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كة سيلدون لالستثمارات ليمتد   شر

 )األردن(

 هيئة األوراق المالية األردنية 

 إتفاقية فتح حساب 



 
 

 

 إخالء مسؤولية 

قراءته من قبل المستلمين المعنيين، وهم العمالء الحاليين و / أو المحتملين هذا مستند مباشر ويجب  

الطبيعيين و / أو األشخاص    األفراد،و / أو هؤالء    لالستثمارات المحدودة )األردن(   نسيلدوشركة  لـ

المواد والمعلومات   . لالستثمارات المحدودة )األردن( نسيلدوشركة االعتباريين المرخص لهم من قبل  

لالستثمارات المحدودة    نسيلدوشركة  ل  واردة في الداخل محمية بموجب حقوق الطبع والنشر المملوكة ال

يُحظر صراحةً أي نسخ أو إعادة إرسال أو إعادة نشر أو أي استخدام آخر لكل أو جزء من  .  )األردن(

تعديلها أو  الحصر نشر محتوياته أو ربطها  المثال ال  بما في ذلك على سبيل  بأي طريقة    أي إجراء 

شركة    .لالستثمارات المحدودة )األردن(  نسيلدوشركة ما لم يتم منح إذن كتابي مسبق من قبل  أخرى، 

تحتفظ بالحق في تغيير و / أو تعديل أي من شروطها وفقًا    ،لالستثمارات المحدودة )األردن(  نسيلدو

شركة  قتضيه القانون ، لن تقبل  لتقديرها المطلق دون الحصول أوال على موافقة العميل، باستثناء ما ي 

أي مسؤولية و / أو تكون مسؤولة عن أي أضرار )مباشرة ،    لالستثمارات المحدودة )األردن(  نسيلدو

غير مباشرة ، عرضية ، خاصة ، تبعية ، أو نموذجية( ، ناتجة عن االستخدام غير القانوني و / أو غير  

 المناسب للمعلومات المقدمة. 
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 المقدمة:

تأسست   "(.JSCسيلدون لالستثمارات ليمتد )األردن( )"الشركة"( هي شركة أردنية تخضع لرقابة هيئة األوراق المالية األردنية )"

شارع زهران    198  إعمار،( ولها مكتب مسجل في أبراج 1265الشركة وسجلت بموجب قوانين المملكة األردنية الهاشمية برقم تسجيل ) 

 ، األردن.  11821ن ،  عما 2365، ص.ب  

بموجب اتفاقية حساب العميل هذه )"االتفاقية"( ، توافق الشركة على فتح والحفاظ على حساب تداول واحد أو أكثر للعميل )"العميل" أو  

ال  في ذلك شراء وبيع األدوات المالية ، بما في ذلك على سبيل المثال "( والعمل كطرف مقابل في صفقات العميل ، بما الخاص بك

 . العقود مقابل الفروقات  البورصات األجنبيةالحصر 

 
بما في ذلك  االتفاقية،يوافق العميل بموجب هذا على أنه قد قرأ وفهم وقبل البنود الواردة في هذه  االتفاقية،من خالل قبول هذه 

 .لشركةااللكتروني ل موقعالمالحقها والمستندات المختلفة المدرجة في 

 : والتفسيرات التعاريف  .1
يُقصد بالعميل أي من األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين الذين قبلوا هذه االتفاقية، وقاموا بتمويل حساب التداول الخاص بهم مع  

 الشركة. 

 . ركةلشااللكتروني ل موقعال على التعريفات والتفسيرات  االطالعيمكن للعميل  ذلك،ما لم ينص محتوى هذه االتفاقية على خالف 

 التفويض بالمتاجرة:  .2
وفقًا للتعليمات الشفوية      الشركة مخولة بعرض الشراء والبيع وكذلك شراء وبيع األدوات المالية لحساب )حسابات( العميلتكون  

ممثل الوكيل أو المكتوبة بما في ذلك التعليمات الرقمية أو المكتوبة بخط اليد أو بأي شكل آخر مقدم إلى الشركة من قبل العميل ،  

يًضا ، الشركة مخولة أ يتنازل العميل بموجبه عن أي دفاع في الحاالت التي لم تكن فيها هذه التعليمات مكتوبة. .المعين للعميل

وفقًا لتقديرها الخاص ، بتوظيف أعضاء المقاصة ووسطاء األرضية كوكالء عمالء فيما يتعلق بتنفيذ وحمل وتخليص وتسليم 

األدوات المالية المشتراة أو المباعة ستكون معامالت بين العميل    وتسوية أي من عمليات الشراء وبيوعات األدوات المالية.

   .رخيص الشركةوالشركة كطرف مقابل وفقًا لت

التأكيد على   المقابلة األخرى مع  تقدمها االطراف  التي  لعمالئها ترتبط بشكل معقول باألسعار  تقدم اسعار  ان  الشركة  تتوقع 

ال تتحمل الشركة اي مسؤولية عن التخلف عن تنفيذ األوامر او الطلبات وال تقدم أي اقرارات   .اماكنية وجود بعض االختالفات

انات بشأن أولوية أوامر او طلبات عميل على أوامر او طلبات عميل اخر. يكون العميل مسؤوالً بشكل مباشر او تعهدات او ضم

ويقوم العميل بتعويض الشركة فيما يتعلق بجميع   الشركة،وشخصي عن أداء االلتزامات بموجب كل معاملة يتم الدخول فيها مع  

من أي نوع أو طبيعة مهما كانت التي قد يتم تكبدها كنتيجة مباشرة أو غير  االلتزامات والخسائر والمصروفات و / أو التكاليف  

 مباشرة ألي فشل من جانب العميل في أداء أي التزام )التزامات(.

 القواعد واللوائح المعمول بها:  .3
حساب او حسابات جميع األوامر والطلبات المبرمة لغرض شراء او بيع األدوات المالية وجميع الصفقات التى تم تنفيذها على  

، االعراف، اللوائح. ال تتحمل الشركه أي مسؤولية تجاه العميل نتيجة الي القوانين، القواعدالعميل او العمالء تتم وفقا ألحكام  

ألي من القواعد والقوانين السابقة، إن هذه الفقرة لحامية وفائدة   االمتثال  ووكالءإجراء تتخذه الشركة او الشركة التابعة لها  

الشركة وأي اخفاق من جانب الشركة او وكالءها في االمتثال مع اي من القواعد او القوانين السابقة ال يعفي العميل من اي  

ميل ضد الشركة. في حالة عدم اتساق أي  التزام بموجب هذه االتفاقية وال يتم تفسير االتفاقية على انها تنشئ حقوقا لصالح الع

شرط من شروط هذه االتفاقية مع أحد المتطلبات التي وضعتها السلطة التنظيمية و / أو القانون، بعد التوقيع على هذه االتفاقية، 

حين أن هذه    فإن الشركة سوف تحدث شروط وأحكام هذه االتفاقية، لالمتثال للمتطلبات التنظيمية الجديدة و/ أو القانون، في

  .التغييرات سوف تكون قابلة للتطبيق تلقائيا على العالقة بين الشركة والعميل

يحق للشركة أن تحتفظ بأموال العميل نيابة عنه في بنوك أو مؤسسات قد تختلف عن تلك التي يستخدمها العميل لتحويل األموال 

لتنظيمي المطبق على أي بنك أو مؤسسة من هذا القبيل ساري  إلى الشركة. وفي مثل هذه الحاالت، يكون النظام القانوني وا

 .المفعول في حالة اإلعسار أو أي إجراءات مماثلة أخرى فيما يتعلق بذلك المصرف أو المؤسسة
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ال تكون الشركة مسؤولة عن اإلعسار أو األفعال أو اإلغفاالت من أي طرف ثالث مشار اليه في هذه االتفاقية، وال عن أي 

فروض في أي بلد معين من هذا القبيل في أي وقت، حيث أن الشركة ليس لديها سيطرة بهذه الحالة على أي من ما قد  قانون م

 يعتبر قوى قاهرة.

 توفير المعلومات:  .4
يوافق العميل في أي وقت بتوفير المعلومات التي قد يطلبها الفريق األول من أجل اإلمتثال للقانون والقوانين األخرى في الوقت  

 .لمحدد وكذلك يتعهد العميل بالكشف عن أي تغيرات أو تحديثات على تلك المعلوماتا

يقر العميل أيضاً بأن الشركة قد تستخدم هذه المعلومات لغرض إجراء األبحاث الخاصة بها او أي   شخص ثالث، وذلك من 

 للعميل.  أجل التحقق من هوية العميل وجمع المعلومات ذات الصلة الستكمال الملف المالي 

 : 30.06.2022كما في  األردنية  تعليمات ووثائق هيئة األوراق المالية  .5
هيئة األوراق المالية األردنية، يجب على الشركة التأكد من أن العميل قد استلم و راجع النشرة اإلرشادية    تعليماتبناًء على  

تحقيقا ستالم ما سبق ذكره، وأنه وافق على إقرار التعامل بالرافعة المالية أدناه.  االتابعة لهيئة األوراق المالية األردنية، وأنه أقر ب

لما هو مذكور    الموافقةيقدمون بموجبه  و  (،لعمالء التفاقية حساب العميل )إما إلكترونيًا أو غير ذلكمن خالل قبول ا  الغاية،لهذه  

 أدناه.

 إقرار وتعهد خاص باالتفاقية و النشرة اإلرشادية 

لإلستثمارات ليمتد سيلدون    شركة   السادة  العميل لدى  أنا  قبلي  من   الموقعة  األجنبية  البورصات  في   التعامل  اتفاقية  الى  باإلشارة"  

 بنود   كافة  وعلى  النافذة  األجنبية  بالبورصات  المالية  الخدمات  شركات   تعامل تنظيم تعليمات  على  اطلعت  قد  ، ُأقر بأنني)األردن(

 اتعهد   الوثائق، كما  هذه  من  نسخة  على  وحصلت  المالية  األوراق  هيئة  عن  الصادرة  االرشادية  النشرة  وعلى  ومالحقها  االتفاقية

 طبقاً   أوضاعي  وتوفيق   المالية  األوراق  هيئة  مفوضي  مجلس  قبل  من  عليها  تطرأ  قد  تعديالت   وبأي  النافذة  بالتعليمات  بااللتزام

 لذلك." 

 صادرة عن هيئة األوراق المالية الرشادية اإلنشرة ال

 : المستثمر عزيزي

 التالية  بنودها  قراءة  على  احرص  لذا  به  المتعلقة  والمخاطر  األجنبية   البورصات  في  بالتعامل  تعريفك  الى  النشرة  هذه  تهدف

 : بتمعن

 التعامل   تنظيم  قانون  هـو  األجنبيـة  البورصات  في  المالية  الخدمات  شركات  خالل  من  لتعاملك  الناظم  القانوني  السند  إن (1

  بموجب   والمقـرة  األجنبية  بالبورصات  المالية  الخدمات  شركات  تعامل  تنظيم  تعليمات  وكذلك  األجنبية  البورصات  في

 االلكتروني   الهيئة  موقع  على  منشور  وكالهما  11/27/ 2019  تاريخ(  290/ 2019)  رقم  المفوضين  مجلس  قرار

), www.jsc.gov.jo(  ، عليهما االطالع عليكو . 

  الموافقة   وكذلك  المالية  األوراق  هيئة  قبل  من  ترخيص  على  معها  بالتعامل  ترغب  التي  الشركة   حصول  من   التأكد  عليك (2

 . المرخصة المالية الخدمات أعمال مزاولة على

  قبل  بنودها  لكافة  فهمك  من  والتأكد  ومالحقها  بنودها  قراءة  عليك  يتوجب  اتفاقية  الشركة  وبين  بينك  ما  العالقة  تنظم (3

 .عليها التوقيع

 .ومالحقها التعامل اتفاقية من نسخة على حصولك من التأكد (4

 التعامل   اتفاقية  ضمن  موثقة  تكون  أن  على  تعامالتكم  مقابل  منك  استيفائها  سيتم  التي  والرسوم  العموالت  كافة   من  التأكد (5

 . مالحقها أو

 .بأول أوال خاصتك والشراء البيع أوامر تنفيذ من التأكد (6

 .بأول أوالً  تنفيذها من والتحقق وااليداع السحب عمليات  في الشركة بإجراءات التامة معرفتك من التأكد (7

 ۔بہا  التعامل ترغب التي االستثمارية السياسة تحديد عليك األجنبية البورصات في بالتعامل قيامك قبل (8

  باسم   الملكيات  تسجيل  أعاله(  1)  البند  في  لها  المشار  التعليمات   سمحت  حيث  الشراء  ملكية   تسجيل  آلية  من  التأكد  عليك (9

 يعرضك   قد  األمر  وهذا  المجمع،  بالحساب  يسمى  ما  خالل  من  األجنبي  الوسيط  لدى  عمالئه  لصالح  المحلي  الوسيط

 . الحساب على  الرهن أو الحجر ايقاع منها لمخاطر

 : المثال سبيل على منها األجنبية البورصات  في التعامل عند تواجهك قد المخاطر من العديد  بأن تعلم أن عليك (10

 .الخارجي الوسيط افالس مخاطر •

https://www.jsc.gov.jo/Links2/ar/regulations
http://www.jsc.gov.jo/
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 مخاطر اسعار الصرف.  •

 مخاطر سياسية وتشريعية خاصة باألسواق التي تم التعامل من خاللها. •

 مخاطر االنزالقات السعرية. •

 لخطر   تجنباً   االسبوع  في  تداول  يوم  آخر  نهاية  قبل  المالية  مراكزك  إغالق  من  التأكد  على  االمكان  قدر  احرص (11

 (.Slippage) السعرية االنزالقات

 ال تستثمر في اموالك التي قد تحتاجها وقت االستثمار ألنها ستكون معرضة للخسارة.  (12

  للربح   فرصة  ستمنحك  فكما  حدين  ذو  سالح  الرافعة  ان  حيث  بحكمة(  leverage)  المالية  بالرافعة  التداول  استخدم (13

 . المضاعفة للخسارة تعرضك فهي  المضاعف

 االتفاقية  ضمن  المبينة  الهامش  نسبة  عن  االنخفاض  عند  تلقائياً   مراكزك  إلغالق  تجنباً   بأوالً   أوالً   حسابك  تغذية  من  التأكد (14

 ها.مالحق ضمن  أو الشركة وبين بينك ما الموقعة

 ما  الموقعة  االتفاقية  ضمن  والمبينة(  Spread)  األسعار  بفروقات  يتعلق  فيما  الشركة  لدى  المتبعة  السياسة   من  التأكد (15

 .مالحقها ضمن أو الشركة وبين بينك

 اقرار التعامل بالرافعة المالية: 

 النافذة األجنبية بالبورصات المالية الخدمات  شركات تعامل تنظيم تعليمات من( 16/3) المادة ألحكام استناداً " 

  على   وذلك   1:500لغاية    مالية  رافعة  بنسبة  بالتعامل  برغبتيسيلدون لإلستثمارات ليمتد )األردن(    شركة   لدى   العميل  أنا  أقر

  المالية   الرافعة  خالل  من  التعامل  بآلية   ودراية  علم   على  بأنني  وأقر  كما  تبعات.  أي  الشركة  تحمل  دون  الشخصية  مسؤوليتي

 ".بها بإعالمي المذكورة الشركة قامت  والتي الخسارة  حال في لها سأتعرض التي الجمة والمخاطر

يستخدم لزيادة أو تقليل العائد المحتمل على االستثمار. يوافق العميل    مقترض،يتم تعريف الرافعة المالية على أنها رأس مال  

  المالية، كلما زادت الرافعة    .ويقر بأن التداول على الهامش يعتمد على الرافعة المالية المطبقة على حساب )حسابات( العميل

 ارتفع مستوى المخاطرة وزادت احتمالية تحقيق عائد مربح أو خسارة .

في أي وقت ، وفًقا لتقديرها الخاص ، تقليل الرافعة المالية المطبقة على حساب   للشركة،الية عرضة للتغيير. يجوز الرافعة الم

 )حسابات( العميل عن طريق إخطار العمالء بهذا التغيير )التغييرات(.

 الرسوم / التكاليف /العموالت /رسوم اضافية/المصروفات من قبل العميل:  .6
 و دفع ما يلي: التزامه ويؤكديوافق العميل 

للعميل ذات صلة فيما يتعلق بتنفيذ    ت،موالرسوم، عأي   . أ رسوم مضافة، تطبق على أدوات مالية محددة وحسابات 

 الصفقات؛

 محددة؛أي رسوم / تكاليف تتعلق بإجراء صفقات مفتوحة على أدوات مالية  .ب

 ؛   ( Rolling over) أي رسوم / تكاليف متعلقة بتجديد األدوات المالية .ج

 النشطة؛أي رسوم / تكاليف متعلقة بالحسابات غير  .د

الرسوم المتعلقة بالتحويل بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التكلفة أو الرسوم المطبقة على الودائع،السحوبات  .ه

وعمليات السحب المرتجعة ،إصدار و إعادة إصدار الشيكات؛ يجوز للشركة ، وفقًا لتقديرها الخاص ، تطبيق رسوم  

لمعامالت )اإليداع / السحب( الممنوحة للعميل إذا اعتقد أن الغرض من اإليداع ال يفي بالغرض من حساب التداول ا

 أو يتوافق معه.

التي تتلقاها الشركة أو تتوقع  .و البيع والشراء، إضافات أو تخفيضات سعرية عند مقارنته باألسعار  السعر بين  فرق 

 ابل آخر ؛ عند تغطية صفقاتها مع طرف مق تلقيها،

 تحويل العملة المتعلقة بتكاليف التداول والعموالت واألرباح / الخسائر التي حدثت من أنشطة التداول. .ز

 تحويل العملة المرتبطة بالمبالغ المستلمة بعمالت مختلفة عن العملة األساسية المستخدمة من قبل الحسابات.  .ح

 القانونية؛تطلبات أي رسوم / تكاليف تطلبها الهيئة التنظيمية و / أو الم .ط

 الشركة؛ أي ضرائب أو تكاليف أخرى قد تكون موجودة ولم يتم تطبيقها من قبل  .ي

 بما في ذلك أي عجز في الرصيد ؛  العميل،مبلغ أي خسارة قد تنجم عن المعامالت التي تجريها الشركة نيابة عن   .ك

 أي مبالغ ذات صلة تتعلق باشتراكات العميل في البورصة.  . ل

 :كذلكيقر العميل 
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ف  • ذلك،  لم ينص خالف  اإلنترنت ال تشمل  ما  التداول عبر  للعميل من خالل منصة )منصات(  المقدمة  أن األسعار 

 . الضرائب والتكاليف التي يمكن تطبيقها على الخدمات التي ال يتم تقديمها أو دفع ثمنها من خالل الشركة

 .إلستخدام منصة )منصات( التداول عبر اإلنترنتال توجد تكاليف محددة تطبقها الشركة على حسابات العميل  •

 .هذه الرسوم / تكاليف على أنواع محددة من الحسابات، والتي يتم إخطار العميل بها قبل التنفيذ رسومقد يتم تطبيق  •

يجب على العميل   كان، ، وألي سبب  للعميل  محددةالتكاليف  ال/    بالرسومفي الحاالت التي ال يتم فيها إبالغ العميل   •

 .الرسوم / التكاليفاالستفسار والحصول على تفسير معقول لمثل هذه 

 .يتم تطبيق الرسوم والتكاليف والعموالت بشكل منفصل عن السعر المعروض للعميل •

 .يتم اإلفصاح عن فروق األسعار المتوفرة مع منصة )منصات( التداول عبر اإلنترنت •

ى تفسير واضح لجميع شروط وأحكام التداول ، بما في ذلك أي رسوم / تكاليف مطبقة يجب على العميل طلب / الحصول عل

 .في الموقع مخطط المنتجيرجى االطالع و الرجوع إلى  المعلومات،قبل التداول. و لمزيد من 

يقر العميل ويوافق على أنه سيتم تطبيق رسوم إدارية )على سبيل المثال لمراجعة الحساب والمراقبة وما إلى ذلك( على    كما

تقوم س  الحاالت،في مثل هذه   .دوالًرا أمريكيًا )أو ما يعادله بالعملة(  50حساب العميل عند اإلنهاء عندما يكون الرصيد أقل من  

 .موال للعميلاالنى من الحد األدنى ولن تكون ملزمة برد ي رصيد متبٍق أدالشركة بسحب أ

حتى في الحاالت التي يكون فيها الرصيد أعلى من الحد األدنى ، تحتفظ الشركة بالحق في تطبيق الرسوم اإلدارية عند اإلنهاء  

ذلك ، على سبيل المثال ال الحصر    في الحاالت التي قد ال تتمكن فيها وفقًا لتقدير الشركة المعقول من رد أموال العميل ، بما في

، حيث أغلق العميل الحساب المصرفي في سجالت الشركة أو حيث ال تستطيع الشركة تحديد موقع العميل ، أي خالل فترة  

 .أشهر من تاريخ اتخاذ قرار إنهاء الحساب ثالث

 مخاطر الخسارة:  .7
وجميع التقلبات في أسعار السوق لألدوات المالية التي تتم في  جميع المعامالت التي يتم إجراؤها لحساب )حسابات( العميل   . أ

حساب )حسابات( العميل ، تكون على مسؤولية العميل منفردا ويكون العميل هو المسؤول الوحيد تحت أي ظرف من  

عد وقادر الظروف في أي وقت من األوقات  عن جميع العمليات المنفذة من خالل هذه اإلتفاقية ، ويتعهد العميل أنه مست

مالياً على تحمل مثل هذه الخسائر و أن الشركة ليست مسؤولة عن أي إلتزامات تجاه أي شخص )األشخاص( مرتبطة 

و/أو ناتجة عن معامالت العميل التي يتم تنفيذها، كما أن الشركة ليست مسؤولة عن التأخير في إرسال أو تسليم أو تنفيذ 

اإلتصاالت أو ألسباب أخرى ال تخضع لسيطرة الشركة و لن تكون  مسؤولة    طلب / طلبات العميل بسبب خلل في مرافق

تجاه العميل عن فقدان أي ودائع الهامش التي هي نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لإلفالس أو اإلعسار أو التصفية أوالحجز  

 قاصة أو كيان مماثل. القضائي أو الوصاية أو اإلحالة لمصلحة دائني أي بنك أو وسيط مقاصة آخر أو منظمة الم

يدرك العميل ويوافق على أن مخاطر الخسارة في تداول األدوات المالية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر   .ب

األسهم و عقود الخيارات والعقود اآلجلة والعمالت األجنبية واألسهم األجنبية والسندات والعقود مقابل الفروقات يمكن 

على سبيل المثال ال الحصر مخاطر السوق، وليست مناسبة لجميع المستثمرين والمبلغ   أن تكون كبيرة، بما في ذلك 

المعامالت في األسواق في واليات   ويوافق أنيدرك العميل    الذي قد يخسره العميل قد يكون أكبر من اإلستثمار األولي.

ل لمخاطر إضافية. قد تخضع هذه  قضائية أخرى ، بما في ذلك األسواق المرتبطة بالسوق المحلي ، قد تعرض العمي

قبل التداول ، أنه يجب على العميل  العميل،األسواق للتنظيم الذي قد يوفر حماية مختلفة أو متناقصة للمستثمر. يتفهم 

 االستفسار عن أي قواعد ذات صلة بمعاملة )معامالت( معينة.

حوسبية لتوجيه األوامر وتنفيذها ومطابقتها وتسجيلها يدرك العميل أن معظم مرافق التداول اإللكترونية مدعومة من أنظمة   .ج

الحق  و/أو إلغاء الصفقات، وكون تلك األنظمة حوسبية، فإنها قد تتعرض للعطل أو الفشل المؤقت مما قد يمنح العميل  

ة و/ أو  بعض الخسائر في حدود المسؤولية التي يفرضها مزود النظام و/أو البورصة األجنبية و/أوغرفة المقاص  إلسترداد

 الشركات األعضاء. 

يقر العميل ويؤكد أنه على دراية تامة بجميع المخاطر التي قد تنشأ في حال حدوث حركة )حركات( سلبية لعملة و/ أو   .د

أكثر من العمالت و تحذّر الشركة العميل من المخاطر العالية التي ينطوي عليها المتاجرة حيث يمكن للعميل تحمل الخسائر 

التي قد تصل إلى بعض أو كل رأس المال/األموال المستثمرة للصفقة )الصفقات( التي يتم تنفيذها على و/أو األضرار  

مسؤولية العميل المنفردة ، يفهم العميل ويؤكد أن الشركة لن تكون مسؤولة عن أي تأخير في إرسال أو تسليم أو تنفيذ  

 أو أسباب أخرى. الطلب )الطلبات(، بسبب قوى قاهرة كخلل في مرافق اإلتصاالت 

يدرك العميل ويوافق على أن بعض اإلستثمارات قد ال تكون قابلة للتحقق إذا كان السوق لألداة المالية في حالة توتر )قلق(  .ه

فقد  ينخفض سعر وقيمة    العميل،أو حجم التداول قليل، وبالتالي قد يكون من الصعب تحديد المخاطر التي قد يتعرض لها 

 ية إلى جانب اإلرتفاع كذلك وقد ال يستلم العمالء المبلغ المستثمر و قد يُطلب منهم دفع المزيد.أي من األدوات المال

https://ar.windsorbrokers.com/mt4-products/
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 واألموال:   المالية، األصولحماية األدوات  .8
يجوز للشركة االحتفاظ نيابة عن العميل بأصول/ ممتلكات العميل و/ أو أمواله مع وصي )أمناء( حيث يمكن تطبيق النظام 

مي المحلي على أي كيان من هذا القبيل. لذلك، في حالة اإلعسار أو أي إجراءات أخرى مماثلة، فيما يتعلق بهذا القانوني والتنظي 

يمكن معاملة أصول / ممتلكات و/ أو أموال العميل بشكل مختلف عن المعاملة التي ستنطبق إذا كانت األصول   (،الكيان )الكيانات

حتفاظ بها في والية قضائية أخرى. يتفهم العميل ويوافق على أن الشركة تولي اهتماًما الممتلكات و / أو األموال التي تم اال  /

خاًصا الختيار األطراف المناسبة من أجل حماية األدوات المالية و/أو األصول و/أو األموال للعمالء، عندما يتم االحتفاظ بها  

 .تفاظ بها بشكل كامل عن طبيعة أي مخاطر يتعرض لها العميلبحيث يتمتع العمالء بمستوى الحماية ويتم االح  ثالثة،مع أطراف  

يتفهم العميل ويوافق على أن الشركة لن تكون مسؤولة عن اإلعسار أو التصرفات و/أو السهو/ اهمال من جانب أي طرف ثالث 

 .فيه سيطرةوال عن أي قانون مفروض في أي بلد معين ، في أي وقت ال يكون للشركة  الفقرة،المشار إليه في هذه  

يقر العميل بأن الشركة قد وضعت التدابير المناسبة لضمان امتثالها للمتطلبات القانونية من أجل حماية األدوات المالية للعميل   

للتمييز بين   العميل ، ستحتفظ بالسجالت الالزمة  العمل مع  أثناء وجود عالقة  العميل أن الشركة  العائدة له. يدرك  واألموال 

األدوات المالية واألموال المحتفظ بها للعميل من األدوات المالية واألموال التي تحتفظ بها الشركة لعمالء آخرين ومن األدوات  

 .المالية للشركة وأموالها الخاصة

 حيث هناك فصل ألموال العمالء عن أموال الشركة الخاصة وال يتم استخدامها لحساب الخاص بالشركة.

العميل بأن الشركة لن تدفع أي فائدة للعميل على أي أموال محتفظ بها نيابة عن العميل أو بموجب هذه االتفاقية ويتنازل  يقر  

 العميل كذلك عن أي استحقاق للفائدة على هذه األموال. 

 التعويض:  .9
)بما في ذلك أتعاب المحاماة ذمة الشركة من أي التزام أو تكاليف أو مصاريف  وابراءيوافق العميل بموجب هذا على تعويض 

والمصاريف وأي غرامات أو عقوبات قد تفرض بواسطة أي جهة حكومية أو سوق عقود أو بورصة أوراق مالية أو منظمة 

مقاصة أو أي جهة ذاتية التنظيم( التي قد تتكبدها الشركة أو تفرض عليها في ما يتعلق بحساب العميل أو أي معاملة أو مركز  

ساب. دون تقييد عمومية ما سبق يوافق العميل على أن تعويض الشركة عند طلب ذلك عن أي تكاليف تتكبدها مالي بذلك الح

الشركة لتحصيل أي مبالغ مستحقة من قبل العميل بموجب هذه اإلتفاقية وأي تكاليف تتكبدها الشركة في الدفاع ضد أي مطالبات  

الفوائد والمصاريف. يوافق العميل ويقر بموجبه بأنه مسؤول عن تكاليفه و مقدمة من قبل العميل بما في ذلك أتعاب المحاماة و

 .ما لم يوجه خالف ذلك من قبل أي محكمة قانونية و / أو هيئة تنظيمية الخاصة،أو نفقاته  /

العميل جم الحساب صحيحة و حقيقية ، وسيقدم  إلى الشركة ألغراض فتح  المقدمة  المعلومات  العميل على أن جميع  يع  يقر 

المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بمعرفة العميل وخبرته في مجال االستثمار ذي الصلة بالمنتج و/ أو الخدمة حسب الحالة و  

وفقاً لطلب الشركة. وفي حالة تقديم العميل لمعلومات غير كافية / خاطئة فيما يتعلق بالمعرفة والخبرة فيما يتعلق بأي منتج و/ 

ل ويوافق على أن هذه المعلومات لن تسمح للشركة بتحديد ما إذا كانت خدمة )خدمات( االستثمار و/أو  أو خدمة ، يتفهم العمي

 .األداة )األدوات( المالية التي يتم تصورها مناسبة للعميل

الربح.   ال تقدم الشركة أي ضمان فيما يتعلق بأداء أو ربحية أي أداة مالية لكي يتمكن العميل من تحقيق مستوى من الدخل أو   

لن تكون الشركة مسؤولة عن أي خسارة أو خسارة في الفرص، في الحاالت التي يمكن خاللها زيادة قيمة األدوات المالية 

واألصول و/أو األموال، وال ألي انخفاض في قيمة ذلك، وال ألي خسارة تنشأ عن أخطاء في الواقع أو الحكم أو أي إجراء يتم  

  .اتخاذه أو إغفاله

يل ويوافق  بأن الشركة ال تقدم استشارات قانونيه او ضريبية او مالية وال ينبغي اتخاذ أي استثمار او اي قرارات  يقر العم

اخرى ان تتخذ فقط على اساس المعلومات التي تمت الحصول عليها من الشركة وتوصي الشركه العميل في الحصول على  

 .هذه المشوره من المختصيين

أي تعهد او    ال تقدمراء التي تصدر عن الشركه هي من مصادر يعتقد انها موثوقة وبحسن نية، اال انها  ان جميع المعلومات واال

 .ضمان صريح او ضمني بشأن دقتها او اكتمالها

جميع المعلومات المقدمه من قبل الشركة تمثل وجهات النظر الحالية ويتم توفيرها بموجب واجب العناية المعقولة وال تكون  

ؤولة عن اي اضرار مباشرة او غير مباشرة قد تنشأ من استخدام تلك المعلومات او قبولها من قبل العميل، يوافق الشركة مس
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العميل أيضاً على  ان اي معلومات عن االدوات المالية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر فئات ومخصصات االصول  

 .ل اي التزام لضمان ان مثل هذه المعلومات قد تجلب انتباه العميلوما شابه ذلك هي فقط ارشادية، وأن الشركه ال تتحم

ال تكون الشركة مسؤولة عن أي ضرائب يتم تقييمها أو واجبة الدفع مباشرة أوبشكل غير مباشر من قبل العميل أو عن أي 

كة، في أي وقت، لفرض الضرائب خسارة أو نفقات تكبدها العميل فيما يتعلق بشأن أي تقييم من هذا القبيل. إذا تم تقييم الشر

فيما يتعلق بأصول العميل أو دخله أو أنشطته أو إقامته، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي مطالبة باسترداد األموال  

يتعلق المدفوعة إلى العميل، او ما يزيد على المبالغ التي ينبغي أن تكون فعلياً قد سددت، ويتعهد العميل بتعويض الشركة فيما  

االى جميع النفقات، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي رسوم قانونية. يكون العميل   الصلة، باإلضافة بالضرائب ذات  

هو المسؤول الوحيد عن ادارة الشؤون الضريبية، والشركة ال تكون مسؤولة عن أي عواقب ضريبية يتم فرضها من السلطات  

بما في ذلك على سبيل    العميل،تكون الشركة مسؤولة عن أي خسارة أو مصروفات يتكبدها  الرسمية. باإلضافة إلى ذلك، لن  

المثال ال الحصر اإلعسار أو أي تقصير آخر من الطرف المقابل أو الوصي، ما لم تنشأ مثل هذه الخسارة أو النفقات من إهمال  

أو خسارة أو مسؤولية أو   ،تكاليفيل أن يسدد للشركة أي  ، أو التقصير المتعمد أو االحتيال. دون المساس بما سبق، يوافق العم

نفقات التي قد تتعرض لها الشركة أو تتكبدها، سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر، في اتصال مع أو نتيجة لفشل العميل في أداء 

أداء أو ربحية أي أداة مالية  أو تأخير في تنفيذ أي التزامات ناشئة من هذه االتفاقية. ال تقدم الشركة أي ضمان فيما يتعلق ب

  .بالترتيب مع العميل لتأمين مستوى من الدخل أو ربح في رأس المال

في أي وقت معين   قانونية،كما يتنازل العميل عن جميع حقوقه لالعتراض على قبول التسجيالت في أي مسائل و / أو إجراءات  

 أو في أي والية قضائية. 

 التسجيل:   .10

بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ، أمر/او    العميل،يدرك العميل أن جميع المحادثات المتعلقة بحساب )حسابات(   . أ

الحصول على األدوات المالية و / أو التحويالت المالية بين العميل و الشركة ، يتم تسجيلها بواسطة الشركة ،    أوامر

ويتنازل عن أي حق في االعتراض على تلك التسجيالت و/او استخدامها من قبل الشركة في أي إجراء تراه الشركة  

 مناسبا. 

ألطراف بما في ذلك المحادثة )المحادثات( الهاتفية و رسائل البريد  يوافق العميل على أن الشركة تسجل التواصل بين ا .ب

اإللكتروني ، الدردشة أو أي وسائل أخرى يمكن استخدامها بين الشركة والعميل بما في ذلك المالحظات المكتوبة أو 

ويمكن استخدامه    خالل المحادثات وجها لوجه و يوافق العميل على أن هذا التسجيل )التسجيالت( يظل ملًكا للشركة  

 كدليل إلثبات أي إلتزام قانوني.

يقر العميل كذلك بأن التسجيالت الحالية للمحادثات / المحادثة  وسجالت حركة البيانات ، وتنفيذ وتوثيق االتصاالت / ج.  

نشاط آخر يعتبر المحادثة وتنفيذ المعامالت حيث تشكل هذه التسجيالت دليالً لكشف و / أو إثبات وجود التعامل و / أو أي  

مخالفاً للمتطلبات التشريعية ، من المفهوم أنه يمكن استخدام التسجيالت الحالية لالتصال / المحادثة ، بما في ذلك االتصاالت 

 المحادثة اإللكترونية وسجالت حركة البيانات ، بواسطة الشركة لألغراض القانونية. /

ستخدام قنوات االتصال الرسمية المتفق عليها بين العميل والشركة للتواصل  على أنه يجب عليه فقط ا  ويؤكديوافق العميل  د.  

مع الموظفين المعنيين. يتنازل العميل أيًضا عن جميع حقوقه في االعتراض على قبول التسجيالت في أي مسائل و / أو  

 في أي وقت معين أو في أي والية قضائية.  قانونية،إجراءات 

 العملة األجنبية:   .11
في حالة تنفيذ أي معاملة لحساب العميل في أي من البورصات األجنبية يتم تسوية المعامالت فيها بعملة أجنبية من خالل منصة  

التداول عبر االنترنت، او يتم عرض العملة االساسية للحساب )الحسابات( عن طريق اي ربح او خسارة قد تنشأ نتيجة لتذبذب  

االساسيه للحساب )الحسابات( بالكامل وعلى مسؤولية العميل وبموجب هذا يحق  والعملةله  في سعر صرف بين العملة المتداو

للشركة تحويل االموال في حساب العميل )حساباته( الى هذه العمالت االجنبية ومنها على هذا النحو معدل تحويل سعر العملة 

  .%2% حتى  1على اساس سعر السوق السائد زائد/ناقص 

حيث ال يتم إجراء التبادل بواسطة  أجنبية،تي يتم فيها تنفيذ معامالت لحساب )حسابات( العميل وتسويتها بعملة وفي الحاالت ال

 الشركة ، يقر العميل بموجب هذا ويوافق على أن الشركة ليست مسؤولة عن هذا التحويل . 
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 متطلبات الهامش:   .12
إلى نسبة التمويل على الهامش المطبقة على حساب )حسابات(   يعتبر متطلب الهامش ضمانًا لكل صفقة / صفقات مفتوحة ويستند

العميل والتي يوافق العميل على الحفاظ على نسبة التمويل ثابتة في جميع األوقات للمراكز / الصفقات المفتوحة في حساب  

حسابات( العميل كما  )حسابات( العميل، سوف يحتفظ العميل في جميع األوقات بهذا الهامش أو الضمانات اإلضافية لحساب )

هو مطلوب أو يتم إخطار العميل من وقت آلخر من قبل الشركة إما من خالل منصة التداول عبر اإلنترنت أو غير ذلك، يتم 

إجراء ودائع الهامش عن طريق التحويل البنكي لألموال المتاحة على الفور ، أو بأي وسيلة أخرى قد توجدها الشركة و ال 

في أي وقت للطلب من العميل إيداع الهامش تنازالً عن حقوق الشركة في القيام بذلك في أي وقت بعد ذلك  يشكل إخفاق الشركة  

وال يشكل ذلك  أي مسؤولية على الشركة تجاه العميل. كما يوافق العميل ويؤكد أن متطلبات الهامش قد يتم تغييرها من قبل  

ت المفتوحة الحالية باإلضافة إلى المعامالت التي ستتم في المستقبل. في  الشركة وأن هذا التغيير ينطبق على المراكز / الصفقا

الحاالت التي ال يفي العميل فيها بالتزاماته تجاه متطلبات الهامش، يصبح حساب )حسابات( العميل قابال للتوقيف وبالتالي قد يتم 

 .مالت الجزئية من قبل الشركة التحوط بشكل جزئي أو كامل / أو إغالق / تصفية الصفقات المفتوحة / المعا

إن المستويات التي قد تقوم الشركة بموجبها بتغطية و/أو تصفية المراكز/الصفقات المفتوحة تعتمد على سعر )أسعار( السوق   

 السائدة و / أو آخر سعر )أسعار( متاح على األداة المالية )األدوات المالية( المحددة. 

 تصفية المراكز المالية:  .13
 ق في تصفية المراكز المالية للعميل/العمالء في أي من الحاالت التالية: للشركة الح

إخفاق العميل في إيداع الهامش في الموعد المحدد أو في االحتفاظ بنسبة الهامش أو مبلغ ادناه و أي مبلغ محدد في   . أ

 اإلتفاقية.هذه 

أو وضعه تحت وصاية أو )إذا كان كيانًا( سيتم  وفاة العميل )إذا كان فرًدا( ، أو تم اإلعالن عن عدم كفاءته قضائيًا ، .ب

 حله أو إنهاءه أو وضعه تحت وصاية. 

أو الحافظ    قضائي،رفع دعوى بموجب قانون اإلفالس و/أو أي تشريع، أو التنازل لصالح الدائنين، أو طلب حارس   .ج

 االمين، أو وصي من قبل العميل أو ضده . 

 يُفرض الحجز على حساب )حسابات( العميل.  .د

تحديد الممتلكات المودعة كضمان من قبل الشركة وفقًا لتقديرها الخاص، بغض النظر عن أسعار السوق الحالية،   يتم .ه

 على أنها غير كافية لتأمين الحساب )الحسابات( بشكل صحيح ؛ أو

اسبة،  في أي وقت ترى الشركة أنه ضروري لحمايتها ألي سبب من األسباب، يجوز للشركة ، بالطريقة التي تراها من .و

إغالق مركز / صفقة )صفقات( العميل المفتوحة كليًا أو جزئيًا، بيع أي من أو كل ممتلكات العميل التي تحتفظ بها  

الشركة ، أو شراء أي أوراق مالية أو أدوات مالية أو أي ممتلكات أخرى لحساب )حسابات( العميل ، ويجوز له إلغاء  

 شركة للعميل.أي طلب / طلبات معلقة والتزامات قدمتها ال

قد يتم إجراء هذا البيع أو الشراء أو اإللغاء وفقًا لتقدير الشركة دون اإلعالن عن ذلك وبدون إشعار العميل أو مقدم األعمال و/ 

أو الوكيل و/ أو الممثل ودون اذن مسبق أو طلب على الهامش أو الدفع أو استدعاء أي نوع على العميل. يجوز للشركة بيع أو  

و أي جزء منه بدون أي حق في االسترداد. من المفهوم أن الطلب المسبق أو المكالمة أو اإلشعار المسبق بوقت شراء كل أ

ومكان هذا البيع أو الشراء لن يكون تنازالً عن حق الشركة في البيع أو الشراء دون طلب أو إشعار كما هو منصوص عليه في  

عمول بها، ومن أجل منع التداول غير المسموح به في حسابات المدين / العجز،  هذه الوثيقة. مع مراعاة القوانين والقواعد الم

فإن األرباح الناتجة عن أي معامالت يتم تنفيذها بدون إذن صريح من الشركة، لحساب العميل المدين / المدين في وقت الطلب  

ّم األعمال و / أو الوكيل و/أو الممثل الطلبات يتم وضعها لحساب الشركة إذا اختارت الشركة ذلك وفقًا لتقديرها. ي  / تحمل مقد 

إن وجدت، والعميل، القرار الذي تتخذه الشركة وفقًا لتقديرها الخاص، بالتضامن والتكافل مع الخسائر في أي من هذه المعامالت.  

معاملة موصوفة    يظل العميل مسؤوالً ويدفع للشركة مبلغ أي نقص في أي حساب )حسابات( للعميل لدى الشركة ناتج عن أي

أعاله. يجب أن يكون تحديد الشركة للقيمة السوقية الحالية ومقدار الهامش اإلضافي و / أو التغيير نهائيًا وال يجوز للعميل 

 الطعن فيه. 

 حدود المتاجرة:  .14
أو الحصول    يجوز للشركة، في أي وقت، حسب تقديرها المطلق، تحديد عدد المراكز المالية التي يجوز للعميل االحتفاظ بها

عليها من خالل الشركة وال تكون الشركة ملزمة بتنفيذ أي معاملة لحساب العميل قد يكون من شأنها إيجاد مراكز مالية تتخطى  
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الحد المقرر من قبل الشركة ويوافق العميل على عدم تخطي حدود المراكز المالية المقررة ألي عدد من الصفقات سواء إن كان  

 .أو باالشتراك مع آخرينيتصرف بصفة مستقلة 

تحتفظ الشركة حسب تقديرها الخاص بالحق في تغيير الرافعه المالية المطبقه على حسابات العمالء شريطة ان يكون مجموع  

المراكز المفتوحة من قبل حساب العميل وصلت الى الحد او في الحاالت التي يكون فيها العميل قد تعمد و / او بشكل ممنهج 

التداول او اتباع سلوك اخر محتمل مع محاوله الستغالل القدرة على استخدام التداول الهامشي مع الهدف من زيادة استراتيجية  /

 العائد المحتمل لالستثمار، في حين ان مثل هذا النشاط تلقائيا يزيد من مستوى المخاطر وامكانية الخسارة.

 األخطاء:  .15
الخدمات بسبب ظروف السوق المحددة    يالية التي تقدمها الشركة أو مقدممن الممكن أن تحدث أخطاء في أسعار األدوات الم

بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ، أخطاء في الخالصات المستلمة من مزودي البيانات أو األطراف   النظام،  في  أو أعطال

دون المساس بأي حقوق قد تكون لها بموجب القانون من  و  الظروف،. في مثل هذه  أو عدم السيولة أو أي أسباب أخرىالمقابلة  

 ه )سواء أّكدته الشركة أم ال( بسعر:، لن تكون الشركة ملزمة بأي عقد يُفترض أنه تم إبرام

 ؛ أو كانت الشركة قادرة على االثبات للعميل بأن السعر كان غير صحيح بشكل واضح وقت اجراء المعاملة. أ

 ب. كان أو كان يجب أن يكون العميل على علم بشكل معقول بأنه غير صحيح وقت إجراء المعاملة. 

 تحتفظ الشركة بالحق في إما: أعاله،في الحاالت المذكورة 

 

 إلغاء المعاملة تماًما، . أ

تصحيح / تعديل السعر الخاطئ الذي تم عنده تنفيذ المعاملة )المعامالت( إلى السعر الذي قامت فيه الشركة بالتحوط  .ب

 للمعاملة،

تحدده الشركة، وفقًا لتقديرها  تصحيح السعر الخاطئ بدالً من ذلك على القيمة السوقية العادلة للسعر، على النحو الذي   .ج

 الخاص، في وقت حدوث هذا الخطأ.

في الحاالت التي تمثل فيها أسعار السوق السائدة أسعاًرا مختلفة عن األسعار المعروضة على منصة )منصات( التداول عبر  

و باألسعار التي تراها الشركة  اإلنترنت، ستسعى الشركة لتنفيذ معاملة )معامالت( على أسعار السوق السائدة أو قريبة منها، أ

 .ليكون معقوال

قد يتم تقديم خطأ في االقتباس أو االقتباس الخاطئ عن طريق الهاتف و / أو الوسائل اإللكترونية. في مثل هذه الحاالت، لن  

صحيحات  تكون الشركة مسؤولة عن أي أخطاء ناتجة قد يتم عرضها في حساب )حسابات( العميل وتحتفظ بالحق في إجراء الت

 .أو التعديالت الالزمة فيما يتعلق بالحساب )الحسابات( المعنية

 قد تؤثر أي أخطاء سلبًا على المكاسب والخسائر المحققة وغير المحققة في الحساب )الحسابات(.

 سياسة التداول بسوء نية:  .16
 ة.يتعهد العميل بعدم التصرف بأي شكل من األشكال بشكل غير قانوني بموجب هذه االتفاقي

وعدم التداول بطريقة قد تصل إلى حد أي نوع من إساءة    عمليات تداول بدون مخاطرةيوافق العميل على عدم الدخول عمًدا في  

على سبيل المثال ، عن طريق    (،استخدام السوق و / أو التالعب )إما من قبل العميل نفسه أو العمل باالشتراك مع شخص آخر

 الدخول إلى السوق في اتجاهات متعاكسة قبل حدث كبير ، والذي من المتوقع أن يسبب تقلبات عالية في السوق. 

وبالمثل ، فإن الممارسات التي تهدف عن عمد إلى استغالل الحماية من الرصيد السالب تعتبر مسيئة وبالتالي فهي غير مقبولة 

 من قبل الشركة. 

ذلك ،ع البورصات  الوة على  القانوني في  السلوك غير  المالية والتي تشمل  نية في األسواق  التعامل بسوء  أن  العميل  يدرك 

الداخلية والتالعب بالسوق  المعلومات  القانوني عن  الداخل، والكشف غير  التداول من  المثال ال الحصر  االجنبية على سبيل 

 .العميل أيًضا بعدم التصرف بأي طريقة غير مشروعة بموجب هذه االتفاقية يعرضه للمسائلة القانونية، وعليه يتعهد

ال يتم قبول سياسة التداول التي تهدف إلى استغالل األخطاء في األسعار و / أو ابرام الصفقات )المعامالت( التي ال تمثل القيمة  

 .)القيم( السوقية
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ن يتبين أنهم يستخدمون أي تداول بسوء نية أو أي استراتيجيات تداول تحتفظ الشركة بالحق في التصرف بناًء على العمالء الذي

 .مسيئة، سواء باستخدام تقنية متطورة أو طرق يدوية عندما يكون هذا التداول قائًما على أخطاء

لي التردد،  حسابات تداول العمالء التي تبين أنها تستخدم استراتيجيات تداول مسيئة، مرتبطة بالخوارزمية و / أو التداول عا

إذا رأت الشركة أن هذا اإلجراء    التداول،تخضع لتصحيحات / تعديالت وفي بعض الحاالت قد تكون عرضة إلغالق حسابات  

 . مناسب

 يحق للشركة اتخاذ واحد أو أكثر من اإلجراءات المضادة التالية: 

 تعديل السعر )األسعار( المقدم للعميل.  . أ

 ضبط فروق األسعار المقدمة للعميل. .ب

 غيير شروط / قيود التداول المطبقة على حساب )حسابات( العميل. ت .ج

 المعامالت. و/أو عكسإلغاء  .د

 التأخير في تأكيد السعر و / أو إعادة عرض السعر )األسعار( المعروض.  .ه

من خالل تقديم عرض أسعار يدوي    الفور،تقييد وصول العميل إلى عروض األسعار المتدفقة القابلة للتداول على   .و

 فقط.

من التداول قد تحققت  شريطة أن تتمكن الشركة من توثيق أن األرباح العميل، حساباتمن  سابقة  استرداد أي أرباح .ز

 ء العالقة مع العميل.في أي وقت أثنا ،األسعاراألخطاء في خالل استغالل 

 فوًرا. إنهاء العالقة مع العميل  .ح

 أي إجراء آخر قد يكون مناسباً للشركة أن تتخذه.  .ط

قد تسمح الشركة باستراتيجيات التداول حيث يتم تنفيذ المعاملة )المعامالت( في غضون فترة زمنية قصيرة، طالما أن استراتيجية  

 مسيئة. التداول المستخدمة من قبل العميل ال تعتبر 

ومع ذلك ، إذا أسس العميل إستراتيجية التداول بغرض إساءة استخدام األسعار التي تقدمها الشركة ، فيحق للشركة اتخاذ واحد  

 المذكورة في االعلى.  أو أكثر من اإلجراءات المضادة التالية

 الممارسات والتنازالت:  .17
بعض غرف المقاصة تضع متطلبات لتنفيذ األوامر وأن عقود الخيارات  في ما يتعلق بمعامالت عقود الخيارات، يدرك العميل أن  

قد تصبح عديمة القيمة في حالة عدم تسليم العميل لألوامر خالل  الفترات الزمنية المحددة في   حالة المراكز المالية طويلة  

ر تنفيذ و/او الغاء عقود الخيارات في حالة  األمد في االستثمارات أو العقود المستقبلية .يقر العمل ويعي بأنه يجب أن يوجه أوام

المراكز المالية قصيرة األمد في اإلستثمارات المستقبلية أو العقود المستقبلية المفتوحة أو المراكز المالية الطويلة والقصيرة 

واالً كافية و/أو أي  األمد قبل ما ال يقل عن يومي عمل من آخر يوم متاجرة  ويوافق العميل ويتعهد العميل بتسليم الشركة أم

المستندات،  مستندات مطلوبة في ما يتعلق بالممارسة أو التسليم . وإذا لم تستلم الشركة تلك التعليمات أو تلك األموال و/أو 

بخصوص عقود الخيارات المفتوحة، قبل انتهاء مدة الخيار، يجوز للشركة أن تسمح بإنتهاء الخيار ويفهم العميل أيضاً أن هناك  

لبورصات وغرف المقاصة المعينة التي تقوم تلقائياً بممارسة بعض الخيارات »في األموال« ما لم تصدر إليها تعليمات  بعض ا

بخالف ذلك، ويقر العميل بكامل مسؤوليته عن اتخاذ اإلجراءات سواء لتنفيذ و/او منع  تنفيذ أي عقود خيارات حسب الحالة وال  

أي إجراء لممارسة عقد خيار ذي قيمة   -بما في ذلك دون تحديد-في ما يتعلق بأي خيار  تكون الشركة مطالبة باتخاذ أي إجراء

عالية قبل انتهائه أو منع الممارسة التلقائية ألي خيار إال عند الحصول على تعليمات صريحة من العميل بذلك، كما يفهم العميل  

ون مختلفة عن تلك المواعيد الموضوعة من قبل أسواق العقود  أن الشركة أيضاً قد قامت بوضع حدود زمنية إلقفال العقود قد تك

في غرف المقاصة وفي حالة عدم الممارسة وعدم توجيه تعليمات التنازل في المواعيد المحددة لها، يوافق العميل بهذا على  

سة أو عدم ممارسة أي  التنازل عن أي من وكافة المطالبات باألضرار أو الخسائر التي قد تنشأ له ضد الشركة نتيجة لممار

الكافية   المالية غير  المراكز  العمالء وأن جميع  إلى  إشعارات ممارسة  بتوجيه  تقوم عشوائياً  الشركة  أن  العميل  ويفهم  خيار 

للخيارات تخضع للتنازل في أي وقت بما في ذلك تلك المراكز المالية المفتوحة بنفس اليوم الذي يتم فيه التنازل عن الممارسات 

عارات التنازل عن الممارسات تلك يتم توجيهها عشوائياً من بين جميع المراكز المالية غير الكافية للخيارات الخاضعة  وأن إش

 للممارسة . 

 اتفاق الضمانات:  .18
تخضع األدوات المالية و / أو األموال و / أو األوراق المالية و / أو غيرها من الممتلكات في حساب )حسابات(  . أ

بما في ذلك الحفظ ، لمصلحة    غرض،ي مكان آخر اآلن أو في أي وقت في المستقبل التي تحتفظ بها الشركة ألي  العميل أو في أ
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أمنية ورهن عام في مصلحة الشركة في تأمين أي مديونية في أي وقت مستحقة على العميل للشركة ، بما في ذلك أي مديونية  

العميل أو حساب )حسابات(  لمعاملة  أو حساب   ناتجة عن أي ضمان  أي معاملة  المشتركة عن  المسؤولية  العميل  تحمل  أو 

يجوز للشركة التحويل بشكل متبادل بين حسابات العميل التي تحتفظ  للعميل،)حسابات( (. من وقت آلخر وبدون إشعار مسبق 

، واألدوات المالية و / أو    بها الشركة ، وأي من أموال العميل )بما في ذلك األموال المنفصلة( ، واألوراق المالية ، والسلع

ممتلكات أخرى ألغراض الهامش أو التخفيض أو الوفاء بأي رصيد مدين أو ألي سبب تراه الشركة مناسبًا. في غضون فترة  

 ستؤكد الشركة التحويل كتابيًا إلى العميل ؛ القبيل،زمنية معقولة بعد أي تحويل من هذا 

تعهد أو إعادة التعهد أو الرهن أو االستثمار إما بشكل منفصل أو مع ممتلكات يمنح العميل بموجبه الشركة الحق في ال ب.

بما في   لذلك،العمالء اآلخرين أو أي أوراق مالية أو ممتلكات أخرى تحتفظ بها الشركة لحساب )حسابات( العميل أو كضمان  

عامالت العميل. لن تكون الشركة ملزمة  ذلك بدون القيود المفروضة على أي بورصة أو غرفة مقاصة يتم من خاللها تنفيذ م

بالدفع للعميل أو لحسابه )حساباته( مقابل أي دخل فائدة أو منفعة مستمدة من هذه الممتلكات واألموال أو لتسليم نفس األوراق  

ق مالية أو  المالية أو الممتلكات األخرى المودعة لدى الشركة أو المستلمة من قبل الشركة للعميل. يجوز للشركة تسليم أورا

يحق للشركة تعويض أي مبالغ تحتفظ بها أو تدين بها للعميل مقابل أي ديون أو مبالغ   المبلغ؛ممتلكات أخرى من نفس النوع أو  

 أخرى مستحقة على العميل للشركة.

 الصالحية في التحويل:  .19
الشركة أو لدى أي عضو بالبورصة    للشركة الحق في التحويل دون اشعار مسبق بين أي حساب أو حسابات الخاصة بالعميل لدى

تقوم الشركة من خالله بتنفيذ معامالت العميل، اي مبالغ او أوراق مالية او سلع او عقود استثمارات مستقبلية للسلع اوخيارات 

نة  لتخفيض أو الوفاء بأي أرصدة مدي  المطلق سواءالسلع اوالممتلكات األخرى الزائدة الخاصة بالعميل وحسب تقدير الشركة  

في أي حساب آخر أو حسابات أخرى شريطة التزام ذلك التحويل أو تلك التحويالت بالقواعد الحكومية ذات الصلة وقواعد  

وأنظمة البورصة المطبقة على تلك التحويالت. كما يكون للشركة صالحية تصفية أي ممتلكات محتفظ بها في أي حساب أو  

نفيذ التحويالت والتصرفات في الممتلكات المذكور أعاله وتقوم الشركة خالل حسابات خاصة بالعميل في أي وقت كان بغرض ت 

فترة زمنية معقولة بعد تنفيذ ذلك التحويل أو التصرف بتوجيه إشعار خطي او بأية وسائل الكترونية إلى العميل تؤكد فيه قيامها 

 بذلك .

 : غير النشطة والمجمدةالحسابات  .20

دون أي نشاط للتداول لمدة ستة    الغير،يقر العميل ويؤكد أن الحساب )الحسابات( الذي عقدت لدى الشركة كوسيط مالي لحساب  

الحسابات غير النشطة لن تكون متاحة للتداول وستكون خاضعة  و ان  تعتبر حسابات غير نشطة كما يقر العميل     أشهر،(  6)

 .بصيانة / إدارة هذه الحسابات غير النشطة / التكاليف ذات الصلة المتعلقة للرسوم

الشركة دون أي نشاط للتداول لمدة شهر واحد أو أكثر مع رصيد صفري  تعتبر    حسابات( معيقر العميل ويؤكد أن أي حساب ) 

 .حساب / حسابات غير نشطة

 .تي وضعتها الشركةيجب استيفاء الشروط اإلضافية ال التداول، يوافق العميل كذلك على أنه من أجل استئناف و

 . يقر العميل ويوافق على أن الحسابات غير النشطة تعتبر حسابات خامدة ويتم إزالتها من األنظمة وفقًا لذلك

يجوز للشركة، وفقًا لتقديرها المطلق، إنهاء أي من حسابات العميل اإلضافية التي تعتبرها الشركة غير مستخدمة. عالوة على   

 .للعميل فتح حساب إضافي مع الشركة بعد إنشاء وتبرير الغرض من فتح الحساب ذلك، من الواضح أنه يجوز

صفقه مثال على ذلك )اي    10,000في حال وصل حساب العميل الى  بغض النظر عما اذا كان الحساب نشطا أو غير نشط،  

ايدا الخ. ستعتبر كصفقه  عصفقه،  بأرشفة هذا  واحدة(،سحب،رسوم صيانه  الشركة  تقوم  قد  الحساب واستبداله برقم حساب . 

 ان معلومات الحساب التي تم ارشفتها ستكون في متناول العميل لغايات المشاهدة فقط.  جديد.

 اإلشعارات والمراسالت:  .21
يجب على العميل تسليم جميع اإلشعارات والمراسالت إلى مكتب الشركة ويمكن ايضا ارسال  االشعارات الي العميل على  

طلب حساب العميل أو إلى عنوان آخر يصرح به العميل كتابة، باإلضافة إلى ذلك ، يمكن أن يتم التواصل    العنوان المبين في

عن طريق البريد السريع أو الهاتف أو التلغراف أو المرسال أو الفاكس أو البريد اإللكتروني أو نظام الدردشة أو غير ذلك من  

راسالت إلى العميل في عنوان العميل أو الوكيل المعيّن أو الممثل )أو رقم وسائل االتصال المتاحة ، وإرسال االشعارات والم

الهاتف( ، على النحو الممنوح إلى الشركة من وقت آلخر. تكون جميع االشعارات والمراسالت المتعلقة بتأكيد المعامالت ،  
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ل بها والمرسلة الى العميل إما من خالل  واألرصدة ، وحصة األسهم ، والنظام / الطلب )الطلبات( ، وطلبات الهامش ،المتواص

بيانات الحساب )الحسابات( أو من خالل منصة )منصات( التداول عبر اإلنترنت ملزمة للعميل، ما لم يُعلم العميل قبل بدء العمل 

لواردة في  ساعة كحد أقصى الشركة عن اعتراضه على المعلومات ا  24في يوم العمل التالي استالمه للمطالبة/االشعار خالل   

ساعة من التسليم إلى    24االشعار/المطالبة ومع ذلك فان هذا لن يمنع الشركة عند اكتشاف أي خطأ بتقارير التنفيذ و خالل  

العميل، وفي حالة كشوفات الحساب وأي إشعارات خطية أخرى )بخالف تأكيدات عمليات المتاجرة أو طلبات الهوامش( أو 

أو اإلغفال عند اكتشافهما، يوافق الطرفان على أن يتم إضافة تلك التصحيحات إلى أو    طلبات خطية من تصحيح ذلك الخطأ

خصمها من حساب العميل، سواء المؤدية إلى أرباح أو خسائر، بحيث يصبح المركز المالي كما كان ينبغي أن يكون عليه في  

غ العميل خطياً أو شفهياً بذلك في أسرع وقت ممكن حالة عدم حدوث ذلك الخطأ وعندما يتم تنفيذ أي تصحيح، تقوم الشركة بإبال

وتشكل كافة المراسالت سواء المرسلة بالبريد أو شركة النقل السريع أو الهاتف أو الفاكس أو بأي طريقة أخرى )في حالة  

أو عنوان وكيله )أو    اإلشعارات المرسلة بالبريد( أو المبلغ بها )في حالة اإلشعارات الهاتفية( المرسلة إلى العميل على عنوانه

على رقم الهاتف المعني( كما هو مبلغ إلى الشركة من آن إلى آخر، تسليماً شخصياً إلى العميل سواء استلمه العميل فعلياً أو لم  

 يستلمه ويتنازل العميل بهذا عن كافة المطالبات الناتجة عن اإلخفاق في استالم تلك المراسالت . 

 تخزين الوسائط المطبوعة:  .22
يقر العميل ويوافق على أنه يجوز للشركة تخزين جميع المستندات والوثائق الدالة على حساب العميل بما في ذلك مستندات 

التوقيع األصلي المنفذة بواسطة العميل عند فتح حسابه لدى الشركة باستخدام أجهزة تخزين الوسائط المطبوعة مثل المايكروفيتش  

ب اآللي ويوافق العميل على السماح باستخدام السجالت المخزنة بوسائل تخزين الوسائط  أو التصوير على أسطوانات الحاس

 المطبوعة تلك على أنها سجل كامل وحقيقي وأصلي لمستندات حساب العميل وتوقيعاته.

 حماية المعلومات الشخصية:  .23
آمنة ويوافق العميل ويقر بأن الشركة قد    يقر العميل بأن الشركة تسعى للحفاظ على إبقاء معلومات العمالء الشخصية والمالية

تستخدم مزودي الخدمات فقط في حال تنفيذ األعمال وفقا لبنود هذا االتفاق، وان المعلومات الشخصية للعميل ستكون خاضعة  

أو خسارة  من إي التزام  ويعفيهاللسرية بحسب االتفاق بين الطرفين وعالوة على ذلك فإن العميل ال يحمل الشركة أية مسئولية 

 .أو مصاريف متعلقة بمعلومات العميل الشخصية عند استخدام مزودي الخدمات بحسب التوصيفات المذكورة بهذه اإلتفاقية

إذا لزم األمر ، للسلطات التنظيمية المحلية أو األجنبية   أو،قد يتم الكشف عن المعلومات الشخصية للشركات التابعة للشركة  

والمنظمات األخرى المتورطة في منع الجريمة واالحتيال وغسل األموال ، من أجل التقييم والتحليل   ووكاالت االحتيال والوقاية

 .اإلحصائي ألعمال الشركة ، وذلك دون إشعار مسبق للعميل

  قد تستخدم الشركة والشركات التابعة لها هذه المعلومات إلبقاء العميل على علم بالمنتجات والخدمات والعروض األخرى )بما 

في ذلك تلك التي توفرها االطراف ذات الصلة( والتي تعتقد الشركة أنها قد تكون ذات فائدة للعميل ، باستخدام مجموعة من  

الطرق ، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر يقتصر على البريد والفاكس والبريد اإللكتروني والهاتف والرسائل القصيرة 

 وما إلى ذلك. 

 اإلقرارات: .24
 :عميليقر ال

: بأنه راشد ويتمتع بكامل قواه العقلية ومخّول بفتح حسابات والدخول في هذه اإلتفاقية وتنفيذ معامالت في (إذا كان فرداً ) . أ

 اإلتفاقية. األدوات الماليه بالطريقة المذكورة في هذه 

المذكورة   : بأنها قائمة حسب األصول ومخّولة بعمل هذه اإلتفاقية وتنفيذ معامالت في عقود السلع بالطريقة(إذا كانت شركة) .ب

 في هذه اإلتفاقية. 

بأن والبيانات والمعلومات المالية الواردة في طلب فتح حساب العميل المقدم مع هذه اإلتفاقية )بما في ذلك أي بيانات مالية  .ج

 مرفقة بها( صحيحة وحقيقية. 

علق بها هذه االتفاقية )الحسابات( التي تتعلى الحساب    يطرةمصلحة أو س  لديهأو كيان  بأنه ليس هناك أي شخص أو شركة   .د

 باستثناء ما تم الكشف عنه في االتفاقية.

ً كتابيباستثناء ما تم الكشف عنه حتى اآلن للشركة   .ه ، أو مجلس تجارة أو  بورصةفإن العميل ليس مسؤوالً أو موظفًا في أي    ،ا

أو شريك أو مدير أو موظف  غرفة مقاصة أو موظف أو شركة تابعة ألي تاجر بالعمولة اآلجلة أو وسيط ُمعّرف أو مسؤول  

ً ليس شخصكما انه في أي وسيط أو تاجر أوراق مالية،  ً أمريكياً أو كيان ا  . ا
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واإلفصاح للشركة عن أي تغييرات جوهرية في المركز المالي للعميل   الشركة،يوافق على تقديم البيانات المالية المناسبة إلى   .و

 كما تطلب الشركة بشكل معقول. وتقديم أي معلومات أخرى تتعلق بالعميل على الفور 

 الوسيط المقدم للحساب:  .25
يقر العميل الذي تم تقديمه إلى الشركة من خالل المقدم )المعرفين( ، ويؤكد أن الشركة ليست مسؤولة عن سلوك و / أو إقرارات  

ّم )الُمعرفين( أو المرتبطين به شخص )أشخاص( أثناء تمثيل العميل للشركة. يوافق   العميل على التنازل عن أي مطالبات المقد 

قد تكون ضد الشركة، ولتعويض الشركة وحمايتها عن أي إجراء )إجراءات( أو إغفال الُمقدم )الُمقدمون( أو الشخص )األشخاص( 

العمي العميل ومعرف  إليها بين  التوصل  اتفاقيات يتم  العميل ويؤكد بذلك، ال تتحمل الشركة مسؤولية أي  ل. المرتبط به. يقر 

ّم   فين التصرف بشكل مستقل فقط أو كوكيل )وكالء( للعميل وهذا المقد  ّ عالوة على ذلك، يؤكد العميل ويقر بأنه يجوز للُمعر 

 .  لهم بتقديم إقرارات بشأن الشركة أو خدماتها وليس مخواًل بالتصرف نيابة عن الشركة كوكيل أو غير ذلك.)المعرفون( وال يحق

ركة لها الحق في تزويد مقدم )مقدمي( العميل والشخص )األشخاص( المرتبطين به بالمعلومات المتعلقة يقر العميل ويؤكد أن الش

بالمعاملة )المعامالت( الخاصة بحساب )حسابات( العميل. يقر العميل ويوافق ويؤكد على أن التكاليف اإلضافية ، بما في ذلك 

الت والرسوم وما إلى ذلك ، وقد تكون قابلة للتطبيق في الحاالت التي  على سبيل المثال ال الحصر زيادة فروق األسعار والعمو 

يتم فيها تقديم العميل إلى الشركة من خالل الُمقدم )الُمقدمين( ، حيث قد تكون الشركة مطلوبة لدفع العموالت أو الرسوم أو  

به. يتم توفير التكاليف المتعلقة بالمعامالت  التكاليف األخرى ذات الصلة للُمعّرف )الُمعّرفين( والشخص )األشخاص( المرتبطين  

 للعمالء قبل بدء عالقة العمل أو أثناء عالقة العمل في حاالت التغييرات.

 تضارب المصالح:  .26
قد يكون للشركة أو الشركات الزميلة أو األشخاص اآلخرين المرتبطين بالشركة مصلحة أو عالقة أو ترتيب مادي فيما يتعلق 

قد ال يتم بالضرورة الكشف عن هذه المصالح أو العالقات أو الترتيبات بشكل    أثر بموجب هذه االتفاقية.بأي أدوات مالية تت

يجب على الشركة ، كحد أدنى ، أن تحدد بالرجوع إلى الخدمات  ذلك،ومع  منفصل للعمالء في أو قبل وقت الخدمات المقدمة.

ى تضارب في المصالح ينطوي على مخاطر مادية لإلضرار بمصالح  التي تقدمها الشركة ، الظروف التي تشكل أو قد تؤدي إل

 عميل واحد أو أكثر و تحديد اإلجراءات المناسبة الواجب اتباعها والتدابير الواجب اتخاذها إلدارة مثل هذه النزاعات. 

ن الرجوع إلى العميل يوافق العميل على أنه يجوز للشركة إجراء مثل هذه األعمال دو  االتفاقية،من خالل الدخول في هذه  

يجوز للشركة تقديم المشورة والخدمات األخرى ألطراف ثالثة قد تتعارض مصالحها مع مصالح    ذلك،مسبقًا. باإلضافة إلى  

العميل أو تتنافس معها. يجوز للشركة وشركائها وموظفي أي منهم اتخاذ مواقف معاكسة للعميل أو قد يكونون في منافسة مع  

ولكنها لن تكون مسؤولة   ،العميلنفس المنصب أو منصب مشابه. لن تفضل الشركة عمًدا أي شخص على    العميل للحصول على

يجب على الشركة تقديم مزيد من التفاصيل حول سياسة    العميل،عن أي خسارة قد تنجم عن هذه المنافسة. بناًء على طلب  

 تضارب المصالح الخاصة بها. 

 بطاقات االئتمان:  .27
يؤكد العميل ويقر بموجبه أن أي دفعة )دفعات( تتم بواسطة بطاقة )بطاقات( االئتمان والتي تحمل اسم العميل سيتم تقييدها في 

حساب )حسابات( العميل لدى الشركة. يؤكد العميل ويقر بأن الغرض الوحيد لمثل هذه المدفوعات يتوافق مع الغرض من هذه 

كد العميل كذلك ويقر بأن حق رد المبالغ المدفوعة لن يُسمح به في الحاالت التي يكون فيها  االتفاقية الموقعة مع الشركة. يؤ 

نفذت الشركة بالفعل معاملة مطلوبة. يؤكد العميل ويقر بموجبه أنه ال يجوز السماح بحق استرداد المبالغ المدفوعة في حالة  

لحماية ثالثية األبعاد التي تستخدمها الشركة، والتي بموجبها لم سرقة بطاقة )بطاقات( االئتمان مع األخذ في االعتبار سياسة ا

تتم الموافقة على الدفع )الدفعات(. باإلضافة إلى ذلك، يؤكد العميل ويقر ذلك بسبب نوع الخدمات واألنشطة التي تقدمها الشركة، 

دمات. في حالة طلب العميل لرد المبالغ ال يجوز للعميل المطالبة بها أن األداء لم يتوافق مع وصف مكتوب وذلك إللغاء الخ

المدفوعة مدعيًا أن األداء ال يتوافق مع ذلك وفقًا لتعليمات العميل ، يؤكد العميل ويقر بأن الشركة لها الحق لتزويد أي كيان /  

عاء و يؤكد  شخص ذي صلة ، بالوثائق المطلوبة فيما يتعلق بذلك حساب )حسابات( العميل ، من أجل إثبات أي معامالت / اد

العميل ويقر بأن الشركة لن تكون مسؤولة عن ذلك، أي تأخيرات قد تحدث فيما يتعلق بمعامالت بطاقة )بطاقات( االئتمان التي 

تسببها أطراف ثالثة ، أثناء اجراء هذه المعامالت ، أو بسبب أي قوانين / عوائق أخرى تم تقديمها من أي والية قضائية في هذا 

ي من هذه المعامالت.  في حالة وجود نزاع متعلق برد المبالغ المدفوعة، يوافق العميل على أن الشركة لديها الوقت المحدد أل

المبالغ   لرد  نتيجة  ذلك،  قد يحدث  أنه  يفهم ويوافق على  العميل  النزاع.  إنهاء  يتم  المدفوعة حتى  المبالغ  الحق في حجب رد 

عة على أي معاملة )معامالت( لحساب )حسابات( العميل. يكون العميل مسؤوالً  المدفوعة المحجوز قد ينعكس رد المبالغ المدفو
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األطراف الثالثة األخرى وأتعاب المحاماة والمصاريف    (،عن جميع التكاليف المدفوعة إلى معالج بطاقة االئتمان أو البنك )البنوك

القانونية األخرى والقيمة المعقولة لـ الوقت الذي قضته الشركة في هذه المسألة ، الذي تكبدته أثناء عملية النزاع. إلى الحد الذي  

على سبيل المثال ال الحصر أي    بما في ذلك  العميل،يسمح به القانون، يجوز للشركة مقاصة األرصدة عن أي التزام ومسؤولية  

 مبالغ لرد المبالغ المدفوعة. 

 الحواالت:  .28
 تتم التحويالت باستخدام قنوات التحويل المصرح بها بالعملة المنصوص عليها من قبل الشركة للعميل. 

 

عميل التكاليف المتعلقة  يوافق العميل بموجبه ويقر بأن المبالغ المحولة للشركة هي المبالغ الصافية المستلمة ، بينما يتحمل ال

بالتحويالت .يحق للشركة أن تطلب أي معلومات / تبرير / توضيح فيما يتعلق بالحواالت التي قد تخضع لتبادل العمالت األجنبية 

بغض النظر عن طريقة الدفع ألي مبالغ مستلمة بالعملة )العمالت( و تحتفظ الشركة بالحق في إعادة األموال إلى المرسل في  

السحب من حساب حالة   لعمليات  )الطلبات(  الطلب  أن  ويوافق على  العميل  المصدرة ألي متطلبات.يقر  الجهة  استيفاء  عدم 

الزائدة عن   المبالغ  اتصال معتمدة. ال يمكن سحب سوى  قنوات  باستخدام  الشركة خطيًا  أن يستلمها  العميل يجب  )حسابات( 

العميل المطلوبة من حساب )حسابات(  الهامش  استالم وموافقة هذا الطلب )الطلبات(  متطلبات  السحوبات إال عند  تتأثر  . ال 

بواسطة الشركة ويقر العميل ويوافق أيًضا على أن الشركة تحتفظ بالحق في حجب أو رفض )جزئيًا أو كليًا( طلب العميل 

 للسحب في الحاالت التي: 

 المبلغ المطلوبه للسحب قد تؤثر على المراكز المفتوحة.  . أ

طلوب مطلوب للوفاء بمتطلبات )متطلبات( العميل الحالية أو المستقبلية فيما يتعلق بحمل المركز )المراكز(  المبلغ الم .ب

 المفتوحة.

 سيأثر المبلغ المطلوب بالحساب )الحسابات( اآلخر الموجود في اسم العميل. .ج

بات( محتفظ بها بإسم العميل يوجد نزاع بين الشركة والعميل يتعلق بالمعاملة )المعامالت( التي تتم في حساب )حسا .د

 أو الحساب )الحسابات( المرتبط بالعميل. 

 هناك شك معقول بشأن الطلب )الطلبات( الخاصة باإلنسحاب )السحب( التي تتلقاها الشركة.  .ه

 هناك شك معقول بشأن األنشطة داخل حساب )حسابات( العميل. .و

 المستفيد هو طرف ثالث. .ز

 لة الحساب )الحسابات( المعينة.يكون طلب السحب بعملة )عملة( غير عم .ح

 لم يتم قبول / تأكيد طلب السحب من قبل الشركة كطريقة دفع معتمدة. .ط

 األثر الملزم لإلتفاقية والتعديالت: .29
كون هذه اإلتفاقية ملزمة وتعود لفائدة الشركة وخلفائها والمتنازل لهم ورثة العميل والمنفذين واإلداريين والمشرفين والخلفاء 

الشخصيين والمتنازل لهم. يقر العميل ويوافق على اإللتزام بأحكام هذه اإلتفاقية وأي تعديالت أو تغييرات عليها من   والممثلين

وقت آلخر، وكنتيجة للتغييرات التي تطرأ على معلومات العميل ، تطلب الشركة تحديث التغييرات ذات الصلة المتعلقة بالتفاصيل 

غير ذلك و في بعض الحاالت ، قد تطلب الشركة تزويدها ببيانات / مستندات إضافية   الشخصية أو الحساب )الحسابات( أو

، يقر العميل ويوافق على أن المعاملة األولى في أي حساب )حسابات( عميل بدأها  باإلضافة إلى ذلك لتبرير أسباب التغيير.

سيشكل موافقة العميل على التغيير اعتباًرا من التاريخ   العميل ، بعد تغيير في شروط وأحكام هذه اإلتفاقية كما هو مذكور أعاله ،

ل الفعلي للتعديل أو التغيير ، ويمثل هذا البدء والتنفيذ الالحق لهذه الصفقة من قبل الشركة اعتباًرا جيًدا متباداًل للفرق أو التعدي

كون الحال ، ويجب أن يقدم للعميل إشعاًرا  و يدرك العميل أنه قد يتم تعديل شروط وأحكام هذه اإلتفاقية من وقت آلخر ، كما ي

بهذا التعديل إما عن طريق نشر هذا التغيير على موقع الشركة أو عن طريق إرسال إخطار للعميل يتم بموجبه تطبيق هذا 

بتجميد في حالة عجز / وفاة العميل ، ستقوم الشركة  و  التعديل/اإلختالف بأثر فوري أو كما هو منصوص عليه بخالف ذلك. 

الحسابات عند استالم إشعار قانوني بعدم قدرة / وفاة العميل. يقر العميل بأنه في حالة عجزه / وفاته ، يجب تقديم إخطار قانوني 

مثل خطابات اإلدارة / الوصايا و / أو منح الوصية و / أو أي مستند قانوني آخر إلى الشركة ، من خالل كل منها األشخاص 

حتى تقبل الشركة أي تعليمات أو تتخذ أي إجراء بشأن أي حساب باسم العميل. يقر العميل بأن الشركة لن  ذوي الصلة بالعميل 

تكون مسؤولة عن أي نوع من الخسائر أو أي رسوم / تكاليف في حساب العميل خالل الفترة بين عجز العميل / وفاته واستالم 

 . كة ألي إشعار قانوني بهذا المعنىالشر
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)ثالثين( يوًما. قد تقرر    30نهاء هذه االتفاقية ألي سبب من األسباب من خالل تزويد العميل بإخطار كتابي مدته  يجوز للشركة إ

الشركة وفقًا لتقديرها المطلق تعيين حسابات العمالء على وضع ال يمكنهم فيه إجراء المزيد من الصفقات الجديدة ، ومع ذلك  

 المفتوحة الحالية خالل فترة اإلخطار أو في أي وقت تراه الشركة مناسب. سيكونون قادرين على إدارة إغالق الصفقات

 يجوز للشركة إنهاء هذه االتفاقية بأثر فوري في أي وقت عن طريق إشعار كتابي إذا:

 العميل في انتهاك متكرر أو خطير لهذه اإلتفاقية. . أ

 خاطئة.تشتبه الشركة بشكل معقول بأن المعلومات المقدمة من العميل  .ب

 . أو محدثةلم يقدم العميل معلومات شخصية  .ج

 فشل في تقديم المستندات التي تطلبها الشركة .د

 .قانونيغير  ة بشكل معقول في أن حساب العميل يستخدم لغرضتشتبه الشرك .ه

 الشركة.وظفي تصرف العميل بطريقة مسيئة أو تنطوي على تهديد لم .و

 تعتقد الشركة بشكل معقول أن العميل قد قام بتغيير الموقع الفعلي دون إخطار الشركة بهذا التغيير. .ز

 اعتقاد الشركة بشكل معقول أن أنشطة حساب )حسابات( العميل لم تعد متوافقة مع شروط هذه اإلتفاقية. .ح

 شطة في الحساب )الحسابات(.تقرر الشركة بشكل معقول أن العميل لم يعد مؤهالً ألداء األن .ط

 تقديم التماس من اإلفالس / التصفية إلى الشركة ضد العميل.  .ي

 أي سبب قانوني آخر التخاذ مثل هذا اإلجراء.  .ك

 لم تسجل الحسابات أي أنشطة خالل الفترة المحددة مسبقًا. . ل

 المتطلبات التشريعية. .م

خالل التسليم الفعلي لإلشعار الذي يؤكده أحد موظفي الشركة، يجوز للعميل إنهاء هذه اإلتفاقية في أي وقت وألي سبب من  

بشرط أال يؤثر أي إنهاء على أي التزامات قائمة أو مديونية الشركة أو أي التزامات أو مديونية قد تنشأ بعد ذلك اإلنهاء فيما  

شركة بإرجاع أي مبلغ يحتفظ به حساب  يتعلق بأي فعل أو امتناع حدث قبل هذا اإلنهاء، في حالة إنهاء هذه اإلتفاقية ستقوم ال

 .)حسابات( العميل بعد خصم أي تكلفة وأتعاب أو أي خصومات أخرى يتطلبها القانون وفقًا لهذه اإلتفاقية

ويقر العميل بأن الشركة لن تكون مسؤولة عن أي نوع من الخسائر أو أي رسوم / تكلفة )تكاليف( في حساب )حسابات( العميل 

 عجز / وفاة العميل واستالم الشركة ألي إشعار قانوني إلى هذا التأثير. خالل الفترة بين

 حاالت القوى القاهرة:  .30
يجوز لنا أن نقرر حسب رأينا المعقول، في حال أن هناك ظرفاً طارئاً أو ظرفاً استثنائياً قائم بالسوق )»حالة قوى قاهرة«(  

 على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

، أو أعمال شغب أو اضطرابات أو  إضرابو حادثة )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، أي أي تصرف أو واقعة أ . أ

انقطاع بالتيار الكهربائي أو أعطال بالمعدات اإللكترونية أو معدات اإلتصاالت( يكون من شأنه في رأينا منعنا من اإلحتفاظ  

 .دة ما تتعامل بها الشركة بألدوات الماليةبسوق منظمة في أي مجال أو أكثر من مجاالت اإلستثمار التي عا

، أو  أسعارهاتعليق أو إغالق أي سوق أو إخفاق أي حالة تقوم الشركة على أساسها أو ترتبط بها بأي طريقة )عروض   .ب

 .فرض حدود أو أحكام خاصة أو غير عادية على المتاجرة في أي من تلك األسواق أو على أي من تلك الوقائع(

تحركات مفرطة في مستوى أي من األدوات المالية و/أو السوق المنفذة بها تلك العقود أو توقعنا )بشكل معقول( حدوث   .ج

لحدوث تلك التحركات وإذا قررنا وجود حالة من حاالت القوى القهرية، يجوز لنا حسب تقديرنا المطلق ودون إشعار وفي 

 :أي وقت اتخاذ أي واحدة أو أكثر من الخطوات التالية 

 .زيادة متطلبات إيداعات العميل •

 .اغالق أي أو كافة عقود السلع المفتوحة الخاصة بالعمالء بمستوى إغالق تعتقد الشركة بشكل معقول أنه مناسب •

تعليق أو تعديل تطبيق كافة أو أي من أحكام هذه اإلتفاقية إلى ذلك الحد الذي تجعل حالة القوى القاهرة المعنية من  •

  .العملي بالنسبة للشركة اإللتزام به المستحيل أو غير

 تغيير الموعد األخير للمتاجرة فيما يتعلق بأي من األدوات المالية. •

 عناوين المواد:  .31
عناوين المواد/البنود الواردة في هذه اإلتفاقية هي ألغراض وصفية فقط وال يكون من شأنها تعديل أو تقييد أي من الحقوق أو  

 بند. اإللتزامات المحددة في كل 
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 القانون المطبق:  .32
قصر العدل بالنظر بأي نزاع   –محاكم عمان    الهاشمية وتختصتخضع هذه اإلتفاقية إلى القوانين السارية في المملكة األردنية  

بغض النظر عن الشكل ، ناشئ عن المعامالت بموجب   إجراء،يتعلق في تنفيذ بنود هذه اإلتفاقية . ال يجوز للعميل اتخاذ أي  

 هذه االتفاقية بعد انقضاء ثالثة أشهر من اليوم الذي ظهر فيه سبب الدعوى. 

 قبول اإلتفاقية:  .33
 عقداً ساري المفعول بين الشركة والعميل عند قبولها بواسطة أحد مسؤولي الشركة المخّولين.  تشكل هذه اإلتفاقية

 حسابات متعددة:  .34
وقت آلخر تغيير رقم الحساب المخصص ألي حساب  يحتفظ به العميل  المشمول في   للشركة منيوافق العميل على أنه يجوز  

فعول والتأثير، يوافق العميل أيًضا على أن أي حساب إذا تم إغالقه وإعادة  هذه اإلتفاقية ، وبأن تظل هذه اإلتفاقية سارية الم

فتحه  وأي حساب إضافي مفتوح بإسم العميل مع الشركة  يجب أن يتم تغطيته بموجب هذه اإلتفاقية بإستثناء أي حساب تم فتحه  

 .من خالل توقيع اتفاقية حساب عميل جديدة

لتقديرها المطلق ، إنهاء أي من الحسابت اإلضافية الخاصة بالعميل و التي تعتبرها    يجوز للشركة ، وفقًا  ذلك،عالوة على  

 يجوز للعميل فتح حساب إضافي مع الشركة بعد  تبرير الغرض من فتح الحساب.  ذلك،الشركة غير مستخدمة. عالوة على 

 التنازل:  .35
الع العميل لمؤسسة مالية أخرى عن طريق إخطار  التحويل، قبل  يجوز للشركة تحويل حساب  إليه وتاريخ  المحال  ميل باسم 

التاريخ المحدد للتحويل، فإن هذا يعتبر  قبول   كتابةً قبل( أيام من موعدالتحويل. ما لم يعترض العميل على التحويل  5خمسة )

 ضمني من قبل العميل.

 إقرارات وتوقيع العميل:  .36
المذكو  ويوافقيصرح   اإلتفاقية  وشروط  أحكام  جميع  على  من  العميل  الحقيقي  المستفيد  أنه  كذلك  العميل  يصرح  أعاله.  رة 

هو  ألدوات المالية  تداول باي من ابأن ال  ويقرالحسابات وأن األموال المودعة في حسابات الشركة تأتي من مصادر مشروعة.  

الذين يم المخاطرة وأنه مناسب فقط لهؤالء األشخاص  كنهم تحمل  عمل يقوم على المضاربة وينطوي على درجة عالية من 

 وشروط اتفاقية حساب العميل هذه.   قبوله ألحكام  يؤكد العميلالمخاطرة بخسارة مبالغ تزيد على قيمة الهوامش المودعة و بذلك  

 السرية:  .37
تقر الشركة بأن المعلومات المتعلقة بالتفاصيل الشخصية للعميل تعتبر معلومات سرية ولها قيمة خاصة، وأن مثل هذه المعلومات 

دم لخدمة مصالح أي شخص )أشخاص( آخر غير العميل.تتعهد الشركة بأن تعلم موظفيها بطبيعة سرية المعلومات  لن تستخ

المذكورة أعاله وأنها ستتخذ جميع اإلجراءات الالزمة لضمان عدم قيام موظفيها بالكشف عن أي من تلك المعلومات للغير.  

لومات أعاله دون الحاجة الى موافقته الخطية في حالة تم طلب الكشف  يعلم العميل بأن الشركة ملزمة بالكشف عن أي من المع

 .عن تلك المعلومات أعاله من جانب أي جهة حكومية أو بموجب أي قانون أو لوائح تلزم الشركة بذلك

عالوة على ذلك، قد يتم تقديم المعلومات الشخصية للعميل للتعاون مع السلطات والكيانات التنظيمية لالمتثال ألي طلب رسمي  

وكما هي ضرورية لحماية أي من االلتزامات و/أو الحقوق القانونية للشركة. ستقوم الشركة حماية حقوق العميل فيما   قانوني،

ء الهوية ألي منها المعلومات المقدمة إلى الشركة وجميع البيانات المقدمة على هذا النحو  يتعلق بالخصوصية والسرية وإخفا

قانوني وسيتم جمعها ألغراض محددة وشرعية. باإلضافة إلى ذلك يوافق العميل على أن    وبشكلستتم معالجتها بشكل عادل  

لة من أجل أداء األنشطة خالل عالقة العمل. يتفهم المعلومات الشخصية التي يمكن أن تقدمها الشركة إلى المؤسسات ذات الص

 :إما والسلطاتالعميل ويوافق على أن السلطات المختصة مخولة بممارسة الوظائف 

  مباشر،بشكل  .أ  

   السوق،بالتعاون مع السلطات األخرى أو مع  .ب

 تحت مسؤولية السلطة المختصة عن طريق التفويض إلى هذه السلطات أو عن طريق  .ج

وأن تتمتع السلطة المختصة بسلطات إشرافية وتحقيقية من أجل الوفاء بها  المختصة،الطلب إلى الجهات القضائية من خالل  .د

 .  الداء مهامها
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عالوة على ذلك ، يوافق العميل على أن يقوم الفرد و / أو الكيان بإتاحة المعلومات ال يجوز اعتبار السلطة المختصة ، الناشئة 

تفاقية  منتهكة ألي قيد على اإلفصاح عن المعلومات التي يفرضها عقد أو أي تشريعي أو تنظيمي أو إداري الحكم  عن هذه اال

 ، وال يُشرك الشخص الُمخطر في أي مسؤولية من أي نوع تتعلق بهذا اإلخطار.

 التوقيع اإللكتروني:  .38
أي مستندات أخرى ذات صلة، من خالل البوابة أو أي  يوافق العميل على أن قبول شروط وأحكام هذه اإلتفاقية باإلضافة إلى  

وسيلة أخرى توفرها الشركة والتي قد تتطلب التوقيع اإللكتروني ويشكل توقيع العميل وقبوله لهذه اإلتفاقية ملزما قانونًيا له 

 .وسيكون مقبواًل كدليل في أي قانون واجراءات ألي بلد يسمح بذلك

ستخدام لوحة المفاتيح أو الفار أو أي جهاز آخر بمثابة توقيع العميل وقبوله وموافقته كما لو تم  يؤكد العميل ويوافق على هذا اال

التوقيع عليه فعليًا من قبل العميل كتابةً. التوقيع اإللكتروني قانوني الفعالية والمقبولية كدليل في اإلجراءات القانونية فقط على  

إلى شهادة مؤهلة، و يعتمد على شهادة مؤهلة صادر عن موفر خدمة تصديق   ويستندأساس أنها موجودة نموذج إلكتروني،  

يوافق العميل على أنه ال يلزم التحقق من طرف ثالث   ذلك،معتمد و يتم إنشاؤه بواسطة توقيع آمن جهاز الخلق. باإلضافة إلى  

تندات الموقعة والمرسلة عبر اإلنترنت كوثائق  لـ إمكانية إنفاذ توقيعهم بين العميل والشركة. على عاتق الشركة قد يتم قبول المس

ويعتبر له نفس األثر الملزم للتوقيع األصلي على اصل الوثيقة. يوافق العميل على تلقي المعلومات واالتفاقيات أو أي   أصلية، 

إلكترونية ا أنها  إلكترونيًا على  الموقعة  إلكترونيًا، وسيتم اعتبار االتفاقيات  الوثيقة  الدخول فيها اتفاقيات أخرى  التي تم  لعقود 

 بحرية.

 الحسابات المشتركة:  .39
 . المحلية القوانينووفقاً لسياسات الشركة سيتم التعامل مع الحسابات 

 شروط وأحكام التداول:  .40
يعلم العميل ويقر بأن الشركة تقوم بتقديم سعر )أسعار( لعمالئها مبنية على أسعار أطراف أخرى إال أن هذه األسعار قد تختلف 

فإن الشركة غير ملزمة بالكشف عن السعر )األسعار( التي تم الحصول عليها    ذلك،ومع    للعميل،عن السعر الذي تقدمه الشركة  

إلى العميل. في حالة عدم قيام الطرف )األطراف( اآلخر، مثل مقدم )مزودي( الخدمة وموفر من الطرف )األطراف(  ااألخرى  

)مزودي( السيولة وما إلى ذلك بتوفير/تقديم سعر )أسعار( و/او في حالة قيامه بتقديم سعر )أسعار( خاطئ خالل فترة محددة 

وضع يسمح لها بتقديم سعر )أسعار(  وبالتالي ستكون   على أداة مالية محددة، يوافق العميل على أن الشركة قد ال تكون في

ملزمة برفض االمر / طلبات العميل و / أو قد تؤخر وقت التأكيد، عالوة على ذلك ، يقر العميل ويؤكد أن فروق األسعار على 

 .األدوات المالية والتي يتم تقديمها خالل ظروف السوق العادية قد تختلف في أحداث األسواق المتقلبة

خالل األسواق المتقلبة، قد يحدث أن تكون الفروقات السعرية المعروضة أوسع من الفروقات السعرية المعتاد عليها، وبالتالي 

فإن العميل يدرك ويوافق على أن أمر )أوامر( اإليقاف على جميع أنواع الحسابات  قد تتم من قبل السوق وبالتالي فإن مستوى 

في وقت تفعيل الطلب يؤخذ بعين اإلعتبار وليس المستوى المطلوب من قبل العميل، كما يقر العميل    السوق لألداة المالية المحددة

بأن المستويات المطلوبة عند وضع أوامر اإليقاف  ليست مضمونة عند المستويات المطلوبة. وأنه إذا بقيت الطلبات المعلقة  

ألوامر المعلقة. وال تتحمل الشركة أي مسؤولية عن اإلخفاق في  ألكثر من شهر ولم يكن للعميل أي نشاط آخر، فسيتم إلغاء ا

تنفيذ األمر / الطلب )الطلبات( وال تقدم أي إقرارات أو ضمانات أو ضمانات ألولوية االمر / طلبات العميل، على االمر/طلبات  

االلتزامات بموجب كل   أداء  مباشر وشخصي عن  العميل مسؤوالً بشكل  ،  العمالء اآلخرين. يكون  فيها  الدخول  يتم  معاملة 

ويعوض العميل الشركة فيما يتعلق بجميع االلتزامات والخسائر والنفقات و/أو التكاليف من أي نوع أو طبيعة مهما كانت والتي 

 .قد يتم تكبدها على أنها مباشرة أو نتيجة غير مباشرة ألي فشل من جانب العميل في أداء أي التزام )التزامات(

بما في ذلك أي رسوم / تكاليف مطبقة ،    التداول،ل طلب / الحصول على شرح واضح لجميع شروط وأحكام  يجب على العمي

يرجى الرجوع إلى مخطط المنتج في الموقع. يقر العميل ويوافق على أنه ال يحق للعميل    المعلومات،قبل التداول. لمزيد من  

 عن بعد.  تإلغاء هذه االتفاقية على أساس أنها عقد

والتي ستصبح شروط تداول    جديدة،قد يتم تعديل شروط التداول الحالية أو تغييرها أو تعليقها أو إنهائها أو قد يتم فرض شروط  

رفض أو إلغاء أو إجراء أي تعديل تراه ضروريًا على أي    وقت،لتطبيق. عالوة على ذلك، يجوز للشركة في أي  جديدة قابلة ل

طلب يقدمه العميل عندما ترى الشركة وفقًا لتقديرها الخاص، أن هذا الطلب قد يخرق أو قد يكون قد انتهك توفير شروط وأحكام  

 التداول. 
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 وىاالشكالتعامل مع  .41

يمكنك الرجوع   الشركة،اء عمالئها سعداء وراضين عن خدماتها. في حال كنت ترغب في رفع أي شكاوى ضد  تهتم الشركة بإبق

الشكاوى إلى   التعامل مع  الشركة    بالشركة، الخاصة    سياسة  الفعالة    ،االلكترونيوالمتاحة على موقع  والتي تحدد اإلجراءات 

 والشفافة للتعامل الفوري مع الشكاوى لجميع العمالء الحاليين.

 عن الشركة:   .42
 وتحت قسم "عن شركتنا".  االلكتروني للشركةموقع اليمكن العثور على مزيد من المعلومات على 

 

 .نوافق على الشروط واألحكام في هذه اإلتفاقيةأنا / نحن نؤكد و

  : .................................................................اسم العميل 

  : ...............................................................توقيع العميل 

 

  : ......................................................................التاريخ 

 :نيابة عن الفريق األول 

  : ....................................................................... التوقيع

 

 

https://ar.windsorbrokers.com/license-regulations/complaint-handling-process/

