
 تداول الهامش
اتفاقية العميل

منظمة من طرف سلطة دبي للخدمات المالية يوليو IG Limited2018، اتفاقية العميل لتداول الهامش،

02   1. مقدمة

02  2 . الخدماتالتينقدمهاوالتداوالتالتيتتمبينكوبيننا

02   3 . تضاربالمصالح

03   4.  تقديمعرضأسعاروإجراءمعامالت

04   5.  فتحمعاملة

 6.  الدخولفيرهانجديدفياالتجاهالمعاكسللرهانالقائم،وفينفس
04   السوق)الفتحاإلجباري(والتصفية

–الفتحاإلجباري 

–التصفية 

04 7.  إغالقالمعاملة

–معامالتبدونتاريخ 

–الصفقاتالمنتهية 

–تنقيلالصفقاتالمنتهية 

–أحكامعامة 

8.  الرسوموالمصاريف

9.  خدماتالتداولاإللكترونية

–الوصول 

–استخدامخدماتالتداولاإللكترونية 

–البرامج 

–بياناتالسوق 

–استخدامخدماتالتداولاإللكترونيةالخاصةبالطرفالثالث 

06 10.  إجراءاتالتداولوإعدادالتقارير

–الوكالء 

–انتهاكالتنظيماتالمعمولبها 

–الحاالتالتيالتشملهاهذهاالتفاقية 

–رسوماالقتراضوالمعامالتالتيتصبحغيرقابلةلالقتراض 

–شهاداتاإليداعاألمريكيةورسومشهاداتاإليداعالعالمية 

–اإلبالغالتنظيمي 

06 11.  الخطأالواضح

06 12.  الطلبات

07 13.  المخاطرةالمحدودة

20صفحة  من 1

07 14. التواصل

08 15 . الهامش

09 16 السدادوتحويلالعمالتوالمقاصة

–العملةاألساسيةوتحويلالعمالت 

–الفائدة 

–تحويلاألموال 

–المقاصة 

–التنازل 

10 17 . حاالتالتقصيروسبلاالنتصافالمتعلقةبها

10 18 . أموالالعمالء

11 19 . التعويضوااللتزام

11 20 . التعهداتوالضمانات

11 21 . إساءةاستخدامالسوق

11 22 . االئتمان

12 23 . األحداثالقهرية

12 24 . أحداثالشركةوحاالتاالستيالءوحقوقالتصويتوالفائدةوتوزيعاتاألرباح

–أحداثالشركة 

–حاالتاالستيالء 

–حقوقالتصويت 

–الفائدة 

–توزيعاتاألرباح 

12 25 . التعليقواإلعسار

13 26 . االستفساراتوالشكاوىوالنزاعات

13 27 . أحكاممتفرقة

13 28 . التعديلواإلنهاء

14 29 . القانونواجبالتطبيق

14 30 . الخصوصية

14 31 . التعريفاتوالتفسير

19 الملحقأ:اتفاقيةالتصفيةالرئيسيةثنائيةاألطراف

 

جدول المحتويات



منظمة من طرف سلطة دبي للخدمات الماليةيوليو IG Limited2018، اتفاقية العميل لتداول الهامش،

20صفحة  من 2

1. مقدمة

)1( ُتبرمهذهاالتفاقيةبيننا-بصفتناشركةIGالمحدودة-وبينك-بصفتكالعميل.ُيشارإلينافيهذه
االتفاقية-بصفتناالشركة-بأي ضمير من ضمائر المتكلم،حسباالقتضاء.وبالمثل،ُيشارإليك-بصفتك

العميل-بأيضميرمنضمائرالمخاطب،حسباالقتضاء.

)2( تمتكليفنامنقبلسلطةدبيللخدماتالماليةونخضعلتنظيماتهافيإجراءاألعمالاالستثمارية.
ويقععنوانسلطةدبيللخدماتالماليةفيالطابق13،الجناحالغربي،البوابة،مركزدبيالماليالعالمي.
الرقمالمرجعيللشركةلدىسلطةدبيللخدماتالماليةهو)F001780(والعنوانالمسجلهوالطابق
27،المكتبان2702و2703،برجالفتانبيتالعمالت،مركزدبيالماليالعالمي،دبي،اإلماراتالعربية
المتحدة.بياناتالتواصلمعناهي:5592100 4)0(971+وhelpdesk.ae@ig.com.الشركةالقابضة

النهائيةلشركةIGالمحدودةهيمجموعةشركاتIGالقابضة،وهيشركةعامةذاتمسؤوليةمحدودة
مسجلةفيإنجلتراوويلز،تحتالرقم04677092.العنوانالمسجللمجموعةشركاتIGالقابضةهو

.CannonBridgeHouse،25DowgateHill،London،EC4R2YA

)3( يتعين قراءة جميع األحكام الواردة في هذه االتفاقية، كما يرجى إيالء اهتمام خاص لتلك 
البنود التي يتم تمييزها بخط عريض، ألنها تحتوي على معلومات مهمة بشأن عالقتنا معك 

بموجب هذه االتفاقية. وال سيما البنود التالية:

)أ( يحدد البند 1)4( مخاطر إجراء معامالت معنا؛  

)ب( يشير البند 1)5( إلى وثائق مهمة أخرى تتعلق بحسابك معنا بموجب هذه االتفاقية؛  

)ج( يشير البند 1)6( إلى البنود التي ُتحدد فيها الرسوم المتعلقة بحسابك معنا بموجب هذه    
االتفاقية؛

)د( يوضح البند 2)8( أين يمكنك العثور على تفاصيل المنتج؛  

)هـ( يؤكد البند 4 )9( أن جميع المعامالت التي تفتحها ستكون ُملزمة لك؛  

)و( يتعلق البندان 14)5( و14)9( بالتواصل معك؛  

)ز( يتناول البند 15 الهامش؛    

)ح( تتعلق البنود 16)4( و16)6( و16)7( و16)8( و16)9( بحقوقنا في حال كنت مديوًنا لنا   
بأية مبالغ مالية؛

)ط(ُيحدد البند 18)4( و )5( 18 سياستنا المتعلقة بالفائدة على أموال العميل؛   

)ي( تحدد البنود )8( 4 و9)3( و10 و11 و15)4( و17 و20)4( و20)5( و21 و23 و24 و25   
و26)2( الحقوق التي نتمتع بها فيما يتعلق بإلغاء و/أو إغالق معاملة واحدة أو أكثر، في 

نة في هذه االتفاقية. الحاالت الخاصة الُمبيَّ

ب في خسائر تتجاوز إيداعك  )4( تنطوي معامالتنا على مستوى مرتفع من المخاطر، وقد تتسبَّ
األولي. ومن ثم، فإن معامالتنا ال تناسب جميع األشخاص. ويرد شرح واٍف للمخاطر المقترنة 

بمعامالتنا في إشعار الكشف عن المخاطر. يتعين عليك فهم تلك المخاطر فهًما تاًما قبل إبرام 
هذه االتفاقية أو إجراء أية معاملة معنا.

)5( يتعين عليك قراءة هذه االتفاقية بعناية قبل التداول معنا، بما في ذلك تفاصيل المنتج 
وملخص سياسة تنفيذ الطلبات وملخص سياسة تضارب المصالح، وإشعار الكشف عن المخاطر 

وإخطار الخصوصية، وأية وثائق أخرى قدمناها لك أو سنقدمها لك في المستقبل.

)6( سوف نتخذ جميع الخطوات المعقولة قبل بدئك التداول معنا، لتزويدك بشرح واضح لجميع 
العموالت والهوامش والرسوم والضرائب )إن وجدت( التي سيتعين عليك االلتزام بها ألنها 

ستؤثر على صافي أرباحك العائدة من التداول )إن وجدت(، أو ستزيد من الخسائر. ويمكن االطالع 
على هذه المعلومات في تفاصيل المنتج على موقعنا اإللكتروني.  كما أنك توافق على قراءة 

هذه المعلومات قبل التداول معنا.  انظر البنود أرقام 2)7(، و8، و9)16(، و10)5(، و10)7(، 
و13)6(، و16)2(، و16)3( لمزيد من التفاصيل.

)7( اليستثنيأيشيءواردفيهذهاالتفاقيةأويقيدأًيامنالواجباتأوالمسؤولياتالواجبةعلينا
تجاهك،بموجبالتشريعاتالصادرةعنسلطةدبيللخدماتالمالية،والتياليجوزاستثناؤهاأوتقييدها

بموجبهذهاالتفاقية،أوالتيتتطلبمنكتعويضنابالقدرالذيالتسمحبهقواعدسلطةدبي
للخدماتالمالية.

)8( ستدخلهذهاالتفاقيةحيزالتنفيذفيالتاريخالذيسنفتحفيهحسابك،وفيحالةاإلصدارات
الجديدةفيمابعد،فيالتاريخالذينخطركفيهبها.وسواًءأكنتعمياًلمحترًفاأمعمياًلبالتجزئة،أو
طرًفاآخرفيالسوق،فقديتعينعليكتزويدناببعضالموافقاتالخطيةقبلأننتمكنمنتقديم

مجموعةخدماتناالكاملةإليك.لننتحملالمسؤوليةعنأيةخسائرتنجمعنالتأخيرفيهذهالعملية.إذا 
كانت هذه االتفاقية مقدمة لك بلغة أخرى غير اإلنجليزية، فاعلم أن الغرض الرئيسي من ورائها 

هو اإلعالم، وأن اللغة التي تحكم هذه االتفاقية وأية نزاعات قد تنشأ أدناه هي اللغة اإلنجليزية. 
النسخة اإلنجليزية من هذه االتفاقية متوفرة على موقعنا وبناء على طلبك. إذا تعارضت النسخة 

التي تعتمد لغة أجنبية من هذه االتفاقية مع النسخة اإلنجليزية، فإن النسخة اإلنجليزية هي 
التي ستسود.

)9( تحملبعضالكلماتوالتعبيراتالواردةفيهذهاالتفاقيةالمعانيالموضحةفيالبند31.

2. الخدمات التي سنقدمها والتداوالت التي تتم بينك وبيننا

)1( تحددهذهاالتفاقيةاألسسالتيُنجريالمعامالتمعكبموجبها،وتحكمجميعالمعامالتالتيتم
إجراؤهاأوالقائمةبيننا،فيتاريخدخولاالتفاقيةحيزالتنفيذأوبعده.

)2( سنتصرفبصفتناموّكال)وصانعسوق(وليسبصفتناوكياًلبالنيابةعنك.ولننتعاملمعكبصفتنا
عمياًلبالتجزئةوفًقالمايلي:

)أ(إذاكانينطبقعليكتعريفالعميلالمحترفأوالطرفاآلخرفيالسوقوفًقالسلطةدبي  
للخدماتالمالية،فسنخطركبأنناسنتعاملمعكعلىهذااألساس؛

)ب(قدتطلبتصنيفعميلمختلفعنالتصنيفالذيخصصناهلك،ولكنُيرجىالعلمأنناقد  
التصنيفالذيطلبتهغيرمناسب.وإذا نرفضطلبكأونغلقحسابكإذارأينا،وفًقالتقديرنا،أنَّ

تقدمتبطلبللحصولعلىتصنيفمختلفووافقناعليه،فقدتفقدالحمايةالتيتوفرها
بعضقواعدسلطةدبيللخدماتالمالية؛

)ج(إذاماارتأيناالتعاملمعك،أوطلبتأنتتعاملمعنا،بصفتكطرًفاآخرفيالسوق؛فستتم  
تكملةبنودهذهاالتفاقيةوتعديلهابموجبالملحقالتكميليللشروطبخصوصاألطراف

األخرىفيالسوق،والتيتوافقبموجبهذهاالتفاقيةعلىأنتكونملزًمابها.

)3( أنتمسئولعنإخبارنابأيةتغييراتقدتؤثرعلىتصنيفككعميلمحترفأوطرفآخرفيالسوق.

)4( ستفتحكلمعاملةمعناكطرٍفأصيٍلوليسكوكيٍلعنأيشخصغيرُمعلن.وهذايعنيأنهما
لمنتفقعلىخالفذلككتابًة،فسنتعاملمعكبصفتكعميالتابعالنافيمايتعلقبجميعاألغراض،

وستكونمسؤواًلعنالوفاءبالتزاماتكوفقكلمعاملةأجريتها،سواًءأكنتتتعاملمعنابصورةمباشرة
أممنخاللوكيل.وإذاكنتتتصرفوأنتمرتبطبشخصآخرأوبالنيابةعنه،سواًءأقمتبتحديدهأملم
تحددهلنا،فلننقبلالتعاملمعذلكالشخصكعميلغيرمباشر،ولننقبلأيالتزامتجاههمالميتم

االتفاقعلىخالفذلككتابًةعلىوجهالتحديد.

)5( نتحملمسؤوليةإجراءالمعامالتمعكعلىأساسغيراستشاري)أيعلىأساسقائمعلى“التنفيذ
فقط”(،وتوافق-مالمينصعلىخالفذلك-بأنناغيرملزمونبخصوصأٍيممايلي:

)أ(استيفاءاحتياجاتنافيمايتعلقبمالءمةأيمعاملةبالنسبةلك؛  

)ب(مراقبةأوتقديمالمشورةإليكبخصوصوضعأيمعاملة؛  

)ج(تقديمطلباتالهامش؛  

)د(إغالقأيةمعاملةفتحتها)إالفيحالةالمعامالتمحدودةالمخاطرأوحينتقتضيالتنظيمات  
المعمولبهاذلك(.

بصرفالنظرعنأنناقدنكوناتخذناهذااإلجراءفيالسابقفيمايتعلقبتلكالمعاملةأوأيمعاملةأخرى.

)6( لننقدملكأيةمشورةاستثماريةأوقانونيةأوتنظيميةأوأيشكلمنأشكالالمشورة.قدترغب
فيالحصولعلىمشورةمستقلةفيمايتعلقبأيةمعاملةتعتزمإجراءهابموجبهذهاالتفاقية.يتعين

عليكاالعتمادعلىحكمكالخاص)بمساعدةأحدالمستشارينأوبدونها(فيمسألةإجراءالمعامالتأو
اإلحجامعنإجرائها.واليحقلكأنتطلبالحصولعلىمشورةاستثماريةبشأنإحدىالمعامالت،أو

تقديمأيبيانرأيلتشجيعكعلىفتحمعاملةمعينة.

)7( قدنمدكبالمعلوماتوفًقالتقديرناالمطلقفيبعضالحاالت:

)أ(فيمايتعلقبأيةمعاملةاستفسرتعنها،خاصةفيمايتعلقباإلجراءاتوالمخاطرالمرتبطةبتلك  
المعاملةوسبلالحدمنمخاطرها.

)ب(عنطريقمعلوماتالسوقالواقعية، 

إالأننالننكونملزمينبأننفصحلكعنتلكالمعلوماتولنتمثلمشورةاستثماريةحالتقديمها.وإذا
أصدرأحدموظفينابياًنا)سواءرًداعلىطلبكأمخالًفالذلك(فيمايتعلقبأيةأداةأومعاملة،علىالرغم
التعامالتالقائمةبينناقائمةعلىأساسغيراستشاري)أيأساستنفيذيفقط(،فإنك منحقيقةأنَّ
لمشورة توافقعلىأنهمنغيرالمعقول،كماأنهاليحقلكاالستنادإلىمثلهذاالبيان،ولنيشكِّ

استثماري.

)8( تقر بأنَّ تفاصيل المنتج التي تنطبق في وقت فتح معاملة أو إغالقها ستكون تلك المعروضة 
على موقعنا )مواقعنا(، والتي قد يتم تحديثها من وقت آلخر.

)9( سنتخذجميعالخطواتالمعقولةلنزودكبأفضلتنفيذ،وفًقالقواعدسلطةدبيللخدماتالمالية
وسياسةتنفيذالطلباتعندماننفذالمعامالتنيابًةعنك.ويردملخصللترتيباتالتيوضعناهاللتنفيذ

لنقدملكأفضلتنفيذفيملخصسياسةتنفيذالطلبات،المتوفرعلىموقعنااإللكتروني.مالمتخطرنا
بخالفذلك،فسيتماعتباركموافًقاعلىسياسةتنفيذالطلبعندماتدخلهذهاالتفاقيةحيزالتنفيذ.
وفيحالعدمموافقتك،فإننانحتفظبالحقفيرفضتقديمخدماتناإليك.قدُنعدلملخصسياسة
تنفيذالطلباتوسياسةتنفيذالطلبمنحينآلخر،وقدنخطركبأيتعديالتجوهريةمنخاللتقديم

إخطارخطي،أونشرهاعلىموقعنااإللكتروني،أوعلىإحدىخدماتالتداولاإللكترونيةالتابعةلنا.
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2. الخدمات التي سنقدمها والتداوالت التي تتم بينك وبيننا )التتمة(

)10( نقدمأنواًعامختلفةمنالحساباتذاتالميزاتالمختلفة)علىسبيلالمثالإجراءاتإعدادهوامش
مختلفة،ومعدالتهوامشمختلفة،وحدودتداولمختلفةوميزاتمختلفةللحمايةمنالمخاطر(.قد
التكونبعضأنواعهذهالحساباتمتاحةلكبناًءعلىالمعرفةوالخبراتالتيتتمتعبها،فضاًلعننوع

المعامالتالتيُتجريهامعنابصفةعامة.ونحتفظبالحقفيتحويلحسابكإلىنوعحسابمختلف
نوعحسابآخرأكثرمالءمًةلكأوأكثرمالءمةفيظلظروف فيحالقررنا،-وفقتقديرناالمعقول-أنَّ
السوق،أوإذاتغيرتدرجةتحملناللمخاطرفيمايتعلقبتوفيرهذاالنوعمنالحسابات.كمانحتفظبالحق

فيتغييرالميزاتومعاييراألهليةالخاصةبحساباتنافيأيوقت،وسنقدمإخطاًرامسبًقابشأنأية
تغييراتعلىموقعنااإللكتروني،أوعنطريقالبريداإللكتروني،أوعلىإحدىخدماتالتداولاإللكترونية

الخاصةبنا.

)11( قدنضيف-منوقتآلخر-ميزاتأومنتجاتأوخدماتأخرىللحسابأوأنواعمحددةمن
المعامالتالمتاحةلك.سيتمإخطاركخطًياإذاكانتهذهالميزاتأوالمنتجاتأوالخدماتالمضافة
للحسابتخضعأليةبنودإضافية.وأيبنودإضافيةتنطبقعلىميزةأومنتجأوخدمةمعينةمضافة

للحساب،ستكونفعالةوملزمةلكابتداًءمنتاريخإجراءالمعاملة،أواستخدامالخدمةالتيتخضعلهذه
البنود.

)12( إذاتلقيتخدماتأخرىمنابموجباتفاقيةمختلفة،فيجبأالتفترضأننانستخدمأيةمعلوماتتم
جمعهافيمايتعلقبأيخدمةأخرى،ألغراضالخدماتالتينقدمهالكبموجبهذهاالتفاقية.وبالمثل،
التفترضأننانستخدمالمعلوماتالتينتلقاهامنكفيمايتعلقبالخدماتالتينقدمهابموجبهذه
االتفاقية،عندمانقدمأيةخدمةأخرىلكبموجباتفاقيةأخرى.وقدنستخدموفًقالتقديرناالمطلق

هذهالمعلومات،علىالرغممنذلك.

3. تضارب المصالح

)1( تقربأنناوالشركاتالمنتسبةلنانقدممجموعةمتنوعةمنالخدماتالماليةلمجموعةكبيرةمن
العمالءواألطرافالمقابلة،وقدتنشأظروفمعينةيكونلنافيهاأولشركاتناالمنتسبة،أوللشخص

المعنيمصلحةماديةفيإحدىالمعامالتالمبرمةمعكأولصالحك،أوقدينشأتضاربفيالمصالح
بينمصالحكومصالحالعمالءاآلخرينأواألطرافالمقابلة،أومصالحناأومصالحشركاتناالمنتسبةأو

الشخصالمعني.

)2( يجبعلينابمقتضىالقانوناتخاذجميعالخطواتالمالئمةلتحديدتضاربالمصالحالذيينشأبيننا
وبينالشركاتالمنتسبةلنا،واألشخاصالمعنيينوعمالئنا،أوبينعميلوآخر،وذلكفيسياقتقديم

خدماتنااالستثمارية.وفيمايليأمثلةعلىهذهالمصالحالماديةوتضاربالمصالح:

)أ(يجوزلناتنفيذأوالترتيبلتنفيذمعاملةمعكأونيابةعنك،والتيقديكونلناأولشركاتنا  
المنتسبةأوشخصمعنيمصالحماديةفيها،سواءأكانتمباشرةأمغيرمباشرة.

)ب(يجوزلناأنننفذمعامالتالتحوطقبل)أيتحسًبا(أوبعدأننتسلممنكطلًباأومعلوماتتتعلق  
بطلبمزمع،لفتحأوإغالقمعاملةبقصدإدارةالمخاطرالتينواجههافيمايتعلقبمعاملة

)معامالت(ُتجريهاأوتتوقعإجراءها،قدتؤثرعلىالسعرالذيتدفعهأوتتلقاهفيمايتعلقبهذه
المعاملة)المعامالت(وقدنحتفظنحنأوالشركةالمنتسبةبأيأرباحيدرهاهذاالتحوطدون

الرجوعإليك.

)ج(يجوزلناأننطابقمعاملتكلمعاملةعميلآخربالتصرفنيابًةعنهوعنكأيًضا.  

)د(يجوزلناأنندفعألطرافثالثةأونقبلمنها)دونالحاجةللرجوعإليك(الفوائدأوالعموالتأو  
المكافآتالتييجريدفعهاأوالحصولعليهاكنتيجةللمعامالتالتيتجريها،وذلكبموجب

قواعدسلطةدبيللخدماتالمالية.

)هـ(يجوزلناوأليمنشركاتناالمنتسبةإنشاءسوقلمعامالتُتجريهابموجبهذهاالتفاقية.  

)و(يجوزلناوأليمنشركاتناالمنتسبةالتداولفيالسوقاألساسيةالتيترتبطبهامعامالتك  
كموّكل،لحسابناالخاصأولحسابشخصآخر.

)ز(يجوزلناأوأليمنالشركاتالمنتسبةلناتقديمالمشورةفيمجالاالستثمارأوتقديمخدمات  
أخرىلعميلآخربشأنالسوقاألساسيةالتيُتجريبهامعاملتك.

)3( نتبعسياسةاستقالليةتتطلبمنموظفيناالعملبمايصبفيمصلحةعمالئناوتجاهلأيتضارب
فيالمصالحفيتقديمخدماتناإليك.وباإلضافةإلىذلك،لديناالضوابطالتنظيميةواإلداريةالالزمة
إلدارةتضاربالمصالحالمحددةأعاله،بحيثيمكنناأننكونواثقينبشكلمعقول،منالحيلولةدون
لحاقمخاطربالعمالءنتيجةأيتضارب.وهذهالضوابطالتنظيميةواإلداريةمنصوصعليهافيسياسة

تضاربالمصالحالخاصةبنا،ويتوفرملخصلها)ملخصسياسةتضاربالمصالح(علىموقعناعلى
اإلنترنت،أوعنطريقالبريدعندالطلب.

)4( لسناملزمينبالكشفعمالديناأولدىالشركاتالمنتسبةلناأواألشخاصالمعنيينمنمصلحة
ماديةفيمعاملةمعينةمعكأولصالحك،والنلتزمبالكشفعنوجودتضاربمصالحفيمعاملة
معينةشريطةنجاحنافيتسويةهذاالتضاربوفًقالسياسةتضاربالمصالح،وذلكبخالفالحاالت

العامةالمنصوصعليهافيالبند3)2(أعاله.عندمانرىأنالترتيباتالمنصوصعليهافيسياسةتضارب
المصالحغيركافيةإلدارةأيتضاربفيالمصالح،وكخيارأخير،سوفنطلعكعلىطبيعةالنزاعوأي

خطواتيتماتخاذهاللتخفيفمنالمخاطرالناجمةعنهذاالنزاع،حتىيتسنىلكتحديدكيفيةالمضي
قدًما.لسناملزمينبإبالغكبأيةأرباحأوعموالتأومكافآتيجريدفعهاأوالحصولعليهافيإطارأي
معامالتأوحاالتتكونلناأولشركاتناالمنتسبةأوالشخصالمعنيمصلحةماديةفيها،أوفيحال

احتمالوجودتضاربفيالمصالحفيبعضالظروفالخاصة.

)5( ُتقربأنكعلىدرايةباحتمالوقوعتضاربالمصالحالمشارإليهفيهذاالبند،وتوافقبأننتصرف
بصرفالنظرعنهذاالتضارب.

4. تقديم عرض أسعار وإجراء معامالت 

)1( يحقلكأنتطلبعرضأسعارلفتحأوإغالقأيةمعاملةبشكلكليأوجزئي،فيأيوقتأثناء
ساعاتالتداولفيمايتعلقباألداةالماليةالتيترغبفيفتحالمعاملةأوإغالقهابشأنها.والنلتزمخارج
نطاقساعاتالتداولالمحددةبتقديمأيةعروضأسعاروقبولوتنفيذطلبكبشأنفتحأيمعاملةأو
إغالقها،وإنكناالنستبعدالقيامبذلكوفقمطلقتقديرنا.قدنخطركببعضاألدواتالتيلننطرح
عرضأسعاربشأنها،أوالقيودالمفروضةعلىالقدرالذيسنطرحعرضأسعاربشأنه،أوالشروطاألخرى

التيقدتنطبقعلىعرضاألسعارالذينطرحه،وإنكناغيرملزمينبإرسالمثلهذااإلخطار.

)2( سنطرحسعًراأعلىوأدنىلكلمعاملة)“أسعار العطاء والعرض”(وذلكبناًءعلىطلبك،ووفًقا
للبندين4)1(و4)4(.ستكونهذهاألسعارمبنيةعلىأسعارالعطاءوالعرضالسائدةفيالسوقاألساسية
)“صفقة العمولة”(أوعلىأسعارالعطاءوالعرضالخاصةبنا)“صفقة الهامش”(.ويمكناالطالععلى

التفاصيلفيتفاصيلالمنتج،أويمكنالحصولعليهامنموظفينابناءعلىطلب.

كاًلمنرسومالهامشالخاصةبنا)وهوالرسمالمفروضعليكمنجانبنا(وهامشالسوق )3( تقربأنَّ
)حيثتوجدسوقأساسية(يمكنأنيتسعنطاقهمافيبعضالحاالت،فقدالتكونبنفسالحجمكما
فيتفاصيلالمنتجواليوجدحدلكيفيمكنأنيتسعنطاقها.تقربأنهعندإغالقالمعاملة،قديكون
الهامشأكبرمنالهامشعندفتحالمعاملةأوأصغرمنه.وبالنسبةللمعامالتالتييتمإجراؤهاعند

إغالقالسوقاألساسيةأوفيمايتعلقبالمعامالتالتيُتجرىعندعدموجودسوقأساسية،ستعكس
األسعارالتينطرحهافيعرضاألسعارسعرالسوقفيأداةماليةبعينها،والذينعتقدبأنيكونسائًدا

فيذلكالوقت.تقربأنهذهاألسعارسيتمتحديدهامنجانبناوفقتقديرناالمعقول.

)4( إذااخترناأننقدمعرضأسعار،فقدنقدمهإماشفهًياعبرالهاتف،أوإلكترونًياعبرإحدىخدماتالتداول
اإللكترونيةالخاصةبنا،أوعنطريقوسائلأخرىمنهذاالقبيلالتيقدنخطركبهامنوقتآلخر.اليشكل

طرحناعرضأسعارلكعرًضالفتحالمعاملةأوإغالقهافيهذهالمستويات.سيتمبدءالمعاملةمنخالل:

)أ(طلبكفتحمعاملةأوإغالقهافيمايتعلقبأداةمحددةفيمستوىطرحنالعرضاألسعار؛أو 

)ب(إصداركلطلبلفتحمعاملةأوإغالقهافيمايتعلقبأداةمحددة،فيالمستوىالذيتحدده 
فيذلكالطلب،وأنيتمإطالقالطلبوفًقالشروطهذاالنوعمنالطلبات.

)5( عندعرضكفتحمعاملةأوإغالقهافيمايتعلقبأداةمحددةفيالمستوىالذيطرحنافيهعرض
األسعار،يجوزلنا،بشكلمعقول،قبولعرضكأورفضهفيأيوقتحتىيتمتنفيذالمعاملةأوحتىنقّر

بسحبذلكالعرض.

)6( اليتمفتحالمعاملةأوإغالقهاحسبمايقتضيهالحالإالعندتلقيناعرضكوقبوله.ويتضحقبولنا
عرضفتحالمعاملةأوإغالقها-ومنثمتنفيذها-بتأكيدناشروطهالك.

)7( إذاأدركناأنأًيامنالعواملالمبينةفيالبند4)8(لمتستوِفالشروطفيالوقتالذيقدمتفيه
عرًضالفتحمعاملةأوإغالقها،فإننانحتفظبالحقفيرفضذلكالعرض.بيدإنهإذاقمنابالفعلبفتح
معاملةأوإغالقهاقبلعلمنابأنأحدالعواملالمنصوصعليهافيالبند4)8(لميتمتحقيقه،فقد
نتعاملمعهذهالمعاملة،وفقتقديرنا،علىأنهاباطلةمنالبدايةأونغلقهابالسعرالسائدأونعلق

تنفيذها.تقرمنجانبكبأنهإذاسمحناببقاءالمعاملةمفتوحًة،فقديسفرذلكعنتكبدكلخسائر.بصرف
النظرعنوجودعاملمنصوصعليهفيالبند4)8(،فقدنسمحلكبفتحالمعاملةأوإغالقها-حسبما

يقتضيهالحال-وفيهذهالحالةستكونملزًمابفتحهذهالمعاملةأوإغالقها.

)8( تتضمنالعواملالمشارإليهافيالبند4)7(-علىسبيلالمثالالالحصر-مايلي:

)أ(يجبالحصولعلىعرضاألسعارمّناعلىالنحوالمبينفيالبند4)4(.  

)ب(يجبعدماإلشارةإلىعرضاألسعاربكونهمقّدماعلىأساس“إرشاديفقط”أوعلىأي  
أساسمشابه.

)ج(يجبأاليكونبعرضاألسعارخطأواضح. 

)د(يجبتقديمعرضكلفتحالمعاملةأوإغالقها-وموافقتناعلىعرضك-أثناءسريانعرضاألسعار.  

)هـ(يجبعدمإنهاءالمحادثةالهاتفيةأوالمحادثةاإللكترونيةالتيتعرضفيهافتحالمعاملةأو 
إغالقهاقبلتلقيناعرضكوقبوله.

)و(عندمااليكونعرضكلفتحمعاملةأوإغالقهامتعلًقابعددمحددمناألسهمأوالعقودأو  
الوحداتاألخرىالتييشكلاألداةاألساسية.

)ز(عندماتقدمعرًضالفتحمعاملة،اليكونعدداألسهمأوالعقودأوالوحداتاألخرىالتيتتعلق  
بهاالمعاملةالمرادفتحهاأصغرمنالحجماألدنىوالأكبرمنحجمالسوقالعادي.

)ح(عندماتقدمعرًضاإلغالقجزءمنمعاملةمفتوحةوليسالمعاملةكلها،اليكونجزءالمعاملة  
التيتقدمهالإلغالقوالجزءالذيسيظلمفتوًحا-إذاوافقناعلىطلبك-أصغرمنالحجماألدنى.

)ط(عندماتقدمعرًضالفتحأيةمعاملةأوإغالقها،اليؤديفتحالمعاملةأوإغالقهاإلىتجاوزأي  
ائتمانأوحدودأخرىمفروضةعلىتعامالتك.

)ي(عندماتقدمعرًضالفتحمعاملة،يجبأالتكونقدمررتبحالةقصرفيالوفاءبااللتزامات،ويجب 
أالتكونقدتصرفتبطريقةيمكنأنتؤديإلىحدوثحالةقصرفيالوفاءبااللتزامات؛أو

)ك(يجبأاليكونقدوقعحدثقهري.  
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4. تقديم عرض أسعار وإجراء معامالت )التتمة(

)9( ستكون كل معاملة قد فتحتها أو أغلقتها صالحًة وملزمًة لك بصرف النظر إذا كان فتح 
المعاملة أو إغالقها تجاوز أي ائتمان أو حد آخر مطّبق عليك أو فيما يتعلق بتداوالتك معنا. 

وتكون المعاملة صالحة وملزمة لك بغض النظر عن فتحها أو إغالقها نتيجة ألية حالة من حاالت 
عدم الدقة أو خطأ ارتكبه.

)10( نحتفظبالحقفيرفضأيعرضلفتحمعاملةأكبرمنحجمالسوقالعاديأوإغالقها.ليس
منالمضمونأنيكونعرضأسعارمعاملةتساويحجمالسوقالعاديأوأكبرمنه،ضمنأيةنسبة

مئويةمعينةمنأيسوقأساسية،أوعرضأسعارسوقذاتصلة،وقديخضعقبولنالعرضكلشروط
ومتطلباتخاصةسنقدملكالمشورةبشأنها،عندقبولعرضك.وسنوافيكبحجمالسوقالعاديألداة

معينةحسبالطلب.

)11( إذاتحركعرضاألسعارالخاصبنالصالحكقبلأنتقدمعرضكلفتحمعاملةأوإغالقها)علىسبيل
المثال،إذاانخفضالسعرعندالشراءأوارتفععندالبيع(،فإنكتوافقعلىأنناقدنطبقهذاالتحسنفي
السعرعليك)ولكننالسنامضطرينإلىذلك(.وتأثيرهذااإلجراءيتمثلفيأنالمستوىالذيتعرضهلفتح
معاملةأوإغالقهاسيتمتبديلهإلىسعرأكثرمالءمًةعندموافقتناعلىذلك.وتقرمنجانبكبأنهمن
مصلحتكتغييرمستوىعرضكمنطرفنا،بالطريقةالمنصوصعليهافيهذاالبند،وتوافقعلىأنأي

عرضيتمتغييرهوفًقالهذاالبند،بمجردقبولناله،يؤديإلىاتفاقملزملنابشكلكامل.ويخضعالتوقيت
الذيسنطبقعليكفيهتحسناألسعارلتقديرناالمحض،ولكنينبغيأنتالحظأننافيالعادة،النطبق
تحسناألسعارعليكإالعندمايكونالسوقالذيتتداولفيهمتقلًبا.ويجبأنتدركأيًضاأننالننطبق
تحسيناألسعارإالضمنالحدودالمسموحبها،ونحتفظبحقناالمنصوصعليهفيالبند4)5(فيرفض
أيعرضمنجانبكملفتحمعاملةأوإغالقها.ولتجنبالشك،الُيجيزلناهذاالبندتغييرسعرالعرضإذا
كانقيامكبذلكسيؤديإلىفتحمعاملةأوإغالقها)حسبمايقتضيالحال(،بسعرأقلمالءمةمن

العرضالذيقدمته.

)12( عندالتداولبأداةفيأسواقأساسيةمتعددة،أحدهاالسوقاألساسيةالرئيسية،فإنكتوافق
علىأنناقدنجعلأسعارالعطاءوالعرضتعتمدعلىإجماليأسعارالعطاءوالعرضالسائدةفياألسواق

األساسية،ولكننالسناملزمينبذلك.

)13( توافقمنجانبكعلىأنأسعارالعطاءاتوالعروضالُتقدملكإاللغرضإجراءمعامالتمعنا،
وأنكلنتستخدمأسعارالعطاءاتوالعروضأوتعتمدعليهاأليغرضآخر.

5. فتح معاملة

)1( سوفتفتحالمعامالتعنطريق“الشراء”أو“البيع”.فيهذهاالتفاقية،ُيشارإلىالمعاملةالتييتم
فتحهاعنطريق“الشراء”باسم“الشراء”وقدُيشارإليهافيتعامالتنامعكباسم“شراء”أو“مركزطويل”،

وُيشارإلىالمعاملةالتييتمفتحهاعنطريق“البيع”باسم“البيع”وقدُيشارإليهافيتعامالتنامعك
باسم“بيع”أو“مركزقصير”.

)2( رهًنابالبند4)11(،عندفتحمركزطويل،يكونمستوىالفتحهوأعلىعرضأسعارطرحناهللمعاملة،
وعندفتحمركزقصير،يكونمستوىالفتحهوأقلعرضأسعارطرحناهللمعاملة.والينطبقذلكعلى

الحاالتالتالية:

)أ(عندمايتحسنمستوىاالفتتاحوفًقاللبند4)11(،حيثيكونمستوىاالفتتاحهوالسعراألكثر 
مالءمًة؛

)ب(وعندمايتمبدءأيةمعاملةوفًقالطلب،حيثيكونمستوىاالفتتاحمتوافًقامعالمعايير 
المنصوصعليهافيهذاالطلبوشروطه.

)3( تكونجميعالمبالغالتييجبعليكسدادهابموجبالبند8)2(عندفتحالمعاملةمستحقةالدفع
علىالفورعندإجراءالمعاملة،ويجبأنُتسددوفًقاللبند16عندتحديدمستوىاالفتتاحمنجانبنا،

وذلكمالمنتفقعلىخالفذلك.

6.  الدخول في رهان جديد في االتجاه المعاكس للرهان القائم، وفي 
نفس السوق )الفتح اإلجباري( والتصفية 

)1( يمكنكمطالبتنابإجراءالفتحاإلجباريلمعاملةمقابلمعاملةمفتوحةقائمة.عندمانقبلعرضك
لفتحالمعاملةالثانيةدونمقاصتهابالمعاملةالمفتوحةالقائمة،سينتجعنذلكمعاملتانوتبقى

المعاملةالمفتوحةالقائمةدونتغييرمنقبلالمعاملةالثانية.

)2( عندفتحكمعاملةشراءفيمايتعلقبأداةمعينةوفتحكبعدذلكمعاملةبيعبخصوصنفساألداة،
بمافيذلكالقيامبهذاعبرطلب،فيالوقتالذيتظلفيهمعاملةالشراءمفتوحة،فحينئٍذ؛مالم

توّجهنالخالفذلك)علىسبيلالمثال،عنطريقفتحإجباري،إذاوافقناعلىذلك(:

)أ(إذاكانحجمطلبالبيعأقلمنحجمالشراء،فسنتعاملمعالبيعكعرضإلغالقالشراءجزئًياإلى  
حدودحجمطلبالبيع؛

)ب(إذاكانحجمطلبالبيعهونفسحجمالشراء،فسنتعاملمععرضالبيعكعرضإلغالق   
الشراءتمامًا؛

)ج( إذاكانحجمطلبالبيعيتجاوزحجمالشراء،فسنتعاملمععرضالبيعكعرضإلغالقالشراءكلّيا    
وفتحمركزبيعمساٍولمبلغهذاالتجاوز.

)3( عندفتحكمعاملةبيعفيمايتعلقبأداةمعينةوفتحكمعاملةشراءبخصوصنفساألداةبعد
ذلك،بمافيذلكالقيامبهذاعبرطلب،فيالوقتالذيتظلفيهمعاملةالبيعمفتوحة،فحينئٍذ؛مالم

توّجهنالخالفذلك)علىسبيلالمثال،عنطريقفتحإجباري،إذاوافقناعلىذلك(:

)أ( إذاكانحجمطلبالشراءأقلمنحجمالبيع،فسنتعاملمععرضالشراءكعرضإلغالقالبيع  
جزئًياإلىحدودحجمطلبالشراء؛

)ب( إذاكانطلبالشراءهونفسحجمالبيع،فسنتعاملمععرضالشراءكعرضإلغالقالبيعكلّيا؛   

)ج( إذاكانحجمطلبالشراءيتجاوزحجمالبيع،فسنتعاملمععرضالشراءكعرضإلغالقالبيع   
كلّيا،وفتحمركزشراءمساٍولمبلغهذاالتجاوز.

 )4( التنطبقعروضفتحالمعامالتأوإغالقهاعنطريقالفتحاإلجباريعلىالمعامالت
محدودةالمخاطر.

التصفية
)5( سيتمتطبيقاتفاقيةالتصفيةالنموذجيةعلينامعافيمايتعلقبجميعالمعامالتالمبرمةمنجانبك،

عماًلبهذهاالتفاقيةوأيوحدةقياسمنتجمعمولبها.

7. إغالق المعاملة

المعامالت بدون تاريخ
)1( بموجبهذهاالتفاقيةوأيشرطقدنحددهفيمايتعلقبالمعامالتالمربوطة،يمكنكإغالق

معاملةبدونتاريخمفتوحةأوأيجزءمنهافيأيوقت.

)2( بموجبالبند4)11(،عندإغالقمعاملةبدونتاريخ،يكونمستوىاإلغالقعندأقلعرضأسعار
طرحناهإذاكنتتغلقمعاملةشراءبدونتاريخ،بينمايكونمستوىاإلغالقعندأعلىعرضأسعار

طرحناه،إذاكنتتغلقمعاملةبيعبدونتاريخ.والينطبقذلكعلىالحاالتالتالية:

)أ(عندمايتحسنمستوىاإلغالقلديكوفًقاللبند4)11(،حيثيكونالمستوىهوالسعراألكثر 
مالءمة؛

)ب(وعندمايتمبدءأيمعاملةوفًقالطلب،حيثيكونمستوىاإلغالقلديكموافًقاللمعايير 
المنصوصعليهافيهذاالطلبوشروطه.

المعامالت المنتهية
)3( بموجبهذهاالتفاقيةوأيشرطقدنحددهفيمايتعلقبالمعامالتالمربوطة،يمكنكإغالق

معاملةمنتهيةمفتوحةأوأيجزءمنها،فيأيوقتقبلآخروقتلتداولتلكاألداة.

)4( ستتوفرتفاصيلآخروقتللتداولالساريلكلأداةعادةفيتفاصيلالمنتج،ويمكنالحصولعليها
منأيموظفلدينابناءعلىطلب.ويجبأنتكونعلىعلمبآخروقتللتداولأوتاريخاالنتهاءلمنتج

محدد،حسبمايقتضيالحال.

)5( بموجبالبند4)11(،عندإغالقمعاملةمنتهيةالصالحيةقبلآخرتاريخلتداولاألداة،يكونمستوى
اإلغالقعندأقلعرضأسعارطرحناهإذاكانتالمعاملةمعاملةشراء،وإذاكانتالمعاملةمعاملةبيع،

يكونمستوىاإلغالقعندأعلىعرضأسعارطرحناه.والينطبقذلكعلىالحاالتالتالية:

)أ(عندمايتحسنمستوىاإلغالقلديكوفًقاللبند4)11(،حيثيكونالمستوىهوالسعراألكثر 
مالءمة؛

)ب(وعندمايتمبدءأيةمعاملةوفًقالطلب،حيثيكونمستوىاإلغالقلديكموافًقاللمعايير 
المنصوصعليهافيهذاالطلبوشروطه.

 تنقيل المعامالت المنتهية
)6( سيتمتنقيلكافةالمعامالتالمنتهيةتلقائًيالفترةالعقدالمقبلة،مالمتنسحبمنهذهالمعاملة

 بالنسبةلمعاملةمعينةمنتهية،أوبخصوصكافةالمعامالتالمنتهيةالموجودةفيحسابكحالًياأ
فيالمستقبل.

)7( عندإجرائنالعمليةتنقيل،سيتمإغالقالمعاملةاألصليةالمنتهيةفيآخروقتللتداولأوقبله
مباشرًة،وتصبحمستحقةللتسوية،وسيتمإنشاءمعاملةجديدةمنتهية؛ستخضعتداوالتاإلغالق

والفتحهذهلشروطناالعاديةالمتفقعليهامعك.

)8( تقرأنكمسئولعنمعرفةالفترةالتعاقديةالتاليةللمعاملة،وقديؤديإجراءتنقيلالمعاملةإلى
بلورةالخسائربحسابك.نحتفظبالحقفيرفضتنقيلمعاملةأومعامالت،بغضالنظرعنأيةتعليمات
قمتبتقديمهالنا،إذاقررناذلكوتصرفنابشكلمعقولإلجراءتنقيلمنشأنهأنيؤديإلىتجاوزأي

ائتمانأوحدآخرمفروضعلىتعامالتكممعنا.

)9( بصرفالنظرعنامتناعكعنتنقيلأيةمعاملةمنتهيةللفترةالمقبلةبشكلتلقائي،فإننانحتفظ
بحقنافيتنقيلالمعاملة)المعامالت(المنتهيةتلقائًياإلىالفترةالتعاقديةالتالية،إذاكنانعتقدبدرجة
معقولةأنذلكيصبفيمصلحتكو/أوفيمصلحةعمالئناككل،أوعندماتكونأيةمعاملةمنتهية

الصالحيةمتعلقةبأيةأداةماليةتزيدعنحجمالتنقيل،أوعندمايكونأيعددمنتلكالمعامالت
المنتهيةيتجاوزعنحجمالتنقيل،أوعندمالميتمإغالقمثلهذهالمعاملة)المعامالت(بالفعلقبلآخر
وقتللتداول.عنداختيارنالتنقيلمعاملتك)معامالتك(بهذهالطريقة،فسنحاولبشكلعامأننتصلبك
قبلآخروقتللتداول،ولكندرءاأليشك،يمكنناتنقيلالمعاملة)المعامالت(الخاصةبكحتىفيحال

عدماالتصالبك.
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7. إغالق المعاملة )التتمة(

)10( إذالمتقمبإغالقمعاملةمنتهيةتتعلقبأداةماليةفيآخرموعدللتداولأوقبله،وامتنعتعن
تنقيلالمعاملةبشكلتلقائي،فبموجبالبند7)9(،سوفنقومبإغالقالمعاملةالمنتهيةبمجردالتأكد
منمستوىإغالقهذهاألخيرة.سيكونمستوىإغالقالمعاملةالمنتهية)أ(عندآخرسعرمتداولأو

قبلاإلغالق،أوقبلسعراإلغالقالرسميالمعمولبه،أوالقيمةفيالسوقاألساسيةذاتالصلةكما
هومحددمنطرفالبورصةالمعنية،مععدماألخذبعيناالعتباراألخطاءواإلغفاالت،بزيادةأونقصان

حسبمايقتضيالحال)ب(أيهامشأوعمولةيمكنتطبيقهاعندإغالقهذهالمعاملةالمنتهية.
تفاصيلالهامشأوالعمولةالتييمكنتطبيقهاعندإغالقمعاملةمحددةمنتهيةواردةفيتفاصيل

المنتجومتاحةحسبالطلب.تقربأنكمسئولعنمعرفةآخرموعدللتداولوأيهامشأوعمولةيمكننا
تطبيقهماعندماتغلقمعاملةمنتهية.

أحكام عامة
)11( الحقوق اإلضافية التي نتمتع بها إلبطال و أو إغالق معاملة واحدة أو أكثر من المعامالت 

الخاصة بك في ظروف محددة واردة في البنود التالية: 4)8(, و9)3(, و10, و11, و15)4(, و17, 
و20)4(, و20)5(, و21, و23, و24, و25 و26)2(.

)12( نحتفظبالحقفيتجميعالتعليماتالتينتلقاهامنعمالئناإلغالقالمعامالت.ونعنيبالتجميع
دمجتعليماتكمعالتعليماتالخاصةبعمالئنااآلخرين،للتنفيذكأمرواحد.يمكننادمجتعليماتاإلغالق

الخاصةبكمعتعليماتالعمالءاآلخرينإذاكنانعتقدألسبابمعقولةأنهذايصبفيمصلحةعمالئنا
جميًعا.ولكن،فيبعضاألحيان،قديؤديالتجميعإلىحصولكعلىسعرأقلمالءمةعقبتنفيذ

إرشاداتاإلغالقالخاصةبك.تقروتوافقعلىأنناالنتحملأيةمسؤوليةتجاهكنتيجةلهذاالسعراألقل
مالءمةالذيحصلتعليه.

)13( عندإغالقمعاملةوبموجبأيتعديالتمعمولبهاعلىالفوائدواألرباحوفًقالهذهاالتفاقية:

)أ(سوفتدفعلناالفرقبينمستوىفتحالمعاملةومستوىإغالقهامضروًبافيعددوحدات  
األداةالتيتشكلالمعاملةإذاكانتالمعاملة:

)1( معاملةبيعوكانمستوىإغالقالمعاملةأعلىمنمستوىفتحالمعاملة؛أو   

)2( معاملةشراءوكانمستوىإغالقالمعاملةأقلمنمستوىفتحالمعاملة؛   

)ب(وسندفعلكالفرقبينمستوىفتحالمعاملةومستوىإغالقهامضروًبافيعددوحدات 
األداةالذييشكلالمعاملةإذاكانتالمعاملة:

)1( معاملةبيعوكانمستوىإغالقالمعاملةأقلمنمستوىفتحالمعاملة؛أو     

)2( معاملةشراءوكانمستوىإغالقالمعاملةأعلىمنمستوىفتحالمعاملة.   

)14( مالمنتفقعلىخالفذلك،تكونجميعالمبالغالتييجبعليكسدادهابموجبالبند7)13()أ(
والبند8)2(مستحقةالدفععلىنحوفوريعندفتحالمعاملة،ويجبأنُتدفعوفًقاللبند16عندتحديد

 مستوىإغالقالمعاملةمنطرفنا.المبالغالتيسندفعهابموجبالبند7)13()ب(ستسددوفًقا
للبند16)5(.

)15( نحتفظبالحقفيتغييرمستوىاإلغالقالخاصبكوفًقاللبند4)11(.

8. الرسوم والمصاريف

)1( عندفتحصفقةالهامشوإغالقها،ُيشارإلىالفارقبينأسعارالعطاءوالعرضبالهامشالذي
سيتضمنهامشالسوق)حيثتوجدسوقأساسية(ورسومالهامشالخاصةبنا)رسومندفعهالك(.ما
لمنخطركبخالفذلك،لنُتفرضعليكأيةعمولةعلىصفقاتالهامش.يمكناالطالععلىتفاصيل
هذهالرسومفيقسمتفاصيلالمنتجالموجودعلىموقعنااإللكتروني،ويمكنالحصولعليهامنقبل

موظفيناحسبالطلب.

)2( عندفتحصفقةعمولةوإغالقها،سوفتدفعلناعمولةيشارإليهاباسم)“العمولة”(والتييتم
احتسابهاكنسبةمئويةمنالقيمةالمتصورةلفتحالصفقةأوإغالقها)حسبالحالة(،أوكمبلغلكلأداة
أوأدواتمتساويةفيالسوقاألساسيةأوعلىأيأساسآخرمتفقعليهبيننابطريقةكتابية.سنخطرك

بشروطالعمولةكتابة،ولكن،فيحالعدمإخطاركبشروطالعمولة،فسنحتسبمعدلالعمولة
القياسيةكماهومنشورفيقسمتفاصيلالمنتجعبرموقعنااإللكتروني،أوسندفع٪0.2منالقيمة

المتصورةلفتحالصفقةأوإغالقها)حسبالحالة(فيحالعدمنشرأينسبة.

)3( باإلضافةإلىالعمولةوالهامش،قدتوجدرسومأخرىساريةفيمايتعلقبفتحالمعامالتمعنا
وإغالقهااعتماًداعلىاألداةالماليةوالسوقاألساسية)علىسبيلالمثال،الرسومالمحددةفيالبند10 
)5(،والبند10)7(والبند13)6((.سوفتخضعأنواعمحددةمنالمعامالتلرسومتمويليومية.يمكن
االطالععلىمزيدمنتفاصيلهذهالرسومفيتفاصيلالمنتج،ويمكنالحصولعليهامنقبلموظفينا

بناءعلىطلب.وستتحملمسؤوليةأيةرسومكماستخصممنحسابككلماكانذلكمناسبا.

)4( يجبأنتدفعأوتسددلنامقابلالضرائبالمطبقةعلىمعامالتكالحاليةأوالمستقبلية،أوأية
عمولةأوهامشأومصاريفواجبةالسدادمنقبلكبموجبهذهاالتفاقية.

)5( قدنفرضعليكرسومامقابلتزويدكببياناتالسوقأوأيةخاصيةأخرىللحسابأوتلكالرسوم
التيننصحكبهامنآنآلخر.

9. خدمات التداول اإللكترونية

)1( تقععليكمسؤوليةضمانأناستخدامكلخدماتالتداولاإللكترونيةيتوافقمعهذهاالتفاقية
وكافةالتنظيماتالمعمولبهاالتيتنطبقعلىاستخدامكلخدماتالتداولاإللكترونية.

)2( لسناملزمينبقبولأوتنفيذأوإلغاءالمعاملةأوأيجزءمنهاخاللوقتالحق،أوأيةإرشادات
تسعىلتنفيذهاأوإلغائهامنخاللخدمةالتداولاإللكتروني.بدونتقييدلماسبق،لسنامسئولينتجاه
عملياتاإلرسالغيرالدقيقةأوالتيلمنتوصلبها،ويجوزلناتنفيذأيةمعاملةبالشروطالتيتوصلنابها.

)3( تفوضناللتصرفبشأنأيةمعلوماتمقدمةأوتبدوأنهامقدمةمنكمنخاللاستخدامالتفاصيل
األمنية،والتيتوصلنابهابخصوصخدمةالتداولاإللكترونيالتيتستخدمهاويشارإليهاباسم

)“التعليمات”(.مالمنتفقعلىخالفذلكمعك،ليسلديكالحقفيتعديلاإلرشاداتأوإلغائهابمجرد
تسلمناإياها.ستكونمسؤواًلعنالصدقوالدقة،سواءفيمايتعلقبالشكلأوالمضمونفيمايخصأية

تعليماتتوصلنابها.

)4( تقربأنلديناالحق،منجانبواحدوبأثرفوري،فيتعليقأوإنهاء)فيأيوقت،بسببأوبدون
سببأوإخطارمسبق(كلأوأيجزءمنأيمنخدماتالتداولاإللكتروني،أووصولكإلىأيمن

خدماتالتداولاإللكتروني،أوفيتغييرطبيعةأيمنخدماتالتداولاإللكترونيأوتركيبتهاأوتوافرها،
 أوفيتغييرحدودتمفرضهاعلىعملياتالتداولالتيقدتقومبإجرائهاعبرأيمنخدمات

التداولاإللكتروني.

)5( وفًقاللبند4،فإنكافةاألسعارالموضحةعبرأيمنخدماتالتداولاإللكترونيهيبمثابةعروض
أسعار،وتخضعللتغييرالمستمر،والتؤديإلىبدءمعاملةمالميتماتباعالعمليةالواردةفيالبند4.

الوصول
)6( لنيتّمالسماحباستخدامنظامإدخالبياناتشاملعاليالسرعةأوآلي،معأيمنخدماتالتداول

اإللكتروني،إالعقبالحصولعلىموافقةكتابيةمّناعلىنحومسبقوفًقالتقديرناالمطلق.

)7( فيمايتعلقبنظامالوصولالمباشرللسوقإلىأيمنالبورصاتالتيقدترسلإليهاطلباتأوتتلقى
منهاأيةمعلوماتأوبيانات،باستخدامأيمنخدماتالتداولاإللكتروني،فإنكتوافقعلىأنناقد
نطلبمنكأنتوفرلناالمعلوماتالمتعلقةبكوباستخدامكأواالستخدامالمقصودلهذهالخدمة.
توافقأيًضاعلىأنناقدنراقباستخدامكلهذاالنظام،وقدنطلبمنكاالمتثاللشروطمعينةفيما
يتعلقباستخدامك،كماقدنمنعكمنالوصولإلىهذهالخدمةفيأيوقتوفقتقديرناالمطلق.

)8( عندالسماحباالتصاالتاإللكترونيةبينكوبينناعبرواجهةمخصصةباستخدامبروتوكولمثل
بروتوكولتبادلالمعلوماتالمالية)FIX(،أونقلالحالةالتمثيلي)REST(أوأيواجهةأخرىمنهذا

القبيل،سيتمتفسيرتلكاالتصاالتبموجبأيةقاعدةمنقواعدالمشاركةلبروتوكولهذهالوجهةالذي
تمتوفيرهلكوستخضعلهذهالقواعد.

)9( يجبعليكاختبارأيةواجهةمخصصةقبلاستخدامهاعلىأرضالواقع،وتوافقعلىأنتكون
مسئوالعنأيةأخطاءأوقصورفيتطبيقكلبروتوكولالواجهة.يجبأنيخضعاستخدامأيةواجهة

مخصصةلموافقتناالخطيةالمسبقةالتينمارسهاوفًقالتقديرناالمطلق.

استخدام خدمات التداول اإللكتروني
)10( عندحصولكعلىحقالوصولإلىخدمةالتداولاإللكتروني،سنمنحك،طوالفترةسريانهذه
االتفاقية،ترخيًصاشخصيامحدوًداغيرحصري،قاباللإللغاءوغيرقابلللتحويلأوللترخيصمنالباطن
الستخدامخدمةالتداولاإللكترونيبموجبهذهاالتفاقيةووفًقالها.يمكنأننوفرأجزاءمعينةمن

خدماتالتداولاإللكترونيالخاصةبنابموجبترخيصمنطرفثالث،وستمتثلحينهاأليةقيودإضافية
يتمفرضهاعلىاستخدامك،والتيقدنطلعكعليهامنوقتآلخر،أوالتيُتعدموضوعهذهاالتفاقية

بينكوبينمثلهؤالءالمرخصين.

)11( نقدملكخدماتالتداولاإللكترونيالستخدامكالشخصيفقطوألغراضهذهاالتفاقيةووفق
بنودها.اليجوزلكبيعأوتأجيرأوتقديمأيةخدمةللتداولاإللكتروني،أوأيجزءمنخدماتالتداول

اإللكترونيبشكلمباشرأوغيرمباشرإلىأيطرفثالث،باستثناءماهومسموحبهفيهذهاالتفاقية.
تقربأنجميعحقوقالملكيةفيخدماتالتداولاإللكترونيالخاصةبنامملوكةلناأوأليمرخصخارجي

يسمحلهبذلك،أوموفريالخدمةالذينتمتاالستعانةبهمفيتقديمخدماتالتداولاإللكتروني،
وأنهامحميةبموجبحقوقالطبعوالنشروالعالماتالتجاريةوقوانينالملكيةالفكريةاألخرى،والقوانين
األخرىالمعمولبها.لنيتمالحصولعلىحقوقطبعونشر،أوحقوقملكيةفكرية،أوحقوقأخرىفي

خدماتالتداولاإللكترونيأوفيمايتعلقبها،باستثناءماتنصعليههذهاالتفاقيةعلىوجهالتحديد.
تلتزمبحمايةحقوقالملكيةهذهوعدمانتهاكهافيخدماتالتداولاإللكتروني،إلىجانبالوفاء

وااللتزامبطلباتناالمعقولةلحمايةالحقوقالتعاقديةوالتشريعية،والحقوقالقانونيةالعامةالمملوكة
لناولمقدميالخدمةمناألطرافالثالثةالتابعةلنافيخدماتالتداولاإللكتروني.وإذاُنميإلىعلمك
وقوعأيانتهاكللحقوقالمملوكةلناأوأليمنمقدميالخدمةمناألطرافالثالثةالتابعينلنافي

خدماتالتداولاإللكتروني،عليكأنتلتزمبإخطارناكتابًيافيالحال.

البرامج
)12( لنتستخدمأيةبرامجمؤتمتةأوخوازمياتأوأيمناستراتيجياتالتداولبخالفتلكالتينوفرها
لكعلىخدماتالتداولاإللكتروني،دونالحصولعلىموافقةخطيةمسبقةمنجانبنا.عندالموافقة
علىالسماحلكباستخدامأيمنهذهالتقنيات،فإنكتوافقعلىأنناقدنطلبمنكاالمتثاللشروط
محددةفيمايتعلقباستخدامكلهذهالتقنيات،وأنناقدنسحبموافقتنافيأيوقتدونإخطارك

مسبقابذلك.
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9. خدمات التداول اإللكترونية )التتمة(

)13( فيحالتلقيتأيةبياناتأومعلوماتأوبرامجعبرأيمنخدماتالتداولاإللكترونياألخرىغير
تلكالتييحقلكتلقيهاوفًقالهذهاالتفاقية،ستبلغناعلىالفور،ولنتستخدممثلهذهالبياناتأو

المعلوماتأوالبرامجبأيشكلمناألشكال.

)14( تلتزمباتخاذكافةالخطواتالمعقولةلضمانعدمدخولالفيروساتأوديدانالحاسوبأو
قنابلالبرمجياتأوعناصرمماثلةإلىالنظامأوالبرنامجالذيتستخدمهلالستفادةمنخدماتالتداول

اإللكترونيالتابعةلنا.

)15( نحتفظنحنومرخصينا)حسبمايقتضيالحال(بحقوقالملكيةالفكريةفيجميععناصرالبرنامج،
ومثلهذهالبرامجوقواعدالبياناتالواردةفيخدماتالتداولاإللكترونيالخاصةبنا،ولنتحصلبأيحال

علىحقوقأوفوائدلهذهالعناصرباستثناءماهومنصوصعليهفيهذهاالتفاقية.

بيانات السوق
)16( فيمايتعلقبأيمنبياناتالسوقأوغيرهامنالمعلوماتالتينقدمهالكأويقدمهاأيطرف
ثالثمنمزوديالخدمة،بخصوصاستخدامكأّيامنخدماتالتداولاإللكتروني،فإنكتوافقعلى
مايلي:)أ(النتحملنحنوالأيمنمزوديالخدمةالمسؤوليةإذاكانتهذهالبياناتأوالمعلومات
غيردقيقةأوغيركاملةبأيشكلمناألشكال؛)ب(لسنامسئوليننحنوالأيمنمقدميالخدمة

عنأيةإجراءاتقدأوقدالتتخذهاوفقهذهالبياناتأوالمعلومات؛)ج(سوفتستخدمهذهالبيانات
أوالمعلوماتفقطلألغراضالمنصوصعليهافيهذهاالتفاقية؛)د(تعودملكيةهذهالبياناتأو

المعلوماتلناوأليمزودخدماتمنهذاالقبيلولنتقومبإعادةإرسالهذهالبياناتأوإعادةتوزيعها
أونشرهاأوالكشفعنهاأوعرضهابشكلكليأوجزئيإلىأطرافثالثة،باستثناءماتقتضيهالتنظيمات
المعمولبهاأوعلىالنحوالمتفقعليهبيننا؛)ه(سوفيتماستخدامهذهالبياناتأوالمعلوماتفقط

وفًقاللتنظيماتالمعمولبها؛)و(ستدفعرسومبياناتالسوقهذهوأيةضرائبسارية)إنوجدت،مقابل
الوصولالمباشرإلىاألسواق(المرتبطةباستخدامكلخدمةالتداولاإللكترونيأواستخدامبياناتالسوق
كمانخطركمنوقتآلخر؛)ز(سوفتخطرناإذالمتكنأولمتعدمستخدًماغيرمحترفألغراضبيانات
السوق)المزيدمنالتفاصيلحولتعريفالمستخدمغيرالمحترفمتوفرةلدىموظفيناويمكنالحصول

عليهابناءعلىطلب(.)ح(قدنطلبمنكتزويدنابالمعلوماتالمتعلقةباستخدامكأواالستخدام
المتوخىلبياناتالسوق؛)1(قدنراقباستخدامكلبياناتالسوقالخاصةبنا.)ي(قدنطلبمنك

االمتثاللشروطمعينةفيمايتعلقباستخدامكلبياناتالسوق؛و)ك(يجوزلنامنعوصولكإلىبيانات
السوقفيأيوقتحسبمايتراءىلنا.

)17( وباإلضافةإلىماسبق،فيمايتعلقبأنواعمحددةمنبياناتالبورصةالتياخترتتلقيهاعبرخدمة
التداولاإللكتروني،فإنكبموجبهذهاالتفاقيةتوافقعلىأيةشروطوأحكاممتعلقةبإعادةتوزيع

واستخدامهذهالبياناتالتينوفرهالكمنوقتآلخر.

)18( تطلببعضالبورصاتبأناليتمعرضبياناتالبورصة،أوأنيتمالوصولإليهاعلىأكثرمننظام
خاللوقتواحد.تضمنوتتعهدباالمتثالأليةقيودنفرضهافيمايتعلقبوصولكإلىخدماتالتداول

اإللكترونيوالقدرةعلىعرضبياناتالبورصةمنحينآلخر.

خدمات التداول اإللكتروني الخاصة باألطراف الثالثة
)ProRealTimeوMT419(قدنوفرلكخدماتالتداولاإللكترونيالتيتقدمهاأطرافثالثة)مثل(
والتييشارإليهاباسم)“خدماتالتداولاإللكترونيالخاصةبالطرفالثالث”(.وتقععلىعاتقكوحدك
مسؤوليةفهموتقييماألداءالوظيفيأليمنخدماتالتداولاإللكترونيالخاصةبالطرفالثالث،قبل
الموافقةعلىتنزيلهاأوالوصولإليها،أوالدخولفيمعامالتمعناباستخدامأيمنخدماتالتداول

اإللكترونيالخاصةبالطرفالثالث.اتصلبأحدموظفينالمعرفةإذاماكانتهذهالخدمةهيإحدى
خدماتالتداولاإللكترونيالخاصةبالطرفالثالث.

)20( نحنالنتحكمفيدقةأواكتمالأيمنخدماتالتداولاإللكترونيةالخاصةبالطرفالثالثأومدى
مالءمتهالكوالُنقرهاأونضمنهاعلىحدسواء.ُتقدملكخدماتالتداولاإللكترونيةالخاصةباألطراف
الثالثةكماهي،دونأيضمانأوكفالةمنأينوع،علىنحوصريحأوضمني،بمافيذلكعلىسبيل

المثالالالحصرضماناتقابليةالتسويقوالصالحيةلغرضمعين.

)21( ُيعدشرًطامنشروطاستخدامكأليمنخدماتالتداولاإللكترونيالخاصةباألطرافالثالثةأن
توافقعلىأيشروطمعقولةنفرضهاعلىاستخداممثلهذهالمنتجات،وتوافقعلىدفعأيرسوم

وأيضرائبساريةنخطركبها.

)22( تعملبعضخدماتالتداولاإللكترونيةالخاصةبالطرفالثالثعلىبياناتالتسعيرالتينقدمها
لمسؤولالبرامج،والتيتتعلقباألطرافالثالثة)علىسبيلالمثالProRealTime(.سنبذلجهوًدا
معقولةلضمانتلقيخدمةمقبولة،ولكنعليكقبولتأخربياناتاألسعارالمعروضةفيأيمن

خدماتالتداولاإللكترونيةالخاصةبالطرفالثالث،وأنناالنضمندقةأواكتمالالبيانات،سواءالحالية
أوالمحفوظة،وأنناالنضمنعدمانقطاعالخدمة.عالوةعلىذلك،فإنكتقروتوافقعلىأنهفيحال
وجودأيتضارببينالبيانات)التسعيرأوغيرذلك(فيخدماتالتداولاإللكترونيالخاصةبالطرفالثالث

وخدماتنااألخرىللتداولاإللكتروني،سُيؤخذبالبياناتالواردةعبرخدماتالتداولاإللكترونياألخرى
الخاصةبنا.

)23( يمكنكاستخدامأيمنخدماتالتداولاإللكترونيةالخاصةبالطرفالثالثعلىمسؤوليتك
الخاصة.لننتحملبأيحالمناألحوالالمسؤوليةعنأيمطالبةأوأضرارأومسؤولياتأخرى،بمافي
ذلكخسارةاألموال،أوالخسائرغيرالمباشرة)مثلخسارةاألرباح(،أوانقطاعالبياناتأوالخدمة،سواء

أكانفيأحدإجراءاتالعقدأوأيضررأوغيرذلك،والتيقدتنشأعنأوتتصلباستخدامو/أوتشغيلو/
أوأداءو/أوخطأأوخللفيأيمنخدماتالتداولاإللكترونيالخاصةبالطرفالثالث،و/أوأيخدمات

ُيقدمهاأيمزودخدماتتداولإلكترونيةخارجية،بخالفاالحتيالأوالتقصيرالمتعمدأواإلهمال.

10. إجراءات التعامل واإلفصاح 

الوكالء
)1( اليتوجبعلينافتحأيمعاملةأوإغالقهاأوقبولأيةرسالةوالتصرفوفًقالها،إذاوجدنامايدفعنا
منطقًياإلىاالعتقادبأنالوكيلقدتجاوزحدودصالحياته،وذلكدونالمساسبحقنافياالعتمادعلى
الرسائلالمقدمةمنوكيلكبموجبالبند14)4(والتصرفوفًقالها.فيحالفتحناإحدىالمعامالت
قبلالتوصلإلىهذااالعتقاد،يجوزلنا،وفًقالتقديرناالمطلق،إغالقتلكالمعاملةبالسعرالسائدلدينا

آنذاكأواعتبارتلكالمعاملةباطلةمنذالبدايةأوتركهامفتوحة.تقرمنجانبكبأنهإذاسمحناببقاء
ربأننا المعاملةمفتوحًة،فقديسفرذلكعنتكبدكلخسائر.اليوجدفيالبند10)1(الماثلنصُيفسَّ

ملتزمونبالتحققمنصالحيةالوكيلالذييزعمأنهيمثلك.يجبعليكإخطارنافيحاللميعدوكيلك
منوًطابتمثيلكأوأنتطلبمنوكيلكإخطارنابذلكبالنيابةعنك.

انتهاك التنظيمات المعمول بها
)2( لنيتوجبعلينافتحأيةمعاملةأوإغالقهاأوتحويلأيمبلغماليموجودفيحسابكمإليكم،إذا
وجدنامايدفعنامنطقًياإلىاالعتقادبأنالقيامبذلكمنشأنهأنيؤديإلىخرقأيمنشروطهذه
االتفاقية،أوأحدالتنظيماتالمعمولبها.فيحالفتحنالمعاملةقبلالتوصلإلىهذااالعتقاديجوز
لنا،وفقتقديرناالمطلق،إماإغالقتلكالمعاملةبسعرالعطاءالسائدلديناآنذاك)فيحالةمعامالت

الشراء(أوسعرالعرض)فيحالةمعامالتالبيع(أواعتبارالمعاملةباطلةمنذالبداية.

)3( توافقعلىأنهيحقلنااتخاذأيإجراءفيمايتعلقبأيةمعامالتأوأموالموجودةفيحسابك،إذا
ارتأينامالءمةذلكفيحدودماهومعقول،بعدتلقيناتعليماتمنهيئةتنظيميةمعنيةأوامتثااًلألي

منشروطهذهاالتفاقيةأوالتنظيماتالمعمولبها.

الحاالت التي ال تشملها هذه االتفاقية
)4( إذانشأتحالةغيرمشمولةببنودهذهاالتفاقيةأوتفاصيلالمنتج،فسنعمدإلىحلهذااألمر
بحسننيةوإنصاف،فضاًلعناتخاذاإلجراءالذييتسقوممارساتالسوقعنداالقتضاء،و/أوإيالء

العنايةالواجبةللمعاملةالتينتلقاهامنأيوسيطتحوط،والذيأجرينامعهتحوطاإزاءتعرضنامنأجلك،
والناشئعنالمعاملةمحلالنظر.

 رسوم االقتراض والمعامالت التي صارت غير قابلة لالقتراض
)5( عندماتفتحمركزاقصيرا)البيع(خاصابأداةمحددة،فإنكستتكبدرسوماقتراض.وسيتمتقديرتلك

الرسومفيتسويةماليةيوميةيتمتطبيقهاعلىحسابك.تختلفتلكالرسومباختالفاألداةالتي
أخطرنابهاوسطاؤناأووكالئناوتشتملعلىرسومإدارية.قدتخضعتلكالرسومباإلضافةإلىإمكانية
االحتفاظبمركزللشراءللتغييرمنجانبنا،وذلكمنبموجبإخطارقصيرالمدةأوعلىالفور.عندعدم

دفعأيمنرسوماالقتراضالتيتصبحواجبةالدفعبعدأنقمتبفتحتلكالمعاملة،أوإذالمتعدلدينا
القدرةعلىاقتراضهذهاألداةفيالسوقاألساسية)وأخطرناكبذلك(،فسيحقلناإغالقمعاملتك

فيمايتعلقبتلكاألداةبأثرفوري.تقربأنذلكقديؤديإلىتكبدكخسارةفيالمعاملة.وعالوةعلى
ذلك،يجبتعويضنابشكلكاملعنأيةغرامة،أوعقوبة،أومسؤوليةأورسومأخرىمماثلةيتمفرضها
عليناأليسببمناألسبابمنقبلأيمنالبورصاتأوالسوقاألساسية،أوأيهيئةتنظيميةأخرى

تتعلقبأيشكلمناألشكالبفتحكأوإغالقكمعاملة،أوأيةمعاملةذاتصلةمنقبلنالتحويط
معاملتك.درئاللشك،يمتدهذاالتعويضإلىأيةاستعادةلألسهمأورسومإعادةالشراءالتيتفرضهاأية

سوقأساسيةفيمايتعلقبالمعاملةالتيقمتبها.

)6( فيحالقمتبفتحمعاملةفيمايتعلقبأداةماليةكأحداألسهم،وأصبحهذاالسهماألساسيغير
قابللالقتراضبحيثيتعذرعليناالتحوطضدالخسائرالتيقدنتكبدهافيمايتعلقبهذهالمعاملة،فإنه

يجوزلنا،وفقتقديرناالمطلق،اتخاذواحدةأوأكثرمنالخطواتالتالية:

)أ(زيادةمتطلباتالهامشالخاصبك؛ 

)ب(إغالقالمعامالتذاتالصلةعندذلكالمستوىمناإلغالق،إذااعتقدنابشكلمعقولأن  
ذلكمناسب؛أو

)ج(تغييرآخروقتللتداولفيمايتعلقبالمعاملةذاتالصلة.  

قدتكوناألسهمإماغيرقابلةلالقتراضمنذالبداية،أوقديستعيدالوسطاءأوالوكالءمناسهماقد
اقترضناهبالفعلفيالمقابل.

إيصال اإليداع األمريكي ورسوم إيصال اإليداع العالمي
)7( إذاكنتقدفتحتمعاملةشراءتتعلقبأداةماليةعبارةعنإيصالإيداعأمريكيأوإيصالإيداع

عالمي،فإننانحتفظبحقنافيفرضأيرسومخدمةإيداعسنويأوجزءمنها،قدنتكبدهاجراءالتحوط
لتعرضنافيمايتعلقبهذهالمعاملة.يتمفرضهذهالرسومعلىمراكزالشراءالمفتوحةفيتاريخالتسجيل

الخاصبإيصاالتإيداعأمريكيمحددة،أوإيصاالتاإليداعالعالمي.

اإلبالغ التنظيمي
)8( قدنكونملزمينبموجبالتنظيماتالمعمولبهاباإلعالنعنبعضالمعلوماتالمتعلقةبمعامالتنا
معك.تقروتوافقعلىأنهيحقلنااإلفصاحعنهذهالمعلومات،وأنمثلتلكالمعلوماتالتينحتفظ

بهاتعودملكيتهالناعلىنحوحصري.

)9( توافقعلىتزويدنابكافةالمعلوماتالتيقدنطلبهابشكلمعقول،لغرضاالمتثالاللتزاماتنا
بموجبالتنظيماتالمعمولبها،وتوافقعلىتزويدناأيطرفثالثبتلكالمعلومات،فيمايتعلق

بكوبعالقتكمعنابموجباالتفاقية)بمافيذلكعلىسبيلالمثالالالحصرمعامالتكأواألموال
الموجودةفيحسابك(،إذااعتقدنا،معالتصرفبشكلمعقول،أناألمرمناسب،أوكماهومطلوب

لالمتثالأليمنالتنظيماتالمعمولبهاأوألحكامهذهاالتفاقية.



منظمة من طرف سلطة دبي للخدمات الماليةيوليو IG Limited2018، اتفاقية العميل لتداول الهامش،

21صفحة  من 7

10. إجراءات التعامل واإلفصاح )التتمة( 

)10( إذاكنتكياناقانونيا،قديتعّيناإلبالغعنالمعامالتالتينجريهامعكبموجباألنظمةالمعمول
بها.إذااقتضىاألمراإلبالغعنها،فإنكتوافقعلىأنناسننتجمعّرفاوحيداللتداول،فيمايتصلبكل

معاملةذاتصلة.الرجاءاالتصالبأحدموظفينابخصوصهذهالمعلومةأوزيارةموقعنا.

)11( إذاكنتكياناقانونيا،فإنكتوافقعلىانناقدنحصلفيبعضالحاالتعلىهويةكيانقانوني
بالنيابةعنك.توافقعلىأنناقدنقومبذلكإذااعتقدنابأناالمرضروريللسماحلكبالقيامبتعامالت

معنا،وأنهقدنمررلكأيةتكاليفنتحملهاللحصولعلىهويةالكيانالقانونيبالنيابةعنك،وفرضرسوم
إداريةلتغطيةالتكاليفالتيتحملناهاللقيامبذلك.الرجاءاالتصالبأحدموظفينابخصوصهذهالمعلومة

أوزيارةموقعنا.

11. األخطاء الواضحة

)1( نحتفظبحقاإللغاءمنالبدايةأوتعديلبنودأيةمعاملةتتضمنأوتقومعلىأيخطأنعتقدمنطقًيا
أنهواضحوملموس،)“خطأ واضح”وأيةمعاملةمنهذاالقبيليشارإليهاباسم“معاملة تحتوي على 
خطأ واضح”(،وذلكدونالحصولعلىموافقتك.إذااخترناحسبتقديرناالمعقول،تعديلبنودأيمن

هذهالمعامالتالتيتحتويعلىخطأواضح،فسيكونالمستوىالمعدلهومستوىنعتقدمنطقًيابأنه
كانعاداًلوقتإبرامالمعاملة.عنداتخاذقرارفيماإذاكانالخطأواضحا،سنتصرفبصورةمعقولة،وقد
نأخذبعيناالعتبارأيةمعلوماتذاتصلة،علىسبيلالمثالالالحصرحالةالسوقاألساسيةوقتحدوث
الخطأأوأيخطأ،عدمالوضوحفيأيمصدرمعلوماتأوبيانرسمينبنيعلىأساسهأسعارناالمعلنة.
لنيتمأخذأيالتزامماليتحملتهأوامتنعتعنتحملهاعتماًداعلىمعاملةمعنابعيناالعتبارفيتحديد

ماإذاكانهناكخطأواضحأمال.

)2( فيحالعدموجوداحتيالأوإخاللمتعمدأوإهمالمنجانبنا،لنتقععلينامسؤوليةأيةخسارة
أوتكلفةأومطالبةأونفقةقدتتكبدها،عقبحدوثأيخطأواضح)بمافيذلكمكانحدوثالخطأ
الواضحمنخاللأيمصدرمعلوماتأومتحدثأومسؤولنعتمدعليهبشكلمعقول(أوفيمايتعلق

بمعاملةتحتويعلىخطأواضح.

)3( عندحدوثخطأواضحواختيارناممارسةأيمنحقوقنابموجبالبند11)1(،وعندتلقيكأيةمبالغ
منافيمايتعلقبالخطأالواضح،فإنكتوافقعلىأنتكونتلكالمبالغمستحقةوواجبةالدفعلناوتوافق

علىإعادةمبلغمساٍوإلينادونتأخير.

12. الطلبات 

)1( وفًقالتقديرناالمطلق،قدنقبلطلًبامنك.الطلبعبارةعنعرضلفتحمعاملةأوإغالقها،إذاكانت
اإلرشاداتالتيحددتهافيالطلبمستوفاة)إذاماتحركالسعرالخاصبنانحومستوىقمتبتحديده

أوعندتجاوزهلهذاالمستوى(.ومنأمثلةهذهالطلبات:

)أ(طلبإيقاف،وهوعرضللتداولإذاأصبحعرضاألسعارالخاصبناأقلمالءمةلك.يتموضع  
طلباإليقافعموًمالتوفيربعضالحمايةمنالمخاطر،علىسبيلالمثالعندتحركمعاملتك
نحوالخسارة،ويمكناستخدامهلفتحمعاملةأوإغالقها.يحتويكلطلبإيقافعلىمستوى

توقفمعين،يتمتحديدهمنجانبك.سيتمتنفيذطلباإليقافالخاصبكإذاتحركسعرالعرض
)فيحالةطلببالبيع(أوسعرالعطاء)فيحالةطلببالشراء(،عكسماترغبإلىنقطةعند

المستوىالذيقمتبتحديدهأوعندمايتجاوزهذاالمستوى.ويتماستثناءطلباتاإليقافالتي
تموضعهافيمايتعلقبالمعامالتالخاصةبأسهمسجلالطلبات،والتياليتمتنفيذهاإالعند
حدوثالتداولفيالسوقاألساسيةلهذاالسهمالمسجلفيسجلالطلبات،بسعرمساٍو

لمستوىالتوقفالمحددأوعندتجاوزذلكالمستوى.عندتنفيذطلباإليقاف،سنقوموفًقا
للبند12)3(وبمقتضىالبند12)4(،بفتحمعاملةأوإغالقهاحسبمايتراءىلناعندمستوى

مماثلأوأسوأمنمستوىالتوقفالخاصبك.

)ب(اإليقافالنهائي،يماثلطلباإليقافإالأنهيتيحلكتحديدمستوىتوقفمتداوليتحرك  
تلقائًياعندمايتحركعرضاألسعارالخاصبنافيصالحك.يتمتنفيذاإليقافالنهائيوتطبيقه

بنفسطريقةطلباإليقافعلىالنحوالموضحفيالبند12)3(وبمقتضىالبند12)4(.
باستخدامكخاصيةاإليقافالنهائي،فإنكتقربمايلي:)1(اإليقافالنهائيهوأداةآليةيجب
أنتستخدمبحذروأنتكونخاضعةإلشرافك؛)2(والنضمنتشغيلنظاماإليقافالنهائي
لدينابصفةمستمرةلذاقدتكونهناكحاالتاليناسبفيهامستوىالتوقفالخاصبك
األسعارالحاليةلألداةذاتالصلة،علىسبيلالمثال:عندماتكونخاصيةاإليقافالنهائي

لة؛أوعندما لدينا)أيالنظموالتكنولوجياالتيتقومبتشغيلاإليقافالنهائيلدينا(غيرُمفعَّ
تكوناألسعارالحاليةلألداةذاتالصلةخاطئةعلىنحوواضح؛أوعندمايكونهناكتحرك

فياألسعارعلىالمدىالطويلأوالقصيرلألداةذاتالصلة،والتيالتعكسأوضاعالسوق
األساسيةفيالفترةالحالية.

)ج(طلبالحدعبارةعنتعليماتبالتداولفيحالإذاماأصبحتاألسعارأكثرمالءمةلك.طلب 
“جنياألرباح”هوطلبحدمرفق.يمكناستخدامطلبالحدلفتحمعاملةأوإغالقها.لكل
طلبحّدعلىقيودمعينةتحددهاأنت.سيتمتفعيلطلبالحدالخاصبكإذاتحركسعر

العطاء)فيحالطلبالبيع(أوسعرالعرض)فيحالطلببالشراء(،بمايصبفيمصلحتك،
إلىالنقطةالتيتقفعندحدالقيدالمحددالخاصبكأوتتجاوزه.وعندتفعيلأيطلبحد

فسنسعىوفًقاللبند12)3(ومعمراعاةالشرط12)4(،إلىفتحمعاملةأوإغالقهاعندمستوى
الحدالخاصبكأوأفضلمنه.إذالمنتمكنمنالقيامبذلكبسببأنسعرالعطاء/العرض

قدصارأقلمالءمةبالنسبةلكفيالوقتالذينسعىفيهإلىتنفيذطلبك،سيظلأمرالحد
الخاصبكسارًيا،حتىتتحركاألسعارمرةأخرىبمايصبفيمصلحتكلكييتمتنفيذه.

)د(طلبالسوقعبارةعنتعليماتللتداولاآلنبحجممحددبأفضلسعرمتاحلهذاالحجم.تكون 
طلباتالسوقذاتنفععندماترغبفيالتداولفيالوقتالذيالتتاحفيهالفرصةلك

للتداولبالحجمالذيترغبفيهبسعرالعطاءوالعرضالمحدد.لنتتمتعبأيسيطرةعلىالسعر
الذيسيتمتنفيذطلبالسوقبه،ويمثلتقديمكطلبسوقإقراًرامنجانبكبأنذلكالطلب
يتيحلناتنفيذمعاملتكبسعرأسوأمنأسعارالعطاءوالعرضالتيحددناهاوقتتقديمكذلك

الطلب.ويتمتفعيلطلبالسوقفورقبولهمنجانبنا.

)هـ(النقاطمنخاللالطلبالحاليعبارةعنتعليماتللتداولاآلنبحجممحددوبسعرتحددهيكون 
أقلمالءمةلعطائناالحالي)فيحالطلبالبيع(أوالعرض)فيحالةطلبالشراء(الذيسنكون
قدقدمناهفيذلكالوقت.وُتعتبرالنقاطمنخاللالطلبالحاليمناألدواتالمفيدةعندما

ترغبفيالتداولفيالوقتالذيالتتاحفيهالفرصةلكللتداولبالحجمالذيترغبفيه
وبسعرالعطاءوالعرضالمحددين،وفيالوقتالذيالتكونفيهمستعًدالتنفيذطلبكبسعر

أقلمالءمةللسعرالذيحددته،)وذلكعلىالعكسمناستخدامكطلبالسوقالذيال
تتمتعفيهبأيسيطرةعلىالسعرالذيسيتمتنفيذطلبكبه(.يمثلتقديمكتعليماتنقاط

منخاللالطلبالحاليإقراًرامنجانبكبأنهاتجيزلناتنفيذمعاملتكبسعرأقلمالءمةمنسعر
العطاءوالعرضالذيحددناهفيوقتتقديمكتعليماتالنقاطمنخاللالطلبالحالي،ولكن
ليسبسعرأقلمالءمةمنالسعرالذيقمتبتحديدهأنت.ويجرىتفعيلتعليماتالنقاطمن

خاللالطلبالحاليفورقبولهامنجانبنا.

)و(الطلبالجزئي،عبارةعنتعليماتللتداولاآلنيبالحجمالذيتحددهأوبأكبرقدرممكنإذالم 
تكنهناكسيولةكافية.وُيعدالطلبالجزئيذافائدةإذاكنتترغبفيزيادةفرصتنفيذجزء
منطلبكعلىأقلتقدير.عندتنفيذطلبك،قديكونحجمطلبكأقلمنالحجمالذيحددته.

يمكناستخدامالطلباتالجزئيةمقرونةبغيرهامنالطلبات.وعندإيداعكطلبجزئيلدينا،
فذلكبمثابةإقرارمنجانبكبأنالطلبالماثليتيحلناتنفيذمعاملتكبحجمأقلمنالحجم

الذيقمتبتحديده.ويتمتنفيذالطلبالجزئيفورقبولهمنجانبنا.

)2( يجوزلكتفصيلتطبيقالطلب:

)أ(حتىنهايةيومالتداولالتاليفيالسوقاألساسيةذاتالصلة)“طلبصالحليومواحد”(،والذي 
سيضم،درئاللشك،أيجلساتتداولعلىمدارالليلةفيالسوقاألساسية.وُيرجىالعلمبأنه
-فيمايتعلقبالطلباتالمقدمةعنطريقالهاتف-سنفترضأنكترغبفيتقديم“طلبصالح

ليومواحد”مالمتقمبتحديدمدةأخرى؛أو

)ب(حتىالتاريخوالوقتالمنصوصعليهمامنجانبك)بيدأنهذاالنوعمنالطلباتاليردإالفي  
صورةطلبمنفصلواليجوزتقديمهإالفيمايتعلقبمعاملةيوميةأوفصلية(؛أو

)ج( لفترةغيرمحددة،وهومايسمىباسم)“طلبصالحلحينإلغائه“ستضم،درئاللشك،أي 
جلساتتداولعلىمدارالليلةفيالسوقاألساسية.

ويجوزلناوفقتقديرناالمطلققبولالطلباتالقائمةالتيستسريلمدةأخرىمحدودة.ويجوزلنا
التصرففيأيطلبمنهذاالقبيلبغضالنظرعنطولالفترةالزمنيةالتييتمفيهاالوصولإلى

المستوىالمحددفيمايتعلقبهذاالطلبأوَتَجاوزه.

)3( إذاتمتنفيذطلبك)علىالنحوالموضحفيالبند12)1(أعاله(سنسعىإلىفتح/إغالقالمعاملة
التييرتبطبهاطلبك،وبذلكنتصرفوفقمايمليهعليناواجبنابتنفيذالطلباتعلىالوجهاألفضل.
عالوًةعلىذلك،تقروتوافقعلىأنناسنقومبتحديدوقتومستوىتنفيذالطلبفضاًلعنحجم

الطلبفيحدودالمعقول.وفيهذاالصدد:

)أ(سنسعىلتنفيذطلبكفيغضونفترةزمنيةمعقولةاعتباًرامنتاريختفعيله.ونظًراألنهقد 
تتطلبمعالجتناللطلباتوجودعنصريدوي،عالوةعلىأنهقديفضيحدثمفاجئواحدإلى

تفعيلعددكبيرمنالطلبات،يتعينعليكاإلقراروالموافقةعلىأنهقديختلفالوقتالمعقول
وفقحجمطلبكومعدلالنشاطفيالسوقاألساسيةوعددالطلباتالتيتمتفعليهاوقت

تفعيلطلبك.

)ب(سنأخذبعيناالعتبارفيوقتتنفيذطلبكالسعرالذييمكنالتداولبهفيالسوقاألساسية،  
بالنسبةللطلباتالمماثلة)بمافيذلك،الحجم(.

)4( عنداستخدامكطلباتنافإنكتقروتوافقصراحةعلىمايلي:

)أ(قععلىعاتقكمسؤوليةفهمكيفيةعملالطلباتقبلأنتقدملناأّيامنتلكالطلبات،وأنك 
لنتودعأيطلبإالإذاكنتعلىمعرفةتامةبالشروطواألحكامالمتعلقةبذلكالطلب.وترد

التفاصيلحولكيفيةعملالطلباتفيتفاصيلالمنتجأويمكنكالحصولعيهامنموظفيناعند
طلبكلذلك.

)ب(يتوقفقبولناللطلبمنعدمهعلىتقديرناالمطلق.التتوفرجميعالطلباتفيجميع 
المعامالت،والعبرجميعخدماتالتداولاإللكترونية.

)ج(عندالتقدمبطلبإليناوقبوله،فأنتبذلكتباشرأنشطةالتداولمعنابصفتكموّكالوليسفي 
السوقاألساسية.

)د(باستثناءطلباتاإليقافبشأناألسهمالمسجلةفيسجلالطلبات،يكونتنفيذطلبكمرتبًطا  
بأسعارالعطاءوالعرضالخاصةبناوليسبأسعارالعطاءوالعرضالخاصةبالسوقاألساسية.قد
تختلفأسعارالعطاءوالعرضلديناعنتلكالتيتوجدفيالسوقاألساسية.وأثرذلكهوأن

طلبكقديتمتنفيذهعلىالرغممن:)i(تحركالعرضأوالعطاءالخاصبنا،حسباألحوال،ليصل
إلىمستوىطلبكلفترةقصيرةفقط؛و)2(أنالسوقاألساسيةلمتتداولقّطعندمستوى

الطلبالخاصبك.



منظمة من طرف سلطة دبي للخدمات الماليةيوليو IG Limited2018، اتفاقية العميل لتداول الهامش،

21صفحة  من 8

12. الطلبات )التتمة(

)هـ(بصرفالنظرعنالبند12)1()أ(،إذاكانلديكطلبإيقافيتعلقبمنتجمتداولفيالبورصة 
يتخذمسلًكاأقربمايكونإلىسهمصانعالسوق،بالرغممنكونهسهمسجلطلبات)على
سبيلالمثال،تمويالتالصرفالمتداولةأوالسلعالمتداولةفيالبورصة(،فإننانحتفظبالحق
فيتنفيذطلباإليقافالخاصبكبناءعلىأسعارالعطاءوالعرضالخاصةبنا،حتىعندعدم

تداولالسوقاألساسيةعندمستوىطلباإليقافالمحددالخاصبك.المزيدمنالتفاصيلحول
األدواتذاتالصلةالتيقدتتأثربهذاالبندالفرعيمتوفرةعندطلبكلهامنأحدموظفينا.

)و(ألغراضتحديدماإذاكانقدتمتنفيذالطلب،فلننكونملزمينبلمخولينوفقتقديرنا  
لتجاهلأيةأسعارتمتحديدهامنقبلنا،خاللأيةفترةمنفتراتمزادماقبلالسوقأوبعدها،
أوخالليومالسوقاألساسيةذاتالصلة،أوخاللأييومأوأيةفترةأخرىمنالتعليقفي

السوقاألساسيةذاتالصلة،أوخاللأيةفترةأخرىمنشأنهافيرأيناالمعقول،أنتؤديإلى
ارتفاعاألسعارعلىالمدىالقصيرأوحدوثتقلباتأخرى.

)ز(عقبتفعيلطلبك،النضمنفتحالمعاملةأوإغالقها،والنضمنأنيتمذلكعندالحجمأو 
المستوىأوالحدالمحددمنجانبك.

)ح(نحتفظبالحقفيتنفيذالطلباتوتجميعهاعلىحدسواء.إنالعملعلىالطلبيعنيتنفيذه  
علىشرائحبأسعارمختلفة،ممايؤديإلىمستوىفتحأوإغالقمجمعللمعاملةالخاصةبك،

قديختلفعنكلمنالمستوىالمحددوالسعرالذيكانيمكنتحقيقهإذاماتمتنفيذالطلب
فيشريحةواحدة.ُيقصدبتجميعالطلبأننانقومبتجميعالطلبالخاصبكمعطلباتالعمالء

اآلخرينلدينالتنفيذهاكطلبواحد.اليمكنناالقيامبذلكإالإذاكنانعتقدبشكلمعقولأن
هذايصبفيمصلحةعمالئناجميًعا.ومعذلك،فيبعضاألحيان،قديؤديالتجميعإلى

حصولكعلىسعرأقلمالءمةفيمايتعلقبأيطلبمحدد.تقروتوافقعلىأنناالنتحملأية
مسؤوليةتجاهك،بأيحالمناألحوال،كنتيجةأليتنفيذأوتجميعلطلباتكعلىهذاالنحو.

:)GTC(فيمايليسنوضحكيفومتىيتمطرحالطلباتالصالحةحتىإلغائها )5(

)أ(فيحالةاختياركتنقيلالمعاملةالمنتهيةلفترةالتعاقدالتالية،سيتمتنقيلجميعالطلبات  
المرفقةالصالحةحتىاإللغاء،والمتعلقةبالمعامالتالمنتهيةفياألسواقربعالسنويةأو

الشهريةأيًضا،مالمنتلّقتعليماتمحددةبإلغاءأوتعديلالطلب)الطلبات(قبلتمديدالمعاملة.
يرجىالمالحظةأنهعندمايتمتنقيلالطلبالمرفق،فسيتمتعديلهلُيظهرالفارق)والمقصودأي
قسطأوخصم(بينالمستوىالحاليلألداةموضوعالطلبالقديم،والمستوىالمقابللألداة

موضوعالطلبالجديد.

)ب(لنيتمتنقيلجميعالطلباتالصالحةحتىاإللغاءالمنفصلةوالمتعلقةبالمعامالتالمطروحة  
المنتهية،والتيتنتهيعلىأساسربعسنويأوشهريوسيتمإلغاؤها.

)6( يمكنكإلغاءمستوىالطلبأوتعديله،بناًءعلىموافقتناالمسبقة)واليتمحجبهذهالموافقة
بشكلغيرمعقول(،فيأيوقتقبلأنتصلأسعارناالخاصةإلىالمستوىذيالصلةأوتتخطاه.ومع
ذلك،عقبالوصولإلىذلكالمستوى،اليمكنكإلغاءالطلبأوتعديلهإالعندموافقتناصراحةعلى

القيامبهذااألمر.

)7( فيحالقيامكبتقديمطلبمرفق،فإنه:

)أ(إذاكانيمكنللطلب،عندتنفيذه،إغالقالمعاملةالتييتعلقبهاالطلبالمرفقبشكلكاملأو  
جزئي،وإذاعرضتبعدذلكإغالقالمعاملةقبلالوصولإلىمستوىالطلبالمرفق،فسوف
نعتبرذلكالعرضباإلغالقطلًبابإلغاءالطلبالمرفق.تقربتحملكمسؤوليةإخطارنا،عندإغالق
معاملة،بماإذاكنتترغبفيأنتظلأيةطلبات)طلب(مرفقةلميتمتفعيلهاسارية،أوترغب

فيإلغاءأيةطلبات)طلب(غيرمرفقة،مالمنتفقعلىخالفذلك؛

)ب(وإذاقمتبإغالقالمعاملةالتييتعلقبهاالطلبالمرفقبشكلجزئيفقط،فسيتمتعديل  
األمرالمرفقليالئمحجمالمعاملةالتيتظلمفتوحة،والتيستظلبكاملفاعليتهاوتأثيرها.

)8( عندقبولناأليطلبثموقعحدثمايفيدبأنهلميعدمنالمعقولبالنسبةلناأننعملعلىهذا
الطلب،فسوفيكونلناالحقفيتجاهلأورفضذلكالطلب.وعندتجاهلأورفضالطلبالخاصبك
فإنناالنتحملأيةمسؤوليةتجاهكنتيجةهذااإلجراء،واليتعينعليناإعادةإدخالهذاالطلب.تتضمن

األمثلة،علىسبيلالمثالالالحصر:

)أ(حدوثتغييرفيالتنظيماتالمعمولبها،بحيثاليعودالطلبأوالمعاملةالتييتعلقبها  
الطلب،ممتثالللتنظيماتالمعمولبها؛

)ب(تصبحاألوراقالماليةالتييتعلقبهاالطلبغيرقابلةلإلقراض،بحيثاليمكنناالتحوطفيما  
يخصتعرضنا؛أوجزءمنتعرضناألجلك؛

)ج(بالنسبةللطلباتالمتعلقةباألسهم،وقوعحدثمتعلقبالشركةالتيتمثلأسهمهاموضوع  
الطلبكلهأوجزءامنه،علىسبيلالمثال،حدثعلىمستوىالشركات،أواألرباحأوإفالس

الشركة؛أو

)د(إذاتوقفناعنعرضنوعالمعاملةالتيتتعلقبهاطلباتك. 

13. المخاطر المحدودة

)1( قدتطلبمنافتحمعاملةمحدودةالمخاطروتطلبمستوىإيقافمعينلتطبيقهعلىهذه
المعاملة.يجبأننوافقعلىأيطلبمنهذاالقبيل)بمافيذلكمايتعلقبمستوىاإليقاف(وفق

تقديرناالمطلق.

)2( نضمنلكأنهعندتنفيذمستوىاإليقافالمتفقعليهبمايتوافقمعالبند)13(3،فسوفنقوم
بموجبالبند4)11(،بإغالقمعاملةمحدودةالمخاطرعندهذاالمستوىالمتفقعليه.

)3( سيتمتنفيذمستوىاإليقافالخاصبكإذاتحركسعرالعطاء)فيحالةطلبالبيع(أوسعرالعرض
)فيحالةطلبالشراء(،عكسماترغببه،إلىنقطةعندالمستوىالذيقمتبتحديدهأوتتجاوزه.ويتم
استثناءالمعامالتمحدودةالمخاطرالواردةفيأسهمسجلالطلباتالخاصة،حيثاليتمتنفيذمستوى
اإليقافالمحددإالعندحدوثالتداولفيالسوقاألساسيةلهذاالسهمالمسجلفيسجلالطلبات،

بسعرمساٍولمستوىالتوقفالمحددأوعندتجاوزه.ألغراضتحديدماإذاكانقدتمتفعيلطلبإيقاف
فيمايتعلقبمعاملةمحدودةالمخاطرأمال،يحقلناتجاهلأيأسعارمحددةمنجانبناخاللأيةفترةمن
فتراتمزادماقبلالسوقأوبعدهاأوخالليومالسوقفيالسوقاألساسيةذاتالصلة،أوخاللأي
يومأوأيفترةتعليقأخرىفيالسوقاألساسيةذاتالصلة،أوخاللأيةفترةأخرىمنشأنها-فيرأينا

المعقول-أنتؤديإلىارتفاعاألسعارعلىالمدىالقصيرأوإلىتقلباتأخرى)ولكنلننكونملزمينبذلك(.

)4( بمجردقيامكبفتحمعاملةمحدودةالمخاطر،اليمكنكحذفالمستوىالذيسيتمعندهإغالق
المعاملةأوتغييرهاتلقائًياإالبموافقتنا)والتيقدنمتنععنهاوفقتقديرناالمطلق(وعنددفعأيقسط
إضافيلتحملالمخاطرةالمحدودةوالذيقديكونمطلوًبا.قدتطلبمناتحويلمعاملةمفتوحةإلى

معاملةمحدودةالمخاطر،وتطلبمستوىإيقافمعينلتطبيقهعلىهذهالمعاملةمحدودةالمخاطر.يجب
أننوافقعلىأيطلبمنهذاالقبيل)بمافيذلكمايتعلقبمستوىاإليقاف(وفقتقديرناالمطلق.

)5( عندفتحمعاملةمحدودةالمخاطرفيمايتعلقبأداةمعينةوالتيتكونعبارةعن)1(معاملةشراءثم
تعرضهاللبيع)وهيأيًضامعاملةمحدودةالمخاطر(بخصوصاألداةنفسها؛أو)2(معاملةبيعثمتعرضها
للشراء)وهيأيًضامعاملةمحدودةالمخاطر(فيمايتعلقباألداةنفسها،فسوفنتعاملمعالعرضللبيع

أوللشراء-حسباألحوال-كعرضإلغالقالمعاملةمحدودةالمخاطربأسرهاأوأيجزءمنها.

)6( عندفتحمعاملةمحدودةالمخاطر،باإلضافةإلىهامشأوعمولةاالفتتاحالمعتادةالتيتدفعهالنا
بموجبالبندين8)1(و6)2(،فستدفعلناأيًضاقسطتحملالمخاطرةالمحدودة.وإذاوافقنا-وفقتقديرنا
المطلق-علىأننحولألجلكمعاملةغيرمحدودةالمخاطرإلىمعاملةمحدودةالمخاطر،فسوفتدفع
لناقسطتحملالمخاطرةالمحدودة.وسيكونقسطتحملالمخاطرةالمحدودةكماهومبينفيتفاصيل
المنتجأوحسبمايتمإخطاركبخالفذلك.مالمنوافقعلىخالفذلك،يكونأيقسطتحملمخاطرة

محدودةمستحًقاويجبدفعهعندإطالقمستوىاإليقافالخاصبك،وإغالقالمعاملةمحدودة
المخاطرالخاصةبك.ويتمدفعأيقسطتحملمخاطرةمحدودةمستحقوفًقاللبند16.

)7( حينتفتحمعاملةمحدودةالمخاطر،وعندماتكونهذهالمعاملةمفتوحًة،نقومبتعديلالتوزيعات
وفًقاللبند24)8(،ونحتفظبالحقفيتعديلمستوىاإليقافالمضمونالذيُيطّبقعلىالمعاملة

محدودةالمخاطرالخاصةبك،حسبحجمتعديلبتعديلالتوزيعات.

14. التواصل 

)1( يجبأنيتمإجراءعرض)أوطلب(فتحمعاملةأوإغالقهاعنطريقكأونيابًةعنك:شفهًياأو
هاتفًياأوعبرخدماتالتداولاإللكترونية؛أوبأيةطريقةأخرىقدنحددهامنوقتآلخر.فيحالة

عدمتوفرالطريقةالمعتادةفيالتواصلمعناأليسببمناألسباب،يتعينعليكمحاولةاتباعإحدى
طرقالتواصلاألخرىالمقبولةالمحددةأعاله.علىسبيلالمثال،إذاكنتتقومعادًةبفتحالمعامالت
وإغالقهاعبرخدماتالتداولاإللكترونيةالخاصةبنا،ولكنلسبٍبماكانتخدمةالتداولاإللكترونية
التعمل،فيجبأنتتصلبناعبرالهاتفلفتحالمعامالتأوإغالقها.لنتكونالعروضالمكتوبةلفتح

معاملةأوإغالقها،بمافيذلكالعروضالتييتمإرسالهاعنطريقالبريداإللكتروني)بمافيذلكالبريد
اإللكترونياآلمنالمرسلعبرإحدىخدماتالتجارةاإللكترونيةلدينا(أوالرسالةالنصية،مقبولًةأوفعالًة
ألغراضهذهاالتفاقية.ويجبأنيتمأياتصالليسبعرضلفتحمعاملةأوإغالقهاعنطريقكأونيابًة
عنك:بصورةشفهيةأوهاتفيةأوشخصيةأوخطيةأوعنطريقالبريداإللكترونيأوالبريدالعاديأوغير
ذلكمنالوسائلالتيقدنحددهامنوقتآلخر.إذاأرسلتإليناالرسالةعنطريقالبريد،فيجبإرسالها
إلىمقرناالرئيسي،وإذاأرسلتهاإليناعنطريقالبريداإللكتروني،فيجبأنيتمإرسالهاإلىعنوانالبريد

اإللكترونيالمخصصمنقبلنالهذاالغرضبعينهفيالوقتالراهن.ولننعتبرأنناقدتلقيناأيةرسالةمن
هذاالقبيلإاللدىاستالمناالفعليلها.

)2( لننقبلعرًضالفتحأيةمعاملةمستلمةأوإغالقهابوجٍهعامإالوفًقاللبند14)1(،ولكنإذاحدث
وقبلناذلك،فلننكونمسؤولينعنأيةخسائرأوأضرارأوتكلفةتتحملهاأوتتكبدها،نتيجةأيخطأأو

تأخيرأوإغفالفيالعملوفًقالهذاالعرض،أوعدمالعملوفًقاله.

أيرسالةأرسلتهاإلينا، )3( إذاكنتفيأيوقتغيرقادر،أليسببكان،علىالتواصلمعناأولمنتلقَّ
أيرسالةمنجانبنابموجبهذهاالتفاقية،فلننتحملالمسؤوليةعنأٍيممايلي: أولمتتلقَّ

)أ(أيةخسارةأوضررأوتكلفةتتكبدهابسببأيإجراءأوخطأأوتأخيرأوإغفالناتجعنذلك،إذا  
كانتهذهالخسارةأوالضررأوالتكلفةناجمةعنعدمقدرتكعلىفتحمعاملة.

)ب(أيةخسارةأوضررأوتكلفةتتكبدهانتيجةأيإجراءأوخطأأوإغفالأوتأخيرناتجعنعدمقدرتك  
علىالتواصلمعنابمافيذلك-علىسبيلالمثالالالحصر-حينتكونهذهالخسارةأوالضررأو
التكلفةناجمةعنعدمقدرتكعلىإغالقمعاملة،إالإذاكانتعدمقدرتكعلىالتواصلمعنا

ناتجةعناالحتيالأوالتقصيرالمتعمدأواإلهمالمنطرفنا.
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14. التواصل )التتمة( 

)4( تقروتوافقعلىأنكتتحملمسؤوليةأياتصاليتمعنطريقكأونيابًةعنك،وتخولنالنااالعتماد
علىأياتصال)سواءكانكتابًياأمال(،نعتقدبشكلمعقولأنهقدتمعنطريقكأونيابًةعنكمن

قبلأيوكيلأووسيطنعتقدبشكلمعقولأنهمخولعلىالنحوالواجبمنجانبك،والعملوفًقاله
ومعاملتهعلىأنهمعتمدوملزمتماًمالك.تقروتوافقعلىأنناسنعتمدعلىرقمحسابكو/أوكلمة
المرورو/أوالتفاصيلاألمنيةللتعرفعليك،كماتوافقعلىأنكلنُتفصحعنهذهالمعلوماتألي

شخصغيرمخّولعلىالنحوالواجبمنجانبك.إذاشككتبأنرقمالحسابالخاصبكو/أوكلمةالمرور
و/أوالتفاصيلاألمنيةقدعرفهاأيشخصآخر،أويمكنأنيكونقداستخدمها،فيجبعليكأنتخطرنا

علىالفور.

)5( توافق على أننا قد نسجل أي اتصاالت إلكترونية أو عبر الهاتف أو لقاءات شخصية أو عبر 
أية طريقة أخرى تتم بيننا وبينك فيما يتعلق بهذه االتفاقية، كما توافق على أن أي تسجيالت 

نحتفظ بها ستكون ملًكا لنا وحدنا، وتوافق كذلك على أنها ستشكل دلياًل على التواصل بيننا. كما 
توافق على أن المحادثات الهاتفية قد يتم تسجيلها دون استخدام نبرة تنبيهية أو أي إخطار آخر.  

)6( وفًقاللتنظيماتالمعمولبها،سوفنقدممعلوماتحولكلمعاملةنفتحهاأونغلقهامن
أجلك،حسبمايقتضيالحال،منخاللتقديمبيانلك.وسيتمنشرالبياناتعلىإحدىخدماتالتداول
اإللكترونيةالخاصةبنا،وقديتمإرسالهاإليكعبرالبريداإللكترونيأوالبريدالعادي-إذاطلبتذلك-في
نفسيومالعملالتاليلليومالذيتمفيهفتحالمعاملةأوإغالقها،أوقبلهحسبالحالة.وإذااخترت

استالمالبياناتعنطريقالبريد،فإننانحتفظبالحقفيفرضرسومإدارية.

)7( سيتماعتباركمقًراوموافًقاعلىمحتوىأيبيانوتفاصيلكلمعاملةمبينةفيأيبياننوفرهالك
مالمتخطرنابخالفذلككتابًيافيغضونيوميعمل،اعتباًرامنتاريخاعتباركمستلًماللبيانوفًقاللبند

14)10(أدناه.

)8( إذاأخفقنافيتوفيرالبيانلك،فإنذلكاليبطلالمعاملةالتيتوافقناعليهامعك،وتمتأكيدها
وفًقاللبند5)3(واليجعلهاقابلةلإلبطال،علىأنهاليتمقبولأياستفساربشأنمعاملةفيحالكنت
تعتقدأنكقدفتحتتلكالمعاملةأوأغلقتها،ولكننالمنقدملكبيانافيمايتعلقبهذهالمعاملةإال

هذاالبيانفيغضونيوميعملاعتباًرامنالتاريخالذيكانمنالمفترض إذا:)1(أخطرتنابأنكلمتتلقَّ
أنتستلمهفيهبشأنالمعاملةالمزعومة،)2(أمكنكتقديمتفاصيلدقيقةعنوقتالمعاملةالمزعومة

وتاريخها،وكذلكأدلةداعمةكفيلةبإقناعنابوجودتلكالمعاملةالمزعومة.

)9( قد نتواصل معك عبر الهاتف، أو المراسلة، أو البريد اإللكتروني، أو الرسائل النصية، أو عن 
طريق نشر رسالة على إحدى خدمات التداول اإللكترونية الخاصة بنا، وتوافق من جانبك على 

اتصالنا بك هاتفًيا في أي وقت كان. سوف نستخدمالعنوانأورقمالهاتفأوعنوانالبريداإللكتروني
المحددفياستمارةفتحالحسابالخاصبك،أوأيعنوانآخرأورقمأوعنوانبريدإلكترونيتخطرنا
بهفيوقتالحق،أوأيبريدإلكترونيمخصصلكفيخدمةالتداولاإللكترونيةالخاصةبنا.توافق
بالتحديدعلىأنناقدنرسللكاإلخطاراتالتاليةعنطريقالبريداإللكتروني،و/أونشرهاعلىإحدى

خدماتالتداولاإللكترونيةمالميتمتحديدخالفذلكصراحًة:

)أ(البيانات؛  

)ب(إخطاربإجراءتعديلعلىالطريقةالتينقدمبهاخدماتناإليك،مثلالتغييراتالمدخلةعلى  
ميزاتمعامالتناأوحسابك،والتغييراتفيخدمةالتداولاإللكترونية،والتغييراتالمدخلةعلى

معدالتالهوامشالتيتنطبقعلىمعامالتنا،والتغييراتالمدخلةعلىالترتيباتاالئتمانية
المتعلقةبحسابك،وكذلكالتغييراتالمدخلةعلىالعمولةأوالهامشأوالرسومأوالضرائب

التيتنطبقعلىمعامالتناأوعلىحسابك.

)ج(إخطاربإجراءتعديلعلىبنودهذهاالتفاقيةالمحددةوفًقاللبند28)1(،  

)يشارإلىكلمنهابلفظ“رسالة”(.

لننرسللكنسخةورقيةعنالرسالةالتينرسلهاإليكعنطريقالبريداإللكتروني،ولنننشرهاعلى
إحدىخدماتالتداولاإللكترونيةالخاصةبنا.يتوافقإرسالرسالةإليكعنطريقالبريداإللكتروني،أوعن
طريقنشرهاعلىإحدىخدماتالتداولاإللكترونيةعلىنحودائمتوافًقاتاًمامعجميعالتزاماتنابموجب

االتفاقيةوالتنظيماتالمعمولبها.

)10( يتماعتبارأيمراسالتأووثائقأوإخطاراتمكتوبةأوإخطاراتقانونية،أوتأكيداتأورسائلأو
بياناتعلىأنهاقدُقدمتلكبشكلصحيحفيالحاالتالتالية:

)أ(إذاتمإرسالهابالبريدإلىآخرعنوانأخطرتنابه،فييومالعملالتاليبعدوضعهافيالبريد.  

)ب(إذاتمتسليمهاإلىآخرعنوانأخطرتنابه،فيوقتتسليمهامباشرةإلىذلكالعنوان.  

)ج(إذاتمإرسالهاعنطريقرسالةنصية،حالمانقومبإرسالهاإلىأٍيمنأرقامالهواتفالمحمولة  
األخيرةالتيأخطرتنابها.

)ج(إذاتمإرسالهاعنطريقالبريدالصوتي،حالإكمالالرسالةوتركهاعلىأٍيمنأرقامالهواتف 
المحمولةاألخيرةالتيأخطرتنابها.

)د(إذاتمإرسالهاعنطريقالبريداإللكتروني،بعدساعةواحدةمنإرسالهاإلىآخرعنوانبريد  
إلكترونيأخطرتنابه.

)هـ(إذاتمنشرهاعلىإحدىخدماتالتداولاإللكترونيةالخاصةبناحالمايتمنشرها.  

)11( تقععليكمسؤوليةضمانإخطارنابعنوانكوبياناتاالتصالالخاصةبكالحاليةوالصحيحة،في
جميعاألوقات.ويجبعليكإخطارنابأيتغييرفيالعنوانأوبياناتاالتصالالخاصةبكعلىالفور،بشكل

خطي،إالإذااتفقناعلىطريقةأخرىللتواصل.

)12( ُيلزمناالقانونبتزويدكببعضالمعلوماتعّنا،وعنخدماتنا،ومعامالتنا،والعمولة،والفرقبين
سعريالعرضوالطلب،والرسوم،والضرائب،باإلضافةإلىتزويدكبنسخمنملخصسياسةتنفيذ

الطلباتوملخصسياسةتعارضالمصالح.توافقعلىوجهالتحديدعلىأننوفرلكهذهالمعلومات
عنطريقموقعنااإللكتروني.وسيتماإلفصاحعنالعمولةوالفرقبينسعريالعرضوالطلبوالرسوم
والضرائب)إنوجدت(فيتفاصيلالمنتج.سيتمتقديمملخصسياسةتنفيذالطلبات،وملخصسياسة
تضاربالمصالح،وإخطارالخصوصية،وإشعارالكشفعنالمخاطرعلىموقعناعلىشبكةاإلنترنت،في
القسمالذييتيحلكتقديمطلبللحصولعلىحساب.بداًلمنذلك،يمكنكالحصولعلىالتفاصيل

منخاللاالتصالبأحدموظفينا.

)13( تقععليكمسؤوليةالتأكدمنقراءةجميعاإلخطاراتالمنشورةعلىموقعناعلىاإلنترنت،وعلى
إحدىخدماتالتداولاإللكترونيةالخاصةبنامنوقتآلخرفيالوقتالمناسب.

البريداإللكتروني،واإلنترنت،وخدماتالتجارةاإللكترونيةوغيرهاتعدمنصور )14( علىالرغممنأنَّ
االتصاالتاإللكترونيةالتييمكناالعتمادعليهاغالًبا،فإنهالتوجداتصاالتإلكترونيةيمكنالوثوقبها

بالكامل،أومتوفرةبصورةدائمة.تقرمنجانبكوتقبلبأنإخفاقكأوتأخركفياستالمأيةمراسلة
منا،عنطريقالبريداإللكتروني،أوالرسائلالنصيةأوغيرذلك-سواءأكانذلكبسببعطلتقنيأو

عطلفيالبرمجياتأوالكمبيوترأواالتصاالتأوغيرهامنصورأعطالاألنظمةاإللكترونية،اليبطلأية
معاملةذاتصلةأويخلبها.ولننتحملالمسؤوليةتجاهكعنأيةخسارةأوضرر-أًياكانسببه-ينشأ
بشكلمباشرأوغيرمباشر،عنإخفاقأوتأخرمنجانبكفيتلقيالبريداإللكترونيأووسائلاالتصال
اإللكترونيةاألخرى.عالوًةعلىذلك،فأنتتفهموتقبلبأنرسائلالبريداإللكترونيوالرسائلالنصية

وغيرهامناالتصاالتاإللكترونيةالتينرسلهالكقدالتكونمشفرة،وبالتاليقدالتكونآمنة.

)15( أنتتقربالمخاطرالكامنةباحتمالعدموصولتلكاالتصاالتعنطريقالوسائلاإللكترونيةإلى
وجهتهاالمقصودةأواحتمالوصولهافيوقتمتأخرعماهومقصودألسبابخارجةعنإرادتنا.وتقر
بهذهالمخاطرةوتوافقعلىأنأيعرضأواتصالأوأيمعاملةذاتصلةالتبطلوالتتأثربأيإخفاق

أوتأخرمنجانبنافياستالمذلكعرضأوتلكالمراسلةالتيأرسلتهاإليناإلكترونًياسواءكانذلكبسبب
عطلتقنيأوعطلفيالبرمجياتأوالكمبيوترأواالتصاالتأوغيرهامنصورفشلاألنظمةاإللكترونية.

وإذاكناغيرقادرين-أليسببمناألسباب-علىقبولعرضكإلكترونًيا،فقدنوفرلك،مندونإلزام،
مزيًدامنالمعلوماتالتيتوفرلكالمشورةبشأنإمكانيةتقديمعرضكعنطريقالهاتفكبديلللتقديم

اإللكتروني،وقدنسعىإلبالغكبهذا.

)16( فيحالمنحكالوصولإلىمنصةالتداولعبرالجوالالخاصةبنا،فستخضعجميعاستخداماتهذه
الخدمةلهذهاالتفاقية،وأيةشروطتكميليةللتداولعبرالجوال،يتمنشرهاعلىموقعناعلىاإلنترنت

وتعديلهامنوقتآلخر.

15. الهامش

)1( بمقتضىالبند15)8(أدناه،عندفتحالمعاملة،سيكونمطلوًبامنكأنتدفعلناالهامشمقابل
تلكالمعاملةبقدرمانحتسبه)“الهامشالمبدئي”(.الحظأنالهامشالمبدئيلبعضالمعامالت)على

سبيلالمثال،أسهمالعقودمقابلالفروقات(سيستندإلىنسبةمئويةمنقيمةعقدالمعاملة،ومنثم،
يتعرضهذاالهامشالمبدئيللتقلببسببهذهالمعامالتوفًقالقيمةالعقد.يكونالهامشالمبدئي
واجبالدفعومستحقالنافورفتحالمعاملة)وبالنسبةللمعامالتالتيلهاهامشمبدئيمتقلبعلى

أساسنسبةمئويةمنقيمةالعقد،فورفتحالمعاملةوبعدذلكبمجردوجودأيةزيادةفيقيمةالعقد(،
مالميحدثأّيممايلي:

)أ(أخبرناكصراحةبأنلديكنوعحسابيسمحبفتراتسدادأطولللهامش،وفيهذهالحالة،يجب  
عليكدفعالهامشوفًقالفتراتالدفعالتينبلغكبها،شريطةأاليتجاوزدائًماأيحدائتمانيأو

أيةحدودأخرىمفروضةعلىتعامالتكمعنا.

)ب(اتفقناصراحًةعلىخفضالهامشكلهأوبعضهأوالتنازلعنهكلهأوبعضه،أيالهامشالذي  
نطلبمنكأنتدفعهلنابخصوصالمعاملة.قدتكونفترةهذاالتنازلأوالخفضمؤقتةأو
قدتكونساريًةلحينإشعارآخر.ويجباالتفاقعلىهذاالتنازلأوالخفضكتابًة)ويشملما
تماالتفاقعليهعنطريقالبريداإللكتروني(إمامنخاللمدير،أومفوضبالتوقيع،أومدير

العالقاتالتابعلنا،أوعضوبإدارتياالئتمانأوالمخاطرلدينا)يشارإلىكلمنهمباسم“موظف 
ااًل.اليحدمثلهذااالتفاقمنحقوقنافيطلب ض”(حتىيكونذلكالتنازلأوالخفضفعَّ مفوَّ

هامشآخرفيمايتعلقبالمعاملةفيأيوقتبعدذلك،أوُيعيقهاأويقيدها؛أو

)ج(نتفقعلىخالفذلك)يجبتحريرأياتفاقكتابة)ويشملذلكاالتفاقعنطريقالبريد  
ااًل(،وفيهذهالحالة،سُيطلبمنك ضحتىيكونفعَّ اإللكتروني(،منخاللموظفمفوَّ

االمتثاللمثلهذهالبنودعلىالنحوالمذكورفيتلكاالتفاقيةالخطية.

)2( بمقتضىالبند15)8(الواردأدناه،فإنكتلتزمدائًمابتوفيرهامشلنالضمانوجودرصيدفيحسابك،
مساٍو-علىاألقل-للهامشالمبدئيالذينطالبكبدفعهإليناعنجميعالمعامالتالمفتوحة،وذلك

فيجميعاألوقاتالتييجبعليكفتحمعامالتخاللها،معالوضعفياالعتبارجميعاألرباحوالخسائر
المحققةو/أوغيرالمحققةفيحسابك)“الربح والخسارة”(.وإذاكانهناكأيعجزبينرصيدحسابك

)معوضعالربحوالخسارةفياالعتبار(ومتطلباتكاإلجماليةللهامشالمبدئي،فسُيطلبمنكإيداعمبالغ
إضافيةفيحسابك.وتكونهذهالمبالغمستحقةوواجبةالسدادلنابحسابنا،فورأنيصبحرصيدحسابك

أقلمنمتطلباتالهامشالمبدئي)معوضعالربحوالخسارةفياالعتبار(مالميحدثأيممايلي:

)أ(أخبرناكصراحةبأنلديكنوعحسابيسمحبفتراتسدادأطولللهامش،وفيهذهالحالةيجب  
عليكدفعالهامشوفًقالفتراتالدفعالتينبلغكبها،شريطةأاليتجاوزدائًماأيحدائتمانيأو

أيحدودأخرىمفروضةعلىتعامالتكمعنا؛
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15. الهامش )التتمة(

)ب(اتفقناصراحًةعلىخفضالهامشكلهأوبعضهأوالتنازلعنهكلهأوبعضه،أيالهامشالذي 
قدنطلبمنكبطريقةأخرىأنتدفعهلنامقابلالمعاملة)المعامالت(.قدتكونفترةهذا

التنازلأوالخفضمؤقتة،أوقدتكونساريًةلحينإشعارآخر.تلزمموافقةأحدالموظفين
ضينعلىأيتنازلأوخفضمنهذاالقبيل،كتابًة)بمافيذلكعبرالبريداإللكتروني(، المفوَّ

حتىيكونذلكالتنازلأوالخفضفعااًل.واليحدمثلهذااالتفاقمنحقوقنافيطلبهامش
آخرفيمايتعلقبالمعاملةفيأيوقتبعدذلك،أوُيعيُقهاأويقيدها؛

ضعلىخالفذلك،بموجباتفاقكتابي)بمافيذلكمايتمعن )ج(نتفقمنخاللموظفمفوَّ  
طريقالبريداإللكتروني(،وفيهذهالحالةسُيطلبمنكاالمتثالللبنودالمنصوصعليهافي

تلكاالتفاقيةالخطية؛أو

)د(مددنالكحداالئتمانبشكلصريح،ولديكرصيدكاٍفلتغطيةمتطلباتالهامشالخاصةبك،  
علىأنتكونملتزًمابأيةشروطأخرىقدفرضناهاعليك.غيرأناألهمهوأنهيجبعليكمع
ذلكوضعأموالإضافيةبحسابكعلىالفور،حتىتغطيالهامش المطلوببالكامل، إذا لم 

تكن تسهيالتك االئتمانية كافية في أي وقت لتغطية متطلبات الهامش على معامالتك 
المفتوحة. لن تشكل أية حدود ائتمانية ممتدة إليك قيًدا على خسائرك، وال ينبغي اعتبار 

أي حد على أنه أقصى مبلغ يمكنك فقده.

)3( تفاصيل مبالغ الهامش المدفوعة والمملوكة من جانبك متاحة عن طريق االتصال بخدمات 
التداول اإللكترونية الخاصة بنا، أو عن طريق االتصال الهاتفي بموظفينا. وتقر من جانبك: )أ( 

بأنه تقع عليك المسؤولية في أن تكون في جميع األوقات على علم بالهامش المطلوب، على 
جميع المعامالت التي تقوم بفتحها معنا، وتوافق على دفعه كذلك؛ )ب( بأن التزامك بدفع 

الهامش سيكون قائًما سواء اتصلنا بك أم ال فيما يتعلق بالمسؤولية عن الهامش المتداول؛ )ج( 
أنَّ إخفاقك في دفع أي هامش مطلوب فيما يتعلق بمعامالتك سيعتبر كحالة قصر في الوفاء 

بااللتزامات تحقيًقا ألغراض البند 17.

)4( يجبسداددفعاتالهامشفيصورةمبالغخالصة)فيحسابكمعنا(،مالمنقبلاألصولاألخرى
كضمانمنكلدفعالهامش،بموجباتفاقيةخطيةمنفصلة.فيحالةرفضأيةسلطةمعنيةلبطاقة
السحب،أووكيلالدفعاآلخرتحويلالمبالغإليناأليسبٍبأًياكان؛فيجوزلنا،وفقتقديرناالمطلق،

التعاملمعأيةمعاملةتمالدخولفيهامنقبلنااعتماًداعلىالتوصلبهذهالمبالغ،باعتبارهاالغيًةمنذ
افتتاحها،وإغالقهابالسعرالسائدلديناحينها،واستردادأيةخسائرتنشأعنفسخالمعاملةأوإغالقها.

يحقلنااشتراططريقةالسدادالتيتستخدمهاعندسدادالهامش.

)5( عندإجراءأيحسابلسدادالهامشالذينطلبهمنكوفًقالهذاالبندرقم15،يحقلنا،وفقتقديرنا
المطلق،مراعاةمركزكالكّليمعنا،و/أومعشركةمنتسبةلنا،بمافيذلكأّيامنصافيخسائركغير

المحققة)أيالخسائربالمراكزالمفتوحة(.

)6( لسنا ملزمين بإبقائك على علم برصيد حسابك والهامش المطلوب )بمعنى تقديم “طلب 
تغطية”(، إال أننا إذا قمنا بذلك، فيمكن تقديم طلب التغطية هاتفًيا أو من خالل البريد العادي، 

أو البريد اإللكتروني، أو رسالة نصية، أو عبر إحدى خدمات التداول اإللكترونية الخاصة بنا. يعتبر 
طلبالتغطيةمقدًمابمجردتلقيكهذااإلخطار،وفًقاللبند14)10(.وُيعدمايليإفادةبتقديمناطلبا
لك:)أ(إذاتركنارسالةنطلبمنكفيهااالتصالبناولمتقمبذلكفيغضونوقتمعقولبعدتركنا
لهذهالرسالة؛)ب(إذاكناغيرقادرينعلىتركهذهالرسالةوبذلنامابوسعنابشكلمعقوللمحاولة

االتصالبكهاتفًيا)بآخررقمهاتفأخطرتنابه(،غيرأننالمنتمكنمناالتصالبكعلىهذاالرقم.ينبغي
أنتعتبرأيةرسالةتركناهالكنطلبمنكفيهااالتصالبناعلىأنهاأمرعاجلإلىأبعدالحدود،مالم
لوقًتامناسًبافيسياقهذا نحددخالفذلكحينتركهالك.تقروتوافقمنجانبكعلىأنمايشكِّ

البندقديتأثربحالةالسوقاألساسية،وأنهقديكونمسألةدقائقأومسألةفوريةوفًقاللظروف.تقع 
عليك مسؤولية إخطارنا على الفور بأي تغيير يطرأ على بيانات االتصال الخاصة بك، وتزويدنا 

ببيانات االتصال البديلة، والتأكد من استيفاء طلباتنا للهامش إذا تعذر االتصال بك على عنوان 
جهة االتصال، أو رقم الهاتف الذي أخطرتنا به )كأن تكون على سفر أو في يوم عطلة أو ممنوعا 
من االتصاالت بسبب عطلة دينية(. ولن نكون مسؤولين عن أية خسائر، أو تكاليف، أو مصاريف، 

أو أضرار تتكبدها نتيجة إخفاقك في القيام بذلك.

)7( بمقتضىالبند15)8(الواردأدناه،سيحقلنا،فيأيوقت،زيادةالهامشالمطلوبمنكبالمعامالت
المفتوحةأوخفضه،أوتغييرالترتيباتاالئتمانيةالخاصةبحسابك.وتوافقمنجانبكعلىأنه،بغض

النظرعنالطريقةالعاديةالتينتواصلمنخاللها،يحقلناإخطاركبتغيرمستوياتالهامش،أوالترتيبات
االئتمانيةالخاصةبحسابك،بأيةوسيلةمنالوسائلالتالية:الهاتف،أوالبريد،أوالبريداإللكتروني،أو

الرسائلالنصية،أومنخاللإحدىخدماتالتداولاإللكترونيةالخاصةبنا،أوعنطريقنشرإخطاربالتغيير
علىموقعنااإللكتروني.ستكونأيةزيادةفيمستوياتالهامشواجبةومستحقةالدفعفيالحال

حسبطلبنا،بمافيذلكطلبناالُمعتبروفًقاللبند15)6(.سيصبحأيتغييرفيترتيباتاالئتمانالخاصة
بحسابكساريالمفعولمنوقتإخطاركبه،والذيقديكونعلىالفور.لننزيدمتطلباتالهامشأو
نغيرترتيباتاالئتمانالخاصةبحسابكإالللضرورة،وفقتقديرناالمعقول،علىسبيلالمثالوليسالحصر،

رًداعلىأيممايليأوتحسًباله:

)أ(تغيرتقلباتاألسعارو/أوالسيولةفيالسوقاألساسيةأوفياألسواقالماليةبصفةعامة؛  

)ب(األخباراالقتصادية؛  

)ج(شركةتمثلأدواتهاالماليةمعاملتك-كلهاأوجزًءامنها-أصبحتأوأشيعأنهاُمعسرة،أومتوقفة  
عنالتداول،أوتجريأحدأحداثالشركة؛

)د(قيامكبتغييرنمطتعاملكمعناو/أومعالشركةالمنتسبةلنا.  

)هـ(تغيرظروفاالئتمانأوتقييمنالمخاطراالئتمانالخاصةبك؛  

)و(تعرضكإليناو/أوإلىشركةمنتسبةلنا،والمتركزفيسوقأساسيةمحددة،أوفيقطاعمحدد  
)مجموعةمناألوراقالماليةفيالسوق،والتيترتبطعادةبمجموعةخاصةفيالقطاع(.

)ط(تعرضناأوتعرضشركةمنتسبةلناتتركزفيسوقأساسيةمحددة،أوفيقطاعمحدد)مجموعة 
مناألوراقالماليةفيسوقعادًةماترتبطبمجموعةخاصةفيالقطاع(كنتيجةلتعامالتكمعنا

والتيتمجمعهامعتعامالتالعمالءاآلخرينالتابعينلنا،و/أوللشركةالمنتسبةلنا.

)هـ(تغييرالهامشالذيتفرضهأطرافالتحوطالمقابلة،أوقواعدالهوامشالتيتحددهاالسوق 
األساسيةذاتالصلة؛أو

)ز(أيتغييرفيالتنظيماتالمعمولبها. 

)8( إذاكنتعمياًلبالتجزئة،فاليجبانيتجاوزمبلغالهامشالمطلوبمنكككل،فيأيوقت،أقصى
حدللهامشعلىالنحوالذينحددهفيوقتالتصنيف.

16. السداد وتحويل العمالت والمقاصة

)1( جميعالمدفوعاتالتيتتمبموجبهذهاالتفاقية-باستثناءمدفوعاتالعمولة،وقسطتحمل
المخاطرةالمحدودة،والهامش،المستحقةوواجبةالدفعوفًقاللبنود5و12و14علىالتوالي،تكون
واجبةالدفعفورطلبنا،والذيقديكونشفهًياأوخطًيا.يجبسدادهذهالمدفوعاتبمجردطلبها،

ويجباستالمهامنقبلناكاملًةوفيصورةمبالغخالصةفيحسابك.

)2( يجبعليكاالمتثاللمايليعندتسديدالمدفوعاتالمستحقةلنا:

)أ(يلزمتسديدالمدفوعاتالمستحقة)بمافيهامدفوعاتالهامش(بالجنيه،أواليورو،أوالدوالر  
األمريكي،مالمنتفقعلىخالفذلكأونحدده.

)ب(يمكنكتسديدأيمدفوعاتإلينا)بمافيهاأيةدفعةمقابلالهامش(،عنطريقالتحويل  
البنكيالمباشرمقابلالقيمةخالل24ساعة،أوعنطريقالبطاقات)مثل:بطاقاتالسحب(،أو
عنطريقأساليبدفعبديلةإذاكانتمتاحة.الحظأننانحتفظبالحقفيفرضرسوممعقولة
علىمعالجةدفعاتك،والتيتعكسبصورةعامةالتكلفةالواجبسدادهالنا،فيإطارتقديم

حلولالدفعهذهلك،وتكونمستحقةوواجبةالدفعفيوقتالدفع.

)ج(قدنقبلمنكالمدفوعاتبشيكوفقتقديرنا،وذلكرهًنابأيةبنودنخبركبهاعندإخطارك 
بقبولنالتلكالمدفوعات.وينبغيتسطيرالشيكاتوسدادهالشركةIGالمحدودةأوغيرهامن
المستفيدينكماسنخطركبذلك،وينبغيكتابةرقمحسابكبوضوحعلىالوجهالمقابلمن

الشيك.نحتفظبالحقفيفرضرسوممناسبةمتىأتحنالكالدفعبشيك.

)د(عندتحديدماإذاكناسنقبلمنكالمدفوعاتبموجبهذاالبند،سنراعيواجباتنابموجب 
القانونفيمايتعلقبمنعاالحتيال،ومكافحةتمويلاإلرهاب،واإلفالس،وغسيلاألموال،و/أو

الجرائمالضريبية.وتحقيًقالهذهالغاية،يمكنناوفًقالتقديرناالمطلقمراعاةالقانون،ورفضتلقي
المدفوعاتمنكأومنأيطرفثالث،وإعادةاألموالإلىمنأرسلها.وبصفةخاصة،قدال

نقبلالمدفوعاتمنحساببنكيإذالميكنواضًحالناأنهذاالحسابالبنكيباسمك.

العملة األساسية وتحويل العمالت
)3( يتعينعليكأنتكونعلىعلمبمايليعندماتفتحمعاملةأوعندماتودعأموااًلفيحسابكبعملة

غيرعملتكاألساسية:

)أ(تقععليكالمسؤوليةفيأنتكونعلىعلمبالعملةالمحددةعلىأنهاعملتكاألساسية. 
وتتوفرتفاصيلعملتكاألساسيةعلىإحدىخدماتالتداولاإللكترونيةالخاصةبنا،أوعنطريق

االتصالالهاتفيبأحدموظفينا.

)ب(تؤديبعضالمعامالتإلىتراكمالربح/الخسارةبعملةغيرعملتكاألساسية.وُتحددتفاصيل  
المنتجالعمالتالتيتتمبهامختلفالمعامالتأوبداًلمنذلكتكونتلكالمعلوماتمتاحة

منأحدموظفيناحسبالطلب.

)ج(قدنقدمإليكالمعلوماتالتيتعرضأرصدتكمتعددةالعمالتبالقيمةالمعادلةلعملتك  
األساسية،باستخداماألسعارالسائدةوقتعرضالمعلومات،وذلكمنوقتآلخر)علىسبيل
هلميتمتحويلاألرصدةفعلًيا، المثالفيالبياناتالخاصةبك(.ومعذلكيتعينعليكمالحظةأنَّ

تقديمالمعلوماتبعملتكاألساسيةإنماهومنبابالعلمواإلحاطة. وأنَّ

)د(سيتمضبطحسابك،غيابًيا،علىتحويلاألرصدةالموجودةفيهبعمالتغيرعملتكاألساسية  
إلىعملتكاألساسيةعلىالفور،مالمنتفقعلىخالفذلكمعك.ويعنيذلكأنهبعدإغالق
معاملةتتمبالعملةغيراألساسية،أوتنقيلها،أوانتهاءصالحيتها،سيتمتحويلاألرباحأوالخسائر

الناجمةعنتلكالمعاملةتلقائًياإلىالعملةاألساسية،ونشرهافيحسابكبهذهاألخيرة.وسنقوم
كذلكتلقائًيابشكلغيابي،بتحويلأيةتعديالت،أورسومعملةغيرأساسية)مثلرسومالتمويل

وتعديلتوزيعاتاألرباح(إلىعملتكاألساسية،قبلحجزهذهالتعديالتأوالرسومبحسابك،
وسنقومتلقائًيابتحويلأيةأموالتلقيناهامنكبعملةغيرأساسيةإلىعملتكاألساسية.

)هـ(باستثناءمايتعلقبالمعامالتمحدودةالمخاطر،قدنوافقعلىأنهبداًلمنالتحويلالتلقائي  
لمبالغالعملةغيراألساسيةقبلوضعهافيحسابك)كماهوموّضحفيالبندرقم16)3()د(
أعاله(،قدنضعهذهالمبالغفيحسابكبالعملةغيراألساسيةذاتالصلة،وسنجريعمليات
تكدسالرصيدالمتكرر)علىسبيلالمثاليومًياأوأسبوعًياأوشهرًيا(،والتيستحولكلأرصدة
العملةغيراألساسيةالقائمةبحسابكإلىعملتكاألساسية.وبناًءعلىنوعالحساب،قدال

تتوفربعضتكراراتتكدسالرصيدهذهلك.
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)و(يجوزلكإلغاءاالشتراكفيكٍلمنالتحويلالفوري)علىالنحوالموضحفيالبندرقم16)3(  
)د(وعملياتتكدسالرصيدالمتكرر)علىالنحوالموضحفيالبندرقم16)3()هـ((إذاكانلديك
نوعحسابيتيحلكالقيامبذلك)وفًقاالتفاقبيننا(.يمكنناتحويلاألرصدة)بمافيهااألرصدة
السالبة(و/أواألموالالقائمةباالئتمانبعملةغيرأساسيةإلىعملتكاألساسية،وذلكعندما

نعتبرذلكأمًراضرورًياوعقالنياأوعندطلبكلذلك.

)ز(ستكونجميعالتحويالتالتيتتموفًقالهذاالبندبسعرصرفاليتجاوز+/%0.5-منسعر  
السوقالسائدفيوقتالتحويل.

)ح(حينتحافظعلىالمعامالتبعملةغيرالعملةاألساسية،و/أوحينتفضلإلغاءاالشتراكمن 
التحويلالفوريبموجبالبند16)3()هـ(أو)16()3()و(،فإنكتعرضنفسكلمخاطرتعارض

العمالت.تقرمنجانبكوتوافقعلىتحملكمسؤوليةإدارةهذهالمخاطر،والتعاملمعها،
وعلىعدمتحملناأليةخسائرتتعرضلهانتيجةلذلك.

لبهااألرصدةبعملةغيرالعملةاألساسية )ي(نحتفظبالحقفيتغييرالطريقةالتيندير،و/أونحوِّ 
فيأيوقتمستقباًل،عنطريقتقديمإخطارمسبقمدتهعشرةأيامعمل.فعلىسبيل

جميعمبالغالعملةغيراألساسيةفيحسابكسيتمتحويلهافيالحال، المثال،قدنخطركبأنَّ
علىالنحوالمبينفيالبندرقم16)3()د(،أويمكنناإخطاركبتغيرمعدلعمليةتكدسالرصيد

المتكررليصبحأكثرتكراًراأوأقل.

الفائدة
)4( سوف تدفع لنا الفائدة عن أية مبالغ مستحقة فيما يخص أية معاملة، وأية رسوم حساب 

عام أخرى )على سبيل المثال، رسوم بيانات السوق(، والضرائب، حيثما ينطبق ذلك، التي أخفقت 
في دفعها في تاريخ االستحقاق ذي الصلة. ستتراكم الفائدة على أساس يومي اعتباًرا من تاريخ 

االستحقاق، إلى التاريخ الذي يتم فيه تلقي الدفعة المستحقة على حسابك بالكامل في األموال 
الخالصة، بمعدل ال يتجاوز %4 من المعدل المرجعي المعمول به لدينا من وقٍت آلخر )التفاصيل 

متاحة عند الطلب( وتكون مستحقة الدفع عند الطلب.

تحويل األموال
)5( لسنا ملزمين بتحويل أية أموال إليك إذا كان من شأن ذلك أن يخفض رصيد حسابك )مع 

األخذ في االعتبار األرباح والخسائر الجارية(، لمستوى أقل من مدفوعات الهامش المطلوبة على 
معامالتك التتمة. باستثناء ذلك، وبموجب البنود 16)6( و16)7( و16)8( و16)9(، يتم تحويل 

األموال الُمعلقة الئتمان حسابك إذا طلبت ذلك. وإذا لم تطلب ذلك، فلن نكون ملزمين بتحويل 
هذه األموال إليك، وإن كنا ال نستبعد القيام بذلك وفق مطلق تقديرنا. ستتحمل كافة الرسوم 
البنكية الناشئة عن ذلك مهما كان حجمها، ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك. وتخضع الطريقة 

التي نتبعها في تحويل األموال إليك لتقديرنا المطلق، مع األخذ في االعتبار واجباتنا بموجب 
القانون فيما يتعلق بمنع االحتيال، ومكافحة تمويل اإلرهاب، وغسيل األموال، و/أو مخالفات 

الضرائب. ونقوم عادة بتحويل األموال بنفس الطريقة وإلى نفس المكان الذي تلقيناها منه. بيد 
 إنه يحق لنا في الظروف االستثنائية، وفًقا لتقديرنا المطلق، أن ننظر في استخدام بديل 

مناسب آخر.

المقاصة
دة،أومبالغمستحقة،أوأرصدةمدينةمستحقةلنا)يشارإليهامنفردة )6( فيحالةتجاوزأيةخسائرمتكبَّ

بلفظ“خسارة”ومجتمعةبلفظ“خسائر”(فيمايتعلقبأحدالحساباتبموجبهذهاالتفاقية،والتيقد
يكونلكفيهافائدةتتجاوزكلالمبالغالمودعةلدينافيمايتصلبهذاالحساب،فإنهيجبعليكدفع
هذهالزيادةإليناعلىالفور،سواًءطلبناذلكأملمنطلبه.وفيحالةتجاوزأيةخسائرمستحقةلناوألية
شركةمنتسبة،فيمايتصلبحساباتقديكونلكفيهافائدة،جميعالمبالغالمودعةلديناوأليةشركة
منتسبةأخرى،فيمايتعلقبجميعالحساباتالتيقديكونلكفيهافائدة،فإنهيجبعليكدفعهذه

الزيادةإليناعلىالفور،سواًءطلبناذلكأملمنطلبه.

)7( مععدمالمساسبحقنافيمطالبتكبالدفعوفًقاللبنود16)1(و16)2(و16)6(أعاله،فإنلناالحق
فيالمقاصةفيأيوقتفيمايخص:

)أ(أيةخسائرفيمايتعلقبأيحسابتحتفظبهلدينا،بموجبهذهاالتفاقيةأوغيرها،مقابلأية 
مبالغ،أوأدواتأوأصولأخرىنحتفظبها)يشارإليهامنفردةبلفظ“مبلغ”ومجتمعًةبلفظ“مبالغ”(،

بموجبهذهاالتفاقيةأوغيرها،لصالحك.

)ب(أيةخسائرفيمايتعلقبأيحسابلكلدىشركةمنتسبة،مقابلأيةمبالغمحفوظةلديناأو 
لدىشركةمنتسبة،بموجبهذهاالتفاقيةأوغيرها،لصالحك؛

)ج(أيةخسائرفيمايتعلقبأيحسابلكلدينا،بموجبهذهاالتفاقيةأوغيرها،مقابلأيةمبالغ  
محفوظةلدىشركةمنتسبةلصالحك؛

)د(فيحالكنتتمتلكحساًبامشترًكالدينا،بموجبهذهاالتفاقيةأوغيرها،أولدىشركة  
منتسبة،أيةخسائرتسببفيحدوثهاحاملالحسابالمشتركاآلخر،بمقتضىحسابمشترك،

بموجبهذهاالتفاقيةأوغيرها،أوشركةمنتسبة،مقابلالمبالغالمحتفظبهالديناأولدى
شركةمنتسبةلصالحكفيحسابمشترك.

وتجنًباللشك،)1(تنطبقالبنود16)7()أ(و16)7()ب(و16)7()ج(علىأيحسابمشتركتمتلكهلدينا،
بموجبهذهاالتفاقيةأوغيرها،أولدىشركةمنتسبةتابعةلنا،وعلىأيمبالغمحتفظبهالديناأولدى

شركةمنتسبة،فيمايتعلقبحامليالحسابالمشترك،)2(وتنطبقالبنود16)7()أ(و16)7()ب(و16)7( 
)ج(علىأيحسابقدتحصلفيهعلىفائدةكمالوكانحساًبامحفوًظالكلدينا،وكمالوكانحساًبا

نحتفظفيهبمبالغلصالحك.

ألغراض توضيحية فقط – إذا كنت أ، فإن الجدول التالي يوضح الحسابات واألموال التي يجوز 
لنا الحصول عليها لمقاصة الخسائر المتكبدة على الحسابات التي تحفظها لدينا )أو لدى شركة 

منتسبة(، بنفسك )أ فقط(، وإذا كان لديك حساب مشترك )أ و ب مًعا( مع شخص آخر، ب، 
والحسابات واألموال التي قد نحصل عليها لمقاصة الخسائر المتكبدة في الحسابات المشتركة، 

وعلى الحسابات األخرى التي يحتفظ بها ب لدينا )أو لدى شركة منتسبة(.

ب فقط أ و ب مًعا أ فقط المبالغ الُمحتفظ بها في أي 
حساب لصالح:

ب فقط

أ و ب مًعا

أ فقط

ب فقط

أ و ب مًعا

أ فقط

أ و ب مًعا

يمكن مقاصتها مقابل الخسائر 
في أي حساب بواسطة:

 

)8( يجوزلنا،فيأيوقٍتودونإخطارك،بيعاألدواتأواألصولاألخرىالتينمتلك،أوتمتلكشركة
منتسبةلناحقاإلشرافأوالسيطرةعليهانيابًةعنك،منأجلالوفاءبالتزاماتكتجاهنا،أوتجاهتلك

الشركةالمنتسبةبموجبالبند16.وإذااحتجناإلىبيعأدواتُمحتفظبهانيابًةعنكللوفاءبالتزاماتك،
فستتحملجميعالرسوموالضرائبالمتكبدةللقيامبذلكبمافيذلكأيةرسومإداريةمعقولة.ستظل

مسؤواًلتجاهناعناألرصدةالقائمةالمستحقةبعدبيعاألدوات،ويكونالفرقفيالقيمةمستحقالدفع
لنافيالحال.

)9( طالماأنهناكخسائرقائمةفيمايتعلقبأيحسابقديكونلكفيهفائدةبموجبهذهاالتفاقية،
أوأيةاتفاقيةأخرىُمبرمةمعناأومعشركةمنتسبة،فيجوزلنافيكلتاالحالتينسواءأكانالحساب

مشترًكاأمغيرذلك،االحتفاظبملكيةأيةأدواتأوأصولأخرىمحتفظبهالدينا،أولدىشركةمنتسبة،
 أولحسابكلدينا،أولدىشركةمنتسبةفيمايتعلقبأيحسابقديكونلكفيهفائدة)ُيعرفهذا

الحقبحقالحجز(.

التنازل
)10( اليرقىإخفاقنافيواحدةأوأكثرمنحاالتإنفاذحقنافيالمطالبةبالدفعفيموعده،أو
 ممارسته)بمافيذلكحقنافيالمطالبةبالدفعالفوريللهامش(إلىكونهتنازاًلأواعتراًضاعلى

إنفاذذلكالحق.

17. حاالت التقصير وسبل االنتصاف المتعلقة بها

)1( يشكلكلممايلي“حالةقصرفيالوفاءبااللتزامات”:

)أ(عدمتسديدأيةدفعة)بمافيذلكأيدفعةمندفعاتالهامش(إلينا،أوإلىأيشركةمنتسبة  
تابعةلناوفًقاللشروطالواردةفيالبندين15و16؛

)ب(عدمالوفاءبأيالتزامواجبتجاهنا؛  

)ج(إذانتجعنأيةمعاملةأومجموعةمنالمعامالت،أوأيةخسائرتحققتأولمتتحقق،علىأية  
معامالتأومجموعةمنالمعامالتالتيفتحتها،تجاوزكأليائتمانأوحدآخرمفروضعلى

تعامالتكمعنا؛

)د(إذاكنتفرًدا،أوفيحالةوفاتكأوعجزك؛ 

 )هـ(عندشروعطرفثالثفيإجراءاتإشهارإفالسك)إذاكنتفرًدا(،أوتصفيةأعمالك،أوتعيينُمصفِّ 
أوحارسقضائيألجلكأوأليمنأصولك)إذاكنتشركةأواتحادشركاتأوشركةأشخاص(،أو

)فيأيحالة(إذاقمتبأيةتسويةأوتصالحمعالدائنين،أوأيإجراءآخرمماثلأومشابه؛

)و(متىكانأوأصبحأيتعهدأوضمانأقررتهفيهذهاالتفاقية،بمافيذلكعلىسبيلالمثالال  
الحصر،التعهداتوالضماناتالمنصوصعليهافيالبنود9)1(و9)18(و20)1(و21)2(غيرصحيح؛

)ز(عندماتكونغيرقادٍرعلىدفعمديونياتكوقتاستحقاقها؛  

)ح(فيحالارتكابكجريمةاحتيالأوإذاكنتمخادًعافيمعامالتكمعنا،فيمايتعلقبحسابكمعنا 
بموجبهذهاالتفاقية،أوحسابآخرمعنا،أومعشركةمنتسبةتابعةلنا؛

)ط(فيحالةانتهاككالجوهريأوالمتواصلأليبندمنبنودهذهاالتفاقية؛ 

)ي(فيحالةحدوث“حالةقصرفيالوفاءبااللتزامات”)أًياكانوصفها(،بموجباالتفاقيةالمعمول 
بهافيمايتعلقبحسابكمعنا،أومعشركةمنتسبةتابعةلنا)خالًفالماهومنصوصعليه

بموجبهذهاالتفاقية(؛أو

)ك(أيةحاالتأخرىنعتقدفيهابصورٍةمعقولة،أنهمنالضروريأوالمستحسناتخاذأيإجراءوفًقا 
للبندرقم17)2(،لحمايةأنفسناأوجميععمالئنااآلخرينأوأيمنهم.

)2( إذاحدثتحالةقصرفيالوفاءبااللتزاماتفيمايتعلقبحسابك)حساباتك(لدينا،أوفيمايخصأي
حساب)حسابات(لكلدىأيمنشركاتناالمنتسبة،فإنهيحقلنا،وفقتقديرناالمطلق،اتخاذإحدى

الخطواتالتاليةأوبعضها،فيأيوقتوبدونإخطارمسبق:

)أ(اإلغالق،أواإلغالقالجزئي،أوالتعديللجميعتعامالتكأوأٍيمنهاعندمستوىإغالق،بناًء   
علىعروضاألسعارأواألسعارالسائدةفياألسواقالمعنيةفيذلكالوقت،أوفيحالةعدم

وجودها،عندالمستوياتالتينعتبرهاعادلةومعقولة،و/أوحذفأوتنفيذأيطلبيتعلق
بحسابكبهدفالحدمنتعرضكومستوىالهامش،أواألموالاألخرىالمستحقةعليك.

)ب(تحويلأيأرصدةمقومةبالعملةالمحددةفيحسابكإلىعملةأخرى. 
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17. حاالت التقصير وسبل االنتصاف المتعلقة به )التتمة(

)ج(ممارسةحقوقالمقاصةبموجبالبنود16)6(و16)7(و16)8(و16)9(واالحتفاظبأيةأموالأو  
استثمارات)بمافيهاأيفائدةأومبالغأخرىمستحقةالدفع(،أوأصولأخرىمستحقةلكأونحتفظبها
نيابًةعنك،وبيعهادونإخطاركبالسعروالطريقةالتينحددها،علىنحومعقول،فيإطارتطبيقعائدات

البيعواإلعفاءمنتكاليفالبيع،والمبالغالمضمونةبموجبهذاالبند.

)د(إغالقجميعحساباتكلديناأوأٍيمنهامهماكانتطبيعتها،وتحويلأيةأموالمستحقةالدفع  
لكتخضعأليةحقوقمقاصةبموجبالبنود16)6(و16)7(و16)8(و16)9(،وأيةحقوق

بموجبهذاالبندرقم17)2(ورفضالدخولفيأيمعامالتأخرىمعك.

)هـ(إنهاءهذهاالتفاقيةوفًقاللبندرقم28)4(. 

)3( فيحالةاتخاذأيإجراءبموجبالبند17)2(،فقدنتخذبعضالخطوات،متىكانذلكممكًناوبصورٍة
معقولة،إلخطاركقبلممارسةهذهالحقوق.ومعذلك،فإننالسناملزمينبفعلهذا،وأيإخفاقمن

جانبنافياتخاذتلكالخطواتلنيبطلاإلجراءالذينتخذهبموجبالبند17)2(.

)4( إذاحدثتحالةقصرفيالوفاءبااللتزامات،فإنناالنكونملزمينباتخاذأٍيمنالخطواتالموضحةفي
البند17)2(وقدنسمحلك،وفقتقديرناالمطلق،بمواصلةالتداولمعنا،أونسمحببقاءمعامالتكمفتوحة.

)5( تقربأنه-فيحالةالسماحلكبمواصلةالتداولأوببقاءمعامالتكمفتوحةبموجبالبند17)4(-فقد
يؤديذلكإلىتكبدكمزيًدامنالخسائر.

)6( تقروتوافقعلىأنه،عندإغالقالمعامالتبموجبهذاالبند17،قديكونمنالضروريبالنسبةلنا
“تنفيذ”الطلب.وقديؤديهذاإلىإغالقمعاملتكعلىمراحلبأسعارعطاءمختلفة)فيحاالتالبيع(،
أوبأسعارعرضمختلفة)فيحاالتالشراء(،مماينتجعنهالوصولإلىمستوىإغالقكليلمعاملتك،

يعقبهاتكبدمزيدمنالخسائرعلىحسابك.تقروتوافقمنجانبكعلىأنناالنتحملأيةمسؤوليةتجاهك
نتيجًةأليعمليةتنفيذلمعامالتك.

18. أموال العمالء

)1( سوفنتعاملمعاألموالالتينتلقاهامنكأونحتفظبهانيابًةعنكوفًقاللقواعدالمتعلقةبأموال
العمالء،التابعةلسلطةدبيللخدماتالمالية،ونتيجةلذلك،سيتمحفظتلكاألموالبشكلمنفصلعن
األموالالتيتخصنا،وفيحالأيإشهارلإلفالسأوتصفيةأوأحداثتوزيعأخرىتنصعليهاسلطةدبي
للخدماتالمالية،فسوفتخضعهذهاألمواللقواعدتوزيعأموالالعميل،التابعةلسلطةدبيللخدمات
المالية.سوفنفصحلكعناألساسوالبنودالتينحتفظبهذهاألموالوفًقالها،بمجرداستالمها،في

أقربوقتيكونفيهذلكممكنامنالناحيةالعمليةعلىنحومعقول.

)2( سيتماالحتفاظبأموالكفيحساباتمصرفيةمجّمعةللعمالء،فيمؤسساتمصرفيةمحددة
خاصةباألطرافالثالثة،حسبتحديدنا،ووفًقاللقواعدالمتعلقةبأموالالعمالء.سوفنحتفظبدفاتر
وسجالتأموالالعمالءالتينحتفظبهانيابًةعنكونحافظعليها.سوفنزودكببياناتأموالالعمالء

التينحتفظبهانيابًةعنك،وفًقاللقواعدالمتعلقةبأموالالعمالء.ووفًقاللقواعدالمتعلقةبأموال
العمالء،فإنهيجوزلكطلبهذاالبيانفيأيوقترهًنابموافقتك،علىأنهيجوزلنافرضرسمإداري

لتغطيةالتكاليفالتينتكبدهالتزويدكبأيبيانمنهذاالقبيل.يجوزلناوضعاألموالفيحسابات
الودائعبإخطارسابق،أوألجل،معوجودفترةإخطارأوأجليصلإلى95يوًما.اليؤثروضعأموالالعمالء
فيحساباتالودائعبإخطارسابقأوألجلفيحدذاتهعلىقدرتكعلىالتعاملمعاألرصدة،أوسحبها

منحسابكلدينا،إالأنهذهالمبالغقدالُتتاحعلىالفورعندطلبها.

)3( وفقا لقواعد أموال العميل، في حالة تحملنا رسوم الفائدة لعقد أموال العميل بالنيابة عنك 
مع مؤسسات مصرفية كطرف ثالث، فإنك توافق على أننا قد نفرض عليك رسوما لعقد أموال 

العميل بالنيابة عنك وفقا لسياسة فوائد أموال العميل الخاصة بنا. أنت توافق على أنه يجوز 
لنا التوقف عن التعامل مع أي أموال يتم خصمها وفقا لسياسة فوائد أموال العميل الخاصة 

بنا باعتبارها أموال العميل، وسيتم نقل ملكية ذلك المال بشكل ال رجعة فيه منك إلينا. تتوفر 
تفاصيل سياسة فوائد أموال العميل في تفاصيل المنتج أو من أحد موظفينا.

)4( قدنحتفظبأموالالعميلفيحسابمصرفيللعميللدىبنكيقعخارجمركزدبيالماليالعالمي.
قديختلفتطبيقالنظامالقانونيوالتنظيميعلىأيبنكمنهذاالقبيلعنأينظاممعمولبهفي
مركزدبيالماليالعالمي،وفيحالةإشهاراإلفالسأوأيإخفاقآخرمكافئلذلكالبنك،يمكنالتعامل
معأموالكعلىنحومختلفعنذلكالذييطّبقإذاماتماالحتفاظباألمواللدىأحدالبنوكفيمركز
دبيالماليالعالمي.بموجبالبند18)1(أو18)2(أو18)4(،النتحملمسؤوليةإفالسأيبنكأوطرف

ثالثآخريحتفظباألموالأوأفعالهأوإغفاالته.

)5( ليس من سياستنا دفع فائدة إليك عن أية أموال للعميل نحتفظ بها بالنيابة عنك، وبإبرام 
هذه االتفاقية، فإنك تقر بأنك تتنازل عن أي استحقاق للفائدة بموجب القواعد المتعلقة بأموال 

العمالء أو غيرها. 

 

)6( فيحالةعدموجودحركةفيرصيدحسابكلفترةستسنواتعلىاألقل)بصرفالنظرعنأي
مدفوعاتأوإيصاالترسومأوفائدةأوبنودمماثلة(،وعدمقدرتناعلىتتبعكعلىالرغممناتخاذ

خطواتمعقولةللقيامبذلك،فإنكتوافقوتمليعليناجوازالتوقفعنالتعاملمعأموالكعلىأنها
أموالعميل،كماقدننقلملكيةتلكاألموالمنكإلينابصورةنهائية.فيمثلهذهالظروف،سنتعهد
بشكلغيرمشروط)إمانحناوشركةمنتسبةلنا(بدفعمبلغيعادلرصيدمالالعميلالمعنيالذيتم

تحويله.فيحالطالبتبرصيدمالالعميلفيالمستقبل.

)7( وفقاللبند27)3(،توافقعلىانناقدنرسلأموالالعميلإلىطرفثالث،كجزءمننقلملكية
أعمالنااوجزءمنها.

19. التعويض وااللتزام

)1( وفًقاللبند1)7(،فإنكتتحملمسؤوليةجميعااللتزاماتأوالخسائرأوالتكاليفأًياكاننوعهاأو
طبيعتها،والتيقدنتكبدهانتيجةأيإخفاقمنجانبكفيأداءأٍيمنالتزاماتكبموجبهذهاالتفاقية،
وذلكفيمايتعلقبأيةمعاملةأوأيةمعلوماتأوإعالنمزيفُيقدمإليناأوإلىأيطرفثالث،السيما

إلىالبورصة.تقربأنهذهالمسؤوليةتمتدلتشملالتكاليفوالمصاريفالقانونيةواإلداريةالتييتم
تكبدهافيمايتعلقباتخاذأيإجراءقانونيأوإجراءاتتحقيقضدك،أوإصدارتعليماتأليوكالةتحصيل

ديون،السترداداألموالالمستحقةلنامنك.

)2( توافقعلىعدمتحملناالمسؤوليةعنأيةخسائر،و/أوالتزامات،و/أوأحكامقضائية،و/أوقضايا،و/
أوإجراءاتقضائية،و/أودعاوى،و/أوتعويضات،و/أوتكاليفتتكبدها،تنتجأوتنشأعنأيفعلأوإغفال
منجانبأيشخصيصلإلىحسابكباستخدامرقمحسابك،و/أوكلمةمرورك،و/أوتفاصيلكاألمنية،

سواًءأسمحتلهبالوصولأمال.

)3( النتحملمسؤوليةأيتقصير،أوإغفاالت،أوأخطاءمنأيطرفثالثأوشركةمنتسبة،إالفيحال
وجودإهمال،أواحتيال،أوإخاللمتعمدمنجانبنافيمايتعلقبتعيينهذاالطرفالثالث.

)4( يتمتقديممعلوماتمحددةفيمايتعلقبخدماتنابواسطةأطرافثالثة،والنتحملمسؤوليةأي
عدمدقةأوأخطاءأوإغفاالتفيالمعلوماتالتيتقدمهالناإالإذاكانتعدمالدقةأواألخطاءأو
اإلغفاالتتلكنتيجةإهمالأواحتيالأوإخاللمتعمدمنجانبنافيمايتعلقبتعيينهذاالطرفالثالث.

)5( دوناإلخاللبأيبندآخرمنبنودهذهاالتفاقية،لننتحملمسؤوليةأيةخسارة،أوتكاليف،أو
مصروفاتتتكبدهانتيجًةألٍيممايلي:

)أ(أيتأخير،أوعيب،أوإخفاقفيجميعبرمجياتخدماتالتداولاإللكترونية،أوأيةأنظمةأوروابط 
شبكات،أوأيوسائلتواصلأخرىأوجزٍءمنها.

)ب(أيفيروساتعاديةعلىالكمبيوتر،أوديدانالحاسوب،أوقنابلبرمجيات،أوعناصرمماثلة 
تدخلإلىأجهزةأوبرامجالكمبيوتر،عنطريقخدماتالتداولاإللكترونية،إالإذاكانتهذه

الخسارةأوالتكاليفأوالمصروفاتنتيجةإهمالأواحتيالأوإخاللمتعمدمنجانبنا.

)6( دوناإلخاللبأيبندآخرمنبنودهذهاالتفاقية،لننتحملمسؤوليةأيةخسارة،أوتكاليف،أو
مصروفاتتتكبدهانتيجًةألٍيممايلي:

)أ(أيعجزمنجانبكعنفتحمعاملةأوإغالقها؛أو 

)ب(أيسببخارجعنسيطرتناالمعقولة،ويكونتجنباألثرالناجمعنهخارًجاعنسيطرتناالمعقولةأيًضا. 

)7( دونالمساسبأيةبنودأخرىمنهذهاالتفاقية،لننتحملمسؤوليةأيةخسارةتعتبرأثًراجانبًيا
للخسارةأوالتلفالرئيسي،والتيالتكوننتيجةمتوقعةالنتهاكهذهاالتفاقية،بمافيذلكعلىسبيل
المثالالالحصر،خسارةاألعمال،أوخسارةاألرباح،أواإلخفاقفيتفاديالخسارة،أوفقدانالبيانات،أو
فقدانالبياناتأوتلفها،أوخسارةاالسمالتجاريوالسمعةالطيبة،بسببأيفعلأوإغفالمنجانبنا

بموجبهذهاالتفاقية.

)8( اليقيدأيشيءواردفيهذهاالتفاقيةمسؤوليتناعناإلصابةالشخصيةأوالموت.

20. التعهدات والضمانات

)1( تتعهدلنابمايليوتضمنه،وتوافقعلىأنكلتعهدوضمانيعتبرمكرًرافيكلمرةتفتحفيها
معاملةأوتغلقها،بالرجوعإلىالظروفالسائدةفيذلكالوقت:

)أ( أنالمعلوماتالمقدمةإلينافياستمارةالطلبوفيأيوقتبعدذلكصحيحةودقيقةمن   
جميعالجوانب؛

)ب(أنكمخولعلىالنحوالواجبلتسليمهذهاالتفاقيةوتنفيذها،ولفتحكلمعاملةوإغالقها، 
وللوفاءبالتزاماتكبموجبهذهاالتفاقيةوهذهااللتزامات،وأنكقداتخذتجميعاإلجراءات

الالزمةلتنفيذهذااإلبراموتسليمهوإنجازه؛

)ج(أنكستبرمهذهاالتفاقيةوتفتحكلمعاملةوتغلقهابصفتكموكال؛  

)د(أنأيشخصيمثلكفيفتحمعاملةأوإغالقها،وأيشخصيدخلفيهذهاالتفاقيةنيابًةعنك  
)إذاكنتشركةأوشركةأشخاصأواتحادشركات(،مخولعلىالنحوالواجببفعلذلكنيابًةعنك؛

)هـ(أنكقدحصلتعلىكلالتراخيصالحكومية،أوالتصاريحوالموافقاتاألخرىالمطلوبةمن  
جانبك،فيمايتعلقبهذهاالتفاقية،وفيمايتعلقبفتحالمعامالتأوإغالقها،وتكونهذه
التصاريحوالموافقاتساريةونافذةالمفعولبالكامل،وأنهقدتماالمتثاللجميعشروطها

وسوفيتماالمتثاللها؛
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20. التعهدات والضمانات )التتمة(

)و(لنيشكلتنفيذهذهاالتفاقية،وتسليمهاوإنجازها،وإجراءأيةمعاملةانتهاًكاأليقانون،أو 
نظام،أوميثاق،أوالئحةداخلية،أوقاعدةتسريعليك،أوالواليةالقضائيةالتيتقيمفيها،أو

أياتفاقيةتلتزمبها،أويتأثربهاأيمنأصولك؛

)ز(باستثناءالظروفاالستثنائية،لنترسلأموااًلإلىحسابك)حساباتك(لدينا،أوتطلبإرسالتلك  
األموالمنحسابك)حساباتك(،إلىحسابمصرفيبخالفالمحددفينموذجفتححسابك،أو

 علىالنحوالمتفقعليهخالفذلكمعنا.وسنحددوجودهذهالظروفاالستثنائيةمن
حيٍنآلخر؛

)ح(إذاكنتموظًفاأومقاواًلبإحدىشركاتالخدماتالمالية،أوبأيةشركةأخرىتتحكمفي 
المعامالتالماليةالتييتداولفيهاالموظفونوالمقاولون،فستقدملناإخطاًرامناسًبابهذا

الشأن،عالوًةعلىأيةقيودقدتسريعلىتداولك؛

)ط(لنتستخدمأسعارالعطاءوالعرضالتينطرحهاأليغرضبخالفأغراضالتداولالخاصةبك،  
وتوافقعلىعدمإعادةتوزيعأسعارالعطاءوالعرضالتينطرحهاعلىأيشخصآخر،سواء

أكانتإعادةالتوزيعهذهألغراضتجاريةأوألغراضأخرى؛

)ي(أنكسوفتستخدمالخدماتالتينقدمهابموجبهذهاالتفاقيةبحسننية،ولنتستخدمفي  
سبيلذلكأيةأجهزةإلكترونية،أوبرامج،أوخوارزمية،أوأيةإستراتيجيةتداول،أوأيةممارسات
مراجحةتهدفإلىالتالعب،أواستغاللطريقةصياغةأسعارالعطاءأوالعرضالتينطرحها،
أونقدمها،أوننقلها)علىسبيلالمثالالالحصر،التالعبالمستتر،أوالتالعبباألسعار،أو
التالعببالوقت(.وباإلضافةإلىذلك،فإنكتوافقعلىأناستخدامأيةأجهزة،أوبرامج،أو
خوارزمية،أواستراتيجيةأوممارسةفيتعامالتكمعنا،بحيثالتكونمعّرضالمخاطرمتعلقة

دلياًلعلىاستخدامكغيرالعادللخدماتنا؛ بتقلباتالسوق،ستعدُّ

)ك( أنكسوفتستخدمالخدماتالتينقدمهابموجبهذهاالتفاقيةبحسننية،ولنتستخدم 
-فيسبيلذلكأيةأجهزةإلكترونية،أوبرامج،أوخوارزمية،أوأيةاستراتيجيةتداول،تهدفإلى

التالعبأواالستغاللغيرالعادلأليةخدمةتداولإلكترونية؛

)ل(أنكلنتستخدمأيةبرامجمؤتمتة،أوخوارزميةأواستراتيجيةتداولإالوفًقالبنودهذهاالتفاقية؛  

)م(أنك،وباستثناءمانسمحبهبشكلصريح،لنتتواصلمعناولنتحاولالتواصلمعناإلكترونًيا  
بواسطةأيةواجهةمخصصة،باستخدامبروتوكوٍلما،مثلبروتوكولتبادلالمعلوماتالمالية،

أونقلالحالةالتمثيلي،أوأيةواجهةأخرىمنهذاالقبيل؛

)ن(أنكلنتقدملناأوتطلبمناأيةمعلوماتإلكترونًيا،بطريقةُيحتملأنُتشّكلضغطاعلىأية  
خدمةتداولإلكترونيةأوتحملهافوقطاقتها؛

)س(أنكلنتفككولنتحاولتفكيكأيةخدمةتداولإلكترونيةتشتملعلىأٍيمنالتطبيقات  
الشبكية،أوالمتنقلةالتابعةلنا؛و

)غ(أنتزودنابجميعالمعلوماتالتينطلبهابصورٍةمعقولةللوفاءبالتزاماتنابموجبهذهاالتفاقية،  
وتقدملناأيمعلوماتقدنطلبهامنكعلىنحومعقول،منحيٍنآلخر،ألغراضامتثالنا

للتنظيماتالمعمولبها.

)2( تشتملهذهاالتفاقيةعلىكاملالتفاهمبينالطرفينبخصوصخدماتالتداولالتينقدمها.

)3( فيحالعدموجوداحتيالأوتقصيرمتعمدأوإهمالمنجانبنا،فإنناالنقدمأيmضمانات
بخصوصأداءموقعنا)مواقعنا(علىاإلنترنت،أوخدماتالتداولاإللكترونية،أوالبرامجاألخرى،أومدى

مالءمتهاأليةأجهزةتستخدمهاأليغرضبعينه.

)4( ُيبطلأيانتهاكمنجانبكلضمانمقدمبموجبهذهاالتفاقية،بمافيذلكعلىسبيلالمثالال
الحصر،الضماناتالمقدمةفيالبند9)1(أو9)18(أو20)1(أو21)2(،أيةمعاملةمنبدايتها،أويمكنأن

يجعلنانغلقهاباألسعارالسائدةحينئٍذ،وفقتقديرناالمطلق.

)5( إذاكانتلديناأسبابمعقولةلالشتباهفيأنكقدانتهكتأحدالضماناتالمقدمةبموجبهذه
االتفاقية،بمافيذلكعلىسبيلالمثالالالحصر،الضماناتالمقدمةفيالبند9)1(أو9)18(أو20)1(

أو21)2(،فإنهيجوزلناإبطالالمعاملةمنبدايتها،أوإغالقهاباألسعارالسائدةحينئٍذ،وفقتقديرنا
المطلق،وذلكمالمتقدمدلياًليقنعنابأنكفيالحقيقة،لمتنتهكالضمانالذيكانسبباالشتباه

الذيدفعناالتخاذهذهاإلجراءاتبموجبهذاالبند.ولتجنبالشك،إذالمتقدمهذاالدليلفيغضون
ثالثةأشهراعتباًرامنتاريخاتخاذهذهاإلجراءات،بموجبهذاالبند،فستكونكلهذهالمعامالتباطلًة،

والغيًةفينهايةالمطافبينكوبيننا.

21. سوء استخدام السوق

)1( يجوزلناأننحتاطفيمسؤوليتناتجاهكمنخاللفتحمراكزماليةموازيةمعمؤسساتأخرى،أوفي
السوقاألساسية.وتتمثلنتيجةقيامنابهذافيأنهعندماتفتحمعاملةمتعلقةبسهمأوأداةماليةأخرى

أوتغلقها،فقديكونللمعامالت،منخاللتحوطنا،تأثيرضارعلىالسوقاألساسيةفيمايتعلقبهذه
األداة،باإلضافةإلىالتأثيرالذيقدتمارسهعلىأسعارناالخاصة.ينشأعنهذاسوءاستخدامللسوق،

وتكمنوظيفةهذاالبندفيالحيلولةدونحدوثإساءةاالستخدامهذه.

)2( تتعهدلنابمايليوتضمنه،وتوافقعلىأنكلتعهدوضمانيعتبرمكرًرافيكلمرةتفتحفيها
معاملةأوتغلقها:

)أ(لمولنتفتحمعاملةأومعامالتمعنابخصوصسعرسهممعين،إذاكانالقيامبذلكسيؤدي 
بكأوبغيركممنتتعاملمعهمللتعرضلسعرالسهمالذييعادلأويتجاوزمبلغالفائدةالمعلن

عنهبالشركةالمعنية.ولهذاالغرض،سيكونمستوىالفائدةالُمعلنعنهاهوالمستوىالسائد
فيالوقتالذيُيعَتّدبه،المحددوفقالقانونأومنِقبلالسوق)األسواق(الُمدرجفيهاالسهم.

)ب(لمولنتفتحمعاملةمعنافيمايتعلقبمايلي:  

)1( حدثطرح،أوإصدار،أوتوزيع،أوغيرهمناألحداثالمماثلة؛  

)2( حدثعرض،أواستحواذ،أواندماج،أوغيرهمناألحداثالمماثلة؛  

)3( أينشاطآخرخاصبتمويلالشركات،تكونمشارًكافيهأومعنًيابه;و  

)ج(لنتفتحمعاملةأوتغلقهاولنتقدمأيطلبيتعارضمعأيةتشريعاترئيسية،أوفرعية،أوأية  
قوانينأخرىتتصدىللتداولالدخيلأواحتكارالسوق.ألغراضهذاالبند،توافقعلىأنهيجوز
لناالمتابعةاستناًداإلىأنهعندماتفتحمعاملةمعناأوتغلقها،أوتقدمطلًباوفقسعرسهم
معين،يمكنمعاملتكعلىأنكتقومبالتداولفي“استثمارأواستثمارذيصلة”،بمفهوم
قواعدالسوقالمتبعةفيسلطةدبيللخدماتالمالية،وقانونأسواقمركزدبيالمالي

العالميللعام2012.

)3( فيحالة)أ(فتحأيةمعاملةأوإغالقها،أوتقديمطلبينتهكالتعهداتوالضماناتالموضحةفي
البند9)1(،أو9)18(،أو20)1(،أو21)2()ب(،أووجودشكوكمنطقيةلدينابأنكقدقمتبذلك،يجوز
لناوفقتقديرناالخاص،القيامبمايلي،ومندونأيإلزاميقععليناإلبالغكبالسببوراءإغالقالمعاملة

وأيةمعامالتأخرىقدتكونفتحتهافيذلكالوقت،عنداالقتضاء،وكذلكوفقتقديرناالخاص:

)أ(إنفاذالمعاملةأوالمعامالتضدكإذاثبتأنهامعاملةأومعامالتتنطويعلىخسارة؛  

)ب(التعاملمعجميعمعامالتكالتيتتوافقمعالحاالتالخاصةالمنصوصعليهافيهذاالبند  
باعتبارهاباطلة،إذاكانتمعامالتقمتبحصدأرباحمنورائها،حتىتقّدمدلياًلنطمئنإليه
يثبتأنكلمترتكبأيانتهاكللضمان،و/أوتحريفالذيكانالسببوراءشكوكناالتخاذ

إجراءاتبموجبهذاالبند.ودرءاللشك،إذالمتتمكنمنتقديمهذاالدليلخاللفترةثالثة
أشهرمنتاريخفتحهذهالمعاملة،والتيقمناباتخاذإجراءبشأنهابموجبهذاالبند،فستكون

كلهذهالمعامالتبينناوبينكباطلًة؛أو

)ج(إلغاءأيطلبفيحسابكلدينا. 

)4( ُتقربأنمعامالتكالمتداولةمعناهيأدواتخاصةبالمضاربة،وتوافقعلىعدمفتحأيةمعامالت
معنافيمايتعلقبأينشاطعلىنمطتمويلالشركات.

)5( تقربانالتداولفيالسوقاألساسيةإذاكانالغرضالوحيدلهذهالمعاملةهوالتأثيرعلىأسعار
العطاءأوالعرضالتينطرحهاغيرالئق،وتوافقعلىعدمإجراءأيمنهذهالمعامالت.

22. االئتمان

سيتمتبيانتفاصيلأيةترتيباتائتمانيةقدتكونمتاحةلكفيهذهالبنود،والشروطوالقيود،وستكون
خاضعةلها،علىالنحوالمتفقعليهفيالمراسالتالمنفصلة.ونحتفظبحقنافيتغييرأيةترتيباتائتمانية

متفقعليهامعكفيأيوقت.وتقربأنكعندماتتداولمعنابخصوصائتمانمعين،فالَيضعأيحد
وضعتهعلىحسابكأومبلغللهامشدفعتهأيةقيودعلىخسائركالمحتملةبخصوصالمعاملة.تقر

وتوافقبأنمسؤوليتكالماليةتجاهناقدتفوقمستوىأيائتمانأوأيحدُيفرضعلىحسابك.

23. األحداث القهرية

)1( يجوزلناوفقتقديرناالمعقولتقريروجودظروفطارئةأواستثنائيةبالسوق)ُيشارإليهاباسم
“األحداث القهرية”(،ومنثمإبالغمركزدبيالماليالعالميفيالوقتالمناسب،إلىجانباتخاذ

خطواتمعقولةإلبالغك.وتتضمناألحداثالقهريةعلىسبيلالمثالالالحصرمايلي:

)أ(أيفعلأوحدثأوظرف)بمافيذلكعلىسبيلالمثالالالحصرأيإضراب،أوعصيانمدني،  
أواحتجاجات،أوأعمالإرهابية،أوحروب،أوإضرابعنالعملأوتشريعاتوقوانينخاصةبأية
جهاتحكوميةأوإقليميةأودولية(والتيتحولوفقتقديرناالخاص،دونتحكمنافيالسوق

الخاصةبأداةماليةواحدةأوأكثر،والتينتعاملمعهاعادةفيالمعامالت؛

)ب(تعليقأيسوقأوإغالقه،أوتركه،أواإلخفاقفيأيحدثنعتمدعليهأونرتبطبهبشكلأو  
بآخرفيعروضاألسعار،أوفيفرضقيودأوشروطخاصةأوغيراعتياديةعلىالتداولفيأي

منهذهاألسواقأواألحداث؛

)ج(حدوثحركةزائدةفيمستوىأيةمعاملةو/أوسوقرئيسية،أوتوقعاتنا)المعقولة(بحدوث 
هذهالحركة؛

)د(أيانهيارأوفشلفياإلرسالأوالتواصل،أوتعطلأجهزةالكمبيوتر،أوانقطاعالتيارالكهربائي،  
أوتعطلاألجهزةاإللكترونيةأوأجهزةاالتصال؛أو

)هـ(عدمأداءااللتزاماتالمنوطةبكلمنالمزّود،أوالوسيط،أوالسمسار،أوالوكيل،أوالمديرالتابع 
لنا،أوأمينالعهدة،أوأمينالعهدةالفرعي،أوالتاجر،أوالبورصة،أوغرفةالمقاصة،أوالجهة

التنظيمية،أوالمؤسسةذاتالتنظيمالذاتيأليسببمناألسباب.
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23. األحداث القهرية )التتمة(

)2( إذاقررناوجودحدثقهري،فيجوزلنافيأيوقت،وفقتقديرناالخاص،وبدونإرسالإخطار،اتخاذ
خطوةواحدةأوأكثرمنالخطواتالتالية:

)أ(زيادةمتطلباتالهامشالخاصبك؛ 

)ب(إغالقكلمعامالتكالمفتوحةفيمستوىاإلغالقهذاأوأيمنها،إذااعتقدناألسباب 
منطقية،بأنبهذاالشيءمناسب؛

)ج(تعليقالطلبالخاصبجميعبنودهذهاالتفاقيةأوأيمنها،أوتعديلهإلىالحدالذييجعل  
الحدثالقهرييحولدونالتزامنابهذاالبندأوهذهالبنود؛أو

)د(تغييرآخروقتللتداوللمعاملةمعينة.  

 24. أحداث الشركة وحاالت االستحواذ وحقوق التصويت والفائدة 
       واألرباح

أحداث الشركة
)1( إذاأصبحتأيةأداةخاضعةلتسويةمحتملةكنتيجةأليمناألحداثالموضحةفيالبند24)2(أدناه

)“حدث الشركة”(،فسوفنحددالتسويةالمناسبة-إنوجدت-لتعديلحجم،و/أوقيمة،و/أوعدد
المعاملة)المعامالت(ذاتالصلة،)و/أومستوىأيطلب(،والذيسيتماحتسابهلتقليلأوزيادةالتأثير

الالزملالحتفاظبالمكافئاالقتصاديللحقوقوالواجباتالخاصةبطرفيالمعاملةعلىالفور،قبلوقوع
حدثالشركة،و/أوتكرارتأثيرحدثالشركةعلىشخصما،معاحتسابفائدةلألداةالرئيسيةذاتالصلة،

وسيتمتفعيلذلكبدايةمنالتاريخالذينحددهوالذيقديكونبأثررجعيوذلكدرًءاللشك.

)2( األحداثالتييشيرإليهاالبند24)1(هيإعالنجهةإصداراألداةالمالية)أوجهةإصداراألوراقالمالية
الخاصةبهذهاألداةإذاكانتاألداةنفسهامشتقة(عنوجودبنودأليممايلي:

)أ(تقسيماألسهم،أودمجها،أوإعادةتصنيفها،أوإعادةشراءاألسهم،أوإلغاؤها،أوتوزيعهامجاًنا 
علىالمساهمينالحاليين،عنطريقمكافأةأورسملةأوأيةعمليةإصدارمماثلة؛

)ب(توزيعاألسهماإلضافيةأورأسمالاألسهمأواألوراقالماليةاألخرىعلىأصحاباألسهما  
ألساسيةالحاليينممايمنحالحقفيدفعاألرباح،و/أوإجراءاتالتصفيةالخاصةبجهةاإلصدار

بشكلمتساٍوبينأصحاباألسهماألساسيةأواألوراقالمالية،أوالحقوق،أوالضماناتالتيتمنح
الحقفيتوزيعاألسهم،أوشراءاألسهم،أواالشتراكفيها،أوالحصولعليهافيأيمنحاالت

الدفع)نقًداأوبخالفذلك(،بأقلمنسعرالسوقالسائدلكلسهمعلىالنحوالذينحدده؛

)ج(إلغاءأيةأداةيتمتداولهاعنداإلصدارأوتمتداولهابالفعل،وفيهذهالحالةسيتمأيًضاإلغاءأية 
معاملة)معامالت(متعلقةبهذهاألداة؛

)د(أيحدثآخرخاصباألسهمالموازيةأليمناألحداثالواردةأعاله،أولهتأثيرتقليلأوزيادة  
القيمةالسوقيةلألسهم،سواءكانذلكمؤقًتاأوغيرذلك.

)هـ(أيحدثآخرمواٍزأليمناألحداثالواردةأعالهأولهتأثيرتخفيفأوتكثيفالقيمةالسوقية  
أليةأداةغيرمستندةإلىاألسهم،سواًءأكانذلكمؤقًتاأوغيرذلك.

)3( سيتمتحديدأيتعديلعلىحجمأيةمعاملة)معامالت(و/أوقيمتها،و/أوعددها)و/أوعلى
مستوىأيطلب(بشكلمعقول،وسيكوننهائياوملزًمالك.وإذاكانتلديكمعاملةشراء)أيمعاملة

طويلة(متأثرةبأحدحوادثالشركة،فسوفنراعيفيحالةإخطاركبالشكلالذيأشرناإليهوفيأية
فترة،وجهاتنظركبشأناإلجراءأوالتعديلالذيسيتماتخاذهكنتيجةلحدثالشركة.وإذاكانتلديك
معاملةبيع)أيمعاملةقصيرة(،فسوفنتخذاإلجراءالالزمالذينحددهنحنأًياكانهذااإلجراء،مع

مراعاةالتصرفبشكلمعقول.وسوفُنخطركبأيتعديلبموجبهذاالبندبأسرعوقتممكنعملّيا.

حاالت االستحواذ
)4( إذاتمعرضاالستحواذفيأيوقتفيمايتعلقبإحدىالشركات،وكانتلديكمعاملةترتبط

باألوراقالماليةلتلكالشركة،فعندئٍذ:

)أ(سنبذلقصارىجهدناعلىنحومعقولإلخطاركبعرضاالستحواذ؛ 

)ب(سنطبقشروطعرضاالستحواذعلىمعاملتككمالوكنتصاحباألوراقالماليةالمعنية؛  

)ج(قدسنتيحلكالفرصةللموافقةعلىعرضاالستحواذ)حسبماينطبقعلىمعاملتك(أوقد 
نختارالموافقةنيابًةعنكحيننرىأنهمنالمناسبالقيامبذلكلصالحك.وإذااخترتالموافقة،

أوقمنابالموافقةنيابًةعنك،فسيتمتعليقمعاملتكوتصبحغيرقابلةللتداولحتىتاريخ
اإلغالقلعرضاالستحواذ،عندالنقطةالتيسيتمفيهاإغالقمعاملتكوفًقالبنودعرض

االستحواذ.توافقعلىأنهيحقلناإلغاءأوتعديلحجمأيمعاملة)معامالت(،و/أوقيمتها،
و/أوعددها)و/أومستوىأيطلب(،لينعكسعلىعرضاالستحواذ،وسيكونهذااإللغاءأو

التعديلنهائًياوملزًماعليك؛

)د(إذالمتقمبالموافقة،ولمنوافقنحنبالنيابةعنك،واستمراالستحواذعلىالرغممنذلك)على  
سبيلالمثالإذاانطبقتحقوقالسحب(،فإنكتوافقعلىأنهيحقلناإلغاءأوتعديلحجمأي
معاملة)معامالت(،و/أوقيمتها،و/أوعددها)و/أومستوىأيطلب(،لينعكسعلىعرض

االستحواذ،وسيكونهذااإللغاءأوالتعديلنهائًياوملزًمالك؛و

)هـ(قدنقومبإرسالإخطارإليكفيأيوقت،قبلتاريخإغالقعرضاالستحواذ،بمانعتزمالقيامبه  
إلغالقالمعاملةفيمايتعلقباألوراقالماليةالخاصةبهذهالشركة.وسيكونتاريخهذااإلخطار

هوتاريخإغالقالمعاملة،وسنحددنحنمستوىاإلغالق،وفقتقييمناالمعقولللقيمة
السوقيةلألداةفيالوقتالمناسب.

حقوق التصويت
)5( تقربأننالنننقلحقوقالتصويتالمتعلقةبالسهماألساسيأوأيأداةماليةأخرىإليكأونتيحلك،

بخالفذلك،التأثيرعلىممارسةحقوقالتصويتالتينتمتعبها،

أويتمتعبهاأحدالوكالءبالنيابةعنا.

الفائدة
مالمعامالتالمفتوحةعلىأساسيوميونحسبقيمةالفائدةعلىأساسماتمإخطاركبه )6( سنقيِّ
كتابًة)بمافيذلكماتمإخطاركبهإلكترونًيا(،وقدينطبقذلكعلىمبلغمنالمالضروريللحصول
علىمركزفياألداةاألساسيةبنفسالقيمة.سينطبقمعدلفائدةمختلفعادًةعلىمراكزالشراء

والبيع.بينماتظلمعاملتكمفتوحة،ُتحتسبقيمةالفائدةوتتراكمعلىأساسيوميعلىالنحوالتالي:

)أ(إذاقمتبالبيع،فستضافالفائدةإلىحسابكأوتخصممنه)بناًءعلىمعدلالفائدة(؛و  

)ب(إذاقمتبالشراء،فسُتخصمالفائدةمنحسابك. 

)7( بالنسبةلبعضالمعامالتالمنتهية،سيتضمنعرضاألسعار)التييعتمدعلىالسوقاألساسية(،
عنصرالفائدة.سنوضحهذااألمرفيموقعناأوفيتفاصيلالمنتجالتيتحتويفيهاالمعامالتالمنتهية
علىعنصرالفائدة.لنيتمتعديلمثلهذهالمعامالتالمنتهيةحسبالفائدة،علىالنحوالمنصوصعليه

فيالبند24)6(أعاله.

توزيعات األرباح
)8( عنداالقتضاء)كأنتكوناألداةالماليةورقةماليةأوسهًماأومؤشًرافيمايتعلقبأيمنتوزيعات
األرباحالمدفوعة(،يتماحتسابتسويةتوزيعاتاألرباحلحسابكفيمايتعلقبالمراكزالمفتوحةالمتخذة،

بتاريخآخراستحقاقلألداةالماليةاألساسية.بالنسبةللمراكزالدائنة،تكونتسويةتوزيعاتاألرباحعامًةهي
التسويةالنقديةالتيتعكسمبلغصافياألرباحالمستحقلصالحدافعيالضرائبفيالمملكةالمتحدة،

ممنيحتفظونبالمركزالمكافئفيأداةماليةأساسيةفيالمملكةالمتحدة،وستعكسالممارسة
العاديةفيمايتعلقباألدواتالماليةغيرالبريطانية،مالميتماالتفاقمعكعلىخالفذلك.بالنسبة

للمراكزالمدينة،ستكونتسويةتوزيعاألرباحعامةتسويةنقديةتعكسمبلغتوزيعأرباحماقبلالضريبة،
مالميتماالتفاقمعكعلىخالفذلك.سيتمإضافةالتسوياتالنقديةالتيتعكستوزيعاتاألرباحإلى
حسابكإذاماقمتبعمليةشراء،أيفتحتمركًزادائًنا،وسيتمخصمهاإذاقمتبعمليةبيع،أيفتحت

مركزمركًزامديًنا.

)9( بالنسبةلبعضالمعامالتالمنتهية،سيتضمنعرضاألسعارالخاصبنا)استناًداإلىالسوق
األساسية(،عنصراألرباحالمتوقعة.سنوضحهذااألمرفيموقعناأوضمنتفاصيلالمنتجالتيتحتوي
فيهاالمعامالتالمنتهيةعلىعنصراألرباح.لنتتمتسويةتلكالمعامالتالمنتهيةلألرباحعلىالنحو
المنصوصعليهفيالبند24)8(أعاله.بالنسبةلهذهالمعامالتالمنتهية،ُيرجىالعلمبأنهفيحالة

اإلعالنعنأرباحأودفعهافيمايتعلقباألداةذاتالصلة،أواألرباحالخاصة،أواألرباحالتيعادةماتكون
كبيرةأوصغيرةأوواجبةالدفعباإلشارةإلىتاريخأرباحسابق،عادةمايكونمبكًراأومتأخًرا،أوفيحالة
حذفأرباحسابقةمنتظمة)كوجودعالقةفيأيمنالحالتينبمدفوعاتاألرباحفيالسنواتالسابقة

واألداةالماليةنفسها(،يجوزلناإجراءتسويةمناسبة)بمافيذلكالتسويةبأثررجعي(علىمستوى
االفتتاح،و/أوحجمالتعاملالمتعلقباألداة.

25. التعليق واإلعسار

)1( فيحالةتعليقالتداولفيالسوقاألساسيةبأيةأداةتشكلموضوعمعاملةمافيأيوقت،
سيتمتعليقالمعاملةكذلكمالمنكنقادرينعلىتحديدأسعارللمعاملة،بناًءعلىاألسعارالمحددة
فيسوقأساسيةمختلفةولكنهاذاتصلة،والتيلمًيعّلقالتداولفيها.فيحالةالتعليق،فإنسعر
تعليقالمعاملة،مالمنقمبإعادةتقييمهعلىالنحوالموضحفيهذاالبند25ألغراضوضعالهامش

وخالفه،سيكونهوسعرالمنتصفالمدرجوقتالتعليق.

)2( بغضالنظرعماإذاكانتمعاملةمنتهيةاخترتعدمتنقيلهاوانقضىتاريخانتهاءالعقد،وبغضالنظر
عنأيطلباتقدمتها،ستبقىالمعاملةمفتوحةولكنمعلقةحتىيحدثأيممايلي:

)أ(انتهاءالتعليقفيالسوقاألساسيةوبدأالتداولمنجديد،وعندذلكينتهيتعليقالمعاملة  
وتصبحقابلةللتداولمرةأخرى.وبعدوقفالتعليق،سيتمتنفيذأيةطلباتتقدمتبهاإلينافيما

يخصالمعاملةالتيتمتفعليها،بمجردمااعتبرناذلكمعقوالفيظلتلكالظروف،وسنضع
فياعتبارناوضعالسيولةفيالسوقاألساسيةوأيةمعامالتتحّوطنبرمهامعأطرافنتيجة

لمعاملتك.اليمكنناضمانتنفيذالطلباتبسعرالسوقاألساسيةحالمايتاح؛أو

)ب(متىكانتاألداةالماليةمتعلقةبشركةما،وتمشطبتلكالشركةمنالسوقاألساسية،أو  
دخلتفيإجراءاتاإلعسارأوتمحلها،وفيتلكالمرحلةيتمالتعاملمعمعاملتكوفًقاللبنود

25)4(و25)5(.

)3( إذاكانلديكمعاملةمنتهيةأصبحتمعلقةعماًلبهذاالبند،فسنعتبرأنكطلبتتنقيلتلك
المعاملةإلىالفترةالتعاقديةالتالية،إلىأننصلإلىأولتاريخانتهاءيعقبرفعالتعليق،أوحتىيتم

التعاملمعمعاملتكوفًقاللبندين25)4(أو25)5(حسباالقتضاء.توافقعلىأنهبينماتكونمعاملتك
معّلقة،سنحتفظبحقنافيإجراءتسوياتالفائدةوفًقاللبند24)6(.

)4( إذادخلتالشركةالتيتمثلأداتهاموضوعالمعاملةكلهاأوجزًءامنهفيإجراءاتاإلعسارأوتمحلها،
سيكونيومدخولالشركةفيإجراءاتاإلعسارأوالحلهوتاريخإغالقتلكالمعاملة،وسنتعاملمع

معاملتكعلىالنحوالتالي:
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25. التعليق واإلعسار )التتمة(

)أ(إذاكانلديكمعاملةطويلةاألجل،فسيكونمستوىاإلغالقصفًراوعنداإلغالق،سنقومبفتح 
خطعائداتمقابلبحسابك،بحيثإذاقامتالشركةبتوزيععلىالمساهمين،تتمإضافةالمبلغ

المساويللتوزيعالنهائيعلىحسابك.

)ب(إذاكانلديكمعاملةقصيرةاألجل،فسيكونمستوىاإلغالقصفًراوعنداإلغالق،سنقوم  
بفتحخطعائداتمقابلبحسابك،بحيثإذاقامتالشركةبتوزيععلىالمساهمين،يتمخصم
المبلغالمساويللتوزيعالنهائيمنحسابك.نحتفظبالحقفيمطالبتكبالحفاظعلىهامش

بخطالعائدات،والذيقديكوندرًءاللشك،بقدرالفرقبينسعرالتعليقوصفر.

)5( إذاتمشطبالشركةالتيتمثلاألداةالماليةالخاصةبهاموضوعالمعاملةكلهاأوجزءمنهمن
البورصةالتيترتبطبالمعاملة،ولكنخاللشطبتلكالشركة،لمتعانيالشركةمناإلعسارأوالحل،
فسنتخذإذنمناإلجراءاتمانراهعاداًلفيجميعالحاالت،آخذينبعيناالعتبارمايتعلقبشطبأو
تحّوطأيةمعامالتمعأطرافثالثةنتيجةلمعاملتك،مايعكسالطريقةالتينتعاملبهامعأصحاب

األداةالماليةاألساسية.فيمايليبعًضامناإلجراءاتالتيقدنتخذهاوذلكعلىسبيلالمثالالالحصر:

)أ(إغالقالمعاملةعندمستوىاإلغالقالذييعتمدعلىتقييمناالعادلوالمعقوللقيمةاألداة  
الماليةالتيترتبطبهاالمعاملة؛

)ب(تغييرالبورصةالتيتشيرإليهاالمعاملة)علىسبيلالمثال،إذاماتمشطبالشركةالمعنيةمن  
البورصةالمرجعية،إالأنهاحصلتعلىإدراجببورصةأخرىأوالتزالمدرجةفيها،فإنناقدنغير

معاملتكبحيثتشيرإلىالبورصةالثانية(؛

)ج(اإلبقاءعلىتعليقالمعاملةحتىتقومالشركةبتوزيععلىأصحاباألداةالماليةالمعنية،وعند  
حدوثذلك،فسوفنقومبعكسذلكالتوزيععلىمعاملتك؛

)د(إغالقالمعاملةوفتحخطعائداتمقابلعلىالنحوالمنصوصعليهفيالبند25)4(.  

)6( نحتفظبالحقفيجميعاألوقاتعندماتكونمعامالتكمعلقةبموجبالبندرقم25)2(،بإعادة
تقييمتلكالمعاملةبهذاالسعر،و/أوتغييرمعدلالهامش،كمانراهمعقوالفيكلتاالحالتين،ومايتطلب

دفعاإليداعأوالهامشوفًقالذلك.

26. االستفسارات والشكاوى والنزاعات

)1( يجبإرسالأيةاستفساراتإلىقسمخدماتالتداولأوإلىأحدموظفينا.يتمالتعاملمع
االستفساراتوالشكاوىالتيلمتحّلمنخاللإدارةالتدقيق،وفًقاإلجراءاتالشكاوىلدينا،والتيتتوافر
نسخةمنهاعلىموقعنا)مواقعنا(اإللكترونيةوعندطلبذلك.إذاكنتغيرراٍضعننتيجةتحقيقإدارة
التدقيقأوأيإجراءنتخذهنتيجةلهذاالتحقيق،فيمكنكإحالةالشكوىإلىسلطةدبيللخدماتالمالية

إلجراءالمزيدمنالتحقيقات.

)2( عندحدوثنزاعمعكفيمايتعلقبإحدىالمعامالت،أومعاملةمزعومة،أوأياتصاليتعلق
بالمعاملة،قدنغلقوفقتقديرناالمطلقودونإخطارمسبق،أيةمعاملةمنهذاالقبيلأومعاملة

مزعومة،متىرأيناأنهمنالمناسببغرضالحدمنالحداألقصىللمبلغمحلالنزاع،ولننكونملزمين
تجاهكفيمايتعلقبالتحركالتاليفيمستوىالمعاملةالمعنية،مععدماإلخاللبأيمنحقوقنا

األخرىفيإغالقأحدالمعامالتبموجبهذهاالتفاقية.إذاماقمنابإغالقمعاملةأوأكثربموجبهذا
البند،فسيكونذلكدوناإلخاللبأيمنحقوقنافيالتعامل،فيمايخصأينزاعيتعلقبتلكالمعاملة
التيقمنابإغالقهاأوالتيلميتمفتحهامطلقامنجانبك.سنتخذخطواتمعقولةإلخطاركباتخاذنا

مثلهذااإلجراءمتىأمكنناذلكعقبالقيامبه.عندإغالقمعاملةأومعاملةمزعومةوفًقالهذاالبند،
يكوناإلغالقدوناإلخاللبحقوقك:

)أ(طلباإلنصافأوالتعويضعنأيةخسارةأوأضرارمتكبدةذاتصلةبالمعاملةالمتنازععليهاأو  
المزعومةأوالتواصلقبلاإلغالق؛و

)ب(فتحمعاملةجديدةفيأيوقتالحق،شريطةأنيتمفتحهذهالمعاملةوفًقالهذه 
االتفاقية،والتيستسريألغراضاحتسابأيحدودأوأموالُتطلبمنك،علىأساسصحة

نظرتناإلىاألحداثواالتصاالتالمتنازععليها.

27. أحكام متفرقة 

)1( نحتفظبالحقفيتعليقأيمنالحساباتالتيتودعهالدينافيأيوقتأوجميعها.فيحالتعليق
حسابك)حساباتك(،فذلكيعنيأنه:لنُيسمحلكبفتحأيةمعامالتجديدةأوزيادةتعرضكبموجب
المعامالتالقائمة،إالأنهسُيسمحلكبإغالقهاأوإغالقهاعلىنحوجزئيأوالحدمنالتعرضلنافي

إطارمعامالتكالقائمة؛لنيعودمسموًحالكالتداولمعناعبرخدمةالتداولاإللكترونية،وبداًلمنذلك
سُيطلبمنكالتداولمعناعبرالهاتف.كمانحتفظبالحقفيتعليقمعاملةمعينةقمتبفتحهامعنا.
ذلكيعنيأنهلنُيسمحلكبزيادةالتعرضلنابموجبالمعاملة إذاقمنابتعليقحسابك)حساباتك(،فإنَّ
المعلقة،إالأنه،بموجبالبند25،سيسمحلكبإغالقها،أوإغالقهاإغالًقاجزئًيا،أوالحدمنالتعرضلنا
فيإطارمعامالتكالمعلقة؛ولنيعودبمقدوركبالتداولمعناعبرخدمةالتجارةاإللكترونية،بداًلمن

ذلك،سُيطلبمنكالتداولمعناعبرالهاتف.

)2( ستكونالحقوقوالتعويضاتتراكميةبموجبهذهاالتفاقية،ولنيحولتنازلناعنأيحقأوتعويض
إخفاقنافيفرضأوممارسةأيحقبموجبهذهاالتفاقية دونممارسةأيحقأوتعويضإضافي.إنَّ

الُيعدتنازاًلعنإنفاذهذاالحق.

)3( توافقعلىأننقومبتكليفطرفثالثبالحقوقوالواجباتالخاصةبهذهاالتفاقية،علىنحوكلي
أوجزئي،شريطةموافقةأيمكّلفبااللتزامببنودهذهاالتفاقيةووفًقاأليموافقاتمتطلبة.يسري
هذاالتكليفعقبمضي10أيامعملمنتاريخاعتباركقدتلقيتإخطاًرابالتكليفوفًقاللبند14)10(.
فيحالةقيامنابتكليفطرفثالثبحقوقناوالتزاماتنابموجبهذهاالتفاقيةعلىنحوفعلي،فسنقوم
بذلكلصالحطرفثالثمؤهللتنفيذاألعمالوالمسؤوليات،والذيسيقدمبدورهذاتمستوىالخدمة
التينؤديها.حقوقناوالتزاماتنابموجبهذهاالتفاقيةشخصيةبالنسبةلك.وهذايعنيأنكلنتتنازلعن

 الحقوقوااللتزاماتالخاصةبهذهاالتفاقية،كلًياأوجزئًيا،أليطرفثالثدونموافقةخطية
مسبقةبذلك.

حقوقالنشر،والعالماتالتجارية،وقاعدةالبياناتوغيرهامنالممتلكاتأو )4( تقروتوافقعلىأنَّ
الحقوقاألخرى،فيأيةمعلوماتتمتوزيعهاعليكأوقمتبتلقيهامنجانبنا،باإلضافةإلىمحتويات
موقعنا)مواقعنا(اإللكترونية،والكتيباتوغيرهامنالمواداألخرىالمتصلةبخدمةالتداوللدينا،وبأي

قاعدةبياناتتحتويعلىمثلهذهالمعلوماتأوُتشكلها،تظلملكيةمنفردةوحصريةلناأوأليطرف
ثالثباعتبارهمالًكالمثلهذهالحقوق.

 )5( إذاأقرتالمحكمةذاتاالختصاصالقضائيعدمنفاذأيبند)أوأيجزءمنأيبند(أليسبب
 كان،ُيعّدهذاالشرطمنفصاًلواليمثلجزًءامنهذهاالتفاقية،لكنهاليؤثرعلىسريانباقيبنود

هذهاالتفاقية.

)6( اليمكنناتقديمالمشورةإليكفيمايتعلقبالضرائب،وعندوجودأيشك،فيجبعليكالحصول
علىمشورةمستقلةخاصةبك.قدتختلفالمعاملةالضريبيةللمعامالتباإلضافةالرسوموفًقاللظروف
الشخصيةوالتشريعالضريبيالمعمولبه.وعالوةعلىذلك،تخضعالتشريعاتالضريبيةوتفسيرهاللتغيير.
وقدتكونمسؤواًلعنضرائبورسومأخرىلمنفرضهاأونقمباستقطاعها.يجبعليكالحصولعلى

مشورةمستقلةإذاكانتتساوركأيةشكوكفيماقديتمتطبيقهمنضرائبورسومإضافيةفيمابعد،
نتيجةألنشطةالتداولالخاصةبك.

)7( ستكونمسؤواًلفيجميعاألوقاتعندفعجميعالضرائبالمستحقة،وتقديمهاإلىأيةجهة
ضريبيةمختصةمعأيمعلوماتتتعلقبتعامالتكمعنا.عندمطالبتنابتقديممعلوماتإلىمصلحة

الضرائببموجبالقانون،فإنتقديمهذهالمعلوماتسيخضعلسياسةالخصوصية.توافقعلىأنهإذا
قدمناإليكأيةمعلوماتأوقمنابالتعبيرعنأيرأيفيمايتعلقبالمعاملةالضريبيةللتعاملمعنا،فإنه

منغيرالمعقولاالعتمادعلىأيبيانمنهذاالقبيل،واعتبارهمشورةضريبية.

)8( عندحدوثأيتغييرفيأساسأونطاقفرضالضرائبخاللأيوقت،ممايستلزماستقطاعأموال
منحسابالضرائبوالرسومالمستحقة،أوواجبةالدفعمنجانبكفيمايتعلقبالتنظيماتالمعمولبها
فيمايخصالمعامالتالخاصةبكأوحسابكمعنا،فإننانحتفظبالحقفيخصممثلهذاالمبلغ)المبالغ(

 منالحساب)الحسابات(الخاصةبك،أوأننطلبمنكبخالفذلكأنتدفعأوتسددلنامثلهذا
المبلغ)المبالغ(.

)9( ستكونسجالتنادلياًلعلىتعامالتكمعنافيمايتعلقبخدماتنا،مالميكنهناكخطأبها.لنُتعارض
االعترافبسجالتناكونهادلياًلفيأيدعاوىقانونيةأوتنظيمية،وذلكألنهاليستأصلية،أوليست
خطية،أوأنهقدتمتحريرهابواسطةأجهزةالكمبيوتر.لنتعّولعلينافياالمتثالاللتزاماتاالحتفاظ

بسجالتك،ومعذلك،قدتتوفرالسجالتعندطلبكوفقتقديرناالمطلق.

)10( درئاللشك،اليحقأليشخصليسطرًفافيهذهاالتفاقيةأّيحقوقبموجبالفقرة10من
قانونمركزدبيالماليالعالميرقم6لعام،2004أوأيةتشريعاتأخرىمماثلةإلنفاذأيةشروطمن

شروطهذهاالتفاقية،باستثناءإذاكانذلكالحقأوالتعويضموجوًداكجزءاليتجزأمنذلكالتشريع،ما
لميتماالتفاقعلىخالفذلككتابة.

)11( بعدإنهاءهذهاالتفاقية،ستبقىالبنود1)1(,10)8(,10)9(,14)1(,14)10(,14)11(,16)6(-
16)9(,17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 31،30سارية.

28. التعديل واإلنهاء

)1( يجوزلناتعديلهذهاالتفاقيةوأيةترتيباتبموجبهافيأيوقت،بموجبإخطاركتابييتمإرسالهإليك.
ُتعدموافًقاعلىالتعديلمالمتخطرنابعكسذلكخالل10أيامعملمنتاريخاإلخطاربالتعديل.فيحالة
اعتراضكعلىالتعديل،فلنيكونملزًمالك،ولكنسيتمتعليقحسابكوستكونمطالًبابإغالقحسابك

فيأقربوقتممكن.يدخلأيتعديلعلىهذهاالتفاقيةحيزالتنفيذفيالتاريخالمحددمنطرفنا،
والذييكونفيمعظمالحاالتعقبمرور10أيامعملعلىاألقلمنوقتتسلمكاإلخطاربالتعديل،

وفًقاللبند14)10()مالميكنمنغيرالعمليفيهذهالظروفاإلخطارفيمدة10أيامعمل(.

لمحلأياتفاقسابقبينناحولذاتاألمر،ويحكمأيةمعاملةيتمالدخولفيها، )2( يحلأياتفاقمعدَّ
أومعاملةقائمة،عقبدخولاإلصدارالجديدحيزالتنفيذ.لننقومبإجراءأيتغييراتإاللسببوجيه،بما

فيذلكعلىسبيلالمثالالالحصر:

)أ(جعلهذهاالتفاقيةأكثروضوًحا؛  
)بجعلهذهاالتفاقيةأكثرمالءمةلك؛

)ج(انعكاسالزياداتأوالتخفيضاتالمشروعةعلىتكلفةتقديمخدماتنالك؛  

)د(توفيرمقدمةلألنظمة،والخدمات،والمهام،والتغييراتالجديدةفيمجالالتقنيةوالمنتجات؛  

)هـ(تصحيحأيةأخطاءيتماكتشافهافيالوقتالمناسب؛ 

)و(عكسالتغييرفيالتنظيماتالمعمولبها:و 

)ز(عكسالتغييراتفيالطريقةالتينؤديبهاأعمالنا. 



منظمة من طرف سلطة دبي للخدمات الماليةيوليو IG Limited2018، اتفاقية العميل لتداول الهامش،

21صفحة  من 16

28. التعديل واإلنهاء )التتمة(

)3( يجوزلكتعليقأوإنهاءهذهاالتفاقيةوأيمنالترتيباتالمتعلقةبها،منخاللتقديمإخطاركتابي
بالتعليقأواإلنهاء،حيثيدخلحيزالتنفيذفيموعداليتجاوز10أيامعملعقباستالمهالفعليمن

مكتبناالرئيسي،إالإذاتمتحديدتاريخالحقفياإلخطار.لستملزًمابإبراممعامالتمعنا،كماأنهليست
هناكأيةقيودعلىإغالقأيةمعامالتمفتوحة،أوإلغاءأيةطلبات،أوسحبأيةأموالمتاحةفي

حسابك.وفقالماهومنصوصعليهفيالبندين27)1(و28)4(،يجوزلناإنهاءأوتعليقهذهاالتفاقية
معكوأيةترتيباتبموجبها،منخاللمنحكإخطاًراكتابًيامدته30يوًما.

)4( يجوزلناإنهاءهذهاالتفاقيةعلىنحوفوريعند:

)أ(وقوعحدثقهريواستمرارهلمدة5أيامعمل؛أو 

)ب(وقوعحالةقصرفيالوفاءبااللتزاماتأواستمرارها. 

)5( لنيؤثرتعليقأوإنهاءهذهاالتفاقيةعلىأيالتزاميتحملهأيمنالطرفينفيمايتعلقبالمعاملة
القائمة،أوأيةحقوقأوالتزاماتقانونيةنشأتبالفعلبموجبهذهاالتفاقية،أوأيةتعامالتتتمبموجبها.

)6( عندإنهاءهذهاالتفاقيةوفًقاللبند28)3(أو28)4(،سوفتدفعلناأيةعمولةمعلقة،وأيهامش
ربح،أورسوم،أوضرائبمستحقة،وعقبسدادأيمنهذهالمبالغالمستحقة،سوفنغلقالحساب

الخاصبك.

29. القانون واجب التطبيق

رتبًعالقوانينمركزدبيالماليالعالمي. )1( تخضعهذهالبنودوُتفسَّ

)2( فيمايتعلقبأيةدعاوى،يقومكلطرفمناألطرافعلىنحوغيرقابلللرجوعفيهبمايلي:)أواًل(
بالموافقةعلىأنيكونلمحاكممركزدبيالماليالعالمياالختصاصالقضائيالحصريفيالنظرفيأية
دعاوىوإحالتهاعلىنحوغيرقابلللرجوعفيهإلىمحاكممركزدبيالماليالعالمي،و)ثانًيا(التنازلعنأي

حقلهفياالعتراضفيأيوقتمناألوقات،علىتقديمإقامةأيدعوىقضائيةأمامأيمنهذه
المحاكم،واإلقراربأنهلنيدعيأنمثلهذهالدعوىقدأقيمتفيساحةقضائيةغيرمناسبة،أوأنهذه

المحاكمالتملكسلطةاختصاصالنظروالبتفيهذهالدعوىعلىذلكالطرف.

)3( يتنازلكلطرفعلىنحوالرجوعفيهوإلىالحدالمسموحبهبموجبالقانونواجبالتطبيق،فيما
يتعلقبنفسه،أوعائداته،أومايملكهمنأصول)بغضالنظرعناستخدامهاأواالستخدامالمقصود(،

عنكلأنواعالحصانةالممنوحةبسببالسيادةوغيرهامناألسبابمن،)أواًل(الدعاوىالقضائية،)ثانًيا(
االختصاصالقضائيأليةمحكمةمنالمحاكم،)ثالًثا(سبلاالنتصافالممنوحةبموجبحكمقضائيأو

األمربعملمعينأوباستردادممتلكات،)رابًعا(الحجزعلىاألصول)سواءقبلالحكمأوبعده(،و)خامًسا(
تنفيذأونفاذأيحكمصادرفيأيةدعاوىمقامةفيأيةمحاكممختصةفيمايتعلقبه،أوبعائداته،أو
أصوله،ويوافقالطرفانعلىنحوالرجوعفيهإلىالحدالمسموحبهبموجبالقانونواجبالتطبيق،

علىعدمالمطالبةبأيةحصانةمنهذاالقبيلفيأيةدعاوى.يوافقكلطرفبصورةعامةفيمايتعلق
بأيةدعاوى،علىمنحأيسبلانتصافأوإصدارأيأمرفيتلكالدعاوى،فيمايتعلقبأيةوقائع،بما

فيهاعلىسبيلالمثالالالحصر،إنفاذأوتنفيذأيأمرأوحكمقضائيصادربشأنهذهالدعاوى.

30. الخصوصية

)1( تقربأنهبفتححسابمعناوفتحمعامالتأوإغالقها،ستقومبتزويدنابالمعلوماتالشخصيةبالمعنى
المقصودفيقانونحمايةالبياناتلعام2007،أوأيتشريعآخرمماثلمعمولبه.توافقعلىمعالجة
هيمكنلهذا جميعهذهالمعلوماتألغراضتنفيذالعقدوإدارةالعالقةفيمابيننا.تقروتوافقعلىأنَّ
أنيؤديإلىإرسالمعلوماتكالشخصيةإلىخارجالمنطقةاالقتصاديةاألوروبية.توافقعلىمعالجتنا

لهذهالمعلوماتواإلفصاحعنهاوفًقالهذهاالتفاقيةوإشعارالخصوصيةالمنشورعلىموقعنا)مواقعنا(،
والذييمكنتحديثهمنحينآلخر.

)2( تفوضنانحنأووكالئناالعامليننيابةعنافيالقيامبعملياتالتحققمناالئتمانوالهوية،حسبمانراه
هذاقديؤديإلىإرسالمعلوماتكالشخصيةإلىوكالئنا،داخل ضرورًياأومستحسًنا.تقروتوافقعلىأنَّ
مركزدبيالماليالعالميأوخارجه.توافقعلىالسماحلنا،إذاتطلباألمر،بتقديمالمعلوماتالمتعلقة

بكأوبحسابكإلىأيشخصنرىأنهيسعىللحصولعلىمرجعأومرجعائتمانيبحسننية.

)3( فيحالة)أ(خضوعناللمفاوضاتبغيةبيعأعمالنا)كلًياأوجزئًيا(؛أو)ب(بيعنالطرفثالثأوالخضوع
إلعادةالتنظيم،فإنكتوافقعلىأنأّيامنالمعلوماتالشخصيةالتينحتفظبهاقديتمالكشفعنها
لهذاالطرف)أومستشاريه(كجزءمنأيةعمليةعنايةواجبةبغرضتحليلأيةعمليةبيعأوإعادةتنظيم

مقترحة،أوعمليةنقلملكيةإلىكيانأوطرفثالثأعيدتنظيمه،ويستخدملنفساألغراضالتيوافقت
عليهابموجبهذهاالتفاقية.

31. التعريفات والتفسيرات

فيهذهاالتفاقية:

“االتفاقية”تعنيهذهاالتفاقية،وجميعالجداولالزمنية،ووحداتالمنتج،وتفاصيلالمنتج،وأية
مستنداتإضافيةُيشارإليهافيهذهاالتفاقية،وأيةتعديالتتطرأعلىتلكالوثائق.درئاللشك،تحل

هذهاالتفاقيةمحلأياتفاقيةعميلسابقةساريةالمفعولبينكوبيننا،والتيتناولتالمعامالت
كموضوعلها؛

“التنظيمات المعمول بها”تعني:)أ(قواعدسلطةدبيللخدماتالمالية؛)ب(قواعدالهيئةالتنظيمية
المعنية؛)ج(قواعدالبورصةالمعنية؛و)د(جميعالقوانينوالقواعدوالتنظيماتالمعمولبهاكماهوساٍر

منوقتآلخروكماهومعمولبهفيهذهاالتفاقيةوأيةمعاملةأوخدماتتداولإلكتروني؛

“الشركة المنتسبة”تعني،فيمايتعلقبأيكيان،أيشركةقابضةأوشركةتابعة)علىالنحوالمحدد
فيقانونالشركاتالخاصبمركزدبيالماليالعالميلسنة2009)بصيغتهالمعدلة((،منوقتآلخر،

لهذاالكيان،و/أوأيشركةتابعةأليمنتلكالشركاتالقابضة؛

“طلب مرفق”يعنيالطلبالمرتبطبالمعاملةالقائمةالتيأبرمتهامعناأوالذييشيرإليها؛

“الموظف المفّوض”يحملالمعنىالمبّينفيالبند15)1(؛

“العملة األساسية”تعنيالعملةالمتفقعليهاكتابةبينالطرفين،أوفيحالةعدموجودمثلهذا
االتفاقالدوالراألمريكي؛

“يوم العمل”يعنياألياممناألحدإلىالخميس،باستثناءأيامالعطالتالرسمية،أوأيامتبقىفيها
المؤسساتالخاصةمغلقة،وفًقالألمرالصادرعنحكومةإمارةدبيأوالحكومةاالتحاديةلإلمارات

العربيةالمتحدة.وقدتتطلببعضالطلباتالتينتلقاهاالتنفيذمنخاللأعضاءآخرينبمجموعةIGأو
إبرامالمعامالتمعهم.ومتىكانتهذههيالحالةواليومالذييتمفيهتمريرالطلبأوتلقيهليسيوم

عملفيالواليةالقضائيةللعضوالمعنيبمجموعةIG،سيتمتنفيذالطلبفييومالعملالتاليفي
تلكالواليةالقضائية؛

“الشراء”يحملالمعنىالمحددلهفيالبند5)1(؛

“الرسوم”تعنيأيةتكاليفمعامالتأوحسابات،أوأتعاب،أورسومأخرىيتمإخطاركبهامنحينآلخر؛

“قواعد توزيع أموال العميل”تحملالمعنىالمخصصلهافيالقواعدالمتعلقةبأموالالعمالء؛

“القواعد المتعلقة بأموال العمالء”تعنيأحكامقواعدسلطةدبيللخدماتالماليةالمرتبطة
باألموالالتينتلقاهامنالعمالء؛

“مستوى اإلغالق”يعنيالمستوىالذييتمإغالقالمعاملةعنده؛

“العمولة”تحملالمعنىالمحددلهافيالبند8)2(؛

“صفقة العمولة”تحملنفسالمعنىالمحددلهافيالبند4)2(؛

“سياسة تضارب المصالح”تعنيوثيقةتحددجميعالتضارباتالمحتملةللمصالحالمرتبطةبالعمالء،
وتصفجميعضوابطناالتنظيميةواإلداريةللتعاملمعمثلهذهالحاالتمنتضاربالمصالح،بشكل
نكونمعهواثقينمنقدرتناعلىنحومعقول،منعوجودمخاطرالتسببفيأضرارللعمالءجّراءهذا

التضارب؛

“عقد مقابل الفروقات”هونوعمنالمعامالتالتييكونالغرضمنهاضمانتحقيقربحأوتجنب
حدوثخسارةبسببتقلباتقيمةأداةماأوسعرها،غيرأنهيستثنيعلىوجهالخصوصأيةمعامالت
يتمالتعاملمعهابوحدةقياسمنتجمنفصلة.تتضمنأنواعالعقودمقابلالفروقات،علىسبيلالمثال
الالحصر،الصرفاألجنبيعبرالعقودمقابلالفروقات،والعقوداآلجلةمقابلالفروقات،والخياراتعبر
العقودمقابلالفروقات،واألسهمعبرالعقودمقابلالفروقات،ومؤشراتاألسهمعبرالعقودمقابل

الفروقات؛

“قيمة العقد”تعنيعدداألسهم،أوالعقود،أوالوحداتاألخرىلألداةالماليةالتيتقومبشرائهاأو
بيعهانظرًيا،مضروبةفيالسعرالحاليللمعاملةالمعنية.

“حدث الشركة”يحملالمعنىالمحددلهفيالبند24)2(؛

“العملة”يمكنتفسيرهاعلىأنهاتشملأيةوحدةحساب؛

“DIFC”يعنيمركزدبيالماليالعالمي؛

“DFSA”تعنيسلطةدبيللخدماتالماليةأوأيةهيئةتحلمحلهاأوتديرشؤونها؛

“قواعد سلطة دبي للخدمات المالية”تعنيقواعدسلطةدبيللخدماتالماليةالتيتقومهذه
األخيرةبتغييرهاأوتعديلهاأواستبدالهامنوقتآلخر؛

“المدير”يحملنفسالمعنىالمحددللمصطلحفيقانونالشركاتالخاصبمركزدبيالماليالعالمي
لسنة2009)بصيغتهالمعدلة(؛

“حدث التوزيع”يحملالمعنىالمحددلهفيقواعدسلطةدبيللخدماتالمالية؛

“دوالر”و”$”يشيرانإلىالعملةالرسميةللوالياتالمتحدة؛

 “محادثة إلكترونية”تعنيالمحادثةالتيتتمبينكوبينناعبرخدماتالتداولاإللكترونيةالخاصةبنا؛
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31. التعريفات والتفسيرات )التتمة(

“خدمات التداول اإللكترونية”تعنيأيةخدماتإلكترونية)باإلضافةإلىأيبرنامجأوتطبيقمرتبطبها(،
يمكنالحصولعليهابأيةوسيلةنقدمهابمافيهاعلىسبيلالمثالالالحصرالتداول،أوالوصولالمباشر
لألسواق،أوتوجيهالطلبات،أوعبرواجهةبرمجةالتطبيقاتأوخدماتالمعلوماتالتينمنحكالوصول

إليهاأوُنتيحهالكسواءبصورةمباشرة،أوعنطريقمزودخدمةآخر،وتستخدمهالعرضالمعلوماتو/أو
إجراءالمعامالت،و”خدمةالتداولاإللكترونية”تعنيأًيخدمةمنتلكالخدمات؛

“يورو”و”€”،يشيرانإلىالعملةالرسميةلدولمنطقةاليوروباالتحاداألوروبي؛

“حالة القصر في الوفاء بااللتزامات”تحملهذهالعبارةالمعنىالمحددلهافيالبند17)1(؛

“التبادل/الصرف/بورصة”يعنيهذاالمصطلحأيةعملياتصرافةلألوراقالمالية،أوالعقوداآلجلة،أو
غرفةمقاصة،أومؤسساتذاتيةالتنظيم،أونظامتداولبديل،أومنصةتداولمنظم،أومنصةتداول

متعددةاألطراف،وفقمايقتضيالسياقمنحينآلخر؛

“سعر الصرف”يعني)فيمايتعلقبالعملتيناللتينترغبفيفتحصرفأجنبيبموجبعقدمقابل
الفروقاتبخصوصهما(السعرالذييمكنبهشراءوحدةواحدةمنالعملةاألولىالتيتحددها،أوبيعها

بوحداتالعملةالثانيةالتيتحددها،حسباألحوال؛

“المعاملة المنتهية”تعنيالمعاملةذاتالمدةالتعاقديةالمحددة،والتيتنتهيالمعاملةالمنتهية
بانتهائهاتلقائًيا؛

“الحدث القهري”يحملالمعنىالمحددلهفيالبند23)1(؛

“الفتح اإلجباري”يحملالمعنىالمحددلهفيالبند6)1(؛

“الصرف األجنبي عبر عقد مقابل الفروقات”أو“FX CFD”هوشكلمنأشكالالعقودمقابل
الفروقاتالتيتتيحلكالتعرضللتغيراتفيقيمةسعرالصرف،إالأنهاليمكنأنتؤديإلىتسليمأي

عملةلكأوتسّلمهامنكمالمنتفقعلىذلكخطًيابشكلصريحومنفصل؛

“العقود مقابل الفروقات اآلجلة”شكلمنأشكالالعقودمقابلالفروقاتالتيتتيحالتعرض
للتغييراتفيقيمةالعقوداآلجلة.وهيليستعقًداآجاًليتمتداولهفيإحدىالبورصات،واليمكنأن
تؤديإلىتسليمأيةأداةماليةلكأوتسّلمهامنكمالمنتفقخطّياعلىذلكبشكلصريحومنفصل؛

“طلب صالح لحين إلغائه”يحملهذاالمصطلحالمعنىالمحددلهفيالبند)12()2()ج(؛

“الهامش المبدئي”يحملهذاالمصطلحالمعنىالمحددلهفيالبند15)1(؛

“إرشاد”يحملهذاالمصطلحالمعنىالمحددلهفيالبند9)3(؛

“األداة”تعنيأيةأوراقمالية،أوأسهم،أوعقودآجلة،أوعقودآجلةأواختيارية،أوسلع،أومعادن
نفيسة،أوسعرصرف،أوسعرفائدة،أوأداةدين،أوأوراقمالية،أومؤشرآخرأوأصلرقمي)يشملذلك

أيةعملةافتراضية(،أواستثمارآخرنعرضالتداولفيمعامالتبخصوصه؛

“آخر وقت للتداول”يعنيآخريوم)وفقمايقتضيهالسياق(وموعديمكنالتداولفيالمعاملةقبله،
علىالنحوالمبينفيتفاصيلالمنتجأوماتمإخطاركبهخالفذلك،أوبطريقةأخرىآخريوم)وفقما

يقتضيهالسياق(وموعديجوزتداولاألداةالماليةاألساسيةفيه،فيالسوقاألساسيةالمعنية؛

“طلب حد”يحملالمعنىالمحددلهفيالبند12)1(؛

 “قسط تحمل المخاطرة المحدودة”يحملالمعنىالمحددلهفيالبند13)6(؛

“معاملة محدودة المخاطر”تحملالمعنىالمحددلهافيالبند13)1(؛

“المعامالت المربوطة”تعنيمعاملتينأوأكثرالنوافقفيمايتعلقبهماعلىالمطالبةبالقيمةالكلية
للهامش،أوتطبيقها،نتيجةللعالقةبينتلكالمعامالت؛

“الخسائر”تحملالمعنىالذييعودعليهافيالبند16)6(؛

 “خطأ واضح”يحملالمعنىالذييعودعليهفيالبند11)1(؛

“معاملة تحتوي على خطأ واضح”تحملالمعنىالمحددلهافيالبند11)1(؛

“الهامش”أو“وضع الهامش”يعنيالمبلغالماليالمطلوبمنكدفعهإلينالفتحمعاملةواالحتفاظ
بها،علىالنحوالمنصوصعليهفيالبند15؛

“الطرف اآلخر في السوق”يحملالمعنىالمحددلهذاالمصطلحفيقواعدسلطةدبيللخدمات
المالية؛

“صانع السوق”يعنيالشركةالتيتقدمحسبالطلبأسعارالشراءوالبيعألداةمعينة؛

“سهم صانع السوق”يعنيجميعاألسهمالتيليستأسهمسجلطلبات،وعادًةمايكونعبارةعن
عرضأسعاروليسنظاًماإلكترونًيامدفوًعا؛

“طلب السوق”يحملالمعنىالمحددلهفيالبند12)1(؛

 “هامش السوق”يعنيالفرقبينأسعارالعطاءوالعرضللمعاملةذاتالحجمالمكافئفيأداةمعينة،
أوأداةذاتصلة،فيالسوقاألساسية؛

“اتفاقية التصفية النموذجية”تعنياتفاقيةالتصفيةثنائيةاألطرافالمنصوصعليهافيالملحقأ
لهذهاالتفاقيةفيمايتعلقبجميعالمعامالتالتيُتجريهابموجبهذهاالتفاقيةالتيستنطبقعليك.

“أقصى حد للهامش”يعنيمبلغتأمينالهامشالمحددفيإخطارالتصنيفالمرسلإليكفيإخطار
التصنيفالخاصبك؛

“أقل حجم”يعني،فيمايتعلقبالمعاملةالتيينطبقفيهاأقلحجم،الحداألدنىلعدداألسهم،أو
العقود،أوالوحداتاألخرىلألداةالتيسنتداولفيها،والمحددةفيمعظمالحاالتفيتفاصيلالمنتج،

وسوفنخطركبهاعندالطلبإذالميتمتحديدها؛

“حجم السوق العادي”يعنيالحداألقصىلعدداألوراقالمالية،أواألسهم،أوالعقود،أوالوحدات
األخرىالتينرىبشكلمعقولأّنالسوقاألساسيةجيدةفيهافيالوقتالمناسب،معمراعاةحجم
سوقالصرفالذيتحددهبورصةلندن،أوأيمستوىمكافئأومشابهتحددهالسوقاألساسيةالتي

يتمتداولاألداةفيها،فيحالكانذلكمناسًبا؛

“مستوى االفتتاح”يعنيالمستوىالذييتمعندهفتحالمعاملة؛

“خيار عن طريق عقد مقابل الفروقات”هوشكلمنأشكالالعقودمقابلالفروقاتالتيتمنح
التعرضللتغيراتفيأسعارالخيارات.وهوليسخياًرامتداواًلواليمكنممارستهبواسطتكأوضدك،وال

يسمحلكبمنححيازةأيةأداةأوالتصرففيها؛

“الطلب”يعنيطلبإيقاف،و/أوطلبحد،و/أوطلبسوق،و/أونقاطمنخاللطلبحالي،و/أو
طلبجزئي،حسبمايسمحالحال؛

“سهم سجل الطلبات”يعنيجميعاألسهمغيرالبريطانيةوجميعاألسهمالبريطانيةالمتداولةباستخدام
سجلطلباتإلكترونيبالكامل،ونظاممتوافقمعالطلباتمثلنظامSETS؛

“سياسة تنفيذ الطلب”هيوثيقةتصفجميعترتيباتتنفيذالطلباتالساريةالتينتبعهالضماناتخاذنا
جميعالخطواتالمناسبةعندتنفيذالطلب،للحصولعلىأفضلالنتائجالممكنةلصالحالعمالء،وفًقا

لقواعدسلطةدبيللخدماتالمالية؛

“أسعار العطاء والعرض الخاصة بنا”تحملالمعنىالذيالمحددلهافيالبند4)2(؛

“الربح والخسارة”يحملهذاالمصطلحالمعنىالمحددلهفيالبند15)2(؛

“طلب جزئي”يحملهذاالمصطلحالمعنىالمحددلهفيالبند12)1(؛

 “النقاط من خالل الطلب الحالي”يحملهذاالمصطلحنفسالمعنىالمحددلهفيالبند12)1(؛

“جنيه إسترليني”و”£”يشيرانإلىالعملةالرسميةللملكةالمتحدة؛

لالطريقةالتينديربهامعلوماتكالشخصيةونستخدمها “إشعار الخصوصية”يعنيالوثيقةالتيتفصِّ
بها،والتوقيتوالطريقةالتييتمبهااإلفصاحعنها،وكيفيمكنكتقديمطلبللحصولعلىتفاصيل

المعلوماتالمتعلقةبكوالتينحتفظبها،والمسائلاألخرىالمرتبطةبها؛

“تفاصيل المنتج”يعنيهذاالمصطلحقسمالصفحاتالعامةلموقعناالمخصصلتفاصيلالمنتج،
بصيغتهاالمعدلةمنحينآلخر؛

لجزًءامنهذهاالتفاقية،وتبينالشروطواألحكام “وحدة قياس المنتج”هيوحدةخاصةبالمنتجتشكِّ
التيتنطبقعلىأنواعمحددةمنالمعامالت،و/أوالخدماتالتينقدمهاأوتنطبقعليك؛

“عميل محترف”يحملهذاالمصطلحالمعنىالمحددلهفيقواعدسلطةدبيللخدماتالمالية.

“الشخص المعني”يحملالمعنىالمحددلهفيقواعدسلطةدبيللخدماتالمالية؛

“عميل بالتجزئة”يحملالمعنىالمحددلهفيقواعدسلطةدبيللخدماتالمالية:

“مزود الخدمة بالتجزئة”يعنيشركةتقدمحسبالطلبأسعارالشراءوالبيعألداةمعينة؛

“إشعار الكشف عن المخاطر”يعنياإلشعارالذينقدمهلكعماًلبقواعدسلطةدبيللخدماتالمالية
فيمايتعلقبالمخاطرالمرتبطةبمعامالتالشراءوالبيعالتيتتمبموجبهذهاالتفاقية؛

حفيتفاصيلالمنتج؛ “حجم التنقيل”يكونالنسبةأليةأداةعلىالنحوالموضَّ

“القواعد”تعنيالمقاالت،والقواعد،واللوائح،واإلجراءات،والسياسات،واألعرافالساريةالمفعولمن
وقتآلخر؛

 “تفاصيل أمنية”تعنيواحًداأوأكثرمنرموزتعريفالمستخدم،أوالشهاداتالرقمية،أوكلماتالمرور،
أورموزالمصادقة،أومفاتيحواجهةبرمجةالتطبيقات،أوغيرذلكمنالمعلوماتأواألجهزة)اإللكترونية

أوغيرها(،لتمكينكمنالوصولإلىأيةخدماتتداولإلكترونية؛

“البيع”يحملالمعنىالمحددلهفيالبند5)1(؛

“السهم عبر العقد مقابل الفروقات”هوشكلمنأشكالالعقودمقابلالفروقاتالتيتمنحالتعرض
للتغييراتفيأسعاراألسهم.وهوليساتفاقيًةلشراءأوبيعأيةكميةمناألسهم،مالمنتفقخطًيا
علىذلكبشكلصريحومنفصل،واليمكنأنيؤديإلىتسليمأيةأسهمإليكاوتسلمهامنك.وقد

تكونأداةالسهمالتييعتمدعليهاالسهمعبرالعقدمقابلالفروقاتسهمسجلطلباتأوسهمصانع
السوق؛

“الهامش/الفرق بين سعري العرض والطلب”يعنيهامشالسوقورسومالهامشلدينا؛

“رسوم الهامش”تعنيالرسمالمفروضعليكمنجانبناعلىصفقاتالهامشعلىالنحوالموضحفي
البند8)1(؛

“صفقة الهامش”تحملالمعنىالمحددلهافيالبند4)2(؛

“البيان”يعنيتأكيًداكتابًياأليةمعامالت،وأيةطلباتتقومبتحديدهاو/أوتعديلها،وأيةعمولة،هامش
وغيرذلكمنالرسومالمعمولبهاوالضرائبالتينطبقها؛

“مؤشر األسهم عبر العقود مقابل الفروقات”هوشكلمنأشكالالعقودمقابلالفروقاتالتيتمنح
التعرضللتغيراتفيقيمةمؤشراألسهم.وهوليساتفاقيًةلشراءأوبيعأيةكميةمناألسهمواليمكن
 أنيؤديإلىتسليمأيةأسهمإليكأوتسلمهامنك،مالمنتفقخطًياعلىذلكبشكلصريحومنفصل؛

“طلب إيقاف”يحملالمعنىالمحددلهفيالبند12)1(؛

“ملخص سياسة تضارب المصالح”يعنيملخًصاللبنودالرئيسيةلسياسةتضاربالمصالحلديناكما
تنطبقعلىالعمالءبالتجزئة؛

“ملخص سياسة تنفيذ الطلبات”يعنيملخًصاللبنودالرئيسيةلسياسةتنفيذالطلباتلديناكماتنطبق
علىالعمالءبالتجزئة؛
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31. التعريفات والتفسيرات )التتمة(

“مبالغ”تحملالمعنىالمحددلهافيالبند16)7(؛

ق”  “تعليق”يعنيالظروفالمحددةفيالبند25)1(و27)1(،ويحملالمصطلحان“التعليق”و”معلَّ
معنىمرادفا؛

“نظام”يعنيكلأجهزةالكمبيوتر،والبرمجيات،والتطبيقات،والتجهيزات،ومرافقالشبكة،وغيرذلكمن
المواردوالمرافقالالزمةلتمكينكمناستخدامأيةخدمةتداولإلكترونية؛

“الضرائب”تعنيأيةضرائبأوجبايات،بمافيذلكرسمالطابع،وضريبةاحتياطيرسمالطابع،وضرائب
المعامالتالماليةو/أوالضرائبأوالرسومالمطبقةاألخرىالتييتمإخطاركبهامنوقتآلخر؛

“خدمات التداول اإللكترونية الخاصة بالطرف الثالث”تحملالمعنىالمحددلهافيالبند9)19(؛

“اإليقاف النهائي”يحملالمعنىالمحددفيالبند12)1(؛

“المعاملة”تعنيعقًداآجاًل،أوخيارا،أوعقًدامقابلالفروقات،أوعقًدافورًياأوآجاًلمنأينوع،يتعلق
بأيةأداة)بمافيهااألوراقالمالية(،أوأيمزيجمناألدوات،وهيتعنيإماالمعامالتالمنتهية،أو

المعامالتبدونتاريخأوكليهما،وفقمايقتضيهالسياق؛

“طلب منفصل”يعنيطلًبامرتبطابمعاملةمقترحةأوُمشارإليها،والذيسيدخلحيزالتنفيذحالتنفيذ
الطلب؛

“معاملة بدون تاريخ”تعنيمعاملةذاتفترةتعاقديةغيرمحددةاليمكنانتهاءصالحيتهاتلقائًيا؛و

“السوق األساسية”تعنيبورصة،أوصانعسوق،اومزودخدمةبالتجزئة،أوهيئةمشابهةأخرى،او
تجمعسيولةيتمفيهاتداولأداةمعينة،أوتداولتلكاألداةيحدثوفقمايقتضيهالسياق.

)2( اإلشارةإلى:

)أ(يشيرالبندإلىأحدبنودهذهاالتفاقية؛  

)ب(يشيرقانونمركزدبيالماليالعالميإلىالقانونالذييتمتعديله،أودمجه،أوإعادةسّنهمن 
حيٍنآلخر)بتعديلأوبدونتعديل(،ويشملجميعالتشريعاتالثانويةأوالتنظيماتبمقتضى

هذاالقانون؛

)ج(ُيقصدبأيوقتأوتاريخالوقتوالتاريخفيدبيباإلماراتالعربيةالمتحدة،مالمُينصصراحًة 
علىخالفلك؛

)د(تشملصيغةالمفردصيغةالجمع،وتشملصيغةالمذكرصيغةالمؤنث،وفقمايقتضيهالسياق؛ 

)3( أولويةالوثائق:فيحالوجودأيتعارضبينهذهاالتفاقيةوأيةوحدةلقياسالمنتج،أوتفاصيل
المنتج،أوملحق،أووثيقةإضافيةُمشارإليهافيهذهاالتفاقية،يكونترتيباألسبقيةلغرضالتفسيرهو

الترتيبالتالي:

)أ(الملحقأ–اتفاقيةالتصفيةالنموذجيةثنائيةاألطرافبقدرانطباقها،مععدماإلخاللبالبنود  
16)6(و16)7(و16)8(و16)9(؛

)ب(الملحقالتكميليلألطرافاألخرىفيالسوق)حسبمايقتضيهالحال(؛  

)ج(وحدةقياسالمنتج. 

)د(هذهاالتفاقية؛  

)هـ(تفاصيلالمنتج؛  

)و(أيةوثائقإضافيةأخرىُمشارإليهافيهذهاالتفاقية.  

21صفحة  من 18



منظمة من طرف سلطة دبي للخدمات الماليةيوليو IG Limited2018، اتفاقية العميل لتداول الهامش،

الملحق أ 

اتفاقية التصفية الرئيسية ثنائية األطراف لتداولالصرفوالمعامالتذاتالصلةبمافيذلكجميع
المعامالتبموجباتفاقيةالعميلالخاصةبالتداولعلىالهامش.

تمإبراماتفاقية التصفية النموذجيةالماثلةبينناوبينككجزٍءمنموافقتكعلىاتفاقيةالعميلالخاصة
بالتداولعلىالهامشوفينفس تاريخها،أوإذالميشكلهذاالملحقجزًءامناتفاقيةالعميلالخاصة
بالتداولعلىالهامشفيوقتموافقتكعلىنفساالتفاقية،عقبمرورعشرةأيامعملاعتباًرامن

تاريخإخطاركبأنهذاالملحقيشكلجزءًامناتفاقيةالعميلالخاصةبالتداولعلىالهامش.

 بناًء على ذلك، ُأبرمت هذه االتفاقيةعلىالنحوالتالي:

1. نطاق هذه االتفاقية

1-1إذالميتماالتفاقكتابًياعلىخالفذلكبينالطرفينفيالملحق1أوغيره،وبموجبالحكمالتالي،
فإنهذهالبنودوالبنودالمحددةالمتفقعليهامنجانبالطرفين،تحكمجميعالمعامالتالتييتم

إجراؤهاأوتكونقائمةبينأيمكتبينمخصصينللطرفين،فيتاريختنفيذهذهالبنودأوعقبذلك.في
حالةالمعامالتالموضحةفيالفقرةرقم)1(أو)2(أو)3(أو)4(الخاصةبتعريف“المعاملة”،فإنهذه
البنودالتحكمإالالمعامالتالتيتكونفيهااألسواقالمذكورةفيهذاالتعريفأسواًقاماليةمحددة.

2-1تشكلهذهالبنود،والبنودالمحددةالواردةفيجميعالمعامالتالتيتحكمهاهذهالبنود
والمطبقةعليها،وملحقاتهذهالبنودوجميعالتعديالتالتيتتمعلىأٍيمنهذهالبنود،اتفاقية

واحدةبينالطرفين.يقرالطرفانبأنجميعالمعامالتالتيتحكمهاهذهالبنودوالتييتمإجراؤهافي
تاريختنفيذهذهالبنودأوبعده،يتمإجراؤهااعتماًداعلىحقيقةأنجميعهذهالبنودتشكلاتفاقية

واحدةبينالطرفين.

3-1عندوجودأيتعارضأوتناقضبينأحكاماتفاقيةالعميلالخاصةبالتداولعلىالهامشوهذه
 البنود،تسودأحكامهذهالبنود.

2. القواعد المؤسسية المتعلقة بالتسوية والبورصة أو المقاصة

1-2اليلتزمأيطرفبأيعملياتسدادأوتسليممنالمقررأنيقومبهاذلكالطرفبموجبمعاملة
تحكمهاهذهالشروططالماوقعتحالةقصرأوحالةمحتملةللقصرفيالوفاءبااللتزاماتفيمايتعلق
بالطرفاآلخروالتزالمستمرًة،وذلكمالميكنتاريخالتصفيةقدحانأوقدتمتحديدهعلىنحٍوفعال.

2-2إذاأجرىالطرفانأيمعاملةتحكمهاهذهالبنودإلغالقأيمعاملةقائمةبينهما،فإنالتزاماتهما
بموجبهذهالمعامالتتنتهيتلقائًياوفوًراعندإجراءالمعاملةالثانية،باستثناءأيدفعةتسويةمستحقة
منأحدالطرفينإلىاآلخرفيمايتعلقبتلكالمعامالتالمغلقة،وذلكمالميتفقالطرفانعلىخالف

ذلككتابًة.

3-2التنطبقهذهالشروطعلىأيمعاملةإلىحدبدءاإلجراءالذييتعارضمعأحكامهذهاالتفاقيةأو
يعملعلىإلغائهافيمايتعلقبتلكالمعاملةمنقبلإحدىالبورصاتأومؤسساتالمقاصةذاتالصلة

 بموجبالقواعدأوالقوانينالمعمولبهاومعاستمرارذلك.

3. اإلقرارات والضمانات والتعهدات

1-3يتعهدكلطرفللطرفاآلخرويضمنلهاعتباًرامنتاريختنفيذهذهالشروط،وفيحالةالتعهد
والضمانالواردفيالفقرة)5(منالبند1-3فيمايتعلقبالدخولفيالمعامالت،اعتباًرامنتاريخالدخول

فيكلمعاملةتحكمهاهذهالشروطبالتالي:)1(أنهيتمتعبالصالحيةالالزمةإلبرامهذهاالتفاقية؛
)2(أنيكوناألشخاصالذينُيبرمونهذهاالتفاقيةبالنيابةعنهمخولينعلىنحوتامللقيامبذلك؛)3(
أنتكونهذهاالتفاقيةوااللتزاماتالناشئةبموجبهاملزمًةلهوقابلةلإلنفاذضدهوفًقالبنودها)رهًنا

بمبادئاإلنصافالمعمولبها(،وأالتشكلاالتفاقيةوااللتزاماتالمتعلقةبهافيالوقتالحاليأوفي
المستقبلانتهاًكالبنودأيةاتفاقياتيلتزمبهاذلكالطرف؛)4(أالتقعأيةحالةقصرفيالوفاءبااللتزامات

أوحالةمحتملةللقصرفيالوفاءبااللتزاماتوأالتستمركذلكفيمايتعلقبه؛و)5(أنيتصرفبصفته
الوكيلوالمالكالوحيدالمستفيدمنذلك)وليسكونهأميًنا(فيمايتعلقبإبرامهذهالبنودوجميع

المعامالتالتيتخضعلها.

2-3يتعهدكلطرفللطرفاآلخربمايلي:)1(أنيحصلفيجميعاألوقاتعلىبنودهذهاالتفاقية
ويمتثللها،وأنيفعلكلماهوضروريللحفاظعلىالسريانواألثرالكامللجميعالتراخيص،

واالعتمادات،والرخص،والموافقاتالمطلوبةلتمكينهمنأداءالتزاماتهبصورةقانونيةبموجبهذه
االتفاقية؛)2(أنُيخطرالطرفاآلخرعلىالفوربحدوثأيةحالةقصرفيالوفاءبااللتزامات،أوحالة
 محتملةللقصرفيالوفاءبااللتزاماتفيمايتعلقبهأوبأيمنمزوديدعماالئتمانفيمايتعلقبه.

4. اإلنهاء والتصفية

4-1عندحدوثأيممايليخاللأيوقتمناألوقات:

)1( إخفاقأحدالطرفينفيأيةعمليةسدادعنداستحقاقهاأوفيأيةعمليةتسليمأواستالمألي
ممتلكاتعنداستحقاقهابموجبهذهاالتفاقية،أوفيمراقبةأوتنفيذأيحكمآخرمنأحكامها)بما
فيذلكأيمعاملةتحكمهاهذهالبنود(،واستمرارهذااإلخفاقلمدةيومينعملعقبإرسالإخطار

بعدمالتنفيذمنقبلالطرفاآلخرإلىالطرفالمقّصر؛

)2( شروعأحدالطرفينفيدعوىطوعيةأوإجراءآخرفيسبيلسعيهأواقتراحهإجراءعمليةتصفية،أو

إعادةتنظيم،أوترتيب،أوتكوين،أوتجميد،أووقفتنفيذ،أوإعفاءمماثلآخرفيمايتعلقبهأوبديونه،
بموجبقانونإفالس،أوإعسار،أوأيقانونتنظيمي،أوإشرافي،أوأيقانونمماثل)بمافيذلكأي
قانونمؤسسيأوقانونآخرُيمكنتطبيقهعلىطرفمعسر(،أوفيسبيلسعيهإلىتعيينأمين،أو
حارسقضائي،أوجهةتصفية،أووصي،أوقّيم،أوأمينعهدة،أوالقائمبأعمالالفحصأوأيموظف
مماثلآخر)ُيشارإلىكلواحدمنهمبلفظ“أمينالعهدة”(خاصبالطرفالمعنيأوأيجزءمنأصوله؛أو
فيحالاتخاذهأيإجراءمؤسسيللحصولعلىتصريحبأيمماسبق؛وفيحالةإعادةالتنظيمأوالترتيب

أوالتكوين،اليوافقالطرفاآلخرعلىالمقترحات؛

)3( الشروعفيأيةدعوىغيرطوعيةأوأيإجراءآخرضدطرفيسعىأويقترحإجراءعمليةتصفية،
أوإعادةتنظيم،أوترتيب،أوتكوين،أوتجميد،أووقفتنفيذ،أوأيإعفاءمماثلآخرفيمايتعلقبهأو
بديونهبموجبقانونإفالس،أوإعسار،أوأيقانونتنظيمي،أوإشرافي،أوأيقانونمماثل)بمافي

ذلكأيقانونمؤسسيأوقانونآخريمكنتطبيقهعلىطرفمعسر(،أوسعيهإلىتعيينأمينعهدةله
أوأليجزءمنأصوله،وكانتهذهالدعوىغيرالطوعيةأواإلجراءاآلخرإما)أ(غيرمتنازلعنهافيغضون
خمسةأياماعتباًرامنتاريخإقامتهاأوتقديمها)ب(أوتمالتنازلعنهافيغضونهذهالفترة،ولكنفقط

علىأساسعدمكفايةاألصوللتغطيةتكاليفهذهالدعوىأواإلجراءاآلخر؛

)4(وفاةأحدالطرفينأوتحولهإلىمختلعقلًيا،أوعدمقدرتهعلىسدادديونهعنداستحقاقها،أو
إفالسهأوإعساره،علىالنحوالمحددبموجبقانونإفالسأوإعسارينطبقعلىهذاالطرف؛أوفي
حالعدمسدادأيمديونيةعلىأحدالطرفينفيتاريخاستحقاقها،أوإذاأصبحتمستحقةوواجبة

السدادبموجباالتفاقياتأواألدواتالتيتثبتهذهالمديونيةقبلأنتكونمستحقةوواجبةالدفع
بطريقةأخرى،أوإذاأصبحقادًراعلىسدادهافيوقتاإلعالنعنها،أوفيحالالشروعفيأيةدعوى،
أوإجراء،أوإجراءقانونييتعلقبهذهاالتفاقيةبخصوصأيةعمليةتنفيذ،أوحجزأوأياستيالءعلىكامل
العقار،أوالمنشأة،أواألصول،أوجزءمنها)الملموسةوغيرالملموسة(الخاصةبأحدالطرفينأوفيحال

استولىصاحبالتكليفالعقاريعليها؛

)5( رفضأيطرف،أومزوددعماالئتمانفيمايتعلقبأحدالطرفين)أوأيأمينعهدةيتصرفبالنيابة
عنأحدالطرفين،أوأيمنمزوديدعماالئتمانفيمايتعلقبطرفما(،أوإخالءمسؤوليته،أوإنكارهأي

التزامبموجبهذهاالتفاقية)بمافيذلكأيةمعاملةتخضعلهذهالبنود(،أوأيوثيقةدعماالئتمان؛

)6( تقديمأحدالطرفينأيتعهد،أوضمانفعلي،أواعتباري،بموجبهذهاالتفاقيةأوبموجبأي
وثيقةدعمائتمانتبينأنهاغيرصحيحةأومضللةمنأيجانبجوهري،فيالوقتالذيتمفيهإعدادها

أوتقديمها؛

)7( )أ(إخفاقأيمنمزوديدعماالئتمانفيمايتعلقبأيطرف،أوإخفاقالطرفالمعنينفسهفي
االمتثالألياتفاقأوتنفيذأيالتزاميتعيناالمتثاللهما،أوالقيامبهماوفًقالوثيقةدعماالئتمان

المعمولبها.)ب(انتهاءصالحيةأيوثيقةلدعماالئتمانتتعلقبأحدالطرفين،أوتوقفهاعنالسريان
والنفاذبشكلكاملقبلوفاءذلكالطرفبجميعالتزاماته،بموجبهذهاالتفاقية)بمافيذلكأي

معاملةتحكمهاهذهالشروط(،مالميتفقالطرفاآلخركتابًةعلىأنذلكالُيشكلحالةقصرفيالوفاء
بااللتزامات.)ج(أيتعهدأوضمانفعليأواعتباريمنقبلأيمنمزوديدعماالئتمانفیمایتعلقبأي
طرفبموجبأيوثیقةدعمائتمانغيرصحيحة،أومضللةمنأيجانبجوھريفيوقتإعدادها،أو
تقدیمهاالفعليأواالعتباري.)د(وقوعأيحدثمناألحداثالمشارإليهافيالفقرة)2(إلى)4(أو)8(

منالبند1-4فيمايتعلقبأيمزوددعمائتمانيتعلقبأحدالطرفين؛

)8( حلأيطرفأوحذفالتسجيل،أوإنهاؤهفيحالةالطرفالذييعتمدوجودهعلىتسجيلرسمي،
أوالشروعفيأيإجراءيهدفإلىحلأحدالطرفينأوحذفتسجيلهأوإنهائهأويقترحذلك؛أو

)9( أيحالةقصرفيالوفاءبااللتزامات)أًياكانوصفها(،تعدواقعةوفقأيبندمنبنودالعملسارية
بينالطرفين،أوأيحالةأخرىموضحةلهذهاألغراضفيالملحق1،أوواقعةبطريقةأخرى؛

عندئٍذ،يجوزللطرفاآلخر)“الطرفغيرالمقصر”(ممارسةحقوقهبموجبالبند2-4،إالأنهفيحالة
وقوعأيحالةقصرفيالوفاءبااللتزاماتمنتلكالمحددةفيالمادة)2(أو)3(أعاله،تسريأحكام

المادة3-4إذااتفقالطرفانعلىذلككتابًة)سواءمنخاللتحديدذلكعلىالنحوالواردفيالملحق1 
المرفقبهذهاالتفاقيةأوغيرذلك(؛

2-4وفًقاللمادة3-4،يجوزللطرفغيرالمقصر،فيأيوقتيليوقوعحالةالقصرفيالوفاء
بااللتزامات،تحديدتاريختصفيةإلنهاءالمعامالتوتصفيتهاوفًقاألحكامالمادة4-4،وذلكبموجب

إخطاريقدمهإلىالطرفالمقصر؛

3-4ُيشكلتاريخوقوعأيحالةقصرفيالوفاءبااللتزاماتمحددةفيالفقرة)2(أو)3(منالمادة4-1 
تاريختصفيةتلقائي،دونالحاجةإلىأيإخطارمنجانبأٍيمنالطرفين،وبقدرنطاقتطبيقأحكام

المادة4-4حينئٍذ،وذلكحالوافقالطرفانعلىذلك؛

4-4لدىحلولتاريختصفية:

)1( اليلتزمأيمنالطرفينبتسديدأيةمدفوعات،أوالقيامبعملياتتسليمأخرىبموجبأيةمعامالت
تحكمهاهذهالبنود،قدتكونألغراضهذاالبندفقط،مستحقةاألداءفيتاريخالتصفيةأوبعدهويجب
الوفاءبهذهااللتزاماتعنطريقتسويةمبلغالتصفية)سواءعنطريقالسدادأوالمقاصةأوغيرذلك(؛
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4. اإلنهاء والتصفية )التتمة(

)2( يحددالطرفغيرالمقصر)عنطريقالحسمإذاكانمالئًما(،)فيتاريخالتصفيةأوفيأقربوقت
ممكنعملًيابعده(،فيمايتعلقبكلمعاملةتحكمهاهذهالبنودإجماليالتكلفة،أوالخسارة،أوالربح،
حسباألحوال،فيكلحالةموضحةفيالعملةاألساسيةللطرفغيرالمقصر)بمافيذلك،إنأمكن،
أيةخسارةلصفقة،أوتكلفةتمويل،أوبدونأيةمضاعفة،أيةتكلفة،أوخسارة،أوربححسباألحوال،

نتيجًةأليةعمليةإنهاء،أوتصفية،أوكسب،أوتنفيذ،أوإعادةإنشاءأيتحوط،أومركزتجاريذيصلة(،
نتيجةإلنهاءكلعمليةسدادأوتسليم،وفًقالهذهاالتفاقية،كانسيتعينبخالفذلكتنفيذهابموجب
هذهالمعاملة)علىافتراضاستيفاءجميعالشروطالساريةالسابقةمعإيالءاالعتبارالواجب،إذاأمكن،

ألسعارالسوقالمنشورةفيمايتعلقبمؤسسةبورصة،أومقاصةمعنية،أوألسعارالتسويةالرسميةالتي
تحددهاتلكالمؤسسة،وفقمايكونمتاًحافيتاريخالحسابأوقبلهمباشرًة(؛و

)3( يعاملالطرفغيرالمقصرجميعالتكاليفالتييتحملها،أوالخسائرالتييتكبده،اعلىأنهاقيمة
موجبةكماهوموضحأعاله،ويعاملجميعاألرباحالتييجنيهاعلىأنهاقيمةسالبةعلىنفسالنحو

المحدد،ويجمعكلهذهالقيمللحصولعلىقيمةصافيةواحدةموجبةأوسالبة،ويكونمقوًمابالعملة
األساسيةللطرفغيرالمقصر)“مبلغالتصفية”(.

5-4إذاكانمبلغالتصفيةالمحددوفًقاللبند4-4إيجابًيا،يقومالطرفالمقصربدفعهإلىالطرفغير
المقصر،وإذاكانمبلًغاسلبًيا،يقومالطرفغيرالمقصربدفعهللطرفالمقصر.ويقومالطرفغيرالمقصر

بإخطارالطرفالمقصربمبلغالتصفية،وتحديدالطرفالملزمبسدادهبعدحسابهذاالمبلغمباشرًة.

6-4يحقللطرفغيرالمقصرأيًضاتطبيقأحكامالفقرة4-4وفًقالتقديرهعلىأيةمعامالتأخرىيتم
الدخولفيهابيناألطراف،والتيتكونمعلقةبعدذلك،كمالوكانتكلمعاملةمنهذهالمعامالت
تخضعلهذهالشروطوذلكفيحالوقوعأيةعمليةإنهاءأوتصفيةللمعاملة،وفًقاللبند4-4مالم

تحدداألطرافخالفذلكفيالملحق1أوخالفذلك.

7-4يتعيندفعالمبلغالمستحقمنأحدالطرفينللطرفاآلخربالعملةاألساسيةللطرفغيرالمقصر
عماًلبأحكامالبند5-4،أوأيقوانينأولوائحمعمولبهاعنطريقإغالقالعملفييومالعملالتالي
لتمامعمليةاإلنهاءأوالتصفية،بموجبالبند4-4،أوأيقوانينأولوائحذاتتأثيرمماثل)يتمتحويلها
وفًقاللقانونالمعمولبهإلىأيعملةأخرى،ويتحملالطرفالمقصرأيةتكاليفتنتجعنهذاالتحويل،

و)حيثماينطبق(يتمخصمهامنأيدفعةمستحقةله(.ويحملذلكالمبلغغيرالمدفوعفيتاريخ
استحقاقهفائدة،بمتوسطالسعرالذييتمبهتقديمالودائعلليلةواحدةبعملةهذهالدفعةمنقبل

البنوكالكبرى،فيسوقمابينالمصارففيلندناعتباًرامنالساعة11.00صباًحا)بتوقيتلندن(،)أو
بالسعرالمعقولالذيقديختارهالطرفغيرالمقصرإذالميتاحمثلهذاالسعر(،مضاًفاإليه٪1سنوًيا

عنكليوممنأيامعدمسدادهذاالمبلغ.

8-4يجوزللطرفغيرالمقصرتحويلالمبالغالمقومةبأيةعملةأخرىإلىالعملةاألساسيةللطرفغير
المقصر،علىأساسالسعرالسائدوقتإجراءالحسابكماهومحددبشكلمعقولألغراضأيعملية

حسابيةأدناه.

9-4يجبأنتكونحقوقالطرفغيرالمقصربموجبهذهالفقرة4،مضافةإلىأيحقوقأخرىقد
 يحظىبهاعلىسبيلالمثالالالحصر،أواالستثناء)سواءباالتفاقأوبإعمالالقانونأوغيرذلك(.

5. المقاصة

يجوزأليمنالطرفينمععدماإلخاللبأيحقأوسبيلانتصافآخرقديحظىبهأيمنهمافيتاريخ
التصفية،أوبعدوقوعتاريخالتصفيةوتحديدمبلغالتصفيةأوبعدهماإجراءعمليةمقاصةأليمبلغ
مستحقعليه)سواءكانفعلًياأومحتماًلأوخاصبالوقتالحاضرأوالمستقبلبمافيذلك،عند

االقتضاء،علىسبيلالمثالالالحصر،مبلغالتصفيةوأيمبلغمستحقوواجبالدفعفيتاريخالتصفية
أوقبلهولكنهيظلغيرمدفوع(للطرفاآلخر،مقابلأيمبلغمستحقمنقبلهذاالطرف)سواءكان
فعلًياأومحتماًلأوخاصابالوقتالحاضرأوالمستقبل،بمافيذلكعنداالقتضاء،وعلىسبيلالمثالال

 الحصر،مبلغالتصفيةوأيمبلغمستحقوواجبالدفعقبلتاريخالتصفيةولكنهيظلغيرمدفوع(
 للطرفاألول.

6. تعويض العمالت

إذاكانأحدالطرفين)الطرفاألول(بصددتلقىأواستردادأيمبلغفيمايتعلقبالتزامالطرفاآلخر
)الطرفالثاني(،بعملةغيرتلكالتيكانُيستحقدفعهذاالمبلغبها،سواءبناءعلىحكمصادرمن

أيةمحكمةأوخالفذلك،فيتعينعلىالطرفالثانيتعويضالطرفاألولوابراءذمتهمنأيةتكلفة
مستحقةللطرفاألول)بمافيذلكتكاليفالتحويل(،والخسائرالمتكبدةمنقبلالطرفاألولنتيجة

 لتلقيهذاالمبلغبعملةغيرالعملةالتيكانمستحًقابها.

7. توزيع الجدول والتحويل

اليجوزأليطرفمنالطرفينالتنازلعنحقوقه،أوالتزاماته،أورهنها،أوتحويلها،كمااليجوزلهالتظاهر
بالتنازلعنها،أورهنها،أوتحويلهابموجبهذهاالتفاقية)بمافيذلكالمعامالتالتيتحكمهاهذه
الشروط(،أوأيةمصلحةفيهادونالحصولعلىموافقةخطيةمسبقةمنالطرفاآلخر،وتكونأية

عمليةتنازل،أورهن،أونقلمزعومةبماُيشكلانتهاًكالهذاالبندباطلة.

8. اإلخطارات

ُترسلجميعاإلخطاراتواإلرشاداتوالرسائلاألخرىالتيُتقدمألحدالطرفينبموجبهذهاالتفاقية،إلى
العنوانوالفردالمحددينفيالملحق،1أومنخاللإخطاركتابيمنقبلهذاالطرف،مالميتماالتفاق

علىخالفذلك.كمايتمتنفيذأيةإشعارات،أوإرشادات،أواتصاالتأخرى،وفًقالهذهالفقرةوفًقا
 للشرط14)10(مناتفاقيةالعميلللتداولعلىالهامش.

9. اإلنهاء، التنازل والعجز الجزئي

9-1يجوزأليمنالطرفينإنهاءهذهاالتفاقيةفيأيوقتبموجبإخطارمسبقإلىالطرفاآلخر،
مدتهسبعةأيام،ويكوناإلنهاءنافًذافينهايةاليومالسابع؛شريطةأناليؤثرأيإنهاءمنهذاالقبيل
علىأيةمعامالتمعلقةفيذلكالوقت،تخضعلهذهالشروط،وستظلأحكامهذهاالتفاقيةسارية

حتىيتمالوفاءبجميعالتزاماتكلطرفتجاهالطرفاآلخربموجبها)بمافيذلكالمعامالتالتي
تحكمهاهذهالشروط(.

9-2اليجوزأليطرفالتنازلعنأيحق،أوسلطة،أوامتيازبموجبهذهاالتفاقيةإالمنخالل)وإلى
حد(بيانصريحكتابي.

9-3إذاأصبحأيحكممنأحكامهذهالشروطفيأيوقتغيرقانوني،أوغيرسار،أوغيرقابلللتنفيذ
بأيشكلمناألشكالبموجبقانونأيةواليةقضائية،فالتتأثرأوتضعفشرعيةأوصالحيةأوقابلية

إنفاذاألحكامالمتبقيةمنهذهالشروط،والشرعيةأوصالحيةأوقابليةنفاذهذهالشروطبموجبقانون
 أيةواليةقضائيةأخرى.

10. الوقت هو جوهر العقد

 يمثلالوقتجوهرهذهاالتفاقية.

11. المدفوعات

يجبأنتتمكلدفعةيسددهاأحدالطرفينبموجبهذهالشروطفينفساليوم)أوأقربتاريخمتاح(،
 وُتعيناألموالالقابلةللنقلبحريةإلىالحسابالمصرفيمنقبلالطرفاآلخرلهذاالغرض.

12. القانون الحاكم والوالية القضائية

مالمتحدداألطرافخالفذلكفيالملحق1أوغيره:

12-1تخضعهذهالشروطلقوانينانجلتراوويلزوُتفسروفًقالها.

)12.2( فيمايتعلقبأيةإجراءات،يقومكلطرفمناألطرافعلىنحوغيرقابلللرجوعفيهبمايلي:)1(
الموافقةعلىأنيكونلمحاكمانجلتراوويلزاالختصاصالقضائيالحصريفيتحديدأيةإجراءات،وإحالتها

علىنحوغيرقابلللرجوعفيهإلىالمحاكماإلنجليزية،و)2(التنازلعنأيحقلهفياالعتراضفيأي
وقتمناألوقاتعلىمكانإقامةأيدعوىقضائيةتقامأمامأيمنتلكالمحاكم،واإلقراربأنهلن
يدعيأنمثلهذهالدعاوىقدأقيمتفيساحةقضائيةغيرمناسبة،أوأنتلكالمحاكمغيرمختصة

للنظروالبتفيهذهالدعوى.

)12.3( يتنازلكلطرفعلىنحوالرجوعفيهوإلىالحدالمسموحبهبموجبالقانونواجبالتطبيق،
فيمايتعلقبنفسهأوعائداتهأوأصوله)بغضالنظرعناستخدامهاأواالستخدامالمقصود(،عنكل

أنواعالحصانةعلىأساسالسيادةوغيرهامناألسسمن)1(الدعاوىالقضائية)2(االختصاصالقضائي
أليةمحكمةمنالمحاكم)3(اإلعفاءعنطريقالحكمالقضائي،أواألمربالقيامبفعلمحدد،أواسترداد

الممتلكات)4(الحجزعلىاألصول)سواءقبلالحكمأوبعده(و)5(تنفيذأوإنفاذأيحكممتعلقبه،
أوبعائداته،أوأصوله،والذيقديحقلهفيأيدعاوىبالمحاكمذاتأياختصاصقضائي،ويوافق

الطرفانعلىنحوالرجوعفيهإلىالحدالمسموحبهبموجبالقانونواجبالتطبيق،علىعدمالمطالبة
بأيةحصانةفيأيدعاوى.يوافقكلطرفبصورةعامةفيمايتعلقبأيةدعاوىعلىمنحأيسبل

انتصافأوإصدارأيأمرفيتلكالدعاوىفيمايتعلقبأيةوقائع،بمافيهاعلىسبيلالمثالالالحصر،
 تطبيقأوتنفيذأيأمرأوحكمقضائيصادربشأنهذهالدعاوى.

13. التفسير

13-1فيهذهالمصطلحات:

“العملة األساسية”ُيقصدبها،بالنسبةأليطرف،العملةالتيتحملهذهالصفةفيالملحق،1أو
العملةالمتفقعليهاكتابًيابيناألطرافعلىأنهاتحملهذهالصفة،أوالعملةالقانونيةللمملكةالمتحدة

فيحالعدموجودأيوصفأواتفاق؛

“وثيقة دعم االئتمان”ُيقصدبهابالنسبةأليطرف)الطرفاألول(،الضمانأواتفاقالرهنأواتفاقأو
وثيقةالهامش،أوالضماناتالماليةأوأيوثيقةأخرىتحتويعلىالتزاميتعلقبطرفثالث)“مزوددعم
االئتمان”(،أوفيمايتعلقبالطرفاألول،لصالحالطرفاآلخر،بمايدعمأيةالتزاماتخاصةبالطرفاألول

بموجبهذهاالتفاقية؛

“مزود دعم االئتمان”يحملالمعنىالمبينلهفيتعريفوثيقةدعماالئتمان؛
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13. التفسير )التتمة(

“أمين العهدة”يحملنفسالمعنىالمبينلهفيالبند1-4؛

“الطرف المقصر”ُيقصدبهالطرفأومزوددعماالئتمانالمقصرفيالوفاءبااللتزاماتالواقعةعليه؛

“المكتب/المكاتب المعينة”ُيقصدبهابالنسبةألحدالطرفينالمكتبالذيتمتحديدهباسمهفي
الصفحة1منهذهالشروط،وأيمكتب)مكاتب(أخرىمحددفيالملحق1،أوالمكتب)المكاتب(التي

اتفقالطرفانعلىأنتكونهيالمكتب)المكاتب(المعنيةألغراضهذاالتفاقية؛

“تاريخ التصفية”ُيقصدبهالتاريخالذييحددهالطرفغيرالمقصرمنخاللإخطارمقدمإلىالطرف
المقصر،وفًقاللبند2-4،أوالتاريخالذييبدأفيهإنهاءالمعامالتوتصفيتهاتلقائًياوفًقاللبند3-4؛

“حالة القصر في الوفاء بااللتزامات المحتملة”ُيقصدبهاأيةحالةقدتصبح)معمرورالوقت،أوإرسال
إخطار،أواتخاذأيقراربموجبهذهالوثيقةأوأيمماسبقمجتمعة(حالةتقصير.

“الدعوى”ُيقصدبهاأيةقضية،أودعوىأخرىتتعلق

بهذهاالتفاقية.

“أسواق مالية محددة”ُيقصدبهااألسواقالمحددةفيالملحق2وأيةأسواقأخرىاتفقالطرفان
علىأنتكونأسواقماليةمحددةألغراضالبند1-1،كماُيقصد“بالسوق المالية المحددة”أيمما

سبق.

“المعاملة”يقصدبها:

)1( أيعقدمبرمفيبورصةماأوعماًلبقواعدبورصةما؛

)2( أيعقديخضعلقواعدبورصةما؛أو

)3( أيعقدقديكون)طوالفترةاستحقاقهفقط(مبرًمافيبورصةما،أويخضعلقواعدبورصةما،
ويتعينتقديمهفيالوقتالمناسبللمقاصةكعقدُمبرمفيبورصةماأويخضعلقواعدبورصةما؛

فيأيمنالحاالتالثالثالسابقة)1(و)2(و)3(،يكونعقدآجلأواختياري،أوعقدمقابلالفروقات،أو
عقدعاجلأوآجلمنأينوعيتعلقبأيةسلعة،أومعدنأوأداةمالية)بمافيذلكالورقةالمالية(،أو

عملة،أوسعرالفائدة،أوالمؤشرأوأيمزيج؛

)4( أيةمعاملةتتمبالتوازيمعأيةمعاملةفيالفقرة)1(،أو)2(،أو)3(منهذاالتعريف؛أو

)5( أيةمعاملةأخرىيتفقالطرفانعلىانتكونمعاملة.

2-13فيهذهالمصطلحات،ُيقصدبـ“حالة القصر في الوفاء بااللتزامات”أيمنالحاالتالواردةفي
البند1-4؛ويحملمصطلح“مبلغ التصفية “ المعنى المنسوب إليه في البند 4-4؛ كما 

يحملمصطلح“الطرف غير المقصر”المعنىالمنسوبإليهفيالبند4-1.

3-13أيإشارةفيهذهالمصطلحاتإلى:

“يوم عمل”ُتَفَسرعلىأنهاإشارةإلىأييوم)بخالفيوميالسبتواألحد(تكونفيه:

)1( فيمايتعلقبتاريخدفعأيمبلغمحسوب)أ(أيةعملة)عداوحدةالنقداألوروبيةأواليورو(،تتعامل
بهاالمصارفعموًماألغراضاألعمالالتجاريةفيالمركزالماليالرئيسيلبلدتلكالعملة.)ب(بوحدة

النقداألوروبية،ويكوننظامالمقاصةوالتسويةلوحدةالنقداألوروبيةالُمدارمنقبلالرابطةالمصرفية
المعنيةبوحدةالنقداألوروبية)أوأينظاممقاصةأوتسويةآخريحددهالطرفانإذاتوقفنظامالمقاصة

عنالعمل(مفتوًحاللعمل.)ج(اليورو،يمكنبوجهعامتسديدالمدفوعاتباليوروفيلندنأوأيمركز
ماليآخرفيأوروبايختارهالطرفان.

)2( فيمايتعلقبتاريختسليمأيةممتلكاتقابلةللتسليمبمايلبيااللتزاماتالمتحملةفيالسوق،والتي
تمفيهاتكبدااللتزامبتسليمتلكالممتلكاتاألولى؛

يجبأنُيفسركلمن“بند”أو“ملحق”علىأنهماإشارةلبندأوملحقلهذهالشروطعلىالتوالي،مالم
يقتضالسياقخالفذلك؛

“العملة”ُتفّسربحيثتشتملعلىأيوحدةحساب.

“المديونية”ُتفّسربحيثتشتملعلىأيالتزام)سواءكانفيالوقتالحاضرأوفيالمستقبل،أوفعلًيا،
أومحتماًل،أوكأصل،أوضمان،أوغيرذلك(لسدادأوإعادةسداداألموال؛

“األطراف”ُيقصدبهاأنتونحن،وُتفسرعلىأنهاإشارةإلىأطرافهذهاالتفاقية،ويجبأنتشمل
خلفائهموالمتنازللهم؛كماُيفّسر“الطرف”علىأنهإشارةإلىأيطرففيالسياقالذييمكنفيه

استخدامهذاالتعبير؛

ويفسرالطرفالذييتعلقبهمزوددعماالئتمانكإشارةللطرفالذييتمدعمالتزاماتهبموجبهذه
االتفاقيةمنقبلمزوددعماالئتمانهذا؛و

هذه“المصطلحات”أوهذه“االتفاقية”تفّسرعلىأنهذاالملحقأبمافيذلكالملحقين1و2 
بنفسالمعنى،وكمرجعلهذهالشروطأوهذهاالتفاقية،وحسبمايطرأعليهامنتعديالت،أوتغييرات،

أوتحديثاتأواإلضافةإليهامنوقتآلخر.

الملحق 1

1. نطاق االتفاقية

ُيشكلكلممايليمعاملةألغراضالفقرة)5(منتعريف“المعاملة”فيالبند13-1:

 جميعالمعامالتكماهومحددفياتفاقيةالعميلللتداولعلىالهامش.

2. المكاتب المعنية

يجبأنُيشكلكلممايليمكتًبامعنًيا:

نحن–شركةIGالمحدودة،الطابق27،المكتب2702و2703،البرج2،الفتانكارنسيهاوس،مركزدبي
الماليالعالمي،اإلماراتالعربيةالمتحدة.

 أنت-عنوانكالفعليكماتخطرنامنوقتآلخر.

3. حالة )حاالت( القصر في الوفاء بااللتزامات اإلضافية

 الينطبق

4. اإلنهاء التلقائي

عندحدوثأيةحالةقصرفيالوفاءبااللتزاماتمحددةفيالفقرة)2(أو)3(منالبند1-4،تنطبقأحكام
 البند3-4.

5. إنهاء المعامالت األخرى

 تنطبقأحكامالبند6-4.

6. اإلخطارات

ُترسلجميعإخطاراتناإليكموفًقاللشرط14مناتفاقيةالعميلللتداولبهامشتغطية،وسيتمإرسال
جميعإخطاراتكمإلينابالبريدعلىالعنوانالمسجللدينا:شركةIGالمحدودة،الطابق27،المكتب2702 

و2703،البرج2،الفتانكارنسيهاوس،مركزدبيالماليالعالمي،اإلماراتالعربيةالمتحدة،لعناية
 المستشارالقانونيالعام.

7. القانون الحاكم والوالية القضائية 

 الينطبق.

8. العملة األساسية

 بالنسبةلنامعا:الدوالراألمريكي.

9. المراكز المالية المحددة

لتسوياتاليورو

 الينطبق

الملحق 2

أسواق مالية محددة
ُتحددالبورصاتالتاليةعلىأنهاأسواقماليةمحددةألغراضالبند1-1.

أيةبورصةنتفقعلىأننبرمفيهامعاملةتداول،بمافيذلكعلىسبيلالمثالالالحصرالعقوداآلجلة
أوالخيارات،بموجباتفاقيةالعمالءالمتعلقةبالتداولبالهامش،وأيةمؤسسةمقاصةيتمتعيينهامن

وقتآلخرلتحملهذهالصفةمنجانبأيةبورصة.

ال يجوز نسخ أي جزء من هذه الوثيقة بأي شكل من األشكال دون الحصول على إذن كتابي مسبق 
 من IG المحدودة. حقوق الطبع والنشر محفوظة لصالح IG المحدودة 2018. جميع 

الحقوق محفوظة.

IG المحدودةمكتب2702،الطابق27،البرجرقم2الفتانبيتالعمالت،مركزدبيالماليالعالمي،دبي.
IG.com/ae :الويب  helpdesk.ae@ig.com:هاتف:45592000)0(971+ البريد اإللكتروني
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