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1. مقدمة

ُتبرمهذهاالتفاقيةبيننا–بصفتناشركةIGالمحدودة–وبينك–بصفتكالعميل.قدُنشيرإلى )1(
أنفسناكشركةفيهذهاالتفاقيةبالضمائر“نحن” و”ـنا” و”لنا” و”إلينا” و”بنا” و”الخاص بنا”وماإلى

ذلكبحسبمقتضىالحال.وبالمثل،فقدُيشارإليك–باعتباركالعميل–بالضمائر“أنت” و”ـك” و”لك” 
و”إليك” و”الخاص بك”وماإلىذلكبحسبمقتضىالحال.سوف تحكم هذه االتفاقية جميع أوامر 

التداول الصادرة من جانبك، وجميع المعامالت التي أبرمناها نيابة عنك، والحفاظ على األدوات 
المالية التي يتم شراؤها أو نقلها إلينا نيابة عنك.

نحنُمرخصونمنقبلُسلطةدبيللخدماتالماليةونخضعلتنظيماتهافيإجراءاألعمال )2(
االستثمارية.ويقععنوانُسلطةدبيللخدماتالماليةفيالدور13،الجناحالغربي،البوابة،مركزدبي

الماليالعالمي،دبي،اإلماراتالعربيةالمتحدة.الرقمالمرجعيلشركتنالدىسلطةدبيللخدماتالمالية
هو)F001780(وعنواناالمسجلهوالطابق27،المكتب2702و2703،البرج2،الفتانكارنسيهاوس،
مركزدبيالماليالعالمي،دبي،اإلماراتالعربيةالمتحدة.بياناتالتواصلمعناهي:0097145592000 
باإلضافةإلىالبريداإللكترونيhelpdesk.ae@ig.com،الشركةالقابضةالنهائيةلشركةIGالمحدودة
هيIG Group Holdings PLC،شركةعامةذاتمسؤوليةمحدودةمسجلةفيإنجلتراوويلز،رقم

 الشركةالمرجعيهو04677092.العنوانالمسجللـIG Group Holdings PLCهو
Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2YA United Kingdom

سنعملكوسيطلكوذلكللتنفيذفقطوسنوفرجميعخدماتتداولاألسهمواالستثمار، )3(
وسنحتفظأيًضابأموالكوأدواتكالماليةونديرهاكمتعهدين.ويجوزلشركةIGالمحدودةتفويضبعض

االلتزاماتالمحددةبموجبهذهاالتفاقيةلشركاتمرتبطةوأطرافخارجيةمنتسبة.

خدمة تداول األسهم لدينا ليست مناسبة للجميع، وهناك شرح كامل للمخاطر المرتبطة   )4(
بخدمة تداول األسهم لدينا في إشعار اإلفصاح عن المخاطر ويجب عليك التأكد من إدراكك 

الكامل لهذه المخاطر قبل إبرام هذه االتفاقية معنا.

يتعين عليك قراءة هذه االتفاقية بعناية قبل الدخول في استثمارات، بما في ذلك تفاصيل   )5(
المنتج وملخص سياسة تنفيذ الطلبات وملخص سياسة تضارب المصالح وإشعار اإلفصاح عن 

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

يتم لفت انتباهك على وجه التحديد إلى تلك البنود المكتوبة بخط ثخين ُمميز وإلى   )6(
التعهدات والضمانات )التأكيدات والضمانات القانونية( المقدمة من جانبك، وذلك في البنود 

رقم 8)2( و8)4( و10)1( و10)12( و19)1( و20)1( من هذه االتفاقية.

قبل أن تبدأ في إصدار أوامر للتداول إلينا، سنتخذ جميع الخطوات المعقولة لتزويدك   )7(
بشرح واضح بشأن جميع العموالت والرسوم والضرائب التي ستكون مسؤواًل عنها. ستؤثر هذه 
التكاليف على صافي أرباح التداول لديك )إن وجدت( أو تزيد من خسائرك. انظر البنود رقم 4)6( 

و4)7( و5 و10)17( و16 لمزيد من التفاصيل.

ال يستثني أي شيء وارد في هذه االتفاقية أًيا من الواجبات أو المسؤوليات الواجبة علينا تجاهك،   )8(
بموجب التشريع الصادر عن ُسلطة دبي للخدمات المالية، والتي ال يجوز استثناؤها أو تقييدها بموجب 
هذه االتفاقية، أو التي تتطلب منك تعويضنا بأي قدر ال يسمح به القانون التنظيمي لعام 2004 أو ال 

تسمح به قواعد ُسلطة دبي للخدمات المالية.

ستدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ في التاريخ الذي سنفتح فيه حسابك، وفي حالة اإلصدارات   )9(
الجديدة فيما بعد فإن االتفاقية تدخل حيز التنفيذ في التاريخ الذي نخطرك فيه بها. وسواًء أكنت 

عمياًل محترًفا أم عميل تجزئة أو نظيرا سوقّيا، فقد يتعين عليك تزويدنا ببعض الموافقات الخطية قبل 
أن نتمكن من تقديم مجموعة خدماتنا الكاملة إليك. لن نتحمل أي خسائر تنتج عن التأخير في هذه 

العملية. إذا ُقّدمت لك هذه االتفاقية بأي لغة غير اإلنجليزية، فُيرجى مالحظة أن ذلك ألغراض 
اإلحاطة فقط، وأن اللغة الحاكمة لهذه االتفاقية وألي نزاع ينشأ بموجبها هي اللغة اإلنجليزية. 
وتتاح النسخة اإلنجليزية من هذه االتفاقية عبر موقعنا اإللكتروني وكذلك عند الطلب. وعندما 
تتعارض النسخة الصادرة بأي لغة أجنبية مع النسخة اإلنجليزية من هذه االتفاقية، فإن النسخة 

اإلنجليزية هي التي ُيعتد بها.

تحمل بعض الكلمات والتعبيرات الواردة في هذه االتفاقية المعاني الموضحة في البند 30.  )10(

2. الخدمات التي سنقدمها والتداوالت التي تتم بينك وبيننا

تحددهذهاالتفاقيةاألساسالذيبموجبهسوفنتلقىأوامرالتداولمنكونتعاملمعها، )1(
والدخولفيالمعامالتنيابةعنكواالحتفاظباألدواتالماليةواألموالنيابةعنك.تْحُكمهذهاالتفاقية

جميعأوامرالتداولالصادرةأوالقائمةباإلضافةإلىجميعالمعامالتالمبرمةأوالقائمةوفقهذه
االتفاقيةأوعقبسريانهاوجميعاألدواتالماليةواألموالالتينحتفظبهانيابةعنكأوبعددخولهذه

االتفاقيةحيزالتنفيذ.وباستثناءماهومنصوصعليهفيالبيانالذينرسلهإليك،سنتصرفنيابًةعنك
ًضا. لتنفيذأوامرالتداولبصفتكطرًفاُمفوِّ

سنتعاملمعككعميلتجزئةوفًقالمايلي:  )2(

 )أ( إذاكانينطبقعليكتعريفالنظيرالسوقيأوالعميلالمحترفوفًقالُسلطةدبيللخدمات 
   المالية،فسنخطركبأنناسنتعاملمعكعلىهذااألساس؛

 )ب( قدتطلبتصنيفعميلمختلفعنالتصنيفالذيخصصناهلك،إالأنهُيرجىالعلمبأنناقد 
التصنيفالذيطلبتهغيرمناسب.     نرفضمثلهذاالطلبإذامارأينا–وفًقالتقديرنا–أنَّ
   وفيحالإذاماتقدمتبطلبللحصولعلىتصنيفمختلفووافقناعليه،فقدتفقد  

   الحمايةالتيتوفرهابعضقواعدسلطةدبيللخدماتالمالية؛و

 )ج( إذاماارتأيناالتعاملمعك،أوطلبتبأنيتمالتعاملمعك–بصفتكنظيراسوقّيا؛فستتمتكملة

بنودهذهاالتفاقيةوتعديلهابموجبالملحقالتكميليالخاصبنظراءالسوق،والتيتوافقبموجبهذه
االتفاقيةعلىأنتكونملزًمابها.

إذاقمنابتصنيفك،أوقبلناطلبكبشأنالتصنيف،كعميلمحترفأوكنظيرسوقي،تكونمسؤواًل )3(
عنإبالغنابأيتغييراتقدتؤثرعلىتصنيفككعميلمحترفأوكنظيرسوقي.

سوفتزودنابأوامرالتداولكطرٍفأصيلوليسكوكيٍلعنأيشخصغيرُمعلن.وهذايعنيأنهما )4(
لمنتفقعلىخالفذلككتابة،فإنناسنتعاملمعكبصفتكعميلنافيمايتعلقبجميعاألغراضوستكون

مسؤواًلعنالوفاءبالتزاماتكوفقكلأمرللتداولصادرمنجانبكأوبالنيابةعنكباإلضافةإلىكل
معاملةنبرمهانيابةعنكسواءأكنتتتعاملمعنامباشرةأومنخاللوكيل.إذاماكنتتتصرفباالتصال
معشخصآخرأوبالنيابةعنشخصآخر،سواءقمتبتحديدذلكالشخصلناأولمتحددهلنا،فلننقبل
التعاملمعهذاالشخصكعميلغيرمباشرلناولننقبلأيالتزامتجاههمالميتماالتفاقكتابةعلى

خالفذلكبالتحديد.

إنالمعامالتالتيتتممعكسنقومبهاعلىأساسغيراستشاري)أيعلىأساسقائمعلى )5(
“التنفيذ فقط”(،وتوافق،مالمينصعلىخالفذلك،بأننالسناملزمينفيمايتعلقبأٍيممايلي:

 )أ( إلزامأنفسنابمالءمةأيأداةماليةأومعاملةتجاهك؛

 )ب( القيامبالمراقبةأوتقديمالمشورةإليكبشأنحالةأيطلبللتداول؛

 )ج( القيامبالمراقبةأوتقديمالمشورةإليكبشأنحالةأيأدواتماليةنحتفظبهانيابةعنك؛أو

 )د( )باستثناءماتتطلبهالتنظيماتالمعمولبها(إلغاءأيأوامرتداولأوبيعأيأدواتمالية
   قمتبشرائهاوتلكالتينحتفظبهانيابةعنك.

لننقدملكأيةمشورةاستثماريةأوقانونيةأوتنظيميةأوأيشكلمنأشكالالمشورة.قدترغب )6(
فيالحصولعلىمشورةمستقلةفيمايتعلقبأيةمعاملةتقترحالدخولفيهابموجبهذهاالتفاقية.
يتعينعليكاالعتمادعلىحكمكالخاص)بمساعدةمستشارأوبدونذلك(إلجراءأيأمرللتداولأو

االمتناععنهأوتزويدنابه،أوإجراءأيمعامالتأواإلحجامعنإجرائها.واليحقلكمطالبتنابالحصولعلى
نصيحةاستثماريةتتعّلقبأيأداةماليةأوأمرللتداولأومعاملةأوتقديمأيبيانللرأيبهدفتشجيعك

علىفتحمعاملةبعينها.

قدنمدكبالمعلوماتوفًقالتقديرناالمطلقفيبعضالحاالت: )7(

  )أ( فيمايتعلقبأيأداةماليةأوأمرتداولأومعاملةكنتقداستفسرتعنها،السيمافيما
   يتعلقباإلجراءاتوالمخاطرالمرتبطةبتلكاألداةالمالية،أوأوامرالتداولأوالمعامالتوطرق

   الحدمنالمخاطر؛و

 )ب( عنطريقمعلوماتالسوقالوقائعية،ومعذلك،لننكونملزمينبأننفصحلكعنمثل
   هذهالمعلومات،كماأنهالنتمثلنصيحةاستثماريةفيحالقمنابتقديمها.ورغمالحقيقة
التعامالتبينناوبينكقائمةعلىأساسالتنفيذفقط،فإنهفيحالإذاما    التيتقولبأنَّ
   أصدرموظفيعمللدينابياًنايحتويعلىرأي)سواءرًداعلىطلبكأوأّياكانذلك(فيما

   يتعلقبأيةأداةماليةأوأمرتداولأومعاملة،فإنكتوافقعلىأنهمنغيرالمعقولبالنسبة
لنصيحةاستثمارية.    لك،كماأنهاليحقلك،االستنادإلىمثلهذاالبيانوأنهلنيشكِّ

تقر بأنَّ تفاصيل المنتج التي تنطبق في وقت شراء أو بيع أداة مالية ستكون تلك المعروضة  )8(
على مواقعنا اإللكترونية، والتي قد يتم تحديثها من وقت آلخر.

3. تضارب المصالح

تقربأنناوالشركاتالمنتسبةلنانقدممجموعةمتنوعةمنالخدماتالماليةلمجموعةكبيرةمن )1(
العمالءواألطرافاألخرىوقدتنشأظروفمعينةيكونلنافيهاأولشركاتناالمنتسبةأوللشخصالمعني

فائدةماديةفيمعاملةماأوقدينشأتضاربفيالمصالحبينمصالحكومصالحالعمالءاآلخرينأو
األطرافاألخرىأومصالحناأومصالحشركاتناالمنتسبةأوالشخصالمعني.

ُتمليعليناقواعدسلطةدبيللخدماتالماليةاتخاذجميعالخطواتالمناسبةلتحديدتضارب )2(
المصالحبينناوالشركاتالتابعةلناوعمالئناواألشخاصذويالصلة،أوبينعميلوآخر،والتيتنشأفي

سياقتقديمخدماتنااالستثمارية.فيمايليأمثلةعلىهذهالمصالحالماديةوتضاربالمصالح:

 )أ( يجوزلناتنفيذأوالترتيبلتنفيذمعاملةمعكأونيابةعنكوالتيقديكونلناأولشركاتنا
   المنتسبةأولشخصمعنيمصالحماديةفيها،سواءأكانتمباشرةأمغيرمباشرة؛

 )ب( يجوزلنا)دونأننكونبحاجةللرجوعإليك(أنندفعألطرافخارجيةأونقبلمنهاالفوائدأو
   العموالتأوالمكافآتالتييجريدفعهاأوالحصولعليهافيإطارالمعامالتالتيتجريها،وذلك

   بموجبقواعدسلطةدبيللخدماتالمالية؛

 )ج( يجوزلناوأليمنشركاتناالمنتسبةإنشاءسوقمرتبطةبالسوقاألساسيةبحيثيمكنكإجراء
   معامالتبهاوذلكبموجبهذهاالتفاقية؛

 )د( يجوزلناوأليمنشركاتناالمنتسبةالتداولفيالسوقاألساسيةالتيترتبطبهامعامالتك
   -باعتباركأساسّيا-لحسابناالخاصأولحسابشخصآخر؛و

 )ه( يجوزلناأوأليمنالشركاتالمنتسبةلناتقديمالنصيحةفيمجالاالستثمارأوتقديمخدمات
   أخرىلعميلآخربشأنالسوقاألساسيةالتيُتجريبهامعاملتك.

نتبعسياسةاستقالليةتتطلبمنموظفيناالعملبمايصبفيمصالحكالعلياوتفاديأيتضارب )3(
للمصالحفيتقديمخدماتناإليك.باإلضافةإلىذلك،لديناالضوابطالتنظيميةواإلداريةإلدارةتضارب
المصالحالمحددةأعالهبحيثيمكنناأننكونواثقينبالقدرالمعقولمنمنعمخاطرتعرضالعمالء

للضررنتيجةحدوثأيتضارب.يتمتحديدهذهالضوابطالتنظيميةواإلداريةفيسياستناالخاصةبتضارب
المصالح،والتييتوفرملخصها)ملخصسياستناالخاصةبتضاربالمصالح(عبرموقعناعلىاإلنترنتأوعن

طريقالبريدعندالطلب.
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3. تضارب المصالح )ُيتبع(

لسناملزمينبالكشفعمالديناأولدىالشركاتالمنتسبةلناأواألشخاصالمعنيينمنفائدةمادية )4(
فيمعاملةمعينة،والنلتزمتحتأيظرفبالكشفعنوجودتضاربمصالحفيمعاملةمعينة،شريطة

نجاحنافيإدارةهذاالتضاربوفًقالسياسةتضاربالمصالح،وذلكبخالفالحاالتالعامةالمنصوص
عليهافيالبند3)2(أعاله.وحيثأنناالنرىأنالترتيباتالمنصوصعليهافيسياستناالخاصةبتضارب
المصالحكافيةإلدارةأيتضاربمعينفيالمصالح،سوفنطلعكعلىطبيعةالنزاعوأيخطواتيتم
اتخاذهاللتخفيفمنالمخاطرالناجمةعنهذاالنزاعكخيارأخير،حتىيتسنىلكتحديدكيفيةالمضي
قدًما.نحنلسناملتزمينتجاهكبأيربحأوعمولةأومكافأةناشئةأومستلمةأوبسببمعامالتأو
ظروفتكونلنافيهاأوللشركاتالتابعةلناأوالشخصالمعنيفائدةماديةأوفيظروفمعينةقد

 ينشأفيهاتضاربللمصالح.
ُتقربأنكعلىدرايةباحتماليةوقوعتضاربالمصالحالمشارإليهفيهذاالبندوتوافقلنابالتصرف )5(

بعيًداعنهذاالتضارب.

4. خدمات التداول

سوفتدخلفيمعامالتعنطريق“الشراء”أو“البيع”.فيهذهاالتفاقية،يشارإلىالمعاملة )1(
التييتمالدخولفيهاعنطريق“الشراء”علىأنها“شراء”،وُيشارإلىالمعاملةالتييتمالدخولفيها

عنطريق“البيع”علىأنها“بيع”.ويجبدائًماإجراءالمعاملةعلىعددمحددمناألدواتالمالية.

سنزودكبأسعارالشراءوالبيعلألدواتالماليةفيالسوقاألساسية. )2(

قدنتلقىأمرالتداولمنجانبكبطريقةشفهيةعبرالهاتفأوإلكترونًياعبرخدماتالتداول )3(
اإللكترونيةأوعنطريقوسائلأخرىكماسنخبركمنوقتآلخر.اليشكلعرضأسعارنالسعرالشراء
أوسعرالبيعلكلأداةمالية)سواءعبرالهاتفأوخدمةالتداولاإللكترونيةأوغيرذلك(عرًضالتنفيذ
معاملتكبهذهاألسعارنيابةعنك.يبدأالعملبأمرالتداولعندماتعرضشراءأوبيعأداةماليةبكمية

محددةمعاإلشارةإلىنوعالطلبالمعين.تشكلأوامرالتداولالتزاًماقديتمإلغاؤهالحقامنطرفك
فيأيوقتبموافقتناالمسبقة)لنُتحجبهذهالموافقةمندونأسبابمنطقية(قبلتنفيذأمر

التداول.وسنؤكدلكماإذاكناقدقبلناأمرالتداولأورفضناه.وسيتمإثباتقبولأمرالتداولمنخالل
تأكيدنالشروطهلك.

فيحالقبولأمرالتداول،فإنناسوفنؤكدلكماإذاكانتالمعاملةقدجرتبالسوقاألساسية، )4(
وماإذاكانالتداولعبرالتنفيذالجزئيأوالكامل.سنحاولتنفيذجميعأوامرالتداولالمؤهلةفيأقرب
وقتممكنعملًيا.ليسهناكمايضمنتنفيذأمرالتداولبشكلكاملأوجزئيفيالسوقاألساسية.

فيحالحدوثتأخيربسببعدمقدرتناللوصولإلىالسوقاألساسيةذيالصلةأليسببمناألسباب،
فإنناسنحاولتنفيذأمرالتداولفيأقربوقتممكنعملًيا.تقروتوافقعلىأنسعرالسوقأليأداة

ماليةربمايكونقدتحركخاللالفترةالفاصلةبيناستالمناوقبولناألمرالتداولومحاولتناتنفيذأمر
التداولالخاصبك.فيهذهالحالة،اليكونالطرفالخارجيالذيقدمعرضاألسعارإليناملزًمابالوفاء
بالسعراإلرشاديالذيتلقيته،وإذاكاناألمركذلك،فقدنرفضأمرالتداولالخاصبك.قدتكونمثل

هذهالتحركاتفياألسعارفيصالحكأوضدك.

مالمنتفقعلىخالفذلك،فإنجميعالمبالغالتيتدفعمنجانبكبموجبالبند5)1(تكونمستحقة )5(
علىالفورويجبدفعهاعندالدخولفيالمعاملةوسيتمدفعهاوفًقاللبند16.

إذاقمتبشراءأداةمالية،فإناالستقطاعاتالخاصةبالمعاملة،وباإلضافةإلىذلكالعمولةمستحقة )6(
الدفعوجميعالرسوموالضرائبالمطبقةعلىتلكالمعاملةستكونعلىمسؤوليتكوسيتمخصمهامن
حسابكواالحتفاظبهافيانتظارالتسوية.لنيتمالتعاملمعاألموالالمخصومةعلىأنهاأموالللعميل
فييومالتسويةالمتوقعة.وفيحالعدمظهورالتسويةفييومالتسويةالمتوقعة،فسيتمالتعاملمع

األموالعلىأنهاأموالللعميل.كمايقععلىعاتقكمسؤوليةالتأكدفيجميعاألوقاتمنوجودمايكفي
منمبالغخالصةفيحسابكللوفاءبتسويةأيمعاملةبجانبالوفاءبجميعالعموالتوالرسوموالضرائب

المرتبطةبتلكالمعاملة.

إذاقمتببيعأداةمالية،فإناالستقطاعاتالخاصةبالمعاملةوجميعالرسوموالضرائبالمطبقةعلى )7(
تلكالمعاملةسيتماعتبارهاُمتوفرةعلىحسابكوُمتاحةإلعادةاالستثمار،إالأنهلنيكونمنالممكنسحب
تلكاألموالمنحسابكحتىتتمتسويةالمعاملة.ويقععلىعاتقكمسؤوليةالتأكدفيجميعاألوقاتمن
وجودمبالغخالصةفيحسابكللوفاءبتسويةأيمعاملةبجانبالوفاءبجميعالعموالتوالرسوموالضرائب

المرتبطةبتلكالمعاملة.

إنأيأوامرتداولأومعامالتتبرمها،سواءمنخاللالدخولفيأمرالتداولأوالمعاملةحسب )8(
االقتضاء،ستكونملزمًةلكبغضالنظرعنتجاوزكأليسقفائتمانيأوسقفآخرمنطبقعليكأومتعلق

بتداوالتكمعنا.

يجوزلنا،وفًقالتقديرناالمطلق،إتاحة“الطلبات”لك.التتوافركلالطلباتعلىجميعاألدواتالمالية )9(
أواألسواقاألساسية،كماالتتوافركلالطلباتعبرجميعخدماتالتداولاإللكترونية.قديتمالتعاملمع

الطلباتبشكلمختلفاعتماًداعلىالطرفالخارجيالذينرسلإليهطلبك.

منخاللاستخداممثلهذهالطلبات،فإنكتقروتوافقصراحةبأنهيقععلىعاتقكمسؤوليةفهم )10(
كيفيةعملالطلباتقبلأنتقدملناأيمنتلكالطلبات،وأنكلنتودعأيطلبإالإذاكنتعلىمعرفة
تامةبالشروطواألحكامالمتعلقةبذلكالطلب.تتوافرالتفاصيلالخاصةبآليةعملالطلباتلدىالُمتداولين

الخاصينبناوذلكعندالطلب.

5. الرسوم والعموالت

عندالدخولفيمعاملة،سيتوجبعليكدفععمولةلنايتماحتسابهاكنسبةمئويةمنقيمة )1(
المعاملةأوكمبلغلكلأداةأوأدواتماليةأوعلىأيأساسآخرمتفقعليهبينناكتابًيا.إنشروط

العموالتالخاصةبنامنشورةفيقسم“تفاصيل المنتج”علىموقعنااإللكتروني،كمايمكنكطلب
 تفاصيلشروطالعمولةمنقسمناالخاصبالتداول.

باإلضافةإلىالعمولة،قدتوجدرسوموضرائبأخرىساريةفيمايتعلقبشراءأوبيعأداةمالية )2(
أواالحتفاظبهاعبرخدماتناوذلكاعتماًداعلىالسوقاألساسيةواألداةالتييتمشراؤهاأوبيعهاأو

االحتفاظبها.قدتتكبدأيًضارسوًماإضافيةفيحالتأخيرأوفشلتسويةالمعاملة،وستتحملمسؤولية
 أيمبالغمنهذاالقبيل،كماأنهاستخصممنحسابكأينماوجدت.

قدنفرضعليكرسوممقابلتزويدكببياناتالسوقأوأيخاصيةأخرىللحسابأوأيرسومأخرى )3(
 مماننصحكبهمنآنآلخربشكلمعقول.

يجبأنتدفعأوتسددلنامقابلأيرسومأوضرائبمطبقةبصورةفوريةأوآجلةعلىأوامر )4(
تداوالتكأومعامالتكالحاليةأوالمستقبليةأوأيعمولةأورسومواجبةالسدادمنقبلكبموجبهذه

االتفاقية.

6. رفض أو إلغاء أوامرك للتداول

يجوزلنا،منخاللالتصرفبشكلمعقول،رفضقبولأمرتداولفيالحاالتالتالية: )1(

 )أ( عدموجودأموالكافيةفيحسابكلتغطيةتكلفةالمعاملة)بمافيذلكجميعالعموالت
    والرسوموالضرائبوأيمبالغباإلضافةإلىالسعرالحاليلألداة)األدوات(الماليةالتي

   نعتبرهاضروريةبشكلمعقول(؛

 )ب( عدماستيفائكللحداألدنىمنمتطلباتالمالءمةللدخولفيأمرتداولفيمايتعلقبأدوات
معينة)مثلالسلعالمتداولةفيالبورصاتو/أوالصناديقاالستثماريةالمتداولةبالبورصات(؛

 )ج( لميتمتنفيذأمرالتداولبمايتوافقمعالبند15)1(؛

 )د( تجاوزكأليسقفائتمانيأوسقفآخرمنطبقعليكأوفيمايتعلقبتداوالتكمعنا؛

  )ه( عندالشعوربالقلقمنأنأمرالتداولقداليكونصادًرامنجانبكأومنقبلشخص
   مفوضبالتصرفنيابًةعنك؛

  )و( مخالفةالتنظيماتالمعمولبهاأوالقوانينأوالقواعدأواللوائحأوالشروطالساريةمن
   جانبناأومنجانبأحدالشركاتالمنتسبةعندتنفيذاألمر؛أو

 )ز( رغبتنافيالتحققمناألمرمعكلسببما)مثلاالحتيالالمشتبهبه(.

مالمتمنعناالتنظيماتالمعمولبهامنالقيامبذلك،سنبذلجهوًدامعقولةإلخباركبسببرفضنا )2(
التصرفبناًءعلىأمرالتداولومايمكنكالقيامبهلتصحيحأمرالتداولهذا.

عندقبولناأليطلبثموقعحدثمايفيدبأنهلميعدمنالمعقولبالنسبةلناأننعملعلىهذا )3(
الطلب،فسوفيكونلناالحقفيتجاهلأورفضذلكالطلب.وعندمانقومبتجاهلأورفضالطلب

الخاصبكفإنناالنتحملأيمسؤوليةتجاهكنتيجةهذااإلجراءواليتعينعليناإعادةإدخالهذاالطلب.
 تتضمناألمثلة،علىسبيلالمثالالالحصر:

 )أ( عندحدوثتغييرفيالتنظيماتالمعمولبها،بحيثلميعدالطلبأوالمعاملةالتييتعلق
    بهاالطلبُمتماثلةمعالتنظيماتالمعمولبها؛

 )ب( بالنسبةللطلباتالمتعلقةباألسهم،وقوعحدثمتعلقبالشركةالتيتمثلأسهمهاكل
    موضوعالطلبأوجزءمنه،علىسبيلالمثال،حدثعلىمستوىالشركةأوإفالسالشركة؛أو

  )ج( فيحالإذاماتوقفناعنتقديمالطلبالذيطلبته.
قدُيطلبمناإلغاءمعاملةأوأمرتداولفيحالطلبتإحدىالبورصاتذلكأوأوصتبفعله،كما )4(

أنكتوافقعلىاستخدامجميعالمساعيالمعقولةلمساعدتنافيهذاالصدد.

7. الحسابات المشتركة

إذاقمتبفتححسابمشترك: )1(

 )أ( فإنأيإشاراتبضمائرالمخاَطبمثل“أنت”و”ـك”و”لك”و”إليك”و”الخاصبك”وماإلى
   ذلك،هيإشاراتإلىأيشخصأوجميعاألشخاصالذينيحملالحسابالمشتركأسماءهم؛

  )ب( قدنتصرفوفًقاألوامرالتداولالتينتلقاهامنأيشخصفردييزعمأويبدوبشكلمنطقي
   أناسمهفيالحسابالمشترك؛

 )ج( يجوزلناالكشفعنمعلومات)بمافيذلك،لتجنبالشك،المعلوماتالشخصية(التي
   يقدمهاصاحبحسابمشتركإلىجميعأوأحداألشخاصاآلخرينممنينسبإليهمذلك

   الحسابالمشترك؛

 يجوزلناتقديمأيإشعارأليشخصأوجميعاألشخاصممننحتفظبحساباتمشتركةلهمأو  )د(
   التواصلمعهم،وُيعتبرأيإشعارأواتصاليتمإجراؤهإلىأيشخصواحد،أنهقدتمإرسالهإلى

   جميعأصحابالحساباتالمشتركة؛

 )ه( يكونجميعأصحابالحساباتالمشتركة،مجتمعونومنفردون،مسؤولينعنأيالتزامات
   مالية)بمافيذلكالخسائرأوالرسومأوالتكاليف(الناشئةعنحسابهمالمشترك.وهذا
   يعنيأنأيأموالمستحقةلنافيمايتعلقبهذهاالتفاقيةيجبأنتكونمستحقةالدفع

   بالكاملمنقبلالشخصالذييحملالحسابالمشتركاسمه؛و

 )و( تنطبقحقوقنابموجبهذهاالتفاقيةفيمايتعلقبجميعأصحابالحساباتالمشتركة.
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8. قيود المعامالت ومتطلبات اإلبالغ

حظر البيع على المكشوف
يجوزلكبيعاألدواتالماليةالموجودةفيحسابكسواءكانتقدخضعتللتسويةأمالوقت )1(

البيعفقط.إذاكنتقدأبرمتأمًراللتداوللبيعأداةماليةلمتكنتمتلكهاوقتالبيعولميتماالحتفاظ
بهافيحسابكسواءكانتقدخضعتللتسويةأمالوقتالبيع،فإنكتفوضنابإلغاءأمرالتداولهذاإذا
لميتمتنفيذهبالفعل،وفيحالتمتنفيذأمرالتداولفإنكتفوضنالشراءاألداةالماليةالمكافئةبالكمية
المعادلةنيابةعنكوعلىنفقتكالخاصة،وتوافقعلىتحّملأيغراماتأورسومتكونمفروضةعليناأو

عليك.

ممارسات السوق
تتعهدوتقربأنكستبذلمساعيمعقولةلضمانتوافقأيأوامرمنجانبكللتداولمعنامع )2(

ممارساتوسلوكالسوقالمقبولينفيالسوقاألساسيةالتيينطبقعليهااألمر.

األسهم األمريكية
سنطلبمنكالتوقيععلىالنموذجالضريبياألمريكيذيالصلةقبلقبولأيأمرتداولمنك )3(
لشراءأداةماليةفيمايتعلقباألسهمالمدرجةفيالوالياتالمتحدة.إذالمتكنقدزودتنامنقبل
بنموذجضريبيأمريكيصالحوكنتتمتلكأسهًماأمريكيةبالفعل،فسنطلبمنكإكمالالنموذج

الضريبياألمريكيذيالصلة.إذالمتقمبإعادةالنموذجالضريبياألمريكيالموقعوالمكتملإليناقبل
التاريخالذينحدده)عادًةمايكون30يوًما(،فإننانحتفظبالحقفيبيعأسهمكاألمريكية.كماأنعليك

التزاممستمربإبالغنابأيتطوراتقدتطرأعلىحالتكالضريبية.

وثيقة معلومات المستثمر
إذاطلبتمناشراءصندوقاستثماريمتداولبالبورصةأوأيأداةماليةأخرىبهاوثيقةمعلومات )4(

المستثمر،فسنطلبمنكقراءةوثيقةالمعلوماتذاتالصلةقبلأننتمكنمنتنفيذمعاملتك،وتتعهد
وتقربأنكستقرأأيوثيقةمعلوماتمعمولبهاقبلإصدارأيأوامرتداوللنا،كماتوافقعلىأيوثيقة

معلوماتيتمتقديمهالكبصيغةإلكترونية.

الوكالء
اليتوجبعلينامحاولةتنفيذأيأمرتداولأوقبولأيمراسلةوالتصرفوفًقالهاإذاوجدناما )5(

يدفعنامنطقًياإلىاالعتقادبأنذلكالوكيلقدتجاوزحدودصالحياته،وذلكدونالمساسبحقنافي
االعتمادعلىالمراسالتالمقدمةمنوكيلكبموجبالبند15)4(والبند6والتصرفوفًقالذلك.الشيء

فيهذاالبندسُيفسرعلىأنهيضعناتحتواجبالتحريعنسلطةوكيلمامعِنيبتمثيلك.

الحاالت التي ال تشملها هذه االتفاقية
إذامانشأتحالةالتشملهاهذهالشروطأوتفاصيلالمنتج،فإنناسنحلالمشكلةعلىأساسحسن )6(

النيةواإلنصاف،عنداالقتضاء،منخاللاتخاذمثلهذااإلجراءبمايتوافقمعممارساتالسوق.

9. التنفيذ

التنفيذ األفضل
سنتخذجميعالخطواتالمعقولةلتزويدكبأفضلتنفيذ،وفًقالقواعدسلطةدبيللخدماتالمالية )1(
وسياسةتنفيذالطلباتعندتنفيذالمعامالتنيابًةعنك.ويردملخصللترتيباتالتيوضعناهالكينقدم
لكأفضلتنفيذفيملخصناالخاصبسياسةتنفيذالطلبات،المتوفرعبرموقعنااإللكتروني.مالمتخطرنا
بخالفذلك،سيتماعتباركموافًقاعلىسياستناالخاصةبتنفيذالطلباتعندماتدخلهذهاالتفاقيةحيز
التنفيذ.إذالمتكنموافًقا،فسنحتفظبالحقفياالمتناععنتقديمخدماتناإليك.تنطبقشروطسياسة

تنفيذالطلباتعندقيامنابتنفيذأوامرالتداولنيابةعنك.قدُنعدلسياسةتنفيذالطلباتوملخص
سياسةتنفيذالطلباتمنحينآلخر،وقدنخطركبأيتعديالتجوهريةمنخاللتقديمإخطارخطي،أو

نشرهاعلىموقعنااإللكتروني،أوعلىإحدىخدماتالتداولاإللكترونيةالتابعةلنا.

التجميع
قدنقومبتجميعأوامرالتداولالواردةمنعمالئنا،ونعنيبالتجميعأنناقدنجمعأوامرالتداول )2(

الخاصةبكمعتلكالخاصةبعمالئنااآلخرينللتنفيذكطلبواحد.يمكنناتجميعأوامرالتداولالخاصةبك
معتلكالمتعلقةبالعمالءاآلخرينإذاكنانعتقدبشكلمعقولأنهذايصبفيمصلحةعمالئناجميًعا.

ومعذلك،فيبعضاألحيان،قديؤديالتجميعإلىحصولكعلىسعرأقلتفضياًلبمجردتنفيذأمر
التداولالخاصبك.تقروتوافقعلىأنناالنتحملأيمسؤوليةتجاهكنتيجةلهذاالسعراألقلتفضياًل

الذيتمالحصولعليه.

مزودو خدمات التجزئة
توافقعلىأنمزوديخدماتالتجزئةقداليوافقونعلىقبولأمرتداولباألسعارالتييعرضونها )3(
منوقتآلخر،ونحتفظبالحقفيالتوقفعنتزويدكبإمكانيةالوصولإلىمزوديخدماتالتجزئة،دون
إشعارمسبقإذاماارتأيناوفقرأيناالمعقول،أنكتسيءاستخدامهذهالخدمةأوتتصرفبشكلغيرالئق

فيطلبعروضأسعارمنأيمزودلخدمةالتجزئة.

التداول خارج البورصة
قدنجريتعامالتنامنخاللالبورصاتوعددمنمزوديخدماتالتجزئةوُصّناعالسوق،وقد )4(

نضعأوامرالتداولالخاصةبكخارجالبورصةإذاماكانهذااألمريفيبسياستناالخاصةبتنفيذالطلبات.
بتوقيعكعلىهذهاالتفاقية،فإنكتوافقعلىدخولنافيمعامالتنيابةعنكخارجالسوقالمنظمةأو

.)Multilateral Trading Facility(وسائلالتداوالتمتعددةاألطراف

األطراف الخارجية
يجوزلنا،وفًقالتقديرناالمعقول،ترتيبتنفيذأوامرالتداولمعطرفخارجيأومنخالله،ولننكون )5(
مسؤولينتجاهكعنأيفعلأوتقصيرمنجانبأيطرفخارجي،باستثناءالحاالتالتيتصرفنافيها

بإهمالأواحتيالأوتقصيرمتعمدفيمايتعلقبتعيينالطرفالخارجي.

طلبات الحد
سنقومبإظهارطلبالحدإذاكانيتعلقباألسهمالمسموحتداولهافيسوقمنظمةواليمكن )6(

تنفيذهذاالطلبعلىالفورفيظلظروفالسوقالسائدة،مالمنتفقصراحةعلىعدمإظهارطلبات
الحدالخاصةبكالتيلميتمتنفيذها.

اإلبالغ التنظيمي
قدنكونملزمينبموجبالتنظيماتالمعمولبهابإعالنبعضالمعلوماتالمتعلقةبمعامالتنا )7(

معك.تقروتوافقعلىأنهيحقلنااإلفصاحعنهذهالمعلوماتوأنمثلتلكالمعلوماتالتينحتفظ
 بهاتعودملكيتهالناعلىنحوحصري.

توافقعلىتزويدنابكافةالمعلوماتالتيقدنطلبهابشكلمعقوللغرضاالمتثالاللتزاماتنا )8(
بموجبالتنظيماتالمعمولبها،وتقرلنابتزويدأيطرفخارجيبتلكالمعلوماتفيمايتعلقبك

وبعالقتكمعنابموجباالتفاقية)بمافيذلكعلىسبيلالمثالالالحصر،معامالتكأوأموالكأو
أصولكالموجودةفيحسابك(علىالنحوالذينقدرهمعالتصرفبشكلمعقولأومناسبأوكماهو

 مطلوبلالمتثالأليمنالتنظيماتالمعمولبهاأوألحكامهذهاالتفاقية.
إذاكنتتمثلكياًناقانونًيا،فإنكتوافقعلىأنهيجوزلنانيابةعنكفيظلظروفمعينةالحصول )9(
علىُمعرفالكيانالقانوني)LEI(،وتوافقعلىأنهيجوزلناالقيامبذلكإذارأيناأنهأمًراضرورًياللسماح

لكبالدخولفيمعامالتمعناوأنهيجوزلناأننرسلإليكأيرسومنتكبدهاللحصولعلىمعّرف
الكيانالقانوني)LEI(نيابةعنكوفرضرسومإداريةلتغطيةتكاليفناعندالقيامبذلك.ُيرجىاالتصالبأحد

لبزيارةموقعناعبراإلنترنت. موظفيناللحصولعلىهذهالمعلوماتأوالتفضُّ

10. خدمات التداول اإللكترونية

تقععليكمسؤوليةضمانأناستخدامكلخدماتالتداولاإللكترونيةيتوافقمعهذهاالتفاقيةوكافة )1(
 التنظيماتالمعمولبهاالتيتنطبقعلىاستخدامكلخدماتالتداولاإللكترونية.

اليقععليناأيالتزاملقبولأمرتداولأوتنفيذهفيوقتالحقأوإلغائه،سواءكنتتسعىلتنفيذه )2(
أوإلغائه،منخاللخدمةالتداولاإللكترونية.وبدونالتقيدبماسبق،ليسلديناأيمسؤوليةتجاهعمليات
االنتقالغيرالدقيقةأوالتيلميتمالحصولعليهامنطرفنا،ويجوزلناتنفيذأيأوامرللتداولبالشروطالتي

تمالحصولعليهامنطرفنا.

تفوضناللتصرفبشأنأيمعلوماتمقدمةأوتبدوأنهامقدمةمنكمنخاللاستخدامالتفاصيل )3(
األمنية)Security Details(ومانتلقاهبشأنأيمعلوماتتتعلقبأيمنخدماتالتداولاإللكترونيةالتي
تستخدمها.لسناملزمينللعملوفقأيأمرمنهذاالقبيلأوتنفيذأيأمرمعينللتداول،كماالنحتاجإلى
تقديمأيأسبابلالمتناععنالقيامبذلك.تشكلأوامرالتداولالصادرةعنكالتزاًماقديتمتعديلهأوإلغاؤه
الحًقامنطرفكبموافقتناالمسبقة)لنُتحجبهذهالموافقةمندونأسبابمنطقية(وذلكفيأيوقت
قبلتنفيذأمرالتداول.ستكونمسؤواًلعنالصدقوالدقة،سواءفيمايتعلقبالشكلأوالمضمونأليأمر

نقومباستالمه.

تقربأنلديناالحق،منجانبواحدوبأثرفوري،فيتعليقأوإنهاء)فيأيوقت،بسببأوبدونسبب )4(
أوإشعارمسبق(كلأوأيجزءفيأيمنخدماتالتداولاإللكترونية،أووصولكإلىأيمنخدماتالتداول
اإللكترونية،أوفيتغييرطبيعةأيمنخدماتالتداولاإللكترونيةأوتركيبتهاأوتوافرها،أوفيتغييرالحدود

التينفرضهاعلىعملياتالتداولالتيتقومبإجرائهاعبرأيمنخدماتالتداولاإللكترونية.

وفًقاللبند4،فإنكافةاألسعارالموضحةعبرأيمنخدماتالتداولاإللكترونيةهيبمثابةعروض )5(
أسعاروتخضعللتغييرالمستمروالتؤديإلىبدءمعاملةمالميتماتباعالعمليةالواردةفيالبند4.

الوصول
لنيتمالسماحباستخدامنظامإدخالبياناتشاملعاليالسرعةأوتلقائيمعأيخدمةتداولإلكترونية )6(

إالبعدالحصولعلىموافقةكتابيةمّنامسبًقاوفًقالتقديرناالخاص.

فيمايتعلقبنظامالوصولالمباشرللسوقإلىأيمنالبورصاتالتيقدترسلإليهاطلباتأو )7(
تتلقىمنهاأيمعلوماتأوبياناتباستخدامأيمنخدماتالتداولاإللكترونية،فإنكتوافقعلىأننا
قدنطلبمنكأنتوفرلناالمعلوماتالمتعلقةبكوباستخدامكأومقصوداستخدامكلهذهالخدمة.
وتوافقأيًضاعلىأنناقدنراقباستخدامكلهذاالنظاموقدنطلبمنكاالمتثاللشروطمعينةفيما

يتعلقباستخدامكوقدنمنعكمنالوصولإلىهذهالخدمةفيأيوقتوفقمطلقتقديرنا.

حيثأننانسمحبوجودمراسالتإلكترونيةبينكوبيننا–والتيتكونقائمةعلىواجهةمخصصة )8(
باستخدامبروتوكوالتمثلتبادلالمعلوماتالمالية)FIX(،أونقلالحالةالتمثيلية)REST(أوأيواجهة

أخرىمنهذاالقبيل–فإنهذهالمراسالتستتممنخاللأيقواعدمشاركةيتمتزويدكبهالبروتوكول
الواجهة،وستكونهذهالمراسالتخاضعةلهذهالقواعد.

يجبعليكاختبارأيواجهةمخصصةقبلاستخدامهاعلىأرضالواقعوتوافقعلىأنتكون )9(
مسؤواًلعنأيأخطاءأوقصورفيتطبيقكلبروتوكولالواجهة.يجبأنيخضعاستخدامأيواجهة

مخصصةلموافقتناالخطيةالمسبقةالتيتمارسوفًقالتقديرناالخاص.

صفحة4من13



خاضعة لتنظيم ُسلطة دبي للخدمات المالية.IG المحدودة، اتفاقية عمالء تداول األسهم، أبريل 2021

10. خدمات التداول اإللكترونية )ُيتبع(

استخدام خدمات التداول اإللكترونية
حيثأننانعطيكحقالوصولإلىخدمةالتداولاإللكترونية،فإنناسوفنمنحك،طوالفترةسريان )10(
هذهاالتفاقية،ترخيًصاشخصيامحدوًداغيرحصريوغيرقابللإللغاءأوللتحويلأوللترخيصمنالباطن
الستخدامخدمةالتداولاإللكترونيةبموجبهذهاالتفاقيةووفًقالها.يمكنأننوفرأجزاءمعينةمن
خدماتالتداولاإللكترونيةبموجبتراخيصمنأطرافخارجيةوستمتثلحينهاأليقيودإضافيةيتم

فرضهاعلىاستخدامك،حيثيمكنناالتواصلمعكمنخاللهامنوقتآلخر،أوالتيتعتبربمنحىآخر
موضوعهذهاالتفاقيةبينكوبينأمثالهؤالءالمرخصين.

نقدملكخدماتالتداولاإللكترونيةالستخدامكالشخصيفقطوألغراضهذهاالتفاقيةووفق )11(
بنودها.اليجوزلكبيعأوتأجيرأوتقديمأيخدمةتداولإلكترونيةأوأيجزءمنخدماتالتداول

اإللكترونيةبشكلمباشرأوغيرمباشرإلىأيطرفآخرباستثناءماهومسموحبهفيهذهاالتفاقية.
تقربأنجميعحقوقالملكيةفيخدماتالتداولاإللكترونيةالخاصةبنامملوكةلناأوأليمرخصخارجي
مسموحلهبذلكأولموفريالخدمةالذينقمناباالستعانةبهمفيتقديمخدماتالتداولاإللكترونية،
وأنهامحميةبموجبحقوقالطبعوالنشروالعالماتالتجاريةوقوانينالملكيةالفكريةاألخرىوالقوانين
األخرىالمعمولبها.لنتحصلعلىحقوقطبعأوحقوقنشرأوحقوقملكيةفكريةأوحقوقأخرى

فيخدماتالتداولاإللكترونيةأوفيمايتعلقبها،باستثناءماتنصعليههذهاالتفاقيةعلىوجهالتحديد.
يجبعليكحمايةوعدمانتهاكهذهالحقوقالخاصةبالملكيةفيخدماتالتداولاإللكترونية،إلى

جانبالوفاءوااللتزامبطلباتناالمعقولةلحمايةالحقوقالتعاقديةوالتشريعيةوالحقوقالقانونيةالعامة
المملوكةلناوالمملوكةلموفريالخدمةالخارجيينالتابعينلنافيخدماتالتداولاإللكترونية.وإذانما
إلىعلمكوقوعأيانتهاكلحقوقالملكيةالخاصةبناأوأليمنموفريالخدمةالخارجيينالتابعينلنا

فيخدماتالتداولاإللكترونية،عليكأنتلتزمبإخطارناكتابًياعلىالفور.

البرامج
غيرمسموحلكباستخدامأيبرامجمؤتمتةأوأنظمةحلولحسابيةأوأيمنإستراتيجياتالتداول )12(
بخالفتلكالتينوفرهالكعلىخدماتالتداولاإللكترونيةدونالحصولعلىموافقةخطيةمسبقة

منجانبنا.عندالموافقةعلىالسماحلكباستخدامأيمنهذهالتقنيات،فإنكتوافقعلىأنناقد
نطلبمنكاالمتثاللشروطمحددةفيمايتعلقباستخدامكلهذهالتقنيات،وأنناقدنسحبموافقتنا

فيأيوقتدونإخطارمسبقلك.

فيحالتلقيتأيبياناتأومعلوماتأوبرامجعبرأيمنخدماتالتداولاإللكترونيةاألخرىغير )13(
تلكالتييحقلكتلقيهاوفًقالهذهاالتفاقية،فعليكإبالغناعلىالفور،وعليكعدماستخداممثلهذه

البياناتأوالمعلوماتأوالبرامجبأيشكلمناألشكال.

تلتزمباتخاذكافةالخطواتالمعقولةلضمانعدمدخولفيروساتالكمبيوترأوالفيروساتالمتنقلة )14(
أوقنابلالبرمجياتأوالعناصرالمشابهةإلىالنظامأوالبرنامجالذيتستخدمهلالستفادةمنخدمات

التداولاإللكترونيةالتابعةلنا.

صونلنا)حسبالحالة(نحتفظبحقوقالملكيةالفكريةلجميعالبرامجوعناصرالبرنامج نحنوالُمَرخَّ )15(
وقواعدالبياناتالواردةفيخدماتالتداولاإللكترونية،ولنتحصلبأيحالعلىحقوقأوفوائدلمثل

هذهالعناصرباستثناءماهومنصوصعليهفيهذهاالتفاقية.

بيانات األسواق
فيمايتعلقبأيمنبياناتاألسواقأوغيرهامنالمعلوماتالتينقدمهالكأويقدمهاأيمزود )16(
خدمةخارجيبالنسبةلمايتعلقباستخدامكأيمنخدماتالتداولاإللكترونية،فإنكتوافقعلىما
يلي:)أ(النتحملنحنوأيمنمزوديالخدمةأيمسؤوليةأوالتزامإذاكانتأيمنهذهالبيانات

أوالمعلوماتغيردقيقةأوغيركاملةبأيشكلمناألشكال؛)ب(أنناالنتحملنحنوأيمنمزودي
الخدمةالمسؤوليةأوالنتائجالمترتبةعنأيإجراءاتتقومبهاأوالتقومبهابناًءعلىهذهالبيانات
أوالمعلومات؛)ج(االلتزامباستخدامهذهالبياناتأوالمعلوماتلألغراضالمنصوصعليهافيهذه
االتفاقيةفقط؛)د(هذهالبياناتأوالمعلوماتهيملكلناوأليموفرخدمةمنهذاالقبيلوتلتزم
بأنكلنتقومبإعادةإرسالهذهالبياناتأوالمعلوماتأوإعادةتوزيعهاأونشرهاأوالكشفعنهاأو
عرضهابشكلكليأوجزئيألطرافخارجيةباستثناءماتتطلبهالتنظيماتالمعمولبهاأوعلىالنحو

المتفقعليهبيننا؛)هـ(االلتزامباستخدامهذهالبياناتأوالمعلوماتوفقالتنظيماتالمعمولبها؛)و(
االلتزامبدفعرسومبياناتاألسواقهذهوأيضرائبمطبقة)إنوجدت،للوصولالمباشرإلىاألسواق
علىسبيلالمثال(المرتبطةباستخدامكلخدمةالتداولاإللكترونيةأواستخدامبياناتاألسواقعلى

النحوالذينخطركبهمنوقتآلخر؛)ز(تلتزمبإخطارنافيحالإذالمتكنمستخدًماغيرمحترفأولم
تعدمستخدًماغيرمحترفألغراضبياناتاألسواق)تتوفرمزيدمنالتفاصيلحولتعريفالمستخدمغير
المحترفمنأحدموظفيناعندالطلب(؛)ح(قدنطلبمنكتزويدنابمعلوماتتتعلقبكوباستخدامك

أواالستخدامالمقصودلبياناتاألسواق؛)ط(يجوزلنامراقبةاستخدامكلبياناتاألسواقالخاصةبنا؛)ي(
قدنطلبمنكاالمتثاللشروطمعينةفيمايتعلقباستخدامكلبياناتاألسواق؛و)ك(يجوزلناوفًقا

لتقديرناالمطلقمنعوصولكإلىبياناتاألسواقفيأيوقت.

)17(وباإلضافةإلىماسبق،فيمايتعلقبأنواعمحددةمنبياناتالبورصاتالتياخترتتلقيهاعبرأي
منخدماتالتداولاإللكترونية،فإنكتوافقعلىأيشروطوأحكاممتعلقةبإعادةتوزيعواستخدامهذه

البياناتالتينوفرهالكمنوقتآلخر.

تطالببعضالبورصاتبعدمعرضبياناتالبورصةأوأنيتمالوصولإليهاعبرأكثرمننظامخالل )18(
وقتواحد.عليكأنتضمنوتتعهدبااللتزامبأيقيودنفرضهافيمايتعلقبوصولكإلىخدماتالتداول

اإللكترونيةوالقدرةعلىعرضبياناتالبورصاتمنحينآلخر.

11. توفير المعلومات وحقوق التصويت والفوائد واألرباح وأحداث 
الشركات

توفير المعلومات
قدنرتبلكتلقيالتقاريروالحساباتوالمعلوماتاألخرىالصادرةعنالشركات،إالأننالننكون )1(
ملزمينبذلك،وقدنخطركأونرتبلكلحضورأياجتماعاتعامةسنويةأوأياجتماعاتعامةفوق

العادةتتعلقبأدواتكالمالية،إالأننالسناملزمينبالقيامبهذااألمر.

حقوق التصويت
قدنخطركبممارسةأيحقوقتصويتمرتبطةباألدواتالتينحتفظبهانيابةعنك،أوقدنرتب )2(

لكهذااألمر،سواءكانتالحقوققابلةللممارسةفياجتماععامسنويأوغيرذلك،معالعلمبأنناغير
ملزمينبذلك.

الفوائد
إنأيمدفوعاتدخلأوأرصدةإعفاءاتضريبيةنجمعهانيابةعنكسوفيتمإضافتهاإلىحسابكفي )3(
أقربوقتممكنعملًيا،ولننكونمسؤولينعنأيخسارةفيالفائدةبسببأيتأخيرخارجعنسيطرتنا
فيإضافةأيدخلإلىحسابك.وعادًةمايتمإيداعمدفوعاتالدخلنقًداخالصةمنالضرائبالمطبقة.

األرباح
يقععلىعاتقنامسؤوليةالمطالبةبأرباحاألسهموتلقيهاباإلضافةإلىمدفوعاتالفوائد )4(

ومدفوعاتالدخلاألخرىالمستحقةعلىأدواتكالماليةالتينحتفظبهانيابةعنك.

قدنقدملكأيخططإعادةاستثمارمتاحةلألرباحأوأيخيارنقديأوتوزيعاتأرباحاألسهم )5(
المعروضةلألدواتالماليةالتينحتفظبهانيابةعنك،إالأننالسناملزمينللقيامبذلك.ومعذلك،فإنأي
قرارمنهذاالقبيللنيأخذفياالعتباروضعكالضريبيالشخصي.بشكلعامسوفتتلقىالخيارالنقدي

االفتراضي.

يجوزلنا،ولكننالسناملزمينبذلك،أننقدملكأيحقوقأخرىأوعروضخاصةمتاحةلمنيملكون )6(
األدواتالمالية.

يجوزلناوفقاختيارناالمطالبةأوإعادةالمطالبةباإلعفاءاتالضريبيةعلىتوزيعاتاألرباحأو )7(
اإليراداتاألخرىلألوراقالماليةاألجنبية.ولتداولاألوراقالماليةاألمريكيةفإنكُمطالببتزويدناأواًل
بنموذجضريبيأمريكيصالح.وعليكالتزاممستمربإبالغنابأيتطوراتقدتطرأعلىحالتكالضريبية.

نظًرالكونناسنحتفظبأدواتكالماليةفيواحدأوأكثرمنالحساباتالمجمعة،فإنكقدتتلقىأرباًحا )8(
أوتوزيعاتصافيةمنالضرائبالمطبقةالتييتمدفعهاأواقتطاعهابمعدالتأقلفائدةمنتلكالتي

قدتنطبقإذاماتماالحتفاظباألدواتبالماليةباسمكأوفيحالتماالحتفاظبهاغيرمجمعة.

أحداث الشركات
اإلجراءاتالمؤسسيةهياألمورالتيمنشأنهاإحداثتغييرفياألدواتالماليةالتيتمتلكها،مثل )9(
قضايااستحقاقالحقوق.إذاماكانهناكإجراءاتمؤسسيةبشأناألدواتالماليةالتينحتفظبهانيابة
عنك،فإنناسنبذلجهوًدامعقولةلالتصالبك،ومعذلكفإنكتقربأنهقدتكونهناكمواقفيكون
فيهاالقيامبذلكأمراغيرممكنعملّيا،ولننكونملزمينبإخباركبشأنأيحدثمنأحداثالشركات
أوالعملوفًقاللحدثحتىيتمتسجيلاألدواتذاتالصلةباسمالطرفالمعينمنجانبنا.كماأنكلن

تتلقىسوىالمعلوماتالصادرةمنالبورصاتالمعنيةأومنأمناءالسجالتفقط.

يجبعليكإعادةأيمراسالتانتخابيةصالحةفيمايتعلقباإلجراءاتالمؤسسيةبحلولالموعد )10(
النهائيالمحددمنقبلنا،وقداليتوافقذلكمعالموعدالنهائيالمحددمنقبلأمناءالسجالت.

يقععلىعاتقكمسؤوليةضمانحصولكعلىأموالكافيةفيحسابكلتلبيةأيعمليةشراءلألوراق
الماليةوفقاإلجراءاتالمؤسسية.عندماتكوناألوراقالماليةأوالنقديةمستحقةلكنتيجةاإلجراءات
المؤسسية،فسيتمإيداعهافيحسابكفيأقربوقتممكنبشكلمعقولعقباستالمنالها.ُتعتبر

االنتخاباتالواردةفيمايتعلقباإلجراءاتالمؤسسيةنهائيةوغيرقابلةللنقض.إذالمنتلَقمراسالت
انتخابيةصالحةمنكبحلولالتاريخذيالصلة،فسنبذلجهوًدامعقولةللعملوفًقاللشروطاالفتراضية
ألمناءالسجالت،إالفيمثلهذهالحالةالتيحددنافيهاخياًراافتراضًيابدياًلو/أوفيالظروفالتالية:

 )أ( فيمايتعلقبعملياتاالستحواذ،سنبذلجهوًدامعقولةلقبولالشروطاالفتراضيةللعرض
    بعداإلعالنعنأنالعرضغيرمشروطتماًماأوغيرمشروطمنجميعالنواحي.سيتم

   إخطاركوفًقالذلكعنداستالمعائداتالعرض؛و

 )ب( فيحالقيامسهممحتفظبهفيحسابكبتغييرأداءالبورصةالمدرجبها،فإنناسوفنبذل
   جهوًدامعقولةإلعادةالمساهمةإليكفيشكلمعتمد.سيتمتطبيقالرسومالمنصوص

   عليهافي“تفاصيل المنتج”علىاصدارالشهاداتمنأجلك.

عندماينتجعنأيحدثمنأحداثالشركةاستحقاقجزئيلجزءمنالسهم،سنجمعتلكالحقوق )11(
الجزئيةونبيعهذهاألسهمالجزئيةونضيفإلىحسابكقيمةنقديةقدتخضعلرسومضئيلة.تردتفاصيل

هذهالرسومفيتفاصيلالمنتج.

عندماتؤثرأحداثالشركة)مثلعملياتاالستردادالجزئية(علىبعض)وليسكل(األدواتالمالية )12(
المعينةالمحتفظبهافيحسابمجمع،فإنناسنخصصاألدواتالمتأثرةللعمالءالمعنيينبطريقةعادلة

ومنصفةوفقالوضعالذينراهمناسًبا.

إذاكانتشروطأيحدثمنأحداثالشركةتتطلبانتخاًبايجبالقيامبهبالنيابةعنكاملطرفنا )13(
المعينصاحبالملكيةبالشركة،فإننانحتفظبالحقفيعدمتقديمخياربالنسبةلك،عندمايكونذلك
لسببمعقول.سنبذلمساعيمعقولةلمنحكخياًرابدياًلإالأننااليمكنناضمانأنذلكسيتوافقمع

الخياراتالتيتقدمهاتلكالشركة.

سوفنقومبإظهارأيمنأحداثالشركةفيحسابكخاللأقربوقتممكنعملًياعقبتلقينا )14(
تأكيًدابأنحدثالشركةقداكتملمنجانبأمنائنا.
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11.  توفير المعلومات وحقوق التصويت والفوائد واألرباح وأحداث 
الشركات )ُيتبع(

إذاتمإخطارنامنخاللدعوىجماعيةأودعوىقضائيةتماقتراحهاأواتخاذهافيمايتعلقباألدوات )15(
الماليةالتياحتفظبهاطرفناالمعينأومازاليحتفظبهانيابةعنك،فنحنلسنامطالبينبإخباركبهذا

األمرأوالتصرفبناًءعلىهذااإلخطار.

عندمانتصرفنيابةعنكفيمايتعلقباإلجراءاتالمؤسسية،سيتمتطبيقرسوممعينة،علىالنحو )16(
المبينفيتفاصيلالمنتج.

12. التسوية

نستعين،حيثماأمكن،بجهاتإيداعاتمركزيةلألوراقالمالية،وذلكلتسويةاألدواتالمالية )1(
المعمولبها،وتكونالرسومواألسعارالتينعرضهاخاصةباألدواتالتيتمتتسويتهابواسطةجهة

اإليداعالمركزيةلألوراقالمالية.وفيحالإذاماتوقفتإحدىاألدواتالماليةعنالتسويةمنخاللجهة
اإليداعالمركزيةالمعنيةلألوراقالمالية،فإنكتقبلأنهقديتعينعلينااستخداموسائلتداولبديلةلشراء

أوبيعتلكاألداةو/أوفرضرسومإضافيةعلىشراءأوبيعتلكاألداةالمالية.

،)T+2(تتمالمعامالتعلىاألسهماألوروبيةحالًياعلىأساستاريخالتداولباإلضافةإلىيومين )2(
ممايعنيأنالمعاملةيتمتسويتهامعالسوقاألساسيةالمعمولبهابعديوميعملمنإجرائها.يوضح
كشفالحسابالخاصبكتاريخالتداول.واليمكنتغييرتاريخالتسويةبمجردعرضكالدخولفيمعاملة.
تخضعمعظماألسهمفيجميعأنحاءالعالمللتسويةإماعلىأساستاريخالتداولباإلضافةإلىيومين
)T+2(أوتاريخالتداولباإلضافةإلىثالثةأيام)T+3(.قدتحصلاألسهمالتييتمتداولهافيأيتاريخ

تسويةأكبرمنT+3)أيبعدأكثرمنتاريخالتداول+ثالثةأيام(علىسعرأسوأمنتلكالتييتمتداولها
علىأساسT+3)تاريخالتداول+ثالثةأيام(.اليمكنناعادةاستيعابتداوالتلتسويةممتدةتتجاوز

أساسT+10)تاريخالتداولباإلضافةإلىعشرةأيام(.

التقععلىعاتقنامسؤوليةأيتأخيرفيتسويةأيمعاملةناتجةعنظروفخارجةعنإرادتنا،أو )3(
فشلأيشخصأوطرفآخر)بمافيذلكأنت(فيالقيامبجميعالخطواتالالزمةلتمكيناإلكمالفي
تاريخالتسوية.التزامناهوفقطأننمررلكمثلهذهالمستنداتالقابلةللتسليم،أوأننضيفإلىحسابك
أرصدةعائداتالبيع)حسبالحالة(كمانتلقاهابالفعل.إذاكنتتتداولعلىأدواتلمتخضعللتسويةمن

خاللنظامجهةإيداعمركزيةلألوراقالمالية)مثلالمتبقيات(،فمنالمحتملحدوثتأخيرفيالتسوية.

قدنرفضالسماحبإجراءعملياتسحبمنأيحسابلديكمعناإذاكانسينتجعنذلكوجود )4(
أموالغيركافيةفيالحسابللدفعمقابلأيمعامالتلميتمتسويتها.عندماتقومباإليداعفي

حسابكثمالسحببعدذلكبوقتقصير،فإننانحتفظبالحقفيتأخيرالتسويةلمدةتصلإلىثمانيةأيام
عمللضمانتصفيةمدفوعاتك.

ووفًقالماهومنصوصعليهفيالبند4)7(،إذاقمتببيعأداةمالية،فإنماينبغياستقطاعهمن )5(
مبلغالعمولةوجميعالرسوموالضرائبالمطبقةعلىتلكالمعاملةسيكونمتاًحافيحسابكإلعادة
االستثمارقبلالتسويةوسينعكسذلكفيحسابك.ومعذلك،لنتتمكنمنسحبهذاالمبلغمن
حسابكحتىتتمتسويةالمعاملة.وفيحالفشلتسويةالمعاملة،يجوزلناعكسالمعاملةوإعادة

أيعمولةوجميعالرسوموالضرائبالمطبقةعلىهذهالمعاملةوإلغاءأيرصيدإيداعنقديلحسابك
وتعديلحسابكليتوافقمعذلك.

وإذامااشتريتأداةمالية،فسيتمالخصممقابلالمعاملةوجميعالعموالتوالضرائبوالرسوم )6(
المطبقةعلىهذهالمعاملةمنحسابك،وستكوناألداةالماليةمتاحةللبيععلىحسابكقبلتسوية

المعاملةعلىأنيتضمنحسابكهذااألمر.ومعذلك،لنتتمكنمنتحويلهذهاألداةالماليةمن
حسابكإلىاسمكأوإلىشخصآخرحتىتتمتسويةالمعاملة.وفيحالفشلتسويةالمعاملة،يجوز
لناعكسالمعاملةوإعادةأيعمولةوجميعالرسوموالضرائبالمطبقةلهذهالمعاملةوإلغاءأيرصيد

مديننقديمنحسابكوتعديلحسابكليتوافقمعذلك.

13. أموال العميل وأصوله

أموال العميل
سنتصرفبصفتنامتعهدينفيمايتعلقبأموالالعميلالتينحصلعليهامنك.سنتعاملمعاألموال )1(

المستلمةمنكأوالتينحتفظبهانيابًةعنك)والتيتشملأموالكالموجهةلالستثمارفياألدوات
الماليةوالعائداتوالدخلمنهذهاألدواتالمعلقتوزيعهاعليكأوإعادةاستثمارها(وفًقاللقواعد

المتعلقةبأموالالعمالء.نتيجةلذلك،سيتماالحتفاظبهذهاألموالبشكلمنفصلعناألموالالمملوكة
لناوفيحالةإفالسناأوتصفيةأعمالناأوغيرهامنأحداثالتوزيعالمنصوصعليهامنقبلسلطةدبي

للخدماتالمالية،ستخضعهذهاألمواللقواعدتوزيعأموالالعمالء.

يتماالحتفاظبأموالكفيحساباتمصرفيةمجّمعةللعمالءفيمؤسساتمصرفيةأخرىمعينة )2(
علىالنحوالذينحددهوفًقاللقواعدالمتعلقةبأموالالعمالء.وسوفنحتفظبدفاتروسجالتأموال

العميلالتينحتفظبهانيابًةعنكوسوفنحافظعليها.كماأنناسوفنزودكبكشوفاتحسابيةألموال
العميلالتينحتفظبهانيابًةعنكوفًقاللقواعدالمتعلقةبأموالالعمالء.ووفًقالهذهالقواعدالمتعلقة
بأموالالعمالء،فإنهيجوزلكطلبكشفالحسابهذافيأيوقترهًنابموافقتكعلىأنهيجوزلنا
فرضرسمإداريلتغطيةالتكاليفالتينتكبدهالتزويدكبأيكشفحسابمنهذاالقبيل.ويجوزلنا
بإخطارسابقأوآجلوضعاألموالفيحساباتاإليداعمعوجودفترةإخطارأوأجلتصلإلى95يوًما.
إنوضعأموالالعميلفيحساباتالودائعبإخطارسابقأوآجلاليؤثرفيحدذاتهعلىقدرتكعلى

التعاملمعاألموالأوسحبهامنحسابكالذيلدينا،ولكنفيحالةإفالسIGغيرالمحتملةقدالُتتاح
هذهاألموالبصورةفوريةعندطلبها.

يجوزلنااالحتفاظبأموالالعمالءفيحسابمصرفيللعمالءلدىبنكيقعخارجمركزدبيالمالي )3(

العالمي.تقر وتوافق على أنه قد يختلف تطبيق النظام القانوني والتنظيمي على أي بنك من 
هذا القبيل عن أي نظام معمول به في مركز دبي المالي العالمي، وفي حالة إشهار اإلفالس أو 
تصفية أعمال ذلك البنك، أو أي إخفاق آخر مشابه يتعلق بذلك البنك، يمكن التعامل مع أموالك 
على نحو مختلف عن المعالجة التي ُتطبق إذا ما تم االحتفاظ باألموال لدى أحد البنوك في مركز 
دبي المالي العالمي.والنتحملمسؤوليةالتعثرأوالتصرفاتأوحاالتاإلهمالأليبنكأوأيطرف

خارجييحتفظباألموالبموجبالبنودرقم13)1(و13)2(و13)3(.

ليس من سياستنا دفع فائدة إليك عن أٍي من أموال العميل التي نحتفظ بها بالنيابة عنك،  )4(
وبإبرام هذه االتفاقية فإنك تقر بأنك تتنازل عن أي استحقاق للفائدة بموجب القواعد المتعلقة 

بأموال العمالء أو غيرها. في حالة تكبدنا رسوم فائدة لالحتفاظ بأموال العميل نيابة عنك مع 
مؤسسات مصرفية أخرى وفًقا للقواعد المتعلقة بأموال العمالء، فإنك توافق على أننا قد 

نفرض عليك رسوًما مقابل االحتفاظ بأموال العميل نيابة عنك وذلك وفًقا لسياستنا المتعلقة 
بالفوائد على أموال العمالء، كما توافق على أنه يجوز لنا التوقف عن التعامل مع أي أموال يتم 
خصمها كأموال عميل وذلك وفًقا لسياستنا المتعلقة بالفوائد على أموال العمالء، وأن ملكية 

تلك األموال سيتم تحويلها منك إلينا بشكل نهائي. وترد التفاصيل حول السياسة المتعلقة 
بالفوائد على أموال العمالء في تفاصيل المنتج أو يمكنك الحصول عليها من موظفينا.

فيحالةعدموجودحركةفيرصيدحسابكلمدةستسنواتعلىاألقل)بغضالنظرعنأي )5(
مرسومأوفوائدأوعناصرمماثلة(مععدمقدرتناعلىتتبعكبالرغممناتخاذخطوات مدفوعاتأوتسلُّ
معقولةللقيامبذلك،فإنكتوافقبموجبهذهاالتفاقيةوتوجهناإلىأنهيجوزلناالتوقفعنالتعامل

معأموالككأموالعميلوأنهيجوزلناتحويلرصيدالحسابإلىحسابناالخاص.وفيمثلهذهالظروف،
نتعهد)أوالشركةالمنتسبة(دونقيدأوشرطبدفعمبلغيعادلرصيدأموالالعميلذيالصلةبحيث

نقومبإجراءالتحويلفيحالسعيكللمطالبةبرصيدأموالالعميلفيالمستقبل.

وفًقاللبند25)3(،فإنكتوافقعلىوجهالتحديدعلىأنهيجوزلناتحويلأموالالعمالءإلىطرف )6(
آخركجزءمنتحويلجميعأعمالناأوجزءمنها.

عنداالقتضاء،تفوضنابالسماحلشخصآخر)مثلبورصةأوسمساروسيط(باالحتفاظبأموالالعميل )7(
خاصتكأوالتحكمفيهاألغراضمعامالتكمنخاللذلكالشخصاآلخرأومعه.

ينطبقهذاالشرطإذاتمتصنيفككطرفآخرفيالسوقفقط.وكماهوموضحفيالجدول )8(
التكميليألطرافالسوقاألخرى،إذاقمنابتصنيفكعلىأنكطرفآخرفيالسوقفيأيوقت،فإنك
توافقعلىأنهيجوزلنادونوجوداتفاقكتابيمنفصلأننتعاملمعاألموالالتييتمتحويلهامنكإلينا

كتحويلللملكيةالكاملةلألموالإلينالغرضتأمينأوتغطيةالتزاماتكالحاليةأوالمستقبليةأوالفعلية
أوالطارئةأوالمتوقعةتجاهناوأنمثلهذهاألمواللنيتماالحتفاظبهاوفًقاللقواعدالمتعلقةبأموال

العمالء.
أصول العميل

إنكتوجهنالالحتفاظبأيأداةماليةتمشراؤهانيابةعنكحتىنتلقىتعليماتإضافيةمنكلبيع )9(
تلكاألداةأوتحويلهاباسمكأوباسمشخصآخرمعين.سنتصرفبصفتنامتعهدينوسنحتفظباألدوات

الماليةنيابةعنكوفًقاللقواعدالمتعلقةبأصولالعمالء.

يجوزلنا،وفًقاللقواعدالمتعلقةبأصولالعمالء،تعيينأيشخصآخربصفتهُمتعهدفرعي،والذي )10(
قديكونمنخارجمركزدبيالماليالعالمي،أوبخالفذلكلالحتفاظباألدوات،بمافيذلكمستندات
الملكيةأوالشهاداتالتيتثبتملكيةهذهاألدوات. تقر وتوافق على أنه قد يختلف تطبيق النظام 

القانوني والتنظيمي على أي ُمتعهد فرعي من هذا القبيل عن النظام المعمول به في مركز 
دبي المالي العالمي، وفي حالة إشهار إفالس الُمتعهد الفرعي أو تصفية أعماله، أو أي إخفاق 
آخر مشابه للمتعهد الفرعي، يمكن التعامل مع أدواتك المالية على نحو مختلف عن المعالجة 

التي ُتطبق إذا ما تم االحتفاظ بأدواتك من جانبنا أو لدى أحد المتعهدين الفرعيين في مركز دبي 
المالي العالمي. سنمارسالمهارةوالعنايةالمعقولةفياالختياروالتعيينوالمراجعةالدوريةللمتعهدين

الفرعيينولكننالسنامسؤولينعنتصرفاتهمأوإهمالهمأوإعسارهمأوحلهم.سيتمالتعاملمعأي
تباينفيأصولالعميلوأينقصناتجوفًقاللقواعدالمتعلقةبأصولالعمالء.لننتحملالمسؤوليةعن

التعثرأوالتصرفاتأوحاالتاإلهمالأليبنكأوطرفآخريحتفظباألدواتالماليةبموجبالبندرقم
.)10(13

سيتماالحتفاظفيجميعاألوقاتبسجالتمفصلةلجميعأصولكوأدواتكالماليةالتينحتفظبها )11(
وذلكإلثباتأنأدواتكمحفوظةنيابًةعنكلصالحكوأنهاليستملًكالناأوأليُمتعهدفرعي.وسوف

نزودكبكشوفاتلألدواتالماليةالتينحتفظبهانيابًةعنكوفًقاللقواعدالمتعلقةبأصولالعمالء.

سيتمتسجيلاألدواتالماليةالتياشتريناهانيابةعنكأوتمتحويلهاإليناباسمشركةمعينةأو )12(
باسمناأوباسمالُمتعهدالفرعي.سنكونمسؤولينعنطرفناالمعينبنفسقدرمسؤوليتناعنأفعالنا،

بمافيذلكالخسائرالناتجةعناالحتيالأوالتقصيرالمتعمدأواإلهمال.

سيتمتسجيلأدواتكبنفساالسمالذييستخدمهالعمالءاآلخرون)مجمعةمعاألدواتالمالية )13(
للعمالءاآلخرينفيحسابجامعوشامليخصالمتعهد،والمثلبالمثل(.وهذايعنيأناألدواتالمالية

لنتكونبالضرورةقابلةللتحديدالفوريعنطريقشهاداتمنفصلة.قديسببإفالسناأوإفالسالطرف
الخارجيالذيعّيناهتأخًرافيتحديداألصولالفردية،وربماخطرمتزايدللخسائر،وذلكفيحالوجود

عجزقصيراألجلبسببحاجتناإلىوقتإضافيلتحديداألصولالتييتماالحتفاظبهالعمالءمحددين.
باإلضافةإلىذلك،فيحالعدمتسويةالعجزقصيراألجل،والذييسببهتقصيرالُمتعهد،فقدتتحمل

نسبةمنهذاالعجزقصيراألجل.

تفوضناوتفوضأيمتعهدفرعيلالحتفاظباألدواتالماليةأوتحويلها)أواستحقاقاتها(إلىنظام )14(
جهةإيداعاألوراقالماليةأوالمقاصةأوتسويةاألوراقالمالية،ويمكناالحتفاظباألدواتالماليةالتيال
يمكنتسويتهامنخاللنظامجهةإيداعاألوراقالماليةفيالخارجمنقبلطرفخارجي)بمافيذلك
 IGالمتعهدأوالمتعهدالفرعيأوالُمسجلأوالبنكأوالسمسارالوسيطأووكيلالتسوية(باسمشركة

المحدودةأوطرفآخرمحدد.وتتوافرتفاصيلاالسمالذيتمتسجيلاألداةبهعندالطلب.

صفحة6من13
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13. أموال العميل وأصوله )ُيتبع(

توافقعلىأنهنظًرالطبيعةالقوانينالمعمولبهاأوممارساتالسوقفيبعضالوالياتالقضائية )15(
الخارجية،فقدنقررأنهمنمصلحتكالفضلىأنيتمتسجيلأدواتكالموجودةلديناباسمناأوباسمالشخص

المتعهدألغراضقواعدسلطةدبيللخدماتالمالية،وفيحالعدمإمكانيةقيامنابذلك،فعندئٍذ:

 )أ( يجوزحفظأوتسجيلأدواتكباسمالشركةأوباسمالمتعهدبحسبماتقتضيهالحالة؛

 )ب( اليجوزفصلأدواتكوتحديدهابشكلمنفصلعناستثماراتالشركةأوالمتعهدالذيتم
   تسجيلأدواتكباسمه؛و

 )ج( نتيجةلذلك،عنداإلخفاق،قدالتكونأدواتكالماليةمحميةبشكلجيدضدالمطالبات
   المقدمةنيابةعندائنيناالعامين.يجبمالحظةأنهعندمانرتبلطرفآخركييحتفظبأدواتك

   الماليةفيالخارج،قدتكونهناكمتطلباتتسويةومتطلباتقانونيةوتنظيميةمختلفةعنتلك
   المطبقةفيمركزدبيالماليالعالمي.

تظلأنتالمالكالمستفيدمناألدواتالماليةواألموالالتينحتفظبهانيابةعنكوتوافق )16(
علىأنكلنتحاولالبيعأوالرهنأوالتعاملبطريقةأخرىأوبشكلجزئيمعالملكيةالنفعيةلألدوات
واألموالالموجودةفيحسابكمعنا.وبخالفماهومنصوصعليهفيالبنود16)6(و16)7(و16)8(
و16)9(فيحالحدوثحالةتقصيرمنجانبكفيالوفاءبااللتزامات،فليسلدينارسومضمانأورهن
أومديونية)مطالبةقانونية(أوأيضمانآخرعلىاألدواتالماليةالتينحتفظبهانيابةعنك،ولننقوم

بوضعأدواتكأورهنهاأومصادرتهامقابلأيقرض.كماأناألدواتالماليةالتينحتفظبهانيابةعنكلن
يتمإقراضهالطرفآخرباإلضافةإلىأننالننقترضأيأموالمقابلتلكاألدواتالمالية.

لنيحقلكالحصولعلىأيفائدةفيمايتعلقباألدواتالتينحتفظبهابصفتناُمتعهدين، )17(
وسنحتفظمنجانبنابأيفائدةناتجة.

قدُيطلبمناتقديمالتفاصيلالخاصةبك)بمافيذلكعنوانبريدكاإللكتروني(وتفاصيلاألسهم )18(
التيتملكهاإلىسلطةدبيللخدماتالماليةأوأمينسجالتالشركاتفيمركزدبيالماليالعالميأو

أيسلطةمختصةأخرىفيدولةاإلماراتالعربيةالمتحدة.

فيحالةعدمتلقيتعليماتمنكفيمايتعلقبأيمناألدواتالموجودةفيحسابك)علىسبيل )19(
المثال،شراءأوبيعأونقلاألصول(خاللفترةالتقلعنستسنوات)بغضالنظرعنالحصولعلى
أيأرباحأوفوائدأوعناصرمماثلةوبغضالنظرعنأيحركةفيرصيدحسابك(واليمكنناتتبعكعلى

الرغممناتخاذناخطواتمعقولةللقيامبذلك،فإنكتوافقبموجبهذهاالتفاقيةوتوجهناإلىأنهيجوز
لناالتوقفعنالتعاملمعأصولككأصولللعميل،وأنهيجوزلنابيعمثلهذهاألصولوتحويلاألموال
إلىحسابناالخاص.وفيمثلهذهالظروف،نتعهد)أوالشركةالمنتسبة(دونقيدأوشرطبدفعمبلغ

يعادلرصيدأموالالعميلالمعني،علىأنيتمتحويلهافيحالسعيكللمطالبةبرصيدأموالالعميلفي
المستقبل.

14. نقل األدوات المالية وإزالة صفة المادية وإعادة االعتماد 

نقل األدوات المالية
يمكنكفقطإعطاءأمرلنقلاألدواتالماليةالتيتمتلكهاأوالتييحتفظبهامتعهدعنطريق )1(

طرفآخرنيابةعنكإلينا،وذلكعنطريقإرسالاستمارةنقلمكتملةإلينا.

يمكنتقديمأمرتحويلاألدواتالماليةإليناالمحتفظبهافيشكلمعتمدعنطريقإرسالاستمارة )2( 
نقلمكتملةمعشهاداتالملكيةالصالحة.يتمتسويةاألدواتالماليةالمعتمدةفيأقربوقتممكن

عملّيا.

إزالة صفة المادية وإعادة االعتماد
سنقومبناًءعلىطلبك،حيثماكانذلكمتاًحا،بإصدارشهادةباسمكفيمايتعلقبأيمنأدواتك )3(

الماليةالتينحتفظبهاأوالتياشتريناهانيابةعنك.سيتمتطبيقالرسومالمنصوصعليهافي“تفاصيل 
المنتج”علىاصدارالشهاداتمنأجلك.سوفيقععلىعاتقكمسؤوليةالمحافظةعلىجميع

األدواتالماليةالتيبحوزتكوتسليمهافيشكلمعتمد.

وسنقومبناًءعلىطلبك،حيثماكانذلكمتاًحا،بإزالةالطابعالماديعنأيشهادةتحملاسمك )4(
فيمايتعلقبأيمنأدواتكواالحتفاظبهذهاألدواتالماليةنيابةعنكمعالطرفالمعينمنجانبنا.

سيتمتطبيقالرسومالمنصوصعليهافي“تفاصيل المنتج”علىهذهالخدمة.

لننتمكنمنبيعأيأدواتماليةنيابةعنكحتىيتمإزالةالطابعالماديعنها. )5(

15.  التواصل

يجبأنيتمإجراءأمرالتداولمنجانبكأومنجانبمنينوبعنك:شفهًياأوهاتفًياأوعبرخدمات )1(
التداولاإللكترونيةلدينا؛أوبأيطريقةأخرىقدنحددهامنوقتآلخر.إذاكانأسلوبكالمعتادللتواصل
معناغيرمتوفرأليسببمناألسباب،فيتعينعليكمحاولةاستخدامواحدمنأساليبالتواصلاألخرى

المقبولةالمحددةأعاله.علىسبيلالمثال،إذاكنتتقومعادًةبإصدارأمرتداولعبراحدىخدمات
التداولاإللكترونيةالخاصةبنا،ولكنلسبٍبماكانتخدمةالتداولاإللكترونيةالتعمل،فيجبأنتتصل
بناعبرالهاتفإلصدارأمرالتداول.أوامرالتداولالمكتوبةبمافيذلكاألوامرالتييتمإرسالهاعنطريق
الرسائلالنصيةأوعبرالبريداإللكتروني)بمافيذلكالبريداإللكترونياآلمنالمرسلعبرإحدىخدمات
التداولاإللكترونيةلدينا(لنيتمقبولهاأوالتعاملمعهاعلىأنهافعالة،ألغراضهذهاالتفاقية.ويجب
أنيتماجراءأياتصالاليمثلأمًراللتداولعنطريقكأونيابًةعنك:بصورةشفهيةأوهاتفيةأوشخصية
أوخطيةأوكتابيةعنطريقالبريداإللكترونيأوالبريدالعاديأوغيرذلكمنالوسائلالتيقدنحددها
منوقتآلخر.وإذاأرسلتإلينامراسلةعنطريقالبريد،فيجبأنيكوناالرسالإلىمقرناالرئيسي،وإذا
أرسلتهاإليناعنطريقالبريداإللكتروني،فيجبأنيتمإرسالهاإلىعنوانالبريداإللكترونيالمخصصحالّيا

منقبلنالهذاالغرضبعينه.سيتمفقطاعتبارأيمراسلةمنهذاالقبيلعلىأنهاقداستلمتمنجانبنا
فوراستالمناالفعليلها.

لننقبلأمرتداولنتلقاهبوجٍهعامإالوفًقاللبند15)1(،ولكنإذاحدثوقبلناه،فلننكون )2(
مسؤولينعنأيخسائرأوأضرارأوتكلفةتتحملهاأوتتكبدهانتيجةأيخطأأوتأخيرأوإغفالفيالعمل

فيمايخصالتعاملأوعدمالتعاملمعهذاالعرض.

أيمراسلةأرسلتها إذاكنتفيأيوقتغيرقادر،أليسببكان،علىالتواصلمعناأولمنتلقَّ )3(
أيمراسلةمنجانبنابموجبهذهاالتفاقية،فلننتحملالمسؤوليةعنأٍيممايلي: إليناأولمتتلقَّ

 )أ( أيخسارةأوضررأوتكلفةتتكبدهابسببأيإجراءأوخطأأوتأخيرأوإغفالناتجعنذلكإذا
   كانتهذهالخسارةأوالضررأوالتكلفةناجمةعنعدمقدرتكالدخولفيمعاملة؛و

 )ب( أيخسارةأوضررأوتكلفةتتكبدهانتيجةأيإجراءأوخطأأوإغفالأوتأخيرناتجعنعدم
   قدرتكعلىالتواصلمعنابمافيذلك،علىسبيلالمثالالالحصر،حينتكونهذهالخسارة
   أوالضررأوالتكلفةناجمةعنعدمقدرتكعلىشراءأوبيعأيأداةمالية،إالإذاكانتعدم

   قدرتكعلىالتواصلمعناناتجةعناالحتيالأوالتقصيرالمتعمدأواإلهمال.

تقروتوافقعلىأنكتتحملمسؤوليةأيمخاطرعنأياتصاليتمعنطريقكأونيابًةعنك )4(
وتفوضنالالعتمادعلىأيتواصل)سواءكانكتابًياأمال(نعتقدبشكلمعقولأنهقدتمعنطريقكأو

نيابًةعنكمنقبلأيوكيلأووسيطنعتقدبشكلمعقولأنهمخولمنجانبكبصورةمعتمدة،والعمل
وفًقالهذاالتواصلومعاملتهعلىأنهمعتمدوملزمتماًمالك.وتقروتوافقعلىأننانعتمدعلىرقم
حسابكو/أوكلمةالمرورو/أوالتفاصيلاألمنيةللتعرفعليككماتوافقعلىأنكلنُتفصحعنهذه

التفاصيلأليشخصغيرمخّولبصورةمعتمدةمنجانبك.وإذاراودتكشكوكبأنرقمالحسابالخاص
بكو/أوكلمةالمرورو/أوالتفاصيلاألمنيةقدأصبحتمعلومةأليشخصآخرأويمكنأنيكونقد

استخدمهاشخصما،فيجبعليكأنتخطرناعلىالفور.

توافق على أننا قد نسجل أي اتصاالت إلكترونية أو هاتفية أو شخصية أو عبر أي طريقة  )5(
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. وتوافق على أن 
المحادثات الهاتفية قد يتم تسجيلها دون استخدام نغمة تنبيهية أو أي إخطار آخر.

وفًقاللتنظيماتالمعمولبها،سوفنقدممعلوماتحولكلمعاملةمنخاللتقديمكشف/بيان )6(
لك.وسيتمنشرالكشوف/البياناتعبرإحدىخدماتالتداولاإللكترونيةالخاصةبنا،وقديتمإرسالهاإليك
عبرالبريداإللكترونيأوالبريدالعاديإذاطلبتذلك،قبلأوفينفسيومالعملالتاليلليومالذيتم

فيهتنفيذالمعاملة.إذااخترتاستالمالكشوف/البياناتعنطريقالبريدالعادي،فنحننحتفظبالحقفي
فرضرسوم.

سيتماعتباركمقًراوموافًقاعلىمحتوىأيكشف/بيانوتفاصيلكلمعاملةمبينةفيأيكشف/ )7(
بياننوفرهلكمالمتخطرنابخالفذلككتابًيافيغضونيوميعملاعتباًرامنتاريخاعتباركمستلًما

لهذاالكشف/البيانوفًقاللبند15)11(أدناه.

إذاأخفقنافيتوفيركشف/بيانلك،فإنذلكاليبطلالمعاملةالتياتفقناعليهامعكوقمنا )8(
بتأكيدهاوفًقاللبند4)4(واليجعلهاغيرصالحة،وفيحالكنتتعتقدأنكقددخلتفيمعاملةولكننا
لمنقدملككشف/بيانفيمايتعلقبهذهالمعاملة،فإنأياستفسارفيمايتعلقبالمعاملةالمزعومة
هذاالكشف/البيانفيغضونيوميعمل لنيتمقبولهإالفيحال:)1(كنتقدأخطرتنابأنكلمتتلقَّ

اعتباًرامنالتاريخالذيكانمنالمفترضأنتتسلمفيهالكشف/البيانبشأنالمعاملةالمزعومة)2(
مقدرتكعلىتقديمتفاصيلدقيقةعنوقتالمعاملةالمزعومةوتاريخهاوكذلكأدلةداعمةكفيلة

بإقناعنابوجودتلكالمعاملةالمزعومة.

قد نتواصل معك باستخدام الهاتف أو من خالل المراسالت أو بالبريد اإللكتروني أو عبر  )9(
الرسائل النصية أو عن طريق نشر رسالة على إحدى خدمات التداول اإللكترونية الخاصة بنا 

وتوافق من جانبك على أن نتصل بك هاتفيا في أي وقت كان.وسوفنستخدمالعنوانأورقم
الهاتفأوعنوانالبريداإللكترونيالمحددفينموذجفتحالحسابالخاصبكأوأيعنوانآخرأورقم

آخرأوعنوانبريدإلكترونيآخرقدتخطرنابهفيوقتالحقأوأيبريدإلكترونيمخصصلكفيخدمة
التداولاإللكترونيةالخاصةبنا.إنكتوافقبالتحديدعلىأننرسللكاإلخطاراتالتاليةعنطريقالبريد

اإللكترونيو/أونشرهاعبرخدمةالتداولاإللكترونية،مالمتقمصراحًةبتحديدخالفذلك:

 )أ( الكشوف/البيانات؛

 )ب( إخطاربإجراءتعديلعلىالطريقةالتينقدمبهاخدماتناإليك،مثلالتغييراتالمدخلةعلىأي
   خدمةتداولإلكترونيةوالتغييراتالمدخلةعلىمعدالتالعموالتوالرسوموالضرائبالتي
   تنطبقعلىمعامالتناوالتغييراتالمدخلةعلىالترتيباتاالئتمانيةالمتعلقةبحسابكوكذلك

    التغييراتالمدخلةعلىالعموالتأوالفوارقأوالرسومأوالضرائبالتيتنطبقعلى
   معامالتناأوعلىحسابك؛و

 )ج( إخطاربإجراءتعديلعلىبنودهذهاالتفاقيةالمحددةوفًقاللبند26)1(،)يشارإلىكلمنها
   بلفظ“رسالة”(.

لننرسللكنسخةورقيةمنالرسالةالتينرسلهاإليكعنطريقالبريداإللكترونيولنننشرهاعلى )10(
إحدىخدماتالتداولاإللكترونيةالخاصةبنا.كماأنإرسالرسالةإليكعنطريقالبريداإللكترونيأوعن

طريقنشرهاعلىإحدىخدماتالتداولاإللكترونيةفيوسطثابتيتوافقتوافًقاتاًمامعجميعالتزاماتنا
بموجباالتفاقيةوالتنظيماتالمعمولبها.

يتماعتبارأيمراسالتأومستندات/وثائقأوإخطاراتمكتوبةأوإخطاراتقانونيةأوتأكيداتأو )11(
رسائلأوكشوف/بياناتعلىأنهاقدُقدمتلكبشكلصحيحفيالحاالتالتالية:

 )أ( إذاتمإرسالهابالبريدالعاديإلىآخرعنوانبريديأخطرتنابه،فييومالعملالتاليبعدوضعهافي
   البريد؛

 )ب( إذاتمتسليمهاإلىآخرعنوانبريديأخطرتنابه،فيوقتتسليمهامباشرةفيذلكالعنوان؛
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15. التواصل )ُيتبع(  

 )ج( إذاتمإرسالهاعنطريقرسالةنصية،حالمانقومبإرسالهاإلىأٍيمنأرقامالهواتفالمحمولة
   األخيرةالتيأخطرتنابها؛

 )د( إذاتمإرسالهاعنطريقالبريدالصوتي،حالماتمإكمالالرسالةوتركهاعلىأٍيمنأرقامالهواتف
   المحمولةاألخيرةالتيأخطرتنابها؛

 )ه( إذاتمإرسالهاعنطريقالبريداإللكتروني،بعدساعةواحدةمنإرسالهاإلىآخرعنوانبريد
   إلكترونيأخطرتنابه؛و

 )و( إذاتمنشرهاعلىإحدىخدماتالتداولاإللكترونيةالخاصةبناحالمايتمنشرها.

يقععلىعاتقكمسؤوليةضمانإخطارنافيجميعاألوقاتبعنوانكالبريديالصحيحباإلضافةإلى )12(
حالةاإلقامةلألغراضالضريبيةوتفاصيلاالتصالالحاليةالصحيحةالخاصةبك.يتعينعليكفوراإخطارنا
كتابةبأيتغييريطرأعلىعنوانكأوحالةإقامتكلألغراضالضريبيةأوتفاصيلاتصالك،مالمنتفقعلى

شكلآخرمنأشكالالتواصل.

يحتمعليناالقانونتزويدكببعضالمعلوماتعناوعنخدماتناومعامالتناوالتكاليفوالرسومالتي )13(
لدينامعتزويدكبنسخمنملخصسياسةتنفيذالطلباتوملخصسياسةتضاربالمصالح.توافقعلى

وجهالتحديدعلىأننوفرلكهذهالمعلوماتعنطريقموقعنااإللكتروني.سيتمالكشفعنالتكاليف
والرسومفيتفاصيلالمنتجلدينا.سيتمتوفيرملخصسياسةتنفيذالطلبات،وملخصسياسةتضارب

المصالح،وسياسةالخصوصية،وإخطاراالفصاحعنالمخاطرعبرموقعنااإللكترونيفيالقسمالذييتيح
لكتقديمطلبالحصولعلىحساب.كماتتوفرالتفاصيلمنخاللاالتصالبمكتبالتداوللدينا.

تقععليكمسؤوليةالتأكدمنقراءةجميعاإلخطاراتالمنشورةعبرموقعنااإللكترونيوعلىإحدى )14(
خدماتالتداولاإللكترونيةالخاصةبنامنوقتآلخرفياألوقاتالمناسبة.

البريداإللكترونيواإلنترنتوخدماتالتداولاإللكترونيةوغيرهامنالوسائل علىالرغممنأنَّ )15(
اإللكترونيةتعتبرمنوسائلاالتصالالموثوقةغالًبا،إالأنهالتوجدوسائلاتصاالتإلكترونيةيمكن

الوثوقبهابالكاملأوتتوفربصورةدائمة.تقروتقبلبأناإلخفاقأوالتأخيرمنجانبكفياستالمأي
مراسلةمناعنطريقالبريداإللكترونيأورسالةنصيةأوغيرذلكسواءكانذلكبسببفشلميكانيكي/
تقنيأوبسببفشلفيالبرمجياتأوالكمبيوترأوأجهزةالحاسوبواالتصاالتأوغيرهامنصورفشل
األنظمةاإللكترونية،اليبطلأويخلبأيةمعاملةذاتصلةأوأيتواصلمعني.لننتحملالمسؤولية
أمامكعنأيخسارةأوضررأًياكانالسبب،سواءكانتبشكلمباشرأوغيرمباشرنتيجةفشلأوتأخير

منجانبكفياستالمبريدإلكترونيأوأّيامنوسائلاالتصالاإللكترونيةاألخرى.عالوةعلىذلك،فأنت
تتفهموتقبلأنرسائلالبريداإللكترونيوالرسائلالنصيةوالمراسالتاإللكترونيةاألخرىالتينرسلهالك

قدالتكونمشفرة،وبالتاليقدالتكونآمنة.

أنتتقربالمخاطرالكامنةباحتمالعدموصولتلكالمراسالتعنطريقالوسائلاإللكترونيةإلى )16(
وجهتهاالمقصودةأواحتمالوصولهافيوقتمتأخرعماهومقصودألسبابخارجةعنإرادتنا،كما

أنكتقبلهذهالمخاطرةوتوافقعلىأنأيإخفاقأوتأخيرمنجانبنافيتلقيأيعروضأومراسالت
منكيتمإرسالهاإلكترونًيا،سواءبسببعطلميكانيكي/تقنيأوبرمجيأوعطلفيأجهزةالكمبيوتر
أواالتصاالتأوغيرهامناألنظمةاإللكترونية،اليؤديبأيحالمناألحوالإلىإبطالأيعروضأو

اتصاالتأوأيمعامالتتتعلقبهواليجعلهاغيرصالحة.وفيحالعدمقدرتنا،أليسببمناألسباب،
علىقبولعرضكإلكترونًيا،فقدنوفرلك،مندونإلزام،مزيًدامنالمعلوماتحولتقديمالمشورةلك

بإمكانيةتقديمعرضكعنطريقالهاتفكبديل،وقدنسعىإلبالغكبهذا.

فيحالةمنحكالوصولإلىمنصةالتداولعبرالجوالالخاصةبنا،فستخضعجميعاستخدامات )17(
هذهالخدمةلهذهاالتفاقيةوأيشروطتكميليةللتداولعبرالجواليتمنشرهاعلىموقعناعبراإلنترنت

وتعديلهامنوقتآلخر.

16. السداد وتحويل العمالت والمقاصة 

تكونجميعالمدفوعاتالتييتعينسدادهابموجبهذهاالتفاقيةمستحقةفوًرابناًءعلىطلبنا، )1(
والذيقديكونشفهًياأوكتابًيامالميتماالتفاقعلىخالفذلك.ويجبسدادهذهالمدفوعاتبمجرد

طلبهاويجباستالمهامنقبلناكاملًةوفيصورةمبالغخالصةفيحسابك.

يجبعليكاالمتثاللمايليعندتسديدالمدفوعاتالمستحقةلنا: )2(

 )أ( يلزمتسديدالمدفوعاتالمستحقةبالجنيهاإلسترلينيأواليوروأوالدوالراألمريكي،مالمنتفق
   علىخالفذلكأونحددغيرذلك؛

 )ب( يمكنكتسديدأيمدفوعاتإليناعنطريقالتحويلالبنكيالمباشرللقيمةخالل24ساعةعن
   طريقالبطاقات)مثل:بطاقاتالخصم(أوعنطريقأساليبدفعبديلة

   )مثلخدمةPayPal(إذاكانتمتاحة.والحظأننانحتفظبالحقفيفرضرسوممعقولة
   علىمعالجةمدفوعاتكوالتيتمثلبصورةعامةالتكلفةالواجبسدادهالنافيإطارتقديم

   حلولالدفعهذهلكوتكونمستحقةوواجبةالدفعفيوقتالدفع؛

  )ج( قدنقبلمنكالمدفوعاتبشيكوفقتقديرنا،وذلكرهًنابأيةبنودنخبركبهاعندما
   نخطركبقبولناتلكالمدفوعات.وينبغيأنتكونالشيكاتُمسطرةوواجبةالسدادلشركة
   IGالمحدودةأوغيرهامنأيمستفيدآخرنخطركبهوينبغيكتابةرقمحسابكبوضوحفي
   المكانالمخصصلعكسالشيك.نحتفظبالحقفيفرضرسوممناسبةمتىأتحنالكالدفع

   بشيك؛و

 )د( عندتحديدماإذاكنانقبلمنكالمدفوعاتبموجبهذاالبند،سيتعينعليناأننأخذفياالعتبار
   واجباتنابموجبالقانونفيمايتعلقبمنعاالحتيالومكافحةتمويلاإلرهابواإلفالسوغسيل
   األموالوالجرائمالضريبية.تحقيًقالهذهالغاية،يمكنناوفًقالتقديرناالمطلقمراعاةالقانونأو

   رفضالمدفوعاتمنكأومنطرفآخروإعادةاألموالإلىالمصدر.وبصفةخاصة،لننقبل
   المدفوعاتمنالحسابالبنكيإذالميكنواضًحالناأنالحسابالبنكيباسمك.

العملة األساسية وتحويل العمالت
يتعينعليكأنتكونعلىعلمبمايليعندالدخولفيمعاملةأوعندإيداعمبلغماليبحسابك )3(

بعملةغيرعملتكاألساسية:

 )أ( تقععليكمسؤوليةأنتكونعلىعلمبالعملةالتيتمتحديدهاعلىأنهاعملتكاألساسية.
    وتتوفرتفاصيلعملتكاألساسيةعبرإحدىخدماتالتداولاإللكترونيةالخاصةبنا

   أوعنطريقاالتصالبناعنطريقالهاتف؛

 )ب( تؤديبعضالمعامالتالتيتتمبعملةغيرعملتكاألساسيةإلىتحقيقربحأوتكبدخسارة.
   وُتحددتفاصيلالمنتجالعمالتالتيتتمبهامختلفالمعامالتواألدواتالمالية،أوبداًل

   منذلكتكونتلكالمعلوماتمتاحةمنأحدموظفيناحسبالطلب؛

 )ج( قدنقدمإليكالمعلوماتالتيتعرضأرصدتكمتعددةالعمالتبالقيمةالمعادلةلعملتك
   األساسيةباستخداماألسعارالسائدةوقتعرضالمعلومات،وقدنقومبذلكمنوقتآلخر

األرصدة    )علىسبيلالمثالفيالكشوف/البياناتالخاصةبك(.ومعذلكيتعينعليكمالحظةأنَّ
تقديمالمعلوماتبعملتكاألساسيةلمجرداالطالععليهافقط؛    اليتمتحويلهافعلًياوأنَّ

 )د( سنقومبشكلافتراضيبتحويلأيأرصدةموجودةفيحسابكبغيرالعملةاألساسيةإلىعملتك
   األساسية،كماسنقومبإجراءعملياتمسحمتكررةلألرصدةعلىأساسيوميوذلكبهدف
   تحويلجميعاألرصدةذاتالعمالتغيراألساسيةعلىحسابكإلىعملتكاألساسية.كماأن

   األرصدةو/أواألموالالمغذيةبعملةغيرعملتكاألساسيةيمكنناتحويلهاإلىعملتكاألساسية
   عندمانعتبرذلكأمًراضرورًياأوعندطلبك؛

 )ه( سيتمإجراءجميعالتحويالتالتيتتموفًقالهذاالبندبسعرالصرفبناًءعلىسعرالسوق
   السائدوقتالتحويلباإلضافةإلىنسبةمئويةلرسومالتحويل،مالمنخطركبخالفذلك

   كتابًيا.يمكناالطالععلىمزيدمنالتفاصيلحولالنسبةالمئويةلرسومالتحويلفيتفاصيل
المنتجويمكنالحصولعليهامنقبلموظفيناعندالطلب؛ 

 )و( عنداحتفاظكبمعامالتذاتعملةمغايرةلعملتكاألساسيةأواالحتفاظبأرصدةبغيرالعملة
    األساسيةفيحسابك،فإنكبذلكتعرضنفسكلمخاطرتقاطعاتالعمالت.تقروتوافقعلى
إدارةهذهالمخاطروالتعاملمعهامنمسؤوليتكوأنناالنتحملأيخسائرتتعرضلهانتيجة    أنَّ

   لذلك؛و

  )ز( بغضالنظرعنالموعدالذيتفتحفيهحسابك)أيسواءقمتبذلكقبلتاريخهذه
لبهااألرصدة    االتفاقيةأوبعده(،فإننانحتفظبالحقفيتغييرالطريقةالتينديرو/أونحوِّ
   الموجودةبغيرالعملةاألساسيةفيأيوقتمستقباًلمعتقديمإخطارإليكقبلالقيام
   بذلكبعشرةأيام.علىسبيلالمثالفقط،قدنخطركبأنمعدلالعملياتالمتكررةلمسح

   أرصدتكقدتغيرلكييصبحأكثرأوأقلتكراًرا.

ستدفعلناالفائدةعنأيمبالغمستحقةفيمايتعلقبأيمعاملةوأيرسومحسابعامةأخرى )4(
)علىسبيلالمثال،رسومبياناتالسوق(التيتخفقفيدفعهافيتاريخاستحقاقها.ستتراكمالفائدة

علىأساسيوميمنتاريخاالستحقاقحتىتاريخاستالمالدفعبالكاملبمعدلاليتجاوز%4عنالمعدل
المرجعيالمعمولبهلدينامنوقتآلخر)التفاصيلمتاحةعندالطلب(وستكونمستحقةالدفععند

الطلب.
تحويل األموال

بموجبالبنود16)6(و16)7(و16)8(و16)9(،سوفيتمتحويلاألموالالتيتشيرإلىالرصيد )5(
المغذىبحسابكإذاطلبتذلك.وفيحالعدمقيامكبتقديمطلبمثلهذا،فلننكونملزمين

بتحويلهذهالمبالغإليك،معأنناقدنقومبتحويلمثلهذهاألموالإليكوفًقالتقديرناالمطلق.ستتكبد
اكانت،مالميتماالتفاقعلىخالفذلك.ستكونالطريقةالتينحولبها جميعالرسومالبنكيةالناشئةأيًّ
األموالإليكوفًقالتقديرناالمطلق،معإيالءأقصىدرجاتاالعتبارلواجباتنابموجبالقانونفيمايتعلق
بمنعاالحتيالومكافحةتمويلاإلرهابوغسيلاألموالوالجرائمالضريبية.سنقومعادةبتحويلاألموال
بنفسالطريقةالتينتلقىبهااألموالوإلىنفسالمكانالذيتلقيناهامنه.ومعذلك،ففيالظروف

االستثنائيةيمكننا،وفًقالتقديرناالمطلق،أننضعبدياًلآخرافياالعتبار.

المقاصة
فيحالةظهورأيخسائرمتكبدةأومبالغمستحقةأوأرصدةمدينةمستحقةلنا)يشارإليهامنفردة )6(

بلفظخسارة“Loss”ومجتمعةبلفظخسائر“Losses”(فيمايتعلقبأحدالحساباتالتيقدتحوي
مصلحتكبموجبهذهاالتفاقية،وكانتهذهالخسائرأوالمبالغالمستحقةأواألرصدةالمدينةتتجاوز

كلالمبالغالمحتفظبهامنجانبنافيمايتعلقبهذاالحساب،فإنهيجبعليكدفعهذهالزيادةإليناعلى
الفور،سواًءطلبناذلكأملمنطلبه.إذاكانتأيخسائرمتكبدةمستحقةلناوأيمنالشركاتالمنتسبة
فيمايتعلقبالحساباتالتيقدتكونبهامصالحك،وكانتهذهالخسائرتتجاوزكلالمبالغالمحتفظبها
منجانبناأوأيشركةمنتسبةأخرىفيمايتعلقبجميعالحساباتالتيقديكونلكفيهامصالح،فإنه

يجبعليكدفعهذهالزيادةإليناعلىالفور،سواًءطلبناذلكأملمنطلبه.

مععدمالمساسبحقنافيمطالبتكبالدفعوفًقاللبنود16)1(و16)2(و16)6(أعاله،فإنهيحق )7(
لنافيأيوقتمقاصةمايلي:

  )أ( أيخسائرفيمايتعلقبأيحسابتحتفظبهلدينا،بموجبهذهاالتفاقيةأوغيرها،مقابلأي
   مبالغأوأدواتأوأصولأخرىنحتفظبهالصالحأرصدتك)يشارإليهامنفردةبلفظمجموع
   مبلغ“Sum”ومجتمعًةبلفظمجموعمبالغ“Sums”(،بموجبهذهاالتفاقيةأوغيرها؛

 )ب( أيخسائرفيمايتعلقبأيحسابلكلدىشركةمنتسبةمقابلأيمبالغلصالحأرصدتك
   محفوظةلديناأولدىشركةمنتسبة،بموجبهذهاالتفاقيةأوغيرها؛

صفحة8من13
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16. السداد وتحويل العمالت والمقاصة )ُيتبع(

 )ج( أيخسائرفيمايتعلقبأيحسابتحتفظبهلدينا،بموجبهذهاالتفاقيةأوغيرها،مقابلأي
   مبالغلصالحأرصدتكمحفوظةلدىشركةمنتسبة؛

 )د( فيحالةكنتتمتلكحساًبامشترًكالديناأولدىشركةمنتسبة،بموجبهذهاالتفاقيةأو
   غيرها،أيخسائرتسببفيحدوثهاحاملالحسابالمشتركاآلخربمقتضىحسابمشترك
    بموجبهذهاالتفاقيةأوغيرها،أوشركةمنتسبة،مقابلالمبالغالمحتفظبهالصالح

   أرصدتكفيحسابمشتركلديناأولدىشركةمنتسبة،

وتجنًبا للشك، )1( تنطبق البنود 16)7()أ( و16)7()ب( و16)7()ج( على أي حساب مشترك تمتلكه 
لدينا، بموجب هذه االتفاقية أو غيرها، أو لدى شركة منتسبة تابعة لنا، وعلى أي مجموع مبالغ 

محتفظ بها لدينا أو لدى شركة منتسبة فيما يتعلق بحاملي الحساب المشترك، )2( تنطبق البنود 
16)7()أ( و16)7()ب( و16)7()ج( على أي حساب قد تحصل فيه على فائدة كما لو كان حساًبا 

محفوًظا لك لدينا وكما لو كان حساًبا نحتفظ فيه بمجموع مبالغ لصالح أرصدتك.

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

شركة منتسبة( بنفسك )أ فقط( وإذا كان لديك حساب مشترك )أ وب 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،ب مًعا أ فقط مجموع المبالغ الُمحتفظ بها 
في أي حساب لصالح:

ب فقط

أ،ب مًعا

أ فقط

ب فقط

أ،ب مًعا

أ فقط

أ،ب مًعا

يمكن مقاصتها مقابل الخسائر 
في أي حساب بواسطة:

يجوزلنا،فيأيوقٍتودونإخطارك،بيعاألدواتأواألصولاألخرىالتينحتفظبهاأوتحتفظبها )8(
شركةمنتسبةأولدينا)نحنأوشركةمنتسبة(حقالتحكمبهانيابًةعنك،وذلكمنأجلالوفاءكلّياأو

جزئّيابالتزاماتكتجاهناأوتجاهأيشركةمنتسبةبموجبالبند16.فيحالإذامااضطررناإلىبيعاألدوات
الماليةالتينحتفظبهانيابةعنكللوفاءبالتزاماتك،فإنناسوفنأخذعمولة،إلىجانبأيرسوموضرائب
أخرىمعمولبها.وتظلمسؤواًلتجاهناعناألرصدةالقائمةالمستحقةبعدبيعاألدواتويكونالفرق

فيالقيمةمستحقالدفعلنافيالحال.

طالماأنهناكخسائرقائمةفيمايتعلقبأيحسابقديكونلكفيهفائدةبموجبهذهاالتفاقية )9(
أوأياتفاقيةأخرىمعناأومعشركةمنتسبة،فيجوزلنا-فيكلتاالحالتينسواءأكانالحسابمشترًكا

أمغيرذلك-االحتفاظبملكيةأٍيأدواتأوأصولأخرىمحتفظبهالديناأولدىشركةمنتسبةأوماكان
لصالحأرصدتكلديناأولدىشركةمنتسبةفيمايتعلقبأيحسابقديكونلكفيهفائدة)ُيعرفهذا

الحقبحقالحجز(.

التنازل
إنإخفاقنافيواحدةأوأكثرمنحاالتإنفاذأوممارسةحقنافيالمطالبةبالدفعفيموعدهال )10(

يرقىإلىحدكونهتنازاًلأواعتراًضاعلىإنفاذذلكالحق.

17. حاالت التقصير وسبل االنتصاف المتعلقة بها 

لكلممايلي“حالة تقصير في الوفاء بااللتزامات”: ُيشكِّ )1(

 )أ( الفشلفيتسديدأيمدفوعاتإليناأوإلىأيشركةمنتسبةتابعةلناوفًقاللشروطالواردةفي
   البند16؛

 )ب( عدمالوفاءبأيالتزامواجبتجاهنا؛

 )ج( عندمايؤديأيأمرتداولأومعاملةأومجموعةمنأوامرالتداولو/أوالمعامالتأوأي
   خسائرمحققةأوغيرمحققةعلىحسابكمعناإلىتجاوزكأليحدتموضعهعلىتعامالتك

   معنا؛

 )د( فيحالةوفاتكأوعجزك،إذاكنتفرًدا؛

 )ه( شروعطرفخارجيفيإجراءاتإشهارإفالسك)إذاكنتفرًدا(أوتصفيةأعمالكأوتعيين
أوحارسقضائيلكأوأليمنأصولك)إذاكنتشركة(أو)فيأيمنالحالتين(إذا    ُمصفِّ
   قمتبأيةتسويةأوتصالحمعالدائنينأوأيإجراءاتأخرىمماثلةأومشابهةيتمالشروع

   فيهاتجاهك؛

 )و( متىأصبحأيتعهدأوضمانأقررتهفيهذهاالتفاقيةغيرصحيح،بمافيذلكعلىسبيل
   المثالالالحصر،التعهداتوالضماناتالمنصوصعليهافيالبنود8)2(و8)4(و10)1(و10)12(

   و19)1(و20)1(؛

 )ز( عندماتكونغيرقادٍرعلىدفعمديونياتكوقتاستحقاقها؛

 )ح( فيحالةارتكابكجريمةاحتيالأوإذاكنتمخادًعافيمعامالتكمعنافيمايتعلقبحسابك
   معنابموجبهذهاالتفاقيةأوحسابآخرمعناأومعشركةمنتسبةتابعةلنا؛

 )ط( فيحالةانتهاككالجوهريأوالمتواصلأليبندمنبنودهذهاالتفاقية؛

  )ي( فيحالةحدوث“قصر في الوفاء بااللتزامات”)أًياكانوصفها(بموجباالتفاقية

   المعمولبهافيمايتعلقبحسابكمعناأومعشركةمنتسبةتابعةلنا)خالًفالماهومنصوصعليه
   بموجبهذهاالتفاقية(؛أو

 )ك( أيحاالتأخرىنعتقدبصورٍةمعقولةأنهمنالضروريأوالمستحسنفيهااتخاذأيإجراءوفًقا
   للبندرقم17)2(لحمايةأنفسناأوجميععمالئنااآلخرينأوأيمنهم.

إذاحدثتحالةتقصيرفيمايتعلقبحسابك)حساباتك(لديناأوفيمايخصأيحساب)حسابات( )2(
تخصكلدىأيمنالشركاتالمنتسبة/التابعةلنا،فإنهيحقلناوفقتقديرناالمطلقاتخاذإحدى

الخطواتالتاليةأوبعضها،فيأيوقتوبدونإخطارمسبق:

 )أ( تحويلأيأرصدةمقومةبعملةمحددةفيحسابكإلىعملةأخرى؛

 )ب( ممارسةحقوقالمقاصةبموجبالبنود16)6(و16)7(و16)8(و16)9(واالحتفاظبأيأموال
    أوأدواتماليةأواستثمارات)بمافيهاأيفوائدأومبالغأخرىمستحقةالدفع(أوأصول

   أخرىمستحقةلكأونحتفظبهانيابًةعنك،وبيعهادونإخطاركبالسعروالطريقةالتينحددها،
   علىنحومعقول،فيإطارتحديدتطبيقعائداتالبيعواإلعفاءمنتكاليفالبيعوالمبالغ

   المضمونةبموجبهذاالبند؛

 )ج( فرضرسومالفائدةعلىأيأموالمستحقةعليكمنإغالقالعملبتاريخأولفشلفي
   استحقاقاألموالحتىتاريخالدفعالفعليبمعدلاليتجاوز%4عنسعرالفائدةاألساسي

   للبنكالمركزيمنوقتآلخر؛

 )د( التعاملمعالمعامالتأوأوامرالتداولالمقترحةوالمعلقةعلىأنهاقدخضعتلإللغاءواإلنهاء؛

 )ه( إغالقجميعأوأيمنحساباتكالُمحتفظبهالديناأولدىشركةمنتسبةبغضالنظرعن
   طبيعتها،وتحويلأيأموالمستحقةلكوبيعأيأدواتماليةأوأصولأخرىمحتفظبها
    نيابةعنكوتحويلالرصيدالنقديإليكوفًقاأليحقوقمقاصة،بموجبالبنود16)6(

   و16)7(و16)8(و16)9(،وأيحقوقبموجبالبند17)2(ورفضأيأوامرتداولأخرىمنك؛و

 )و( إنهاءهذهاالتفاقيةوفًقاللبند26)5(.

إذاقمناباتخاذأيإجراءبموجبالبندرقم17)2(،مالمنعدالقيامبهأمًراضرورًياأومستحسًناوفق )3(
تقديرناالمطلقدونإخطارمسبقلك،فيجوزلنااتخاذخطواتلتقديمالمشورةلكقبلممارسةتلك
الحقوق،متىكانذلكممكًنا.ومعذلك،فإنأيإخفاقمنجانبنافياتخاذتلكالخطواتاليبطل

اإلجراءالذييتماتخاذهبموجبالبند17)2(.

فيحالةتجاوزكأليسقفمفروضعلىتعامالتكمعنا،قدنسمحلكوفًقالتقديرناباالستمرار )4(
فيشراءوبيعاألدواتالمالية،إالأنذلكيعتمدعلىتقييمنالظروفكالمالية.تقربأنهفيحالموافقتنا

علىالسماحلكبمواصلةشراءأوبيعاألدواتالماليةبموجبهذاالبند،فإنكقدتتعرضللمزيدمن
الخسائر.

تقروتوافقعلىأنهعندبيعأيأدواتماليةنحتفظبهانيابةعنكبموجبهذاالبند17،قديكون )5(
منالضروريبالنسبةلنا“تشغيل”الطلب.وقدينتجعنذلكبيعأدواتكالماليةالتينحتفظبهانيابة

عنكفيشرائحبأسعارمختلفة،ممايتسببفيوجودسعرإغالقإجماليألداتكالماليةوهواألمرالذي
ينتجعنهتكبدحسابكالمزيدمنالخسائر.تقروتوافقعلىأنناالنتحملأيمسؤوليةتجاهككنتيجة

لتنفيذطلباتكعلىاألدواتالتينحتفظبهانيابةعنك.

18. التعويضات والمسؤوليات 

وفًقاللبند1)8(دوًما،فإنكتتحملمسؤوليةجميعااللتزاماتأوالخسائرأوالتكاليفأًياكاننوعها )1(
أوطبيعتهاالتيقدنتكبدهانتيجةأيإخفاقمنجانبكفيأداءأٍيمنالتزاماتكبموجبهذهاالتفاقية،
وذلكفيمايتعلقبأيأمرتداولصادرمنجانبكأومعاملةنعملعلىتنفيذهانيابةعنكأوفيمايتعلق
بأيمعلوماتأوإعالناتمزيفةُمقدمةإليناأوإلىأيطرفآخر،السيماإلىأيبورصة.وتقربأنهذه

المسؤوليةتمتدلتشملالتكاليفوالمصاريفالقانونيةواإلداريةالتييتمتكبدهافيمايتعلقباتخاذ
أيإجراءقانونيأوإجراءاتتحقيقضدكأوإصدارتعليماتأليوكالةتحصيلديون،السترداداألموال

المستحقةلنامنك.

توافقعلىعدمتحملناالمسؤوليةعماتتكبدهمنأيخسائرو/أوالتزاماتو/أوأحكامقضائيةو/أو )2(
قضاياو/أوإجراءاتقضائيةو/أودعاوىو/أوتعويضاتو/أوتكاليفتنتجأوتنشأعنأيفعلأوإغفال

منجانبأيشخصيحصلعلىالوصولإلىحسابكباستخدامرقمحسابكو/أوكلمةمروركو/أو
تفاصيلكاألمنية،سواًءسمحتلهبالوصولأمال.

النتحملمسؤوليةأيتقصيرأوإغفالأوأخطاءمنأيطرفخارجيأوشركةمنتسبةإالفيحال )3(
وجودإهمالأواحتيالأوإخاللمتعمدمنجانبنافيمايتعلقبتعيينهذاالطرفالخارجي.

يتمتقديممعلوماتمحددةفيمايتعلقبخدماتنابواسطةأطرافخارجية،والنتحملمسؤوليةأي )4(
عدمدقةأوأخطاءأوإغفاالتفيالمعلوماتالتييقدمونهالناإالإذاكانتعدمالدقةأواألخطاءأو
اإلغفاالتتلكنتيجةإهمالأواحتيالأوإخاللمتعمدمنجانبنافيمايتعلقبتعيينهذاالطرفالخارجي.

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

  )أ( أيتأخيرأواختاللأوإخفاقفيبعضأوكلبرمجياتخدماتالتداولاإللكترونيةأوأي
   أنظمةأوروابطشبكاتأوأيوسائلتواصلأخرى؛أو

 )ب( أيفيروساتخاصةبأجهزةالكمبيوترأوفيروساتمتنقلةأوقنابلبرمجيةأوعناصرمماثلة
   كانتقددخلتإلىبرامجكأوإلىأجهزةالكمبيوترالخاصةبكعبرخدماتالتداولاإللكترونية

   الخاصةبناإالإذاكانتهذهالخسارةأوالتكلفةأوالنفقاتنتيجةإلهمالأواحتيالأوتقصير
   متعمدمنجانبنا.
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18. التعويضات والمسؤوليات )ُيتبع(

دوناإلخاللبأيبندآخرمنبنودهذهاالتفاقية،لننتحملمسؤوليةأيخسائرأوتكاليفأو )6(
   مصروفاتتتكبدهانتيجًةألٍيممايلي:

 )أ( عدمقدرتكعلىتنفيذأمرللتداول؛

 )ب( أيتأخيرأوتغييرفيظروفالسوققبلتنفيذأمرالتداولأوقبلتسويةالمعاملة؛أو

  )ج( أيسببخارجعنسيطرتناالمعقولةويكونتجنباألثرالناجمعنهخارًجاعنسيطرتنا
   المعقولةأيًضا.

دونالمساسبأيبنودأخرىبهذهاالتفاقية،لننتحملتجاهكمسؤوليةأيخسارةتعتبرأثًراجانبًيا )7(
لخسارةرئيسيةأولتلفرئيسيوالتيالتكوننتيجةمتوقعةالنتهاكهذهاالتفاقيةبمافيذلكعلى

سبيلالمثالالالحصر،خسارةاألعمال،أوخسارةاألرباح،أواإلخفاقفيتفاديالخسارة،أوفقدانالبيانات
أوتلفها،أوضياعفرصةأوتقلصشهرة،بسببأيفعلأوإغفالمنجانبنابموجبهذهاالتفاقية.

اليقيدأيشيءواردفيهذهاالتفاقيةمسؤوليتناعناإلصابةالشخصيةأوالموت. )8(

19. التعهدات والضمانات

تتعهدلنابمايليوتضمنه،وتوافقعلىأنكلتعهدوضمانيعتبرمكرًرافيكلمرةتدخلفيهافي )1(
معاملةوذلكبمرجعيةالظروفالسائدةفيذلكالوقت:

 )أ( أنالمعلوماتالمقدمةإلينافينموذجالطلبوفيأيوقتبعدذلكصحيحةودقيقةمن
   جميعالجوانب؛

 )ب( أنكمخوللتنفيذهذهاالتفاقيةوالوفاءبها،وإلصدارأوامرتداوللنا،ولتوجيهناللدخولفي
   كلمعاملةنيابةعنك،لنكونالمالكالمستفيدلألدواتالمالية،ولتنفيذالتزاماتكفيمايتعلق
   بكلمنهذهاألموروأنكقداتخذتجميعاإلجراءاتالالزمةللسماحبتنفيذوأداءجميعهذه

   األموروالوفاءبها؛

 )ج( أنكستبرمهذهاالتفاقيةوتمدنابأوامربصفتكطرًفاأصياًل؛

 )د( أنأيشخصُيمثلكفيإمدادنابأوامروأيشخصيبرمهذهاالتفاقيةنيابًةعنك)إذاكنت
   شركةأوشريكأووكيل/أمين(يعتبرمخوالحسباألصوللفعلذلكنيابًةعنك؛

 )ه( أنكقدحصلتعلىكلالتراخيصالحكوميةأوالتصاريحوالموافقاتاألخرىالمطلوبةمن
    جانبكحسبهذهاالتفاقيةفيمايتعلقبشراءوبيعوامتالكاألدواتالماليةعبرخدمتنا،

   وتكونهذهالتصاريحوالموافقاتساريةونافذةالمفعولبالكاملوأنهقدتم/وسوفيتم
   االمتثاللجميعشروطها؛

 )و( لنيشكلإبراموتحريروتنفيذهذهاالتفاقيةوإجراءأيعملياتللشراءوالبيعبجانبكينونة
   الملكيةالمستفادةلألدواتالماليةالتيتتمعبرخدمتنا،انتهاًكاأليقانونأونظامأوميثاق
   أوالئحةداخليةأوقاعدةتسريعليك،أوبالمنطقةالتيتقيمفيها،أوأياتفاقيةتلتزمبها

   أويتأثربهاأيمنأصولك؛

 )ز( بخالفالظروفاالستثنائية،لنترسلأموااًلإلىحساباتكالتيلديناأوتطلبإرسالأموال
   منحساباتكالتيلديناعنطريقحسابمصرفيبخالفالمحددفينموذجفتححسابكأو
   علىالنحوالمتفقعليهخالفذلكمعنا.وسنحددنحنهذهالظروفاالستثنائيةمنحين

   آلخر؛

 )ح( إذاكنتموظًفاأومتعاقًدابإحدىشركاتالخدماتالماليةأوبأيشركةأخرىتتحكمفي
   المعامالتالماليةالتييتداولفيهاالموظفونوالمتعاقدون،فستقدملناإخطاًرامناسًبا

   بهذاالشأنعالوًةعلىأيقيودقدتسريعلىتداولك؛

 )ط( لنتستخدماألسعارالتينوفرهالكأليغرضبخالفأغراضالتداولالخاصةبك،وتوافق
   علىعدمإعادةتوزيعاألسعارالتينوفرهالكأليشخصآخرسواءأكانتإعادةالتوزيع

   هذهألغراضتجاريةأوألغراضأخرى؛

  )ي( أنكسوفتستخدمالخدماتالتينقدمهابموجبهذهاالتفاقيةبحسننيةولن
    تستخدم،فيسبيلذلك،أيأجهزةإلكترونيةأوبرامجأوأنظمةحلولحسابيةأوأي
   إستراتيجيةتداولأوأيممارساتمراجحة)علىسبيلالمثالالالحصرالتالعبالمستترأو
    التالعبباألسعارأوالتالعببالوقت(تهدفإلىاحتكارأواستغاللالطريقةالتينطرحبها
   أسعارالطلباتأوالعروض)أسعارالبيعأوالشراء(.وباإلضافةإلىذلك،فإنكتوافقعلى
    أناستخدامأيأجهزةأوبرامجأوأنظمةحلولحسابيةأوإستراتيجيةأوممارسةفي
    تعامالتكبحيثالتخضعأليمخاطرمتعلقةبتقلباتالسوقسوفُيعددلياًلعلى

   استخدامكلخدماتنابصورةغيرعادلة؛

 )ك( أنكسوفتستخدمالخدماتالتينقدمهابموجبهذهاالتفاقيةبحسننيةولنتستخدم،
   فيسبيلذلك،أيأجهزةإلكترونيةأوبرامجأوأنظمةحلولحسابيةأوأيإستراتيجيةتداول

   تهدفإلىالتالعبأواستغاللأيخدمةتداولإلكترونية؛

 )ل( أنكلنتستخدمأيبرامجمؤتمتةأوأنظمةحلولحسابيةأوإستراتيجيةتداولإالوفًقالبنود
   هذهاالتفاقية؛

 )م( باستثناءمانسمحبهصراحًة،أنكلنتتواصلمعناولنتحاولالتواصلمعناإلكترونًيابواسطة
   أيواجهةمخصصةباستخدامبروتوكولمامثلبروتوكولتبادلالمعلوماتالمالية)FIX(أو

   بروتوكولرست)REST(أوأيواجهةأخرىمنهذاالقبيل؛

 )ن( أنكلنتقدملناأوتطلبمناأيمعلوماتإلكترونًيابطريقةُيحتملأنُترهقأيخدمةتداول
   إلكترونيةأوتحملهافوقطاقتها؛

 )س( أنكلنتفككولنتحاولتفكيكأيخدمةتداولإلكترونيةبمافيذلكأيمنالتطبيقات
   القائمةعلىالويبأوأيمنتطبيقاتالجوال؛

  )ع( أنُتزودنابجميعالمعلوماتالتينطلبهابصورٍةمعقولةللوفاءبالتزاماتنابموجبهذه
   االتفاقيةوتقدملناأيمعلوماتقدنطلبهامنكبصورٍةمعقولةمنحيٍنآلخرألغراض

   امتثالناللتنظيماتالمعمولبها؛و

ُهنابطلبلشراءصندوقاستثماريمتداولبالبورصةأوأيأداةماليةأخرىلها  )ف( عندماُتوجِّ
   وثيقةلمعلوماتالمستثمر،وعندتوفيروثيقةمعلوماتالمستثمرهذهمنجانبنا،فإنكتوافق

   علىتزويدنابوثيقةالمعلوماتهذهعبرموقعنااإللكترونيأوخدماتالتداولاإللكترونية)يمكنك
   طلبنسخةورقيةمنأيوثيقةمعلوماتمنهذاالقبيلعبرموقعنااإللكترونيأوخدمات
   التداولاإللكترونية(كماتوافقأيًضاعلىأنكقداطلعتعلىوثيقةالمعلوماتذاتالصلة.

تشتملهذهاالتفاقيةعلىكاملالتفاهمبينالطرفينفيمايتعلقبخدماتالتداولالتينطرحها. )2(

فيحالعدموجوداحتيالأوتقصيرمتعمدأوإهمالمنجانبنا،فإنناالنقدمأيضمانفيمايتعلق )3(
بأداءمواقعنااإللكترونية،أوخدماتالتداولاإللكترونيةلديناأوالبرامجاألخرىأومدىمالءمتهاألي

أجهزةتستخدمهاأليغرضمعين.

20. إساءة استخدام السوق

تتعهدوتضمنلنااآلنوتوافقعلىتكرارهذاالتعهدوالضمانفيكلمرةتقومفيهابإصدارأمر )1(
تداولإلينايكونسبًباللدخولفيمعاملةبمايلي:

 )أ( عدموضعأمرتداولأولمتكنقدوضعتأمرتداولينتجعنهالدخولفيمعاملةفيما
   يتعلقبمايلي:

   )I( حدوثطرحأوإصدارأوتوزيعأوغيرهمناألحداثالمماثلة؛

   )II( حدوثعرضأواستحواذأواندماجأوغيرهمناألحداثالمماثلة؛أو

   )III( حدوثأينشاطآخريتعلقبنظامتمويلالشركات،تشاركفيهأوتهتمبهبطريقةأخرى؛

  )ب( عدموضعأمرتداولأولمتكنقدوضعتأمرتداولينتجعنهالدخولفيمعاملةتتعارض
    معأيتشريعاترئيسيةأوفرعيةأوأيقوانينأخرىضدالتداولالداخليأواحتكار

    السوق.ألغراضهذاالبند،توافقعلىأنهيجوزلناالمتابعةاستناًداإلىأنهعندماتصدر
    أمرتداولعلىأداةماليةمحددةينتجعنهالدخولفيمعاملة،يمكنمعاملتكعلىأنك

    تقومبالتداولفي“استثمار أو استثمار ذي صلة”فيإطارقواعداألسواق)MKT(المتبعة
    فيسلطةدبيللخدماتالمالية)DFSA(وقانوناألسواقالخاصبمركزدبيالماليالعالمي

.)CMC(للعام2012باإلضافةإلىمدونةقواعدالسوقالمهنية)DIFC(   

فيحالقيامك)أ(بإصدارأمرتداولإليناينتجعنهالدخولفيمعاملةتنتهكالتعهداتوالضمانات )2(
الواردةفيالبند19)1(أو20)1()أ(أو)ب(وتتوافرلديناأسبابمعقولةلالشتباهفيأنكفعلتذلك،

فإنهيجوزلنا،وفقتقديرناالمطلقودونأيالتزامإلبالغكبسببقيامنابذلك،التعاملمعأيمعامالت
أوأوامرتداولمقترحةوقائمةعلىأنهاقدتمإلغاؤهاوبيعأيأدواتنحتفظبهانيابةعنكفيذلك

الوقت.

21.  االئتمان

ترد/أوسوفتردتفاصيلأيترتيبائتمانيقديكونمتاًحالكفيهذهالبنودوالشروطوالقيود
وستكونخاضعةلهاعلىالنحوالمتفقعليهفيمراسالتمنفصلة.نحتفظبحقنافيتغييرأيترتيبات
ائتمانيةمتفقعليهامعكفيأيوقت.تقربأنهعندماتتعاملمعنابناًءعلىاالئتمان،فإنأيسقف

معينعلىحسابكليسمنشأنهأنيضعأيسقفلخسائركالمحتملةفيمايتعلقبشراءوبيعاألدوات
الماليةعبرخدمتنا.تقروتوافقعلىأنمسؤوليتكالماليةتجاهناقدتفوقمستوىأيسقفائتمانيأو

أيسقفآخرُيفرضعلىمعامالتكمعنا.

22.  األحداث القهرية

يجوزلناوفقتقديرناالمعقولتقريروجودظروفطارئةأواستثنائيةبالسوق)ُيشارإلىذلك )1(
بمصطلحاألحداثالقهرية“Force Majeure Event”(،فيهذهالحالةسوفنقومفيالوقت
المناسببإبالغسلطةدبيللخدماتالمالية)DFSA(،إلىجانباتخاذناخطواتمعقولةإلبالغك.

تتضمناألحداثالقهرية،علىسبيلالمثالالالحصر،مايلي:

 )أ( أيفعلأوحدثأوظرف)بمافيذلكعلىسبيلالمثالالالحصرأيإضرابأوعصيانمدنيأو
   احتجاجاتأوأعمالإرهابيةأوحروبأوإضرابعنالعملأوتشريعاتوقوانينخاصةبأيجهات

   حكوميةأوإقليميةأودولية(والتيتمنعنا،وفقتقديرناالخاص،منتزويدكبإمكانيةالوصولإلى
   السوقفيمايتعلقبواحدةأوأكثرمناألدواتالماليةالتينقدمخدماتنابشأنهافيالعادة؛

 )ب( تعليقأوإغالقأيسوقأوالتخليعنأيحدثأوفشلهأوفرضقيودأوشروطخاصةأو
   غيرعاديةعلىالتداولفيأيسوقمنهذاالقبيلفيمايتعلقبأيأدواتماليةنقدم

   خدماتنابشأنهافيالعادة؛

  )ج( حدوثحركةزائدةفيسعرأيأداةمالية،أوتوقعنا)بشكلمعقول(حدوثمثلهذه
   الحركة؛
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22.  األحداث القهرية )ُيتبع(

  )د( أيتعطلأوفشلفياإلرسالأوالتواصلأوتعطلأجهزةالكمبيوترأوانقطاعالتيار
   الكهربائيأوتعطلاألجهزةاإللكترونيةأوأجهزةاالتصال؛أو

  )ه( عدمأداءااللتزاماتالمنوطةبكلمنالمزّودأوالوسيطأوالسمسارأوالوكيلأوالمدير
    التابعلناأوالمتعهدأوالمتعهدالفرعيأوالتاجرأوالقائمبالتداولأوغرفةالمقاصةأو

   الجهةالتنظيميةأوالمؤسسةذاتالتنظيمالذاتي،أليسببمناألسباب.

إذاقررناوجودحدثقهري،فيجوزلنا،وفقتقديرناالخاص،بدونإخطاروفيأيوقت: )2(

  )أ( التعاملمعالمعامالتأوأوامرالتداولالمقترحةوالمعلقةعلىأنهاقدخضعتلإللغاء
   واإلنهاء؛

 )ب( بيعأيأدواتنحتفظبهانيابةعنكبسعرالسوقالسائد،وفًقالتقديرنا؛أو

 )ج( تعليقتطبيقبعضأوجميعبنودهذهاالتفاقيةأوتعديلهاإلىالحدالذييجعلالحدث
   القهرييحولدونالتزامنابالبنودذاتالصلة.

23. التعليق واإلعسار

إذاتمفيأيوقتتعليقالتداولبالسوقاألساسيةعلىأيأداةماليةتشكلموضوعأمرالتداول، )1(
فسيتمأيًضاتعليقأمرالتداولالمعمولبهولنتتمكنمنبيعأيأدواتنحتفظبهانيابةعنك.

بغضالنظرعنأيطلباتمقدمةمنجانبك،ستظلأوامرالتداولمعلقةولنتتمكنمنبيعأي )2(
أدواتنحتفظبهانيابةعنكحتىيتمتنفيذأيممايلي:

 )أ( إنهاءتعليقالسوقاألساسيةواستئنافالتداول،وعندحدوثذلكسيتوقفأيًضاتعليق
   أوامرالتداولالخاصةبكوستكونلديكالقدرةعلىبيعأيأدواتماليةنحتفظبهانيابة

   عنك.عقبانتهاءالتعليق،فإنأيأوامرتداولقدتكونقدقدمتهالنافيمايتعلقباألداة
   الماليةالمحددةالتيتمتشغيلهاسوفيجريتنفيذهابمجردأننعتبرهامعقولةفيالظروف
   المتعلقةبالسيولةفيالسوقاألساسية.اليمكنأننضمنتنفيذأوامرالتداولبأولسعرمتاح

   فيالسوقاألساسية؛أو

  )ب( عندماتكوناألداةمتعلقةبشركةما،وتمشطبهذهالشركةمنالسوقاألساسيةأو
   إفالسهاأوحلها،فعندحدوثذلكسيتمإلغاءأمرالتداولوسيتمالتعاملمعأيأدوات
   نحتفظبهانيابةعنكوفًقالشروطالشطبأواإلعسارأوالحل،بحسبمايقتضيهالحال.

24. االستفسارات والشكاوى والنزاعات

يجبإرسالأياستفساراتإلىقسمخدماتالتداولأوإلىأحدموظفينا.يتمالتعاملمع )1(
االستفساراتوالشكاوىالتيلميجريحلهامنخاللقسماالمتثالوفًقاإلجراءاتالشكاوىلدينا،

والتيتتوافرنسخةمنهاعلىمواقعنااإللكترونيةوتكونمتاحةعندالطلب.إذاكنتغيرراٍضعننتيجة
تحقيققسماالمتثالأوأيإجراءنتخذهنتيجةلذلك،فقدتكونقادراعلىإحالةالشكوىإلىسلطةدبي
للخدماتالمالية)DFSA(وذلكمنخاللنموذجالشكاوىعبرالموقعاإللكترونيلسلطةدبيللخدمات

.https://www.dfsa.ae/ar/your-resources/consumer/complaints:المالية

عندحدوثنزاعمعكفيمايتعلقبأمرتداولأوأحدالمعامالتأوأمرتداولمزعومأومعاملة )2(
مزعومةأوأيمراسلةتتعلقبمعاملةأوبأمرتداول،قدنقوموفقتقديرناالمطلقودونإخطارمسبق
بشراءأوبيعاألدواتالماليةالخاضعةألمرتداولأومعاملةأوأمرتداولمزعومأومعاملةمزعومة،متى
رأيناأنهمنالمناسبالقيامبذلكبغرضوضعسقفللحداألقصىللمبلغمحلالنزاع،ولننكونملزمين

بأيالتزامتجاهكفيمايتعلقبأيتحركاتالحقةفيسعراألداةالمعنية،مععدماإلخاللبأيمن
حقوقنااألخرىبموجبهذهاالتفاقية.إذاقمنابموجبهذاالشرطبشراءأوبيعاألدواتالماليةالخاضعة
أليأمرتداولأومعامالتمنهذاالقبيل،فسيأتيمثلهذااإلجراءدوناإلخاللبحقنافيالمنازعةفيما
يتعلقبأينزاععلىأناألدواتقدتمشراؤهاأوبيعهابالفعلوفًقاألمرالتداولهذاأوالمعاملةهذه
منجانبناأوعدمشرائهاأوبيعهامطلًقانيابةعنكمنجانبنا.ومتىماأمكنسنتخذجميعالخطوات
المناسبةإلبالغكباتخاذنامثلهذااإلجراءبعدالقيامبه.عندمانقومبشراءاألدواتالماليةأوبيعها

وفًقاألمرتداول،أومعاملة،أوأمرتداولمزعومأومعاملةمزعومةوفًقالهذاالشرط،فإنشراءاألدوات
الماليةأوبيعهاسيكوندوناإلخاللبحقوقكفيطلبالتعويضعنأيخسارةأوضررقدتتكبدهفيما
يتعلقبأوامرالتداولأوالمعاملةأوالمراسلةالمتنازععليهاأوالمزعومةقبلشراءأوبيعتلكاألدوات

المالية.

25. أحكام متنوعة

نحتفظبالحقفيتعليقأيمنالحساباتالتيتودعهالدينافيأيوقتأوجميعها.إذاقمنا )1(
بتعليقحسابك)حساباتك(،فهذايعنيأنهلنُيسمحلكعموًمابشراءأوبيعأيأدواتماليةجديدة،إال
أنهسُيسمحلكببيعأيأدواتماليةنحتفظبهاحالًيانيابةعنكولنُيسمحلكبعدذلكبإصدارأوامرلنا
عبرخدماتالتداولاإللكترونيةالخاصةبنا،بلسيطلبمنكتوجيهالتعليماتلناعبرالهاتف.كمانحتفظ

بالحقفيتعليقأمرتداولمعينيخصككانقيدالتقدممعنا.إذاقمنابتعليقأمرتداول،فهذايعنيأنه
لنُيسمحلكإالبشراءأوبيعاألدواتالماليةوفًقاألوامرالتداولالمعلقة،وفيمايتعلقبأوامرالتداول
المعلقة،فلنُيسمحلكبعدذلكبإجراءمعاملتكمعناعبرخدماتالتداولاإللكترونية،وبداًلمنذلك

ستكونمطالًبابإجراءمعاملتكمعناعبرالهاتف.

ستكونالحقوقوالتعويضاتتراكميةبموجبهذهاالتفاقية،ولنيحولتنازلناعنأيحقأوتعويض )2(

إخفاقنافيفرضأوممارسةأيحقبموجبهذه دونالمطالبةبأيحقوقأوتعويضاتإضافية.إنَّ
االتفاقيةالُيعدتنازاًلأوتخلّياعنالمطالبةبذلكالحق.

توافقعلىأننقومبتكليفطرفخارجيبالحقوقوالواجباتالخاصةبهذهاالتفاقية،علىنحوكلي )3(
أوجزئي،شريطةموافقةأيمكّلفبااللتزامببنودهذهاالتفاقيةووفًقاأليموافقاتمتطلبة.يدخل

مثلهذاالتكليفحيزالتنفيذبعد10أيامعملمنتاريختلقيكإشعاًرابالتكليفوفًقاللبند15)11(.في
حالةقيامنابالتنازلعنحقوقناوالتزاماتنابموجبهذهاالتفاقيةعلىنحوفعلي،فإنناسنكتفيبتكليف

طرفخارجيمؤهللتنفيذاألعمالوالمسؤولياتوالذيبدورهسيقدمنفسمستوىالخدمةالتي
نؤديها.وحقوقناوالتزاماتنابموجبهذهاالتفاقيةهيشخصيةبالنسبةلك.وهذايعنيأنهاليجوزلك
إحالةماُيستفادمنهذهاالتفاقيةأوماينطويعليهامنأعباء،كلًياأوجزئًيا،أليطرفخارجيدونأن

تحصلمنامسبقاعلىموافقةخطيةبذلك.

حقوقالنشروالعالماتالتجاريةوقاعدةالبياناتوغيرهامنالممتلكاتأو تقروتوافقعلىأنَّ )4(
الحقوقاألخرىفيأيةمعلوماتتمتوزيعهاعليكأوقمتبتلقيهامنجانبنا،باإلضافةإلىمحتويات

مواقعنااإللكترونيةوالكتيباتوغيرهامنالمواداألخرىالمتصلةبخدمةالتداوللديناوبأيقاعدةبيانات
تحتويعلىمثلهذهالمعلوماتأوتشكلها،تظلملكيةمنفردةوحصريةلناأوأليطرفخارجييعتبر

فعلّيامالًكالمثلهذهالحقوق.

إذاأقرتالمحكمةذاتاالختصاصالقضائيعدمنفاذأيبند)أوأيجزءمنأيبند(أليسببكان، )5(
فإلىذلكالحدسوفُيعّدهذاالشرطمنفصاًلواليمثلجزًءامنهذهاالتفاقية،واليؤثرعلىسريان

باقيبنودهذهاالتفاقية.

اليمكنناتقديمالمشورةإليكفيمايتعلقبالضرائب،وعندوجودأيشك،فيجبعليكالحصول )6(
علىمشورةمستقلةخاصةبك.قدتختلفالمعاملةالضريبيةللمعامالتباإلضافةإلىالرسوموفًقا

للظروفالشخصيةالخاصةبكوالتشريعاتالضريبيةالمعمولبها.وعالوةعلىذلك،تخضعالتشريعات
الضريبيةوتفسيرهاللتغيير.كماقدتكونمسؤواًلعنالضرائبوالرسومالتيلمنفرضهاأونقتطعها.
يجبعليكالحصولعلىمشورةمستقلةإذاكانيساوركأيمجالللشكحولمايتمتطبيقهمن

ضرائبورسومفيمايعدنتيجةألنشطةالتداولالخاصةبك.

ستكونمسؤواًلفيجميعاألوقاتعندفعجميعالضرائبالمستحقةوتقديمهاإلىأيجهة )7(
ضريبيةمختصةمعأيمعلوماتتخصتعامالتك/تداوالتكمعنا.عندمطالبتنابتقديممعلوماتإلى
مصلحةالضرائببموجبالقانون،فإنتقديمهذهالمعلوماتسوفيخضعإلخطارالخصوصية.توافق
علىأنهإذاقدمناإليكأيمعلوماتأوقمنابالتعبيرعنأيرأيفيمايتعلقبالمعامالتالضريبيةالتي

تخصتعامالتك/تداوالتكمعنافإنهلنيكونمنالمعقولبالنسبةلكاالعتمادعلىأيكشف/بيانمن
لمشورةضريبية. هذاالقبيل،ولنيشكِّ

عندحدوثأيتغييرفيأساسأونطاقفرضالضرائبخاللأيوقتممايستلزممنااستقطاع )8(
أموالمنحسابالضرائبوالرسومالمستحقةأوالتيهيواجبةالدفعمنجانبكفيمايتعلق

بالتنظيماتالمعمولبهافيمايخصالمعامالتالخاصةبكأوفيمايتعلقبحسابكمعنا،فإننانحتفظ
بالحقفيخصممثلهذاالمبالغمنالحساباتالخاصةبكأوأننطلبمنكبخالفذلكأنتدفعأو

تسددلنامثلهذهالمبالغ.

تكونسجالتنادلياًلعلىتعامالتك/تداوالتكمعنافيمايتعلقبخدماتنا،مالميظهرأنهاخاطئة.لن )9(
تعارضالقبولبسجالتناكدليلفيأيإجراءاتقانونيةأوتنظيميةألنهذهالسجالتليستأصليةأوأنها
ليستمكتوبةأوموثقةعلىالكمبيوتر.لنتعتمدعلينافياالمتثالاللتزاماتاالحتفاظبالسجالت،ومع

ذلكقدتتوفرالسجالتعندطلبكوفقتقديرناالمطلق.

اليحقأليشخصليسطرًفافيهذهاالتفاقيةأيحقوقبموجبالفقرة10منقانونمركزدبي )10(
الماليالعالمي)DIFC(رقم6لعام2004أوأيتشريعاتأخرىمماثلةإلنفاذأيشروطمنشروطهذه
االتفاقيةباستثناءإذاماكانذلكالحقأوالتعويضموجوًداكجزءاليتجزأمنذلكالتشريع،مالمينص

أحدبنوداالتفاقيةعلىخالفذلك،أومالميتماالتفاقعلىخالفذلككتابة.

26. التعديل واإلنهاء

يحقلناتعديلهذهاالتفاقيةوأيةترتيباتبموجبهذهاالتفاقيةفيأيوقتبإخطارككتابًيا. )1(
يتماعتباركأنكقدقبلتووافقتعلىالتعديلمالمتخطرنابعكسذلكخالل14يوممنتاريخ

اإلخطاربالتعديل.إذاكنتتعترضعلىالتعديل،فلنيكونالتعديلملزًمالك،ولكنسيتمتعليقحسابك
وسُيطلبمنكإغالقحسابكفيأقربوقتممكن.يدخلأيتعديلعلىهذهاالتفاقيةحيزالتنفيذ
فيالتاريخالمحددمنقبلناوالذيسيكون،فيمعظمالحاالت،عقبمضي14يوًماعلىاألقلمن

تلقيكإشعاًرابالتعديلوفًقاللبند15)11()مالميكنمنغيرالممكنعملّياوفقاللظروفتقديمإشعار
مدته14يوًما(.

ستحلأياتفاقيةمعدلةمحلأياتفاقيةسابقةبيننابشأننفسالموضوعوستحكمأيأوامر )2(
تداولصادرةأومعلقةباإلضافةإلىجميعالمعامالتالتيتمالدخولفيهاأوالمعلقةعندتاريخدخول
اإلصدارالجديدحيزالتنفيذأوبعدهوأيأدواتمحتفظبهانيابةعنكعندتاريخدخولاإلصدارالجديدحيز

التنفيذأوبعده.لننجريأيتغييراتإاللسببوجيه،بمافيذلكعلىسبيلالمثالالالحصر:

 )أ( جعلهذهاالتفاقيةأكثروضوًحا؛
 )ب( جعلهذهاالتفاقيةأكثرمالءمةلك؛

 )ج( ماينعكسمنزياداتأوتخفيضاتمشروعةعلىتكاليفتقديمخدماتنالك؛
 )د( التقديملألنظمةوالخدماتوالتغييراتالجديدةفيمجالالتقنيةوالمنتجات؛

 )ه( تصحيحأيأخطاءيتماكتشافهافيالوقتالمناسب؛
 )و( ماينعكسمنتغييراتعلىالتنظيماتالمعمولبها؛و

 )ز( ماينعكسمنتغييراتعلىالطريقةالتينؤديبهاأعمالنا.

صفحة11من13
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26. التعديل واإلنهاء )يتبع(

يجوزتعليقأوإنهاءهذهاالتفاقيةوأيمنالترتيباتالمبرمةبموجبهامنخاللتقديمكإلخطار )3(
كتابيبالتعليقأواإلنهاء،حيثسيدخلحيزالتنفيذفيموعداليتجاوز10أيامعملعقباالستالم

الفعليمنقبلمكتبناالرئيسي،إالفيحالقيامكبتحديدتاريخالحقفياإلخطار.لستملزًمابإبرام
معامالتمعناكماأنهليستهناكأيقيودعلىإغالقأيمعامالتمفتوحةأوإلغاءأيطلباتبجانب

عدموجودقيودعلىسحبأيأموالمتاحةفيحسابك.

وفقالماهومنصوصعليهفيالبندين25)1(و26)5(يجوزلناإنهاءأوتعليقهذهاالتفاقيةوأي )4(
ترتيباتبموجبهامعكمنخاللمنحكإخطاًراكتابًيامدته30يوًما.

يجوزلناإنهاءهذهاالتفاقيةعلىنحوفوريعند: )5(

 )أ( وقوعحدثقهريواستمرارهلمدة5أيامعمل؛أو

 )ب( وقوعحالةقصرفيالوفاءبااللتزاماتأواستمرارها.

لنيؤثرأيتعليقأوإنهاءعلىأيالتزاماتجاريةيتحملهاأيمنالطرفينفيمايتعلقبأيأوامر )6(
تداولأومعامالتقائمة،أوأدواتماليةيتماالحتفاظبهانيابةعنكبشكلفعليأوأيحقوقأو

التزاماتقانونيةناشئةبموجبهذهاالتفاقيةأوأيتعامالتتتمبموجبها.عنداإلنهاء،سوفتدفعلنا
جميعالعموالتوالرسوموالضرائبالمستحقة.

عنداإلنهاء،وفًقاللبنود16)6(و16)7(و16)8(و16)9(،عقباستالمتعليماتك،سنقومفيأقرب )7(
وقتممكنعملًيابالترتيبلبيعاألدواتالماليةأونقلهامنملكيةالجهةالمحددةمنجانبناإلىاسمك
أوإلىاالسمالُمحدد/الُمراد.سيتمدفعجميععائداتالبيعفيحسابباسمكأومنخاللشيكصادر

مالميكنالمبلغأقلمن5دوالراتأمريكيةأومايعادله.فيحالعدمتلقيأيتعليماتمنكفي
غضون90يوًمامناإلنهاءلبيعأوتحويلأدواتك،فإنهيجوزلنافيأيوقتبعدذلكبيعأدواتكالمالية

نيابةعنك.سوفنفرضعمولةعلىبيعأوتحويلأدواتكالمالية،إلىجانبأيرسوموضرائبأخرى
تنطبقعلىذلك،كماأنالرصيدالمتبقيمنأيعائداتبيعمنقبلناسوفنحتفظلكبهكأموالعميل
وفًقاللبند13.عندبيعاألدواتالمالية،قدتتكبدخسارةعندالمقارنةبينالمبلغالذياستثمرتهوالمبلغ

المستردبعدالبيع،والتقععلىعاتقناأيمسؤوليةتجاههذاالعجز،فأنتوحدكمنستتحملهذا
العجز.وفيحالعدمإمكانيةبيعاألدواتالماليةأواستردادهاأوتحويلها،سنقومبتوثيقاألدواتالمالية

علىنفقتكالخاصةوتوزيعهذهالشهاداتعليك.سوفتظلهذهاالتفاقيةساريةحتىنقومبتحويل
األدواتأوبيعهاأواستردادهاأوتوزيعهابطريقةأخرىأودفعالعائداتلك.

عقبإنهاءهذهاالتفاقية،يستمرسريانالبنود13و16و18و25و26و27و28و29و30. )8(

27. القانون المعمول به 

إنهذهاالتفاقيةباإلضافةإلىجميعأوامرالتداولوالمعامالتوالبنودالتيبموجبهانحتفظ )1(
باألدواتالماليةنيابةعنكتخضعألحكاممركزدبيالماليالعالمي،ويتمتفسيرهافيجميعالنواحي

.)DIFC(وفًقاألحكاممركزدبيالماليالعالمي

فيمايتعلقبالدعاوى،يقومكلطرفمنأطرافهذهاالتفاقيةعلىنحوغيرقابلللرجوعفيه )2(
بمايلي:)أواًل(الموافقةعلىأنيكونلمحاكممركزدبيالماليالعالمياالختصاصالقضائيالحصري
فيالنظرفيأيدعاوىوإحالتهاإلىمحاكممركزدبيالماليالعالمي)ثانًيا(التنازلعنأيحقلهفي

االعتراضفيأيوقتمناألوقاتعلىمكانإقامةأيدعوىقضائيةتقامأمامأيمنهذهالمحاكم،
واإلقراربأنهلنيدعيأنمثلهذهالدعوىقدأقيمتفيساحةقضائيةغيرمناسبة،أوأنهذهالمحاكم

التملكسلطةاختصاصالنظروالبتفيهذهالدعوى.

يتنازلكلطرففيهذهاالتفاقيةعلىنحوالرجوعفيهوإلىالحدالمسموحبهبموجبالقانون )3(
واجبالتطبيق،فيمايتعلقبنفسهأوعائداتهأوأصوله)بغضالنظرعناستخدامهاأوالمقصودمن

استخدامها(،عنكلأنواعالحصانةعلىأساسالسيادةوغيرهامناألسسمن)1(الدعاوىالمدنية)2(
االختصاصالقضائيأليمحكمةمنالمحاكم)3(اإلعفاءعنطريقالحكمالقضائيأواألمربالقيامبفعل
محددأواستردادالممتلكات)4(الحجزعلىاألصول)سواءقبلالحكمأوبعده(و)5(تنفيذأوتطبيقأي
حكممتعلقبهأوبعائداتهأوأصولهقديكونمستحقابخالفذلكفيأيدعاوىبالمحاكمذاتأي
اختصاصقضائيويوافقالطرفانعلىنحوالرجوعفيهإلىالحدالمسموحبهبموجبالقانونواجب
التطبيقعلىعدمالمطالبةبأيةحصانةفيأيدعاوى.يوافقكلطرفبصورةعامةفيمايتعلقبأية

دعاوىعلىمنحأيسبلانتصافأوإصدارأيأمرفيتلكالدعاوىفيمايتعلقبأيةوقائع،بمافيهاعلى
سبيلالمثالالالحصر،تطبيقأوتنفيذأيأمرأوحكمقضائيصادربشأنهذهالدعاوى.

28. الخصوصية 

تقربأنهمنخاللفتححسابمعناوإصدارأوامرتداول،ستقومبتزويدنابالمعلوماتالشخصية )1(
بالمعنىالمقصودفيقانونحمايةالبياناتلعام2020الصادرعنمركزدبيالماليالعالمي)بصيغته

المعدلةمنوقتآلخر(،أوأيقوانينأخرىمماثلةمعمولبها.توافقعلىمعالجتنا،وتقربأنناسنقوم
بمعالجةجميعمثلهذهالمعلوماتالضروريةلنالتنفيذالعقدمعكوإدارةالعالقةبينكوبيننا.تقر
هذااألمريمكنأنيؤديإلىإرسالمعلوماتكالشخصيةإلىخارجمركزدبيالمالي وتوافقعلىأنَّ

العالمي.توافقعلىمعالجتنالهذهالمعلوماتواإلفصاحعنهاوتقربأنناسوفنعالجمثلهذه
المعلوماتونفصحعنهاوفًقالهذهاالتفاقيةوإخطارالخصوصيةالمنشورعلىمواقعنااإللكترونيةالذي

يمكنتحديثهمنحينآلخر.

تفوضنانحنأووكالءناالعامليننيابةعنافيالقيامبعملياتالتحققمناالئتمانوالهويةحسبما )2(
هذااألمريؤديإلىإرسالمعلوماتكالشخصيةإلىوكالئنا نراهضرورًياأومستحسًنا.تقروتوافقعلىأنَّ
داخلمركزدبيالماليالعالميأوخارجه.توافقوتقربأنهيجوزلنا،إذاماتطلباألمر،تقديمالمعلومات

المتعلقةبكأوبحسابكإلىأيشخصنرىأنهيسعىللحصولعلىمرجعأومرجعائتمانيبحسننية.

فيحال)أ(خضوعناللمفاوضاتبغيةبيعأعمالنا)كلًياأوجزئًيا(؛أو)ب(بيعنالطرفخارجيأو )3(
الخضوعإلعادةالتنظيم،فإنكتقربأنأيمنالمعلوماتالشخصيةالتينحتفظبهاقديتمالكشفعنها
لهذاالطرف)أومستشاريه(كجزءمنأيعمليةعنايةواجبةبغرضتحليلأيعمليةبيعأوإعادةتنظيم
مقترحةأوعمليةنقلملكيةإلىكيانأوطرفخارجيأعيدتنظيمهويستخدملنفساألغراضالمحددة

فيهذهاالتفاقية.

29. السرية

ألغراضهذهاالتفاقية،تتضمن“المعلومات السرية”علىسبيلالمثالالالحصر،معلومات )1(
حولأعمالناأوأعمالك)بمافيذلكأيعملياتومعالجاتومنتجاتوتقنيات(والشؤونوالتداوالت

والمعامالتواالستراتيجياتوالعمالءوالموردين،ولكنيستثنىمنذلك)أ(المعلوماتالمتاحةللجمهور
أوالتيتصبحمتاحةلهبخالفتلكالناتجةعنأيخرقلهذهاالتفاقية؛أو)ب(المعلوماتالتيبحوزتنا

بشكلقانونيقبلتلقيهذهالمعلوماتمنك؛أو)ج(المعلوماتالتيبحوزتكبشكلقانونيقبلتلقي
هذهالمعلوماتمنا،أو)د(المعلوماتالتينتلقاهاأوتتلقاهاممااليفرضعليهاأيالتزامبالسرية.

نتعهدنحنوأنتباآلتي:)أ(عدمالكشفعنأيمعلوماتسريةأليشخصباستثناءمايسمح )2(
بهالبند29؛و)ب(عدماستخدامأيمعلوماتسريةأليغرضبخالفممارسةأيحقوقوتنفيذأي

التزاماتبموجبهذهاالتفاقيةأوفيمايتعلقبها.

يجوزلناولكالكشفعنمعلوماتسريةفيالحاالتالتالية: )3(

 )أ( إلىهؤالءالموظفينأوالمسؤولينأوالممثلينأوالمستشارينأوالشركاءالتجاريينلدينا
   أولديكالذينيحتاجونإلىمعرفةهذهالمعلوماتالسريةألغراضممارسةأيحقوقأو
   تنفيذأيالتزاماتبموجبهذهاالتفاقيةأوفيمايتعلقبها،شريطةأننضمننحنوأنت

   التزامهؤالءالموظفينأوالمسؤولينأوالممثلينأوالمستشارينبتعهداتالسريةالمتوافقة
   معالبند29؛

  )ب( وفًقالمايقتضيهالقانونأوالتنظيماتاإللزاميةالمعمولبهاأووكاالتإعدادالتقارير
   االئتمانيةأومحكمةاالختصاصالقضائيأوأيهيئةحكوميةأوتنظيمية؛و

 )ج( علىالنحوالمسموحبهفيالبند28وعلىالنحوالمسموحبهفيإخطارالخصوصية.

30. التعريفات والتفسيراتالتعريفات

التعريفات
فيهذهاالتفاقية: )1(

“DFSA”تعنيسلطةدبيللخدماتالماليةأوأيهيئةتحلمحلهاأوتديرشؤونها؛

لالطريقةالتينديربهامعلوماتكالشخصيةونستخدمها “إخطار الخصوصية”يعنيالوثيقةالتيتفصِّ
بها،والتوقيتوالطريقةالتييتمبهااإلفصاحعنهاوكيفيمكنكتقديمطلبللحصولعلىتفاصيل

المعلوماتالمتعلقةبكالتينحتفظبهاوالمسائلاألخرىالمرتبطةبها؛

“أداة مالية”تعنيأيسهمأوسندأوأداةدينأخرى،أوسندضمان،أوصندوقاستثماري،أووحدة
ائتمانيةأوأيأوراقماليةأواستثماراتأخرىنعرضبشأنهاالتعاملفيسياقالمعامالت؛

“أسهم”تعنيأسهمالملكيةوالسلعالمتداولةفيالبورصةوالصناديقاالستثماريةالمتداولةفي
البورصة؛

“إشعار الكشف عن المخاطر”يعنياإلشعارالذينقدمهلكعماًلبقواعدسلطةدبيللخدماتالمالية
فيمايتعلقبالمخاطرالمرتبطةبشراءوبيعاألدواتالماليةالتيتتمبموجبهذهاالتفاقية؛

“االتفاقية”تعنيهذهاالتفاقيةوجميعالجداولالزمنيةوتفاصيلالمنتجوأيةمستنداتإضافيةُيشار
إليهافيهذهاالتفاقيةوأيةتعديالتتطرأعلىتلكالوثائق.ولتجنبالشكفإنهذهاالتفاقيةتحل

محلأياتفاقيةعميلسابقةساريةالمفعولبينكوبينناتناولتأوامرالتداوالتوالمعامالتواالحتفاظ
باألدواتالماليةمنجانبنابالنيابةعنك؛

“التفاصيل األمنية”تعنيواحًداأوأكثرمنرموزتعريفالمستخدمأوالشهاداتالرقميةأوكلمات
المرورأورموزالمصادقةأومفاتيحAPIأوغيرذلكمنالمعلوماتأواألجهزة)اإللكترونيةأوغيرها(،

لتمكينالوصولإلىأيخدماتتداولإلكترونية؛

“التنظيمات المعمول بها”تعني:)أ(قواعدسلطةدبيللخدماتالمالية؛)ب(قواعدالهيئةالتنظيمية
ذاتالصلة؛)ج(قواعدالبورصةذاتالصلة؛)د(قواعدنظامالتسويةذيالصلة؛و)هـ(جميعالقوانين
والقواعدوالتنظيماتاألخرىالمعمولبهاكماهوساٍرمنوقتآلخروكماهومعمولبهفيهذه
االتفاقية،وأيأوامرتداولوأيمعامالتوأياحتفاظبأدواتماليةمنجانبنانيابةعنكأوخدمات

التداولاإللكترونيةالخاصةبنا؛

“الشخص المعني”يحملالمعنىالمحددلهذاالمصطلحفيقواعدسلطةدبيللخدماتالمالية؛

“القانون التنظيمي لعام 2004”يعنيالقانونرقم1لعام2004الصادرعنمركزدبيالماليالعالمي،
حسبمايطرأعليهمنتعديالتأوتغييراتأواستبداالتمنوقتآلخر؛

“القواعد”تعنيالموادوالقواعدواللوائحواإلجراءاتوالسياساتواألعراف،الساريةمنوقتآلخر؛

“القواعد المتعلقة بأصول العمالء”تعنيأحكامقواعدسلطةدبيللخدماتالماليةالمرتبطةباألصول
التينحتفظبهانيابةعنالعمالء؛

“القواعد المتعلقة بأموال العمالء”تعنيأحكامقواعدسلطةدبيللخدماتالماليةالمرتبطة
باألموالالتينتلقاهامنالعمالء؛
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30. التعريفات والتفسيرات )ُيتبع(

“النظام”يعنيهذاالمصطلحكلأجهزةالكمبيوتروالبرمجياتوالتطبيقاتوالتجهيزاتوالمعدات
ومرافقالشبكاتوغيرهامنالمواردوالمرافقالالزمةلتمكينكمناستخدامخدمةالتداولاإللكترونية؛

“أمر التداول”يعنيالتعليماتالتيتصدرهالنالشراءأوبيعأيأداةماليةبالنيابةعنكبمافيذلك،
لتجنبالشك،أحدالطلبات؛

“بيع”يحملالمعنىالمحددلهفيالبند4)1(؛

“تبادل تجاري أو بورصة”يعنيهذاالمصطلحأيعملياتتبادللألوراقالماليةأوغرفةمقاصةأو
مؤسساتذاتيةالتنظيمأونظامتداولبديلأومنصةتداولمنظمةأوجهةتداولمتعددةاألطراف

وفقمايقتضيالسياقمنحينآلخر؛

“تعليق”يحملهذاالمصطلحالمعنىالمحددلهفيالبند23)1(والبند25)1(؛“تعليق”و”معلق” 
لهمامعنىمماثل؛

“تفاصيل المنتج”يعنيهذاالمصطلحقسمالصفحاتالعامةلموقعناالمخصصباعتبارهتفاصيلالمنتج،
والتييتمتعديلهامنحينآلخر؛

“تكاليف”تعنيأيتكاليفمعامالتأوتكاليفحساباتأوأتعابأورسومأخرىبمافيذلكرسوم
التخزين،التييتمإخطاركبهامنحينآلخر؛

“جهة تداول متعدد األطراف”يعنينظامتداولمتعدداألطرافتديرهشركةاستثمارأومشغلسوق
يجمعبينالعديدمنالمشترينوالبائعينمناألطرافالخارجيةفيمايتعلقباألدواتالماليةوالذييخضع

لقواعدغيرتقديرية؛

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

“حدث التوزيع”يحملالمعنىالمحددلهفيقواعدسلطةدبيللخدماتالمالية؛

“حدث قهري”يحملالمعنىالمحددلهفيالبند22)1(؛

“خدمات التداول اإللكترونية”تعنيأيخدماتإلكترونية)باإلضافةإلىأيبرنامجأوتطبيقمرتبط
بها(يمكنالحصولعليهابأيةوسيلةنقدمهابمافيذلكعلىسبيلالمثالالالحصرالتداولأوالوصول
المباشرلألسواقأوتوجيهالطلباتأوخدماتالمعلوماتالتينمنحكالوصولإليهاأونتيحهالكسواء
بصورةمباشرةأوعنطريقموفرخدمةخارجيوتستخدمهالعرضالمعلوماتو/أوإصدارأوامرتداول،

و”خدمةالتداولاإللكترونية”تعنيأًيامنتلكالخدمات؛

“خسائر”تحملالمعنىالمحددلهافيالبند16)6(؛

“سوق أساسية”تعنيبورصةو/أوصانعسوقو/أومزودخدمةتجزئةو/أوهيئةمشابهةأخرىو/أو
تجمعسيولةتمعبرهمتداولأداةما،أويتممنخاللهمتداولأداةما،وفقمايقتضيهالسياق.

“سياسة تضارب المصالح”تعنيوثيقةتحددجميعالتضارباتالمحتملةللمصالحالمرتبطةبالعمالء
وتصفجميعضوابطناالتنظيميةواإلداريةللتعاملمعمثلحاالتالتضاربفيالمصالححتىيمكننا

الوثوقفيقدرتنابشكلمعقولعلىمنعتلكالمخاطرالتيتضربالعمالءنتيجةأليتضارب؛

“سياسة تنفيذ الطلب”تعنيالوثيقةالتيتصفكلترتيباتتنفيذالطلباتفيموضعهاالصحيح
لضماناتخاذنالجميعالخطواتالمناسبة،عندتنفيذالطلب،للحصولعلىأفضلالنتائجالممكنةللعمالء

وفًقالقواعدسلطةدبيللخدماتالمالية؛

“شراء”يحملالمعنىالمحددلهفيالبند4)1(؛

“شركة منتسبة”تعني،فيمايتعلقبأيكيان،أيشركةقابضةأوشركةتابعة)علىالنحوالمحددفي
قانونالشركاتلعام2009الصادرعنمركزدبيالماليالعالمي)بصيغتهالمعدلة((،منوقتآلخر،لهذا

الكيانو/أوأيشركةتابعةأليمنتلكالشركاتالقابضة؛

“شريك تجاري”يعنيهذاالمصطلحأيشخصتربطنابهعالقةتعاقدية،مثلعالقةمشروعمشتركأو
عالقةشراكةأوعالقةوكالةأوعالقةوساطةمقدمة؛

“صانع السوق”يعنيالشركةالتيتقدم-حسبالطلب-أسعارالشراءوالبيعألداةماليةمعينة؛

)SDRT(ضرائب”تعنيأيضرائبأورسومبمافيذلكرسومالطوابعو/أوضرائبدمغاتالتحويل“
و/أوضرائبالمعامالتالماليةو/أوالضرائبأوالرسومالمطبقةاألخرىالتييتمإخطاركبهامنوقت

آلخر؛

“طرف آخر في السوق”يحملالمعنىالمحددلهذاالمصطلحفيقواعدسلطةدبيللخدماتالمالية؛

“طلب”يعنيأيطلبندعمهأونوفرهلكمنخاللالبورصةذاتالصلة؛

“طلب حد”يعنيأمرشراءأوبيعأداةماليةمعينةبسعرمحددأوأفضل.علىسبيلالمثال،إصدارأمر
لبيعأداةماليةبسعرأعلىمنسعرالسوقاألساسيةالحاليأوأمرلشراءأداةبسعرأقلمنسعرالسوق

األساسيةالحالي؛

“عملة”يمكنتفسيرالعمالتعلىأنهاتشملأيوحداتللحسابات؛

“عملة أساسية”هيالعملةالمدرجةكعملةحسابكفيخدماتالتداولاإللكترونيةالخاصةلدينا؛

“عمولة”تحملالمعنىالمحددلهافيالبند5)1(؛

“عميل التجزئة”يحملالمعنىالمحددلهذاالمصطلحفيقواعدسلطةدبيللخدماتالمالية؛

“عميل محترف”يحملهذاالمصطلحالمعنىالمحددلهذاالمصطلحفيقواعدسلطةدبيللخدمات
المالية؛

“قواعد توزيع أموال العمالء”تعنيأحكامقواعدسلطةدبيللخدماتالماليةالمتعلقةبتوزيعاألموال
التينحتفظبهامنالعمالءعقبحدثالتوزيع؛

“قواعد سلطة دبي للخدمات المالية”تعنيقواعدُسلطةدبيللخدماتالماليةالتيتقومسلطة
دبيللخدماتالماليةبتغييرهاأوتعديلهاأواستبدالهامنوقتآلخر؛

“كشف/بيان”يعنيتأكيًداكتابًياأليمعامالت،وأيةطلباتتقومبتحديدهاو/أوتعديلها،وأيعمولة
وغيرذلكمنضرائبمطبقةورسومنفرضها؛

“مبالغ/مجموع مبالغ”تحملالمعنىالمحددلهافيالبند16)7(؛

“مزود خدمة التجزئة”يعنيشركةتقدم-حسبالطلب-أسعارالشراءوالبيعألداةماليةمعينة؛

“معاملة”تعنيتنفيذأمرالتداولالخاصبكبشكلكليأوجزئي؛

“معلومات سرية”تحملالمعنىالمحددلهافيالبند29؛

“ملخص سياسة تضارب المصالح”يعنيملخًصاللبنودالرئيسيةلسياستناالخاصةبتضاربالمصالح
المطبقةعلىعمالءالتجزئة؛

“ملخص سياسة تنفيذ الطلبات”يعنيملخًصاللبنودالرئيسيةلسياستناالخاصةبتنفيذالطلبات
المطبقةعلىعمالءالتجزئة؛

“يوم العمل”تعنيأيامالعملاألياممناألحدإلىالخميس،باستثناءأيامالعطالتالرسميةأوأي
أيامتبقىفيهاالمؤسساتالخاصةمغلقةوفًقاألمرصادرعنحكومةإمارةدبيأوالحكومةاالتحادية
لإلماراتالعربيةالمتحدة.وقدتتطلببعضالطلباتالتينتلقاهاالقيامبالتنفيذأوإبرامالمعامالتمن
خاللشركةمنتسبةلنا.ومتىكانتهذههيالحالةواليومالذييتمفيهتمريرالطلبأوتلقيهفييوم
غيرأيامالعملفيبلدالشركةالمنتسبةذاتالصلة،سيتمتنفيذالطلبفييومالعملالتاليفيذلك

البلد؛

رمز“$”و“دوالر”يشيرانإلىالعملةالرسميةللوالياتالمتحدة؛

رمز“£”و“جنيه إسترليني”يشيرانإلىالعملةالرسميةللملكةالمتحدة؛

التفسيرات
اإلشارةإلى: )2(

بندهيإشارةإلىأحدبنودهذهاالتفاقية؛ )أ( 

قانونمركزدبيالماليالعالمي)DIFC(هوإشارةإلىالقانونالساريفيمركزدبيالمالي )ب( 
همنحيٍنآلخر)بَتْغِييرأودونَتْغِيير(ويشمل العالمي،الذييتمتعديلهأودمجهأوإعادةسنِّ  

جميعاللوائحأوالتشريعاتالثانويةالُمقدمةبُمقتضىذلكالقانون؛  

أيوقتأوتاريخسُيقصدبهالوقتوالتاريخفيدبي،اإلماراتالعربيةالُمتحدة،مالمُينص )ج( 
صراحًةعلىخالفذلك؛و  

تشملصيغةالمفردصيغةالجمع،وتشملصيغةالمذكرصيغةالمؤنث،وفقمايقتضيه )د( 
السياق؛  

أولويةالوثائق:فيحالةوجودأيتعارضبينهذهاالتفاقيةوأيملحقأووثيقةإضافيةُمشارإليها )3(
فيهذهاالتفاقية،يكونترتيباألسبقيةلغرضالتفسيرهوالترتيبالتالي:

الملحقالتكميليلألطرافاألخرىفيالسوق)إذاُوجد(؛ )أ( 

هذهاالتفاقية؛ )ب( 

تفاصيلالمنتج؛و )ج( 

أيوثائقإضافيةأخرىُمشارإليهافيهذهاالتفاقية. )د( 
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