الموجودة في تدفق األسعار؛  ) ب(

ثابت  ) ج( لیس  السعري  ً الفرق  علیھ  ا التي تحصل  السیولة   / األسعار  وتدفق  السوق  باختالف ظروف  من  وسیختلف  الشركة  ا 
 مزودي السیولة و/أو البورصة المعنیة و/أو جھة التغذیة باألسعار  الذین تتعامل معھم الشركة.

 یتم نقل جمیع األوامر إلى السوق بوصفھا أوامر سوق مھما كانت طبیعة الطلب (محدد أو إیقاف ...الخ).    ) د(

 تنفیذ تعلیمات العمیل
 فیما یلي إجراءات التعامل مع تعلیمات العمیل المعطاة عبر محطة العمیل: .2.6 

 یقوم العمیل بإعداد التعلیمات وتقوم محطة العمیل بفحص ھذه التعلیمات للتأكد من صالحیتھا؛   ) أ(

 تقوم محطة العمیل بإرسال التعلیمات إلى الخادم.  ) ب(

 ى الخادم التعلیمات ویبدأ عملیة التحقق؛إذا لم یتعطل االتصال بین محطة العمیل والخادم، سیتلق   ) ج(

یتم    ) د( أوال  التي تصل  (التعلیمات  لتوقیت وصولھا  وفقا  انتظار وتصنیفھا  قائمة  في  الصالحة  العمیل  تعلیمات  سیتم وضع 
 تنفیذھا أوال) وتظھر حالة "تم وضع األمر في قائمة االنتظار" في نافذة "األمر" في محطة العمیل؛ 

للتعامل مع تعلیمات جدیدة، یقوم التاجر بأخذ أول التعلیمات من قائمة االنتظار ثم یقوم    اً بمجرد أن یكون التاجر مستعد  ) ه(
 ، وتظھر حالة "تم إدخال األمر" في نافذة األمر في محطة العمیل؛ 1بمعالجتھا

 یتلقى الخادم من التاجر نتیجة عملیة تنفیذ تعلیمات العمیل؛   ) و(

 إلى محطة العمیل نتیجة عملیة تنفیذ تعلیمات العمیل؛ و  یرسل الخادم  ) ز(

إذا لم یتعطل االتصال بین محطة العمیل والخادم، تتسلم محطة العمیل نتیجة تنفیذ التعلیمات. یجوز للعمیل إدخال تعلیمات   ) ح(
 التنفیذ في البورصة أو أمر معلق. 

 علق.یجوز للعمیل إدخال إما تعلیمات تنفیذ السوق أو أمر م  .2.7 

 إلغاء تعلیمات تنفیذ السوق أو األمر المعلق بعد إدخالھا.یجوز للعمیل ال   .2.8

 تعرض الشركة سعر السوق كما استلمتھ. وال تضمن مواصفات السعر أن العمیل سیحصل على السعر المطلوب.    .2.9 

 
الخادم ائمة االنتظار في ملف سجل  اعتمادا على مقدار الوقت الذي یحتاجھ التاجر لمعالجة التعلیمات، یوجد احتمال بأن یكون وقت التنفیذ للتعلیمات األولى الموجودة في ق   1

 متأخرا عن وقت تنفیذ التعلیمات التي تلیھا. 
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 4صفحة   

(ثالث) دقائق في وقت إصدار ھذه االتفاقیة. إذا لم   3فیذھا ھو  الحد األقصى لزمن بقاء التعلیمات الموضوعة في قائمة االنتظار من أجل تن  .2.10
ً ال یُعتد بھ وسیتم حذفھا تلقائی اً التعلیمات خالل ھذه المدة، ستعتبر التعلیمات أمر الوسیطیتسلم  للمعلومات، یقوم بمعالجتھا  الوسیط . بعد استالم ا

ً في أقرب وقت ممكن عملی  .ا

 یجوز للشركة في الظروف الموضحة أدناه أن ترفض التعلیمات. وفي ھذه الحالة، ستظھر رسالة " ال توجد أسعار" في محطة العمیل):  .2.11 

 إذا كانت التعلیمات تسبق السعر األول في محطة العمیل عند فتح السوق؛ (أ) 

المعنیة و/أو جھة التغذیة باألسعار  الذین تتعامل معھم الشركة؛  إذا لم تستطع الشركة تحویط الصفقة مع مزود السیولة و/أو البورصة    (ب) 
 أو ؛

 إذا كان الھامش الحر للعمیل أقل من الھامش المبدئي؛ أو (ج) 

ر   التقني و/أو القیود التقنیة التي ال تتیح للشركة نقل األوامر إلى مزودي السیولة و/أو البورصة المعنیة و/أو جھة التغذیة باألسعا  العطل  (د)
 الذین تتعامل معھم الشركة. 

 ال یعطي العمیل التعلیمات إال عن طریق محطة العمیل.  .2.12

 تمدید مراكز أمین الحفظ  
(بتوقیت الخادم) ستخضع لفوائد التمدید. جمیع   23:59:59إلى الساعة    23:59:45الل الفترة من الساعة  خ جمیع المراكز التي تظل مفتوحة    .2.13 

(بتوقیت الخادم) قد تخضع لفوائد التمدید.   23:59:59إلى الساعة    23:59:45فتحھا أو إغالقھا خالل الفترة من الساعة  المراكز التي یتم  
ً سیتم تمدید المراكز إما بالخصم أو اإلضافة إلى حساب التداول الخاص بالعمیل للمبلغ المحسوب وفق تمدید الخاضع لفوائد  إلى تفاصیل العقد    ا

 الحفظ. 

 ة األسعارمزامنة قاعد
. في حالة حدوث توقف غیر متوقع لتدفق األسعار أو التدفق غیر الصحیح لألسعار بسبب خلل في البرامج أو األجھزة، یحق للشركة مزامنة  2.14 

 قاعدة األسعار على الخادم الحقیقي من مصادر أخرى. وتشمل ھذه المصادر ما یلي:

 (أ) قاعدة األسعار  على الخادم التجریبي؛

 .2أي مصادر أخرى موثوق فیھا  (ب) 

 في حالة نشوء أي نزاع فیما یتعلق بالتوقف في تدفق األسعار، یتم اتخاذ جمیع القرارات وفقا لقاعدة األسعار المتزامنة.  

 ) ”CFD“الفروقات (متطلبات الرافعة المالیة / الھامش لعقود  

یكون حجم الرافعة المالیة / الھامش على النحو الموضح في صفحة شروط التداول بالشركة على موقع الشركة اإللكتروني و/أو في محطة   .2.15
 . العمیل

 

خطار یحق للشركة تغییر متطلبات الرافعة المالیة /الھامش لحساب التداول، ویدخل ھذا التغییر حیز النفاذ بأثر فوري دون الحاجة إلى تقدیم إ  .2.16
 مسبق. یجوز أن یتم تغییر متطلبات الرافعة المالیة/الھامش في الحاالت التالیة:

 خالل ظروف السوق غیر الطبیعیة؛   (أ) 

 الطوارئ؛   خالل حالة (ب) 

 خالل أحداث القوة القاھرة.   (ج)

 
 یبي. عند الضرورة، ال تتوفر المعلومات على الخادم التجر    2



 

 

 
، ومرخصة وخاضعة 200015") تحت ترخیص رقم ADGMشركة توصیة باألسھم مؤسسة ومسجلة بموجب قوانین سوق أبو ظبي العالمي ("، ھي Exinity ME Ltdشركة  

سوق   ، برج الخاتم، مربعة16، الطابق 104  -16ویقع مقرھا المسجل في    000004692تحمل الشركة رقم التسجیل    ").FSRAللرقابة من جانب سلطة تنظیم الخدمات المالیة (" 
 أبو ظبي العالمي، جزیرة الماریة، أبو ظبي، اإلمارات العربیة المتحدة.

 5صفحة   

ً یحق للشركة تطبیق متطلبات الرافعة المالیة / الھامش الجدیدة المعدلة وفق   .2.17 أعاله على المراكز الجدیدة والمراكز المفتوحة   2.16للبند    ا
 بالفعل.

المالیة/الھامش لعمیل معین (عمال   .2.18  الرافعة  ً ء معینین) في أي وقت وفقیحق للشركة تغییر متطلبات  المنفرد مع تقدیم إخطار     ا لتقدیرھا 
 خطي مسبق. ویصبح مثل ھذا التعدیل ساري المفعول بعد إخطار العمیل باستخدام وسیلة للمراسالت تكون قابلة للحفظ والتخزین بشكل دائم.

 المعامالت  
 عند القیام بمعاملة "بیع":  العرضیتم استخدام سعر الطلب عند القیام بمعاملة "شراء". یتم استخدام سعر  2.19

 عند فتح مركز بیع؛ العرضیتم استخدام سعر الطلب عند فتح مركز شراء. یتم استخدام سعر   ) أ(

 عند إغالق مركز بیع (أي الشراء). عند إغالق مركز شراء (أي البیع). یتم استخدام سعر الطلب    العرضیتم استخدام سعر    ) ب(

ً بالنسبة إلى تداول عقود الفروقات، ستتصرف الشركة نیابة عن العمیل بصفتھا طرف2.20  ً رئیسی  ا ً مطابق  ا ("تفسیر    23كما ھو محدد في البند رقم    ا
 المصطلحات") أدناه في ھذه الوثیقة. 

 

 أحكام عامة متعلقة بتداول األسھم  .3

التنفیذ فقط (أي على أساس غیر استشاري) وستقدم خدمات     3.1 العمیل على أساس  یتعامل مع  الشركة بصفتھاوسیط  تتصرف 
 التداول فیما یتعلق باألسھم.

 الرافعة المالیة 
 تداول األسھم، یدخل العمیل في المعامالت دون استخدام أي رافعة مالیة. في   3.2

 األسھم الكسریة            
ً األسھم التي ال ترتقي إلى أن تكون سھم 3.3 من السھم الكامل ("األسھم الكسریة") وسیتم    اً سیُنظر إلیھا باعتبارھا كسر   اً كامالً واحد  ا

یع األسھم الكسریة المشاركة في أي إجراء من إجراءات الشركات مثل توزیعات  من عقود الفروقات. یحق لجم  اً اعتبارھا عقد
ألن منتج األسھم یتیح للعمیل الحصول على أقل من وحدة كاملة من السھم مثلما ھو موضح أعاله، سیتم   اً أرباح األسھم. ونظر

حدة الكاملة باعتباره عقد فروقات غیر قائم التعامل مع السھم الكامل باعتباره وحدة كاملة وسیتم تصنیف أي شيء أقل من الو
على الرافعة المالیة. إذا تراكمت األسھم الكسریة الكلیة بحیث وصلت إلى سھم واحد كامل في ظل مراكز متعددة لحساب تداول  

ً محدد، ستظل ھذه األسھم الكسریة تعتبر عقد فروقات ولن تصبح سھم  كامالً.  ا

 :1مثال                    
ً سھم  1.59اشتري أحد العمالء    ً .  في ھذه الحالة فإن العمیل یمتلك شھمXمن أسھم شركة    ا كامالً وسیتم النظر إلى الباقي وھو    اً ) واحد1(   ا

ً سھم  0.59 ً باعتباره سھم  ا ً كسری  ا ً سھم  0.59على النحو الموضح فیما سبق. سیتم تصنیف السھم الكسري ومقداره    ا باعتباره عقد فروقات غبر    ا
 قائم على الرافعة المالیة وسیحق لھ الحصول على أي توزیعات ألرباح األسھم معمول بھا.  

 

 :2مثال                    
من   اً ما یمتلكھ من األسھم سواء كان ما یملكھ وحدة كاملة من السھم أو كسر  یتم دفع أي أرباح أسھم مستحقة للعمیل بما یتناسب مع 

 السھم.
 

ً سھم 995.50فعلى سبیل المثال، إذا كان عمیالً یمتلك    من أسھم شركة آبل، سیتم حساب أرباح األسھم كما یلي:  ا
ً ر ربح دوال   1دوالر وتدفع الشركة    130یتم تداول السھم الواحد من أسھم شركة آبل بسعر    • للسھم الواحد. سیحصل العمیل على    ا

ً دوالر من أرباح األسھم وھو ما یمثل عدد األسھم مضروب 995.50  في ربح السھم الذي تقدمھ الشركة.  ا

 یقر العمیل بما یلي:   3.4
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 6صفحة   

الحساب "عقود الفروقات على األسھم". إذا بالنسبة إلى تداول األسھم، ال یجوز للعمیل إال بیع األسھم المحتفظ بھا نیابة عنھ بموجب نوع 
ال یملكھ العمیل في وقت البیع وغیر محتفظ بھ في حساب العمیل ("معاملة بیع")، ستكون ھذه   یل تعلیمات إلى الشركة ببیع سھمقدم العم 

 لمعاملة عقود فروقات غبر قائمة على الرافعة المالیة.  اً التعلیمات أمر

في ھذه الوثیقة. بموجب ھذه االتفاقیة،  10تدیرھا بصفتھا أمین الحفظ، كما ھو محدد في البند ستحفظ الشركة أسھم العمالء و 3.5
یجوز للشركة تفویض أداء بعض التزاماتھا المحددة، بما فیھا على سبیل المثال ال الحصر حفظ األوراق المالیة، إلى أي  

 شركات مرتبطة (أي شركة قابضة أو شركة تابعة) و/أو أطرف خارجیة. 

أدناه في ھذه الوثیقة، ولن یكون بمقدور   19.5و    19.4یتم إجراء جمیع عملیات تداول األسھم من داخل محطة العمیل ومع مراعاة البندین   
 العمیل نقل األسھم خارج الحساب إلى اسم العمیل أو إلى طرف معین آخر.

ً إذا كان العمیل موظف 3.6 أي شركة أخرى ذات طبیعة تجاریة مشابھة والتي تتحكم   بإحدى شركات الخدمات المالیة أو  اً أو متعاقد  ا
في المعامالت المالیة التي یتداول فیھا موظفیھا ومتعاقدیھا، یجب على العمیل إخطار الشركة بھذا الشأن واالستفسار عن أي 

 قیود قد تسري على تداولھ. 

بلدان محددة من أجل ضمان االمتثال لجمیع القوانین    من غیر المسموح للشركة أن تقدم خدمة تداول األسھم للعمالء المقیمین في 3.7
والعقوبات الفیدرالیة ولوائح وإرشادات مكافحة غسل األموال وبما یتماشى مع االشتراطات الصادرة عن جھات خارجیة. یمكن  

ن تقوم الشركة بتحدیثھا االطالع على قائمة ھذه البلدان على موقع الشركة اإللكتروني، وقد تكون ھذه القائمة غیر شاملة ویجوز أ
من حین آلخر. العمالء من الوالیات المتحدة األمریكیة (بحسب تعریف الشخص األمریكي الصادر عن دائرة اإلیرادات الداخلیة) 
لن یكونوا مؤھلین للتداول في األسھم بموجب ھذه االتفاقیة أو أي شروط عمل أخرى حیث إن الشركة ال تتعاون مع العمالء من 

ات المتحدة في ھذا الشأن. وإذا تم في وقت الحق اكتشاف أن العمیل من الوالیات المتحدة، یحق للشركة إغالق أي مراكز  الوالی
 مفتوحة للعمیل وحظر حساب العمیل أو إغالقھ.  

ً یتعین على الشركة أیض 3.8 الیة من أن تخصم أي ضرائب معمول بھا والتي یجب استقطاعھا من المنبع على الدخل والعوائد اإلجم  ا
ً استثمارات العمیل في األسھم. ال تتحمل الشركة أي مسؤولیة عن أي أثار ضریبیة سلبیة ألي معاملة أی كانت على النحو المحدد   ا

 ("مسؤولیة الطرفین") أدناه في ھذه الوثیقة. 16.6في البند 

نموذج   3.9 التوقیع على  األمریكیین  األشخاص غیر  الشركة من  یُعر W-8BENستطلب  والذي  أیض،  ً ف  الوضع  باسم    ا "شھادة 
قبل أن تقبل الشركة أي طلب    األجنبي للمالك المستفید بشأن اقتطاع الضریبة من المنبع واإلبالغ عنھا في الوالیات المتحدة"

 من العمیل لشراء األوراق المالیة المتعلقة باألسھم المدرجة في الوالیات المتحدة. 

 W-8BENنموذج  
ً تحدید الوضع وفق  الغرض من ھذا النموذج ھو 3.10 من قانون اإلیرادات الداخلیة في الوالیات المتحدة على   4والفصل    3للفصل    ا

("تفسیر المصطلحات") أدناه في ھذه الوثیقة. ومن خالل ھذا النموذج فإن العمیل "یشھد ویقر" ببلد    23النحو المحدد في البند  
 إقامتھ ویؤكد أنھ غیر  مقیم في الوالیات المتحدة. 

% على الدخل الذي یكسبھ ھؤالء األشخاص من 30األشخاص األجانب لضریبة أمریكیة مستقطعة من المنبع مقدارھا    یخضع 3.11
مصادر أمریكیة والتي تشمل: الفائدة (بما فیھا بعض السندات ذات خصم اإلصدار األصلي)؛ أو توزیعات أرباح األسھم؛ أو  

اإل أو  األقساط؛  أو  االمتیاز؛  أو رسوم  أو  اإلیجارات؛  خدمات؛  تقدیم،  توقع  أو  تقدیم،  مقابل  التعویضات  أو  السنویة؛  یرادات 
 المدفوعات البدیلة في معاملة إقراض األسھم؛ أو غیر ذلك من المكاسب أو الدخل أو األرباح سواء كانت ثابتة أو قابلة للتحدید.

ً مسبق  W-8BENإذا لم یكن العمیل قد قدم نموذج    3.12 ً إلى الشركة وكان یمتلك بالفعل أسھم  ا أمریكیة، ستطلب الشركة من العمیل   ا
إلى الشركة عند طلبھا إلى بیع  W-8BENوإرسالھ لھا. ویمكن أن یؤدي عدم قیام العمیل بتقدیم نموذج  W-8BENملء نموذج 

-Wة بأھلیتھ بالنسبة لوضع نموذج  أصول العمیل في الحساب المعني. ویقع على عاتق العمیل التزام مستمر بأن یبلغ الشرك
8BEN  .الخاص بھ 

الذي قدمھ العمیل بالفعل غیر صحیحة،   W-8BENإذا أدى تغییر في ظروف العمیل إلى جعل أي معلومات مذكورة في نموذج   3.13
ً یوم 30یجب على العمیل إخطار الشركة في غضون   جدید. W-8BENمن ذلك التغییر في الظروف وتقدیم نموذج  ا
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 7صفحة   

قد یؤدي إلى مسؤولیات و/أو عقوبات صارمة. أي    W8BENمیل ویقبل أن تقدیم بیانات خاطئة أو احتیالیة في نموذج  یقر الع 3.14
ً غرامات سیتم فرضھا ستكون نسبیة تبع   للفرق بین األرقام الفعلیة واألرقام المبلغ عنھا بشكل خاطئ. ا

وقبول الشركة لطلب العمیل لفتح حساب، بموجب ھذه االتفاقیة،   بعد تقدیم النموذج السابق ذكره وتقدیم جمیع المعلومات المطلوبة 3.15
یصبح العمیل عندئذ عمیل وساطة لدى الشركة. جمیع معامالت األسھم التي تقوم بھا الشركة عن طریق محطة العمیل سیتم  

اب مجمع على النحو  تسویتھا وتنفیذھا من جانب الشركة وسیتم تسجیل جمیع األسھم المحتفظ بھا للعمیل ونیابة عنھ في حس
 الموضح أدناه.

 

 الحساب المجمع  
 

ستقوم الشركة بإیداع جمیع األسھم التي تحتفظ بھا للعمیل في حساب مجمع لدى جھة إیداع خارجیة باسم الشركة، وبالتالي فإن ھذه األسھم   .3.17
 سیتم تجمیعھا مع أسھم عمالء آخرین. 

 
 یقر العمیل ویؤكد بأنھ لن یحصل على أي فوائد على رصید حسابھ. .3.18 

 
ر لتكبد الخسارة ناجمة عن استخدام الحسابات المجمعة لدى جھات خارجیة، أي المؤسسات المالیة أو االئتمانیة، یقر العمیل بوجود مخاط  .3.19 

من قیمة الورقة المالیة ومخاطر   ومخاطر الخصموالتي قد تؤدي إلى أنواع أخرى من المخاطر تشمل مخاطر قانونیة ومخاطر التصفیة  
 الجھة الخارجیة ...الخ. 

 
، قد ال یكون أمام للشركة إال تقدیم مطالبة غیر مضمونة ضد الطرف الخارجيفي حالة اإلعسار أو أي إجراءات مماثلة أخرى تتعلق بذلك    .3.20

لسداد  الثالث غیر كافیة  الطرف  الشركة من  تتلقاھا  التي  تكون األموال  أن  العمیل لخطر  العمیل.  وسیتعرض  نیابة عن  الثالث  الطرف 
 فیما یتعلق بالحساب ذو الصلة. وال تتحمل الشركة أي التزام أو مسؤولیة عن أي خسائر ناجمة عن ذلك. مطالبات العمیل

 فتح المركز .4

 من أجل إعطاء تعلیمات تنفیذ السوق لفتح مركز، یحدد العمیل ما یلي:   .4.1

 اسم األداة؛   ) أ(

 نوع المعاملة؛   ) ب(

 حجم المعاملة؛ و   ) ج(

 سیاسة التنفیذ (ال تسري على تداول األسھم).   )أ (

، یضغط العمیل على زر "الشراء" أو زر "البیع". )(EAحتى یمكن فتح مركز عن طریق محطة العمیل بدون استخدام أداة مستشار خبیر      .4.2
العمیل عن طریق محطة العمیل خالل یجوز في الحاالت التالیة أن یتم تنفیذ تعلیمات العمیل بفتح مركز بسعر یختلف عن السعر الذي تلقاه  

 أخر سعر سوق: 

 إذا تغیر السعر الحالي منذ أخر سعر سوق؛       ) أ(

 إذا كان السعر من أخر أسعار للسوق ھو سعر لحجم معاملة أقل من حجم معاملة تعلیمات العمیل   ) ب(

ً سیتم في جمیع األحوال تنفیذ التعلیمات وفق  تتعامل معھم الشركة و/أو البورصة و/أو جھة   ألفضل سعر متاح من مزودي السیولة الذین  ا
 التغذیة باألسعار المعنیة.   

أداة      .4.3 باستخدام  العمیل  إیقاف  )(EAخبیر  المستشار  العند فتح مركز عن طریق محطة  أوامر  العمیل تحدید مستویات  ، لن یصبح بمقدور 
ً األوامر، یستطیع للعمیل القیام بذلك من خالل تعدیل المركز الحالي وفقالخسارة و/أو جني الربح. وإذا رغب العمیل في إدخال ھذه   للبنود من   ا

 . 6.33إلى  6.24
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 معالجة وتنفیذ التعلیمات الخاصة بفتح مركز  
 بعد أن یتلقى الخادم تعلیمات العمیل بفتح مركز، یقوم الخادم تلقائیا بالتحقق مما إذا كان الھامش الحر یكفي لفتح المركز:    .4.4

یتم حساب مراكز العمیل التراكمیة والھامش الالزم الجدید ("الھامش الجدید") للمراكز المتطابقة بناء على الھامش المبدئي، والذي    ) أ(
 یتم حسابھ بمتوسط السعر المرجح (من حیث الحجم) لجمیع المراكز؛ 

ً د وفقیتم حساب جمیع األرباح/ الخسائر المعلقة لكل المراكز المفتوحة والمركز الجدی  ) ب(  لألسعار الحالیة؛  ا

 الخسارة المعلقة؛  -الھامش الجدید + الربح المعلق  -یتم حساب "الھامش الحر" كما یلي: الھامش الحر = الرصید  (ج) 

 إذا تم إجراء العملیات الحسابیة السالفة الذكر للمركز الجدید و:   )ب (

    یتم فتح المركز. عملیة فتح المركز متبوعة بالسجل ذو   ،2.12"الھامش الحر" أكبر من أو یساوي الصفر، مع مراعاة البند
 الصلة في ملف سجل الخادم؛ أو

    الھامش الحر" أقل من الصفر، یحق عندئذ للشركة، بدون إلزام علیھا، أن ترفض تعلیمات فتح المركز وسیتم تسجیل رسالة"
 في ملف سجل الخادم.   No money"ال توجد أموال" 

 المركز قد تم تنفیذھا وسیتم اعتبار المركز مفتوحا بعد ظھور السجل ذو الصلة في ملف سجل الخادم. یتم اعتبار تعلیمات فتح  .4.5

سترفض الشركة أي تعلیمات لفتح مركز إذا كانت التعلیمات تسبق السعر األول في محطة العمیل عند فتح السوق. وفي ھذه الحالة،، ستظھر     .4.6
 میل.رسالة "ال توجد أسعار" في نافذة محطة الع

، یتم وضع تعلیمات فتح المركز بشكل تلقائي (أي بدون أي Market Watchعند استخدام عالمة التبویب "التداول بنقرة واحدة" في نافذة    .4.7
. بعد إدخال التعلیمات، ال Market Watchتأكید آخر) بمجرد النقر على زر "شراء" أو زر "بیع" في عالمة التبویب "التداول" في نافذة  

إلغاؤھا ویتم تسجیلھا في ملف سجل الخادم. قد یتم رفض صفقة التداول بنقرة واحدة خالل ظروف مثل عدم كفایة الھامش الحر أو رفض یجوز  
 التاجر فتح الصفقة.

ظروف    یجوز عدم تنفیذ أمر أدخلھ العمیل بسبب نقص السیولة من مزودي السیولة و/أو البورصة المعنیة و/أو الجھة المغذیة باألسعار أو  .4.8
 السوق السریعة، بجانب أسباب أخرى. 

 یجوز في ھذه الظروف أن یوضح العمیل سیاسة التنفیذ التي یفضلھا كما یلي:  .4.9

إال إذا اختار العمیل سیاسة "التنفیذ أو اإلنھاء"، لن یتم تنفیذ األمر إال بالحجم المحدد وبسعر یساوي أو أفضل مما ھو محدد في األمر، و  ) أ(
 سیتم إنھاء األمر؛ 

 إذا اختار العمیل سیاسة "التنفیذ أو اإللغاء"، سیتم تنفیذ األمر بأقصى حجم متاح في السوق ضمن المقدار المحدد في األمر وبسعر یساوي  ) ب(
 السعر المحدد في األمر أو أفضل منھ. وبالتالي فإنھ یجوز تنفیذ الطلب بشكل جزئي ویتم إلغاء أي جزء متبقي منھ.   

 ال یسري على تداول األسھم.  4.9بموجب ھذه الوثیقة أن ھذا البند  من المسلم بھ والمقبول ) ج(

 غالق مركز إ .5

 من أجل إعطاء تعلیمات بإغالق مركز مفتوح، یحدد العمیل ما یلي:   .5.1

 اسم األداة؛   ) ح(

 حجم المعاملة؛ و   ) خ(

 سیاسة التنفیذ (ال تسري على تداول األسھم).   ) ج(
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، یضغط العمیل على زر "إغالق". )(EAحتى یمكن إغالق مركز عن طریق محطة العمیل بدون استخدام أداة مستشار خبیر   5.2
یجوز في الحاالت التالیة أن یتم تنفیذ تعلیمات العمیل بإغالق مركز بسعر یختلف عن السعر الذي تلقاه العمیل عن طریق محطة  

 العمیل خالل أخر سعر سوق:

 سعر الحالي منذ أخر سعر سوق؛إذا تغیر ال   ) أ(

 إذا كان السعر من أخر سعر سوق ھو سعر لحجم معاملة أقل من حجم معاملة تعلیمات العمیل.  ) ب(

ً سیتم في جمیع األحوال تنفیذ التعلیمات وفق  ألفضل سعر متاح من البورصات التي تتعامل معھا الشركة و/أو مزودي السیولة و/أو جھة   ا
 التغذیة باألسعار . 

 معالجة وتنفیذ التعلیمات الخاصة بإغالق مركز 
ً یتم اعتبار تعلیمات إغالق المركز قد تم تنفیذھا وسیتم اعتبار المركز مغلق  5.3  دم. الخابعد ظھور السجل ذو الصلة في ملف سجل    ا

سترفض الشركة أي تعلیمات إغالق المركز إذا كانت التعلیمات تسبق السعر األول عند فتح السوق. وفي ھذه الحالة، ستظھر    5.4
 رسالة "ال توجد أسعار" في نافذة محطة العمیل.

یكون فیھ أمر یجوز أن ترفض الشركة أي تعلیمات إلغالق مركز إذا كانت التعلیمات تسبق إذا تم إعطاؤھا في الوقت الذي    5.5
إیقاف الخسارة أو جني الربح لذلك المركز في قائمة االنتظار من أجل تنفیذه. وفي ھذه الحالة،   ستظھر رسالة "ال توجد أسعار" 

 في نافذة محطة العمیل. 

كز من ھذا لذلك، لیس بمقدور العمیل فتح مراكز منفصلة ومتطابقة على نفس نوع المعاملة. إذا حاول العمیل فتح/إغالق مرا   5.6
ً القبیل، یجب أن یكون للعمیل مركز شراء/ بیع إما صفري أو صافي وفق للتعرض الكلي الصافي بمتوسط السعر المرجح. ال    ا

 على تداول األسھم.  5.6یسري ھذا البند 

كز فإنھ یجب  ، فحتى یمكن إغالق المر Market Watchعندما یستخدم العمیل عالمة التبویب "التداول بنقرة واحدة" في نافذة    5.7
إدخال صفقة متطابقة معھا في الحجم ولكنھا في االتجاه العكسي. إذا حاول العمیل فتح/إغالق مركز ذو حجم تداول أكبر (أو 

ً أصغر) من المركز المفتوح بالفعل، یجب أن یكون للعمیل مركز شراء/ بیع إما صفري أو صافي وفق للتعرض الكلي الصافي   ا
عد إدخال التعلیمات، ال یجوز إلغاؤھا ویتم تسجیلھا في ملف سجل الخادم. قد یتم رفض صفقة التداول  بمتوسط السعر المرجح.. ب

بنقرة واحدة خالل ظروف مثل عدم كفایة الھامش الحر أو رفض التاجر فتح المركز، ویتم تسجیلھا في ملف سجل الخادم.  ال  
 على تداول األسھم.  5.7یسري ھذا البند 

أو غیر في حالة   5.8 الطبیعیة  السوق  بھا خالل ظروف  المعمول  الحاكمة  االتفاقیة  یتفق مع  بما  بشكل صحیح  إغالق أي مركز 
الطبیعیة، ال تتحمل الشركة أي مسؤولیة قانونیة تجاه العمیل إذا تكبد العمیل أي خسائر محتملة أو أي نقص محتمل في األرباح  

ً ناجم تزم العمیل القیام بھا في حالة عدم إغالق المراكز المتنازع علیھا تحت أي ظرف  عن اإلجراءات االفتراضیة التي كان یع  ا
 على تداول األسھم.  5.8من الظروف. ال یسري ھذا البند 

 

 األوامر .6

 عام   

ً یقوم العمیل بإدخال األوامر نیابة عن نفسھ فقط ولیس نیابة عن أي شخص آخر سواء بصفتھ معین .6.1 ً أو وصی  ا ً أو مؤتمن  ا أو غیر    ا
 لك.    ذ

                                                                                                               
ً یضمن العمیل ویتعھد بأنھ سیستخدم المساعي المعقولة لضمان أن أي أمر یدخلھ العمیل یكون متفق .6.2 مع الممارسات والسلوكیات المقبولة في    ا

 السوق ذات الصلة باألداة المالیة المعنیة التي یتم تداولھا.
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ً یجوز للشركة، وفق     6.3 لتقدیرھا المطلق والمنفرد، رفض تنفیذ أي أوامر ألسباب مختلفة والتي تشمل، على سبیل المثال ال الحصر، حجم   ا
ل لھذه الشروط و/أو االتفاقیات التشغیلیة، ومخالفة أي قواعد أو لوائح ساریة ذات صلة بأوامر  األمر، وظروف السوق، ومخالفة العمی

العمالء، عدم كفایة األسھم أو األموال السائلة في حساب العمیل (بما فیھا جمیع العموالت والرسوم والضرائب وأي مبلغ آخر  مضاف إلى 
معقول غیر كاف)، وعدم كفایة الھامش، واعتبارات المخاطر، وطلب الشركة للتحقق من السعر الحالي للسھم والذي تعتبره الشركة بشكل 

التعلیمات المقدمة من العمیل (مثل االشتباه في حدوث احتیال)، وقلق الشركة من أن األمر ربما لم یصدر من العمیل أو من الشخص 
یتعلق بمعامالت العمالء مع الشركة، واألمور األخرى المؤثرة على  المفوض نیابة عن العمیل، وتجاوز العمیل ألي حد مطبق علیھ أو فیما
 التداول بوجھ عام (بما فیھا على سبیل المثال ال الحصر القیود التقنیة). 

إلغاؤھا من جانب  یكون العمیل مسؤوالً عن متابعة جمیع األوامر المدخلة في أنظمة الشركة اإللكترونیة إلى أن یتم تأكید ھذه األوامر أو     6.4
 الشركة. 

 
ال یوجد ما یضمن أن أمر العمیل سیتن تنفیذه سواء بشكل كلي أو جزئي. عند حدوث تأخیر ألي سبب كان، ستحاول الشركة تنفیذ األمر في  6.5 

ً أقرب وقت ممكن عملی الشركة لألمر وقبولھا   . ویقر العمیل ویقبل أن السعر السوقي لألسھم یجوز أن یكون قد تحرك خالل الفترة بین تلقيا
لھ ومحاولة الشركة تنفیذ األمر. وفي ھذه الظروف فإن الطرف الخارجي الذي قدم عرض األسعار للشركة یكون غیر ملزم باحترام السعر  

یل أو قد االسترشادي الذي تلقاه العمیل وفي ھذه الحالة، یجوز للشركة رفض األمر. وھذه التحركات في األسعار قد تكون في مصلحة العم
 تكون ضد مصلحتھ.

أو    یقر العمیل ویوافق على أنھ یحق للشركة توجیھ أي من األوامر للتنفیذ إلى جھة واحدة أو أكثر من البورصات و/أو أنظمة التداول البدیلة  6.6
ً الجمعیات أو شبكات االتصاالت اإللكترونیة أو األسواق إذا رأت الشركة، وفق لتقدیرھا المطلق والمنفرد، أن قیامھا بذلك سیؤدي إلى تنفیذ    ا

 األوامر بشكل أفضل.

 
وواجبة السداد عند الدخول في المعاملة   اً ما لم توافق الشركة على خالف ذلك، تكون جمیع المبالغ المستحقة الدفع على العمیل مستحقة فور   6.7 

ً ویتم دفعھا وفق  (الرسوم).  11للبند  ا

ً أمر یقدمھ العمیل یكون ملزمكل   6.8  للعمیل بغض النظر عن أن العمیل من خالل الدخول في األمر، حسب مقتضیات الحالة، قد یكون تجاوز  ا
 أي حد مطبق علیھ أو فیما یتعلق بمعامالت العمالء مع الشركة. 

 أنواع األوامر في منصة التداول  
 حتى یتسنى لك فتح مركز، یمكن استخدام األوامر التالیة (األوامر المعلقة):   .6.3

 " ھو أمر لفتح مركز شراء عند سعر أعلى من السعر في وقت إدخال األمر؛ Buy Stop"وقف الشراء أمر  .أ

یسري على تداول  ھو أمر لفتح مركز بیع عند سعر أقل من السعر في وقت إدخال األمر؛ (ال  "  Sell Stop"وقف البیع   أمر   . ب
 األسھم) 

 ھو أمر لفتح مركز شراء عند سعر أقل من السعر في وقت إدخال األمر؛ " Buy Limit"حد الشراء أمر  .ج

ھو أمر لفتح مركز بیع عند سعر أعلى من السعر في وقت إدخال األمر؛ (ال یسري على تداول    Sell Limit"حد البیع  أمر   .د
 األسھم) 

عند مستوى محدد إذا وصل سعر الطلب    Buy Limitھو أمر معلق إلدخال أمر شراء عند الحد    "  Buy Stop Limitأمر  " .ه
 في المستقبل إلى القیمة المحددة في األمر؛ 

  العرض عند مستوى محدد إذا وصل سعر    Sell Limitھو أمر معلق إلدخال أمر بیع عند الحد    "  Sell Stop Limitأمر  "“  .و
 ددة في األمر. (ال یسري على تداول األسھم) في المستقبل إلى القیمة المح 

 حتى یتسنى لك إغالق مركز، یمكن استخدام األوامر التالیة:  .6.4

" ھو أمر إلغالق مركز مفتوح من قبل بسعر أقل ربحیة للعمیل من السعر في وقت إدخال Stop Lossأمر إیقاف الخسارة "  .أ
 األمر؛ 
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ز مفتوح من قبل بسعر أكثر ربحیة للعمیل من السعر في وقت إدخال " ھو أمر إلغالق مرك Take Profitأمر جني الربح "  . ب
 األمر؛ 

 أمر إیقاف الخسارة و/أو أمر جني الربح اللذان یتم تفعیلھما بعد تنفیذ األمر المعلق المرتبطین بھ.  ”األمر المشروط“  .ج

 متى وإلى متى یمكن إدخال األوامر  
األوامر إال خالل ساعات التداول الخاصة باألداة المالیة ذات الصلة.   ال یجوز للعمیل القیام بإدخال أو تعدیل أو حذف  .6.5

 ویمكن االطالع على ساعات التداول لكل أداة مالیة في صفحة مواصفات العقد.

ساعة تكون لھا وضع "صالح حتى اإللغاء") والذي    24األوامر المعلقة على األدوات المالیة التي یتم تداولھا على مدار    .6.6
 . Expiry". یمكن للعمیل تحدید تاریخ ووقت انتھاء الصالحیة في حقل "انتھاء الصالحیة" GTC" اً اختصار یشار إلیھ 

 Dayساعة تكون لھا وضع "أمر لیوم واحد"    24األوامر المعلقة على األدوات المالیة التي ال یتم تداولھا على مدار    .6.7
Order داول األسھم) وسیتم حذفھا في نھایة جلسة التداول. (ال یسري على ت 

] على جمیع األدوات تكون لھا وضع "صالح حتى اإللغاء" Take profit] وجني الربح [Stop lossأوامر إیقاف الخسارة [ .6.8
 ").GTC" اً (والذي یشار إلیھ اختصار

 
 إجراءات إدخال أمر  

 من أجل إعطاء تعلیمات بإدخال أمر معلق، یحدد العمیل المعاییر اإللزامیة التالیة:   .6.9

 اسم األداة؛   .أ

 سیاسة التنفیذ؛ (ال تسري على تداول األسھم)   . ب

 Buy(ال یسري على تداول األسھم) أو  حد البیع  أو  وقف البیع   أو  حد الشراء  أو  وقف الشراء  نوع األمر ( .ج
Stop Limit  أوSell Stop Limit ال یسري على تداول األسھم)؛ ( 

 حجم المعاملة؛   .د

 مستوى األمر؛   .ه

 فقط وال یسري على تداول األسھم) حد الشراء (بالنسبة ألوامر  Stop Limitحد الشراء سعر مستوى   .و

 باإلضافة إلى ذلك، یمكن أن یذكر العمیل المعاییر االختیاریة التالیة: 

" أنھ لم بتم إدخال أمر إیقاف الخسارة (أو تم حذفھ إذا كان األمر قد  0.0000مستوى إیقاف الخسارة. یعني "  .ز
 تم إدخالھ بالفعل)؛ 

" أنھ لم بتم إدخال أمر جني الربح (أو تم حذفھ إذا كان األمر قد تم 0.0000مستوى جني الربح. یعني "   .ح
 إدخالھ بالفعل)؛ أو 

 مات إذا:تاریخ ووقت انتھاء صالحیة األمر المعلق. سیتم رفض التعلی  . ط

  كانت أي من المعاییر اإللزامیة غیر محددة أو غیر صحیحة؛ أو 
  .كانت أي من المعاییر االختیاریة غیر صحیحة 

ستظھر في ھذه الحالة رسالة الخطأ "إیقاف الخسارة أو جني الربح غیر صالح" إذا كانت األوامر قد تم إدخالھا عن طریق محطة العمیل   
 ). EAخبیر ( الار مستشالبدون استخدام أداة 

 یجب ذكر المعلومات التالیة إذا أعطى العمیل تعلیماتھ بإدخال أمر إیقاف الخسارة أو جني الربح:  .6.10
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 " أنھ لم بتم إدخال أمر إیقاف الخسارة (أو تم حذفھ إذا كان األمر قد تم إدخالھ بالفعل)؛ و 0.0000مستوى إیقاف الخسارة؛ یعني " .أ

 " أنھ لم بتم إدخال أمر جني الربح (أو تم حذفھ إذا كان األمر قد تم إدخالھ بالفعل). 0.0000مستوى جني الربح؛ یعني "  . ب

، سیتم )EAالمستشار الخبیر (   إذا كانت أي من ھذه المعلومات غیر صحیحة وتم إدخال األمر عن طریق محطة العمیل بدون استخدام أداة  
 تعدیل" غیر نشط. رفض التعلیمات وسیظل زر "

 المشروطة على أمر معلق، یجب على العمیل تحدید ما یلي:إذا أعطى العمیل تعلیمات بإدخال األوامر  .6.11

 تذكرة لألمر المعلق الذي یعتزم العمیل إدخال األوامر علیھ؛ .أ

 ألمر قد تم إدخالھ بالفعل)؛ و " أنھ لم بتم إدخال أمر إیقاف الخسارة (أو تم حذفھ إذا كان ا0.0000مستوى إیقاف الخسارة؛ یعني "  . ب

 " أنھ لم بتم إدخال أمر جني الربح (أو تم حذفھ إذا كان األمر قد تم إدخالھ بالفعل). 0.0000مستوى جني الربح؛ یعني "  .ج

المستشار الخبیر   إذا كانت أي من  المعلومات المذكورة غیر صحیحة وتم إدخال األمر عن طریق محطة العمیل بدون استخدام أداة
)EA(.سیتم رفض التعلیمات وسیظل زر "تعدیل" غیر نشط ، 

ما لم یذكر خالف ذلك في مواصفات العقد، فعند إعطاء التعلیمات، یجب أال یقل الفرق بین مستوى إیقاف الخسارة أو مستوى جني الربح   .6.12
أداة في مواصفات العقد، ویجب استیفاء أو مستوى األمر المعلق وبین سعر السوق الحالي عن العدد المذكور من النقاط الخاص بكل  

 الشروط التالیة: 

بالنسبة إلى أمر إیقاف الخسارة على مركز بیع (أو مركز شراء فیما یتعلق بتداول األسھم) یكون سعر السوق الحالي ھو سعر الطلب  .أ
ا یتعلق بتداول األسھم) من سعر  فیما یتعلق بتداول األسھم) ویجب أال یتم إدخال األمر بسعر أقل (أو أعلى فیم  العرض(أو سعر  

ً فیما یتعلق بتداول األسھم) مضاف العرضالطلب (أو سعر   ً إلیھ (أو مطروح  ا  منھ فیما یتعلق بتداول األسھم) ھذا العدد من النقاط؛  ا

عر الطلب  بالنسبة إلى أمر جني الربح على مركز بیع (أو مركز شراء فیما یتعلق بتداول األسھم) یكون سعر السوق الحالي ھو س . ب
فیما یتعلق بتداول األسھم) ویجب أال یتم إدخال األمر بسعر أعلى (أو أقل فیما یتعلق بتداول األسھم) من سعر    العرض(أو سعر  

ً فیما یتعلق بتداول األسھم) مطروح  العرضالطلب (أو سعر    منھ  ھذا العدد من النقاط؛ ا

ویجب أال یتم إدخال األمر بسعر أعلى   العرضعر السوق الحالي ھو سعر  بالنسبة إلى أمر إیقاف الخسارة على مركز شراء، یكون س .ج
ً مطروح  العرضمن سعر   منھ ھذا العدد من النقاط؛ (ال یسري على تداول األسھم)  ا

ویجب أال یتم إدخال األمر بسعر أقل من   العرضبالنسبة إلى أمر جني الربح  على مركز شراء، یكون سعر السوق الحالي ھو سعر   .د
ً مضاف  لعرضاسعر    إلیھ ھذا العدد من النقاط؛ (ال یسري على تداول األسھم)  ا

) ویجب أال یتم إدخال األمر بسعر أعلى  Ask) فإن سعر السوق الحالي ھو سعر الطلب (Buy Limit(حد الشراء  بالنسبة إلى أمر   .ه
ً من سعر الطلب مطروح   منھ ھذا العدد من النقاط؛ ا

) ویجب أال یتم إدخال األمر بسعر أقل  Ask) فإن سعر السوق الحالي ھو سعر الطلب ( Buy Stop(وقف الشراء  بالنسبة إلى أمر   .و
ً من سعر الطلب مضاف  إلیھ ھذا العدد من النقاط؛ ا

  ویجب أال یتم إدخال األمر بسعر أقل من سعر   العرض، یكون سعر السوق الحالي ھو سعر )Sell Limit(حد البیع  بالنسبة إلى أمر   .ز
ً مضاف العرض  إلیھ ھذا العدد من النقاط؛ (ال یسري على تداول األسھم)  ا

ویجب أال یتم إدخال األمر بسعر أعلى من    العرض، یكون سعر السوق الحالي ھو سعر  )Sell Stop(وقف البیع  بالنسبة إلى أمر   .ح
ً مطروح  العرضسعر    منھ ھذا العدد من النقاط؛ (ال یسري على تداول األسھم)  ا

ویجب أال یتم إدخال األمر   العرض، یكون سعر السوق الحالي ھو سعر  )Sell Stop Limit(  عند الحدوقف البیع   إلى أمر    بالنسبة . ط
ً مطروح  العرضبسعر أقل  من سعر   منھ ھذا العدد من النقاط؛ (ال یسري على تداول األسھم)  ا
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السوق الحالي ھو سعر الطلب، ویجب أال یتم إدخال األمر بسعر  ، یكون سعر  )Buy Stop Limit( وقف حد الشراء  بالنسبة إلى أمر    .ي
ً أقل من سعر الطلب مضاف  إلیھ ھذا العدد من النقاط؛  ا

المشروط ومستوى األمر    ما لم یذكر خالف ذلك في مواصفات العقد، فعند إعطاء التعلیمات، یجب أال یكون الفرق بین مستوى األمر   .6.13
 النقاط الخاص بكل أداة في مواصفات العقد، ویجب استیفاء الشروط التالیة:  المعلق أقل من العدد المذكور من

  Buyوقف حد الشراء  أو أمر    Buy Stop  وقف الشراء  أو    Buy Limitحد الشراء  یجب عدم إدخال أمر إیقاف الخسارة على   .أ
Stop Limit  بسعر أعلى من مستوى األمر المعلق مطروح ً  منھ ھذا العدد من النقاط؛ و ا

عند وقف البیع  أو  Sell Stop وقف البیعأو  Sell Limitحد البیع على أوامر  Stop Lossعدم إدخال أمر إیقاف الخسارة   یجب . ب
ً بسعر أقل من مستوى األمر المعلق مضاف Sell Stop Limitالحد   إلیھ ھذا العدد من النقاط؛ (ال یسري على تداول األسھم)  ا

 Buy Stop Limitأو    Buy Stopوقف الشراء  أو    Buy Limitحد الشراء  على  Take Profitیجب عدم إدخال جني الربح    .ج
ً بسعر أقل من مستوى األمر المعلق مضاف  إلیھ ھذا العدد من النقاط؛ و ا

بسعر    Sell Stop Limitأو    Sell Stopوقف البیع  أو    Sell Limitحد البیع  على    Take Profitیجب عدم إدخال جني الربح   .د
ً أعلى من مستوى األمر المعلق مطروح   منھ ھذا العدد من النقاط. (ال یسري على تداول األسھم)  ا

 الخادم. یتم اعتبار تعلیمات إدخال األمر قد تم تنفیذھا وسیتم اعتبار األمر قد تم إدخالھ بعد ظھور السجل ذو الصلة في ملف سجل   .6.14

 تكون ھناك تذكرة لكل معلق.  .6.15

ركة أي تعلیمات إلدخال أمر إذا كانت التعلیمات تسبق السعر األول عند فتح السوق. وفي ھذه الحالة،، ستظھر یجوز أن ترفض الش .6.16
 رسالة "ال توجد أسعار" في نافذة محطة العمیل.

علیمات، إلى یحق للشركة، دون إلزام علیھا، أن ترفض تعلیمات إلدخال األمر إذا وصل السعر الحالي، خالل قیام التاجر بمعالجة ھذه الت  .6.17
 . 6.19أو البند رقم  6.18المستوى الذي عنده یتم مخالفة البند رقم 

 إجراءات تعدیل وحذف األمر 
 المشروطة)، یجب على العمیل تحدید ما یلي:إذا أعطى العمیل تعلیمات بتعدیل معاییر أمر معلق (مستوى األمر المعلق و/أو األوامر   .6.18

 التذكرة؛  .أ

 مستوى األمر؛   . ب

 فقط)؛ حد الشراء (بالنسبة ألوامر  Stop Limitحد الشراء سعر مستوى   .ج

" أنھ لم بتم إدخال أمر إیقاف الخسارة (أو تم حذفھ إذا كان األمر قد تم 0.0000مستوى إیقاف الخسارة؛ یعني " .د
 إدخالھ بالفعل)؛ و

 لربح (أو تم حذفھ إذا كان األمر قد تم إدخالھ بالفعل). " أنھ لم بتم إدخال أمر جني ا0.0000مستوى جني الربح؛ یعني "  .ه

إذا كانت أي من  المعلومات المذكورة غیر صحیحة وتم إدخال أو تعدیل أو حذف األوامر عن طریق محطة العمیل بدون استخدام أداة  
 ، سیتم رفض التعلیمات وسیظل زر "تعدیل" غیر نشط.)EAالمستشار الخبیر (

 علیمات بتعدیل مستوى إیقاف الخسارة وجني الربح على مركز مفتوح، یجب على العمیل تحدید ما یلي:إذا أعطى العمیل ت   .6.19

 رمز أداة التداول للمركز الذي تم فیھ تعدیل مستوى إیقاف الخسارة أو مستوى جني الربح؛   .أ

ذا كان األمر قد تم " أنھ لم بتم إدخال أمر إیقاف الخسارة (أو تم حذفھ إ0.0000مستوى إیقاف الخسارة؛ یعني " . ب
 إدخالھ بالفعل)؛ و
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" أنھ لم بتم إدخال أمر جني الربح (أو تم حذفھ إذا كان األمر قد تم إدخالھ 0.0000مستوى جني الربح. یعني "  .ج
 بالفعل). 

خدام أداة إذا كانت أي من  المعلومات المذكورة غیر صحیحة وتم إدخال أو تعدیل أو حذف األوامر عن طریق محطة العمیل بدون است 
 ، سیتم رفض التعلیمات وسیظل زر "تعدیل" غیر نشط.)EAالمستشار الخبیر (

 عندما یعطي العمیل تعلیمات بحذف أمر معلق، یجب على العمیل تحدید ما یلي: .6.20

ً یتم اعتبار تعلیمات تعدیل أو حذف األمر بأنھ قد تم تنفیذھا وسیتم اعتبار األمر معدالً أو محذوف .6.21 ذو الصلة في ملف  بعد ظھور السجل    ا
 الخادم. سجل  

الحالة،     .6.22 السوق. وفي ھذه  فتح  السعر األول عند  التعلیمات تسبق  إذا كانت  أمر  أو حذف  لتعدیل  تعلیمات  أي  الشركة  أن ترفض  یجوز 
 ستظھر رسالة "ال توجد أسعار" في نافذة محطة العمیل. 

حذف أمر إذا تم، خالل معالجة األمر، وضع األمر في قائمة االنتظار من یحق للشركة، دون إلزام علیھا، أن ترفض تعلیمات لتعدیل أو   .6.23
ً أجل تنفیذه وفق  بھذه الوثیقة.  6.34للبند رقم  ا

عندما یعطي العمیل تعلیمات لتعدیل أو حذف مستوى األمر، یحق للشركة، دون إلزام علیھا، إلغاء تعدیل مستوى األمر أو حذف األمر،  .6.24
ً ن معالجة ھذه التعلیمات بعد وضع األمر في قائمة االنتظار من أجل تنفیذه وفقإذا كان قد تم االنتھاء م  بھذه الوثیقة. 6.34للبند رقم  ا

ً ثم حدث أحد األحداث بما یعني أنھ لم یعد من المعقول أن تتصرف الشركة وفق  اً إذا قبلت الشركة أمر .6.25 لھذا األمر، یحق للشركة تجاھل   ا
 األمر أو إلغاؤه، دون أي مسؤولیة على الشركة. وفیما یلي أمثلة على ذلك على سبیل المثال ال الحصر: 

 
 ملة التي یتعلق بھا األمر غیر متوافقین مع اللوائح المعمول بھا؛ حدوث تغییر في اللوائح المعمول بھا بحیث یصبح األمر أو المعا .أ

 
 على الشركة، مثل حدث من أحداث الشركات و/أو إعسار و/أو حل الشركة؛ أو   اً مباشر   اً حدوث أحد األحداث التي تؤثر تأثیر . ب

 
 إذا توقفت الشركة عن تقدیم نوع األمر الذي طلبھ العمیل.  .ج

 
ً قد یكون الزم  .6.26 ً على الشركة إلغاء معاملة ما إذا طلبت منھا إحدى البورصات ذلك أو قد یكون الزم  ا علیھا إلغاء أحد األوامر عند الطلب   ا

المعقولة من أجل مساعدة الشركة في ھذا  البورصات، ویوافق العمیل على استخدام جمیع المساعي  التوصیة بذلك من جانب إحدى  أو 
 الشأن.

 
لعمیل أنھ قد یكون من غیر الممكن إلغاء األمر أو تعدیلھ. وأي محاولة إللغاء األمر أو تعدیلھ ھي مجرد طلب مقدم إلى الشركة للقیام  یقر ا   .6.27

البند   في  المحدد  النحو  على  تعدیلھ  أو  األمر  إلغاء  من  الشركة  تتمكن  لم  إذا  العمیل  تجاه  مسؤولیة  أي  الشركة  تتحمل  وال   16.6بذلك. 
 ، إذا تعذر إلغاء األمر أو تعدیلھ، یكون العمیل ملزماً بتنفیذ األمر األصلي.على أنھالطرفین"). ویفھم العمیل ویوافق ("مسؤولیة  

 
ً یقر العمیل أیض  .6.28 بأن محاوالت تعدیل المركز أو إلغاؤه واستبدالھ یمكن أن تؤدي إلى مضاعفة تنفیذ األمر أو التنفیذ المزدوج لألمر، وأن   ا

المسؤولیة عن مضاعفة التنفیذ أو ازدواجیة التنفیذ. إذا   ویتحمل العمیل تمنع حدوث مضاعفة التنفیذ أو ازدواجیة التنفیذ،  أنظمة الشركة ال
ً أدخل العمیل طلب إلغاء لألمر، یوافق العمیل على تأكید أن طلب اإللغاء یصبح تأثیره ساری  قبل إدخال أمر بدیل.  ا

 
ً كتابی  اً أمر قد تم تنفیذه أو إلغاؤه إلى حین یتلقى تأكید  یوافق العمیل على عدم افتراض أن أي   .6.29 من الشركة بذلك. تكون الشركة مسؤولة عن   ا

  معرفة حالة األوامر المعلقة للعمالء قبل إدخال أوامر إضافیة. یوافق العمیل على االتصال بالشركة على الفور إذا كانت حالة األمر غیر 
 واضحة.

 
 إجراءات تنفیذ األمر 

 یتم وضع األمر في قائمة االنتظار من أجل تنفیذه في الحاالت التالیة:   6.30 

) في تدفق األسعار  Bid(   العرضیتم وضع أمر جني الربح على مركز شراء مفتوح في قائمة االنتظار من أجل تنفیذه إذا أصبح سعر   .أ
 یساوي أو أعلى من مستوى األمر؛ 
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) في تدفق  Bid(  العرض یتم وضع أمر إیقاف الخسارة على مركز شراء مفتوح في قائمة االنتظار من أجل تنفیذه إذا أصبح سعر   . ب
 األسعار یساوي أو أقل من مستوى األمر؛

سعار ) في تدفق األ Askیتم وضع أمر جني الربح على مركز بیع مفتوح في قائمة االنتظار من أجل تنفیذه إذا أصبح سعر الطلب (  .ج
 یساوي أو أقل من مستوى األمر؛ 

) في تدفق األسعار  Askیتم وضع أمر إیقاف الخسارة على مركز بیع مفتوح في قائمة االنتظار من أجل تنفیذه إذا أصبح سعر الطلب (  .د
 یساوي أو أعلى من مستوى األمر؛ 

) في تدفق األسعار یساوي أو Askح سعر الطلب ( ) في قائمة االنتظار من أجل تنفیذه إذا أصبBuy Limit(حد الشراء یتم وضع أمر  .ه
 أقل من مستوى األمر؛

) في تدفق األسعار یساوي أو  Bid(  العرض ) في قائمة االنتظار من أجل تنفیذه إذا أصبح سعر  Sell Limit(حد البیع  یتم وضع أمر   .و
 أعلى من مستوى األمر؛ (ال یسري على تداول األسھم) 

) في تدفق األسعار یساوي  Ask) في قائمة االنتظار من أجل تنفیذه إذا أصبح سعر الطلب (Buy Stop( وقف الشراء  یتم وضع أمر   .ز
 أو أعلى من مستوى األمر؛ 

) في تدفق األسعار یساوي أو Bid(  العرض ) في قائمة االنتظار من أجل تنفیذه إذا أصبح سعر  Sell Stop(وقف البیع   یتم وضع أمر   .ح
 یسري على تداول األسھم) أقل من مستوى األمر؛ (ال 

) في تدفق األسعار یساوي أو أعلى  Askفي قائمة االنتظار من أجل تنفیذه إذا أصبح سعر الطلب (  Buy Stop Limitیتم وضع أمر   . ط
 من مستوى األمر؛

) في تدفق  Bid(  العرض ) في قائمة االنتظار من أجل تنفیذه إذا أصبح سعر  Sell Stop Limitعند الحد (وقف البیع   یتم وضع أمر   .ي
 األسعار یساوي أو أقل من مستوى األمر؛ (ال یسري على تداول األسھم) 

 بعد وضع األمر المعلق في قائمة االنتظار من أجل تنفیذه، یقوم الخادم تلقائیا بالتحقق مما إذا كان الھامش الحر یكفي لفتح المركز:  6.31

الج   .ك الالزم  والھامش  التراكمیة  العمیل  مراكز  الھامش یتم حساب  بناء على  المتطابقة  للمراكز  الجدید")  ("الھامش  دید 
 المبدئي، والذي یتم حسابھ بمتوسط السعر المرجح (من حیث الحجم) لجمیع المراكز؛ 

المفتوحة   .ل المراكز  لجمیع  المعلقة  األرباح/الخسائر  یتم حساب  السعریة،  الفجوة  في  یقع  المعلق  األمر  كان مستوى  إذا 
ً والمركز الجدید وفق   لألسعار الحالیة في وقت وضع األمر في قائمة االنتظار من أجل تنفیذه؛ و  ا

 الخسارة المعلقة؛  - الھامش الجدید + الربح المعلق   -یتم حساب "الھامش الحر" كما یلي: الھامش الحر = الرصید   .م

أقل من الصفر، یحق عندئذ للشركة، إذا تم إجراء العملیات الحسابیة السالفة الذكر للمركز الجدید وكان "الھامش الحر"    .ن
بدون إلزام علیھا، أن ترفض تعلیمات فتح المركز  وحذف األمر المعلق وسیتم تسجیل رسالة "ال توجد أموال" في ملف  

 الخادم. سجل 

 یتم اعتبار أن األمر قد تم تنفیذه بمجرد أن یظھر السجل ذو الصلة في ملف سجل الخادم.   .6.30

الخادم ویتم إضافة المركز  لق، تكون عملیة فتح المركز متبوعة بالسجل ذو الصلة في ملف سجل  في حالة تنفیذ األمر المع  .6.31
 الذي تم فتحھ باستخدام ھذا األمر إلى المركز التراكمي القائم لھذه األداة. 

عند مستوى  یمكن أن یتم تنفیذ األمر المعلق بشكل جزئي إذا لم تتوفر سیولة كافیة لتحویط الصفقة مع مزودي السیولة    .6.32
 األمر.

في حاالت عدم وجود سیولة كافیة عند مستوى األمر و/أو وقوع مستوى األمر بداخل فجوة سعریة عند فتح السوق و/أو   .6.33
ً خالل تدفق السعر (األسعار)، یجوز للشركة، وفق حد  و  Buy Limitحد الشراء  لتقدیرھا المطلق والمنفرد، تنفیذ أوامر    ا

ً وفق Take Profitوجني الربح  Sell Limitالبیع   للسعر المطلوب في لحظة تنفیذ األمر.   ا
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في حاالت عدم وجود سیولة كافیة عند مستوى األمر و/أو وقوع مستوى األمر بداخل فجوة سعریة عند فتح السوق و/أو  .6.34
ً خالل تدفق السعر (األسعار)، یجوز للشركة، وفق وقف  و  Buy Stopوقف الشراء  لتقدیرھا المطلق والمنفرد، تنفیذ أوامر    ا

ً وفق  Stop Lossوإیقاف الخسارة    Sell Stopالبیع    للسعر المتاح وقتئذ في لحظة تنفیذ األمر. یقر العمیل ویقبل ویوافق    ا
 بموجب ھذه الوثیقة على أن سعر التنفیذ قد یختلف عن مستوى األمر. 

الخسارة و/أو مس  .6.35 إیقاف  المعلق و/أو مستوى  فیھا مستوى األمر  التي یكون  الحاالت  الربح بداخل فجوة  في  توى جني 
ً سعریة عند فتح السوق و/أو خالل تدفق السعر (األسعار)، تقوم الشركة، وفق لتقدیرھا المطلق والمنفرد، بفتح المركز    ا

ً وإغالقھ على الفور عند نفس نقطة التحرك السعري وفق  ألول سعر متاح.   ا

ً یرجى مراعاة أنھ یجوز أن تقوم الشركة، وفق  .6.36 طلق والمنفرد خالل الساعة التي تسبق إغالق جلسة التداول  لتقدیرھا الم  ا
% إلى 80% ومن  100% إلى  50كل یوم جمعة، بتغییر مستوى اإلغالق اإلجباري ومستوى طلب تغییر الھامش من  

باإلضافة إلى ذلك، یرجى العلم بأنھ یجوز للشركة تمدید ھذه التعدیالت  .ECN MT5% على الترتیب، لجمیع حسابات  130
 لفترة التي تراھا ضروریة بعد فتح السوق، من خالل تقدیم إخطار خطي مسبق إلى العمیل. (ال یسري على تداول األسھم) ل

 األمر المحدد

 ) في تداول األسھم. Limit orderال تقدم الشركة تنفیذ األوامر المحددة ( .6.37
 

 تعلیق األمر 

ً إذا حدث في أي وقت تعلیق للتداول على السوق األساسي في أي من األسھم التي یتكون منھا أمر العمیل، سیتم أیض  .6.38  ا
تعلیق األمر الساري ولن یكون بمقدور العمیل بیع أي أسھم تحتفظ بھا الشركة نیابة عن العمیل إلى حین انتھاء ھذا التعلیق  

 وبدء التداول من جدید.
 

وبعد رفع التعلیق، سیتم تنفیذ أي أمر كان العمیل قد قدمھ فیما یتعلق باألسھم التي تم تفعیل تداولھا في أقرب وقت ممكن   .6.39
ً في إطار الظروف المتعلقة بالسیولة في السوق األساسي. ال تستطیع الشركة أن تضمن أن أمر العمیل سیتم تنفیذه وفق ألول   ا

 سعر سوق أساسي متاح.
 

 

 ألمر في حالة اإلعسار/ الحل/ الشطب لألداة (الشركة)  إلغاء ا

عندما تكون األداة ذات صلة بشركة وتم شطب ھذه الشركة من السوق األساسي أو تعرضت ھذه الشركة لإلعسار أو   .6.40
ً الحل، سیتم إلغاء األمر والتعامل مع أي أسھم تحتفظ بھا الشركة نیابة عن العمیل وفق أو الحل، ألحكام الشطب أو اإلعسار    ا

 حسب مقتضى الحال.
 

ً إذا جرى إخطار الشركة بأن سھم  .6.41 من األسھم التي یحتفظ بھا في حسابھ من المحتمل أن یتم شطبھ، ستبلغ الشركة العمیل   ا
 ببیع السھم نیابة عن العمیل في الوقت وبالسعر وبالطریقة التي تحددھا.  اً بذلك ثم ستقوم فور 

 "  Stop Outاإلغالق اإلجباري " .7

ال رجعة فیھ أنھ یقبل ویوافق على أنھ یحق للشركة إغالق المراكز المفتوحة للعمیل   اً یقر العمیل بموجب قبول ھذه االتفاقیة إقرار 7.1
دون موافقة العمیل أو دون إخطار مسبق إذا كان الرصید المتحرك للعمیل أقل من مستوى اإلیقاف اإلجباري المحدد في  

 شركة اإللكتروني.  صفحة شروط التداول على موقع ال 

یصدر الخادم تعلیمات اإلیقاف اإلجباري إلغالق المركز . ویتم تنفیذ اإلغالق    7.1یراقب الخادم مستوى الھامش، وبموجب البند   7.2
ً اإلجباري بالسعر الذي قامت بھ الشركة بتحویط المعاملة. ویحق للشركة، وفق  لتقدیرھا المطلق والمنفرد، تعدیل ھذا السعر    ا

ً س تكلفة (تكالیف) التحوط. ویتم تنفیذ اإلغالق اإلجباري وفقحتى یعك  للسعر  الحالي المتاح في لحظة تنفیذ األمر.  ا
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إذا كان للعمیل مراكز مفتوحة متعددة، سیكون المركز األول الذي سیتم وضعھ في قائمة االنتظار من أجل تنفیذه ھو المركز    7.3
 صاحب أعلى خسارة معلقة.  

(الحمایة    Exinityإجمالي األموال المتاحة في محفظة التداول الخاصة بالعمیل مع    اً الشركة أن الخسائر لن تتجاوز أبدوتضمن   7.4
 من الرصید السلبي).

ً یحق للشركة إغالق أي مركز مفتوح العمیل دون سابق إنذار إذا كان ذلك الزم  7.5 ً وفق ا  لعملیة النزاع.   ا

ً ركة، وفقیرجى مراعاة أنھ یجوز أن تقوم الش  7.6 لتقدیرھا المنفرد خالل الساعة التي تسبق إغالق جلسة التداول كل یوم جمعة أو   ا
% إلى  80% ومن 100% إلى  50في أي وقت آخر، بتغییر مستوى اإلغالق اإلجباري ومستوى طلب تغییر الھامش من 

جوز للشركة تمدید ھذه التعدیالت باإلضافة إلى ذلك، یرجى العلم بأنھ ی .ECN MT5% على الترتیب، لجمیع حسابات  130
 للفترة التي تراھا ضروریة بعد فتح السوق، من خالل تقدیم إخطار خطي مسبق إلى العمیل. 

 خارج البورصة .8

یجوز للشركة التداول من خالل البورصات وعدد من مزودي خدمة التجزئة وصناع السوق. یجوز للشركة إدخال أمر  العمیل  8.1
یتفق ویتماشى مع سیاسة تنفیذ األوامر الخاصة بالشركة. بموجب قبول ھذه االتفاقیة، یقر   خارج البورصة إذا كان ذلك

العمیل ویوافق على أن الشركة ستبرم معامالت لصالح العمیل ونیابة عنھ خارج السوق المنظم أو في مرفق تداول متعدد 
 ھذه الوثیقة. ("تفسیر المصطلحات") أدناه في 23األطراف، "كما ھو محدد في البند رقم 

 التجمیع؛   .9

یجوز للشركة تجمیع األوامر المستلمة من العمالء. یعني التجمیع أنھ یجوز للشركة الجمع بین أمر أحد العمالء وأوامر عمالء   9.1
ً آخرین للشركة لتنفیذھا جمیع . یجوز للشركة الجمع بین أمر أحد العمالء وأوامر عمالء آخرین إذا اً واحد  اً باعتبارھا أمر  ا

 ت الشركة ترى بشكل معقول أن ذلك یصب في مصلحة العمالء ككل. كان

ً مع ذلك، یجوز أن یؤدي التجمیع أحیان  9.2 إلى حصول العمیل على سعر أقل مما كان یرجو بعد تنفیذ األمر. یقر العمیل ویوافق    ا
 على أن الشركة لن تتحمل أي مسؤولیة تجاه العمیل نتیجة حصولھ على سعر أقل مما كان یرجو. 

 لحفظ ا .10

 تسجیل األسھم 

األسھم التي تحفظھا الشركة لحساب العمیل سیتم تسجیلھا باسم الشركة، بصفتھا أمین الحفظ للعمیل أو (ب) باسم طرف معین   10.1
غیر الشركة، بما في ذلك أمین الحفظ الفرعي أو مؤسسة إیداع ومقاصة معترف بھا. تنعكس ملكیة العمیل لألسھم في  

 سجالت الشركة. 

 العمیل أصول 

آخر من العمیل لبیع    اً یعطي العمیل تعلیمات للشركة بأن تحفظ أي أسھم مشتراه نیابة عن العمیل إلى حین تتلقى الشركة إخطار   10.2
ً ھذه األسھم. ستتصرف الشركة بصفتھا أمین حفظ وستحفظ األدوات المالیة نیابة عن العمیل وفق  ألي لوائح معمول بھا. ا

لوائح معمول بھا، تعیین أي شخص آخر بصفتھ أمین حفظ فرعي أو غیر ذلك لحفظ األسھم، بما   یجوز للشركة، مع مراعاة أي 10.3
فیھا وثائق الملكیة أو الشھادات التي تثبت ملكیة ھذه األسھم. تبذل الشركة العنایة والمھارة المعقولة في االختیار والتعیین 

لن   الشركة  ولكن  الفرعیین  الحفظ  ألمناء  الدوریة  أو  والمراجعة  الخارجیة  لألطراف  أفعال  أي  مسؤولیة عن  أي  تتحمل 
("مسؤولیة الطرفین"). سیتم التعامل مع أي   16امتناعھا عن القیام بأي أفعال أو إعسارھا أو حلھا، كما ھو محدد في البند  

ً اختالفات فیما یتعلق بأصول العمیل وفق تفصیلیة لجمیع أسھم  ألي لوائح معمول بھا. یتم بشكل دائم االحتفاظ بالسجالت ال  ا



 

 

 
، ومرخصة وخاضعة 200015") تحت ترخیص رقم ADGMشركة توصیة باألسھم مؤسسة ومسجلة بموجب قوانین سوق أبو ظبي العالمي ("، ھي Exinity ME Ltdشركة  

سوق   ، برج الخاتم، مربعة16، الطابق 104  -16ویقع مقرھا المسجل في    000004692تحمل الشركة رقم التسجیل    ").FSRAللرقابة من جانب سلطة تنظیم الخدمات المالیة (" 
 أبو ظبي العالمي، جزیرة الماریة، أبو ظبي، اإلمارات العربیة المتحدة.

 18صفحة   

ً العمالء المحفوظة لدى الشركة لتوضیح أن أسھم العمالء محفوظة لصالح العمالء ونیابة عنھم وأنھا لیست أسھم مملوكة    ا
 للشركة أو ألي أمین حفظ فرعي. 

في حساب حفظ  10.4 اآلخرین  العمالء  أدوات  مع  (مجمعة  اآلخرین  العمالء  أدوات  اسم  بنفس  العمالء  أدوات  تسجیل  مجمع   یتم 
مشترك). إذا تعرضت الشركة أو الطرف الخارجي المعین لإلعسار، یجوز أن یحدث تأخیر في تحدید األصول الفردیة لكل 
عمیل ومن المحتمل أن تزید مخاطر الخسارة إذا كان یوجد عجز ألنھ األمر سیحتاج إلى وقت إضافي من أجل تحدید األصول  

ً وة على ذلك، ففي حالة وجود عجز دون تسویة والذي یكون ناجمالمحتفظ بھا لعمالء محددین بعینھم. عال عن تقصیر أمین   ا
 الحفظ في أداء التزاماتھ، یجوز أن یشارك العمیل في ھذا العجز بشكل تناسبي مع أصولھ.  

صة أو تسویة  یأذن العمیل للشركة وأي أمین حفظ فرعي بحفظ و/أو نقل األسھم (أو استحقاقاتھا) إلى نظام إیداع أو نظام مقا  10.5
لألسھم. یمكن أن یتم حفظ األسھم التي ال یمكن تسویتھا من خالل نظام إیداع مركزي لألسھم لدى طرف خارجي خارج  
البالد (ویشمل ذلك أمین الحفظ أو أمین الحفظ الفرعي أو المسجل أو البنك أو الوسیط أو السمسار وكیل التسویة) باسم الشركة  

 عین. ویتم عند الطلب تقدیم تفاصیل بشأن االسم الذي تم تسجیل األداة المالیة بھ.أو باسم الطرف الخارجي الم

یوافق العمیل على أنھ بسبب طبیعة القوانین الساریة أو ممارسات السوق في بعض الوالیات القضائیة، یجوز للشركة أن تقرر    10.6
ً . إذا كان من غیر الممكن عملیأن تسجیل أو قید أسھم العمیل باسم الشركة یصب في مصلحة العمیل وأسھمھ أن تقوم الشركة   ا

 بذلك، فعندئذ: 

 یجوز أن یتم تسجیل أو قید أسھم العمیل باسم الشركة حسب مقتضى الحال؛      )أ(
بناء على ذلك، ففي حالة اإلفالس، قد ال تتمتع أدوات العمالء بقدر كبیر من الحمایة من المطالبات المقدمة نیابة   )ب(

عن الدائنین العمومیین للشركة. ینبغي مالحظة أنھ عندما تضع الشركة بترتیبات من أجل قیام طرف خارجي بحفظ 
 أبوظبيلمتطلبات القانونیة والتنظیمیة عن تلك المعمول في سوق  أدوات العمیل خارج البالد، یجوز أن تختلف التسویة وا
ً العالمي. وفي ھذه الحالة، تفصح الشركة للعمیل مسبق في   بأسھم العمیل، عند االقتضاء، بأنھ یجوز أن یتم االحتفاظ  ا

العالمي وقد یوجد اختالف بین تلك الوالیة القضائیة وسوق أبوظبي العالمي من   يأبو ظبوالیة قضائیة خارج سوق  
 حیث ممارسات السوق واإلعسار والنظام القانوني المعمول بھ. 

 

یظل العمیل ھو المالك المستفید لألسھم واألموال التي تحفظھا الشركة للعمیل ونیابة عن العمیل؛  یقر العمیل بموجب ھذه   10.7
ً على أنھ لن یحاول بیع أو رھن أو التعامل بأي شكل آخر كلی  الوثیقة ویوافق ً أو جزئی  ا فیما یتعلق بملكیة االنتفاع باألدوات   ا

 واألموال المحتفظ بھا في حساب العمیل مع الشركة؛ 

بأي   ال یحق للعمیل الحصول على أي فوائد عن األسھم و/أو األموال التي تحفظھا الشركة بصفتھا أمین حفظ وتحتفظ الشركة 10.8
 فوائد عنھا.

قد یتعین على الشركة اإلفصاح عن تفاصیل العمیل (بما فیھا عنوان البرید اإللكتروني) وتفاصیل عن ملكیتھ لألسھم إلى أمین   10.9
  سجل الشركات.

إذا لم تتسلم الشركة تعلیمات من العمیل فیما یتعلق بأي من األسھم المحتفظ بھا في حساب العمیل (مثل شراء أو بیع أو  10.10
ً ) عام12قل األصول) لفترة ال تقل عن اثني عشر (ن بغض النظر عن استالم أي توزیعات ألرباح األسھم أو فوائد أو ما   ا

شابھ وبغض النظر عن أي حركة في رصید حساب العمیل) ولم یكن بمقدور الشركة تتبع العمیل على الرغم من اتخاذ  
أنھ یجوز للشركة التوقف عن معاملة األصول بوصفھا أصوالً   الشركة خطوات معقولة من أجل ذلك، یوافق العمیل على

 مملوكة للعمیل. 

تحتفظ الشركة بسجالت صحیحة وكاملة ودقیقة لألموال السائلة واألسھم المحفوظة لدیھا لكل عمیل. تبذل الشركة العنایة   10.11
إیداع األموال السائلة واألسھم، ولكن   المعقولة في االختیار واإلشراف المستمر على البنك أو جھة اإلیداع التي یتم فیھا

("مسؤولیة    16الشركة لن تتحمل أي مسؤولیة عن أي أفعال للبنك أو امتناعھ عن القیام بأي أفعال، كما ھو محدد في البند  
الطرفین"). قد تتعرض أصول العمالء للمخاطر في حالة حدوث إعسار للبنك أو جھة اإلیداع. إذا نُقلت أي من األموال  

ً سائلة أو األسھم التي تحتفظ بھا الشركة لصالح العمیل ونیابة عنھ نقالً صحیح ال  إلى حساب طرف خارجي فیما یتعلق    ا
بإحدى المعامالت أو الستیفاء التزامات الھامش، یجوز أن تتعرض األموال أو األسھم للمخاطر في حالة إعسار الطرف 

 الخارجي.
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بما أن األموال السائلة واألسھم الخاصة بالعمیل سیتم تجمیعھا من جانب البنك أو جھة اإلیداع مع األموال السائلة واألسھم     10.12
المملوكة لعمالء آخرین، لن یكون للعمیل حق قانوني في المطالبة بمبلغ مالي محدد أو مقدار محدد من األسھم. وبدالً من 

بشكل عام. في حالة وجود عجز دون تسویة في مجمع األموال السائلة أو األسھم بعد    ذلك، ستكون أي مطالبة ضد المجمع
العمیل على كامل   المثال في حالة اإلعسار)، یجوز عدم حصول  حدوث تقصیر من البنك أو جھة اإلیداع (على سبیل 

جز بشكل تناسبي. ال تعترف قوانین  مستحقاتھ من األموال السائلة أو األسھم.  وإذا كان الوضع كذلك، یشارك العمیل في الع
العالمي بالمفھوم القانوني "حساب العمیل". إذا تعرضت الشركة لإلعسار وكان یتم   أبو ظبيبعض المناطق خارج سوق  

حفظ األموال السائلة واألسھم الخاصة بالعمیل باسم الشركة لدى بنك أو جھة إیداع في أي من ھذه المناطق، ستكون ھذه  
ئلة واألسھم متاحة أمام دائني الشركة بشكل عام وبالتالي فإن ھذه األموال واألسھم قد تتعرض للمخاطر. في األموال السا

العالمي، یجوز أن یكون    أبو ظبي حالة حفظ األموال السائلة أو األسھم الخاصة بالعمیل في بنك أو جھة إیداع خارج سوق  
ً النظام القانوني والتنظیمي المعمول بھ مختلف ظبي العالمي. وقد    النظام القانوني والتنظیمي المعمول بھ في سوق أبوعن    ا

ً تختلف حقوق العمالء تبع الحالة، تفصح    ا لذلك، والسیما في حالة حدوث تقصیر من البنك أو جھة اإلیداع.  وفي ھذه 
ً الشركة للعمیل مسبق ائیة خارج سوق أبوظبي ، عند االقتضاء، بأنھ یجوز أن یتم االحتفاظ بأسھم العمیل في والیة قضا

العالمي وقد یوجد اختالف بین تلك الوالیة القضائیة وسوق أبوظبي العالمي من حیث ممارسات السوق واإلعسار والنظام  
 القانوني المعمول بھ.

 الرسوم .11

الوساطة والر  11.1 یدفع عموالت  أن  الوثیقة على  بموجب ھذه  العمیل  یوافق  إلى رسوم وعموالت محددة.  العمیل  سوم سیخضع 
  اً وعموالت تداول العمالت األجنبیة على عملیات تحویل العملة ورسوم معالجة البطاقات االئتمانیة وغیرھا من الرسوم فور

العمیل.   التي یتلقاھا  العمیل والمعامالت والخدمات  كما ھو محدد في موقع الشركة اإللكتروني حسبما ینطلق على حساب 
ً یوافق العمیل أیض ضرائب المعمول بھا على مستوى الدولة والوالیة وعلى المستوى الفیدرالي والمحلي. على دفع جمیع ال  ا

ً یأذن العمیل للشركة بأن تخصم تلقائی ً من حسابھ أی  ا من تلك العموالت والتكالیف والرسوم والضرائب. یجوز للشركة تعدیل    ا
 جدول الرسوم في أي وقت. 

ً یجوز أن یتحمل العمیل أیضفي حالة التأخر أو الفشل في تسویة المعاملة،    11.2 تكالیف إضافیة.  ویكون العمیل مسؤوالً عن أي    ا
 مبالغ من ھذا القبیل ویتم خصمھا من حساب العمیل عند االقتضاء. 

ً یجوز للشركة أن تتقاضى رسوم 11.3 من العمیل مقابل توفیر بیانات السوق أو أي میزة أخرى للحساب أو أي رسوم أخرى حسبما  ا
 تبلغ الشركة بھا العمیل بشكل معقول من حین آخر. 

 التسویة  .12

حتى یمكن تنفیذ أمر شراء أسھم، تحتاج الشركة إلى أن یتوفر في حساب العمیل أمواالً تساوي أو تتجاوز سعر شراء األسھم  12.1
إلى أي رسوم وعموالت ذات صلة بعملیة الشراء ھذه، كما تستلزم الشركة أن یتم إجراء جمیع المدفوعات للمشتریات  باإلضافة  

 دون إجراء أي مقاصة أو مطالبة مقابلة أو اقتطاع.

ف أي  وتكون تسویة المشتریات على مسؤولیة العمیل الشخصیة. وبالتالي، ال تتحمل الشركة أي مسؤولیة تجاه العمیل إذا تخل 12.2
طرف مقابل في أي أمر عن الوفاء بالتزاماتھ. یجوز أن یقتضى القانون المعمول بھ أن تقوم الشركة أو وسیط التنفیذ أو أي  
طرف مقابل آخر أو البنك أو جھة اإلیداع بخصم الضرائب المستحقة على عائدات البیع قبل إیداع ھذه العائدات في حساب 

 حسابھ. العمیل أو تحویلھا إلى العمیل من

ً تقوم الشركة بأي عملیات تحویل عملة الزمة من أجل تسویة الشراء بأسعار التحویل وبالطریقة التي تحددھا الشركة وفق 12.3   ا
 لتقدیرھا.

ً حیثما كان ذلك ممكن 12.4 ، تستخدم الشركة جھات إیداع مركزیة لألسھم لتسویة األسھم المعمول بھا. إذا لم یعد باإلمكان تسویة األداة ا
جھة اإلیداع المركزیة لألسھم المعمول بھا، یقبل العمیل أنھ قد یجب على الشركة استخدام مرافق تداول بدیلة    عن طریق

 ألداء األمر و/أو فرض تكلفة إضافیة على ذلك األمر.  یكون متوسط وقت التسویة ھو وقت التنفیذ + یومین. 
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ملة نتیجة ظروف خارجة عن سیطرة الشركة أو تقصیر أي ال تتحمل الشركة أي مسؤولیة عن حدوث تأخیر في تسویة أي معا   12.5
شخص أو طرف آخر (بمن فیھم العمیل) في تنفیذ جمیع الخطوات الالزمة إلتمام التسویة في تاریخ التسویة. ویكون التزام 

للتسلیم أو عوائ  اً الشركة مقتصر القابلة  الوثائق  العمیل،  العمیل، أو تودع في حساب  البیع (حسب فقط على أن تنقل إلى  د 
 مقتضى الحال) كما تسلمتھا الشركة بالفعل.  

یجوز للشركة أن ترفض إجراء أي عملیة سحب من أي حساب یمتلكھ العمیل مع الشركة إذا كانت عملیة السحب ھذه ستؤدي  12.6
العمیل بالدفع في إلى جعل األموال متوفرة في الحساب غیر كافیة لسداد تكالیف أي معامالت لم تتم تسویتھا. عندما یقوم  

حسابھ ثم یقوم بالسحب بعد ذلك بوقت قصیر، یحق للشركة تأخیر التسویة لما یصل إلى ثمانیة أیام عمل من أجل التأكد من 
 إتمام تسویة عملیة الدفع.

السدا  12.7 العموالت واجبة  المعاملة وكذلك  العمیل مسؤوالً عن سداد مقابل  األدوات، یكون  إحدى  العمیل بشراء  قام  د وجمیع إذا 
التكالیف والضرائب واجنة السداد، وسیتم خصم ھذه المبالغ من حساب العمیل وتحتفظ بھا الشركة تحت مسمى تسویة معلقة. 
ولن یتم التعامل مع األموال المستقطعة بصفتھا أموال العمیل في الیوم المتوقع للتسویة. فإذا لم تحدث التسویة في الیوم المتوقع 

امل مع األموال بصفتھا أموال العمیل. یتحمل العمیل مسؤولیة التأكد باستمرار من توافر أموال كافیة في للتسویة، سیتم التع
 حسابھ إلتمام التسویة ألي معاملة باإلضافة إلى جمیع العموالت والتكالیف والضرائب المرتبطة بتلك المعاملة. 

ً إذا تعذر تسویة المعاملة أی 12.8 المعاملة وإعادة أي عموالت وجمیع التكالیف والضرائب المطبقة    كان السبب، یجوز للشركة إیقاف  ا
 على تلك المعاملة وإلغاء استقطاع أي أموال من حساب العمیل وتعدیل رصید الحساب لیعكس الشيء نفسھ. 

 

إجراءات الشركات فیما یتعلق بعقود الفروقات على األسھم/ المؤشرات وحقوق   .13
 سھمالتصویت والفوائد وتوزیعات أرباح األ

 عام  

ً عند تداول األسھم وعقود الفروقات على األسھم  وعقود الفروقات على المؤشرات، یرجى العلم بأنھ یجوز للشركة، وفق 13.1 لتقدیرھا   ا
عقود   األساسیة موضوع  األصول  على  الشركات  إجراءات  تأثیر  تعكس  حتى  معقولة  إجراءات  تطبیق  والمنفرد،  المطلق 

ذلك ما یلي، على سبیل المثال ال الحصر: تجزئة األسھم / إعادة تجمیع األسھم المجزأة،  الفروقات ھذه. ویمكن أن یتضمن  
أو  االندماج  وعملیات  اإلصدار،  حقوق  واستحقاق  األسھم،  أرباح  وتوزیعات  مستقلة،  شركة  إلى  تابعة  شركة  وتحویل 

و الرمز، وأي تغطیة تأمینیة متاحة (بما االستحواذ، وإعادة التنظیم، وعروض االستحواذ (وما شابھ)، والتغییر في االسم أ
 فیھا حدود ذلك التأمین) وما إلى ذلك.

ً یرجى أیض 13.2 العلم بأن العمیل یتحمل وحده مسؤولیة معرفة إذا كان ھناك حدث قادم من أحداث الشركات قد یؤثر على األسھم   ا
ً األساسیة. یجوز للشركة تقاضي تكالیف مرتبطة بإجراءات الشركات المعنیة، وفق التجاه مركز العمیل (شراء )، دون إرسال    ا

إخطار بذلك حیث یتم تطبیق ھذه الرسوم على الشركة بشكل مباشر من جانب مزودي السیولة و/أو البورصة المعنیة و/أو 
میل  جھة التغذیة باألسعار  الذین تتعامل معھم الشركة. تبذل الشركة قصارى جھدھا لتنفیذ التعدیالت الالزمة على حساب الع

على أساس من حسن النیة واإلنصاف، وحسب مقتضى الحال من خالل اتخاذ اإلجراءات التي تتفق مع ممارسات السوق  
 و/أو مراعاة المعاملة التي قد تتلقاھا الشركة من جانب األطراف المقابلة التي تتعامل معھا أو أي طرف خارجي ذو صلة. 

 الشركة ملزمة بأن تزود العمیل بتلك الحقوق الناشئة عن إجراءات الشركات.ال یُفسر أي نص وارد في ھذه الوثیقة على أن   13.3

یجوز للشركة، دون إلزام علیھا، أن ترتب حصول العمیل على التقاریر والحسابات والمعلومات األخرى التي تصدرھا الشركة.  13.4
اجتماعات عامة سنویة أو االجتماعات یجوز للشركة، ولكنھا غیر ملزمة بذلك، أن تخطر العمیل أو ترتب الحضور في أي  

 العامة غیر العادیة ذات الصلة بأدوات العمیل.

 

 أحداث الشركات  
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أحداث الشركات ھي إجراءات تؤدي إلى إحداث تغییر في األدوات التي تحفظھا الشركة نیابة عن العمیل، مثل استحقاق حقوق   13.5
 اً دوات التي تحفظھا الشركة نیابة عن العمیل، تبذل الشركة جھوداإلصدار. إذا كان ھناك أحد إجراءات الشركات متعلق باأل 

معقولة لالتصال بالعمیل، ومع ذلك فإن العمیل یقر بأنھ فد یكون من غیر العملي القیام بذلك في بعض المواقف. لیس من 
ً واجب الشركة إبالغ العمیل بأي حدث من أحداث الشركات أو التصرف وفق  كات إلى حین یتم ألي حدث من أحداث الشر   ا

تسجیل األدوات المالیة المعنیة باسم الطرف الذي تعینھ الشركة. لن یتم نقل أي معلومات إلى العمیل إال المعلومات الصادرة 
 عن البورصة أو جھة التسجیل المعنیة. 

ً صالح   اً یتعین على العمیل الرد على أي مراسالت تتضمن اختیار  13.6 بل الموعد النھائي الذي  ذو صلة بحدث من أحداث الشركات ق  ا
تحدده الشركة. ویجوز أال یتفق ھذا الموعد النھائي مع الموعد النھائي المحدد من جھات التسجیل. یتحمل العمیل مسؤولیة  

ً التأكد من توافر أموال كافیة في حسابھ إلتمام أي عملیة شراء لألسھم وفق إلجراء الشركة. عندما یؤدي حدث من أحداث   ا
أن تكون ھناك أسھم أو أموال نقدیة مستحقة للعمیل، سیتم إضافتھا إلى حساب العمیل في أقرب وقت ممكن بعد  الشركات إلى  

أن تتسلمھا الشركة وبعد خصم أي عموالت أو مدفوعات أو ضرائب معمول بھا.  تكون الخیارات التي تتلقاھا الشركة من 
 رجوع فیھا ونھائیة.العمیل فیما یتعلق بحدث من أحداث الشركات غیر قابلة لل

ً صالح   اً إذا لم تتسلم الشركة من العمیل مراسالت تتضمن اختیار 13.7 بحلول التاریخ المحدد ذو الصلة، تستخدم الشركة جھودھا   ا
ً المعقولة للتصرف وفق للشروط االفتراضیة لجھات التسجیل، إال في حالة تحدید الشركة لخیار افتراضي بدیل و/أو في  ا

 الحاالت التالیة: 

معقولة من أجل قبول الشروط االفتراضیة للعرض بعد اإلعالن عن  اً بالنسبة إلى عملیات االستحواذ، تبذل الشركة جھود ) أ(
ً العرض بشكل غیر مشروط بالكامل أو غیر مشروط من جمیع النواحي. یتم إخطار العمیل وفق لذلك عند تلقي عوائد    ا

 حقوق والتزامات الشركة والعمیل بعد وقت اإلجراء؛ والعرض. أي تعدیل یجب أن یمثل المكافئ االقتصادي ل

معقولة إلعادة  اً في حالة وجود سھم محفوظ في حساب العمیل وتم تغییر البورصة المدرج فیھا السھم، تبذل الشركة جھود ) ب(
 ملكیة األسھم للعمیل في شكل معتمد. 

ً ویحق للشركة القیام باإلغالق اإلجباري ألي مراكز مفتوحة وفق 13.8 لسعر السوق في أقرب وقت ممكن بعد حدوث ذلك الحدث من   ا
أحداث الشركات، من أجل إجراء أي تعدیل الزم (سواء من حیث السعر أو الكمیة أو أي تعدیل آخر) ناشئ عن حدث من 

 أحداث الشركات.

ھذه االستحقاقات  عندما یؤدي حدث من أحداث الشركات إلى استحقاق كسري لجزء من سھم، یجوز للشركة عندئذ تجمیع    13.9
 الكسریة وبیع ھذه األسھم الكسریة وأن تضیف إلى حساب العمیل قیمتھا النقدیة والتي قد تخضع إلى حد أدنى للتكلفة. 

عندما تؤثر أحداث الشركات (مثل عملیات التسدید الجزئي) على بعض ولیس جمیع األدوات التي بحفظھا الطرف المعین في    13.10
ً دوات المتأثرة على العمالء ذوي الصلة بطریقة عادلة ومنصفة حسبما تراه الشركة مناسبحساب مجمع، توزع الشركة األ   ا

 بشكل معقول. 

عندما یقتضى حدث من أحداث الشركات أن یكون ھناك اختیار نیابة عن كامل ما تحفظھ الشركة للطرف المعین في شركة    13.11
ة أنھ من المعقول القیام بذلك. تبذل الشركة مساع معقولة  أخرى، یحق للشركة عدم تقدیم الخیار للعمیل عندما ترى الشرك

 لتقدیم خیار بدیل للعمیل ولكن دون أن تضمن الشركة أن تكون ھذه الخیارات متماثلة مع الخیارات المقدمة من تلك الشركة. 

ً سیظھر تأثیر أي حدث من أحداث الشركات في حساب العمیل في أقرب وقت ممكن عملی 13.12 شركة من أمین الحفظ بعد أن تتلقى ال  ا
 بأن ذلك الحدث من أحداث الشركات قد وقع واكتمل. اً الذي تتعامل معھ تأكید

إذا تم إخطار الشركة بشأن أي دعاوى قضائیة جماعیة أو دعاوي الضرر الجماعیة التي یتم تقدیمھا أو رفعھا  فیما یتعلق    13.13
تكون الشركة ملزمة بإخطار العمیل بشأن ذلك أو بالتصرف    باألدوات التي یحتفظ بھا الطرف المعین نیابة عن الشركة، لن

 بناء على ذلك اإلخطار بأي طریقة أخرى. 

في حالة تحول شركة تابعة إلى شركة مستقلة، یتم تطبیق ذلك على الرمز األساسي. ومع ذلك، لن یتم نقل كمیة الشركة المستقلة   13.14
الجدیدة من الرمز األساسي إلى رمز الشركة المستقلة الجدیدة. تبذل الشركة مساعیھا المعقولة وقصارى جھدھا إلضافة رمز  

ً في أقرب وقت ممكن عملی   Market Watchافذة مراقبة السوق  الشركة المستقلة الجدیدة إلى ن ولكن دون أن ذلك التعدیل    ا
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ً سیكون ساری قبل فتح السوق. لن تتحمل الشركة أي مسؤولیة تجاه العمیل فیما یتعلق بأي أرباح و/أو خسائر أو تكالیف أو    ا
 مصروفات قد یتكبدھا العمیل نتیجة لإلجراءات سالفة الذكر.

 

 

 صویت (تسري فقط على تداول األسھم) حقوق الت

یجوز للشركة، ولكنھا غیر ملزمة بذلك، أن تخطر العمیل أو ترتب ممارسة أي حقوق تصویت مرتبطة باألدوات التي  13.15
 الشركة نیابة عن العمیل سواء كانت ھذه الحقوق سیتم ممارستھا في اجتماع عام سنوي أو خالف ذلك.  تحفظھا

 الفائدة  
أي مسؤولیة عن أي خسائر للفائدة ناجمة عن أي تأخیر خارج عن سیطرة الشركة في إضافة أي دخل إلى  ال تتحمل الشركة   13.16

ً مستقطع اً حساب العمیل. عادة ما تتم إضافة مدفوعات الدخل نقد  منھا الضرائب المعمول بھا. ا

 

 توزیعات أرباح األسھم    

لتوزیعات أرباح األسھم ومدفوعات الفوائد وغیرھا من مدفوعات الدخل التي تكون  تتحمل الشركة مسؤولیة المطالبة واالستالم   13.17
 مستحقة ألدوات العمیل التي تحفظھا الشركة نیابة عن العمیل. 

یجوز للشركة، ولكنھا غیر ملزمة بذلك، أن تعرض على العمیل خطط إلعادة استثمار توزیعات أرباح األسھم المتاحة أو أي  13.18
جانیة أو توزیعات أرباح األسھم فیما یتعلف باألسھم التي تحفظھا الشركة نیابة عن العمیل. ومع ذلك، لن  خیارات لألسھم الم 

یأخذ ذلك القرار في الحسبان الموقف الضریبي الشخصي للعمیل. وبشكل عام، سیحصل العمیل بشكل افتراضي على خیار  
 . اً الحصول استالم ھذه المدفوعات نقد

یر ملزمة بذلك، أن تخطر العمیل و/أو تعرض على العمیل أي حقوق أخرى أو عروض خاصة متاحة  یجوز للشركة، ولكنھا غ 13.19
 لحائزي األدوات. 

یجوز للشركة أن تقوم، باختیارھا، بالمطالبة أو باالسترداد لإلعفاءات الضریبیة على توزیعات أرباح األسھم أو أي دخل آخر  13.20
داول في األسھم األمریكیة، یتعین على العمیل أن یقدم إلى الشركة أوالً نموذج على األسھم األجنبیة. وحتى یستطیع العمیل الت

). ویقع على عاتق العمیل التزام مستمر بأن یبلغ الشركة في حالة حدوث أي تغییر  W8BENضریبي أمریكي صالح (نموذج  
 في وضعھ  الضریبي.

أكثر من الحسابات المجمعة، یجوز أن یتسلم العمیل أرباح    ألن الشركة ستحتفظ بأدوات العمالء في حساب مجمع واحد أو  اً نظر 13.21
ً األسھم أو التوزیعات صافیة ومستقطع  منھا الضرائب المعمول بھا والتي یتم دفعھا أو استقطاعھا بمعدالت فائدة أقل مما كان    ا

 سیسري مما إذا كانت األدوات یتم االحتفاظ بھا باسم العمیل أو لیست في حساب مجمع.

 

 ت االتصاال .14

 یجوز للشركة أن تستخدم ما یلي من أجل التواصل مع العمیل:  14.1

 البرید الداخلي لمحطة العمیل؛  أ

 البرید اإللكتروني؛  ب

 الھاتف؛  ت

 صفحة أخبار الشركة بموقع الشركة اإللكتروني؛  ث
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 إخطارات عن طریق المتصفح أو الھاتف المحمول.  ج

من 14.4تستخدم الشركة تفاصیل االتصال التي یقدمھا العمیل خالل فتح حساب التداول أو التي یتم تحدیثھا وفقا للبند رقم    
 أجل التواصل مع العمیل، ویوافق العمیل على قبول استالم أي إخطارات أو رسائل من الشركة في أي وقت. 

ات، تأكیدات، بیانات ...الخ) بأنھ قد تم تسلیمھا: یتم اعتبار أي مراسالت إلى العمیل (وثائق، إخطار  14.2

 بعد إرسالھا؛ اً إذا تم إرسالھا عبر البرید الداخلي لمحطة العمیل، فور  أ

 إذا تم إرسالھا عن طریق البرید اإللكتروني، في غضون ساعة واحدة من إرسالھا؛  ب

 إتمام المحادثة الھاتفیة إذا كان عن طریق الھاتف، فبمجرد أن یتم إرسالھا عبر الھاتف فور  ت

 إذا تم نشرھا باستخدام صفحة أخبار الشركة بالموقع اإللكتروني للشركة، فبعد مرور ساعة واحدة من النشر.   ث

 إذا تم إرسالھا باستخدام إخطارات عن طریق المتصفح أو الھاتف المحمول، في غضون ساعة واحدة من إرسالھا.  ج

ً تحقیق  14.3 ً صباح   9عات العمل" الوقت من الساعة  ، تعني "سا  6ألغراض البند    ا مساء بتوقیت غرینتش/ التوقیت   5إلى الساعة    ا
(من أخر عطلة نھایة أسبوع في أكتوبر إلى أخر عطلة نھایة أسبوع في مارس). یُنصح العمالء   4البریطاني الصیفي  +

 بالرجوع إلى قسم "مواصفات العقد " المتاح على الموقع اإللكتروني للشركة. 

 أن یقوم العمیل بإخطار الشركة على الفور بأي تغییر في تفاصیل االتصال الخاصة بالعمیل. یجب  14.4

 یتم تأكید المعامالت عن طریق البرید اإللكتروني خالل یوم العمل التالي بعد التنفیذ.  14.5

(على الرغم من أن المعاملة قد    وإذا كان لدى العمیل سببا لالعتقاد بأن ھذا التأكید غیر صحیح أو إذا لم یتلقى العمیل أي تأكید  14.6
 .14تمت)، یجب على العمیل التواصل مع قسم دعم العمالء بالشركة وفقا للبند رقم  

ً في الیوم األول من كل شھر، ترسل الشركة كشف  14.7 إلى البرید اإللكتروني للعمیل یتضمن جمیع المعامالت التي أجراھا العمیل    ا
 خالل الشھر السابق.

ادثة ھاتفیة تتم بین الشركة والعمیل. تكون جمیع التعلیمات والطلبات المستلمة عن طریق الھاتف ملزمة  یجوز تسجیل أي مح   14.8
ً كما لو كانت وردت كتابة. تؤول الملكیة الحصریة ألي تسجیالت إلى الشركة وحدھا ویقبلھا العمیل بوصفھا دلیالً قاطع على   ا

لى ھذا النحو. یوافق العمیل على أنھ یجوز للشركة تسلیم نسخ مطبوعة  صحة التعلیمات أو الطلبات أو المحادثات المسجلة ع
 من تلك التسجیالت إلى أي محكمة أو سلطة رقابیة أو ھیئة حكومیة. 

إجراءات تسویة المنازعات وإجراءات الشكاوى   .15

 الشكاوى إجراءات  

شروع الشركة في عملیة تسویة المنازعات، یجب في حالة  ویحق لكال من الشركة والعمیل الشروع في عملیة تسویة المنازعات.   15.1
إذا نشأ أي نزاع یرى فیھ وأن یتم اتخاذ القرار والقیام بجمیع اإلجراءات الالزمة في غضون یوم عمل واحد من نشوء النزاع.  

روط العمل ھذه،  العمیل بشكل معقول أن الشركة سواء بقیامھا أو بعدم قیامھا بأي إجراء ما تكون قد خالفت شرطا أو أكثر من ش
ً یحق للعمیل تقدیم شكوى للشركة في أقرب وقت ممكن عملی  بعد حدوث المسألة محل الشكوى. ا

ً . یتم منح الشكوى الجدیدة رقمMyExinityحتى یتسنى للعمیل تقدیم شكوى، ینبغي على العمیل ملء النموذج الموحد المتوفر في  15.2  ا
ً خاص  اً فرید  من   ا مرسلة  إلكترونیة  رسالة  خالل  من  اإللكتروني  البرید  عبر  شكواه  بحالة  العمیل  إخطار  وسیتم  بھا، 

 compliance.ad@exinity.com.  

 یجب أن تتضمن الشكوى ما یلي:   15.3

اریا)؛ اسم العمیل ولقبھ (أو اسم الشركة إذا كان العمیل شخصا اعتب ) أ(
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 24صفحة   

 اسم تسجیل دخول العمیل في منصة التداول؛   ) ب(

 تفاصیل عن متى بدأت المسألة محل النزاع (التاریخ والوقت وفقا للمنطقة الزمنیة لمحطة العمیل)؛   ) ج(

 تذكرة المركز أو األمر المعلق؛   ) د(

 وصف للمسألة محل النزاع مدعوما بالمرجع من شروط العمل ھذه,    ) ه(

 
 ال یجوز أن تتضمن الشكوى ما یلي:   15.4

 تقییم عاطفي للمسألة محل النزاع؛    ) أ(

 لغة بذیئة؛    ) ب(

 مفردات غیر منضبطة.    ) ج(

 
 .   15.4أو   15.3أو   15.1یحق للشركة رفض الشكوى إذا تمت مخالفة البنود  15.5

 ملف سجل الخادم   

نزاع. ویحظى ملف سجل الخادم باألولویة المطلقة  ملف سجل الخادم ھو أكثر مصادر المعلومات موثوقیة في حالة حدوث أي   15.6
على أي مصادر أخرى بما في ذلك ملف سجل محطة العمیل ألن ملف سجل محطة العمیل ال یقوم بتسجیل كل مرحلة من  

 مراحل تنفیذ تعلیمات وطلبات العمیل.   

ز أال یتم النظر في االدعاء المعتمد على ھذا إذا لم یسجل ملف سجل الخادم المعلومات ذات الصلة التي یشیر إلیھا العمیل، یجو 15.7
 الدلیل.  

 التعویض  

 یجوز للشركة تسویة جمیع المنازعات من خالل ما یلي:   15.8

ً اإلیداع في / الخصم من حساب التداول الخاص بالعمیل: ویكون لھذا القید المحاسبي التصحیحي نص ) أ( ً تفسیری ا  ؛  ا

 إعادة فتح المراكز التي تم إغالقھا بالخطأ؛ أو    ) ب(

 حذف المراكز التي تم فتحھا بالخطأ أو األوامر المدخلة بالخطأ.    ) ج(

 
ً یحق للشركة اختیار طریقة تسویة المنازعات وفق 15.9  لتقدیرھا المنفرد.   ا

 السوق ووفقا لتقدیر الشركة المنفرد.   یتم تسویة المنازعات التي لم یرد ذكرھا في ھذه االتفاقیة وفقا للممارسات الشائعة في 15.10

إذا حدث توقف لتدفق األسعار بسبب خلل في البرمجیات و/أو األجھزة، یتم اتخاذ جمیع القرارات المتعلقة بالنزاع على أساس  15.11
ً قاعدة أسعار الخادم الحیة/الحقیقیة والتي یتم مزامنتھا وفق  بھذه الوثیقة.  2.12للبند  ا

سئولیة تجاه العمیل إذا حصل العمیل ألي سبب من األسباب على أرباح أقل مما كان یأمل أو إذا تكبد ال تتحمل الشركة أي م  15.12
 العمیل خسارة نتیجة لعدم إتمام إجراء كان العمیل یعتزم إتمامھ.  

ب االنفعالي، ال تتحمل الشركة أي مسئولیة تجاه العمیل فیما یتعلق بأي ضرر غیر مباشر أو تبعي أو ضرر  غیر مالي (االضطرا  15.13
 ...إلخ).  
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ً تنظر إدارة االمتثال في أي شكاوى یقدمھا العمیل وتقوم بالتحقیق في أي نزاع أو شكوى في أقرب وقت ممكن عملی  15.14 . ویتم  ا
 النظر في جمیع الشكاوى في غضون یومین عمل من یوم استالم الشكوى.  

أو (ب) و/أو (ج) في أقرب وقت ممكن في حدود المعقول  (أ) و/ 15.8تتخذ الشركة جمیع اإلجراءات الالزمة وفقا للبنود  15.15
 ولكن على أي حال، في غضون یوم عمل واحد بعد اتخاذ الشركة لقرارھا بشأن النزاع.  

 رفض الشكوى   

العمیل مسبق 15.16 تم إخطار  ً إذا  یتم قبول أي    ا للخادم، لن  البناء الروتینیة  العمیل بإجراء أعمال  الداخلي لمحطة  البرید  عن طریق 
شكاوى مقدمة فیما یتعلق بأي تعلیمات غیر منفذة والتي تم إعطاؤھا خالل فترة البناء ھذه. وال یعتبر عدم تلقي العمیل إخطارا  

 بذلك سببا لتقدیم شكوى.  

، ال یتم قبول الشكاوى المتعلقة بوقت نفیذ األمر، بغض النظر عن مقدار الوقت الذي یحتاجھ  6.34شریطة عدم مخالفة البند   15.17
 التاجر لتنفیذ التعلیمات أو الوقت الذي قام فیھ ملف سجل أمر بتسجیل تنفیذ األمر.  

الت 15.18 ي تتم باستخدام الھامش الحر الفائض المؤقت على حساب  ال یتم قبول شكاوي العمیل فیما یتعلق بالنتائج المالیة للصفقات 
التداول والذي تم كسبھ من خالل مركز رابح (والذي قامت الشركة بإلغائھ فیما بعد) أو الذي تم فتحھ بسعر خاطئ (سعر غیر  

 سوقي) أو بسعر تم الحصول علیھ نتیجة لخطأ واضح.  

فیھا على أسعار شركات أخرى أو    اً عتبار إلى أي أدلة یقدمھا العمیل مستندفیما یخص جمیع المنازعات، لن یتم النظر بعین اال  15.19
 أنظمة معلومات أخرى.  

یقر العمیل بأن العمیل لن یكون بمقدوره إدارة المركز أثناء النظر في الشكوى المتعلقة بھذا المركز وأنھ لن یتم قبول أي شكاوى   15.20
 بشأن ھذه المسألة.  

تقوم بإخطار العمیل بأنھ قد تم حل الشكوى وأن المركز قد أعید فتحھ، ویتحمل العمیل المسئولیة عن  یقر العمیل بأن الشركة لن   15.21
 جمیع المخاطر فیما یخص ذلك.   

بعد تسویة النزاع، یحق للشركة تفعیل مستویات إیقاف الخسارة وجني الربح بالترتیب الزمني الذي كان سیتم تفعیلھما بھ إذا لم  15.22
 غالق اإلجباري.   یكن قد تم تنفیذ اإل

 یحق للشركة إبطال أي معاملة إذا قام مزود السیولة بإلغاء الصفقة المحوطة المقابلة.   15.23

ً من المسلم بھ والمقبول بموجب ھذه الوثیقة أنھ یجب على العمیل أیض 15.24 الرجوع إلى سیاسة إدارة الشكاوى المنشورة على    ا
 ، فیما یتعلق بالشروع في اإلجراء سالف الذكر.الموقع اإللكتروني للشركة وتعدیالتھا من حین آلخر

 

 مسؤولیة الطرفین .16

ً أو الخسائر أو التكالیف أی  االلتزاماتیكون العمیل مسؤوالً عن جمیع   16.1 كان نوعھا أو طبیعتھا والتي قد نتقاضاھا من العمیل    ا
نتیجة لعدم أداء العمیل اللتزامات العمیل المفروضة بموجب ھذه االتفاقیة، فیما یتعلق بأي تعلیمات تم استالمھا من العمیل أو  

أو بیانات خاطئة سواء تم   بسبب سوء استخدام السوق أو معاملة تنفذھا الشركة نیابة عن العمیل أو فیما یتعلق بأي معلومات 
ً تقدیمھا إلى الشركة أو إلى أي طرف خارجي، وخصوص إلى أي بورصة و/أو جھة مقدمة للسیولة و/أو جھة مغذیة باألسعار.    ا

یقر العمیل بأن مسؤولیتھ تمتد إلى المصروفات والتكالیف القانونیة واإلداریة التي تتكبدھا الشركة فیما یتعلق باتخاذ أي إجراء  
نوني أو تحقیقي ضد العمیل، أو تقدیم تعلیمات إلى أي وكالة تحصیل دیون، أو السترداد األموال التي یدین بھا العمیل  قا

 للشركة. 

یوافق العمیل على أنھ یخلي مسؤولیة الشركة ویبرئ ذمتھا فیما یتعلق بأي خسائر أو مسؤولیات أو أحكام أو دعاوى قضائیة    16.2
رار و/أو تكالیف یتكبدھا العمیل، والتي تكون ناجمة عن أو ناشئة نتیجة أي فعل أو امتناع  أو إجراءات أو مطالبات أو أض 
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عن أي فعل من جانب أي شخص یقوم بالوصول إلى حساب العمیل باستخدام رقم الحساب و/أو كلمة المرور و/أو تفاصیل  
 األمان لحساب العمیل سواء حدث ذلك الوصول بتفویض من العمیل أو ال. 

كون الشركة مسؤولة عن أي تقصیر في أداء االلتزامات و/أو إغفال و/أو سھو و/أو خطأ و/أو إعسار و/أو حل ألي طرف لن ت  16.3
ً خارجي و/أو شركة تابعة إال إذا كان ذلك ناتج   عن إھمال الشركة أو احتیالھا أو تقصیرھا المتعمد في أداء التزاماتھا.  ا

ات الشركة من جانب أطراف خارجیة وال تتحمل الشركة أي مسؤولیة عن أي حالة  یتم تقدیم بعض المعلومات ذات الصلة بخدم  16.4
من حاالت عدم الدقة أو السھو أو الخطأ في المعلومات المقدمة إلى الشركة إال في الحاالت التي یكون فیھا عدم الدقة أو  

ً السھو أو الخطأ ناجم  اء التزاماتھا.عن إھمال الشركة أو احتیالھا أو تقصیرھا المتعمد في أد ا

دون المساس بأي حكم آخر من أحكام شروط العمل ھذه وإلى الحد الذي یسمح بھ القانون الحاكم، لن تتحمل الشركة أي مسؤولیة    16.5
تجاه العمیل فیما یتعلق بأي خسارة أو تكالیف أو مصروفات قد یتكبدھا العمیل نتیجة قیود/أعطال التكنولوجیا أو صیانة الخادم  

 لصیانة المخططة أو عملیة تمدید المراكز ألمین الحفظ، بما في ذلك على سبیل المثال ولیس الحصر ما یلي:أو أعمال ا

أي تأخیر أو عیب أو عطل في جزء من أو جمیع برمجیات الشركة أو أي أنظمة أو روابط شبكات أو أي وسیلة اتصال أخرى؛  16.6
 أو

قنا  16.7 أو  الحاسوب  دیدان  أو  الكمبیوتر  فیروسات على  الكمبیوتر أي  برامج  أو  أجھزة  إلى  بل برمجیة أو عناصر مماثلة تدخل 
 الخاصة بالعمیل، إال إذا كانت ھذه الخسارة أو التكالیف أو المصروفات نتیجة إلھمال الشركة أو احتیالھا أو تقصیرھا المتعمد. 

ه العمیل فیما یتعلق بأي أرباح و/أو دون المساس بأي حكم آخر من أحكام ھذه االتفاقیة، لن تتحمل الشركة أي مسؤولیة تجا  16.8
 خسائر أو تكالیف أو مصروفات قد یتكبدھا العمیل نتیجة لما یلي:

 أي انعدام لمقدرة العمیل على تنفیذ التعلیمات؛   16.9

 أي تأخیر أو تغییر في ظروف السوق یحدث قبل تنفیذ الشركة ألحد األوامر أو قبل تسویة إحدى المعامالت؛  16.10

 أي سبب خارج عن نطاق السیطرة المعقولة للشركة ویكون تفادي تأثیره خارج عن نطاق السیطرة المعقولة للشركة؛   ) أ(

 تأثیر اإلغالق اإلجباري؛  ) ب(

 تأثیر اإلنھاء؛  ) ج(

 تأثیر حدث من أحداث الشركة؛   ) د(

 تأثیر عدم امتثال العمیل لھذه االتفاقیة؛ ) ه(

ً أي آثار ضریبیة سلبیة ألي معاملة أی ) و(  كانت؛ ا

 قدرة الشركة على تعدیل أي أمر و/أو تعدیلھ و/أو إلغاؤه؛عدم  ) ز(

 أعاله في ھذه الوثیقة؛  15.13و  15.12المواقف المنصوص علیھا في البندین  ) ح(

 تأثیر تعطیل الحساب في حالة عدم النشاط. ) ط(

 
 اً بشأن أي خسارة تكون أثر مع عدم المساس بأي أحكام أخرى في ھذه االتفاقیة، ال تتحمل الشركة أي مسؤولیة تجاه العمیل   16.11

ً جانبی للخسارة أو الضرر الرئیسیین والتي تكون نتیجة غیر متوقعة لمخالفة ھذه االتفاقیة، ویشمل ذلك ،على سبیل المثال ال   ا
  الحصر، خسارة األعمال التجاریة أو خسارة األرباح أو العجز عن تفادي الخسارة أو فقدان البیانات أو تلف البیانات أو فقدان 

 السمعة الحسنة، نتیجة ألي فعل أو امتناع عن فعل من جانب الشركة بموجب ھذه االتفاقیة.
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، تكون الشركة مسؤولة تجاه العمیل إذا تكبد  16.7و    16.6و    16.5و    16.4و    16.3و    16.2مع مراعاة البنود أرقام    16.12
مھام الحفظ الصریحة كما ھو محدد بموجب    العمیل خسارة بسبب أي تقصیر من الشركة (أو أمین الحفظ الفرعي) في أداء

ھذه االتفاقیة أو االمتثال ألي معاییر معقولة ساریة فیما یتعلق بأداء خدمات الحفظ بموجب الشروط الحالیة.  الشركة غیر  
ھام مسؤولة تجاه العمیل فیما یتعلق بأي خسارة یتكبدھا العمیل بسبب تقصیر الشركة و/أو أمین الحفظ الفرعي في أداء م

الحفظ الصریحة، إلى المدى الذي ینشأ من أمین الحفظ الفرعي عندما یتعرض أمین الحفظ الفرعي لإلعسار، في الظروف 
التي تكون الشركة قد بذلت فیھا العنایة المعقولة كما ھو محدد بموجب ھذه االتفاقیة أو على النحو الذي یقتضیھ القانون فیما  

 ھذا ومراقبة امتثال الخدمات التي یقدمھا.  یتعلق بتعیین أمین الحفظ الفرعي

 
 لیس في ھذه االتفاقیة أي نص یحد من مسؤولیة الشركة عن اإلصابة الجسدیة أو الوفاة.  16.13

 

 حق ملكیة الضمان .17

الحق في إجراء المقاصة؛ جمیع األموال واألسھم والعمالت والممتلكات األخرى الخاصة بالعمیل والتي قد تحفظھا الشركة في    17.1
أي وقت لصالح العمیل ونیابة عنھ (سواء بشكل فردي أو بشكل مجمع مع آخرین) تخضع للحق في إجراء المقاصة من جانب  

 كة. الشركة مقابل التزامات العمیل تجاه الشر

ونظیر حمایة الشركة لمصالح العمیل، یمنح العمیل للشركة تكلفة أولیة ثابتة وامتیاز عام وحق إجراء المقاصة على جمیع  17.2
األسھم المحفوظة أو المسلمة أو المدفوعة (أو المستحقة التسلیم أو الدفع) إلى الشركة لحساب العمیل. یعین العمیل الشركة  

 ي إجراء الزم لتسجیل ھذا الضمان لدى السلطة المعنیة. بصفتھا وكیالً من أجل اتخاذ أ

إذا عجز العمیل عن االمتثال ألي حكم من أحكام شروط العمل ھذه، سیصبح الحق في الضمان واجب اإلنفاذ.  إذا عجز العمیل   17.3
وفق للشركة  یجوز  ھو موضح،  كما  االمتثال  ً عن  باإللغ  ا تقوم  أن  العمیل،  إلى  إخطار  أي  تقدیم  دون  اإلغالق لذلك،  أو  اء 

اإلجباري أو اإلبطال ألي معاملة أبرمتھا الشركة لصالح العمیل، وبیع أو التخلي بأي طریقة أخرى عن أي أصول تحفظھا 
 الشركة للعمیل، بأي سعر وبأي طریقة تراھا الشركة مناسبة (دون مسؤولیة عن أي انخفاض للسعر). 

ي ھذا الشأن. باإلضافة إلى ذلك، یجوز للشركة إبرام أي معاملة  تتصرف الشركة على أساس من حسن النیة واإلنصاف ف 
أخرى أو الشروع في و/أو االمتناع عن القیام بإجراءات تؤدي تأثیرھا إلى (أو یُراد منھا) تقلیل أو محو التزام الشركة بموجب 

ما یتعلق بقرارھا بشأن األسھم المباعة  أي معاملة قامت بإبرامھا لصالح العمیل.  ال تتحمل الشركة أي مسؤولیة تجاه العمیل فی
("مسؤولیة الطرفین"). تستخدم الشركة عوائد التخلي   16.6أو التي تم التخلي عنھا بطریقة أخرى على النحو المحدد في البند  

عوائد غیر (بعد خصم التكالیف) في سداد التزامات العمیل المستحقة للشركة ثم تدفع المبلغ المتبقي إلى العمیل. وإذا كات ال
 كافیة لسداد جمیع التزامات العمیل المستحقة للشركة، یظل العمیل مسؤوالً عن سداد المبلغ المتبقي للشركة.

 التنازل .18

ً مسبق  اً یحق للشركة، مع مراعاة اللوائح المعمول بھا وبعد أن ترسل إخطار  18.1 إلى العمیل، التنازل عن كل أو أي من الحقوق و/أو    ا
 وجب ھذه االتفاقیة إلى طرف خارجي مسجل و/أو مصرح لھ و/أو غیر مصرح لھ. یقر العمیل بما یلي: االلتزامات الناشئة بم

ً یجوز للشركة، وفق ) أ( لتقدیرھا المعقول، ترتیب تنفیذ أي أمر مع أو من خالل أي طرف خارجي، وقد یكون ھذا الطرف    ا
ً الخارجي شركة سواء كانت تابعة أو غیر تابعة للشركة. تمتد أیض أي سلطة ممنوحة من العمیل إلى الشركة و/أو أي حدود    ا

التابعة للشركة ووكالء الشركة وأي مقدم خدمة تتعامل لمسؤولیة الشركة لتشمل منح السلطة وحدود المسؤولیة إلى الشركات  
معھ الشركة. یُسمح للشركة والوكالء والشركات التابعة أو مقدمي الخدمة الذین یتصرفون نیابة عن الشركة بتقدیم الخدمات 

للھویة ألي مزود خد المحددة  المعلومات  بتقدیم  للشركة  العمیل  یأذن  العمل ھذه.  إلیھا في شروط  تتعامل معھ المشار  مة 
 الشركة یطلب ھذه المعلومات. 
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ذلك  ) ب( في  بما  أي طرف خارجي  جانب  فعل من  امتناع عن  أو  فعل  أي  العمیل عن  تجاه  أي مسؤولیة  الشركة  تتحمل  ال 
المعلومات التي یقدمھا ذلك الطرف الخارجي إال في حالة تصرف الشركة بشكل ینطوي على إھمال أو احتیال أو سوء  

 ("مسؤولیة الطرفین").  16.4ا یتعلق بتعیین الطرف الخارجي، كما ھو محدد في البند سلوك متعمد فیم

ال تتلقى الشركة أي تعویض أو خصم أو میزة غیر نقدیة من األطراف الخارجیة مقابل توجیھ أوامر العمیل إلى وجھة  ) ج(
أو المحفزات. وال یجوز للشركة أن    تداول أو تنفیذ محددة یكون من شأنھا مخالفة المتطلبات المتعلقة بتضارب المصالح

تتلقى مدفوعات من األطراف الخارجیة إال عندما تكون المدفوعات السالف ذكرھا مصممة من أجل تحسین جودة الخدمات  
المقدمة إلى العمیل وال تؤثر  على االمتثال لواجب الشركة للعمل بأمانة وإنصاف ومھنیة من أجل تحقیق مصلحة العمیل؛ 

 كة العمیل حسب األصول فیما یتعلق بھذا الشأن.وتبلغ الشر

 تأثیر اإلنھاء على تداول األسھم .19

االتفاقیات  19.1 أحكام  العمیل، ومع مراعاة  إغالق حساب  ذلك من  یترتب على  التشغیلیة وما  االتفاقیة واالتفاقیات  إنھاء ھذه  عند 
ً ملی التشغیلیة وبعد تلقي تعلیمات العمیل، ترتب الشركة، في أقرب وقت ممكن ع ، بیع أسھم العمیل حسبما یمكن تطبیقھ وعندما ا

 یسمح المجال بذلك. وفي ھذه الحالة، یتم دفع جمیع عوائد البیع إلى حساب یحمل اسم العمیل.

تقوم الشركة بتحصیل أي رسوم و/أو تكالیف و/أو ضرائب معمول بھا على بیع أسھم العمیل وتحفظ الشركة بالمبلغ  المتبقي  19.2
 ع لصالح العمیل ونیابة عنھ بموجب االتفاقیات التشغیلیة. من عوائد البی

حیثما یتم بیع األسھم، یقر العمیل بأنھ قد یحدث عجز بین المبلغ الذي استثمره العمیل في بادئ األمر والمبلغ الذي یحصل  19.3
عجز ینشأ على النحو المحدد علیھ العمیل بعد بیع األسھم. وال تتحمل الشركة أي مسؤولیة ولن یكون علیھا أي التزام عن أي  

 ("مسؤولیة الطرفین"). ویتحمل العمیل أي عجز. 16في البند 

في حالة إعسار الشركة أو حلھا أو تصفیتھا أو توقفھا عن العمل أو سحب ترخیصھا، یحق للعمیل نقل األسھم باسمھ إلى   19.4
 كیان آخر یوفر األسھم.

یري أمالكھ و/أو ورثتھ، بعد تقدیم الوثائق الكافیة إلثبات تعیینھم، نقل أسھم  في حالة وفاة العمیل، یحق لخلفاء العمیل و/أو مد 19.5
 العمیل بأي اسم و/أو كیان آخر و/أو بیع األسھم، ویتم دفع جمیع عوائد البیع إلى حساب العمیل. 

 

 سوء استخدام السوق   .20

مع الشركة أو غیرھا على نحو یرقى إلى سوء    ال یجوز للعمیل ترتیب أو تنفیذ أو إدخال أي مركز مفتوح و/أو صفقة و/أو أمر  20.1
استخدام السوق، وال یجوز أن یتصرف العمیل بطریقة ترقى إلى سوء استخدام السوق و/أو التالعب في السوق و/أو  التداول 

ة الداخلي المعتمد على معلومات غیر متاحة للجمھور (سواء عن طریق العمیل نفسھ أو باالشتراك مع شخص آخر). باإلضاف
إلى ذلك، ال یجوز للعمیل ترتیب أو تنفیذ أو إدخال أي مركز مفتوح و/أو صفقة و/أو أمر مع الشركة على نحو مخالف ألي 

 تشریعات رئیسیة أو فرعیة أو أي قوانین أو قواعد تنظیمیة أخرى فیما یتعلق بسوء استخدام السوق.

ر مع الشركة على نحو مخالف ألي من اإلقرارات والضمانات  في حالة إدخال العمیل ألي مركز مفتوح و/أو صفقة و/أو أم    20.2
ً المقدمة أعاله أو إذا كان لدى الشركة أسباب ً تدعوھا لالشتباه في أن العمیل قد فعل بذلك، یجوز للشركة عندئذ، وفق ا لتقدیرھا   ا

التزام بإبالغ العمیل بسبب  المطلق وحدھا دون غیرھا، (مع أو بدون تقدیم إخطار إلى العمیل)، ودون أن یكون علیھا أي  
ً قیامھا بذلك، إغالق ذلك المركز و/أو األمر المفتوح وأي مراكز و/أو أوامر مفتوحة أخرى للعمیل في ذلك الوقت، وأیض  ا

ً وفق  لتقدیر الشركة المطلق وحدھا دون غیرھا: ا

ھذه الصفقة المفتوحة تنطوي على خسارة   /إنفاذ المركز المفتوح أو الصفقة المفتوحة ضد العمیل إذا كان ھذا المركز المفتوح ) أ(
 للعمیل؛ و
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حتى إذا كانت مراكز أو   اً التعامل مع جمیع المراكز والصفقات المفتوحة للعمیل بموجب ھذه الفقرة باعتبارھا باطلة فور  ) ب(
 منھا. اً صفقات مفتوحة جنى العمیل أرباح 

ً ما لم وحتى یقدم العمیل دلیالً قاطع  یثبت أنھ لم یرتكب أي مخالفة للضمان و/أو أي تحریف على النحو المشار إلیھ أعاله،   ا
خالل فترة شھر واحد من تاریخ اإلغالق بموجب ھذه الفقرة، ستكون جمیع تلك الصفقات بین الشركة والعمیل (التي جنى  

ً العمیل منھا أرباح   ) باطلة والغیة. ا

 
یجوز للشركة ممارسة الحقوق سالفة الذكر بغض النظر عن التأثیر الذي قد تحدثھ ممارسة ھذه الحقوق على المراكز أو األوامر   20.3

 المفتوحة األخرى للعمیل أو المراكز المفتوحة األخرى للعمیل مع طرف ثالث وحتى إذا نشأت خسارة نتیجة لذلك. 

ق إلى العمیل بشأن ممارسة الشركة لحقوقھا على النحو الموضح أعاله ولكن ستخطر  لن تكون الشركة مطالبة بتقدیم إخطار مسب  20.4
ً الشركة العمیل في أقرب وقت ممكن عملی  بأنھا مارست ھذه الحقوق. ا

 

 الحساب الخامل   .21

ً یحق للشركة، بموجب شروط وأحكام ھذه االتفاقیة وبمقتضى سیاساتھا وإجراءاتھا الداخلیة، بأن تقوم، وفق 21.1 لتقدیرھا المطلق،    ا
ً بوضع سیاسة للحسابات الخاملة و/أو فرض رسوم معالجة على أي حساب خامل شھری و/أو إغالق حساب التداول عند و/أو   ا

 ) أشھر متتالیة من عدم نشاط الحساب في الحاالت التالیة:   6بعد مرور ستة (

 متتالیة، تعتبر الشركة أن حساب التداول خامالً.    ) أشھر6عندما ال یقوم العمیل بأي معامالت مع الشركة لمدة ستة (  ) أ(

ً عندما یوجد رصید نقدي إیجابي في الحساب الخامل و/أو غیر النشط للعمیل، یحق للشركة أن تقوم، وفق ) ب( لتقدیرھا المطلق،    ا
ً بتطبیق و/أو فرض رسوم معالجة شھری  وكما یتم تعدیلھا من وقت آلخر من جانب الشركة.   ا

میل محاولة صادقة لتسویة أرصدة حساباتھ/حساباتھا، یحق للشركة التنازل عن أي و/أو جمیع المدفوعات عندما یبذل الع ) ج(
ً و/أو الرسوم وفق  لتقدیرھا المطلق والمنفرد.   ا

، لن تفرض الشركة رسوم المعالجة ولكن یحق للشركة إغالق حساب اً عندما یكون الرصید النقدي للحسابات الخاملة للعمیل صفر  21.2
 ) أشھر متتالیة من عدم النشاط.  6(حسابات التداول) عند و/أو بعد مرور فترة ستة ( 

 تعطیل الحساب  .22

ق في تقاضي رسوم  أیام متتالیة (عدم فتح أو إغالق أي مراكز)، تحتفظ الشركة بالح   7عند عدم وجود نشاط تداول على حساب العمیل لمدة    22.1
 على خمول الحساب. یمكن للعمیل زیارة الموقع اإللكتروني لمعرفة المزید من المعلومات عن رسوم خمول الحساب.   

. ال تتحمل الشركة أي مسؤولیة قانونیة عن أي خسائر یتكبدھا العمیل تكون ناشئة أو ذات صلة بعدم النشاط ھذا وما یتبعھ من تعطیل للحساب 22.2
میل على تعویض الشركة وإبراء ذمتھا من جمیع األضرار أو المسؤولیات الناجمة عما سبق ذكره. تقوم الشركة بحل أي نزاع ویوافق الع

ً ینشأ في ھذا الخصوص وفق  لإلجراءات والسیاسات الداخلیة للشركة.  ا

 

 تفسیر المصطلحات .23

 في شروط العمل ھذه:   23.1

الخبیر  “  البرمجة میتاكوتس  خوارزمیة في شكل برنا   یعني  ”EAالمستشار  بلغة  التداول    5مج مكتوب  للتحكم في حساب  ویتم استخدامھ 
 وإعطاء التعلیمات والطلبات إلى الخادم عن طریق محطة العمیل. 
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 30صفحة   

 تعني عندما تكون لشركة سیطرة على شركة أخرى، أو تكون الشركتان خاضعتان لسیطرة نفس الشخص (األشخاص).  شركة تابعة"“ 

 تعني أي رسوم أو أي تكالیف للحساب أو أي تكالیف للمعامالت أو غیرھا من الرسوم بما فیھا رسوم الحفظ والتسویة.  "الرسوم"
 

 الخدمات تنظیم سلطة  من مرخصة  استثمار شركة  وھي)  Exinity ME Limited    )ae/uae-www.exinity.com/en   تعني  "الشركة"
 . ”Exinity“وتعمل الشركة تحت العالمة التجاریة  .المالیة

ً یعني أي كیان قانوني أو شخص یكون طرف  ”العمیل“ ً في االتفاقیات التشغیلیة مع الشركة فیما یتعلق بإجراء المعامالت، وفق  ا للتداول على   ا
 الھامش.

 االتفاقیة المبرمة بین الشركة و تعني ”اتفاقیة العمیل“ 
ً العمیل، والتي جنب   بالمخاطر و  ا المنصة واإلقرار  استخدام  اتفاقیة  التشغیلیة" وتحكم إلى جنب مع  باسم "االتفاقیات  اإلفصاح عنھا تعرف 

 الشروط التي تتعامل بھا الشركة مع العمیل.
  
العمیل"   التداول میتاتریدر    "محطة  المالیة (تحدد  )(MT5  5تعني برنامج  العمیل للحصول على معلومات عن األسواق  الذي یستخدمھ   ،

Exinity    ھذا المحتوى) في الوقت الفعلي من أجل إجراء التحلیل الفني لألسواق وإجراء المعامالت وإدخال/تعدیل/حذف األوامر باإلضافة
ً . ویمكن تحمیل البرنامج من الموقع اإللكتروني مجان Exinityإلى استالم اإلخطارات المرسلة من   . ا

 العمیل بإنشائھ لیقوم بتسجیل جمیع طلبات وتعلیمات العمیل بدقة ثانیة واحدة.یعني الملف، الذي تقوم محطة  "ملف سجل محطة العمیل"

ً یعني أمر یتم حذفھ تلقائی  ”أمر لیوم واحد“   في نھایة جلسة التداول.  ا

ھذا بأي   یعني أي حساب تداول للعمیل مع الشركة عندما ال یبدأ العمیل/ صاحب أو مالك حساب التداول  ”الحساب الخامل و/أو غیر النشط“ 
ً ) أشھر  متتالیة و/أو عندما ال تنفذ الشركة أي معامالت متعلقة بحساب التداول بناء على و/أو وفق6نشاط تداول و/أو عدم نشاط لمدة ستة (   ا

 ) ـشھر متتالیة. 6لتعلیمات العمیل/ صاحب أو مالك الحساب و/أو ممثلھ المفوض لمدة ستة ( 

ني رسوم معالجة شھریة تفرضھا الشركة و/أو یدفعھا العمیل عن حسابھ الخامل/ حساباتھ الخاملة  تع  ”رسوم الحساب الخامل/ غیر النشط“ 
 التي تحتفظ بھا الشركة، وھي رسوم یجوز أن یتم تعدیلھا من وقت آلخر من جانب الشركة. 

ً یعني الخادم أو موظف الشركة الذي یكون مصرح  ”التاجر“   نفیذ األوامر واإلغالق اإلجباري . لھ بمعالجة طلبات وتعلیمات العمیل وت ا

ً یعني المبلغ الذي یمتلكھ العمیل في حساب التداول (أي الرصید) مضاف "الرصید المتحرك"  ً إلیھا أو مطروح  ا  منھا أي ربح أو خسارة. ا

ً یعني تعلیمات من العمیل تقوم بوضع المعاملة في قائمة االنتظار من أجل تنفیذھا تلقائی  ”تنفیذ البورصة“  بأفضل سعر متاح من مزودي   ا
 السیولة في لحظة التنفیذ، بدون طلب موافقة أخرى من العمیل على أي تحرك سعري.

بمستویات   األسواق المالیةبشكل رسمي عندما تمر    بورصات األسھمحالة سوق تعلنھا إحدى    إلىالسوق السریع    یشیرالسوق السري"“ 
ً جنب  التقلباتمرتفعة بشكل غیر عادي من   ما تحدث، ولكنھا    اً إلى جنب مع تداول كثیف بشكل غیر عادي. وصحیح إن األسواق السریعة نادر  ا

لنفس القیود التي یخضعون لھا خالل ظروف األسواق المعتادة. ویمكن حدوث حالة السوق السریع  ال یخضعون  الوسطاءعندما تحدث فإن  
 إما نتیجة ألحداث إیجابیة أو أحداث سلبیة. 

 ھنا  تعني أي األوامر التي یمكن للعمیل إرسالھا. ویمكن االطالع على المزید من التوضیحات  ”سیاسة التنفیذ“

ً صالح  یظل أمر  یعني  ")GTC اً اختصار“( ”صالح حتى اإللغاء“   .األمر بحذف تعلیمات العمیل یرسل أن إلى ا

 أمر یتكون من خطوتین حیث ال یتم تفعیل الجزء الثاني من األمر إال بعد استیفاء معاییر الجزء األول.  یعنيأمر مشروط " “

ً یعني طریقة التنفیذ التي یتم فیھا تنفیذ األمر وفق  ”التنفیذ الفوري“ ألحدث سعر متاح. وعندما یكون السعر المطلوب غیر متاح في التنفیذ    ا
وحساب   Standardالفوري، یتم إرسال السعر المتاح وقتئذ إلى العمیل لتأكید التنفیذ (إعادة التسعیر). یتم تقدیم التنفیذ الفوري مع حساب  

Shares  وحسابCent . 

http://www.exinity.com/en-ae/uae
https://www.investopedia.com/terms/s/stockmarket.asp
https://www.investopedia.com/terms/f/financial-market.asp
https://www.investopedia.com/terms/v/volatility.asp
https://www.investopedia.com/terms/b/broker.asp
https://www.metatrader5.com/en/mobile-trading/android/help/trade/general_concept/fill_policy
https://www.metatrader5.com/en/mobile-trading/android/help/trade/general_concept/fill_policy
https://www.metatrader5.com/en/mobile-trading/android/help/trade/general_concept/fill_policy
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 31صفحة   

ً أحد المراكز أو ینفذ أحد األوامر بسعر یختلف اختالف  یعني خطأ من التاجر الذي یفتح/یغلق   ”خطأ واضح“  عن سعر ھذه األداة المالیة    اً كبیر   ا
ا المذكور في تدفق األسعار في لحظة اتخاذ ھذا اإلجراء، أو أي إجراء آخر من جانب التاجر فیما یتعلق باألسعار التي تختلف اختالفا كبیر 

 عن أسعار السوق. 

   ل الالزمة و/أو المستخدمة من جانب العمیل من أجل فتح مركز.یعني مقدار األموا  ”الھامش“ 

 .100یعني نسبة مئویة یتم عرضھا في محطة العمیل ویتم حسابھا كالتالي: الرصید المتحرك / الھامش ×   ”مستوى الھامش“

ً یعني طریقة التنفیذ التي یتم فیھا تنفیذ األمر وفق  ”تنفیذ السوق“  یذ السوق، ال توجد إعادة تسعیر ویتم تنفیذ األمر  لعمق السوق. وفي ظل تنف  ا
ً وفق  . ECN MT5وحساب  ECNألفضل سعر متاح في السوق. یتم تقدیم تنفیذ السوق مع حساب  ا

 یعني الوقت الذي تفتح فیھ السوق بعد عطالت نھایة األسبوع والعطالت الرسمیة أو الفجوات الزمنیة في جلسة التداول.  ”فتح السوق“

 تعني أسعار األدوات في لحظة زمنیة محددة.  ”سوقلقطة ال“ 

یعني أن الشركة تتدخل بین المشتري والبائع في المعاملة بطریقة ال تجعلھا تتعرض لمخاطر السوق خالل تنفیذ  ”طرف رئیسي مطابق“ 
ألنھ یتم تنفیذ المعاملة بسعر ال تحقق الشركة من وراءه    اً المعاملة ألنھ یتم تنفیذ كال جانبي الشراء والبیع في المعاملة في وقت واحد. ونظر

ً ربح  ً أو خسارة، بخالف العمولة المذكورة مسبق  ا ، یجوز أن یتم تقاضي رسوم على المعاملة، ویتم اإلفصاح عن تفاصیل ھذه الرسوم على  ا
 موقع الشركة اإللكتروني.

تثمار أو مشغل سوق، ویجمع ھذا النظام بین العدید من المشترین والبائعین  یعني النظام الذي تدیره شركة اس”مرفق تداول متعدد األطراف“
 الخارجیین في األدوات المالیة ویخضع لقواعد إلزامیة.  

التشغیلیة الشركة    تعني  ""االتفاقیات  موقع  على  الحساب"  فتح  "اتفاقیات  قسم  في  تتوفر  حسبما  والوثائق  والسیاسات  االتفاقیات  جمیع 
  اً فراإللكتروني. ویقر العمیل بأنھ یجوز للشركة تعدیل االتفاقیات التشغیلیة من حین آلخر وسیكون أحدث إصدار من االتفاقیات التشغیلیة متو

 على الموقع اإللكتروني.
 

 أي طلب یقدمھ العمیل لفتح أو إغالق أي مركز، ویشمل أمر السوق وأمر إیقاف الخسارة وأمر جني الربح. ھو ”أمر“ 

 یعني السعر المذكور في األمر.   ”مستوى األمر“

ة  تعني صفحة ویب بموقعنا اإللكتروني یتم فیھا عرض معلومات عن شروط التداول. في لحظ   ”صفحة خدماتنا على موقعنا اإللكتروني“
والتي یجوز أن یتم تغییر    ae/uae-www.exinity.com/enنشر ھذه الوثیقة، یتم نشر المعلومات الواردة فیھا على موقعنا اإللكتروني  

 موقعھا و/أو محتواھا دون أي إخطار مسبق. 

 بفتح مركز بمجرد وصول السعر إلى مستوى األمر. یعني تعلیمات من العمیل إلى الشركة  ”أمر معلق“ 

 تعني ما یلي:  ”الفجوة السعریة “  

 الحالي أعلى من سعر الطلب السابق؛ أو  العرضسعر   ) أ(

 السابق.  العرضسعر الطلب الحالي أقل من سعر  ) ب(

 تعني ما یلي:    ”الفجوة السعریة عند فتح السوق“ 

 أول سعر عطاء في جلسة التداول الحالیة أعلى من أخر سعر طلب في الجلسة السابقة؛ أو   ) أ(

 أول سعر طلب في جلسة التداول الحالیة أقل من أخر سعر عطاء في الجلسة السابقة.   ) ب(

 وسعر الطلب.  العرضیعني معلومات السعر الحالي ألداة محددة، ویكون ذلك في شكل سعر  ”عرض السعر“ 

 تعني تدفق األسعار في محطة العمیل لكل أداة.  ”تدفق األسعار“

 یعني آلیة تقدیم األسعار إلى العمیل الذي لدیھ طلب سابق.  ”تنفیذ الطلب“ 

http://www.exinity.com/en-ae/uae
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نشائھ، ویسجل بدقة ثانیة واحدة جمیع الطلبات والتعلیمات المرسلة من العمیل إلى  یعني الملف الذي یقوم الخادم بإ  ”سجل الخادم  ملف“  
 الشركة وكذلك نتائج تنفیذھا.

 .العرضیعني الفرق بین سعري الطلب و ”الفرق السعري“ 

 بھذه الوثیقة.  6.4تعني ما ھو منصوص علیھ في البند  "إیقاف الخسارة"  

یعني تعلیمات بإغالق المركز المفتوح للعمیل بدون موافقة العمیل أو بدون إخطار مسبق في حالة عدم كفایة األموال    ”اإلغالق اإلجباري“
 زمة لالحتفاظ بالمراكز المفتوحة. الال

 یعني أمر یتم وضعھ من أجل إغالق المركز لجني الربح بمجرد وصول سعر األداة إلى مستوى معین.  ”جني الربح“             

 تعني السعر الذي تحصل علیھ الشركة في منصة (منصات) التداول الخاصة بھا.  ”الحركة“

 منحھ لكل أمر معلق أو معاملة إیداع/سحب في منصة التداول.تعني رقم ھویة فرید یتم  "التذكرة" 

سجل  الخادم بتسجیل أي حدث. في وقت إصدار ھذه الوثیقة، تعني المنطقة الزمنیة التي یقوم فیھا ملف  ”المنطقة الزمنیة لمحطة العمیل“ 
عطلة نھایة أسبوع في أكتوبر إلى أخر عطلة نھایة  ) (من أخر  2تكون المنطقة الزمنیة لمحطة العمیل ھي توقیت شرق أوروبا ( غرینتش +

خالل العمل بالتوقیت الصیفي (من أخر عطلة    3أسبوع في مارس). یجوز أن یتم عرض المنطقة الزمنیة لمحطة العمیل بتوقیت غرینتش + 
 نھایة أسبوع في مارس إلى أخر عطلة نھایة أسبوع في أكتوبر).

 تعني مجموعة من حسابات التداول الخاصة بالعمیل التي یحتفظ بھا مع الشركة. ”محفظة التداول"

یعني أي بورصة أو صانع سوق أو مقدم خدمة تجزئة و/أو كیان آخر مماثل و/أو مجمع سیولة یتم تداول األمر فیھ أو یتم   ”سوق أساسي“
 فیھ التداول حسبما یقتضى السیاق؛ 

 كة التي توفر عند الطلب أسعار شراء وبیع األسھم. یعني الشر  – ”مقدم خدمة تجزئة“  

 
 تشمل جمیع اإلشارات إلى أي حكم قانوني اإلشارة إلى:  23.2

أي تعدیل تشریعي للحكم القانوني أو تغییره، والذي یطرأ سواء قبل أو بعد التاریخ الذي تصبح فیھ شروط العمل ھذه ساریة   ) أ(
 المفعول؛ 

 جمیع الصكوك واألوامر القانونیة الصادرة بموجب ھذا الحكم القانوني؛ و  ) ب(

 أي حكم قانوني یكون فیھ ھذا الحكم القانوني إعادة سن أو تعدیل.   ) ج(

الكلمات التي تشیر إلى المفرد صیغة الجمع والعكس صحیح؛ وتشمل الكلمات التي تشیر إلى احد الجنسین الجنس األخر،   تشمل 23.3
األخرى  القانونیة  الكیانات  وجمیع  األخرى  الفردیة  والھیئات  والشراكات  الشركات  تشمل  أشخاص  إلى  تشیر  التي  والكلمات 

 والعكس صحیح.

، فأي إشارة إلى بند أو طرف أو ملحق ھي إشارة إلى البند أو الطرف أو الملحق المعني بھذه  ما لم یتم النص على خالف ذلك  23.4
 االتفاقیة.  

 الغرض من عناوین البنود ھو تسھیل الرجوع إلیھا فقط وھي ال تؤثر على تفسیر ھذه االتفاقیة.  23.5
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