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 مقدمة  .1

بـ "العميل" "انت"(   .1.1 ي يشار إليها فيما بعد 
ي بينك )والت 

اتفاق العميل )االتفاق الماثل( يعمل كمستند ُمنظم للعالقة الت 

ن   ي يشار أليها أيضا بـ    المنصة العربيةوبي 
كة" أو "نحن"( فيما يتعلق بالخدمات    المنصة العربيةللوساطة المالية )والت  "الشر

ي تقدمها 
 انشطتك التجارية لديها. و  المنصة العربيةالت 

 

العربية .1.2 رقم مسجل     المنصة  تحت  ا  إنجلت  ي 
فن مسجلة  كة  المالية شر  ARAB PLATFORM    16912936للوساطة 

CAPITAL LIMITED    75- 71: العنوان المسجل  ,Shelton Street, London, Greater London WC2H 9JQ   ,

ي سانت فينسيت، تحت    المنصة العربية.  
للوساطة المالية حائزة عىل ترخيص ومسجلة لدى هيئة الخدمات المالية فن

 .LLC 2021 874رقم 

 نطاق االتفاق .2

 مع قبولك  .2.1
ً
ي اتفاق ُملزم  قانونا

وط واالحكام المائلة يفيد بدخولك فن قر بقراءتك   المنصة العربيةالشر
ُ
للوساطة المالية. وت

وك وأحكام االتفاق الما  ثل. لشر

 

ن     .2.2 وط واألحكام بينك )العميل( وبي  طبق  المنصة العربيةِصيغت الشر
ُ
نت من خالل منصة    للوساطة المالية وت عتر اإلنت 

ي توفرها 
 . المنصة العربيةالتداول أو عتر أي منصة تداول قابلة للتحميل والت 

 

ي استفادتك من الحماية التنظيمية المم .2.3
نوحة لعمالء التجزئة بموجب قواعد  قمنا بتصنيفك كعميل تجزئة وهو ما يعتن

 ة الخدمات والمراقبة المالية. ئهي

 

 سنتعامل معك بموجب :  .2.4

 االتفاق الماثل.  -

-  . ي
ونن  أشعار تحذير المخاطر المتاح عىل موقعنا اإللكت 

 نموذج طلب التسجيل الذي أكملته.  -

ي نعلن عنها   -
وط وأحكام إضافية نصدرها، بما ذلك التنبيهات واالشعارات الت  ي موقعنا الرسمي أو مواقع التواصل  إي شر

فن

ي الخاص بالعمالء. 
ونن يد اإللكت   االجتماعي أو عم طريق التر

-  

ن عىل العمــالء إدراك أن مواصـفات العقـد تحتــوي عــىل معلومـات مهمـة فيمـا يتعلــق بالمنتجـات األساســية المرتبطـة   .2.5 تعــي 

ي الفقرة  بالصـفقات، وأن المعلومـات اإلضافية المتعلقة ب
 .  12ها تم النص عليها فن

 

كة   .2.6 ي    المنصة العربيةموافقتك عىل االتفاق الماثل، تفيد بتفويضك شر
كات التابعة لها باالتصال بـك فن أو اإلدارات أو الشر

 لمناقشـة أي جانـب مـن جوانب حسابك لديها.   -عىل اإلطـالق-أي وقـت  
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الشخصية   .2.7 بالضمانات  المتعلقة  اإلفادات  جميع  عىل  بموافقتك  يفيد  هذا  فإن  صفقة،  بإبرام  فيها  تقوم  مرة  ي كل 
فن

 والتوضيحات المتكررة وأن: 

ي نموذج الطلب الخاص بك) صحيحة ودقيقة من جميع النواحي المادية.  جميع المعلومات -
ي قدمتها لنا فن

 الت 

ام باالتفاق الماثل.  - ن  موافقتك عىل االلت 

ي ذلك مواصفات العقد والتحذير من المخاطر.  -
 إقرارك بقراءة االتفاق الماثل وفهمه بالكامل، بما فن

 عاما. 18إذا كنت  فردا، فهذا إقرار منك بأنك تجاوزت الـ   -

إقـرار  يعتتر  لمحـل إقامتـك و ئية  القضـا  يةف قـانو ن بموجـب الوال تص ، هـو  المنصة العربيةبرام صـفقة تـداول مـع  إقيامـك ب -

ي تخضع لها أنت.   منـك بعـدم 
ن الت   خرق إي من القواني 

كة، وقمت بوضع أي صفقة أو تعليمات فأنت مخول بالقيام بذلك.  -  إذا كنت شر

حائز عىل تفويض منك بالتداول أو إصدار تعليمات نيابة عنك، قام بقراءة وفهم االتفاقية وتحذيرات   وأن أي شخص أخر  -

 . المخاطر 

 

ي حالــة حــدوث أي خســائر مــن جانبــك أو عــن طريق    .2.8
بسبب / بمناسبة خرقك ألي ضمان عىل النحو    المنصة العربيةفن

ي االتفاق الماثل، سيقع عىل عاتق
 ك تحمل مسئولية المبلغ اإلجمالي المتضمن. المنصوص عليه فن

 

وط واألحكـام أو تخفيفها. ُ عـىل سـبيل المثـال    -مـن وقـت آلخـر - التنـازل    المنصة العربيةباالتفـاق معـك، يجـوز لــ .2.9 عـن الشر

وط واألحكام حجما معينا للصفقة متطلبات الهامش وبالتالي يجوز ال -  لمنصة العربيةال الحصــ، حيث تحـدد تلـك الشر

عاتقـــك وحـــدك عـــبء تحمـــل أي مســـؤولية تنشـــأ بموجـــب    الســماح لــك بتجــاوز تلــك الحــدود. ويقــع عـىل  -باالتفــاق معــك 

وط  واألحكام   ت نازال من  هـــذا اإلذن. ال يشكل أي اتفـــاق ينشـــأ بموجبـــه التنـــازل أو عـــدم تنفيـــذ أي جـــزء مـــن تلـــك الشر

ي وقت الحق.  المنصة العربية
 عن تطبيق تلك القواعد فن

 

ية وتفست  االتفاق الماثل لهما األإن الت    .2.10 ن جمة األخرى من االتفاق مت  جميع النسخ ت ال  ولوية عىلجمة اإلنجلت 

 . الماثل

 حسابك وصفقاتك  .3

ط فـــتح حســـاب لـــدينا قبـــل قبـــول أيا مـــن صـــفقاتك. يجـــب عليـــك تعبئـــة نمـــوذج طلـــب فـــتح الحســـاب وإ .3.1 ــا  رســـاله إلينـيشت 

نتإمـــا   ونيا  عتر االنت 
ي موقعنـا اإلىل  ع المتـاح عـو باسـتخدام النمـوذج المطب   ، أو إلكت 

ونن ن .    لكت  مـلء جميـع األقسـام    يتعي 

الدقة  ة  ميإللزا ط تحري  المعلوماتويشت  المعلومات  من  ي إي من 
غت  ة أو  حيحصـت   المعلومـات ال ي غ.  المقدمة  فن

ي  األقل سوف    عىللب فتح الحساب أو  رفض طإل  ستؤدي إما    الواضحة
الخاص   ميلفتح حساب العخت   تأ  يتسبب فن

 . بك

ونيا، بمثابة تفويض ال .3.2 إلجراء عمليات بحث عىل    لمنصة العربيةتوقيعـك عىل نمـوذج طلـب فـتح الحسـاب أو تحويله إلكت 

ي قدمتها. 
 النحو الذي تراه مناسبا، وذلك للتأكد من صحة المعلومات الت 
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عىل الفور بأي تغت  جـوهري يطـرأ عىل أوضـاعك المالية أو أي تغيت  أخـر ذا صـلة     المنصة العربيةيتعـن عليك إخطـار   .3.3

ي نمـوذج طلـب التسـجيل الـذي قدمتـ
ه. تتحمـل أنـت مسؤولية أي خسائر قد تتكبدها نتيجة سوء  بالمعلومـات المقدمة فن

ي أو بسبب عدم تحديثها. 
ونن  توجيه تفاصل العقد؛ بسبب عدم دقة أو صحة عناوين بريدك االلكت 

 

العربية .3.4 العميل بسبب   المنصة  إفادة  لها رفض أي طلب ألي سبب )دون  بفتح حساب ألي عميل ويجوز  غت  ُملزمة 

 الرفض(. 

ي    العربية  المنصةتحـتفظ   .3.5 ي إي وقت عن طريق إرسال إخطار كتانر
ي إغالق أو تعليق حساب تداولك فن

لنفسها بالحق فن

 ُمسبق إليك قبل خمسة أيام عمل. 

كة   .3.6  ألي   ُ- دون إخطـارك بشكل مسـبق ُ-عـن المعلومـات المتعلقـة بـك أو بحسـابك  -اإلفصـاح    المنصة العربيةيحق لشر

 . المنصة العربيةئية عىل أعمال سـلطة مختصـة تملـك والية قضـا

 

إبـالغ   .3.7 مسـؤولية  عاتقـك وحـدك  العربيةيقع عىل  بالمعلومـات    المنصة  لـديك  العمـل  صـاحب  إبـالغ  عـن  يجب  إذا كـان 

 الخاصـة بصـفقات حسـابك. 

ي تقدمها  .4
 المنصة العربية الخدمات الت 

ي االتفاق   .4.1
اماتك الوارد النص عليها فن ن ي عقود معك فيما يتعلق باألنواع التالية  رهن وفائك بالت 

الماثل، يجوز لنا الدخول فن

 من المعامالت: 

ات والسلع .  -  العقـــود اآلجلـــة مقابـــل الفروقـــات، العمالت الرقمية، العمالت الفوركس، األسهم المؤشر

نت.  أي أنماط استثمارية أخرى قد نتفق عىلي  -    تقديمها من وقت آلخر كتابة أو عتر االنت 

 

ي جميع األوقات.  .4.2
 سوف نتعامل معك عىل أساس التنفيذ فقط فن

 

لن نسدي لك أي نصيحة حول مزايا أو مـدى مالءمـة إبرامـك لالتفـاق الماثـل، أو أي معاملـة ينطـوي عليهـا االتفـاق الماثـل،   .4.3

معلومــات عامــة مــن وقــت آلخــر فيمــا  - أننــا قــد نــوفر لــك حســب تقــديرنا الخــاصإال –ولـن نقـدم لـك أي نصـيحة اسـتثمارية

الخاص عند   ن واالقتصادين، ويعود تقديرك  الفنيي  ن  المحللي  تقدير  العام حسب  السوق وتوقع االتجاه  يتعلــق بطبيعة 

ي إي صفقة تنطوي عىل هذا االتفاق الما
 ثل أم ال. تقرير ما إذا كنت ستدخل فن

 

عنـدما نقـوم  بتنفيذ  أمـر التـداول نيابة عنـك، فإننـا نتصف بشـكل عـام وفقـا لسياسـة تنفيـذ األمـر، تجــدر اإلشارة إل أنه   .4.4

ن باالمتثال لقواعد هيئة مراقبة الخدمات المالية فيما يتعلق بسياسة أفضل تنفيذ،  ي بعض الحاالت لن نكون ُملزمي 
فن

 ـوم بتقـديم اقتبـاس أسعار خاص بصفقة تداول ما، ثم بعدها نتعامل معك بصفتك الطرف المقابل للصفقة. مـثال عنـدما نق

 

 قواعد هيئة مراقبة الخدمات المالية ً– إذا كنت تعمل كوكيل ألي شخص آخر، فإننا   .4.5
ً
لن نعامل هذا الشخص    - وامتثاال

 كمعاملتنا لعمالئنا. 
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ي أي  نقدم مواصفات العقد فيما يتعلق بالخ .4.6
ن عليك قراءة مواصفات العقد بدقة قبل الدخول فن ي نقدمها، يتعي 

دمات الت 

ي أي صفقة. 
ن عليك التواصل معنا لطلب التوضيح قبل دخولك فن ي حل تعذر عليك فهم أي مسالة يتعي 

 صفقة. وفن

 

ي وضـمن نطــاق الحجـم  إال خـالل سـاعات اقتبـاس المخصصـة للسـوق ال   المنصة العربيةال يمكــن إجـراء أي صـفقة مــع   .4.7
معـتن

ي والحــد األقىص مــن خـالل الرجــوع إل حجم السوق العادي الذي  
بــه. نقـوم بتحديـد الحـد األد نن )األحجـام( المسـموح 

ي والحـد  
ة عـن األسـعار. الحـد األد نن ي أي بورصـة أو أي سـوق ذا صـلة، والـي تقـدم معلومـات مباشر

األقصىـ  تتوفر بـه األسـعار فن

ن نوفرهمـا عند الطلب، حق   كةالحـالي  ي والحـد األق  تغت     للشر
ىص ويقـع عـىل عاتقـك مسـؤولية  تلك الحـدود سـواء الحـد األد نن

ي أي صفقة. 
 التأكـد مـن معرفة الحدود الحالية قبل الدخول فن

 

  9دين    مــن المحتمــل أن تتضـــمن أنشــطتنا معكـــم بموجــب االتفـــاق الماثــل صـــفقات تــداول بالهــامش. موضـــح أدنــاه بالبنـــ  .4.8

 كــل التفاصـــيل المتعلقــة بالمعــامالت بالهامش.   10و 

 

ي االتفاق الماثل، وفيما يتعل .4.9
ق بتقديم خـدماتنا حـق لنـا اتخـاذ أي إجـراء  بغض النظر عن أي حكم آخر ورد النص عليه فن

وريا   ن المعمول بها. أنت توافق "بشدة" عىل االمتثال لجميع     - وفـق تقـديرنا المطلـق    - نـراه ضن لضـمان االمتثال للقوانيي 

امك بـذلك، جـوز لنـا إنهـاء العمـل باالتفـاق الماث ن ن المعمول به. . ومت  ارتق  لنا عدم الت   ـل. القوانيي 

 

العربية  .4.10 إمـدادات    المنصة  ي 
فن انقطاع  نتيجة ألي  تتكبدها  االتصـاالت أو    الطاقـة،غت  مسؤولة عن أي خسائر 

ونية ، كة  نظـام المعلومـات ،أو  االلكت  ي    المنصة العربيةأو أي حـدث آخـر يحـول دون تقديم شر
ألي من تلك المعلومات فن

 من األسواق الي عادة ما نقوم باالقتباس منها. 
 سوق واحد أو أكتر

 

للوساطة المالية واألطراف األخرى المعنيـة ومنصـات التـداول الخاصـة بهـا    المنصة العربيةيوافق العميل عىل    .4.11

تواجـه عطـل قـد  أنهـا  أو  لألنظمـة  بعمـل صـيانة، تحديثات  تقـوم  تقـوم    قـد  أو  تشـغيل  إعــادة  أو  إيقـاف  تــب عليـه  يت  فـي 

بتحــديث أنظمته، خوادمهـا لضــمان اسـتمرار تشـغيل منصـة أو منصــات التـداول و/أو األنظمـة األخـرى ذات الصــلة الخاصــة  

العميــل   يوافــق  النظــام،  الصــيانة/تحديثات  فعالية. وخــالل عمليـة  أكتر  عــدم  بها بطريقة  ي 
يتســبب فن قــد  ذلــك  أن  عــىلي 

ة مـن الـزمن. اإلضـافة إل ذلــك يقبـل العميـل   إمكانية الوصــول إل منصــة لتــداول أو األنظمـة األخـرى ذات الصـلة ت لفــت 

مجيات، ورسـائل الخطـأ والكمبيـوت ، والتر ي
، والرسـم البيانن ي

ي األداء الوظيقن
ر، واالتصـاالت و/أو أنـه قـد يحـدث مشـكالت فن

. حالــة حــدوث مشــكالت بالنظام/الفشل/الصـيانة/التحديثات، يوافــق   ي
ونن المنصة  عــىل أن    العميلعطــل النظــام اإللكت 

ي ذلك الخسارة المالية، الناجمة عن أي من تلك اإلجراءات المشار   العربية
ال تتحمـل أي مسؤولية عن أي خسارة، بما فن

ي هذه   إليها 
 الفقرة. فن

 وضع الصفقات .5

 . ملزمة بقبول أي طلب للتداول ت  غ المنصة العربية .5.1
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نت  تر إال مــن خـالل منصـة التــداول ب عــ  المنصة العربية  كــن إجــراء الصـفقات مــعيم ال   .5.2 منصـة التــداول القابلـة    عتر أو    االنت 

ورة قيام    ىل بانتظام، ونؤكد ع  ث المنصـاتيسـيتم تحــديل.  للتحم يلالعمالء  ضن ن التحديثات وتثبيتها عند إشعارهم    بتتن

 . ل وظائف النظاميشغتبذلك، لضمان 

 

ي باقتباس سعر    المنصة العربية  تقوم   .5.3
ن سعر فارق    عىلوالذي ينطوي  ،  االتجاه وفق حجم العقد المقبول لديها   ثنان  بي 

اء   . عر أو البيع عند أقل سعر س ىل عند أع اء شر مكنـك ش ال يل، بصـفتك العم.  وسـعر البيـع الشر

 

ن ذ أمر تداول، يعند تنف .5.4  . ك اإلفـادة بـذكر اسـمك ورقـم حسـابك أو اسـم المسـتخدم الخـاص بـكي عل يتعي 

 

إ يســجتيــتم   .5.5 الــواردة  المكالمــات  العربية  خطــوط هــاتفل  ل جميــع  توافــق عــبو ،  المنصة  هــذه    يلــجتس   ىلموجبــه  مثــل 

ي كدل  وقد يتم استخدامها .  المحادثــات
 . أي نزاعيل فن

 

نت   التداول   منصة  لىقبل السماح بالوصول إ .5.6   اسـم  إدخـال  ـكيتعـن عليل،  للتحم  القابلـة   التـداول   منصـة  أو   عر االنت 

 . المـرور  وكلمـة الحسـاب رقـم أو  لمسـتخدما 

 

ي الشية والحساسية.    ــةياســم المســتخدم وكلمــة المــرور ورقــم الحســاب معلومــات غا  يعد    .5.7
ــك عــدم اإلفصـاح  يتعــن علفن

 . شـخص  كلمـة المـرور الخاصــة بــك ألي  عــن اســم المسـتخدم أو رقـم الحســاب أو 

 

ي   .5.8
نتعتر منصــة التــداول    عتر حالــة إجــراء صــفقات التــداول  فن المنصة  ، فإن  ــلي منصــة التــداول القابلـة للتحم  عتر أو     االنت 

عــ  العربية بـالتعرف  الــذي  ىل ملزمـة  العم  النطــاق  التأ يعاتقك وحدك مسؤول  عىل وتقع  ،  لييتداول من خالله  د من  كة 

 . الي تخضع لها  ةية وضع الصفقات من السلطات المحليقانون

 

ي    السـعر   يتغت  ـث قـد  يح.  صـحيح  لي حـاتسعت   اقتبـاس    ىلعـلن يتم وضـع أي صـفقة إال   .5.9
أي وقـت بعـد اقتباسـه وقبـل  فن

 . ـة التـداولي امـك بعمليق
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ي حالة الصفقات   .5.10
نت   عتر ق منصـة التـداول  ريالــي يــتم إجراؤهـا عــن طفن ،  ـليأو منصـة التـداول القابلـة للتحم  االنت 

ي حينه عىل    المذكورة   التـداول وفـق األسـعار جـوز لــك فقــط وضـع أمـر  ي
نت  عتر منصـة التـداول  فن أو منصـة التـداول    االنت 

للتحم إرشـاد.  ـلي القابلـة  األسـعار  أن  يهـذه  كمـا  العربيةالة  المطلـق   لمنصة  تقـديرها  أو   حسـب   رفـض 

حة.  قبـول الصـفقة   نتعـة أنظمـة التـداول  يونظـرا لطبالمقت  ، أو إســاءة  التأخت  فـإن  ،  االعتمـاد عليهـا   إمكانيةـدم  وع  عتر االنت 

إزالة أو حذف الصفقات وأي صفقات    -ووفق تقديرها المطلق-  لمنصة العربية، يتيح الاسـتخدام اقتباسـات أسـعار السـوق

  والـي تــم إجراؤهــا يما بعد( المحذوفـة فالـي تغلـق أوامـر التـداول  ت التـداوليال المثال: عمليسب  ىلع) أخرى ذات صلة بها 

نت عتر ق منصـة التـداول ريعــن ط  المنصة العربية -وفـق تقــدير -  والـي ال تعكــس ـليأو منصـة التـداول القابلـة للتحم االنت 

الفعل الســوق  وضــعيأسـعار  وقـت  الصـلة  ـة  ذات  العربية.  الصـفقة  مسـئول  المنصة  تتحمـل  الخسـي ال  الخسـائر ة  أو  ائر 

ي    الــي تتكبـدها جـراء التـداول  المحتملـة
ة أو تعد يالمسؤول  عــبء  ال تتحمـل  المنصة العربية.  صـفقة مرفوضـة أو ملغـاةفن

ي  شأن المعاملةبكات أخرى الي تتكبدها مع شر  مسؤولة عن الخسائر 
ي تتم فن

 ة التداول المرفوضة أو الملغاة. يإطار عملالت 

 

ي أسوا .5.11
ي األسعار غالبا ما يشار  قد تعانن

ة فن ي وأسواق السلع والبورصات العالمية من تقلبات كبت  ق الصف األجنتر

بشكل كبت  عىل النظام المؤتمت وتنفيذ عمليات التداول تلقائيا عتر     المنصة العربيةاليها باسم" سوق مضطرب" تعتمد  

فر" الخاص بنا، وبالتالي يرحر العلم بأن  ي   لنفسـها بـالحقتحتفظ  العربية المنصةالخادم " الست 
  ة تـداول يإلغــاء أي عملفن

تعكـس سـع تـأخر   ىلي الفعـر  ال  السـعر  أن  أو  باالستجابةكسبب مشا   للسـوق  تتعلق  ن  ذلك    و   ل  المتداولي  إساءة  لمنع  من 

 . أو فروقات األسعار الثابتة االلي  استخدام نظامنا 

 

ي   .5.12
ي    استخدام أوامر التداول   وسوء ،   أو االستدانة  ، اولت التدياما يتعلق بعمليحالة وجود أي نزاع ف فن

قـد ينطـوي  الت 

ن ات التداول تلك  ييتم أخذ عمل   لـن،    "أو "قـنص" أو "التحـوط  "عليهـا "سـكالبنج ىل  االعتبار وسيتم التعامل معها ع  بعي 

إزالتهـا مـن حسـابات  بشاط محظور ور نأنها   يـتم  . تحتفظ  مـا  ن العربيةالمشاركي  بـالحق   المنصة  ي    لنفسـها 
اســتبعاد أي  فن

ي    ـــات التــداوليمشـــارك أو إلغــاء عمل
اتيجياتتنتهــك قواعـــد التــداول أو تطبـــق ت    الت    إلســكالبنج . امناســبة  غت  تـــداول    است 

Scalping  فــتح عمل تـــداوليهـــو  ةخـــالل  غالقهـــا  إمحـــددة و   ـة  قصـــيزمن  فت  جـــديــة ي  .  ة 
ً
تـــداول    sniping  القـــنصا هـــو 

عـــ يالعم عـــ   ىلــل  العالقـــة"  "األســـعار  أو  األســـعار  ــأخر  العربيةة  منصـىل  تـ ق  hedging  التحـــوط.  المنصة  العميهـو  ـل  ي ــام 

كة أخرى بنفس ذات    المنصة العربية  ة مــعيتـداول حالـة  يسـة لعملكة تـداول معا يعمل   لض حســاب تداولـه إريبتعـ أو شر

ي  حساب التداول  عىل"  الرافعة المالية"  إلساءة استخدام مكافأة االئتمانحجم عملية التداول،  
  تلك الحالة تحـتفظ . فن

 . الحساب ليـاح أو الخسـائر وتعطبـة التـداول أو األر ي إلغـاء عمل نف  لنفسـها بـالحق المنصة العربية

 

 التداول  .6

ن عىل يتع .6.1 ،    نتائج سعر المشتق  ىل العمالء مالحظة أنهم يتداولون ع  ي  ن  مطالب   غت   وأنهم  المالي ن أو  ي    م المنتجيبتسل  ُملزمي 

 . سي األسا

 

التداول   .6.2 العمليات والصفقات من خالل    دثيحال  قد  هذا  مرر 
ُ
ت لكنه قد  ي بورصة ما. 

إل صانع سوق مرتبط     STPفن

ي عقد فيما يتعلق   OTCمية وهذا صانع السوق من نوع  بمزودي سيولة عال
ة معك فن ، وبالتالي يدخل مزود السيولة مباشر

ي  
 . د التداول فيها ريتباألداة المالية الت 
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ي  .6.3
ي   حالــة وجــود شــكفن

 إيقاف تلك الحسابات.  لمنصة العربيةات االسالمية، فيحق الإســاءة اســتخدام الحســابفن

 

ضـا  ي وتخضـع  أ،  ةياألوراق المال  شر ة أو مؤ يلسلة األوراق المال  سي أسا  ما يتعلق بأي مكوني المذكورة أعاله فتطبق األحكام   .6.4

  عىل ة  ياألوراق المال  مؤشر ة أو  ية المتأثرة ضمن سلة األوراق الماليبما يتناسب مع الورقة الماليصها  يـتم تقلتسوية  ألي  

 ا. النحو الذي نراه مناسب

 

ن إذا   .6.5 اءمـا أصـبح خاضـع لعـرض اسـتحواذ وتعليـق وانـدماج  أن سـهم    تبي  تحـتفظ لنفسـها    المنصة العربية  فــإن،  األسـهم  شر

ي  بـالحق 
ي   ـات التـداول يإغـالق أي مـن أوكــل عملفن

ي ينهافن
 . ليقبل التعد ة اليوم أو وفق آخر سعر إغالق نهان 

 

ي  .6.6
 . فـق سـعر واحـد و  للسوق  الكبت   الحجم اعتبار  لىبالنظر إيتعذر إغالق صفقة سهم واحد قد  ظروف سوق محددة فن

 

ي  األساسي لمشكلة فإن    إذا حدث وتعرض السوق .6.7
ي    لنفسها بالحق  المنصة العربية  تلك الحالة تحتفظفن

إغالق كل أو  فن

 . المنصة العربية لدى  المتاح التسعت  جزء من هذه الصفقة أو مركز التداول وفق 

 

ل مركز تداول  يوكان لدى العمختر  أساسي هام،  األسهم أو رهن صدور  اح  خضع ألر سي ياألسا   إذا كان السهم أو السوق .6.8

األسهم للوصول بمستوى    ىل غالق جزء من أوكل مركز تداول عإتقوم ب  المنصة العربية  فـإن،  األسـهم  ىلح قـائم عو مفت

 %. 200د/الهامش فوق  يالرص

 

عىل   .6.9 تنطبق  العقد  هذه  ي 
فن الواردة  وط  الشر فإن  مالية  محفظة  طريق  عن  تتداول  هذه    جميعإذا كنت  ي 

فن ن  المشاركي 

 المحفظة. 

 

 ز تداول كفتح مرا  .7

ي  ز التداولكقد يتم إغالق مرا  .7.1
 . المنصة العربية أي وقت وفق ساعات اقتباسفن

 

ي كـون حســاب تـداولك  يطــة أال  يشر ، نقضـاء ــــخ اال يـز تـداولك قبــل تـار كغالق أحـد مرا إلســت ملزمـا بـ .7.2
. صـور ق حالــة فن  مالي

 

ي السوق   ف بـهت  معـ   ت  ــــخ انقضـاء صـفقة التـداول مـع يـوم عمـل ي غـيإذا تـزامن تـار  .7.3
سـيتم   ،ذي الصـلة بالصـفقة سي األسـافن

 . ــخ انقضاء الصفقةيأنه تار  ىلة عشر ف به مبات  المعغت   سـبق يـوم العمـلياعتبـار يـوم العمـل الـذي 

 

ــخ انقضـائها ي عنـد حلـول تـار  يا ـز التـداول المفتوحـة تلقائكسـيتم إغــالق مرا  .7.4  . ــ
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ي األرباح قاف الخسارة وأوامر يأوامر إ .8
 جت 

ي  يحق للعميل وضع أوامر   .8.1
  ليست مسؤولة عند حدوث الفراغات   المنصة العربيةولكن    ، األرباحإيقاف الخسارة وأوامر جتن

الكاب( وخاصة عند فتح االسوق او عند االخبار الهامة. حيث من الممكن ان يحدث ان يرتفع او  الفجوة أو  السعرية )

ي األرباحيهبط السعر بشكل مفاحر  وال يستطيع نظام التداول رؤية نقاط  
 . أوامر إيقاف الخسارة وأوامر جتن

 

النص ع .8.2 يتم  لم  األوامر   ىل ما  أوامر مضمونة وكل  توجد  ذلك، ال  للفجوة   خالف  ما ي س  تخضع  علي(وهو  النص  ه  يد 

 الحقا.  ليبالتفص

 

حــــــد ســــــعري    تشت  الفجوة إل  .8.3 مــــــن ٍ  ن إل حالــــــة ينتقــــــل فيهــــــا الســــــوق     معي 
ً
ثــــــان آخــــــر مختلــــــف تمامــــــا .  ــــن األول عــ  حــــــد 

ي الثــــــا    الســــــعر   كــــــون حــــــد يـــــدث الفجــــــوة عنــــــدما  وتح
ــا  ) قــــــد تجــــــاوز مســــــتوى األمــــــر،  نن ــارة أو الحــــــد منهــــ أمــــــر وقــــــف الخســــ

ي ــــــديأو أمــــــر جد 
ن  حــــــ( فن د من  يهناك العد  . حدوث فجوةإل    فــــــإن ذلــــــك قــــــد يــــــؤدي،  ن االقتبــــــاس األول كــــــذلككــــــ ي لــــــم  ي 

ي تفش   األسباب
ي  ل المثال ال الح يسب   ىلسبب حدوث ذلك. موضح أدناه األسباب الشائعة ع  الت 

ص. بسبب بدء العمل فن

ي   السوق
ختلف تماما عن سعر إغالق جلسة التداول مسعر  به  يالتداول فوجرى  ،  المحدد الذي تم وضع األمر سي  األسا  فن

ي   أي أمر  ىلالمحتمل لتلك األحداث ع ت  التأثتعي  جب أنيلذلك، . وفقا السابقة
 . حساب تداولكفن

 

 ة للهامش ي ات الحسابيالعمل  .9

ي  لعمالئها إال بالتداول المنصة العربيةسمح تال بشكل عام  .9.1
داع األموال أوال قبل  يجب إ)ي األموالحسابات المودع فيها  فن

 (. ة التداوليبدء عمل

 

ي    أن يتوافر   ىلأن تورد إلينا وأن تعمل ع  ىل توافق عأنت   .9.2
ي   مسـتوى هـامش   حساب تـداولكفن

.  ـة متطلبـات الهـامشيلتغط  يكقن

  أكتر ك  ي كان لد  إذا   حت   حدة،    ىلدخالها، وتتعلق تلك الموافق بكل حساب عإل صفقة تقوم بكتلك ل  يـتم تكـرار موافقتـك 

 . من حساب تداول معنا 

 

ي    ـك االحتفـاظ بهـا ي والـي ي ن يتعــن عل  الــي تـم دفعهـا   لألمـوال  لحـد األدنن   ا  .9.3
باعتبارهـا    -  أي وقـت محــدد   -  حسـاب تـداولكفن

تـداول مفتوحـةي أي عمل  نظت  هــامش   إليها ع  يــتم،  ـة  الهامش  ىل اإلشارة  متطلبات  العربيةال  جوز ي  . أنها  وفق    -  لمنصة 

 . حساب تداولك ىلمتطلبات الهامش المطبقة ع  تغت   -تقديرها الخاص
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ي نها تحـتفظ بـالحق  كول،  ة تداوليبمراقبة مبلغ الهامش المتاح ألي عمل  المنصة العربية  عادة ما تقوم .9.4
طلـب هـامش    فن

  ، ي
مـا  إضافن الهـامشعـرف  يوهـو  تأث  سـبببو .  بمتطلبـات  أو ي  السوق  تقلبات  العمن   ت  ارتفاع حركة  أسلوب  يشاط  أو  ل 

ي ادة العامـة  زيسـبب البهـام أو    تر التداول أو قبل إصدار ب خ
ي الهـامش ألداة مـا    فن

ي البورصـة أو    فن
  تحتفظ، عو ـة األسـب ينها فن

ي    بالحق  المنصة العربية
ـادة مسـتوى التوقـف  يز و/أو    ة المقدمـةيل الرافعة الماليقل ق تريادة متطلبات الهامش عن طيز فن

خطي او أخطار العمالء عن كريق    م إشعار  يمن خالل تقد100٪    حيت  ـهي د/الهامش) عـن المسـتوى المتفـق علي(الرصـ

ي و  . المنصة العربيةمواقع التواصل االجتماعي الخاصة ب
المنصة    فـإن  100كان مستوى التوقـف أقـل مـن ٪  تلك الحالة إذا   فن

حدهم  و تحمل العمالء  % ي100من     ىلد/الهامش أعيلرص  ـا لجعـليـز أو إغالقهـا جزئ كة المرا يسـوف تقـوم بتغط  العربية

 . ز التداولكار أو خسائر قد تنتج عن إغالق مركز/مرا ضة أي أيمسؤول

 

ي    حقهـا ب  المنصة العربية  تحـتفظ .9.5
  (د/الهامشي الرصـ)ل عنـد انخفـاض مسـتوى التوقـف  يـز تـداول للعمك إغــالق أي مركز/مرا فن

ي ح ـليـــه مـــع العميالمســتوى المتفـــق عل  متطلبـات الهـامش أو   لي إجمــا  مـن%  50  بنسـبة
ــاح  . فن ي ـــال هبـــوط المبلـــغ ُ المتـ

  فن

ل  يباسـتعادة/تعـد  المنصة العربية  ســـوف تقـــوم،  ســـبب التعـــرض للتوقـــفبمســـتوى َســـالب   ُل د إيحســـاب التـــداول/الرصـــ

ي الند  كمــا هــو مــذكور .  د السـالبي ـة مــن الرصـي ــذلك ُتـوفر لــك الحمابو . مسـتوى صــفر  لد إ يالرصـ
المنصة   تحـتفظ، 9.4فن

ي  حقهـا ب العربية
ي صفحاتها الرسمية.  ــادة مسـتوىي ز فن

 التوقف بإعالن عام فن

 

 . ورة من متطلبات الهامشضقلل ن باليقد ال ، الذي يوضع كوقف خسارة لمركز ما ألمر ا    .9.6

 

جراء  إالسـماح بـ،  وفـق تقـديرها المطلــق  لمنصة العربية، يحق الغــض النظـر عــن أي حكــم آخـر مــن أحكـام االتفــاق الماثـلب  .9.7

فلحجم العقد ت   ىصالحد األق ـداول لحجـم عقـد يتجـاوز مسـتوىـة ت يأي عمل ن به لسوق مع المعت   . ي 

 

ي لمتطلبات الهامش ت  تغي لمنصة العربيةال يتاح .9.8
 . مسـتوى التوقـف دون إشـعاركت  ألي سـوق وكـذا تغيـ لي األو الحد األد نن

 

ي   .9.9
ي وال   األسواق متطلبات الهامش الخاصة بها تجذب تلك  .  دة أو مؤقتةيشاء أسواق جدنان يتم إيبعض األحفن

تنشر   قد ال  ت 

 . ستكون متاحة عند الطلب ولكنها 

 

ويد تتعهد أنت ت ن ب .9.10 ن ي  ال  د يحساب تداولك لـدينا بالرصـ   ت 
للوفـاء بمتطلبـات    ـةيتـوافر أمـوال كاف  ىلوالعمـل عـكافن

ن عدم الوفاء ت ن بال، الهـامش ي اي امات الهامش ت 
 . ز تداولك المفتوحة دون إشعارككق مرا إغال لوقت قد يؤدي إ فن

 

ي ح  األموال الموجودةال   .9.11
 ال   لي  إجما  مثالني  تداولك    ز كمركز مرا   ىلسابك وال الهامش ُ المطبق عفن

ن ة  ياماتك المالت 

 . المنصة العربية تجاه
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 نداء الهامش  .10

العوامـل  كة مراقبة مرا يعاتقك مسؤول  ىلقع عي .10.1 المفتوحـة وجميـع  تداولك  المسـتخدمة  ز  الصـلة  األخـرى ذات 

ي شكل عام أو    جراء نداء الهامش الخاصة بكإبغت  ملزمة عىل اإلطالق     المنصة العربية.  لحسـاب الهـامش المسـتحق
  فن

ن لن نكون ي ن مسؤول. ة محددةية زمنت  ف  .  تجاهك عن تعذر تواصلنا معك أو عدم استطاعتنا االتصال بكي 

 

 الرسوم والمدفوعات  .11

ـة تـداول  يعمل  ت  سـتحق لنـا نظــقد  ـ  ـة يأن تــدفع لنــا مبــالغ مال  ىلفإنـك توافــق عــ   مـدفوعات الهــامش   لفة إباإلضــا .11.1

ي الي قد تكون مطلوالمبالغ  أو مركـز تـداول مـا 
 . أي حساب تداولىل د مدين عية أي رصيتصف  ت  أو ي نظوبة فن

 

المتعلق   .11.2 المستحقات  يبةسوف تدفع جميع  المضـافةيالق  بصن ائب المطبقـة  VAT    مـة  األخـرى وجميـع    والصن

ائبقـد تكـون مسـؤوال عـن الرسـوم ن . تعلــق بــأي معاملــةي ـا يمف  الـي نتحملهـا  الرسـوم األخـرى ي الـ  األخـرى  والصن
  ال  ت 

ُ
فـرض  ت

 . بائصن لــك الرســوم ن والـ ة دفــع تيوحـدك مسـئول علينـا. تتحمـل

 

ي   .11.3
ـداع  يالمسـتخدمة إل   )أو أي مزود آخـر للخدمـة(  كة بطاقة االئتمان أو الخصم حالة فرض الرسوم من ِقبل شر فن

ي األمـوال  
عن عدم سداد تلك الرسوم  غت  مسؤولة    المنصة العربية  الرسوم منك.   ل تلـكيحينهـا قـد نقـوم بتحصـ،  حسـابك  فن

 . ة ناتجة عن عدم دفع هذه الرسوميمسؤولة عن أي إجراءات أو رسوم إضافولن تكون 

 

األطـراف الثالثـة  أو    ،التـداولكـاء  كات المرتبطـة بنـا أو شر الشر جوز لنا مشاركة العمولة والرسوم مع  يأنه    ىلتوافق ع .11.4

ي ال تما يتعلق بالصفقايمنهم فا  سـلمهتأو اسـتالم أو دفـع المكافـآت لهـم أو  ، األخـرى
 .  أبرمناها معكت 

 

 مواصفات الصفقة  .12

 

نصــح العمــالء ببــذل  يو   المنصة العربية  مـا يتعلــق بكــل ســوق تقدمـهيتـوفر مواصـفات العقـد معلومـات هامـة ف .12.1

ي   صرية الرجـل الحـيعنا
ي  لمعلومات الواردة. المعلومات د مــن فهمهــم لتلــككل التأ يســبفن

 : شملتمواصفات العقد فن

ي    أشهر العقد المتاحة -
 . كل سوق فن

 . سوق لكل  العمولة معدل أو / و  البيع/ الشاء  ياتلعمل  المنصة العربية فروقات أسعار  -

 . لمتطلبات الهامش متطلبات الحد األدنن  -

 . ويةأساس التس  -

 . التعامل من ت  اليوم األخ -

 . مواصفات حجم الصفقة -

ن  ويلالسائد للتمالتبييت معدل  -  . وضحاها  ليلةبي 

 . المسائل األخرى ذات الصلة بالنسبة لألسواق األخرى -
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ن عىل   .12.2   المنصة العربية ، إال أن  حةيقصــارى جهــدها لضــمان كــون مواصـفات العقـد صـح  بذل   المنصة العربيةيتعي 

ي  تحــتفظ لنفسـها بـالحق
ي  العقد  ل أي جــزء مــن مواصــفاتي تعـدفن

 . أي وقتفن

 

لمنصة  . يحق الـدك بهـا عنـد الطلـبي ـة للعقـود وتزو ياقتبـاس أسـعار فـروق األسـعار و/أو العمـوالت الحالسـيتم   .12.3

الفائـدة أو تنو أن    العربية تغــ  ىلالعمـوالت عــ  ع معـدالت فروقـات األسـعار أو  مواصـفات الحجـم بـدون    يت  أي عقـد أو ّي 

.   ظـروف السـوق المتقلبـة و/أو عــدم تـوافر ُ السـيولة  ، ص ل المثـال ال الحيسـب  ىل عــ ،  إشـعار خـاص بـذلك ي  السوق  األساسي
 فن

 

 انقضاء العقود اآلجلة  .13

ي   .13.1
ي ترحيل تواريــــخ العقود خارج المقصورة.    المنصة العربيةإننا فن

  ـز التـداول كمرا سـيتم إغــالق جميـع  ال نتحكم فن

ي    المنصة العربية  الذي توفره  ت  وفق  التسع،  ــخ العقـد يالــي ال تـزال مفتوحـة عنـد انقضـاء تـار 
سـتكون عقـود  .  ذلـك اليـومفن

ل  يعاتق العم ىلع قـعي لي التـا بو ، ــــخ انقضـاء الشـهر القـادمياألقـل مـن تـار  ىلـام عـيعـة أبالشـهر القـادم متاحـة للتـداول قبـل أر 

 . ف وفق ذلكص ــــخ االنقضاء والتيمعرفة توار  يةوحده مسؤول

 

 ات المقاصة ية الحساب وعملويست .14

جـب أن َيـؤدى  . ي الفـور   ىلد عـيسـيتم اسـتحقاق كامـل المبلـغ مـن هـذا الرصـمدينا،  د حساب تداولك  يكان رصإذا   .14.1

 . د بهـا يل الرصـيشـغتـي يـتم تال   الـدفع بالعملـة

 

 . د حســـاب مــدينيالـــدفع الفــوري ألي رصـــ المنصة العربية ســوف تطلـــب .14.2

 

ي عضون  .14.3
ي إيقاف التعامل معك.  المنصة العربيةأيام وإال  5يجب تسديد المبالغ المستحقة فن

 لها الحق فن

 

ــالحق  المنصة العربيةتحتفظ   .14.4 ي    لنفســها بـ
ــابك أو مــن أي حســاب آ-أن تخصــم  فن   - خـــر تحــتفظ بــه أنـــت مــن حسـ

ــار يتكــال  . داد الــدين المـذكور تاسـ ــةيف تتكبــدها جــراء عمليف أو مصـ

  

ي تاحه للسحب  م أو تكون    - تحت أي ظروف- المتحققة    ت  اح غبلن يتم دفع األر  .14.5
ونن اأو تعوض عن     اإللكت  ن   ك اتمالت 

 . بدفع الخسائر المحققة

 

وأي أمـوال   ومتطلبـات الهـامش ةالسـلب النقديةـز كة المرا يالحتفاظ باألموال الالزمة لتغطا لمنصة العربيةيحق ال .14.6

المحققة وأي مبلغ آخر مستحق بموجب    والخسائر (  االئتمان  كات أو مـدفوعات بطاقـاتيمثـل الشـ)  ليتحـت التحصـ

 . االتفاق الماثل
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ال .14.7 العربيةيجوز  ي    لمنصة 
أي  فن إلغاء  وقت  اماتأي  ن علمسـ  الت  لـك  نظت  ـك  يتحقة  مسـتحق  مبلـغ  ـة  يعمل)  أي 

 . )مقاصـة

 

ي  ز المفتوحـة كة جميـع المرا ويلمطالبـة بتســا  لمنصة العربيةيحق ال .14.8
 .  ـأثر فــوريبأي وقــت و فن

 

ي   حـق لنـا ، يلتجنـب الشــك .14.9
ي أي أمـوال ُمودعـة  -ك يع إلو دون إشـعار ُمســبق أو الرجـ-أي وقـت أن نقـوم بخصــم  فن

  فن

 . ابة عنا يجانبنا أو ن سـبب خطـأ مــنب حسـابك  لحسـابك أو تضـاف إ 

 

 

 تضارب المصالح  .15

أو للمديرين  كــون  ي قــد   .15.1 الــزمالء  أو  المــ ي ن وظفن  ن   أو  ت  االستشاريي  أخــر  المنصة  ب  طـه مصــالح ربأو أي شـخص 

اه يتب عليت  وهو ما قد  ، جة لذلكيونت  ،للعمــالء   يا المصـالح ُ العلـا قــد تتعـارض مــع  يزام العربية بما  ،  بمصالح العمالء  ر إضن

 . عرف بتضارب المصالحي

 

الــي تحــدد    عــددا مــن األنظمـــة واإلجــراءات   المنصة العربية، اعتمدت  ــل مخــاطر تضــارب المصــالحي لمنــع وتقل .15.2

ــالحياألشــكال الماد ـات إدارة جميــع  يآل   تلك األنظمة واإلجراءات   ىلل عيتم النص بالتفص.  والتعرف عليها   ــة لتضــارب المصـ

ي سي
ي وال اسة تضارب المصالح الخاصة بنا فن

 . نتت  اإلن عتر  مكن االطالع عليها ي  ت 

 

 

 الطرف الثالث المعتمد  .16

العربيةتدرك   .16.1 ي    المنصة 
فن قد  أنه  الحاالت  ال يبعض  تفـصن كون من ن  لـك  بالنسـبة  المفضـل  أو من    ض  ويوري 

 . الخاصــة  مسـؤوليتك  ىل كـون عـي امـك بـذلك يق. شـخص مـا إلدارة حسـابك

 

 اإلنهاء  .17

 . موجه إلينا  هي شعار كتاي أو  شفإإفادتنا ب عتر لك إنهاء االتفاق الماثل فورا، يجوز  .17.1

 

 يل أموال العم .18

عامل   .18.1
ُ
ت العربيةسوف  م  المنصة  المستلمة  أو األموال  ي ال   نك 

نت  بها  تحتفظ    الذي   النحو   لى ع  عنك  يابة 

 الخدمات المالية.  راقبةم هيئة قواعد  هيتقتض
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ي بجميع أموال العم  المنصة العربيةسوف تحتفظ  .18.2
 . لية للعميفص حسابات ميل فن

 

ي ال  أي من أموالك ىلأن ندفع لك ِ فوائد ع ىلساتنا ال ُ تنص عياس .18.3
 . المنصة العربية  تحتفظ بها ت 

 

ي ح .18.4
ي   وكان من المتعذر علينا تعقبك، سنوات3د حسابك لمدة ال تقل عن  يرص ىلالة عدم وجود أي حركة ع فن

فن

وسوف نقوم باالحتفاظ  .  يلعم  التعامـل مـع أموالـك باعتبارهـا أمـوال   ف عنوقتأننا قـد ن  ىلالحالة توافق "أنت" ع  تلك 

ي ال  سجالت جميع األرصدةب
ي ة مطالبات صالحة  ي ام بعمل أي تم اإلفراج عنها والقت 

ي األرصدة ال   ت  المستقبل نظ  فن
 تم  ت 

 . رها ريتح

 

ي    جــوز لطــرف ثالــث وضــع أي أمـوال يال  .  طــرف ثالــثلاحــك أو خسـائرك  بص أي جــزء مــن أر يجــوز لــك تخصـيال   .18.5
فن

 . سـابك أو ســحب األمــوال مــن حسـابكح

 

ن لقــوانواالمتثال  ـال  ي إجــراءات منــع االحتبسبب   .18.6 بــرد األمــوال بــنفس     المنصة العربية  ســوف تقــوم،   غســل األمــوالي 

 .  المسـار الــذي أتــت منـه األمــوال فقــط

 

ي   .18.7
، فإن  ل  ويق التحريداع األموال عن طيحالة إفن ي

ة يقد تطلب االطالع النسخة األصل  المنصة العربيةالمصفن

.  شف الحساب كل ي
ة وذلك قبل ويل. داع التحيذي يوضـح إوالـالمصفن  . عادة األموالإأي إجراء خاص ب مباشر

 

 القوة القاهرة  .19

القــاهرة .19.1 القـوة  اسـتثنائ، هي  أحــداث  أو  يظـروف  قيعاد  غت  ة  تحــول دون  قـد  الطــوارئ  أو حـاالت  المنصة    ــاميـة 

ن ـا مــن أو جميـع اليـذ  أيمــن تنف العربية ي  اماتهـا ت 
 : ص ل المثال ال الحيسب  ىل شمل، عتو . عليها بموجبه الــنصتــم   الت 

ي  األسواق -
ي تكون فن

 ة يحالة طارئة أو استثنائالت 

ي  تعليق أو إغالق أي سوق نعتمد عل -
وط خاصة  أو  ،فرض حدود  أو  ،  اقتباس أسعارنا يه فن ي   التـداول   عـىل  عادية  غت   أو ،شر

 فن

 يل. من هذا القب أي سـوق

ي   تشوه مستوى األسعار بة حدوث أي حركات مضار  -
 . أي سوق نقتبس منهفن

. الحكو  النظام قواعد   من يهاالمتثال ألي قانون أو الئحة أو توج -  مي

ي ذ بما -   ما   حدث   أو   صف أي فعل أو ت  -
ابلـك ن  فن ي مـدي أو إرهـاب أو انقطـاع   عصـيان  أو  ،شـغب  أو   ، إضن

  الطاقـة   إمـدادات   فن

ي اإلل   االتصـال  أو 
ونن   نها والـــي قـــد يـــنجم عـــ،  اإللهيـــة  األقـــدار   مـــن  يا أ   أو   -االتصـــاالت  أو   فنيــة  مشـــاكل  أو   المعلومـــات  نظـــام  أو   كت 

ــا  ي  انقطـــاع  أثرهـ
 . المعتاد  النحو  عىل الصفقة خدمة ر بتوف المنصة العربية قيام دون يحولالطاقة، بما فن

 

 : جوز لنا حسب تقديرنا الخاص المطلقيأن حالة القوة القاهرة قائمة، ف -المعقولديرنا وفق تق-  ارتأى لنا ت  م .19.2

 ا. منه  يا لجميع األسواق أو أ المنصة العربيةـ ب  الخاصة االقتباس ساعات يلتعليق التداول و/أو تعد -

ي  االئتمان حدود  تعديل أو / و   الهامش  متطلبات/ اإليداع يادةز  -
 . االئتمانية الحسابات حالة  فن

 . المفتوحة التداول  كز إغالق أي أو جميع مرا  -
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 . التداول ياتان الغرض من تلك الصفقات إغالق عملك  حت  وإنرفض إجراء أي صفقات أخرى  -

 . المنصة العربيةلـ  مستحقة قد  أخرى  مبالغ أي أو / و  الهامش دفع الفور  ىلأن تطلب ع -

 به  المسموح الصفقة لحجم  األقىص  الحد  يلتقل -

 باقتباسها.  المنصة العربيةتقو  أسعار  فروقات يأ تغت   -

  المعقـول   يرغــ  ي  أو   ليالمسـتح   مــن  جعــلي  الــذي  الحـد   لىإ  واألحكـاموط   ــشرال  تلــك  مــن  جـزء  أي  ليتعليــق أو تعـد -

 بها  امتز االل المنصة العربيةلـ  بالنسـبة

ي   العربيةالمنصة  لـ يتاح ثي اتخاذ مثل تلك اإلجراءات بح -
 تلك الظروف الدفاع عن نفسها وعن عمالئها ككل. فن

 

 ضات ويالحسابات والشكاوى والتع ىلدات واالستعالمات عكيلتأ ا .20

ي أي صفقة  عند الدخول .20.1
وفق     المنصة العربية  ل ألمر أو إلغاء أمر ما، ستكون مسودة عقد يأو أمر أو تعد  ،فن

 . ليمنصة التداول القابلة للتحم عتر ما يتعلق بمعاملة تتم يالشاشة ف ىلالعرض ع

 

ي وكت  إل ـد ري إرسـال ب لحسـابك، سـيؤدي إ  ىلعـ  ت  كون له ي تـأثي ي إجراء مادي إ .20.2
 الشاشـة.  ىلد عـ كي و/أو تأ نن

 

 .  ـز تـداولككومرا مـا يتعلـق بجميـع صـفقاتك يإلمامـك التـام المسـتمر ف  ىلة الحفـاظ عـيعاتقـك مسـؤول ىلقع عـي .20.3

 

عــيسـ .20.4 متاحـا  بــك   الخــاص  الحســاب  إي وقت.   تر كون كشــف  ي 
فن نت  تقــم   االنت  لــم  العربية  مــا  بتعليـق    المنصة 

نتحسـابك أو لعـدم تـوافر منصـة تــداول   . ل ألي سببيالتداول القابلة للتحم أو منصـة عتر االنت 

 

 ــك إخطــار ييتعــن عل،  أو أمـر لــم تقــم أنــت بملئـه أو لــم يــتم ملئـه ألجلـك  ـت مســودة عقـد خاصــة بصـفقةيذا تلق .20.5

 .  فـورا"" المنصة العربية

 

 .  فـورا"" المنصة العربية ك إخطار يجب علي أي خطأ؛  ىلع بيانإن كنت تعتقد احتواء أي مسودة أو عقد أو  .20.6

 

ي حال وجود أي نزاع او استفسار او شكوى، فيجب عليك   .20.7
أوال محاولة حلها مع مدير حسابك او البائع الذي  فن

ي  
ي    ذلـك،   بعـد   حلهـا   يـتم  لـم   ذا إو.  المنصة العربيةتتعامل معه فن

  لـم   ذا إو.  المنصة العربيةفستطيع التوجه لخدمة العمالء فن

فيحق لك طلب   ذلـك،  بعـد  حلهـا  يـتم لـم ذا إو. لمنصة العربيةفتستطيع التواصل مع المدير العام ال ذلـك، بعـد  حلهـا  يـتم

فتستطيع كلب    ذلـك،   بعـد   حلهـا   يـتم   لـم   ذا إو  . المنصة العربيةجلسة بحضور طرف ثالث يحكم بالعدل يوافق عليه انت و 

واالختالفا المشاكل  بحل  المتخصص  ي 
يطانن التر المظالم  ن  امي  موقع  من  التالي  المالية    ت المساعدة  الموقع  من 

ombudsman.org.uk-https://www.financial/ . 

 

 

https://www.financial-ombudsman.org.uk/
https://www.financial-ombudsman.org.uk/
https://www.financial-ombudsman.org.uk/
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 واألحكام  الُشوط ىلالت ع يتعد .21

الخدمـة ســيتم   ىلل عــيفــإن أي تعـد22وامتثـاال للفقـرة  ، . م إخطــار لــكيتقـد عتر   ت  وط الماثلـة للتغيـر ــش خضــع الت .21.1

ــخ  ي المعبأة عند تار   غت  التداول المفتوحة واألوامر    ـز كجميـع مرا   ىلنطبـق ذلــك عــ يو ،  العمــل بــه فــورا   . عدهبل و يان التفعشيــ

 

 اإلشعارات  .22

إ .22.1 اإلشـعارات  جميـع  إرسـال  عتر مج  عمـالء  لسـيتم  رحال  اإلل تر ال  وعة  التواصل  ـد  مواقع  طريق  عن  أو  ي 
ونن كت 

كةأاالجتماعي   . و الموقع الرسمي لموقع الشر

 

 . فورا  التعامل معهجب يوري و ضن أنه أمر  ىل عمجوعة رحال   طك بهي يتعن التعامل مع أي طلب تح .22.2

 

 ية حدود المسؤول  .23

 ال   .23.1
ُ
بة الناشئة عن اإلهمال سبب الوفاة أو اإلصابال أو  ية ناشئة عن االحتيستبعد أي مسؤولتوط أو  شر د تلك اليقت

 . المنصة العربية من جانب

 

تكون مسؤولة أمامك   المنصة العربية، فإن وط  واألحكام واالتفاق الماثلشر مع مراعاة جميع األحكام األخرى لل .23.2

 . تجاهك المنصة العربية ةيمثـل كامـل مسـؤوليما سـبق . احك المتاحةبعن دفع أر 

 

ن تلــ .23.3 ن مـا يتعلــق بجميـع االلي عفائنـا عنــد الطلـب فإضـنا و ويم بتعت  ار والنفقـات ضن ف والمطالبـات ن واأل يامـات والتكـالت 

ي الـ عتهـا يكانـت طب  مهمـا 
ن جـراء خرقـك لالل شر مبـا  غت  أو  مباشر شـكل ب نتكبـدها أو نتحملهـا  ت  ي الــ  امـات ت 

ـك أداؤهـا  ي يتعـن علت 

ي    ـتنا لحقوقنـا بموجـب األحكـام المتعلقــة بأحكـام الحــدثالماثـل أو ممارس  بموجـب االتفــاق
اضن   عليه الـوارد الــنص    االفت 

ن مـا لــم تكــن تلــك ت ن االل،  الماثلـة  واألحكـام   ــوط الشر   ليبالتفصـ   ت  م أو ي التقصــيســبب إهمالنـا الجســبحــدثت    امـاتت 

 . المتعمــد 

 

ن أو نقل أو فرض أو يال   .23.4 ن التعاقد من الباطن ألي من الحقوق أو ت ن االل   جوز لك تعي  ي    امات الوارد النص عليها ت 
فن

 . االتفاق الماثل

 

 ائب الض   .24
 

ي   .24.1
المتحصـل مـن التـداول  ، الحالي الوقت  فن ي    فـإن الـدخل ُ 

يبيةال يـتم إعفـاؤه مـن  ،  العقـود مقابـل الفروقـاتفن   ضن

ي أي وقت.  لـوائح    ت  تتغــ  . قد لعقـود مقابـل الفروقـاتعىل  . ومـع ذلـك، ال يوجـد رسـم دمغـة  .  ـاح رأس المـالبأر 
ائب فن الصن

ي    شــاطكنـد مــن أن  كة التأ يعاتقـك وحـدك مسـؤول   ىلقــع عــ ي
ي التداول فن

يمع لوائح    العقـود مقابـل الفروقـات يتوافـقفن بة  ضن

ن ة وأي قوان يالدخل المحل  . عمول بها ة أخرى مي  مالي 
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 ة ي ة القضائيالوال  .25

وطتخضع   .25.1 ن  ؤداة بينـك  لمُـ ا ة  يمله وجميع المعـامالت التجار كواألحكام واالتفاق الماثل بأ    الشر   المنصة العربيةوبي 

ن تركيا،  ي لالختصاص القضا -محل إقامتهمما كان مـا يإ–خضـع جميـع األطـراف يو لقواني 
كية. م كللمحا  ن   الت 

 

ي يعيش فيها السماح له بالتداول والتجارة   .25.2
ي سماح الوالية القضائية الت 

تقع عىل عاتق العميل مسؤولية التأكد فن

ي  
الت  التداول  المتوفرة عىل منصة  ها من األصول  ات  وغت  األسهم والمؤشر األجنبية والسلع والمضاربة عىل  بالعمالت 

 . المنصة العربيةتقدمها 

 

العميل مسؤو  .25.3 ي  تقع عىل عاتق 
الت  القضائية  الوالية  ي 

التداول فن ي يحققها من 
الت  ائب لقاد األرباح  لية دفع الصن

 يعيش فيها. 

 

 أنته العقد ويوجد فراغ لنهاية الصفحة




