 -1شروط عامة
إشعار مخاطر
نحن نقدم خدمات تتعلق بتداول العقود املالية املشتقة .عقودنا يتم تداولها ع,ى أساس الهامش أو الاستدانة ،وهو نوع من أنواع
التداول ينطوي ع,ى درجة عالية من املخاطرة فيما يتعلق برأس مالكم .ومن الجائز أن يحدث تغ @Aسريع =ي سعر أي عقد تقومون
بإبرامه معنا ،كما يمكن أن تتجاوز أرباحكم أو خسائركم قيمة استثماركم أو أموالكم املوضوعة لدينا .و=ي حال لم يتوفر لديكم
ً
أموالا كافية لتلبية متطلبات الهامش الخاصة بكم ،فإنه يجوز لنا إقفال مراكزكم املفتوحة =ي الحال ودونما إخطار .برجاء الاطالع
بعناية ع,ى إشعار التحذير من املخاطر املرفق `aذا العقد ،ح bdيتس bcلكم فهم مخاطر التداول ع,ى أساس الهامش أو الاستدانة؛
ً
علما بأنه ال يجوز لكم التعامل =ي عقودنا ما لم تكونوا مستوعبAن ومتقبلAن ملخاطر التداول ع,ى أساس الهامش .فالتعامل =ي
منتجاتنا قد ال يناسب الجميع.
أ .نطاق هذﻩ الاتفاقية
 .1مقدمة
ً
 1.1تمثل هذﻩ الشروط العامة جزءا من الاتفاقية املمة ب ن
شركة ج ن كابيتال اململكة املتحدة ليمتد ) GAIN Capital UK
") (Limitedنحن"( )ال HIتقوم بالتداول تحت مظلة الاسم City
 (Indexوعميلها )"أنت" أو "أنتم"( ،وTي الاتفاقية ال HIتنظم خدمات
التداول املقدمة من جانبنا ،باإلضافة إZى جميع املعامالت الHI
نجرbcا معكم.
 1.2نحن جهة مرخصة ومقننة gي اململكة املتحدة من قبل هيئة
الرقابة املالية gي اململكة املتحدة ) ،(FCAبرقم تسجيل .113942
العنوان املسجل لهيئة الرقابة املالية gي اململكة املتحدة ) (FCAهو
 .12 Endeavour Square, London E20 1JNوفيما يتعلق بأنواع
معينة من العقود ال HIنقدمها ،فإننا نخضع لتنظيم جهات حكومية
أو مهنية أخرى ،وهذﻩ ال|تيبات قد ورد ذكرها gي الشروط
التكميلية ذات الصلة .يقع مقر عملنا الرئيg HيPark House, 16 :
.Finsbury Circus, London EC2M 7EB
 1.3تتألف الاتفاقية املمة بيننا فيما يتعلق بخدمات التداول
املقدمة من جانبنا ،من املستندات التالية:
•

نموذج الطلب؛

•

هذﻩ الشروط العامة؛ و

 ،19فإنه gي حالة ظهر أي تناقض ب ن ما نصت عليه هذﻩ
الشروط العامة وما جاء gي الشروط التكميلية ،فحينئذ
ُيعمل بما ورد gي الشروط التكميلية.
 1.6نقدم التوجb°ات والتحذيرات فيما يتعلق باملخاطر املرتبطة
باملنتجات ال HIتتم إتاح©bا بموجب هذﻩ الاتفاقية gي امللحق رقم 1
املرفق b¥ذﻩ الشروط العامة
 1.7توجد مواد أخرى تشرح ٔالاساس الذي نتعامل عليه معكم لكbµا
ﻻ تمثل ً
جزءا من هذﻩ الاتفاقية وذلك مثل:
• "معلومات السوق" ،وTي ال HIتقدم التفاصيل التجارية
الخاصة بكل "سوق" ع£ى حدة ،بما gي ذلك "ساعات
السوق" ،و"عوامل الهامش" ،وغ  ذلك من املتطلبات
ٔالاخرى الخاصة بالتعامل gي كل سوق ع£ى حدة .وتوجد "
معلومات السوق " gي "منصة التداول" .إذا ما اخ|تم
استخدام تطبيقات استضافة أو تداول خارجية )مثل
 ،(MetaTraderفإن املعلومات الخاصة بتطبيقات
الاستضافة أو التداول هذﻩ ،وال HIتكون متاحة ع£ى
املوقع ٕالالك|وني ،تكون مكملة للمعلومات املتعلقة
بالسوق؛ ً
علما بأنه gي حال ظهور أي تناقضات ،فحينئذ
ُيعمل بما ورد gي "معلومات السوق" .يجوز لنا إدخال
التغي ات ع£ى "معلومات السوق" من ح ن آلخر ،وسوف
ً
نوفر لكم نسخا محدثة من معلومات السوق ع£ى منصة
التداول.
• موقعنا ٕالالك|وني – بما gي ذلك منصة التداول الخاصة
بنا ،وال HIسوف تتداولون معنا من خاللها؛ و

• الشروط التكميلية الخاصة باملنتج ذي الصلة.
يشار إZى هذﻩ املستندات مجتمعة باسم "الاتفاقية".
 1.4تحل هذﻩ الاتفاقية محل كافة الشروط ؤالاحكام
السابقة  ،وأي تعديالت تدخل ع£ى تلك الشروط ؤالاحكام،
ً
اعتبارا من التاريخ املحدد ،أو التاريخ الذي
ويسري العمل b¥ا
نقر فيه بقبولنا نموذج الطلب املقدم من جانبكم.
 1.5يخضع كل منتج من املنتجات ال HIنقدمها للشروط
التكميلية الخاصة به .تقدم لكم الشروط التكميلية معلومات
عن نوع املنتجات وطبيع©bا ال HIتكون لها عالقة بخدماتنا الHI
نقدمها بموجب هذﻩ الاتفاقية ،وTي تع ن الشروط ؤالاحكام
ال HIيتم بموج«bا تقديم هذﻩ املنتجات .و ً
وفقا لنص البند -4
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إشعاراتنا وسياساتنا – إشعار التحذير من املخاطر،
وسياسة التداول وتنفيذ ٔالاوامر ،وسياسة تضارب
املصالح الخاصة بنا ،وأي إشعارات تتعلق بمنصات
التداول الخاصة بأطراف ثالثة )يشار إلb°ا مجتمعة باسم
"ٕالاشعارات والسياسات"( .ورد بيان هذﻩ ٕالاشعارات
والسياسات gي املالحق املرفقة بالشروط العامة .يجوز لنا
إدخال تغي ات ع£ى ٕالاشعارات والسياسات الخاصة بنا

ً
من ح ن آلخر ،وسوف نوفر لكم نسخا حديثة من
إشعاراتنا وسياساتنا ع£ى موقعنا ٕالالك|وني.
 1.8برجاء قراءة الاتفاقية وٕالاشعارات والسياسات بعناية،
والاستفسار منا حول أي HÊء ﻻ يتس ÈÉلكم فهمه .وما لم
ً
خطيا ع£ى عدم تطبيق أي جزء من هذﻩ الاتفاقية،
نتفق
ُ
فإننا سوف نقر هذﻩ الاتفاقية كوثيقة شاملة لجميع الشروط
ذات الصلة فيما يتعلق بخدمات التداول ال HIنقوم بتقديمها،
وبأي صفقات تموbËا معنا .تكون الصفقات ال HIنمها
ً
ملزمة قانونا وقابلة لإلنفاذ.
معكم ،بموجب هذﻩ الاتفاقيةِ ،
وإنكم بتوقيعكم ع£ى نموذج الطلب ،أو تقديمكم الطلب
ً
إلك|ونيا ع£ى موقعنا ٕالالك|وني ،أو من خالل تطبيق الهاتف
الجوال ،حسبما ينطبق ،تؤكدون قبولكم شروط الاتفاقية.
وعليه فإنه عند فتحنا حساب لكم ،فإنكم سوف تكونون
مقيدين باﻻتفاقية gي تعامالتكم معنا.
 1.9يكون للكلمات والتعب ات املعاني املبينة قرين كل مbµا gي
التعريفات املنصوص علb°ا بالبند  .34وأي إشارات إZى املواد و
البنود Tي إشارات للمواد و البنود املنصوص علb°ا gي هذﻩ
الشروط العامة ،ما لم يرد النص ع£ى خالف ذلك.
وما لم يتطلب ٔالامر تقديم إشعار خطي ،طبقاً
1.10
ألحكام هذﻩ الاتفاقية ،فإنه يجوز لكم التواصل معنا خطياً
)بما gي ذلك التواصل من خالل اليد ٕالالك|وني ،أو
باستخدام أي وسيلة إلك|ونية أخرى( ،أو ً
شفb°ا )بما gي ذلك
من خالل الهاتف( .ويمكن أن تتاح لكم خصائص اليد
ٕالالك|وني ،واملحادثات ،والرسائل النصية والفورية ،سواء
أكانت مرسلة ع ٕالان|نت ،أو ع أي شبكة أخرى مشمولة
بحق امللكية ،أو ع أي حاسوب ،أو جهاز نداء آZي ،أو أي جهاز
ﻻسلكي آخر ،أو غ  ذلك من الوسائل ٔالاخرى ،كنوع من
التسهيل عليكم لتعزيز تواصلكم معنا .وباستثناء ما يرد النص
عليه بخالف ٓالاتي gي البند  ،4.1ﻻ يجوز لكم استخدام هذﻩ
الخصائص gي طلب أي صفقة ،أو إجازbÕا ،أو تفعيلها ،أو gي
إرسال أي تعليمات بتحويل أموال ،أو gي أي عملية تواصل
أخرى تتطلب إجازة خطية غ  إلك|ونية .ونحن لن نتحمل
املسؤولية عن أي خسائر أو أضرار تنجم عن عدم قبول أي
أمر أو عدم معالجته .وإنكم ،بموجب هذﻩ الاتفاقية ،توافقون
ع£ى أنكم ملزمون باستخدام هذﻩ الخصائص ً
طبقا للقوان ن
واللوائح املعمول b¥ا ،وﻻ يجوز لكم استخدامها gي إرسال
معلومات غ  ﻻئقة ،بما gي ذلك املعلومات ال HIقد تعت مخلة
باآلداب ،أو ذات مضمون يحتوي ع£ى تشه  أو تحرش أو
احتيال.
ُ
 1.11تكون لغة التواصل Tي اللغة ٕالانجل Ùية ،وسوف نحرر لكم
املستندات واملعلومات ٔالاخرى ال HIتصدر عنا باللغة

2
2.1

2.2

2.3

2.4
--

ً
حسابا لدينا توافقون ع£ى الحصول ع£ى
ٕالانجل Ùية .بفتحكم
ً
خدمات التداول منا باللغة ٕالانجل Ùية ،وطبقا للشروط
ؤالاحكام املنصوص علb°ا gي هذﻩ الاتفاقية .يجوز لنا ،وفق
مطلق تقديرنا ،أن نقدم الدعم بلغة محليةً .
علما بأنه عند
ترجمة أي مستند إZى لغة أخرى ،فإن تلك ال|جمة سوف
تكون لغرض العلم فقطg ،ي ح ن ُيعمل بالنسخة املحررة
باللغة ٕالانجل Ùية.
معلومات عامة
خدمة التداول ال HIنقدمها Tي خدمة إلك|ونية ،وتوافقون
بشكل محدد ع£ى تواصلنا معكم  ،سواء من خالل اليد
ٕالالك|وني أو ع خدمة الرسائل النصية  SMSأو من خالل
الخطابات أو ع الهاتف أو باستخدام أي وسيلة إلك|ونية
ً
خطيا .ونحن لن نرسل
أخرى أو بأي طرق يتم الاتفاق علb°ا
لكم صورة ورقية من أي مراسلة قمنا بإرسالها إليكم ،ما لم
نتلقى طلب منكم بالقيام بذلك .نحتفظ بالحق gي فرض
رسوم ع£ى املراسالت و/أو املستندات ال HIيتم إرسالها لكم
ً
ورقيا.
تؤكدون ع£ى أنه يمكنكم استخدام ٕالان|نت بشكل منتظم،
وتوافقون ع£ى تزويدنا إياكم باملعلومات املتعلقة بنا
وبخدماتنا )بما gي ذلك املعلومات املتعلقة باألسواق(،
وبتكاليفنا ورسومنا واملعلومات املتعلقة باملنتجات وٕالاشعارات
والسياسات الخاصة بنا وأي معلومات أخرى يتع ن علينا أن
نقدمها لكم بما يتفق مع القواعد ال HIتم وضعها من جانب
هيئة الرقابة املالية gي اململكة املتحدة ) (FCAأو من خالل
اليد ٕالالك|وني ،أو من خالل إتاحة هذﻩ املعلومات ع£ى
موقعنا ٕالالك|وني أو ع£ى منصة التداول؛ ع£ى أن يتم هذا
دون املساس بأي حقوق تكفل لكم الحق gي طلب نسخ من
املعلومات أو ،من خالل إخطارنا ً
خطيا ،بتلقي هذﻩ املعلومات
gي نسخ ورقية ،وليس عن طريق اليد ٕالالك|وني أو الوسائل
ٕالالك|ونية ٔالاخرى .نحن نحتفظ بالحق gي فرض رسوم ع£ى
املعلومات و  /أو املستندات ال HIيتم إرسالها لكم ً
ورقيا.
وما لم نخطركم بخالف ذلك ،فإننا سوف نصنفكم كعميل
فردي ،ألغراض قواعد هيئة الرقابة املالية gي اململكة املتحدة
) . (FCAويجوز لكم طلب تصنيف مختلف ،لكننا إذا وافقنا
ع£ى هذا الطلب ،فإنكم سوف تفقدون الحماية ال HIتوفرها
بعض قواعد هيئة الرقابة املالية gي اململكة املتحدة ). (FCA
قد نرغب gي ظل ظروف معينة إعادة تصنيفكم ،لكننا إذا ما
قمنا بذلك ،فسوف نشرح لكم بوضوح السبب وراء اتخاذنا
ذلك ٕالاجراء ،وسوف نوضح لكم كذلك ٔالاثر الذي سيضفيه
هذا ع£ى حقوق الحماية والتعويض املكفولة لكم.
سوف نتعامل معكم بصفتنا الجهة الرئيسية املسؤولة عنكم
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ً
حسابا لدينا .يجوز لنا فتح حسابات مختلفة لكم ،تتضمن
ً
ً
واحدا أو أك çمن "الحسابات العامة" )وال HIتتضمن
حسابا
الحسابات محدودة املخاطر ،وحسابات مختلفة ألنواع
مختلفة من املنتجات( ،وكذا حسابات مقاصة مستقلة
وفردية ) .(ISCA Accountsوبناء ع£ى معرفتكم ،وختكم،
وأنواع الصفقات ،فإن بعض أنواع وخصائص الحسابات قد
تتاح /أو ﻻ تتاح لكم .عند فتحنا حساب لكم ،سوف نخطركم
بنوع الحساب الذي تم فتحه .ونحن نحتفظ بالحق gي رفض
فتح أي حساب ألي سبب من ٔالاسباب .وإضافة إZى ما سبق،
يجوز لنا أن نغ  خصائص حساباتنا ،أو معاي هاg ،ي أي وقت
من ٔالاوقات ،عن طريق إخطاركم بذلك التغي  ،سواء ع
موقعنا ٕالالك|وني أو ع منصة التداول أو اليد ٕالالك|وني،
أو باستخدام أي وسيلة أخرى .وباستثناء ما يرد النص عليه
بخالف ذلك gي هذﻩ الاتفاقية )بما gي ذلك ما يكون gي حدود
ما هو منصوص عليه gي البند  ،9-3وgي تعريف "تاريخ تسليم
بيانات املحفظة" gي البند  ،(34يسري العمل b¥ذﻩ الشروط
العامة بشكل مستقل ع£ى كل حساب نقوم بفتحه لكم ع£ى
حدة .هذا يع HÉأنه سوف يتم استخدام رصيد نقدي مستقل
وصاgي حقوق ملكية ومورد للتداول وإجماZي للهامش ومستوى
لتصفية الهامش فيما يتعلق بكل حساب ع£ى حدة ،وأنه
عقب أي حالة إخالل أو حدث مستحق لبدل نقدي أو إخالل
من جانب غرفة املقاصة ،سوف يتم التعامل مع الصفقات
واملراكز املفتوحة املتعلقة بكل حساب ع£ى حدة بشكل
مستقل عن الصفقات واملراكز املفتوحة املتعلقة بكل حساب
ً
آخر .وﻻ يجوز نقل أي مركز مفتوح ،مما يكون
محجوزا gي
أحد الحسابات ،إZى أي حساب آخر ،إﻻ بإقفال ذلك املركز
املفتوح وإبرام صفقة جديدة إلنشاء مركز مفتوح gي حساب
ً
آخر .وبغض النظر عما سبق ،ووفقا لوانAن املعمول `aا،
فإنه إذا كان لديكم أك@ من حساب ،فعندئذ يحق لنا ،وفق
مطلق تقديرنا )ودون إلزامنا بذلك( أن نجري عملية
مقاصة ،دونما إخطار ،ألي رصيد نقدي ،أو صا=ي حقوق
ملكية أو مورد للتداول أو غ @Aذلك من ٔالاموال ٔالاخرى ،مما
ً
يكون
متاحا =ي أحد حساباتكم ،مقابل أي من الvwاماتكم
تجاهنا )بما =ي ذلك سداد متطلبات الهامش ،أو الالvwامات
الخاصة بحساب واحد أو أك@ من حساباتكم ٔالاخرى(،
وذلك ح bdلو أدى إجراء تلك املقاصة إى إقفال املراكز
املفتوحة =ي أي حساب يتم تحويل ٔالاموال منه.
 3.2ﻻ يمكن تشغيل الحسابات محدودة املخاطرg ،ي حالة
عرضها ،إﻻ إذا تم تحديد "أمر مضمون إليقاف الخسائر" مع
كل صفقة ُيؤمر بفتحها )انظر البند  .(8وسوف يتم توف  املزيد
من املعلومات فيما يتعلق بتفاصيل الحسابات املتاحة ع£ى

وليس بصفتنا وكيل يعمل نيابة عنكم .هذا يع HÉأن أي
صفقات سيتم الاتفاق علb°ا مباشرة بيننا وبينكم ،وأننا سوف
نكون الطرف النظ  gي جميع صفقاتكم.
 2.5وما لم نتفق ع£ى خالف ذلك ً
خطيا ،سوف تتعاملون معنا
كذلك بصفتنا جهة رئيسية وليس وكيال عن /أو ممثل ن
لشخص آخر .وعليكم أﻻ تسمحوا ألي شخص بالتعامل نيابة
عنكم ،ما لم نوافق ع£ى أن يتصرف ذلك الشخص
)"الوكيل"( نيابة عنكم .يحق لنا أن نعتمد ع£ى أي تعليمات
ترد إلينا من جانب الوكيل ،فيما يتعلق بحسابكم .ويجوز لنا
التأكيد ع£ى تمتع الوكيل بصالحية التصرف نيابة عنكمg ،ي
أي وقت نراﻩ ً
مالئما بشكل معقول.
 2.6وألجل أن نضمن تمكننا من التعامل معكم والوفاء باﻻل|Ùامات
املفروضة علينا بموجب القوان ن واللوائح املعمول b¥ا ،سوف
تقدمون لنا ،حسب الاقتضاء ،معرف الكيان القانوني الخاص
بكم )") ("LEIشريطة أن تثبت أهليتكم للحصول ع£ى هذا
املعرف( أو أي معلومات أخرى ذات صلة  -ع£ى سبيل املثال،
بيانات الجنسيتة حيث إننا سنحتاج لتحديد معرف العميل
الوط HÉالخاص بكم.
 2.7نحن لن نقدم لكم أي مشورة بخصوص مزايا أي صفقة
معينة ،و سنلvwم بالتعامل معكم ع,ى أساس التنفيذ فقط.
ً
علما بأنه لم يثبت تفويضنا أي من موظفينا بموجب
تصريح منا أو بمقت~} bقواعد هيئة الرقابة املالية =ي
اململكة املتحدة ) (FCAلتقديم أي مشورة استثمارية لكم.
ً
وتبعا لذلك ،فإنه ال يجوز لكم اعتبار أي صفقات أو
اس@wاتيجيات تداول مق@wحة أو أي مراسالت أخرى ،خطية
أو شفهية ،من جانبنا بمثابة توصيات أو نصائح بشأن
ً
تعب@Aا عن رؤيتنا
الاستثمارات املالئمة ،وال يجوز اعتبار ذلك
بخصوص مدى مالءمة أي صفقة معينة لكم أو ألهدافكم
املالية ،وإنما يجب أن تعتمدوا ع,ى تقديركم الخاص فيما
يتعلق بأي قرار استثماري تتخذونه بشأن حسابكم .و=ي حال
رغبتكم =ي الحصول ع,ى مشورة استثمارية أو ضريبية،
يرى الاتصال بمستشار استثماري أو ضري مستقل.
 2.8إنكم لن تحصلوا ع£ى أي حقوق ملكية ،أو حقوق تسليم ،أو
غ  ذلك من الحقوق ٔالاخرىg ،ي أي أصول أساسية ،نتيجة
إلبرام أي صفقة معنا .كما أننا لن نقنل لكم حق ملكية أي
من السندات ٔالاساسية ،أو أي حقوق فb°ا )مثل حقوق
التصويت ،أو ال|Ùامات التسليم(.
ب .التعامل معنا
 3حسابكم
 3.1بعد قبولنا نموذج الطلب املقدم من جانبكم ،نفتح لكم
--
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3
3.6.4

3.7

موقعنا ٕالالك|وني.
نحن ملزمون ،بموجب قواعد هيئة الرقابة املالية gي اململكة
املتحدة ) ، (FCAبالحصول ع£ى معلومات بخصوص معرفتكم
وختكم الاستثمارية ذات الصلة ،ح ÈIيتس ÈÉلنا تقييم مدى
مالءمة أي خدمة معينة ،أو منتج مع ن ،لكم؛ وgي حال ثبت
عدم مالءمة الخدمة أو املنتج لكم ،فحينئذ سوف نقوم
بتحذيركم بالشكل املناسبً .
علما بأنه إذا ما اخ|تم عدم
تزويدنا باملعلومات ال HIنطل«bا ،أو عدم تقديم معلومات
كافية ،فإننا لن نستطيع عندئذ تحديد مدى مالءمة الخدمة
ً
تحذيرا
أو املنتج لكم .سوف نرسل لكمg ،ي مثل هذﻩ الحاﻻت،
ً
مناسبا وgي تلك الحالة قد ﻻ نتمكن من فتح حساب لكم .يêى
العلم بأننا غ  ملزم ن بتقييم ،أو ضمان ،مدى مالءمة أي
صفقة تطلبوbËا.
نل|Ùم كذلك بالحصول ع£ى معلومات معينة بشأن أنشطتكم
الاستثمارية ٔالاخرى ،ح ÈIيتس ÈÉلنا التحقق من وضعكم،
ألغراض اللوائح السارية ع£ى تداول املشتقات خارج البورصة.
تتعهدون ،بموجب هذﻩ الاتفاقية ،بأن أي معلومات تقدموbËا
ليا Tي معلومات صحيحة .ويجب عليكم إخطارنا gي الحال بأي
تغي  جوهري يطرأ ع£ى املعلومات املقدمة إلينا gي نموذج
الطلب الخاص بكم ،أو من خالل أي وسيلة أخرى ،بما gي
ذلك أي تغي  gي بيانات الاتصال الخاصة بكم أو gي وضعكم
املاZي أو gي أي من املعلومات ال HIوردت ٕالاشارة إلb°ا gي البند
 3-3أو .4-3
وفيما يتعلق بكل حساب نقوم بفتحه لكم ،سوف نمنحكم
رقم حساب و/أو اسم مستخدم )حسبما ينطبق( متفرد،
ً
فضال عن أننا سنطلب بيانات أمنية أخرى حسبما نراﻩ ً
مالئما:
تتحملون املسؤولية عن الحفاظ ع£ى سرية بياناتكم ٔالامنية
)بما gي ذلك رقم حسابكم و/أو اسم املستخدم الخاص بكم،
حسبما ينطبق(؛
توافقون ،بموجب هذﻩ الاتفاقية ،ع£ى عدم ٕالافصاح عن رقم
حسابكم ،و/أو اسم املستخدم الخاص بكم ،حسبما ينطبق،
أو عن أي معلومات أمنية أخرى ،ألي شخص آخر؛
يجوز لنا أن نتفق مع وكيلكم ،أو مع أي مالك ن لحساب
مش|ك ،ع£ى بيانات أمنية منفصلة عن تلك الخاصة بكم؛
gي حال تعاملكم معنا ،أو تقديمكم أي تعليمات لنا ،فإننا
سوف نطلب تفاصيل بياناتكم ٔالامنية ،بما gي ذلك رقم
حسابكم )أو رقم حساب وكيلكمg ،ي حال تعامل وكيلكم
معنا( و/أو اسم املستخدم ،حسبما ينطبق.
وباستثناء ما يرد النص عليه بخالف ذلك gي هذا البند ،7-3
تتحملون املسؤولية عن سداد قيمة أي خسائر أو رسوم أو
مصروفات تنشأ عن الصفقات املمة ،أو التعليمات املقدمة،

من خالل رقم حسابكم ،و/أو اسم املستخدم الخاص بكم،
حسبما ينطبق ،و/أو بياناتكم ٔالامنيةً .
علما بأنكم ﻻ تتحملون
املسؤولية عن الخسائر إذا ما أمكن إثبات أن تلك الخسائر
قد نتجت عن وصول شخص ما إZى منصة التداول الخاصة
بنا ،عن طريق اخ|اق أنظمتنا )أي عن طريق "القرصنة"( ،إﻻ
إذا كان وصول ذلك الشخص ملنصة التداول ً
ناتجا عن عدم
امتثالكم ألحكام البندين  5-3أو  .5-26وgي حال عدم امتثالكم
ألحكام هذين البندين ،تتحملون املسؤولية عن الخسائر الHI
ت|تب ع£ى ذلك.
g 3.8ي حال فتحكم أي حساب مش|ك باسمكم وأسماء أشخاص
آخرين ،فسوف ي|تب ع£ى ذلك ما ي£ي:
 3.8.1يجوز لنا التصرف وفق التعليمات ال HIتصدر عنكم ،أو عن
أي شخص آخر ممن تم فتح الحساب باسمهم )يشار إZى كل
واحد منكم باسم "صاحب الحساب املش|ك"( ،بما gي ذلك
التعليمات الخاصة بالتداول .ويجوز لناg ،ي حاﻻت معينة ،أن
نطلب تعليمات من جميع أصحاب الحساب املش|ك؛
 3.8.2يجوز لنا تقديم أي إشعار ،أو إرسال أي مراسلة ،لكم أو إZى
أي من أصحاب الحساب املش|ك ٓالاخرين؛
 3.8.3يتحمل كل فرد من أصحاب الحساب املش|ك املسؤولية
وحدﻩ أو باﻻش|اك مع ٔالافراد ٓالاخرين عن الخسائر أو الرسوم
أو املصروفات ال HIتنشأ عن الحساب املش|ك .هذا يع ،HÉمن
ب ن أمور أخرى ،أن أي أموال مستحقة ع£ى الحساب ذي
الصلة ،تكون واجبة السداد ،بالكامل ،عليكم ،أو ع£ى أي من
أصحاب الحساب املش|ك ٓالاخرين؛
 3.8.4يجوز لناg ،ي حال وفاتكم ،أو وفاة أي من أصحاب الحساب
املش|ك ٓالاخرين ،تلقي التعليمات من الشخص املتبقي )أو
ٔالاشخاص املتبق ن( ع£ى قيد الحياة ،وكذا سداد أي أرصدة
إليه )أو إلb°م(.
g 3.9ي حدود ما تسمح به القوان ن ؤالانظمة السارية ،قد
نخطركم بأن حساباتكم سوف تكون "حسابات م|ابطة".
ويجوز تجميع حساباتكم امل|ابطة ألغراض حساب مستوى
الهامش أو إجماZي الهامش الخاص بكم ،أو غ  ذلك حسبما
هو منصوص عليه gي هذﻩ الاتفاقية .ومن ناحية أخرى ،ﻻ
يجوز اعتبار أي حساب عام ،وأي حساب مقاصة مستقل
وفردي ) ،(ISCAحساب ن م|ابط ن كل مbµما مع ٓالاخر.
ً
مقوما بعملة أساسية .ويمكنكم العثور
 3.10سوف يكون حسابكم
ع£ى عملتكم ٔالاساسية ع£ى منصة التداول .ونحن لن نقبل أي
أموال إﻻ بعملتكم ٔالاساسية .ويجوز تنفيذ الصفقات املتعلقة
بأسواق معينة بعمالت أخرى ،لكن يجوز تقييم املراكز
املفتوحة ال HIسوف تنتج عن ذلك ،بالعملة ٔالاساسية ،أو
يجوز تحويل تلك املراكز املفتوحة إZى العملة ٔالاساسيةً ،
طبقا
--
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لنص البند  ،18أو للشروط التكميلية ذات الصلة.
 3.11سوف يتم تسجيل أي قيود دائنة أو مدينة ،بما gي ذلك أي
رسوم للتمويل اليومي ،أو حوالات وسحوبات ،لحسابكم ،مع
تحملكم املسؤولية عن مراقبة مراكزكم املفتوحة ومراقبة أي
نشاط gي حسابكم .ونحن غ  ملزم ن بمراقبة أي صفقة أو
أمر أو مركز مفتوح ،أو بتقديم أي مشورة لكم بخصوص
التأث ات ال HIيضفb°ا أي من ذلك .ويجوز لكم الوصول إZى
بيانات حسابكم من خالل تسجيل الدخول إZى منصة
التداول ،أو عن طريق الاتصال بإدارة العمالء.
 4التعليمات وأساس التعامل
 4.1يجوز لكم تقديم أي أمر من خالل منصة التداول ،أو بأي
ً
خطيا من ح ن آلخر .وgي تلك
شكل آخر حسبما نحددﻩ لكم
الحاﻻت يسري ٓالاتي:
َ
عرضون إبرام صفقة
 4.1.1إذا ما قمتم بذلك ،فإنكم b¥ذا الشكل ت ِ
معنا بالسعر الذي نحددﻩ )أو ضمن أق Èðتغ  للسعر يمكن
احتماله ،والذي يتم تحديدﻩ من جانبكم ،إذا كان ذلك
ً
منطبقا ع£ى حسابكم( عند ثبوت استيفائكم لجميع البيانات
الالزامية ،والنقر ع£ى ٔالايقونة ذات الصلة؛
 4.1.2عندما نستلم أمركم ،سوف نقدم لكم إقر ًارا إلك|ونياً
باستالمه ،لكننا وإياكم لن نكون ملزم ن بأي صفقة إﻻ عندما
ُ
يتم ٕالابالغ عن تفاصيل الصفقة امل َنفذة ع£ى منصة التداول.
ُ
وgي حال عدم رؤيتكم تفاصيل الصفقة امل َنفذة ع£ى منصة
التداول ،يرóى الاتصال بنا gي الحال لتأكيد حالة الصفقة.
وبعد قيامنا بتنفيذ الصفقة ،سوف نرسل لكم إشعار عقد،
حسبما هو منصوص عليه gي البند .12
 4.2قد نقبل ٔالاوامر ع الهاتف؛ ً
علما بأنه عند تقديمكم أي أمر
ع الهاتف ،فحينئذ ينطبق ٓالاتي:
ً
 4.2.1تمثل تعليماتكم الشفهية بالتداول عرضا إلبرام أي صفقة
بالسعر الذي نحددﻩ .ولن يتم قبول الصفقات املطلوبة ع
الهاتف ،إﻻ "بسعرنا" الحاZي؛
 4.2.2ﻻ يجوز لكم تقديم أمر ع الهاتف إﻻ من خالل التحدث
املباشر للشخص املفوض بذلك .ونحن لن نقبل أي أمر يتم
تركه مع موظف ن آخرين ،أو يتم تسجيله ع£ى آلة الرد ع£ى
املكاملات الهاتفية أو باستخدام أي وسيلة أخرى من وسائل
اليد الصوتي؛
 4.2.3لن نكون وإياكم ملزم ن بأي صفقة إﻻ إذا أكد املوظف
املفوض من جانبنا أن العرض قد تم قبوله .وبعد أن نقوم
بتنفيذ الصفقة ،سوف نرسل لكم إشعار عقد ،حسبما هو
منصوص عليه gي البند .12
 4.3يجوز لكم تقديم أمر إلك|وني ع£ى منصة التداول gي أي
وقت ،أو يجوز لكم تقديم أمر ع الهاتف ،من خالل التحدث

إZى ّ
املقدم املفوض خالل ساعات التداول الخاصة بنا .لكننا
لن نقوم بتنفيذ أي صفقات إﻻ خالل ٔالاوقات ال HIتندرج
ضمن نطاق ساعات التداول الخاصة بنا ،وساعات السوق
الخاصة بالسوق ذات الصلة؛ ً
علما بأن "ساعات السوق" Tي
تلك ٔالاوقات املحددة gي املعلومات املتعلقة باألسواق والHI
يجوز تغي ها من ح ن آلخر.
 4.4ﻻ تمثل ٔالاسعار ال HIيتم تحديدها من جانبنا )سواء ع
الهاتف أو من خالل منصة التداول أو باستخدام أي وسيلة
ً
ً
تعاقديا إلبرام أي أي صفقة
عرضا
أخرى بخالف ذلك(
باألسعار املحددة ،أو ع£ى ٕالاطالق .ونحن نحتفظ بالحق gي
رفض إبرام أي صفقة .تشمل هذﻩ الحاﻻت تشتمل ،ع£ى
سبيل املثال ﻻ الحصر  -أي حالة أو أك çمن الحاﻻت التالية:
 4.4.1إذا ثبت طلب الصفقات خارج ساعات السوق )البند (4.3؛
 4.4.2إذا تجاوزت الصفقات ،بشكل منفرد ،أو gي املجمل ،الحد
ٔالاق Èðللكمية ،أو قلت عن الحد ٔالادنى للكمية ،الذي نكون
قد حددناﻩ للسوق ذات الصلة )البند (4.6؛
 4.4.3إذا تجاوز سعرنا ،ع£ى نحو غ  مناسب ،أق Èðتغ  للسعر
يمكن احتماله ،مما يكون قد تم تحديدﻩ )إذا كان ذلك
ً
منطبقا ع£ى حسابكم( )البند (5.6؛
 4.4.4إذا لم يكن مورد التداول الخاص بكم ً
كافيا لتمويل الصفقة
املق|حة )البند (10؛
 4.4.5إذا كان إبرام الصفقة سيتسبب gي تجاوزكم الحد ٔالاقÈð
إلجماZي الهامش ،إن وجد ،والذي يكون ً
ساريا ع£ى حسابكم
)البند (10؛
ً
 4.4.6إذا كان سعرنا ،أو الصفقة ،ناتجا عن خطأ ظاهر )البند (14؛
 4.4.7إذا وقعت أحداث خارجة عن نطاق سيطرتنا ،أو أي "حاﻻت
اضطراب gي السوق" )البند (15؛
 4.4.8إذا لم تسددوا أي مبالغ مستحقة عليكم لنا )البند (16؛
ً
 4.4.9إذا ما اعتقدنا أن الصفقة قد تشكل خرقا لهذﻩ الاتفاقية ،أو
سار عليكم أو علينا.
ألي شرط قانوني أو تنظيم ،Hمما هو ٍ
 4.5إذا ما قبلنا أي صفقة قبل معرفتنا بوقوع أي من ٔالامور
املشار إلb°ا gي البنود  1-4-4إZى  ،9-4-4فإنه يجوز لنا ،وفق
مطلق تقديرنا ،أن نعت الصفقة ﻻغية ،أو أن نقفل املركز
املفتوح بسعرنا الحاZي وقت إقفالنا املركز املفتوح .وإذا ما
اخ|نا استيقاء املركز املفتوح ،فإنكم سوف تكونون ملزم ن
بأداء كامل قيمة الصفقة عند إقفالها.
 4.6يجوز لنا تعي ن حدود دنيا وقصوى للكميات ،فيما يتعلق
بفتح و/أو إقفال الصفقات gي كل سوق ع£ى حدة ،وكذا يجوز
لنا تحديد حدود دنيا وقصوى مختلفة للصفقات املطلوبة
ع£ى منصة التداول ،أو ع الهاتف؛ ع£ى أن يتم ٕالاعالن عن
الحدود الدنيا والقصوى للكميات )إن وجد( gي املعلومات
--
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املتعلقة باألسواق .وتخضع الصفقات ،املتعلقة بإقفال أي
مركز مفتوح ،للحد ٔالادنى والحد ٔالاق Èðللكمية ،اللذين
يكونان ساري ن وقت تنفيذ صفقة ٕالاقفالً .
علما بأننا قد ﻻ
نتمكن من تنفيذ بعض الصفقات بسعرنا ،وال HIتكون أع£ى
من الحد ٔالاق ،Èðأو أقل من الحد ٔالادنى ،املحدد من جانبنا
للكمية بسعرنا .وgي حال رغبتم gي تنفيذ صفقة يتجاوز
حجمها الحد ٔالاق Èðاملحدد من جانبنا للكمية ،فعندئذ
يجوز لكم طلب تسع ة .وgي حال تنفيذ أي صفقة من خالل
عدة صفقات بأسعار متنوعة ،فإننا سوف نفرض عليكم
ً
رسوما وعمولة منفصلة عن كل صفقة مستقلة .وgي حال
تقديم أو إصدار تعليمات بخصوص صفقات متعددة ،تتجاوز
gي مجموعها الحد ٔالاق Èðاملحدد من جانبنا للكمية الخاصة
بالسوق ذات الصلة ،فحينئذ يجوز لنا ،وفق مطلق تقديرنا،
اتخاذ أي من ٕالاجراءات التالية) :أ( رفض إبرام كل الصفقات
أو بعضها؛ و/أو )ب( تنفيذ جزء من صفقاتكم؛ و/أو )جـ( زيادة
معدل الهامش املفروض ع£ى مراكزكم بالسوق ذات الصلة.
ويجوز لنا تغي  الحد ٔالادنى والحد ٔالاق Èðللكمية من ح ن
آلخرً ،
علما بأن الحدود الدنيا والقصوى الجديدة للكميات
ً
اعتبارا من وقت نشرها.
سوف يسري العمل b¥ا
ً
 4.7ومع مراعاة حقنا gي رفض إبرام أي صفقة وفقا ألحكام البند
 ،4-4فإننا سوف نبذل قصارى الجهود املعقولة لتنفيذ أي
صفقة معينة gي غضون ف|ة زمنية معقولة ،وذلك بعد
استالمنا لتلك الصفقة ،أو بعد استيفاء الشروط الخاصة
بأي أمر ذي صلة.
 4.8وgي حالة تجاوز مركزكم املفتوح للحد ٔالاق Èðاملحدد من
جانبنا للكمية ،مع عدم إقفالكم لذلك املركز املفتوح قبل
تاريخ ان©bائه ،فحينئذ يجوز لنا تمديد أجل الاستحقاق للمركز
ً
املفتوح بدﻻ من تسويته.
 4.9وفيما يتعلق بأي صفقة مؤهلة للمقاصة ،يجب عليكم
"اختيار حساب مقاصة" بإخطار إدارة العمالء قبل تقديم أي
أمر .وgي حال عدم قيامكم بذلك ،قد ﻻ تستطيعون تقديم
أوامر جديدة ،أو إبرام صفقات جديدة ،ع£ى حسابكم،
وسوف نحتفظ بحقنا gي حجز مراكزكم املفتوحة gي أي
حساب عام ،وسوف نعت أنكم قد قمتم باختيار حساب
مقاصة فقط بالنسبة ألحد حسابات املقاصة املستقلة
والشاملة ) ،(OSCAما لم يثبت تلقينا تعليمات منكم بخالف
ذلك .ويجوز لكمg ،ي أي وقت من ٔالاوقات ،تغي  الحساب
املتقاص الذي اخ|تموﻩ ،من خالل اختيار حساب مقاصة
جديد .وgي حال اختياركم أك çمن حساب مقاصة واحد ،فإن
أحدث الحسابات املتقاصة املختارة هو الذي سيسود.
g 4.10ي حالة قيامكم بذلكg ،ي أي وقت من ٔالاوقات ،باختيار

حساب مقاصة فقط بالنسبة ألحد حسابات املقاصة
املستقلة والفردية ) ،(ISCAفحينئذ يجب عليكم gي الحال
ً
إقفال أي مركز مفتوح لديكم ،مما يكون
محجوزا gي أي
حساب عامً ،
طبقا لنص البند  .6وgي حال عدم قيامكم
بذلك ،يجوز لنا إقفال أي مراكز مفتوحة من هذا القبيل،
ً
وفقا ألحكام البند .7-16
g 4.11ي حالة اختياركم حساب مقاصة فقط بالنسبة ألحد
حسابات املقاصة املستقلة والشاملة )g ،(OSCAي أي وقت من
ٔالاوقات ،فحينئذ يجب عليكم gي الحال إقفال أي مركز
ً
مفتوح لديكم ،يكون
محجوزا gي أي حساب مقاصة مستقل
وفردي )ً ،(ISCA
طبقا لنص البند  .6وgي حال عدم قيامكم
بذلك ،فإنه يجوز لنا إقفال أي مراكز مفتوحة من هذا
القبيلً ،
وفقا ألحكام البند .7-16
g 4.12ي حالة اختياركم حساب مقاصة فقط بالنسبة ألحد
حسابات املقاصة املستقلة والشاملة ) ،(OSCAأو اختياركم
حساب مقاصة بالنسبة ألي حساب مقاصة مستقل وفردي
) /(ISCAحساب مقاصة مستقل وشامل ) ،(OSCAفقد تطلب
منكم غرفة املقاصة تزويدها بمعلومات معينة ،أو إبرام
اتفاقيات إضافية معها فيما يتعلق بحساب املقاصة املستقل
والفردي ) (ISCAالخاص بكم .وأي متطلبات من هذا القبيل
سوف يتم نشرها ع£ى موقعنا ٕالالك|وني ،أو سيتم إبالغكم b¥ا
ً
خطيا gي الوقت الذي تقومون فيه بذلك الاختيار ،أو بحلول
ذلك الوقت؛ ع£ى أن تتحملون املسؤولية عن تقديم تلك
املعلومات ،أو إبرام تلك الاتفاقيات مع غرفة املقاصة.
 4.13عند اختياركم حساب مقاصة بالنسبة ألي حساب مقاصة
مستقل وفردي ) /(ISCAحساب مقاصة مستقل وشامل
) ،(OSCAتتحملون بذلك املسؤولية عن تحديد ما إذا كان قد
تمت مقاصة الصفقات املنفردة املؤهلة للمقاصة ،من خالل
النموذج الفردي املستقل للعميل ،أو النموذج الشامل
املستقل للعميل ،الذي تعمل به غرفة املقاصة ذات الصلة،
وذلك من خالل حجز الصفقة gي حساب املقاصة املستقل
والفردي )حيث ستجري مقاصة للصفقة من خالل النموذج
الفردي لفصل العميل ،الذي تعمل به غرفة املقاصة ذات
الصلة( أو gي الحساب العام ذي الصلة )حيث ستجري
مقاصة للصفقة من خالل النموذج الشامل لفصل العميل،
الذي تعمل به غرفة املقاصة ذات الصلة(.
 4.14وإذا ما أصبحت أي سوق معينة سوق مقاصة مركزية ،فإن
أي صفقات قائمة ي|تب علb°ا إنشاء أي مركز مفتوح لكم gي
ً
تلقائيا من خالل
تلك السوق ،سوف تخضع للمقاصة
النموذج الشامل لفصل العميل ،الذي تعمل به غرفة
ً
املقاصةً .
مسبقا باختيار
وتبعا لذلك ،فإنه gي حالة قيامكم
--
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استحقاق مبلغ مساوي لذلك املبلغ عليكم لنا؛ وألجل تالgي
اللبس ،يسري العمل بأحكام البند  10-28ع£ى ذلك املبلغ .وgي
حال حصلنا ،أو اس|ددنا ،بعد قيامكم بسداد أي مبلغ من
هذا القبيل إلينا ،املبلغ ذي الصلة ،من غرفة املقاصة ذات
الصلة ،فإننا سوف نسدد لكم ذلك املبلغ ،باإلضافة إZى أي
فائدة محسوبة عليه نكون قد حصلنا علb°ا أو اس|ددناها من
غرفة املقاصة.
ً
 4.18سوف نخطركم خطيا بأي خصم ،أو احتجاز ،أو أي تخفيض
آخر ،من أي دفعة مسددة ً
وفقا ألحكام البند  ،16-4أو أي
مبلغ واجب السداد عليكم ،أو مستحق ٔالاداء عليناً ،
وفقا
ألحكام البند g ،17-4ي كل حالة ع£ى حدةg ،ي أسرع وقت
ممكن ً
عمليا بشكل معقول ،بعد وقوع الحدث ذي الصلة.
 4.19وإZى حد ثبت وجود تعارض ب ن شروط هذﻩ الاتفاقية ،فيما
يتعلق بأي صفقة مقاصة مركزية ،وأي حكم إلزامي خاص
بالطرف النظ  املركزي ،يسري العمل بذلك الحكم ٕالالزامي
الخاص بالطرف النظ  املركزي فيما يتعلق بصفقة املقاصة
املركزية .وإنكم توافقون ،بموجب هذﻩ الاتفاقية ،ع£ى الال|Ùام
والامتثال ألي أحكام إلزامية خاصة بالطرف النظ  املركزي،
فيما يتعلق بكل خدمة من خدمات غرفة املقاصة ذات
الصلة.
 4.20برجاء مراجعة دليل املقاصة املركزية ،وإعالن حساب املقاصة
املركزية ع£ى موقعنا ٕالالك|وني ،للحصول ع£ى مزيد من
املعلومات بخصوص املقاصة املركزية ،وخيارات حساباتكم.
وgي حال وجود أسئلة لديكم ،أو أي رغبة من جانبكم gي
مناقشة هذﻩ الخيارات ،يرóى الاتصال بإدارة العمالء.
 5سعرنا
 5.1سوف نقوم بتحديد سعرين ،خالل ساعات عمل السوق،
للسوق ذات الصلة :سعر أع£ى )"سعرنا للطلب"( وسعر أدنى
)"سعرنا للعرض"( )يشار إZى هذين السعرين مجتمع ن باسم
"سعرنا"( بالنسبة ألي سوق معينة .يتم تحديد سعرنا بالنظر
إZى سعر السندات ٔالاساسية املسعرة gي البورصة الخارجية،
أو مؤسسة التداول ال HIنختارها وفق مطلق تقديرنا بما
يتما ÈÊمع ال|Ùاماتنا املنتظمة .وبالنسبة للصفقات ال HIيتم
تنفيذها عند إقفال البورصة أو مؤسسة التداول ذات الصلة،
أو gي حال لم تكن هناك بورصة أو مؤسسة تداول ،يعكس
سعرنا ما نعتﻩ السعر السوüي املحدد لألصول ٔالاساسية gي
ذلك الوقت .وgي إطار ال|Ùامانا بتقديم أفضل أوجه التنفيذ،
تحدد أسعارنا وطريقة حساb¥ا وفق مطلق تقديرنا ،ع£ى أن
يسري العمل بأي تغي ات تدخل علb°ا gي الحالً .
علما بأنه إذا
لم تثبت إتاحة السعر الخاص بنا فيما يتعلق بأي سوق،
خالل ساعات عمل السوق ،ع£ى منصة التداول ،فحينئذ

حساب مقاصة فقط بالنسبة ألحد حسابات املقاصة
املستقلة والفردية ) ،(ISCAأو gي حالة عدم قيامكم باختيار أي
حساب مقاصة ،فحينئذ يجب عليكم إما إقفال أي مركز
مفتوح لكم gي تلك السوق ،أو اختيار حساب مقاصة بالنسبة
ألي حساب مقاصة مستقل وفردي ) /(ISCAحساب مقاصة
مستقل وشامل ) ،(OSCAأو اختيار حساب مقاصة فقط
بالنسبة ألي حساب مقاصة مستقل وشامل ).(OSCA
 4.15تخضع الصفقات ال HIيتم طرحها gي أي سوق مقاصة مركزي
للمقاصة بشكل مركزي من خالل خدمة غرفة املقاصة
املتعلقة بسوق املقاصة املركزي هذا ،كما سوف تخضع تلك
الصفقات "ملجموعة القواعد" ذات الصلة .وفيما يتعلق
بأسواق املقاصة املركزية هذا ،سوف يتم تمرير الصفقات إZى
غرفة املقاصة ح ÈIيتم قبول مقاصة تلك الصفقة .وسوف
نظل نحن الطرف النظ  لكم فيما يتعلق بكل صفقة مقاصة
مركزيةg ،ي ح ن لن تكون غرفة املقاصة ذات الصلة Tي
َ
الطرف النظ  لكم.
 4.16وفيما يتعلق بصفقات املقاصة املركزية ،تتوقف ال|Ùامات
ٔالاداء والسداد املفروضة علينا تجاهكم ،فيما يتعلق بصفقات
املقاصة املركزية هذﻩ ،ع£ى شرط ٔالاداء أو السداد الفع£ي من
جانب غرفة املقاصة ذات الصلة لنا ،فيما يتعلق بصفقات
الطرف النظ  املركزي ،أو أي ترتيبات تأمينية ذات صلة ،ع£ى
أﻻ يتم إلزامنا بأداء الال|Ùامات املفروضة علبنا تجاهكم ،فيما
ً
مركزيا ،إﻻ إZى حد أداء
يتعلق باألعمال التجارية املتقاصة
غرفة املقاصة ً
فعليا لالل|Ùامات املفروضة علb°ا تجاهنا ،فيما
يتعلق بصفقات الطرف النظ  املركزي ذات الصلة ،أو أي
ترتيبات تأمينية ذات صلة ،وذلك شريطة أن يثبت وجوب
سداد املبالغ من جانب غرفة املقاصة لنا لوﻻ تطبيق )(1
التصفية أو املقاصة ً
طبقا ملجموعة القواعد ذات الصلة ،و/أو
أي قانون معمول به ،أو ) (2أي حكم من أحكام مجموعة
القواعد ذات الصلة ،و/أو أي قانون معمول به ،مما يج Ù
لغرفة املقاصة السداد مباشرة لكم ،أو تحويل صفقات
الطرف النظ  املركزي عند وقوع حدث مستحق لبدل نقدي،
سوف ُيقر تمام سدادها ،ألغراض هذا الحكم ،دون ٕالاخالل
بأحكام البند .9-17
 4.17ومع عدم تقييد أحكام البند  ،16-4ومع تالgي الحساب
املزدوج ألثر أي تقييد مفروض بموجب ذلك البند ،فإنه gي
حال تقاعست غرفة املقاصة ،فيما يتعلق بأي صفقة مقاصة
مركزية ،عن سدادها لنا أي مدفوعات تسوية خاصة بالطرف
النظ  املركزي ،أو عن إعادbÕا لنا أي تأم ن ،أو هامش ،مرسل
أو محول من جانبنا إZى غرفة املقاصة ذات الصلة ،فيما
يتعلق بصفقة الطرف النظ  املركزي ذات الصلة ،فحينئذ ُيقر
--

)GC UK GT FX CFD July 2018 (Middle East

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6
6.1

يرóى الاتصال بإدارة العمالء للحصول ع£ى سعر.
لن نقبل أي صفقة إﻻ ع£ى أساس سعرنا الحاZي .وقد ﻻ
تستطيعون إبرام صفقات بسعرناg ،ي حال ثبت وصف سعرنا
سار" )أو
بأنه "سعر اس|شادي" ،أو "لالس|شاد فقط" ،أو "غ  ٍ
بأي كلمات أو رسائل أخرى تحمل نفس املع.(ÈÉ
نحدد أسعارنا ع£ى أساس بذل أق Èðالجهود املمكنة .وإذا ما
وقعت اضطرابات gي السوق ،أو وقع أي حادث خارج عن
نطاق سيطرتنا ،فإننا قد نعجز عن تحديد سعرنا ،أو عن
تنفيذ أي صفقة ،خالل ساعات عمل السوق.
إن الفرق ب ن سعرنا املطروح للعرض وسعرنا املطروح للطلب
يمثل "فرق السعر" .وفيما يتعلق بمنتجات معينة ،قد يتضمن
فرق السعر الخاص بنا ً
رسما أو عمولة .وقد يتغ  فرق السعر
الخاص بنا بشكل متكرر ،فيما يتعلق بأسواق معينة ،وليس
هناك حد ملا يمكن أن يصل إليه حجم أي تغي  من هذا
القبيل .وإنكم تقرون ،بموجب هذﻩ الاتفاقية ،بأنه gي حال
إقفالكم صفقة ما ،فإن فرق السعر الخاص بنا قد يكون
أك ،أو أصغر ،من فرق السعر الخاص بنا وقت فتح
الصفقة ،وذلك ح ÈIمع ٔالاسواق ال HIيكون فرق السعر
الخاص بنا فb°ا ً
ثابتا.
وما لم يرد النص ع£ى خالف ذلك gي الشروط التكميلية ذات
الصلة ،سوف نقدم لكم أفضل وجه تنفيذ ،حسبما هو ُمب ن
gي قواعد هيئة الرقابة املالية gي اململكة املتحدة ) . (FCAيرóى
الاطالع ع£ى سياسة التداول وتنفيذ ٔالاوامر ،الخاصة بنا،
ً
وال HIتنص ع£ى ٔالاساس الذي نحاول
استنادا له تقديم أفضل
وجه تنفيذ.
إذا ما كان لحسابكم معدل سماح لتغ  السعر  ،فحينئذ
سوف يتم تحديد ٔالاسواق ،ال HIينطبق علb°ا معدل السماح
بتغ  السعر g ،ي املعلومات املتعلقة باألسواق .ع£ى أنه لن
يسري العمل بأي معدل سماح لتغ  السعر إﻻ ع£ى أساس
تعليمات التداول للتنفيذ الفوري .يجوز لكم ،حسبما ينطبق،
تغي  معدل السماح بتغ  السعر ،من خالل منصة التداول،
قبل قيامكم بطلب إبرام صفقة معينة .وgي حال تحرك
سعرنا ،ع£ى نحو ﻻ يصب gي مصلحتكمً ،
بعيدا عن السعر
املحدد من جانبنا ،قبل قيامنا بتنفيذ صفقتكم ،مع بقائه
ضمن معدل السماح بتغ  السعر ،فعندئذ سوف يجري
تنفيذ صفقتكم بسعرنا الحاZي .أما gي حال تحرك سعرنا
لصالحكم ،قبل قيامنا بتنفيذ صفقتكم) ،بغض النظر عن
معدل السماح بتغ  السعر( ،فعندئذ سوف نعمل ع£ى تنفيذ
الصفقة بسعرنا الحاZي.
إقفال الصفقات
إذا ما كان لديكم حساب مع تفعيل إمكانية التحوط ،فإنه
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يجوز لكم إقفال أي صفقة مفتوحة ،عن طريق اختيار تلك
الصفقة املحددة وإقفالها .وgي حال قيامكم بفتح صفقة
مقابلة gي نفس السوق لنفس الكمية ،فإن كل من الصفقة
ٔالاصلية والصفقة املقابلة سيتم عرضهما كصفقت ن مفتوح ن
ً
ً
وس|ى أيضا املوقف الصاgي امللزم قانونيا والذي يتكون من
موازنة الصفقت ن.
إذا ما كان لديكم حساب دون تفعيل إمكانية التحوط ،فإنه
يجوز لكم إقفال أي صفقة مفتوحة ،من خالل اختيار تلك
الصفقة وإقفالها ،أو بفتح أي صفقة gي الاتجاﻩ املقابل.
بالنسبة لبعض الحسابات ،فإنكم إذا ما قمتم بإبرام أي
صفقة إقفالg ،ي نفس السوق ،بكمية أك ولكن بمدة
صالحية مماثلة لتلك الخاصة باملركز املفتوح الذي توازنه،
فإن املركز املفتوح ٔالاص£ي سوف يتم إقفاله ،وسوف يتم
إنشاء مركز مفتوح جديد للكمية ال HIتزيد b¥ا الصفقة
الجديدة ع£ى املركز املفتوح ٔالاص£ي.
سوف تتمكنون gي العادة من إقفال أي مركز مفتوح خالل
ساعات عمل السوق .لكننا نحتفظ بحقنا gي رفض أي صفقة
ً
طبقا إلحكام البند ً .4-4
وتبعا لذلك ،فإنه قد ﻻ يتس ÈÉلكم
إقفال املركز املفتوح ،وقد تكون خسائركم غ  محدودة حÈI
الوقت الذي تستطيعون فيه إقفال املركز املفتوح .وgي حال
قيامكم ً
سهوا بإقفال أي مركز مفتوح ،وإخطارنا gي الحال b¥ذا
الخطأ ،فإننا قد نقوم ،بناء ع£ى أمركم )وذلك gي أحوال
معينة واستثنائية ،وبتصرف منا وفق مطلق تقديرنا ،وكدليل
ع£ى حسن النوايا( بالسماح لكم باتخاذ مركز مفتوح جديد
بشروط مكافئة لشروط املركز املفتوح ٔالاص£ي ،الذي أقفل
من جانبكم عن طريق الخطأ ،مع إبالغ الهيئات التنظيمية
املختصة بذلك املركز املفتوح الجديد gي سياق العمل العادي.
وما لم يتم إقفال املراكز املفتوحة ً
طبقا ألحكام البند  ، 6أو
تمديد أجل الاستحقاق ً
طبقا ألحكام البند  ،7أو إbËاؤها ،أو
إلغاؤها ،أو إقفالها ع£ى أي نحو آخرً ،
طبقا لهذﻩ الاتفاقية،
فإbËا سوف تظل مفتوحة إZى أن يح ن وقت ان©bاbا )إذا ما
كان لها تاريخ ،أو حادث ،ان©bاء( أو سوف تظل مفتوحة إZى
أجل غ  مسم Èإذا ما لم يكن لها تاريخ ان©bاء .وgي تاريخ الان©bاء
ً
معتمدا ع£ى حادث
)أو حادث الان©bاء ،إذا ما كان ذلك الان©bاء
مع ن( يتم إقفال املركز املفتوح ،وتسويته ،بسعرنا ،وقت
إقفال املركز املفتوح.
إذا ما مارسنا حقوقنا ،املنصوص علb°ا gي هذﻩ الاتفاقية،
وقمنا بإقفال أي من مركز من مراكزكم املفتوحة ،فإننا سوف
نقوم بذلك ،مع خضوع ذلك ألية لوائح لدينا بموجب القوان ن
ؤالانظمة الساريةg ،ي وقت وتاريخ محددين من جانبنا ً
وفقا
لتقديرنا املعقول.
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تمديد أجل الاستحقاق
يجوز لنا أن نسمح بتمديد أجل الاستحقاق للمراكز املفتوحة،
بناء ع£ى تعليماتكم.
إذا ما وافقنا ع£ى تمديد أجل الاستحقاق ألي مركز مفتوح،
فإن املركز املفتوح ٔالاص£ي سوف يتم إقفاله ،وسوف يصبح
مستحق ٔالاداء بسعرنا وقت إقفال املركز املفتوح ،وسوف يتم
إبرام صفقة جديدة إلنشاء مركز مفتوح جديد gي السوق ذات
الصلة .وقد ورد ذكر ٔالاوقات ال HIسوف نقوم فb°ا بإقفال
املراكز املفتوحة املمدد أجل استحقاقها =ي املعلومات املتعلقة
باألسواق .وسوف نرسل لكم إشعار عقد بخصوص الصفقة
املرتبطة بإنشاء املركز املفتوح الجديد ،حسبما هو منصوص
عليه gي البند .12
ٔالاوامر
نحدد أنواع ٔالاوامر املختلفة ال HIنقبلها ،وفق مطلق تقديرنا.
وهناك أنواع معينة من ٔالاوامر ،مثل ٔالاوامر املضمونة إليقاف
ً
الخسائر ،مما قد ﻻ يكون
متاحا إﻻ لنطاق محدود من
ٔالاسواق.
هناك بيان تفصي£ي متاح ع£ى منصة التداول الخاصة بنا
بشأن أنواع ٔالاوامر ال HIنقبلها ،وأنواع ٔالاوامر الُ HIت َ
لحق
بمراكز مفتوحة محددة ،وغ  ذلك من ٔالاوامر ٔالاخرى )"ٔالاوامر
امللحقة"(ً .
علما بأنه يجوز لنا وفق مطلق تقديرنا تحديد كمية
أي أوامر أو صفقة نقبلها دون إخطار .ع,ى أن تتحملون
املسؤولية عن فهم خصائص كل أمر ،وكيفية عمل كل أمر
قبل قيامكم بتقديمه .وقبل قيامكم بتقديم أي أمر للمرة
ٔالاوى ،فإننا نوصيكم باالطالع ع,ى أمثلة التداول املتوفرة
ع,ى موقعنا ٕالالك@wوني ،ح bdيتس bcلكم فهم خصائص كل
نوع من أنواع ٔالاوامر بشكل كامل.
نحن نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ ٔالاوامر بسعرنا ٔالاول ،الذي
يكون ً
متاحا لنا بشكل معقول بعد الوصول إZى السعر املحدد،
أو عند وقوع الحادث أو الظرف املحدد gي ٔالامر .لكننا قد ﻻ
نستطيع تنفيذ ٔالاوامر إذا ما وقع حادث خارج نطاق
سيطرتنا ،فيما يتعلق بأي أصول أساسية .وفيما يتعلق بكافة
ٔالاوامر بخالف ٔالامر املضمون إليقاف الخسائر ،فإننا قد ﻻ
نستطيع تنفيذ أمركم بمستوى السعر الذي تحددونه .وسوف
نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ أمركم بسعرنا ٔالاقرب للسعر
املحدد من جانبكم.
يجوز لنا ،دونما قيد ،تحديد حد أدنى لنطاق ٔالاسعار ،ب ن
سعرنا الحاZي وب ن سعر ،أو مستوى ،أي أوامر إيقاف ،أو أوامر
إيقاف للخسائر ،أو أوامر حد ،ونحن نحتفظ بالحق gي عدم
قبول أي أوامر مما يقل عن هذا الحد ٔالادنى لنطاق ٔالاسعار.
سوف تكون ٔالاوامر "جيدة لح ن إلغاbا" ،ما لم تقوموا ،وقت

تقديم ٔالامر ذي الصلة ،بتحديد أنه فقط "جيد خالل هذا
اليوم" ،أو "جيد خالل هذا الوقت" .وما لم يتم إلغاء أي أمر
ً
ساريا
مع ن ،أو يتوقف أثر ذلك ٔالامر ،فإننا سوف نعتﻩ
وسننفذﻩ عندما يصل سعرنا إZى السعر الذي تحددونه ،أو
عندما يقع الحادث أو الظرف املحدد.
ً 8.6
وفقا لنص البند  7-8أدناﻩ ،ﻻ يجوز لكم إلغاء أي أمر ،أو
تعديله ،إﻻ gي حال عدم تصرفنا به .ويجوز لكم ،بموافقتنا
)تلك املوافقة ال HIﻻ يجوز الامتناع عن تقديمها ع£ى غ 
أسس معقولة( ،إلغاء أي أمر ،أو تعديلهg ،ي أي وقت قبل
تصرفنا به .ويجوز إدخال تغي ات ع£ى ٔالاوامر عن طريق
منصة التداول ،أو من خالل الاتصال بإدارة العمالء.
 8.7إذا ما كان لديكم حساب محدود املخاطر ،فإنه ﻻ يجوز إلغاء
أي أمر مضمون إليقاف الخسائر ،من جانبكمg ،ي أي وقت
من ٔالاوقات .لن يتم إلغاء الطلب إﻻ إذا ما قمتم بإقفال املركز
املفتوح املقابل .ويجوز لكم ،من ناحية أخرى ،تعديل أي أمر
مضمون إليقاف الخسائرً ،
طبقا لنص البند  6-8أعالﻩ.
 8.8عند تقديمكم أمرا إلقفال أي مركز مفتوح )"أمر إقفال"(،
يسري ٓالاتي:
 8.8.1إذا ما أقفلتم املركز املفتوح قبل تنفيذ أمر ٕالاقفال ،فإننا
سوف نتعامل مع ذلك باعتبارﻩ تعليمات إللغاء أمر ٕالاقفال؛
g 8.8.2ي حالة إقفالكم جزء فقط من املركز املفتوح ،قبل تنفيذ أمر
ٕالاقفال ،فإننا سوف نتعامل مع ٔالامر باعتبارﻩ ً
أمرا بإقفال
ً
مفتوحا من املركز املفتوح.
فقط الجزء الذي ﻻ يزال
 8.9نحن نعرض أوامر مضمونة إليقاف الخسائر لنطاق محدود
من ٔالاسواق .وفيما يتعلق b¥ذﻩ ٔالاسواق:
 8.9.1توضح املعلومات املتعلقة باألسواق إذا ما كان أمر إيقاف
ً
متوفرا من عدمه؛
الخسائر
 8.9.2يجوز لنا فرض عالوة ع£ى كل أمر مضمون إليقاف الخسائر.
وتتم ٕالاشارة إZى سعر هذﻩ العالوة gي املعلومات املتعلقة
باألسواق؛
 8.9.3لن نقبل ٔالامر املضمون إليقاف الخسائر ،الخاص بكم ،إﻻ
خالل ساعات عمل السوق؛
 8.9.4سوف ننفذ أي أمر مضمون إليقاف الخسائر بالسعر الذي
تحددونه ،عندما يتم الوصول إZى ذلك السعر؛
حدا أدنى ً
 8.9.5يجوز لنا أن نتيح ونحدد ً
وحدا أق Èðللكميات،
فيما يتعلق باألوامر املضمونة إليقاف الخسائر ،بحيث يكون
هذين الحدين ٔالادنى ؤالاق Èðمختلف ن عن الحد ٔالادنى
والحد ٔالاق Èðللكميات ،اللذين يسريان ع£ى أنواع ٔالاوامر
ٔالاخرى.
 8.10ﻻ تتاح ٔالاوامر املضمونة إليقاف الخسائر بالنسبة لحسابات
املقاصة املستقلة والفردية ) ،(ISCAأو لحسابات
--
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.MetaTrader
 9مصروفاتنا
 9.1سوف نقوم بإخباركم عن جميع التكاليف والرسوم ع£ى
أساس مجمع من حيث صل©bا بالخدمات واملنتجات الHI
نقدمها بموجب هذﻩ الاتفاقية قبل تقديم هذﻩ الخدمات
واملنتجات إليكم .وحيثما يثبت وجود عالقة مستمرة
معكم ع£ى مدار العام ،فإننا سوف نقدم لكم تلك
املعلومات ع£ى ٔالاقل سنو ًياً .
علما بأنه إذا ما طلبتم ذلك،
فإننا سوف نقدمه لكم مع تحليل مفصل للمعلومات الHI
تتعلق بالتكاليف والرسوم املنطبقة لدينا.
ً
وتماشيا مع جميع القوان ن واللوائح
 9.2حسب السوق املعنية
املعمول b¥ا ،يجوز لنا ٓالاتي:
9.2.1تضم ن عنصر ربح لنا gي فرق السعر الخاص بنا؛
9.2.2فرض عمولة؛
9.2.3فرض رسم تمويل يومي ع£ى مراكزكم املفتوحة؛ و/أو
9.2.4فرض عالوة ع£ى ٔالاوامر املضمونة إليقاف الخسائر.
يمكنكم إيجاد التفاصيل املتعلقة بما سبق إZى جانب الرسوم
والتكاليف ٔالاخرى املطبقة ع£ى حسابكم ع£ى موقعنا ٕالالك|وني أو
من خالل الاتصال بإدارة العمالء.
 9.3يتم فرض رسوم وتكاليف أخرى ع£ى حسابات املقاصة
املستقلة و الفردية ) ،(ISCAوسيتم توضيح هذﻩ التكاليف
ع£ى موقعنا ٕالالك|وني.
 9.4يجوز لنا من ح ن آلخر وبما يتوافق مع الال|Ùامات
املفروضة علينا ً
وفقا ألحكام جميع القوان ن واللوائح
املعمول b¥ا:
 9.4.1مشاركة نسبة من فرق السعر الخاص بنا ،ومن عموﻻتنا،
ومن الرسوم ٔالاخرى املفروضة ع£ى الحسابات ،مع
أشخاص آخرين ،بما gي ذلك )ع£ى سبيل املثال ﻻ
الحصر( "المق ﱢدم ن" .و/أو
 9.4.2ويجوز لنا ً
أيضا استالم دفعات بخصوص صفقات معينة
للصرف ٔالاجن ،Hمما يتم تنفيذﻩ ً
وفقا ألحكام البند .18
 9.5وفيما يتعلق بصفقات املقاصة املركزية ،وال HIيتم حجزها
للحسابات العامة ،قد يتم فرض رسوم ومصروفات
معينة علينا ،من جانب غرفة املقاصة ،فيما يتعلق
بصفقات الطرف النظ  املركزي املقابلة .وgي حال حولنا
أي من هذﻩ الرسوم واملصروفات إليكم ،فإننا سوف
نزودكم بالتفاصيل املتعلقة بذلك ،من خالل أي من
الوسائل ٓالاتية :اليد ،أو الهاتف ،أو الفاكس ،أو اليد
ٕالالك|وني ،أو الرسائل النصية ،أو من خالل موقعنا
ٕالالك|وني أو منصة التداول الخاصة بنا.
 9.6وفيما يتعلق بحسابات املقاصة املستقلة والفردية

) ،(ISCAفإن أي رسوم ومصروفات تفرضها علينا غرفة
املقاصة ،فيما يتعلق بحساب املقاصة املستقل والفردي
ذاك ،أو بأي صفقات للطرف النظ  املركزي ،قد يتم
تحويلها لكم .وgي حال حولنا أي من هذﻩ الرسوم
أواملصروفات لكم ،فإننا سوف نقدم التفاصيل املتعلقة
بذلك ع£ى موقعنا ٕالالك|وني.
 9.7نحن ﻻ نحصل ً
حاليا ع£ى أي حصة من عمولة ،أو من أي
مبالغ مماثلة ،من أشخاص آخرين ،فيما يتعلق بأي
صفقة يتم إبرامها بموجب هذﻩ الاتفاقية .وإذا ما تغ  هذا
الوضع ،فسوف نخطركم بذلك.
 9.8يجوز لنا أن ننقل لكم املصروفات ال HIقد نتكبدها من
ح ن آلخر ،نتيجة ﻻق|اض أسهم gي السوق الخارجية،
من أجل تغطية أي مركز بيع يثبت فتحكم له لدينا.
سوف تختلف هذﻩ املصروفات ً
وفقا ألحوال السوق،
ولندرة ٔالاسهم ذات الصلة .وسوف نخطركم بأي
مصروفات من هذا القبيل وقت تكبدها ،أو gي أسرع وقت
ممكن بعد معرفتنا بتكبدها ،وذلك إما عن طريق
املعلومات املتعلقة بالسوق أو بأي طريقة أخرى.
 10متطلبات الهامش
 10.1قبل أن تقوموا بطلب أي صفقة من شأbËا فتح أي مركز
َ
ورد التداول الخاص
مفتوح ،يجب عليكم ضمان كفاية م ِ
بكم ،لتغطية متطلبات الهامش ،فيما يتعلق بذلك املركز
املفتوح .وgي حال كان مورد التداول الخاص بكم أقل من
متطلبات الهامش الخاصة باملركز املفتوح الذي ترغبون
gي فتحه ،فحينئذ يجوز لنا رفض صفقتكم )وسوف نقوم
بذلك gي حال اقتضت ذلك القوان ن واللوائح السارية وgي
حدود ما تسمح به( .يجب الحفاظ ع£ى متطلبات الهامش
gي جميع ٔالاوقات ،إZى أن يتم إقفال املركز املفتوح ،ويجوز
أن تزيد متطلبات الهامش ،أو ت|اجعg ،ي أي وقت من
ٔالاوقات ،إZى أن يتم إقفال املركز املفتوح.
 10.2قد يتفاوت متطلب الھامش ألي مركز مفتوح حسب السند
األساسي وحسب تصنيف عميلكم وحسب ما إذا كان المركز المفتوح
مركزاً راسخا ً .ويمكنك االطالع على تفاصيل متطلبات الھامش
المطبقة على موقعنا أو على منصة التداول.

 10.3يتم حساب متطلبات الهامش الخاصة بأي مركز مفتوح،
باستخدام عامل الهامش الخاص بالسوق ذات الصلة .وقد
يتم التعب  عن عوامل الهامش gي صورة نسبة مئوية ،أو رقم،
أو بأي صورة أخرى مما ينطبق ع£ى طبيعة السوق .ويجوز أن
تزيد متطلبات الهامش أو ت|اجعg ،ي أي وقت من ٔالاوقات،
لح ن إقفال املركز املفتوح.
 10.4يتم بيان عوامل الهامش الخاصة بكل سوق ع£ى حدة gي
املعلومات املتعلقة باألسواق .وما لم يرد النص ع£ى خالف
--
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ذلك gي إشعاراتنا وسياساتنا ،بالنسبة ملنصات التداول
من خالل الغ  ،تتغ  عوامل الهامش حسبما هو
منصوص عليه gي هذا البند  .3-10وأي تغي ات gي عامل
الهامش سوف ترفع أو تقلل من متطلبات الهامش
ُ
الخاصة بك .وفيما يتعلق بعوامل الهامش امل َع عbµا gي
صورة نسبة مئوية ،وبكل املراكز املفتوحة الخاضعة
"لل©bميش الواي باألوامر" ،فإن متطلبات الهامش قد
تتغ  مع تغ  سعرنا الخاص بالسوق ذات الصلة .وقد
تتأثر ً
أيضا متطلبات الهامش بالتغي ات ال HIتطرأ ع£ى
سعر الصرف ب ن العملة ٔالاساسية وعملة أي مركز
مفتوح.
 10.5يمكن أن تنطبق متطلبات الهامش غ  املعيارية ع£ى ٓالاتي:
 10.5.1فيما يتعلق بأسواق معينة مستمدة من عقود الخيارات،
أو من ٔالادوات املالية ذات الصلة بعقود الخيارات؛
 10.5.2إذا ما كان لديكم مراكز gي سوق ن أو أك çبنفس
السندات ٔالاساسية؛
 10.5.3بالنسبة للصفقات امللحق b¥ا أمر إليقاف الخسائر gي
ٔالاسواق ال HIيتوفر فb°ا ال©bميش الواي باألوامر
)البند (7-10؛
 10.5.4عند تطبيق مضاعف الهامش )البند (8-10؛ و
 10.5.5إذا ما كانت كمية أي صفقة أع£ى من حدنا ٔالاقÈð
للكمية )البند .(6-4
يمكن العثور ع£ى التفاصيل املتعلقة بكيفية حسابنا ملتطلبات
الهامش غ  املعيارية ع£ى موقعنا ٕالالك|وني.
 10.6نحتفظ بالحق gي تغي  طريقة حسابنا ملتطلبات الهامش gي
أي وقت من ٔالاوقات.
 10.7يوفر ال©bميش الواي باألوامر إمكانية تقليص متطلبات
الهامش ،الخاصة باملراكز املفتوحةg ،ي أسواق معينة ،وTي
املراكز ال HIتكون محجوزة لحساب عام مع ن ،وكذلك الHI
تخضع ألمر مع ن إليقاف الخسائر ،أو ألمر مضمون إليقاف
الخسائر .يتوافر ال©bميش الواي باألوامر لنطاق محدود من
ٔالاسواق ،وقد ورد بيان التفاصيل الخاصة بتوفرﻩ gي
املعلومات املتعلقة باألسواق .ال©bميش الواي باألوامر ليس
ً
متاحا للمراكز املفتوحة ال HIتكون محجوزة ألي حساب
مقاصة مستقل وفردي ).(ISCA
 10.8يجوز لنا تطبيق مضاعف الهامش ع£ى جميع املراكز املفتوحة
املوجودة gي حسابكم ،أو ع£ى أي مركز مفتوح محدد .تطبيق
أي مضاعف للهامش ،وكذا أي تغي  gي مضاعف الهامش،
أمور سوف ي|تب علb°ا حدوث تغي  gي متطلبات الهامش
الخاصة بأي مراكز مفتوحة مرتبطة باألسواق ذات الصلة.
وقد يكون مضاعف الهامش الخاص بالصفقات املحجوزة

لحساب مقاصة مستقل وفردي ) (ISCAأع£ى من مضاعف
الهامش الخاص بالصفقات املحجوزة لحساب عام.
 10.9يجوز لنا أن نغ  عوامل الهامش ،ومضاعفات الهامش،
ومتطلبات الهامشg ،ي أي وقت من ٔالاوقات ،ع£ى أن يسري
العمل بأي تغي  يحدث ع£ى الفور .وبالنسبة للمراكز املفتوحة
ال HIتكون محجوزة ألي حساب عام ،ومع مراعاة حقوقنا
املنصوص علb°ا gي البندين  15و ،16سوف نقدم لكم
ً
إشعارا ،قبل  24ساعة ع£ى ٔالاقل ،بأي زيادة تطرأ ع£ى عوامل
الهامش ،أو مضاعفات الهامش ،أو متطلبات الهامش .وفيما
يتعلق باملراكز املفتوحة ،ال HIتكون محجوزة ألي حساب
مقاصة مستقل وفردي ) ،(ISCAفإن أي زيادة تطرأ ع£ى
عوامل الهامش ،أو مضاعفات الهامش ،أو متطلبات الهامش،
قد تسري gي الحال عند إخطارنا إياكم بتلك التغي ات .ع£ى
أن تتحملون املسؤولية gي جميع ٔالاوقات عن معرفة عوامل
الهامش ومضاعف الهامش ومتطلبات الهامش ،الحالية الHI
تنطبقع£ى حسابكم وع£ى مراكزكم املفتوحة.
 10.10يجوز لنا أن نخطركم بأي تغي  يطرأ ع£ى عوامل الهامش
أو مضاعف الهامش أو متطلبات الهامش ،بأي وسيلة من
الوسائل ٓالاتية :اليد ،أو الهاتف ،أو الفاكس ،أو اليد
ٕالالك|وني ،أو الرسائل النصية ،أو من خالل نشر إشعار
بالزيادة ع£ى موقعنا ٕالالك|وني ،أو ع£ى منصة التداول
الخاصة بنا.
ً
 10.11يكون إجماZي الهامش الخاص بكم مساويا إلجماZي
متطلبات الهامش الكلية gي حسابكم .ويجوز لنا أن نحدد ً
حدا
أق Èðلرقم إجماZي الهامش الخاص بكم ،والذي سيكون
بمثابة حد لقيمة ٔالاموال املوجودة بحوزتنا باعتبارها متطلب
الهامش؛ ع£ى أنه إذا ما حددنا ً
حدا أق ÈðإلجماZي الهامش،
فسوف نخطركم بذلك.
 11مستوى تصفية الهامش
 11.1إذا ما وصل مستوى الهامش الخاص بحسابكم إى /أو
تراجع عن مستوى تصفية الهامش ،فسوف يصنف ذلك
ً
ع,ى أنه حالة إخالل ،وفقا ألحكام البند  .16و=ي تلك
الحالة  ،يجوز لنا)،وسوف نفعل ذلك =ي حالة اقتضت
القوانAن واللوائح السارية ذلك و=ي حدود ما تسمح به(
إقفال كل ،أو أي من ،مراكزكم املفتوحة =ي الحال ودونما
إخطار ،وكذلك ،يجوز لنا ،من بAن أمور أخرى ،رفض
تنفيذ أي صفقات جديدة ،إى أن يتجاوز مستوى هامشكم
مستوى تصفية الهامش ،مع تحملكم املسؤولية عن
مراقبة حسابكم )حساباتكم( =ي جميع ٔالاوقات ،وعن
الحفاظ ع,ى مستوى هامشكم أع,ى من مستوى تصفية
الهامش .وسوف نقفل مراكزكم املفتوحة بسعرنا السائد
--
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وقت إقفال مراكزكم.
 11.2يجوز لنا ،دون إلزامنا بذلك ،الاتصال بكم قبل اتخاذ أي
إجراء ً
وفقا ألحكام البند .11.1
 11.3سوف يتم إخطاركم بمستوى تصفية الهامش املنطبق ع£ى
حسابكم ،من خالل موقعنا ٕالالك|وني ،أو منصة التداول
الخاصة بنا .ويجوز لنا تغي  مستوى تصفية الهامش املنطبق
ع£ى حسابكمg ،ي أي وقت من ٔالاوقات ،بما gي ذلك gي
الحاﻻت ال HIتقتّ H
التقيد بالقوان ن واللوائح السارية .وفيما
يتعلق بأي حساب عام ،ومع مراعاة حقوقنا املنصوص علb°ا
ً
إشعارا ،ﻻ تقل مدته
gي البندين  15و ،16سوف نقدم لكم
عن ثالثة ) (3أيام ،بأي تغي  يطرأ ع£ى مستوى تصفية
هامشكم ،إﻻ إذا تعذر علينا القيام بذلك من أجل إنفاذ أي
تغي  فوري gي مستوى تصفية الهامش الذي تقتضيه
القوان ن واللوائح السارية .وفيما يتعلق بأي حساب مقاصة
مستقل وفردي ) ،(ISCAفإن أي تغي  يطرأ ع£ى مستوى
تصفية هامشكم قد يسري العمل به gي الحال بمجرد إخطارنا
إياكم بذلك التغي  ،مع تحملكم املسؤولية عن التعرف
الدائم ع£ى مستوى تصفية الهامش املنطبق ع£ى حسابكم.
 11.4يحق لنا إخطاركم بأي تغي  يطرأ ع£ى مستوى تصفية
هامشكم ،بأي من الوسائل ٓالاتية :اليد ،أو الهاتف ،أو
الفاكس ،أو اليد ٕالالك|وني ،أو الرسائل النصية ،أو من
خالل نشر إشعار بالزيادة ع£ى موقعنا ٕالالك|وني ،أو ع£ى
منصة التداول الخاصة بنا.
 11.5تم تصميم مستوى تصفية الهامش من أجل املساعدة ع£ى
الحد من حجم خسائركم الناتجة عن التداول .وقد تكون
هناك ظروف )مثل ٔالاسواق ال dيتم تعليق العمل ف`£ا(
نكون غ @Aقادرين ف`£ا ع,ى إغالق املراكز املفتوحة ونحن مع
ذلك ال نضمن إقفال مراكزكم املفتوحة ،عندما يصل
مستوى الهامش الخاص بحسابكم إى مستوى تصفية
الهامش أو ،فيما عدا ما تسمح به القوانAن واللوائح
السارية ،ال نضمن أن تكون خسائركم =ي حدود قيمة
ٔالاموال املحولة إى حسابكم .وgي مثل هذﻩ الظروف ،سوف
نقوم بمراقبة مراكزكم املفتوحة واتخاذ أية تداب  أخرى نراها
معقولة ومناسبة.
 12الكشوف ،وإشعارات العقود ،وتسوية املحافظ
ً
 12.1سوف نرسل لكم بشكل اعتيادي كشوفا دورية ،ومن ضمbµا
كشوف النقدية الخاصة بكم ،وكشوف املراكز املفتوحة ،وأي
مصروفات  ،وذلك بصفة شهرية ع£ى ٔالاقل /مع ال|Ùامنا gي
جميع ٔالاحوال بأن نرسل لكم ً
كشفا بخصوص نقديتكم بشكل
ربع سنوي ع£ى ٔالاقل .وإضافة إZى ذلك ،وبناء ع£ى طلبكم،
سوف نقدم لكم " ً
كشفا بأموال العميل" ،ال HIنحتفظ b¥ا

لصالحكم.
 12.2وباستثناء ما يتم بناء ع£ى طلب محدد من جانبكم ،فإننا
سوف نرسل لكم إشعارات التنفيذ ،والكشوف من خالل
اليد ٕالالك|وني ،أو سنقوم بنشرها ع£ى منصة التداولً .
علما
بأننا نحتفظ بالحق gي فرض رسوم ع£ى إشعارات التنفيذ،
والكشوف ،ال HIيتم إرسالها لكم و ً
رقيا.
ً 12.3
ووفقا لألحكام ٔالاخرى املنصوص علb°ا gي هذا البند ،12
تتحملون املسؤولية عن مراجعة كافة الكشوف الHI
تستلموbËا ،للتحقق من دق©bا .وإذا ما رأيتم أن أحد الكشوف
املستلمة من جانبكم غ  صحيح إلشارته إZى صفقة لم تقوموا
بطل«bا ،أو ألي سبب آخر ،فحينئذ يجب عليكم إخطارنا بذلك
gي الحال؛ ع£ى أن ُيعتد بالكشوف= ،ي حال عدم ظهور أي
ً
خطأ ظاهر ،باعتبارها كشوفا `¥ائية وملزمة ،ما لم نستلم
ً
اع@wاضا ً
خطيا= ،ي غضون  48ساعة من وقت استالم
منكم
الكشف ،أو ما لم نخطركم بوجود خطأ =ي الكشف خالل
نفس الف@wة الزمنية.
 12.4نل|Ùم  -فيما يتعلق بكل صفقة نقوم بتنفيذها نيابة عنكم -
بأن نقدم لكم ع£ى الفور املعلومات الهامة )بما gي ذلك :تاريخ
الاستحقاق وتاريخ الان©bاء( للصفقة التجارية وأن نرسل لكم
إشعار بالعقد  -بما gي ذلك أي صفقة جديدة يتم إبرامها
عندما يتم تمديد أجل الاستحقاق ألي مركز مفتوح قائم،
ً
وفقا ألحكام البند  .7سوف يؤكد إشعار العقد ع£ى تنفيذ
ُ
الصفقة التجارية ،وإذا ما طلب منكم ذلك ،سوف نقدم لكم
معلومات عن حالة الصفقة التجاريةً .
علما بأن عدم إرسال
إشعار عقد لن يؤثر ع£ى صحة أي صفقة تم ٕالابالغ عن
تنفيذها ع£ى منصة التداول ،أو تم قبولها ع الهاتفً ،
وفقا
ألحكام البند  .4.2وgي حال عدم استالمكم إشعار عقد
بخصوص أي صفة قمتم بتنفيذها ،أو تمديد أجل
الاستحقاق ،يرóى إخطارنا بذلك gي الحال.
 12.5سوف يتم إرسال إشعارات العقد إليكمg ،ي أسرع وقت ممكن
ً
عمليا ،وgي موعد أقصاﻩ ٓالاتي:
 12.5.1إذا ما كنتم مصنف ن بأنكم "طرف نظ  صغ  وغ  ماZي"،
ً
مساء بتوقيت لندنg ،ي يوم العمل
بحلول الساعة الرابعة
الذي يعقب تنفيذ أي صفقة؛ أو
 12.5.2إذا ما كنتم مصنف ن بأنكم "طرف نظ  ماZي" ،أو "طرف نظ 
ً
مساء بتوقيت لندن،
كب  وغ  ماZي" ،بحلول الساعة الرابعة
gي اليوم الذي يتم فيه تنفيذ أي صفقة؛ أو ،إذا ما تم تنفيذ
ً
مساء بتوقيت لندن،
تلك الصفقة بعد الساعة الرابعة
ً
مساء بتوقيت لندنg ،ي يوم العمل
بحلول الساعة الرابعة
الذي يعقب تنفيذ تلك الصفقة.
ً
 12.6بعد تسليم أي إشعار عقد ،وفقا ألحكام البند  ،12.5يجب
--

)GC UK GT FX CFD July 2018 (Middle East

عليكم إخطارنا إذا ما رأيتم أن إشعار العقد غ  صحيح ،ألي
سبب من ٔالاسباب ،وذلك gي غضون ف|ة أقصاها ٓالاتي:
 12.6.1إذا ما كنتم مصنف ن بأنكم "طرف نظ  صغ  وغ  ماZي"،
بحلول bËاية ساعات العملg ،ي يوم العمل الثاني بعد تنفيذ
الصفقة ذات الصلة؛ أو
 12.6.2إذا ما كنتم مصنف ن بأنكم "طرف نظ  ماZي" ،أو "طرف نظ 
كب  وغ  ماZي" ،بحلول ان©bاء ساعات العمل بتوقيت لندن،
gي يوم العمل الذي يعقب تاريخ تسليمنا إشعار العقد ذي
الصلة.
 12.7إذا ما أخطرتمونا ،ضمن الوقت املحدد gي البند  ،6-12بأنكم
ترون أن أحد إشعارات العقد غ  صحيح ،ألي سبب من
ٔالاسباب ،فحينئذ يجب علينا أن نحاول معكم حل الخالف
وتأكيد الصفقة ذات الصلة gي أسرع وقت ممكن.
 12.8إذا ما سلنا لكم أي إشعار عقدً ،
وفقا ألحكام البند ،5-12
أر
ولم تقوموا من جانبكم ،ضمن الوقت املحدد gي البند ،6-12
بإخطارنا بأنكم ترون أنه غ  صحيح ،ألي سبب من ٔالاسباب،
فسوف يعتد بذلك كموافقة من جانبكم ع£ى بنود إشعار
العقد.
 12.9سوف نقوم بإعالمكم إذا كانت القيمة الاف|اضية ٔالاولية ألي
من الصفقات التجارية ال HIتمت إقام©bا إلنشاء مركز مفتوح
تنخفض بنسبة  ٪10وبعد ذلك بمضاعفات تصل إZى نسبة .٪10
كما أنكم توافقون بموجبه ع£ى أننا قد ﻻ نقدم لكم إخطار ٕالاعالن
هذا gي حال كانت القيمة الاف|اضية ٔالاولية للمركز املفتوح أقل من/
أو تعادل  1,000جنيه اس|لي ،HÉوسوف نقوم بإصدار هذا ٕالاخطار
ً
لكل أصل تباعا gي bËاية كل يوم عمل يثبت فيه تجاوز الحد ٔالاقÈð
أو gي حالة تجاوز الحد ٔالاقg Èðي يوم غ  تجاري ،وذلك gي bËاية
يوم العمل الذي ي£ي .سوف نرسل ٕالاخطار عن طريق اليد
ٕالالك|وني أو سوف نتيحه لكم من خالل منصة التداول.
 12.10وgي كل تاريخ من تواريخ تسليم بيانات املحفظة ،سوف
ُت َ
رسل لكم بيانات املحفظة املتعلقة بكافة الصفقات املعلقة
واملحجوزة لحسابكم ،وسيتم ذلك إما من خالل اليد
ٕالالك|وني ،أو من خالل عرض بيانات املحفظة ع£ى منصة
التداول.
 12.11سوف تقومونg ،ي يوم العمل التاZي لكل عملية تسليم
لبيانات املحفظةً ،
وفقا ألحكام البند  ،12.9بمراجعة بيانات
املحفظة املقدمة من جانبنا ،فيما يتعلق بجميع الصفقات
املعلقة واملحجوزة لحسابكم ،ومقارن©bا بسجالتكم الخاصة،
لتحديد إذا ما كان هناك أي سوء تفاهم بخصوص الشروط
ٔالاساسية .وgي حال عثوركم ع£ى أي تناقضات مما ترونه ،مع
التصرف بشكل معقول وبنية حسنة ،وال HIيكون لها تأث ًا
ً
جوهريا ع£ى الحقوق والال|Ùامات الخاصة بكم أو بنا ،فيما

يتعلق بأي صفقات محجوزة ،أو ترون أbËا يجب أن تكون
محجوزة ،لحسابكم ،فحينئذ يجب أن تخطروننا ً
خطيا باألمر
gي أسرع وقت ممكن ً
عمليا ،وأن تتشاورا معنا gي محاولة لحل
تلك التناقضات gي وقت مناسب ،طاملا أن تلك التناقضات ﻻ
تزال قائمة ،وذلك باستخدام أشياء معينة من ضمbµا ،ع£ى
سبيل املثال ﻻ الحصر ،أي بيانات تسوية محدثة ذات صلة،
مما يتم إنشاؤﻩ خالل الف|ة ال HIيظل فb°ا ذلك التناقض
قائماً .
ً
علما بأنه إذا ما لم تخطروننا بأن بيانات املحفظة
ً
مساء بتوقيت
تحتوي ع£ى تناقضات ،بحلول الساعة الرابعة
لندنg ،ي يوم العمل السادس من وقت تسليم بيانات
املحفظةً ،
وفقا ألحكام البند  ،12.9فإنه سوف ُيقر بذلك
تأكيد بيانات املحفظة املقدمة لكم من جانبنا.
 12.12وألغراض البند  ،12نل|Ùم بإخطاركم ،من ح ن آلخر ،بأننا
ُ
قد صنفناكم "كطرف نظ  ماZي") ،وفق املع ÈÉاملقر ملصطلح
"الطرف النظ  املاZي" gي ﻻئحة البنية التحتية للسوق ٔالاوروبية
ُ
 (EMIRأو "طرف نظ  كب  وغ  ماZي" )وفق املع ÈÉاملقر
ملصطلح "الطرف النظ  الكب  غ  املاZي" gي ﻻئحة البنية
التحتية للسوق ٔالاوروبية  (EMIRوالذي يكون عرضة ﻻل|Ùام
املقاصة بما يتوافق مع أحكام املادة رقم  10من ﻻئحة البنية
التحتية للسوق ٔالاوروبية  ،EMIRأو "طرف نظ  صغ  وغ 
ُ
ماZي" )وفق املع ÈÉاملقر ملصطلح "الطرف النظ  الصغ  غ 
املاZي " gي ﻻئحة البنية التحتية للسوق ٔالاوروبية ،(EMIR
والذي يكون عرضة ﻻل|Ùام املقاصة بما يتوافق مع أحكام
املادة رقم  10من ﻻئحة البنية التحتية للسوق ٔالاوروبية
ً
استنادا إZى املعلومات ال HIقدمتموها
 (EMIRمن ح ن آلخر
لنا ،ولإلقرا ات ال HIقدمتموها gي نموذج طلبكم ،أو وفقاً
ر
ألحكام البند  3.4و.3.5
 13املدفوعات واملسحوبات
ً
ً
ً
 13.1إذا ما عكس حسابكم رصيدا نقديا موجبا ،فإنه يجوز لكم
أن تطلبوا منا سداد ذلك املبلغ لكم .ومع ذلك ،فإنه يجوز لنا
أن نختار حجز كامل /أو جزء من أي مبلغ مطلوب ،وذلك gي
الحاﻻت التالية:
 13.1.1إذا ما كان لديكم خسائر غ  محققة لحسابكم؛ و/أو
 13.1.2إذا كان سينتج عن سداد ذلك املبلغ تراجع مورد التداول
الخاص بكم عن الصفر؛ و/أو
ً
 13.1.3إذا ما كنا نرى بشكل معقول أن هناك أموالا قد تكون
مطلوبة للوفاء بأي من متطلبات الهامش؛ و/أو
 13.1.4إذا ما كان هناك أي مبلغ مستحق عليكم لنا؛ و/أو
 13.1.5إذا ما كان يجب علينا القيام بذلك ،بموجب أي تشريع أو
ﻻئحة ذات صلة؛ و/أو
 13.1.6إذا ما كنا نرى بشكل معقول أن ذلك ناتج عن سوء استخدام
--
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 13.2بموجب الفقرة  ،13.3يجوز لنا أن نخصم من الرصيد
النقدي لحسابكم ،بأي قيمة مستحقة وواجبة السداد لنا،
بموجب هذﻩ الاتفاقية ،وكذا بقيمة أي رسوم تحويل بنكي
مما نتكبدﻩ من أجل تحويل أموال إليكم .وإضافة إZى ما
سبق ،فإنكم تتحملون املسؤولية عن كافة النفقات
واملصروفات ال HIنتكبدها نتيجة لتقاعسكم عن سداد أي
مبالغ مستحقة عليكم ،أو نتيجة ملخالفتكم أحكام هذﻩ
الاتفاقية ،بما gي ذلك ،ع£ى سبيل املثال ﻻ الحصر ،رسوم
البنك ،ورسوم املحكمة ،والرسوم القانونية ،وغ  ذلك من
النفقات ٔالاخرى ال HIنسددها للغ  بشكل معقول.
 13.3إذا ما أظھر حسابكم ميزانية نقدية سالبة ،ودون اإلخالل بأي حق آخر يستحق لنا
بموجب االتفاقية أو القوانين واللوائح السارية ،يجوز لنا )وسوف نقوم بذلك فعالً إذا
اقتضت القوانين واللوائح السارية ذلك وفي حدود ما تسمح به( التنازل عن حقنا للمطالبة
بدفعة بأي مبلغ مستحقة الدفع لنا بموجب ھذه االتفاقية وإعادة الميزانية النقدية إلى صفر.

 13.4إذا ما قمنا بقيد أي مبلغ لحسابكم ،لكننا اكتشفنا ً
ﻻحقا
أن ذلك القيد قد وقع ع£ى سبيل الخطأ ،فإننا نحتفظ بالحق gي
عكس أي قيد تم لحسابكم ع£ى هذا النحو ،و/أو إلغاء أي
صفقات ما كان لها أن تتم ،أو إقفال أي مركز مفتوح ما كان له أن
ينشأ ،إﻻ نتيجة لذلك القيد الذي تم لحسابكم.
 13.5وما لم نتفق عليه ع£ى خالف ذلك ،فإن أي مبالغ واجبة
السداد إليكم ،سوف يتم سدادها بالتحويل املباشر إZى نفس
املصدر )باسمكم( الذي قمتم بالسداد لنا من خالله.
 13.6يخضع سداد أي مبلغ مستحق لنا للشروط ٓالاتية:
 13.6.1ما لم يتم الاتفاق ع£ى خالف ذلك ،فإن أي مبلغ يجب أن
ُيسدد بالعملة ٔالاساسية الخاصة بحسابكم؛
 13.6.2إذا ما تم السداد بواسطة بطاقة خصم أو ائتمان ،فإن
بطاقة الخصم أو الائتمان يجب أن تكون مقبولة من جانبنا،
كما أننا نحتفظ بالحق gي فرض رسم إداري؛
 13.6.3وما لم يتم الاتفاق ع£ى خالف ذلك ،فإننا سوف نقيد
لحسابكم صاgي أموال املقاصة ،ال HIتم قبضها بعد خصم كل
الرسوم البنكية ،أو أي نفقات أخرى مرتبطة بالتحويل ،مما
يتم تكبدﻩ فيما يتعلق بسداد املبلغ ذي الصلة؛
 13.6.4وgي حالة السداد بواسطة شيك ،أو حوالة بنكية ،يجب
سحب الشيك ع£ى /أو إجراء التحويل من ،أي حساب مفتوح
باسمكم لدى إحدى املؤسسات الائتمانية التابعة لالتحاد
ٔالاوروبي ،أو أي بنك آخر نقبله .عل ًما بأننا سوف نقر املؤسسة
املحددة كمؤسسة ائتمانية أوروبية مقبولة من جانبنا إذا ما
ثبت كوbËا أحد البنوك املؤسسة واملرخصة بشكل قانونيg ،ي
إحدى الدول ٔالاعضاء باﻻتحاد ٔالاوروبي ،أو فرع من فروع أحد
البنوك الكائنة واملرخصة بشكل قانونيg ،ي إحدى الدول
ٔالاعضاء باﻻتحاد ٔالاوروبي؛

 13.6.5وgي حال رغبتم gي سداد أي مبلغ من خالل بنك غ  تابع
لالتحاد ٔالاوروبي )أو من خالل بطاقة صادرة عن أي بنك من
هذا القبيل( ،فحينئذ يرóى الاتصال بنا لتأكيد مقبولية البنك
ذي الصلة قبل أن تصبح الدفعة مستحقة السداد؛
 13.6.6نحن ﻻ نقبل مدفوعات نقدية ،أو مبالغ من الغ  ،ما لم يتم
الاتفاق ع£ى خالف ذلك.
ً
 13.7إذا ما كان حسابكم مدينا ،فإن كامل املبلغ يكون
ً
مستحقا وواجب السداد عليكم gي الحال إﻻ إذا
كانت القوان ن واللوائح السارية ﻻ تسمح لنا باس|داد
هذﻩ املبالغ ،وgي حدود ما تسمح به فقط.
يجوز لنا أن نرفض قبول السداد بشيك ،أو بشيك
13.8
بنكي ،ويجوز أن نطلب السداد الفوري بحوالة برقية ،أو
ببطاقة خصم ،أو بأي وسيلة أخرى من وسائل التحويل
ٕالالك|وني املقبولة لدينا.
 13.9وgي حال ثبت تقاعسكم عن سداد أي مبلغ مستحق لنا gي
تاريخ الاستحقاقً ،
طبقا ألحكام هذﻩ الاتفاقية ،فإننا سوف
نحسب فائدة ع£ى ذلك املبلغ املستحق ،مع إقرار استحقاق
ً
اعتبارا من تاريخ الاستحقاق ،وحÈI
هذﻩ الفائدة بشكل يومي،
ً
تاريخ قبض املبلغ كامال ،وذلك بنسبة ﻻ تزيد ع£ى  %4زيادة
ع£ى سعر الفائدة ٔالاسا  Hالرسم Hللبنك املركزي ،فيما يتعلق
باألموال قص ة ٔالاجل )أو أي سعر فائدة نرى بشكل معقول أنه
يؤدي نفس الغرض بشكل جوهري( ،من ح ن آلخر ،ع£ى أن
تكون مبالغ الفائدة تلك واجبة السداد عند طل«bا.
ج .الحقوق املكفولة لنا =ي ٔالاحوال الاستثنائية
 14الخطأ الظاهر
 14.4الخطأ الظاهر هو أي خطأ أو سهو أو خطأ gي التسع  )بما gي
ذلك أي خطأ gي التسع  يصدر عن وكيلنا( والذي يكون،
بسبب أي خطأ من جانب أي منا أو من جانب أي طرف ثالث،
غ @Aصحيح بشكل جوهري وواضح ،بالنظر إZى أحوال السوق
وأسعارﻩ ،أو إZى السندات ٔالاساسية ال HIكانت سائدة gي ذلك
الوقت .قد تتضمن هذﻩ ٔالاخطاء ،ع£ى سبيل املثال ﻻ الحصر،
أي سعر ،أو تاريخ ،أو زمن ،أو أزواج عمالت ،أو حساب تمويل،
أو عمولة ،أو خصم غ  صحيح ،أو أي خطأ أو نقص gي وضوح
أي معلومات ،أو ُمصدر ،أو ُمعلق ،أو مسؤول ،أو نتيجة
رسمية ،أو إعالن رسم.H
 14.5إذا ما كانت إحدى الصفقات قائمة ع£ى خطأ ظاهر )بغض
النظر عن حصولكم أو حصولنا ع£ى أي مكسب من ذلك
الخطأ( ،و/أو إذا ما ثبت إقفال إحدى الصفقات ع£ى أساس
خطأ ظاهر ،فحينئذ يجوز لنا اتخاذ أي من ٕالاجراءات التالية،
بشكل معقول ،وبنية حسنة:
--
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 14.5.1إلغاء الصفقة كما لو أbËا لم تتم ع£ى ٕالاطالق؛ أو
 14.5.2إقفال الصفقة ،أو أي مركز مفتوح ناتج عbµا؛ أو
 14.5.3تعديل الصفقة ،أو طلب إبرام صفقة جديدة ،بحسب
ٔالاحوال ،بحيث تكون بنودها )gي أي من الحالت ن( Tي نفس
بنود الصفقة ال HIكان يمكن طل«bا ،و/أو الاستمرار فb°ا ،لوﻻ
وجود أي خطأ ظاهر.
 14.6سوف نمارس الحقوق املنصوص علb°ا gي البند g ،2-14ي
ً
عمليا ،بعد معرفتنا بالخطأ الظاهر.
أسرع وقت ممكن
ً
ً
وسوف نقدم لكم ،إZى الحد املمكن عمليا ،إشعارا بأي إجراء
ً
ممكنا
نتخذﻩ بموجب هذﻩ البند؛ ع£ى أنه إذا لم يكن ذلك
ً
ً
إشعارا بعد ذلك gي أسرع وقت
عمليا ،فإننا سوف نرسل لكم
ً
عمليا .وgي حال رأيتم أن أي صفقة قائمة ع£ى خطأ
ممكن
ظاهر ،فحينئذ يجب عليكم إخطارنا بذلك gي الحال .وسوف
ننظر بحسن نية فيما إذا كان من املالئم اتخاذ أي إجراء
بموجب هذا البند  ،14مع مراعاة كل املعلومات املتعلقة
باملوقف ،بما gي ذلك أحوال السوق ،ومستوى ختكم.
 14.7لن نتحمل املسؤولية ،شرط ثبوت عدم حدوث أي أوجه
احتيال أو خداع متعمد أو اإهمال متعمد من جانبنا ،عن أي
خسائر أو نفقات أو مطالبات أو طلبات ،بخصوص
املصروفات ال HIت|تب ع£ى أي خطأ ظاهر.
ٔ 15الاحداث الخارجة عن نطاق سيطرتنا وأحدأث اضطراب
=ي السوق
يجوز لنا أن نقرر وجود حالة معينة أو ظرف استثنائي
15.1
ً
ً
مع ن gي السوق يمكن اعتبارﻩ "حدثا خارجا عن نطاق
سيطرتنا" ،و/أو "اضطر ًابا gي السوق".
 15.2إذا ما قررنا وقوع أي حدث خارج عن نطاق سيطرتنا أو حدوث
أي اضطراب gي السوق ،فحينئذ يجوز لنا اتخاذ أي من
الخطوات املشار إلb°ا gي البند  3-15ع£ى الفور .وسوف نتخذ
خطوات معقولة إلخطاركم بأي إجراء نقوم باتخاذﻩ قبل
اتخاذنا إياﻩ ،وذلك إZى الحد املمكن من الناحية العمليةً .
علما
بأنه إذا ما تعذر من الناحية العملية إرسال إشعار مسبق لكم
بذلك ،فحينئذ سوف نخطركم وقت اتخاذ ذلك ٕالاجراء أو بعد
اتخاذﻩ مباشرة.
 15.3إذا ما قررنا وقوع أي حدث خارج عن نطاق سيطرتنا أو حدوث
أي اضطراب gي السوقg ،ي الحاﻻت ال HIتقت Hالقوان ن
واللوائح السارية ذلك وgي حدود ما تسمح به ،فحينئذ يجوز لنا
اتخاذ خطوة واحدة أو أك çمن الخطوات ٓالاتية:
 15.3.1إيقاف التداول أو تعليقه ،و/أو رفض إبرام أي صفقات ،أو
قبول أي أوامر؛ و/أو
 15.3.2تغي  أوقات التداول العادية الخاصة بنا ،فيما يتعلق بجميع
ٔالاسواق أو أي مbµا؛ و/أو

15.3.3
15.3.4

15.3.5
15.3.6
15.3.7
15.3.8

تغي  سعرنا والفروق الخاصة بنا و/أو الحد ٔالادنى أو الحد
ٔالاق Èðاملحدد من جانبنا للكميات؛ و/أو
إقفال أي مراكز مفتوحة و/أو إلغاء أي أوامر و/أو تنفيذها،
و/أو إدخال تعديالت ع£ى السعر و/أو تحديد كمية أي
صفقة مراكز مفتوحة وأوامر؛ و/أو
تغي  عوامل الهامش و/أو مضاعفات الهامش فيما يتعلق
باملراكز املفتوحة والصفقات الجديدة؛ و/أو
تغي  مستوى تصفية الهامش املنطبق ع£ى حسابكم؛ و/أو
مطالبتكم ً
فورا بسداد أي مبالغ مستحقة عليكم لنا ،بما gي
ذلك متطلبات الهامش؛ و/أو
إلغاء أي مراكز مفتوحة ،أو تمديد أجل استحقاقها؛ و/أو

 15.3.9تقييد حسابكم بحيث يمكنكم فقط وضع صفقات إلغالق
مراكزكم املفتوحة دون القدرة ع£ى إستحداث مراكز مفتوحة
جديدة ،و/أو
 15.3.10اتخاذ ،أو التغا  Hعن اتخاذ ،كافة ٕالاجراءات ٔالاخرى
ال HIنراها معقولة gي الظروف الراهنة ،لحماية أنفسنا وعمالئنا
بوجه عام.
 15.4قد ﻻ نتمكن gي بعض الحاﻻت ،وبعد بذل قصارى الجهود
املعقولة ،من أن نحصل ع£ى ،أو نن   ،أو نعيد إنشاء ،أو
نستعيض عن ،أو نحافظ ع£ى ،أو نبطل ،أو نتصرف gي ،أي
أصول أساسية ،مما نراﻩ ً
ﻻزما لتغطية تعرضنا للسوق ،وكذا
تغطية املخاطر ٔالاخرى ال HIتنشأ عن أي مركز مفتوحً .
علما بأنه
إذا ما وقع مثل هذا ٔالامر ،فإننا قد نقفل ذلك املركز املفتوح
بسعرنا السائد.
15.5لن نتحمل املسؤولية تجاهكم عن أي خسائر أو أضرار
تنشأ عن هذا البند  ،15وذلك شرط تصرفنا ع£ى نحو
معقول.
 16حاالت التقص @Aوالظروف املشا`aة
 16.1نورد فيما ي£ي أدناﻩ بيان الظروف ال HIتعت
حاﻻت تقص :
 16.1.1تعرضكم لإلفالس
 16.1.2الوفاة أو عدم سالمة العقل أو عدم القدرة ع£ى دفع الديون
عند استحقاقها
 16.1.3وصول مستوى هامش الحساب /أو انخفاضه إZى قيمة أقل
من مستوى إغالق الهامش
 16.1.4التصرف بما يخالف أي إقرار أو تعهد يثبت تقديمه بموجب
هذﻩ الاتفاقية أو أي تعهد أو إقرار يثبت تقديمه من جانبكم
بموجب هذﻩ الاتفاقية ،و/أو إذا ثبوت عدم صحة أي
معلومات مقدمة من جانبكم لنا فيما يتعلق b¥ذﻩ الاتفاقية
 16.1.5عدم سداد أي مبالغ مستحقة أو واجبة الدفع لنا بموجب
هذﻩ الاتفاقية
)GC UK GT FX CFD July 2018 (Middle East
--

 16.1.6وسواء كانت أي مبالغ مستحقة أو واجبة الدفع لنا ً
حاليا أم
ﻻ ،عدم سداد أي شيك أو سند دفع آخر عند التقديم ٔالاول
له أو رفضه ً
ﻻحقا أو التقص  املستمر من قبلكم gي سداد
أي مبالغ مستحقة لنا وقت استحقاقها بما gي ذلك
متطلبات الهامش
 16.1.7عند تعذر التواصل معكم gي أي وقت وألي ف|ة نراها
معقولة أو عند عدم ردكم ع£ى أي إخطارات أو مراسالت
نرسلها لك
 16.1.8إذا ما ارتأينا بصورة معقولة أنه من املناسب لنا اتخاذ أي
من /أو كافة ٕالاجراءات الواردة gي البند  2-16ع£ى ضوء أي
متطلبات قانونية أو تشريعية سارية علينا أو عليكم.
 16.2عند ظهور أي حالة تقص  ،يجوز لناg ،ي الحاﻻت ال HIتقتH
القوان ن واللوائح السارية ذلك وgي حدود ما تسمح به ،أن
نتخذ أي من /أو جميع ٕالاجراءات التالية:
 16.2.1طلب الدفع الفوري ألي مبالغ مستحقة عليكم بما gي ذلك
ما يتعلق بأي متطلب للهامش
ً
 16.2.2وإذا لم يتم ٕالاغالق أو ٕالالغاء وفقا ألحكام البند ،6-17
إغالق أي من /أو جميع الصفقات املفتوحة الخاصة بكم
 16.2.3تحويل أي أرصدة إZى عملتكم ٔالاساسية ً
وفقا ألحكام البند
18
 16.2.4إلغاء أي من طلبياتكم
 16.2.5وو ً
فقا ألحكام البند  ،17.6ممارسة حقنا gي املقاصة
والتجميع
 16.2.6تغي  مستوى إغالق الهامش الذي ينطبق ع£ى حسابكم
 16.2.7فرض مضاعف هامش ع£ى صفقاتكم أو حسابكم
 16.2.8تعليق حسابكم ورفض تنفيذ أي صفقات أو أوامر
 16.2.9فسخ هذﻩ الاتفاقية
 16.2.10اتخاذ أو إيقاف جميع ٕالاجراءات ٔالاخرى ع£ى النحو الذي نراﻩ
ً
معقوﻻ ً
وفقا للظروف b¥دف حماية أنفسنا وعمالئنا ككل.
 16.3كذلك ،يجوز لنا أن نغلق حسابكم بموجب
إخطار مدته ً 14
يوما gي الظروف املبينة أدناﻩ.
ُ
وعند الاعتماد ع£ى الحقوق املقرة لنا بموجب
هذا البند ،يتم تعليق حسابكم أثناء ف|ة
ٕالاخطار املحددة بعدد ً 14
يوماً ،
علما بأننا لن
تتمكن من إتمام أي صفقات بخالف الصفقات
ال HIتتم إلغالق أي مراكز مفتوحة قائمة .وgي
حال ثبت عدم إغالقكم جميع املراكز املفتوحة
خالل ف|ة ٕالاشعار املحددة بعدد ً 14
يوم،
فحينئذ يحق لنا اتخاذ أي إجراء من ٕالاجراءات
ُ
ال HIنص علb°ا gي البند  .2-16وفيما ي£ي
الظروف ذات الصلة:

16.3.1

16.3.2

16.3.3

16.4.1

16.4.2

16.5.1

16.5.2

16.5.3

16.5.4

--

ً
بدء أي عملية تقا  Hتتضمن كال منا gي موقع الخصومة
لآلخر ،و ً
بناء ع£ى املوضوع الرئي Hمحل الÙاع ،نقرر
بصورة معقولة بأننا ﻻ يمكننا متابعة التعامل معكم أثناء
استمرار عملية التقا H
عند ثبوت تصرفكم باستمرار بطريقة مسيئة تجاﻩ العامل ن
لدينا )ع£ى سبيل املثال ،التصرف ع£ى نحو نرى أنه يتسم
بالفظاظة الشديدة أو استخدام لغة عدائية أو مهينة(
إذا مار ارتأينا ً
وفقا ألسس معقولة أنك ﻻ يمكنكم إدارة
املخاطر امل|تبة ع£ى صفقاتكم.
 16.4ودونما تقييد لحقنا gي اتخاذ أي إجراءات وفقاً
ألحكام البندين  2-16و ،3-16يجوز لنا ً
أيضا
إغالق جميع املراكز املفتوحة و/أو إلغاء أي
طلبيات مفتوحة عند حدوث ما ي£ي:
ً
نسوب أي نزاع بيننا بخصوص أي مركز مفتوح؛ علما بأنه
كليا أو ً
يجوز لنا ي هذﻩ الحالة إغالق املركز املفتوح ً
جزئيا
لتقليل املبلغ محل الÙاع
حدوث ان©bاك مادي ألحكام الاتفاقية بشأن املركز املفتوح.
 16.5ودونما تقييد لحقنا gي اتخاذ أي إجراءات وفقاً
ألحكام البنود  2-16و 3-16و ،4-16يجوز لنا،
ً
وفقا ملا نراﻩ ،تعليق حسابكم gي انتظار
التحقيقات ألي سببً .
علما بأنه عند تعليق
الحساب ،يمكنكم إجراء صفقاتكم الخاصة
بإغالق املراكز املفتوحة إﻻ أنه ﻻ يحق لكم
إجتمام الصفقات ال HIي|تب علb°ا وجود مراكز
مفتوحة جديدة .تتضمن الظروف ال HIيمكننا
فb°ا اختيار ممارسة هذا الحق ع£ى سبيل
املثال ﻻ الحصر ما ي£ي:
إذا ما ثبت لدينا من ٔالاسباب ما يدعونا لالعتقاد بوقوع
حالة التقص  أو احتمال وقوعها ،لكننا نرى أنه من الالزم
التثبت من الظروف الراهنة للتأكد من ذلك
إذا ما ثبت لدينا من ٔالاسباب ما يدعونا لالعتقاد بأنكم ﻻ
تتمتعون بالفهم املناسب للصفقات ال HIتقومون b¥ا أو
للمخاطر املرتبطة b¥ا
إذا لم يثبت تلقينا ،خالل  10أيام من تاريخ إرسال طلب
خطي لكم بذلك ،كافة املعلومات ال HIنرى أننا بحاجة لها
فيما يتعلق b¥ذﻩ الاتفاقية
إذا ما ثبت لدينا من ٔالاسباب ما يدعونا لالعتقاد بأن هناك
bÕديد ألمن حسابكم أو وجود bÕديد ألمن الحساب.
 16.6عند قيامنا بتعليق حسابكم gي انتظار
التحقيق ،سوف نبذل قصارى الجهود
املعقولة إلbËاء التحقيق gي غضون خمسة )(5
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أيام عمل .وعند الان©bاء من التحقيق ،سوف
نخطركم بما إذا كان يمكنكم متابعة التعامل
ع£ى حسابكم ،أو إذا كنا سنسى ﻻتخاذ
إجراءات إضافية ً
وفقا ألحكام هذﻩ الاتفاقية.
 16.7عند ثبوت تقص كم gي ٕالال|Ùام بإجراء اختيار
لحساب املقاصة ً
وفقا ألحكام البند  9-4أو
البند  14-4أو اتخاذ أي إجراء أو إغالق أي
مركز مفتوح ً
وفقا ألحكام البند  10-4أو 11-4
أو  ،14-4يجوز لنا أن نغلق أي مركز مفتوح
ذي صلة.
 16.8يجوز لنا ممارسة حقوقنا gي إغالق املراكز
املفتوحة بموجب هذا البند g 16ي أي وقت
بعد وقوع الحالة ذات الصلة ع£ى أن نقوم
b¥ذا حسب سعرنا املتوفر التاZي للمراكز
املفتوحة ذات الصلة.
 17التصفية واملقاصة ؤالاحداث املستحقة للبدل النقدي
والتقص @Aمن جانب غرفة املقاصة
 17.1تمثل الاتفاقية وكافة الصفقات ال HIتتم
ً
جزءا ﻻ يتجزأ من اتفاق مفرد بيننا
بموج«bا
وبينك .ويقر كال منا بإبرام هذﻩ الاتفاقية
ً
استنادا إZى حقيقة
وإتمام أي صفقات بموج«bا
كوbËا ً
جزءا من اتفاق مفرد بيننا.
 17.2ودون ٕالاخالل بحقنا gي مطالبتكم بالدفع
الفوري للمبالغ املستحقة بموجب شروط هذﻩ
الاتفاقية ،و ً
وفقا ألحكام البندين  6-17و7-17
والقوان ن واللوائح السارية ،يحق لنا gي أي
وقت ما ي£ي:
 17.2.1جمع وتجميد نقودكم وأي أموال تكون gي حيازتنا أو أي من
الشركات التابعة لنا gي أي من وجميع الحسابات ال HIيثبت
امتالككم لها لدينا أو لدى أي من الشركات الزميلة
 17.2.2تطبيق املقاصة ب ن املبالغ املشار إلb°ا gي الفقرت ن )أ( و)ب(
أدناﻩ:
أ( أي مبالغ تكون مستحقة الدفع علينا أو أي من الشركات
التابعة لنا لكم )بغض النظر عن كيفية وموعد استحقاق
الدفع( ،بما gي ذلك نقودكم )إذا كانت رصيد دائن(،
ؤالارباح غ  املحققة وأي رصيد دائن موجود gي أي حساب
خاص بكم لدينا أو لدى أي من الشركات التابعة لنا ،حÈI
ولو تم إغالق هذﻩ الحسابات
ب( أي مبالغ تكون مستحقة الدفع عليكم لنا أو أي من
الشركات التابعة لنا )بغض النظر عن كيفية وموعد
استحقاق الدفع( ،بما gي ذلك ع£ى سبيل املثال ﻻ الحصر

الخسائر غ  املحققة والفوائد والتكاليف واملصروفات
ُ
والرسوم املتكبدة ،أو ٔالارصدة املدينة ،واملقرة فيما يتعلق
بأي حساب خاص بكم لدينا أو لدى أي من الشركات
التابعة لنا ،ح ÈIولو تم إغالق هذﻩ الحسابات.
 17.3عند تجاوز أي مبلغ من املبالغ ال HIورد ذكرها
gي الفقرة ) 2-2-17ب( أي مبلغ من املبالغ الHI
ورد ذكرها gي الفقرة ) 2-2-17أ( أعالﻩ ،فحينئذ
تل|Ùمون بأن تدفعوا ً
فورا هذﻩ الزيادة لنا سواء
تم طل«bا أم ﻻ.
 17.4يجوز لكم أن تطلبوا منا ممارسة الحقوق
املذكورة gي البند  2-17أعالﻩ فيما يتعلق
بجميع حساباتكم و/أو مراكزكم املفتوحة الHI
تم إغالقها ،لكننا قد يتعذر علينا الامتثال
لطلب كهذا gي حدود ما ﻻ تسمح لنا به
القوان ن واللوائح السارية.
 17.5وعند ممارسة الحقوق الواردة gي البنود 2-17
أو  3-17أو  ،4-17يتم دمج كافة ال|Ùامات
السداد gي ال|Ùام واحد ح ÈIتدفعوا صاgي املبلغ
املستحق لنا أو ح ÈIندفع نحن صاgي املبلغ
املستحق لكم.
 17.6عند وقوع أي حدث مستحق لبدل نقدي أو
أي وجه تقص  من جانب غرفة املقاصة،
يسري العمب باألحكام التالية فيما يتعلق بأي
مجموعة صفقات مقاصة مركزية:
 17.6.1تنت Hكل صفقة مقاصة مركزية gي مجموعة الصفقات
ً
تلقائيا عقب وقوع أي حدث مستحق لبدل
ذات الصلة
نقدي أو أو أي وجه تقص  من قبل غرفة املقاصة )حسب
الحالة( .وعقب هذا ٕالاbËاء ،لن تطلب أي مدفوعات
إضافية أو عمليات تسليم فيما يتعلق بأي صفقة مقاصة
مركزية أو أي فوائد م|تبة ع£ى وجه تقص  ،مهما تكن،
ع£ى ال|Ùامات السداد املذكورة ،دون ٕالاخالل باألحكام
ٔالاخرى الواردة gي هذﻩ الاتفاقية ،ع£ى أن يكون املبلغ
املستحق عقب هذا ٕالاbËاء هو "مبلغ إbËاء مجموعة
املقاصة" املحدد ً
وفقا لهذا البند 17.6
 17.6.2تكون قيمة كل صفقة مقاصة مركزية ملغاة ،ألغراض
احتساب مبلغ إbËاء مجموعة املقاصة و القيم ٕالاجمالية
للصفقة ،مساوية لقيمة صفقة الطرف النظ  املركزي أو
الجزء املتعلق مbµا
ً
 17.6.3يكون مبلغ ٕالاbËاء ملجموعة املقاصة مساويا ملجموع ما ي£ي،
بدون تكرار) ،أ( القيمة ٕالاجمالية للصفقة) ،ب( أي مبلغ
يصبح مستحق الدفع أو كان سيصبح مستحق الدفع لوﻻ
--
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صورة أخرى أي رصيد دائن( أي مبلغ ،أو )(2
تلقيكم أو تقرر تلقيكم أي أصول بموجب
مجموعة القواعد ذات الصلة املنطبقة لدى
غرفة املقاصة بخصوص أي من خدمات غرفة
املقاصة بشأن واحدة أو أك çمن صفقات
املقاصة املركزية و صفقات املقاصة املركزية
ال HIتتم مع الطرف النظ  املركزي ذي الصلة.
 17.9وعند سداد أي مبلغ أو استحقاق دفعه منا
لكم )أو استالمكم أو تقرر استالمكم بخالف
ذلك أي رصيد دائن بأي مبلغ( أو ,إذا ثبت
استالمكم أي أصل أو تقرر استالمكم له ،من
غرفة املقاصة فيما يتعلق بخدمة مقاصة
مركزية متفق علb°ا بموجب مجموعة القواعد
مع ٕالاقرار بأن هذا املبلغ أو ٔالاصل يعزو إZى
املبالغ ال HIسيتم تحديدها بخالف ذلك و/أو
ال HIتكون مستحقة الدفع بموجب هذﻩ
الاتفاقية و ال HIيتم أخذها بع ن الاعتبار
بخالف ذلك gي تحديد املبالغ املستحقة
بموجب هذﻩ الاتفاقية ،فحينئذ سوف نقوم
بتعديل شروط الدفع أو الشروط ٔالاخرى b¥ذﻩ
الاتفاقية )وال HIقد تتضمن ع£ى سبيل املثال
ﻻ الحصر ،ال|Ùامكم بسداد أي مبلغ )(1
تتلقونه من غرفة املقاصة ) (2بما يعادل قيمة
أي أصل يثبت تلقيكم له من غرفة املقاصة،
والذي يتجاوز املبلغ املستحق لكم منا
بخصوص خدمات غرفة املقاصة بموجب هذﻩ
ً
مناسبا
الاتفاقية( ،ع£ى النحو الذي نراﻩ
للتعويض عن أي خسائر قد نتعرض لها
بخالف ذلك نتيجة لسداد هذا املبلغ أو
استحقاقه لكم أو استالمكم بخالف ذلك
لرصيد دائن عن هذا املبلغ أو ٔالاصل الذي
تليقتموﻩ أو الذي تقرر تلقيكم له من غرفة
املقاصة .وعقب استالمكم لألصل gي الظروف
ال HIوردت ٕالاشارة إلb°ا gي هذا البند ،9-17
وعند إجراء التعديالت الالزمة ع£ى شروط
الدفع أو الشروط ٔالاخرى b¥ذﻩ الاتفاقية املشار
إلb°ا أعالﻩ ،سوف نراي gي هذا التعديل قيمة
ٔالاصل الذي ثبت تلقيكم له b¥ذﻩ الطريقة وقت
تحديد غرفة املقاصة أن هذا ٔالاصل سيتم
ً
وفقا ملجموعة القواعد ذات
تحويله لكم
الصلة املنطبقة لدى غرفة املقاصة تلك

ظهور شرط مسبق لم يثبت الوفاء به ،فيما يتعلق بأي
صفقة مقاصة مركزية وقت /أو قبل إbËاء صفقات املقاصة
املركزية املذكورة ،مع استمرار استحقاق هذا املبلغ دون
دفعه وقت ٕالاbËاء )مع التعب  عنه بقيمة موجبة عند
استحقاق هذا املبلغ غ  املسدد علينا لكم وكقيمة سالبة
عند استحقاقه عليكم لنا() ،ج( أي مبلغ آخر يرجع إZى
صفقات مقاصة مركزية بموجب هذﻩ الاتفاقية بالتناسب
ً
جزئيا إZى صفقات غ 
عند اللزوم إذا كان هذا املبلغ يرجع
صفقات املقاصة املركزية ذات الصلة ،والذي كان ليستحق
الدفع لو لم يتم دفعه وقت ٕالاbËاء ولم يدرج بخالف ذلك
gي الفقرات الفرعية )أ( أو )ب( )مع التعب  عنه بقيمة
موجبة عند استحقاق هذا املبلغ غ  املسدد علينا لكم
وكقيمة سالبة عند استحقاقه عليكم لنا( باإلضافة،
بالنسبة للمبالغ املشار إلb°ا gي الفقرت ن الفرعيت ن )ب(
و)ج( ،الفائدة املستحقة ع£ى هذﻩ املبالغ بنفس عملة املبلغ
عن الف|ة ال HIتبدأ من /وبما gي ذلك تاريخ الاستحقاق
ٔالاص£ي للسداد دون شمول تريخ ٕالاbËاء حسبما ينطبق.
ً
 17.6.4إذا كان مبلغ إbËاء مجموعة املقاصة ً
موجبا ،فحينئذ
رقما
ً
رقما ً
مستحقا منا لكم وإذا كان ً
سالبا ،فحينئذ تكون
يكون
القيمة املطلقة للمبلغ مستحقة منكم لنا
 17.6.5إذا تم تحويل أي صفقة مقاصة مركزية ،عقب وقوع حدث
مستحق لبدل نقدي ،منا إZى عضو مقاصة آخر gي خدمة
غرفة املقاصة والذي من خالله تمت املقاصة مع كافة
الضمانات أو الهامش لهذﻩ الصفقة وال HIتم تمديدها إZى
غرفة املقاصة املعنيةً ،
وفقا ملجموعة قواعد خدمة غرفة
املقاصة املذكورة ،فحينئذ تكون قيمة صفقة املقاصة
ً
صفرا وألغراض
املركزية املعنية ألغراض البند 2-6-17
البند ) 3-6-17ج( ،مبلغ يساوي قيمة الضمانات أو الهامش
ً
املحول b¥ذﻩ الطريقة يكون
مستحقا منكم لنا بموجب
صفقة مقاصة مركزية.
 17.7عند بروز إمكانية إغالق صفقات مقاصة
مركزية أو إbËاءها ً
وفقا ألحكام البندين 16
و ،6-17يسري العمل ،ألغراض صفقات
املقاصة املركزية ذات الصلة ،بنص البند الذي
ً
يمارس بموجبه أوﻻ أي طرف حقه gي إغالق أو
ً
إbËاء صفقات املقاصة املركزية املذكورة والذي
ً
وفقا له يتم إغالقها أو إbËاؤها ،إذا سبق.
 17.8ودون ٕالاخالل بأحكام البند  ،9-17يتع ن
عليكم أن تعلمونا بأسرع ما يمكن من وقت
علمكم بما ي£ي ) (1حصولكم ع£ى أو تلقيكم أو
تقرر تلقيكم )أو تلقيكم أو تقرر تلقيكم بأي
--
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)بغض النظر عن موعد الاستالم الفع£ي لهذا
ٔالاصل(.
 18تحويالت العملة وتقييمها
 18.1عندما يحق لنا القيام b¥ذا بموجب هذﻩ
الاتفاقية )بما gي ذلك ،ما يتعلق بحقوقنا
بموجب البندين  16و ،(17يجوز لنا تحويل
مبالغ بأي عملة إZى عملة أخرى .كما يجوز لنا
التحويل الاسم Hللعملة حسبما يلزم ألغراض
التقييم.
 18.2وما لم يرد الاتفاق ع£ى خالف ذلك ،سوف
ً
تلقائيا بتحويل أي نقود ،وأرباح وخسائر
نقوم
محققة ،وتعديالت ،وأتعاب ورسوم بأي عملة
أخرى إZى عملتكم الرئيسية قبل تطبيقها ع£ى
حسابكم.
 18.3يجوز كذلك تقييم ٔالارباح والخسائر غ 
املحققة املعينة بعملة أخرى ً
بناء ع£ى عملتكم
ً
اسميا .تكون هذﻩ ٔالارصدة
ٔالاساسية أو تحويلها
لغرض العلم فقط وﻻ تصبح bËائية ح ÈIيتم
تحويل ٔالارباح والخسائر املحققة وتطبيقها gي
حسابكم.
 18.4يتع ن علينا تنفيذ أي معاملة تحويل أو تقييم
ً
تجاريا .ويجوز أن
للعمل باألسعار املعقولة
نتلقى أت ً
عابا من الطرف النظ  عن أي صفقة
صرف أجن Hنمها.
ق ُ
ً
 18.5وعند ممارسة الحقو املقرة لنا وفقا ألحكام
البندين  16و ،17أو عند قيامكم بالسداد
إلينا بعملة مختلفة عن ال HIكنتم مل|Ùم ن
بالسداد b¥ا ،يجوز لنا أن نحملكم املسؤولية
عن دفع كافة العموﻻت والرسوم ٔالاخرى الHI
نتكبدها gي أي عملية تحويل عملة نقوم b¥ا.
ٕ 19الاجراءات املؤسسية ؤالاحداث ٔالاخرى ال dتؤثر ع,ى
السندات ٔالاساسية
 19.1عند اتخاذ إجراء مؤس Hأو وقوع حدث
إعسار فيما يتعلق بأي سندات أساسية و/أو
جهة إصدارها ،يجوز لنا ،من خالل التصرف
ً
تجاريا ،إدخال تعديالت ع£ى
بصورة معقولة
املراكز املفتوحة و/أو الطلبيات الخاصة بكم
إلدراج هذﻩ ٕالاجراءات ووضعكم gي مركز أقرب
ما يمكن أن يكون إZى أن تكونوا املالك املباشر
للسندات ٔالاساسية .وgي حال إدخال تعديالت
ع£ى املراكز املفتوحة gي سوق مقاصة مركزية،
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يتم إدخال التعديالت املقابلة )عندما يكون
منا ً
سبا( ع£ى صفقات املقاصة املركزية املقابلة.
 19.2تتضمن ٕالاجراءات ال HIقد نتخذها ً
وفقا ألحكام
البند  1-19ما ي£ي ع£ى سبيل املثال ﻻ الحصر:
تغي  عوامل الهامش و/أو مضاعفات الهامش و/أو الحد
ٔالادنى ألوامر إيقاف الخسائر املضمونة سواء فيما يتعلق
باملراكز املفتوحة أو الصفقات الجديدة
إدخال تعديالت بأثر رجي معقولة وعادلة لسعر الافتتاح
للمركز املفتوح لعكس التأث ات الُ HIيضفb°ا ٕالاجراء أو الحدث
املعHÉ
فتح و/أو إغالق واحد أو أك çمن املراكز املفتوحة gي حسابكم
إلغاء أي أوامر
تعليق أو تعطيل تطبيق أي جزء من هذﻩ الاتفاقية
إضافة أو تخفيض املبالغ gي حسابكم حسبما يكون مناسباً
ً
مناسبا بصورة
اتخاذ كافة ٕالاجراءات ٔالاخرى ،حسبما نراﻩ
معقولة إلظهار تأث  ٕالاجراء أو الحدث املعHÉ
وفيما يتعلق بحسابات املخاطر املحدودة ،إدخال تعديالت
وعادلة بأثر رجي معقولة ع£ى أمر إيقاف الخسارة املضمون
لعكس التأث ات الُ HIيضفb°ا ٕالاجراء أو الحدث املعHÉ
 19.3يجوز لنا إدخال تعديالت ع£ى توزيعات ٔالارباح
عند تحديد موعد سداد أحدها إZى مالكي
السندات ٔالاساسية .وعادة ما يتم إدخال هذﻩ
التعديالت قبل تاريخ توزيع ٔالارباحg .ي هذا
الصدد ،يتم إدخال التعديالت ع£ى أوامر الشراء
دون ضرائبg ،ي ح ن يتم فرض املبلغ املحدد
إلجماZي الضرائب ع£ى عمليات البيع ،عندما
يكون ً
ساريا.
 19.4سوف نبذل قصارى جهدنا ﻻتخاذ أي إجراءات
ً
بأسرع ما يمكننا وبأق Èðما يتاح عمليا بشكل
معقول عند وقوع أي حدث من ٔالاحداث ذات
الصلة.
 19.5عند إدخال تعديالت ع£ى املراكز املفتوحة،
سنقوم حسبما يمكن بتعديل املركز املفتوح
الذي تملكه ُليعمل به من وقت بدء ساعات عمل
السوق gي نفس يوم العمل الذي يقع فيه الحدث
أو ُيتخذ فيه ٕالاجراء املع HÉفيما يتعلق بالسندات
ٔالاساسية.
 19.6وبناء ع£ى الحدث ذي الصلة ،يجوز اتخاذ أي من
ٕالاجراءات املنصوص علb°ا gي هذا البند  19دونما
إخطار مسبق .وعند القيام بذلك ،يتع ن علينا
أن نرسل لكم إخطار gي وقت اتخاذ ٕالاجراء أو
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ً
بأسرع ما يمكن عمليا بشكل معقول بعدها.
ٕالاقرارات والتعهدات
 20.1تمثل ٕالاقرارات والتعهدات بيانات أو إقرارات أو
تعهدات شخصية تقدموbËا لنا ونعتمد علb°ا عند
التعامل معكم .ومن ثم ،يجب تقديم ٕالاقرارات
والتعهدات التالية gي وقت إبرام هذﻩ الاتفاقية
وgي كل مرة تتمون فb°ا أي صفقة معنا أو تقدموا
لنا فb°ا أي تعليمات أخرى:
إن كافة املعلومات ال HIتقدموbËا لنا )سواء نموذج الطلب أو
خالفه( صحيحة ودقيقة وغ  مضللة من أي جانب مادي
وإذا كنت ً
فردا ،أن عمرك يزيد ع£ى  18سنة
ً
خطيا خالف ذلك ،تتصرف
وباستثناء ما يثبت الاتفاق عليه
كطرف أسا  Hوليس كوكيل أو ممثل آخر ألي شخص آخر
أنك قد حصلت ع£ى كافة املوافقات الالزمة وتملك كافة
الصالحيات الالزمة إلبرام هذﻩ الاتفاقية و/أو تنفيذ أي
صفقات وتعليمات
وإذا كنت شركة أو مؤسسة ،أنك مفوض بصورة مناسبة
وحصلت ع£ى كافة الصالحيات املؤسسية أو الصالحيات
ٔالاخرى الالزمة بموجب عقد التأسيس والنظام ٔالاسا H
للمؤسسة أو بمقت Èالوثائق التأسيسية والتنظيمية ٔالاخرى
أنك ﻻ تدخل إZى منصة التداول أو تتعامل معنا من الوﻻيات
املتحدة ٔالامريكية أو أي من مناطقها
أنه لن ي|تب ع£ى إبرام هذﻩ الاتفاقية وﻻ إتمام أي صفقة
و/أو أي أمر وﻻ تقديم أي تعليمات أخرى مخالفة ألي قوان ن
أو قواعد أو تشريعات تنطبق عليك.
أنك لم /ولن تقوم بتحميل أو نقل أي برامج ضارة إZى منصة
التداول أو املوقع ٕالالك|وني الخاص ن بنا أو تستخدم بخالف
ذلك أي جهاز إلك|وني و/أو برنامج و/أو خوارزميات و/أو أي
طريقة تعامل أو إس|اتيجية bÕدف إZى التالعب gي أي جانب
من منصة التداول أو املوقع ٕالالك|وني الخاص ن بنا ،بما gي
ذلك ،ع£ى سبيل املثال ﻻ الحصر ،طريقة وضع أو تقديم أو
نقل السعر
أنك سوف تستخدم املنتجات والخدمات ال HIنعرضها وفقاً
لهذﻩ الاتفاقية بأمانة ونزاهة وبحسن نية.

 20.1.10أن قواعد ﻻئحة البنية التحتية للسوق ٔالاوروبية Tي
القواعد الوحيدة بشأن املشتقات خارج البورصة ؤالاطراف
النظ ة املركزية املطبقة عليك.
 20.2توافق ع£ى أنك سوف تقوم ،خالل مدة هذﻩ
الاتفاقية ،بإخطارنا ع£ى الفور بأي تغي  يطرأ
ع£ى التفاصيل ال HIقدم©bا gي نموذج الطلب ،بما
gي ذلك ،ع£ى وجه التحديد ،الانتقال إZى دولة أو
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منطقة أخرى أو أي تغي  أو تغي  متوقع gي
ظروفك املالية أو وضعك التنظيم Hأو حالة
التوظيف )بما gي ذلك الفصل من العمل و/أو
البطالة( وال HIقد تؤثر ع£ى ٔالاساس الذي نتعامل
معك ً
بناء عليه.
ٕ 20.3الاخالل بأي من إقراراتك أو تعهداتك املقدمة gي
هذﻩ الاتفاقية ،بما gي ذلك ،ع£ى سبيل املثال ﻻ
الحصرٕ ،الاقرارات والتعهدات الواردة gي البند
 ،20.1أمر يمكن أن يؤدي إZى إلغاء أي عملية أو
إZى إغالقها من جانبنا بالسعر السائد لدينا
حيbµاً ،
وفقا ملا نراﻩ.
ان®`اكات السوق
 21.1عند تنفيذ صفقة معنا ،قد تقوم بالبيع أو
الشراء gي بورصات ٔالاوراق املالية أو مباشرة gي
أسهم أو حصص املؤسسات املالية ٔالاخرى gي
السندات ٔالاساسية أو السندات املالية ذات
ُ
الصلة b¥ا .ونتيجة لذلك ،فإنه عندما تتم
صفقات معنا ،يمكن أن تؤثر الصفقات ع£ى
السوق الخارóي لهذﻩ السندات ٔالاساسية
باإلضافة إZى التأث  ع£ى سعرنا .ومن ثم ،ي|تب
ع£ى هذا احتمالية ان©bاك السوق عل ًما بأن
الغرض من هذا البند هو منع هذا الان©bاك.
 21.2تقر وتتعهد أمامنا بموجبه وقت إبرام هذﻩ
الاتفاقية وgي كل مرة تم فb°ا صفقة أو تقدم لنا
فb°ا أي تعليمات أخرى بما ي£ي:
أنك لم /ولن تم أي صفقة معنا إذا ترتب ع£ى القيام بذلك
وجود مصلحة لك أو آلخرين الذين تعمل معهمg ،ي سعر
السندات ٔالاساسية الذي يعادل /أو يزيد عن مبلغ الفائدة
املعلنة gي السندات ٔالاساسية
إنك لن /ولم تنفذ أي صفقة فيما يتعلق بما ي£ي:
أ( ٕالابرام أو ٕالاصدار أو التوزيع أو ٔالاحداث
ٔالاخرى املماثلة
ب( العرض أو التسليم والتسلم أو الدمج أو
ٔالاحداث ٔالاخرى املماثلة
ج( أي أنشطة تمويل مؤسساتية
أنك لم /ولن تم أي صفقة تتعارض مع أي قانون أو تشريع
يحظر التعامل الداخ£ي أو التالعب أو أي شكل آخر من أشكال
ان©bاكات أو مخالفات السوق
أنك ستتصرف ً
وفقا لكافة القوان ن والتشريعات السارية.
 21.3وgي حال إبرام أي صفقات مخالفة لإلقرارات
والتعهدات الواردة gي هذا البند  21أو أي بند
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 22.3يجب تحرير إخطار ٕالالغاء ً
خطيا؛ ع£ى أن تنطبق
أحكام البند  32ع£ى استالمنا لإلخطار الذي
ترسلونه.
ً 22.4
نظرا ﻻعتماد السعر gي عقودنا ع£ى التقلبات الHI
تطرأ ع£ى السندات ٔالاساسية وهو أمر يكون
ً
خارجا عن نطاق سيطرتنا وقد يحدث أثناء ف|ة
ٕالالغاء ،فإنه ﻻ يحق لكم إلغاء هذﻩ الاتفاقية إذا
تم تنفيذ أي صفقة من جانبكم قبل استالمنا
إخطار ٕالالغاء.
ً
 22.5وعقب سريان ٕالالغاء ،ووفقا ألحكام البند ،17.2
سوف نعيد لكم أي مبالغ أودعتموbËا لدينا قبل
استالم إخطار ٕالالغاء.
 22.6عند عدم ممارسة حق ٕالالغاء ،يستمر سريان
الاتفاقية ح ÈIيقوم أي طرف سواء أنتم أو نحن
بفسخها من خالل تقديم إخطار بذلك ً
وفقا
ألحكام البند  ،30أو ع ممارسة أي حقوق أخرى
للفسخ ُمقرة بموجب هذﻩ الاتفاقيةً .
علما بأنه ﻻ
يوجد حد أدنى أو ف|ة محددة ملدة هذﻩ
الاتفاقية.
 23الشكاوى وال¯vاعات
g 23.1ي حال رغبتم gي تقديم شكوى أو رفع أي نزاع،
يرóى التواصل معنا بأسرع ما يمكن .وgي حال
حددنا أي نزاع ،فسوف نخطركم باألمر بأسرع ما
يمكن.
 23.2الرجاء الحفاظ ع£ى تسجيل تواريخ أو أوقات
الصفقات واملوضوعات ٔالاخرى حيث إن ذلك
سوف يساعدنا gي التحقيق gي أي شكاوى أو
نزاعات .وقد يكون من الصعب أو غ  املمكن لنا
تحديد موقع السجالتٔ /الاشرطة ال HIتتعلق بأي
صفقات أو موضوعات أخرى gي غياب املعلومات
املعنية بتواريخ وأوقات أي صفقات أو
موضوعات محل الÙاع.
 23.3نعمل وفق إجراء معالجة شكاوى يتيح لنا
التعامل ً
فورا وبÙاهة مع الشكاوى .ويمكن
الحصول ع£ى تفاصيل هذا ٕالاجراء عند طل«bا من
إدارة العمالء.
 23.4إذا ما رغبتم gي رفع أي شكاوى أو نزاعات ،يجب
أن يتم ذلك gي املقام ٔالاول من خالل تقديم
الشكوى إZى إدارة العمالء )توجد بيانات التواصل
معهم ع£ى املوقع ٕالالك|وني( .وgي حال لم يتم
حل ٔالامر ع£ى نحو يرضيكم ،فحينئذ يمكنكم

آخر من بنود هذﻩ الاتفاقية ،أو عندما يتوافر
لدينا من ٔالاسباب املعقولة ما يدعونا لالعتقاد
بأنك قمت b¥ذا ،فحينئذ يجوز لنا ،باإلضافة إZى
الحقوق ٔالاخرى املكفولة لنا ً
وفقا ألحكام البند
 ،16ما ي£ي:
 21.3.1تنفيذ أي صفقة أو صفقات ضدك بما من شأنه أن
يجعلك ً
مدينا بأموال لنا
 21.3.2التعامل مع كافة الصفقات
الخاصة بك ع£ى أbËا باطلة
إذا كان ي|تب علb°ا أن نصبح
ّ
مديون ن لك ،إﻻ إذا /وحÈI
إصدار دليل قاطع gي غضون
ً 30
يوما من طلبنا يفيد بأنك
لم ترتكب gي الواقع أي
مخالفة للضمانات وٕالاقرارات
والتعهدات الواردة gي هذﻩ
الاتفاقية.
ً
 21.3.3إغالق حسابك املصرgي فورا ،و/أو
 21.3.4منع أي أرباح محققة ،إZى حد توافر لدينا من ٔالاسباب
يدعونا لالقتناع بصل©bا باﻻن©bاك الصادر عنكم لإلقرارات والتعهدات
الواردة gي هذا البند .21
 21.4تقرون بأنه سيكون من غ  املناسب لكم التعامل
ع£ى السندات ٔالاساسية إذا كان الغرض من هذﻩ
الصفقة التالعب gي السعر فحسب ،وﻻ يجوز
لكم املوافقة ع£ى إتمام أي صفقات لهذا الغرض.
 21.5يحق لنا )ويجب علينا gي بعض الحاﻻت( إبالغ أي
سلطة تنظيمية معنية بتفاصيل أي صفقة أو
أمر .كما يمكن أن يطلب منكم تقديم
ٕالافصاحات املناسبة مع تعهدكم باﻻمتثال لهذا
عند طلبه.
 21.6لن تؤثر ممارسة أي من حقوقنا بموجب هذا
ُ
البند  21ع£ى أي من الحقوق ٔالاخرى املقرة لنا
بموجب هذﻩ الاتفاقية أو القانون العام.
 22حقكم =ي ٕالالغاء
 22.1يحق لكم إلغاء هذﻩ الاتفاقية من خالل إرسال
إخطار كتابي لنا مدته ً 14
يوما كف|ة إلغاء دون
إلزامكم بتقديم أي أسباب لإللغاء؛ ع£ى أن
يسري حق ٕالالغاء ح ÈIإذا ثبت تلقيكم بالفعل
خدمات منا قبل ان©bاء ف|ة ٕالالغاء.
 22.2تبدأ ف|ة ٕالالغاء من تاريخ بدء سريان الاتفاقية.
--
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إحالة ٔالامر الخاص بكم إZى مدير الشكاوى )الHI
توجد التفاصيل الخاصة به ع£ى املوقع
ٕالالك|وني التابع لنا(.
 23.5إذا أخطر أي منا )نحن أو أنت( الطرف ٓالاخر
بوجود نزاع ،فحينئذ يتع ن علينا أن نتشاور ً
معا
بحسن نية gي محاولة لحل الÙاع gي الوقت
املناسب ،بما gي ذلك ع£ى سبيل املثال ﻻ الحصر
ما يكون من خالل تبادل املعلومات ذات الصلة
وتحديد واستخدام عملية متفق علb°ا يمكن
تطبيقها ع£ى موضوع الÙاع ،أو عند عدم وجود
عملية متفق علb°ا أو اتفاقنا ع£ى أن هذﻩ العملية
لن تكون مناسبة ،فيجب تحديد وتنفيذ طريقة
أخرى لحل الÙاع.
 23.6إذا استمر عدم رضاكم عن الرد الbµائي لنا أو
التحقيق gي الشكوى أو الÙاع أو طريقة التعامل
معها ،فحينئذ يمكنكم gي بعض الظروف إحالة
ٔالامر إZى خدمة محقق الشكاوى املالية،
 ،Exchange Towerلندن  .E14 9SRوع£ى وجه
التحديد ،يحق لكم إحالة الشكوى أو الÙاع إZى
خدمة محقق الشكاوى املالية عند تصنيفكم
كعميل فردي مع ثبوت تصنيفكم ضمن هذﻩ
ُ
الفئة وقت وقوع الحدث املف Hللشكوى أو
الÙاع.

GL17 1DY or at
((www.fscs.org.uk).

Mitcheldean,

300,

Box

د .أحكام متفرقة ؤالامور القانونية
 24امللكية الفكرية
 24.1يبقى موقعنا ٕالالك|وني ،بما gي ذلك منصة
التداول ،وأي من /وجميع املعلومات والتطبيقات
المجية والوثائق واملعلومات والبيانات واملواد
ٔالاخرى ال HIقد تقدم لكم أو تتوفر لكم ،سواء
بصورة مباشرة أو من خالل مزود خدمة أو جهة
ً
ترخيص )يشار إلb°ا ً
معا باسم "موادنا "( مملوكا
لنا أو ملزودي الخدمات الخارجية أو جهات
ال|خيص الخارجية التابعة لنا.
 24.2تبقى كذلك كافة حقوق النشر والعالمات
التجارية وحقوق التصميم وحقوق امللكية
الفكرية ٔالاخرى gي موادنا ،بما gي ذلك ع£ى سبيل
املثال ﻻ الحصر كافة التحديثات والتعديالت
واملجموعات والتحسينات وكافة ٔالاعمال التابعة
ً
استنادا إZى موادنا ،مملوكة لنا )أو ملزودي
الخدمات الخارجية أو جهات ال|خيص الخارجية
التابعة لنا حسبما يكون ً
ساريا(.
 24.3نوفر أو نتيح لكم موادنا وفق ٔالاسس التالية) :أ(
أنه يمكننا ً
أيضا توف ها أو إتاح©bا ألشخاص
آخرين) ،ب( أنه يمكننا إbËاء أو تعليق تقديم أي
مbµاً ،
علما بأننا لن نقوم بذلك إﻻ إذا تم إغالق
حسابكم أو تم طلب ذلك من أي من مزودي
الجهات الخارجية أو جهات ال|خيص التابعة لنا،
أو بموجب قانون ساري أو ً
وفقا ألحكام أخرى
ُ
نص علb°ا gي هذﻩ الاتفاقية.
 24.4يجوز لكم الوصول إZى موادنا واستخدامها فقط
ع£ى النحو املسموح به صراحة لتشغيل حسابكم
ً
وفقا ملا نصت عليه هذﻩ الاتفاقية.
 24.5يجب عليكم الامتثال ألي سياسات ذات صلة
بأي من موادنا أو استخدامها بما gي ذلك أي
قيود إضافية أو شروط وأحكام أخرى قد
نصدرها نحن أو أي من مزودي الخدمة أو جهات
ال|خيص الخارجية التابعة لنا وال HIيمكننا
إخطاركم b¥ا من وقت إZى آخر.
 24.6ﻻ يجوز تقديم كامل /أو جزء من موادنا إZى أي
شخص آخر وﻻ يجوز لكم نسخ أو إعادة إصدار
كامل هذﻩ املواد أو أي جزء مbµا دون الحصول

 23.7يجوز لكم كذلك استخدام منصة املفوضية ٔالاوروبية لتسوية
املنازعات ع ٕالان|نت للعمل ع£ى تسهيل حل الÙاع ع
ٕالان|نت .يمكن الاطالع ع£ى املنصة ع£ى الرابط التاZي:
.ec.europa/eu/odf//
 23.8كشركة تخضع لرقابة هيئة الرقابة املالية gي اململكة املتحدة
) ، (FCAفإننا نشارك gي نظام التعويض للخدمات املالية
)"النظام"( .وعليه فإنه إن كنتم من املستحق ن للتقدم بأي
مطالبة بموجب هذا النظام ،فحينئذ يمكنم الحصول ع£ى
تعويض منه عند عدم مقدرتنا ع£ى الوفاء بإﻻل|Ùامت
املفروضة علينا .بالنسبة ملعظم أنواع الاستثمار ،سوف
نحصل ع£ى مدفوعات بحد أق 50,000 Èðجنيه إس|لي.HÉ
وسوف نقدم عند طلبكم معلومات إضافية تتعلق بالشروط
الحاكمة للتعويض وٕالاجراءات الرسمية ال HIيجب الان©bاء مbµا
للحصول ع£ى التعويض .كما يمكن الحصول ع£ى مزيد من
املعلومات بخصوص النظام من هيئة نظام تعويض الخدمات
املالية ،الطابق السابع ،ص.ب ،300 :ميشيلدينó ،ي إل 1 17
دي واي أو من خالل زيارة الرابط ) www.fscs.org.uk
Financial Services Compensation Scheme, 7th Floor PS
--
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ذلك ،قد تفشل أي /أو كل من هذﻩ الوسائل gي
العمل بصورة ﻻئقة أو ع£ى ٕالاطالق أو قد تعاني
منشآتنا من انقطاع الكهرباء .وع£ى هذا ٔالاساس:
 25.1.1ﻻ نتعهد بأنكم سوف
تتمكنون من الوصول إلb°ا أو
استخدامها ً
دائما
 25.1.2ﻻ نتعهد بأنه لن يحدث
انقطاع لالتصال أو بأن
ً
الاتصال سوف يكون
خاليا
من ٔالاخطاء.
 25.2يجوز أن نعلق استخدام موقعنا ٕالالك|وني
لتنفيذ أعمال الصيانة أو ٕالاصالح أو ال|قية أو
ألي مشكالت تتعلق بالتطوير .وإننا سوف نبذل
قصارى جهدنا إلرسال إشعار لكم b¥ذا وتوف 
طرق بديلة للتعامل من خاللها أو الحصول ع£ى
املعلومات املتعلقة بحسابكمً ،
علم ً◌ا بان هذﻩ
ٔالامور قد ﻻ تتاح لنا gي حاﻻت الطوارئ.
 25.3نقر كذلك بأن لنا الحق gي السماح لكم
ً
وفقا لهذﻩ
باستخدام موقعنا ٕالالك|وني
الاتفاقية.
 25.4وإننا سوف نبذل قصارى الجهود املعقولة
لضمان خلو املوقع ٕالالك|وني من أي برامج
ضارة ،إﻻ أننا ﻻ نضمن أنه سيكون كذلك gي
جميع ٔالاوقات .لذلك ،يتع ن عليكم استخدام
برنامج الحماية من الامج الضارة الخاص بكم
ً
ً
ومتوافقا مع معاي 
والذي يجب أن يكون محدثا
الصناعة .إضافة إZى ذلك ،يتع ن عليكم عدم
تحميل أو نقل أي برامج ضارة إZى منصة التداول
أو لألجزاء ٔالاخرى من املوقع ٕالالك|وني.
 25.5تتحملون املسؤولية عن ضمان توافق تكنولوجيا
املعلومات لديكم مع تلك الخاصة بنا مع الوفاء
ً
وفقا
بالحد ٔالادنى من متطلبات النظام،
للتعديالت ال HIيتم تنفيذها من وقت آلخر.
ويتضمن املوقع ٕالالك|وني الحد ٔالادنى ملتطلبات
النظام السارية gي الوقت الراهن.
 25.6يجوز لنا أو ملزودي الخدمات أو جهات ال|خيص
الخارجية التابعة لنا تقديم املعلومات لكم فيما
يتعلق بتوف  الخدمات .وتوافقون ع£ى ما ي£ي:
 25.6.1أننا ﻻ نتحمل نحن أو أي من
ٔالاطراف التابعة ٔالاخرى
املسؤولية gي حال ثبت عدم

ع£ى موافقة خطية مسبقة ع£ى ذلك.
 24.7يجب عدم حذف ،أو حجب ،أو التالعب gي
حقوق النشر أو ٕالاخطارات ٔالاخرى اململوكة
املعروضة ع£ى أي من موادنا.
 24.8وعند تقديم أي مواد لكم فيما يتعلق بموقعنا
ٕالالك|وني ،يجب عليكم إرجاعها لنا عند إغالق
حسابكم.
 24.9باستثناء ما يكون إZى الحد املسموح به صراحة
ُ
بموجب هذﻩ الاتفاقية أو أي اتفاقية خطية تم
فيما بيننا  ،يجب عدم القيام بما ي£ي) :أ( تعديل
ً
استنادا إZى أي
أو ترجمة أو إنشاء أعمال تابعة
من موادنا) ،ب( اتخاذ أي إجراءات من شأbËا
تعريض أو زيادة صعوبة /أو ال©bديد بالتعريض أو
زيادة صعوبة الاستمتاع أو الاستخدام من قبل
أي عميل آخر بموادنا أو حقوقنا أو أي مزودي
خدمات أو جهات ترخيص خارجية تابعة لنا gي
أي من موادنا) ،ج( إلغاء هندسة أو فصل أو حل
أي من مواد  City Indexال HIتمثل النامج؛ أو،
بخالف ذلك ،محاولة اكتشاف شفرة املصدر
المجية لها.
 24.10يتع ن عليكم إخطارنا ع£ى الفور عندما يربو
إZى علمكم أي استخدام غ  مصرح به أو إساءة
استخدام ألي من موادنا ،وفق ما نطلبه بصورة
معقولة ،فضال عن ال|Ùامكم بتقديم يد العون gي
تصحيح أي مخالفة و/أو اتخاذ الخطوات الالزمة
ملنع حدوث ذلك gي املستقبل.
 24.11يجوز لنا أو ملزودي الخدمات وجهات
ال|خيص الخارجية التابعة لنا تعديل بيانات
السوق أو منصة التداول الخاصة بنا أو املوقع
ٕالالك|وني أو موادنا ،و/أو أساليب أو سرعات
تقديمها ،ومن املمكن أن تتطلب هذﻩ التعديالت
تغي ات مقابلة gي ٔالاساليب أو الوسائل الHI
نستخدمها للوصول إZى موادنا و/أو يمكن أن تؤثر
هذﻩ التعديالت ً
سلبا ع£ى وصولكم إZى موادنا أو
استخدامكم لهاً .
علما بأننا ﻻ نتحمل نحن أو أي
ٔالاطراف التابعة املسؤولية عن هذﻩ النتائج.
 25املوقع ٕالالك@wوني واستخدام النظام
 25.1سوف نبذل قصارى الجهود املعقولة لضمان
إمكانية الوصول إZى موقعنا ٕالالك|وني وخدمات
الهاتف املحمول وأنظمتنا بصورة عادية
ﻻستخدامها ً
وفقا ألحكام هذﻩ الاتفاقية .ومع
--
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دقة أو اكتمال أي من هذﻩ
املعلومات فيما يتعلق بأي من
ٕالاجراءات ال HIتتخذوbËا أو
ً
ت|كوbËا ً
استنادا
بناء ع£ى /أو
لهذﻩ البيانات أو املعلومات
 25.6.2أننا سوف تستخدم هذﻩ
لألغراض
املعلومات
املنصوص علb°ا gي الاتفاقية
فحسب
 25.6.3أنكم سوف تقومون بالفعل
بإكمال ما ي£ي وتقديمه إلينا
gي الوقت املحدد:
أ( أي إقرار نطلبه gي أي وقت فيما يتعلق
بموقفكم كمستخدم للمعلومات
ب( أي اتفاقيات إضافية يتم إبرامها معنا أو مع أي
من مزودي الخدمات الخارجي ن أو جهات
ال|خيص الخارجية التابعة لنا ل|Ùويدكم
باملعلومات
 25.6.4تكون هذﻩ املعلومات مملوكة
لنا أو للمزود ،وﻻ يجوز لكم
إعادة نقلها أو توزيعها أو
نشرها أو ٕالافصاح عbµا أو
تبديلها أو تعديلها أو تأج ها
أو إقراضها أو ترخصb°ا أو
ً
عرضها ً
جزئيا إZى
كليا أو
جهات خارجية
 25.6.5يتع ن عليكم دفع أي رسوم
وتكاليف أخرى مرتبطة
بوصولكم إZى هذﻩ املعلومات
واستخدامها ،وال HIقد
نخطركم b¥ا من وقت آلخر،
ع£ى أن تتحملون املسؤولية
عن سداد كافة الضرائب أو
الرسوم أو التقييمات الHI
تفرضها أي جهات حكومية
أجنبية أو محلية أو ع£ى
مستوى الدولة أو املقاطعة أو
البلدية ،أو أقسامها الفرعية،
وأي عقوبات أو فوائد متعلقة
b¥ا ،وذلك فيما يتعلق
بوصولكم إZى أي معلومات

واستخدامها.
 25.7يمكن أن نوفر لكم طرق وصول متعددة )مثل
الهاتف املحمول والكمبيوتر( .ويجوز أن تكون
لطرق الوصول املختلفة وظائف مختلفة
ومحتوى مختلف عن ٔالاخرى ،ع£ى أن تخضع
هذﻩ الوظائف واملحتويات للتغي  دونما إخطار.
g 25.8ي حالة قمتم باختيار واستخدام تطبيق برمêي ألي جهة
خارجية ل|Ùويدكم بامج التداول أو ٕالاشارات أو النصائح أو
إدارة املخاطر أو املساعدات ٔالاخرى gي التداول )"خب  أو
استشاري"( أو تطبيق استضافة أو تداول لجهة خارجية )ع£ى
سبيل املثال  ،(MetaTraderبحيث يمكن للتطبيقات أن تتصل
بشكل مباشر بجهاز الحاسب الخاص بكم ،فإننا لن نتحمل
نحن أو أي من مرافقنا أي ال|Ùام أو مسؤولية تجاهكم فيما
يتعلق بأداء أي تطبيق أو منتج أو خدمة يتم تقديمها من
جانب مستشار خب  أو طرف ثالث أو مزود تطبيقات تداول؛
وعليه فإنكم تستخدمون هذﻩ التطبيقات أو املنتجات أو
الخدمات ع£ى مسؤوليتكم الخاصة .وفيما يتعلق بأي
تطبيقات أو منتجات أو خدمات يقدمها أي خب  استشاري أو
طرف ثالث أو مزود تطبيقات تداول:
ً
 25.8.1ﻻ نقدم نحن وكذلك الجهات التابعة لنا أي إقرار أو تعهد أيا كان
نوعه ،سواء بصورة صريحة أو ضمنية.
 25.8.2لن نتحمل نحن وكذلك الجهات التابعة لنا أي مسؤولية أو ال|Ùام
فيما يتعلق بقابلية هذﻩ التطبيقات واملنتجات للتسويق أو املالءمة
ألي غرض من ٔالاغراض؛
 25.8.3لن نتحمل نحن وكذلك الجهات التابعة لنا أي مسؤولية ،ولن
نكون مسؤول ن عن أي أضرار يمكن أن تتعرضوا لها ،بما gي ذلك
فقدان ٔالاموال أو البيانات أو انقطاع الخدمة نتيجة ﻻستخدامها؛
 25.8.4لن نتحمل نحن وكذلك الجهات التابعة لنا أي مسؤولية فيما
يتعلق بدقة أو جودة أو اكتمال أي معلومات )حقائق أو تحليالت أو
توصيات أو آراء أخرى( يتم الحصول علb°ا من /أو من خالل
مستشار خب  )بما gي ذلك املعلومات الخاصة بحسابكم ،سجل
موثوق تقرون وتوافقون ع£ى أنه يمكن العثور عليه gي حساب موقع
ج ن كابيتال أوك ع£ى الويب(
 25.8.5ﻻ نتحمل نحن وكذلك الجهات التابعة لنا أي مسؤولية فيما
يتعلق بسرعة الاتصال ،والكفاءة أو التوافق ب ن تطبيقات مستشار
الخاء ؤالاطراف الثالثة أو تطبيقات التداول ومنصة التداول لدينا.
 25.8.6كما ﻻ نقدم نحن وكذلك الجهات التابعة لنا أي تعهد وﻻ تقدم
أي ضمان أو إقرار بأن أي مؤشرات ع£ى ٔالاداء السابق أو املستقب£ي
الذي قدمه مستشار الخاء يمكن أن يكون ،أو كان يمكن أن
يتحقق من خالل استخدام منصة التداول لدينا خالف ذلك؛ و
 25.8.7ﻻ نقدم كذلك نحن وكذلك الجهات التابعة لنا أي تعهد وﻻ
--
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تقدم أي ضمان أو إقرار بأن أي أداء استثماري يمكن تحقيقه مع/
أو من خالل مستشار خب  أو طرف ثالث أو تطبيق التداول مع
وسيط آخر ،أو بأن أي خدمة أو معاملة تداول يمكن تحقيقها من
خالل استخدام منصة التداول لدينا.
 25.8.8تسري أحكام هذا البند  8-25بصرف النظر عما إذا كنا ،أم ﻻ،
)نحن أو الجهات التابعة لنا( نقدم أو نعزز أو نؤيد لكم مثل هذا
املستشار الخب  أو الطرف الثالث أو تطبيق التداول
 26حد املسئولية
 26.1لم يرد HÊء gي هذﻩ الاتفاقية يمكنه أن يستث / HÉأو يحد من
مسؤوليتنا فيما يتعلق بحوادث الوفاة أو ٕالاصابة الشخصية
بسبب إهمالنا أو الاحتيال أو التحريف الاحتياZي أو من مسؤوليتنا
ال HIﻻ يمكن استثناؤها بموجب القوان ن السارية أو املتطلبات الHI
تفرضها أي جهة تشريعية.
 26.2و ً
وفقا ألحكام البند  ،1-26ﻻ نتحمل املسؤولية عما ي£ي:
ٔ 26.2.1الاحداث الخارجة عن نطاق سيطرتنا
 26.2.2أي إجراء نتخذﻩ بموجب:
) (1البند ") 14الخطأ الظاهر"(
) (2البند ٔ) 15الاحداث الخارجة عن نطاق
سيطرتنا أو حدوث اضطرابات gي السوق(
) (3البند ") 16حاﻻت التقص  والظروف
املشاb¥ة"( شريطة أن يثبت تصرفنا ً
وفقا ألحكام
البنود املذكورة وع£ى وجه التحديد التصرف
بصورة مناسبة عند طلب القيام b¥ذا
 26.2.3أي فشل gي التواصل )ألي سبب( وفق
البند ") 26استخدام ٔالانظمة واملوقع
ٕالالك|وني"( بما gي ذلك ع£ى سبيل
املثال ﻻ الحصر عدم توفر املوقع
ٕالالك|وني )بما gي ذلك منصة التداول(
أو ٔالانظمة الهاتفية شريطة التصرف
وفق أحكام البند 26
 26.2.4الاستخدام و/أو التشغيل و/أو ٔالاداء
و/أو أي وجه تقص  فيما يتعلق بأنظمة
التداول الخارجية أو الامج أو
الخدمات ال HIتوفرها جهات خارجية
غ  مقدمة منا
 26.2.5أي مطالبة فيما يتعلق بخسارة أو
مصروفات أو تكاليف أو ال|Ùامات
تتعرض لها أو تتكبدها ) ُيشار إلb°ا ً
معا
"املطالبات"( باستثناء ما يكون إZى الحد
الذي تتعرض لها أو تتكبدها نتيجة
ملخالفتنا لالتفاقية أو إهمالنا أو

التقص  املتعمد من جانبنا.
 26.3بخالف ما هو مب ن gي البند  4-27ووفقاً
للقيود ع£ى ال|Ùامنا gي البند  ،27يتحمل كل
منا مسؤولية الخسائر ال HIتعت نتائج متوقعة
بصورة معقولة ملخالفات هذﻩ الاتفاقية gي
وقت إبرامها.
 26.4ﻻ نتحمل نحن أو أي جهة من ٔالاطراف التابعة
ٔالاخرى املسؤولية عن الخسائر غ  املباشرة
ال HIتحدث كآثار جانبية للخسائر أو ٔالاضرار
الرئي Hوال HIﻻ يمكن ألي منا توقعها .كذلك،
ﻻ نتحمل نحن أو أي من ٔالاطراف التابعة
ٔالاخرى املسؤولية أمامك عن الخسائر الHI
تتكبدها وال HIيمكننا أو ٔالاطراف التابعة
ٔالاخرى توقعها ألنك نقلت لنا أو ٔالاطراف
التابعة ٔالاخرى احتمالية حدوث هذﻩ الخسائر
أو أي ظروف خاصة أخرى.
 26.5ﻻ نتحمل نحن أو أي جهة من ٔالاطراف التابعة
املسؤولية تجاهكم عن أي خسائر لألرباح أو
الفرص أو للمدخرات املتوقعة أو أي خسائر
تداول.
 26.6تنطبق قيود الال|Ùام املنصوص علb°ا gي البند
 27سواء كنا نحن أو أي من موظفينا أو
وكالئنا أو أي من ٔالاطراف التابعة ٔالاخرى ع£ى
علم باحتمالية تكبد املطالبة أم ﻻ.
 26.7نقوم بتنفيذ ٔالاعمال ال HIتتعلق b¥ا هذﻩ
ً
وفقا للقيود و/أو الاستثناءات
الاتفاقية
الواردة gي البند ع£ى أbËا قابلة للتنفيذ .علماً
بأننا لن نحصل ع£ى تغطية تأمينية ضد أي
من الال|Ùامات أو العواقب املحتملة ال HIورد
ذكرها gي هذا البند .وعليه إن لم تكونوا
راض ن عن الاستثناءات والقيود ،فحينئذ
يجب عليكم عدم التعامل معنا.
 27أموالكم
العمالء الفردي ن
 27.1كعميل فردي ،فإن أي أموال تقوم بتحويلها إلينا أو
قمت بتحويلها إلينا ،وال HIتكون gي حيازتنا نيابة
عنكT ،ي أموال عميل تخضع لقواعد أموال العميل،
وسوف نحتفظ b¥ا ع£ى سبيل ٔالامانة gي جميع ٔالاوقات
ولهذا الغرضً .
ووفقا ملتطلبات قواعد أموال العميل،
يجب فصل أموال العميل عن أموالنا .وgي حال
تعرضنا لإلعسار ،يتم استبعاد أموال العميل من
--
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ٔالاصول املتوفرة للدائن ن.
 27.2يجوز لنا الاحتفاظ بنقود العميل نيابة عنكم gي أي
حساب مفتوح لدى أي بنك أو جهة خارجية حسب ما
يسمح به البند  5-28وال HIيقع مقرها داخل املنطقة
الاقتصادية ٔالاوروبية أو خارجها .يتم فصل أي حساب
مماثل واحتجازﻩ gي حساب أو حسابات يتم التعرف
علb°ا بشكل منفصل من أي حساب يتضمن أموالنا أو
أصولنا الخاصة لدى البنك أو الجهة الخارجية ،إﻻ
أنه عندما نقوم باحتجاز أموال أي عميل مع أي طرف
ثالث بما يتوافق مع نص الفقرة  ،5-27فإن ذلك قد
يخضع لحقوق املقاصة املنطبقة لدى هذﻩ الجهة
الخارجية .وgي هذا الصدد ،سيكون النظام القانوني
والتشريي املطبق ع£ى أي بنك أو جهة خارجية خارج
ً
مختلفا عنه gي اململكة
املنطقة الاقتصادية ٔالاوروبية
املتحدة ،وgي حالة ٕالاعسار أو حدوث أي إخفاق آخر
مماثل لهذا البنك أو تلك الجهة الخارجية ،فلن
تحصل أموال العميل ع£ى الحماية الفاعلة ال HIقد
تحصل علb°ا عند وضعها gي بنك مماثل أو جهة
خارجية مماثلة gي اململكة املتحدة.

هذا البند إZى حدارتأينا وفق مطلق تقديرنا أن املبلغ
املنقول إلينا يتجاوز املبلغ املطلوب لتأم ن أو تغطية
كافة ال|Ùاماتكم الحالية أو املستقبلية أو الفعلية أو
العارضة أو املتوقعة إلينا بموجب هذﻩ الاتفاقية أو
خالفه) ،ز( نل|Ùم بأن ندفع لكم كافة املبالغ ال HIندين
b¥ا لكم بموجب هذا البند عقب وقوع أي حدث من
ً
ٔالاحداث التالية ،أbcا يحدث أوﻻ (1) :إbËاء اتفاقية
نقل امللكية ً
وفقا لهذا البند (2) ،إbËاء هذﻩ الاتفاقية
ً
وفقا ألحكام البند  (3) ،30ممارستنا ألي من الحقوق
الواردة gي البند  ،17ع£ى أن يخضع هذا gي جميع
ُ
الحاﻻت لحقوق املقاصة املقرة بموجب هذﻩ الاتفاقية
أو أي شروط أخرى فb°ا .يجوز لنا إbËاء أي معاملة
نقل ملكية للنقد بموجب هذا البند gي أي وقت من
خالل إخطار نرسله لكم بذلك ،ع£ى أن يتم إbËاؤﻩ gي
حالة فسخ هذﻩ الاتفاقية ً
وفقا ألحكام البند .30
صفقات املقاصة املركزية
 27.5تقرون وتؤكدون بموجبه بأنه فيما يتعلق بصفقات
املقاصة املركزية ،يجوز لنا السماح ألي غرفة مقاصة
معنية باحتجاز أي مبلغ من أموالكم نحتفظ به لدينا
كأموال عميل باملع ÈÉالذي تسري عليه قواعد أموال
العميل لغرض إتمام واحدة أو أك çمن صفقاتكم من
خالل /أو لدى غرفة املقاصة هذﻩ أو لتلبية ال|Ùاماتنا
بتوف  أي هامش إZى غرفة املقاصة هذﻩ فيما يتعلق
بصفقات املقاصة املركزية .يجوز التعامل مع أموال
العميل الخاصة بكم واملحولة إZى غرفة املقاصة من
هذﻩ الغرفة ً
وفقا ملجموعة القواعد السارية ،وال HIقد
تمنح الغرفة حق ضمان أو حقوق مقاصة ع£ى هذﻩ
ٔالاموال.

العمالء املح|فون ؤالاطراف النظ ة املؤهلة
 27.3إذا تم تصنيفكم كعميل مح|ف أو طرف نظ  مؤهل،
نحتفظ بأموالكم كأموال عميل ً
وفقا ألحكام البندين
 1-17و 2-27إذا لم توافقوا ً
خطيا ع£ى سريان أحكام
البند .4-27
 27.4وعند سريان العمل b¥ذا البند  ،4-27توافقون ع£ى
ما ي£ي فيما يتعلق بأي أموال نستلمها منكم أو نيابة
عنكم) :أ( تنتقل امللكية الكاملة لهذﻩ ٔالاموال منكم
إلينا بغرض تأم ن أو تغطية كافة ال|Ùاماتكم الحالية
أو املستقبلية أو الفعلية أو العارضة أو املتوقعة إلينا
بموجب هذﻩ الاتفاقية أو خالفه) ،ب( نحصل ع£ى
امللكية الكاملة لهذﻩ ٔالاموال ولن نحتفظ b¥ذﻩ ٔالاموال
ً
وفقا لقواعد أموال العميل) ،ج( لن يتاح لكم الحق
gي املطالبة بملكية هذﻩ ٔالاموال ويمكننا التعامل b¥ا
كما لو أbËا أموال مملوكة لنا) ،د( ندين لكم بدين
مساو ملبلغ هذﻩ ٔالاموال املستلمةً ،
وفقا ألي حقوق
ٍ
مقاصة ُمقرة بموجب هذﻩ الاتفاقية أو أي أحكام
أخرى ترد b¥ا أو بموجب القانون العام) ،ه( gي حال
حدوث أي حالة إعسار ،يتم تصنيفكم كدائن عام
لنا بخصوص هذﻩ ٔالاموال) ،و( سوف ندفع لكم
كامل /أو جزء من املبلغ املستحق علينا لكم بموجب

 27.6وفيما يتعلق بأي حساب عام ،فإن أموال العميل
الخاصة بكم أوً ،
وفقا ألحكام البند ٔ ،4-27الاموال
ال HIتحولوbËا لنا لكbµا تتعلق بـصفقات املقاصة
املركزية الخاصة بكم ،أي املحولة إZى غرفة املقاصة،
يتم الاحتفاظ b¥ذﻩ ٔالاموال gي حساب مجمع ومنفصل
لصفقات العميل وذلك بالنسبة لعمالئنا الذين قد ﻻ
يمكن جمع حساباbÕم مع أي حساب آخر .وفيما
يتعلق بحساب املقاصة املستقل و الفردي )،(ISCA
فإن أموال العميل الخاصة بكم أوً ،
وفقا ألحكام
البند ٔ ،4-27الاموال ال HIتحولوbËا لنا لكbµا تتعلق
بصفقات املقاصة املركزية الخاصة بكم ،أي املحولة
--
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 27.9عند احتفاظ أي بنك أو غرفة مقاصة أو جهة
خارجية أخرى مصرح لها باألموال ً
وفقا ألحكام البند
) :27أ( لن نتحمل املسؤولية عن اتخاذ ٕالاجراءات ،أو
التقص  gي اتخاذ ٕالاجراءات ،أو الفشل أو ٕالاعسار أو
أي أحداث مشاb¥ة تؤثر ع£ى هذﻩ الجهة) ،ب( gي حال
حدوث حالة إعسار أو عند اتخاذ أي إجراءات مماثلة
فيما يتعلق b¥ذﻩ الجهة ،لن يحق لنا التقدم سوى
بمطالبة غ  مضمونة ضد هذﻩ الجهة نيابة عنكم
وعن عمالئنا ٓالاخرين ،ويمكن أن نتعرض ملخاطر عدم
كفاية ٔالاموال ال HIنس|دها من هذﻩ الجهة لتغطية
مطالباتكم أنتم وجميع العمالء ٓالاخرين فيما يتعلق
بالحساب املع .HÉومع ذلك ،فإنه gي حالة الاحتفاظ
بأموالكم gي أحد دول املنطقة الاقتصادية ٔالاوروبية،
يجوز دفع نسبة من أموالكم بموجب ترتيبات
التعويض املنطبقة gي هذﻩ املنطقة.
لن ندفع أي مبالغ فائدة ع£ى أي من أموال
27.10
ً
العمالء أو ٔالاموال املحولة إلينا وفقا ألحكام البند -28
ً
احة ً
خطيا ع£ى القيام b¥ذا .
 ،4إذا لم نوافق صر
27.11
لن نمنح أي حق ضمان ع£ى أموال العميل
املحتفظ b¥ا gي حسابكم أو أي مطالبة ضدنا بالنسبة
لألموال املستحقة لكم ً
وفقا ألحكام البند  4-28أو ألي
شخص آخر سوانا.
عندما استحقاق ووجوب دفع أي مبالغ تدين
27.12
ً
b¥ا لنا بموجب هذﻩ الاتفاقية وفقا لقواعد أموال
العميل ،فإننا سوف نتوقف عن التعامل ع£ى أbËا
أموال عميل مع بعض مبالغ أموال العميل املحتفظ
b¥ا نيابة عنكم بما يساوي هذﻩ املبالغ .وتوافقون
بموجبه ع£ى أنه يجوز لنا استخدام هذﻩ ٔالاموال gي/
أو لسداد كامل /أو جزء من هذﻩ املبالغ املستحقة
وواجبة الدفع .وألغراض هذا البند ،فإن أي مبالغ
تدينون b¥ا لنا بموجب هذﻩ الاتفاقية تصبح مستحقة
وواجبة الدفع ع£ى الفور ،دونما إخطار أو طلب منا،
عند ثبوت تكبدها من جانبكم أو نيابة عنك.
توافقون بموجبه ع£ى أنه عند انعدام الحركة
27.13
gي رصيد أموال العميل لف|ة ﻻ تقل عن ست سنوات
)دون ٔالاخذ بع ن ٕالاعتبار أي دفع أو استالم ملبالغ
الفائدة أو الرسوم أو ما شابه( ،فحينئذ يجوز لنا أن
ندفع هذﻩ ٔالاموال إZى الجهة الخ ية املسجلة الHI
تختارها) :أ( شريطة أن نتخذ كافة الخطوات املعقولة
لتتبعكم وإعادة رصيد أموال العميل لكم ،وgي هذﻩ
الحالة ،نتعهد بموجبه دونما شرط أو قيد بأنه عند

إZى غرفة املقاصة ،يتم الاحتفاظ b¥ذﻩ ٔالاموال gي
حساب حساب مجمع مستقل و فردي لصفقات
العميل بالنسبة لعمالئنا الذين قد ﻻ يمكن جمع
حساباbÕم مع أي حساب آخر .ولن يكون لغرفة
املقاصة أي حق gي املقاصة من حساب صفقات
العميل بالنسبة ألي مبالغ مستحقة لها ع£ى أي
حساب آخر .وgي هذا الصدد ،إذا كنتم مهتم ن بأحد
الحسابات املستقلة و الفردية ) ،(ISCAيرóى الاتصال
بإدارة العمالء.
الودائع ألجل محدد
ً
 27.7إذا ارتأينا أن من املناسب القيام بذلك ووفقا
للقوان ن واللوائح السارية ،يجوز لنا من ح ن آلخر
الاحتفاظ بنسبة من إجماZي أموال العميل الHI
نحتفظ b¥ا لعمالئنا فيما يتعلق بخط مع ن من
النشاط التجاري الذي لن نتمكن من إجراء سحب
منه ح ÈIان©bاء ف|ة محددة أو ف|ة إشعار تستمر ملدة
تصل إZى  90يوما .سوف نتخذ التداب  املناسبة ،بما
gي ذلك تحديد النسبة ذات الصلة ،للسماح لنا
بإرجاع أموال العميل لعمالئنا فورا وقتما وكيفما تز
الحاجة للقيام بذلك gي ٕالاطار العادي للعمل .ومع
ذلك ،هناك خطر يتمثل gي أنه gي ظروف استثنائية
ً
)مثالg ،ي الحاﻻت ال HIيكون فb°ا تدفقات مالية غ 
اعتيادية للعميل( ،فإن نقودك قد ﻻ تكون متوفرة
بشكل فوري وقد نضطر إZى الانتظار ح ÈIان©bاء ف|ة
محددة أو ف|ة إشعار تستمر ملدة تصل إZى  90يوما
قبل أن نتمكن من إعادة بعض من /أو كامل أموال
العميل ال HIنحتفظ b¥ا لكم.
صناديق سوق املال
 27.8يجوز لنا من وقت آلخر الاحتفاظ بأموال العميل gي
"صندوق سوق املال املؤهل" )وفق التعريف الوارد
لهذا املصطلح gي قواعد أموال العميل(ً .
علما بأنه
عند احتفاظنا بأموال العميل gي صندوق سوق املال
املؤهل فإنه لن يتم الاحتفاظ b¥ا وفقا ملتطلبات
الاحتفاظ بأموال العميل .ومع ذلك ،سنحتفظ
بالوحدات أو األسهم ذات الصلة ال HIنصدرها gي مثل
هذﻩ اأملوال وفقا لقواعد هيئة الرقابة املالية gي
اململكة املتحدة ) (FCAاملعمول b¥ا .توافقون صراحة
بموجب هذا ع£ى وضع أموال العميل gي صندوق
مؤهل لسوق املال.
أحكام عامة
--
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دفع أي من أموالكم إZى الجهة الخ ية املسجلة ً
وفقا
ً
ﻻحقا b¥ذﻩ
لهذا البند الفري )أ( ،ومطالبتكم لنا
ً
املبالغ من أموال العميل ،فإننا سوف ندفع لكم مبلغا
ً
مساويا للمبلغ املدفوع إZى الجهة الخ ية ،أو )ب(
عندما يكون مبلغ أموال العميل  50جنيه إس|لي HÉأو
ً
أقل gي حال كنتم عميال فرد ًيا أو كان املبلغ  100جنيه
إس|لي HÉأو أقل gي أي حالة أخرى ،شريطة أن نجري
محاولة واحدة ع£ى ٔالاقل للتواصل معكم إلرجاع هذﻩ
ٔالاموال ،باستخدام أحدث بيانات الاتصال املتاحة
لدينا ،مع التثبت من عدم ردكم ع£ى هذﻩ املراسالت
خالل ً 28
يوما من تاريخ إرسال آخر مراسلة.
يجوز لنا تحويل أي أموال نحتفظ b¥ا كأموال
27.14
عميل لكم )بعد اقتطاع أي مبالغ مسموح b¥ا وفقاً
لشروط اتفاقية العميل( إZى جهة قانونية أخرى )بما
gي ذلك شركات املجموعة( ،عندما نقوم بتحويل
كامل /أو جزء من أعمالنا إZى هذﻩ الجهة وتكون
أموالكم مرتبطة باألعمال املحولة .وعندما نحول
ٔالاموال إZى جهة قانونية أخرى بموجب هذا البند،
نطلب أن تحتفظ هذﻩ الجهة بأموال العميل املذكورة
لكم ً
وفقا لقواعد أموال العميل ،أو إذا كانت تلك
الجهة القانونية لن تحتفظ بأموال العميل الخاصة
ً
بك وفقا لقواعد أموال العميل ،فإننا سنبذل قصارى
جهدنا وسنتوى الحيطة والحذر gي تقييم إذا ما كانت
تلك الجهة القانونية ستطبق ٕالاجراءات املناسبة
لحماية أموال العميل الخاصة بك.
توافقون بموجبه ع£ى أنه يحق لنا التعامل مع
27.15
أموال العميل باعتبارها أموال مستحقة وواجبة
الدفع لنا ،إZى الحد الذي تكون به جميع الال|Ùامات أو
أي مbµا وال HIتدين b¥ا إلينا بموجب هذﻩ الاتفاقية
مستحقة وواجبة الدفع لنا لكbµا لم تدفع بعد.
"قواعد أموال العميل" تعg HÉي هذا البند 28
27.16
أحكام الدليل املرجي ألصول العميل b¥يئة الرقابة
املالية gي اململكة املتحدة ) ، (FCAوالتعديالت أو
التحديثات ال HIتدخل علb°ا ً
ﻻحقا من وقت آلخر،
فيما يتعلق بأموال العميل ال HIتحتفظ b¥ا الشركات
ال HIتنفذ أنشطة تخضع للوائح ٔالاسواق gي توجb°ات
السندات املالية.
 28الضرائب
 28.1تتحملون املسؤولية عن سداد كافة الضرائب ال HIقد
تظهر فيما يتعلق بصفقاتكم .وعند ثبوت فرض رسوم
ضريبية نتيجة لصفقاتكم وفق نظام ضرائب

املعامالت املالية ،نحتفظ بالحق gي تحميلكم أي
رسوم طوابع أو ضرائب نقل أو ضرائب توزيعات
ُ
bËائية أو ضرائب اقتطاع أو رسوم مستحقة تقر gي أي
منطقة ذات اختصاص .كما يجوز لنا القيام b¥ذا ع
اقتطاع أي من هذﻩ املبالغ من ٔالارباح املحققة
الخاصة بكم .ويمكنكم العثور ع£ى معلومات إضافية
فيما يتعلق باملمارسات املنطبقة gي السوق ع£ى
موقعنا ٕالالك|وني أو ع الاتصال بإدارة العمالء.
 28.2لن نتحمل املسؤولية عن أي ضرائب قد ت|تب ع£ى
أي تغي ات تطرأ ع£ى القوان ن أو املمارسات أو تنتج
عن دفعكم الضرائب gي منطقة ذات اختصاص غ 
اململكة املتحدة.
 28.3لن نتحمل املسؤولية كذلك عن إخطاركم بأي
تغي ات تطرأ ع£ى القوان ن أو املمارسات الضريبية.
وتتحملون gي جميع الظروف املسؤولية عن الحصول
ع£ى املشورة الضريبية الخاصة بكم فيما يتعلق
بصفقاتكم.
 29التعديالت وٕالا`¥اء
 29.1يجوز لنا تعديل أو استبدال أي بند أو جزء من
الاتفاقية بشكل ك£ي أو جزئي من خالل إخطار خطي
نرسله لكم بالتغي ات؛ ع£ى أﻻ يسري العمل
بالتعديالت ال HIيتم إدخالها ع£ى هذﻩ الاتفاقية وﻻ
تكون ملزمة إﻻ بعد الحصول ع£ى موافقة خطية
ُ
صريحة مسبقة منا ع£ى ذلكً .
علما بأننا لن ندخل أي
تغي ات إﻻ لسبب وجيه بما gي ذلك ع£ى سبيل املثال
ﻻ الحصر:
 29.1.1جعلها أوضح أو أك çتفصيال لكم
 29.1.2عكس التغي ات القانونية ال HIتطرأ
ع£ى تكلفة تقديم الخدمة لكم
 29.1.3عكس التغي ات ال HIتطرأ ع£ى القوان ن
أو التشريعات أو مدونات السلوك أو
القرارات ال HIتصدر عن أي محكمة أو
محقق شكاوى أو جهة تنظيم أو جهة
مماثلة
 29.1.4عكس التغي ات ال HIتطرأ ع£ى ظروف
السوق
 29.1.5عكس التغي ات ال HIتطرأ ع£ى طريقة
تنفيذ ٔالاعمال.
 29.2وعند اع|اضكم ع£ى أي تغي  ،يتع ن عليكم إخبارنا
بذلك gي غضون ً 14
يوما من تاريخ استالمكم ٕالاخطار
ً
وفقا ألحكام البند ٕ") 32الاخطارات"(؛ ً
علما بأنه إذا لم
--
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 30.2ﻻ يجوز لكم التنازل عن أي من الحقوق أو الال|Ùامات
املفروضة عليكم بموجب هذﻩ الاتفاقية أو نقلها دون
الحصول ع£ى موافقة خطية مسبقة ع£ى ذلك .وع£ى
الجانب ٓالاخر ،يجوز لنا التنازل عن /أو نقل كافة
الحقوق املكفولة لنا أو الال|Ùامات املفروضة علينا
بموجب هذﻩ الاتفاقية إZى أي شخص مصرح له gي
أحد الدول ٔالاعضاء gي املنطقة الاقتصادية ٔالاوروبية
)بما gي ذلك أي الشركات الزميلة لنا( وذلك من خالل
إخطار مكتوب مدته ً 30
يوماً .
علما بأننا سوف نل|Ùم
بقواعد هيئة الرقابة املالية gي اململكة املتحدة )(FCA
أو أي قواعد أخرى تنطبق ع£ى هذا النقل ،بما gي
ذلك شرط الحصول ع£ى موافقتكم أو ع£ى موافقة
أي طرف آخر ع£ى ذلك عند اللزوم.
 30.3يجوز ألي منا اختيار عدم مطالبة الطرف ٓالاخر
باﻻمتثال لهذﻩ الاتفاقية أو تأخ  مطالبة الطرف ٔالاخر
ً
بالقيام b¥ذا؛ ع£ى أﻻ يعتد b¥ذا باعتبارﻩ تنازﻻ من
جانب الطرف الذي اختار هذا عن الحقوق املكفولة
له بموجب هذﻩ الاتفاقية وذلك إذا لم يشر هذا
الطرف بوضوح إZى أن هذا هو ما يقصدﻩ .وهذا يعHÉ
أن هذا الطرف يستمر امتالكه الحق gي املطالبة
باﻻمتثال لالتفاقية gي املستقبل.
ُ
 30.4وباستثناء ما نص عليه gي البنود  24و 25و 26و،5-30
ﻻ يقصد من أي بند ورد ذكرﻩ gي هذﻩ الاتفاقية منح
ً
أي مزايا إZى أي شخص ليس طرفا فb°ا أو سرياbËا
بموجب قانون )قانون حقوق الغ  "ٔالاطراف الثالثة"
لسنة (1999
 30.5مع ذلك ،يجوز تطبيق الاتفاقية من قبل أي من
الشركات التابعة لنا .وﻻ نطالب بموافقة الشركات
التابعة لنا ع£ى تغي  أو تعديل أو تعليق أو إلغاء أو
فسخ أي حكم gي هذﻩ الاتفاقية.

يثبت قيامكم b¥ذا ،فسوف يعت ذلك قبوﻻ من
جانبكم للتغي ات .كذلك ،عند تقديم ٕالاخطار لنا
باع|اضكم ع£ى التغي ات ،لن تكون التغي ات ملزمة
لكم ،إﻻ أننا قد نطلب منكم إغالق حسابكم بأسرع
ً
عمليا و/أو منعكم من إبرام صفقات و/أو
ما يمكن
إصدار أوامر إلغالق املراكز املفتوحة.
ً 29.3
وفقا ألحكام البند  ،2-29فإن التعديالت أو الشروط
ٔالاخرى املنفذة ً
وفقا لهذا البند  29تنطبق )بما gي ذلك
ع£ى كافة املراكز املفتوحة ؤالاوامر غ  املنفذة( من
تاريخ السريان )الذي سنذكرﻩ( للتغي  املحدد gي
ٕالاخطار.
ق ى ُ
 29.4وباإلضافة إZى أي حقو أخر نص علb°ا gي هذﻩ
الاتفاقية ،قد نتوقف عن عرض أي منتج أو قد ننH
هذﻩ الاتفاقية ونغلق حسابكم gي أي وقت من خالل
تقديم إشعار خطي بذلك قل ً 14
يوما؛ ع£ى أن ينطبق
هذا باإلضافة إZى أي حقوق أخرى تكون مكفولة لنا
فيما يتعلق بإbËاء هذﻩ الاتفاقية و/أو إغالق الحساب.
وgي حال توقفنا عن عرض أي منتج أو أي سوق،
يجب عليكم أن توافقوا ع£ى إغالق أي مراكز مفتوحة
تتعلق b¥ذا املنتج أو السوق gي غضون ف|ة ٕالاخطار
ً
املحددة بـ  14يوما ما لم نوجه لكم تعليمات بخالف
ذلك .وبعد انقضاء ف|ة ٕالاخطار املحددة بمدة 14
ً
يوما يتم إغالق أي مراكز مفتوحة تابعة لكم تتعلق
ً
b¥ذا املنتج أو السوق تلقائيا.
 29.5يجوز لكم ً
أيضا إbËاء الاتفاقية و/أو إغالق حسابكم
ً
gي أي وقت ً
جزئيا من خالل إخطار خطي
كليا أو
ترسلونه b¥ذا؛ ً
علما بأنه سوف يتم إغالق حسابكم
ً
عمليا بعد استالم ٕالاخطار ،كما
بأسرع ما يمكن
سيتم إغالق كافة املراكز املفتوحة وإلغاء كافة ٔالاوامر
وإbËاء كافة ال|Ùاماتكم.
 29.6عند إرسال أي منا إخطار إZى ٓالاخر بإغالق حسابكم
و/أو إbËاء هذﻩ الاتفاقية بموجب هذا البند  ،29فإننا
نحتفظ بالحق gي رفض السماح لكم بإتمام أي
صفقات أو أوامر إضافية قد ي|تب علb°ا حيازتكم
ملراكز مفتوحة إضافية.
ٔ 30الاحكام العامة ذات الصلة باالتفاقية
 30.1يجوز ألي محكمة أو أي جهة تشريعية أخرى اتخاذ
قرار بعدم سريان جزء أو بند من هذﻩ الاتفاقية .وعند
حدوث ذلك ،لن يكون لهذا الجزء من الاتفاقية أي
تأث  ولن يعتبد به كجزء من الاتفاقية؛ ع£ى أﻻ ي|تب
ع£ى ذلك بطالن أي بند أو جزء آخر من الاتفاقية.

 .31سجالت الهاتف
سوف نقوم بتسجيل جميع الاتصاﻻت الهاتفية وٕالالك|ونية الHI
ينتج عbµا أو قد ينتج عbµا تقديم و  /أو إbËاء أي صفقة تجارية أو أي
أمر .وسوف تتاح لكم نسخة من أي تسجيل هاتفي أو اتصاﻻت
إلك|ونية عند الطلب ملدة  5سنوات كحد أدنى من تاريخ التسجيل.
ٕ .32الاخطارات
 30.6ﻻ تنطبق أحكام هذا البند g 32ي الحاﻻت التالية:
 30.6.1عند تقديمكم لألوامر وإتمامكم للصفقا
ً
وفقا لهذﻩ الاتفاقية ،وgي هذﻩ الحالة،
يتم التعامل مع الاتصاﻻت ً
وفقأ ألحكام
--
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 30.10.5عند إرساله باليد ٕالالك|وني قبل
ً
مساء gي يوم عمل :بعد ساعة
الرابعة
واحدة من وقت ٕالارسال .عند إرساله
باليد ٕالالك|وني gي أي وقت آخر:
التاسعة صباح يوم العمل التاZي) ،إﻻ
أن اليد ٕالالك|وني لن ُيقر تمام
استالمه إذا استلم املرسل رسالة "لم
يتم ٕالارسال" أو "لم يستلم" أو رسالة
مماثلة من مزود خدمات اليد
ٕالالك|وني(.
بوﻻإضافة إZى ما تقدم:
30.11
 30.11.1يجوز لنا إرسال ٕالاخطارات ع الرسائل
النصية القص ة وgي هذﻩ الحالة ُيقر
استالمكم لهذﻩ الرسالة بعد ساعة من
وقت إرسالها ،شريطة أﻻ يثبت استالم
رسالة "لم يتم ٕالارسال".
 30.11.2يجوز لنا أن ن|ك لكم رسالة ع£ى
موقعنا ٕالالك|وني أو ع£ى منصة
التداول ع£ى أن ُيقر تمام تسلم هذﻩ
الرسالة بعد مرور ساعة واحدة من
وقت إرسالها.
 33القانون الحاكم والاختصاص القضائي واللغة
 33.1تخضع هذﻩ الاتفاقية والعالقة القائمة فيما بيننا قبل
إبرامها للقانون ٕالانجل Ùي وتفسر ً
وفقا له.
ً
عميال من الاتحاد ٔالاوروبي )بخالف أن تكون
 33.2وما لم تكن
ً
مقيم gي إنجل|ا أو ويلز( ووفقا ألحكام البند  ،3-33يكون
ملحاكم إنجل|ا وويلز الاختصاص القضائي الحصري ع£ى أي
مطالبة أو مسألة تنشأ بموجب هذﻩ الاتفاقية والعالقات
القانونية امل|تبة علb°ا أو فيما يتعلق بذلك.
ً
 33.3وما لم تكن عميال من الاتحاد ٔالاوروبي  ،يحق لنا اتخاذ
إجراءات قضائية ضدك لدى أي سلطة قضائية مختصة ،وﻻ
يمنع اتخاذ إجراءات قضائية gي واحدة أو أك çمن السلطات
القضائية املختصة اتخاذ نفس ٕالاجراءات gي أي سلطة
قضائية مختصة أخرى ،سواء gي نفس الوقت أم ﻻ ،إZى الحد
الذي يسمح به القانون gي هذﻩ السلطة القضائية املختصة.

البندين  4و12
 30.6.2عند إرسالنا لكم إخطار بالتغي ات الHI
تطرأ ع£ى متطلبات الهامش أو عوامل
الهامش أو مضاعفات الهامش ً
وفقا
ألحكام البند 10
 30.6.3عند إرسالنا لكم إخطار بالتغي ات الHI
تطرأ ع£ى مستوى إغالق الهامش الذي
يسري ع£ى حسابكم ً
وفقا ألحكام البند
.11.3
 30.7عند إرسال إخطار كتابي ،يمكن تقديمه من خالل
خطاب أو ع الفاكس أو اليد ٕالالك|وني )أو إZى
الحد الذي تسمح به قواعد هيئة الرقابة املالية gي
اململكة املتحدة ) ( (FCAموقعنا ٕالالك|وني بما gي ذلك
منصة التداول.
 30.8يمكننا إرسال ٕالاخطارات إليكم ع£ى آخر عنوان مÙل
أو بريد إلك|وني أو مكان عمل أو فاكس أو هاتف أو
رقم استدعاء نعرفه لكم أو آخر بيانات تواصل أخرى
نحوزها لكم.
 30.9يتع ن عليكم إرسال ٕالاخطارات من خالل خطابات
يتم إرسالها إZى إدارة العمالء ع£ى عنواننا.
ً
تحديدا ع£ى خالف ذلك gي
وما لم يرد الاتفاق
30.10
هذﻩ ٔالاحكام العامة ،فإن أي إخطار نرسله إليكم أو
ترسلونه لنا ُيقر تمام إرساله واستالمه وفق ٓالاتي:
ً
شخصيا ع£ى عنواننا
 30.10.1عند تسليمه
املذكور gي هذﻩ الشروط العامة أو إZى
آخر عنوان نعرفه لكم من عنوان مÙل
أو عمل :وقت التسليم
 30.10.2عند إرساله ع اليد من الدرجة ٔالاوZى
gي يوم عمل= :ي يوم العمل التاZي أو ثاني
يوم عمل عقب إرساله إذا لم يرسل
خالل يوم عمل
 30.10.3عند إرساله باليد الجوي من خارج
اململكة املتحدة= :ي ثاني يوم عمل عقب
إرساله )أو رابع يوم عمل إذا لم يرسل
gي يوم عمل(
 30.10.4عند إرساله بالفاكس قبل الرابعة مساءً
gي يوم عمل :بعد ساعة واحدة من
وقت استالم تقرير اكتمال ٕالارسال.
وعند إرساله بالفاكس gي أي وقت آخر:
gي التاسعة من صباح يوم العمل التاZي
)شريطة استالم تقرير اكتمال ٕالارسال(

34

التعريفات

gي هذﻩ الاتفاقية ،يكون للكلمات والتعب ات التالية املعاني التالية:
"مقبولة للمقاصة" يع ،HÉفيما يتعلق بأي معاملة مقاصة مؤهلة ،قبول معاملة
ً
تلقائيا أو بأي صورة أخرى بخالف ذلك( بأي غرفة
املقاصة املؤهلة تلك )سواء
مقاصة لتسوي©bا gي إحدى خدمات غرف املقاصة b¥دف تسجيل معامالت g CCPي

--
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قيمة صفقة الطرف النظ @Aاملركزي" تع ،HÉفيما يتعلق بأي صفقة مقاصة
ً
من©bية أو بأي مجموعة صفقات مقاصة مركزية من©bية ،مبلغا )قد يكون قيمة
موجبة أو سالبة( يعادل مجموع ما ي£ي:

حساب العميل بخدمة غرفة املقاصة.
"الحساب" يع HÉأي حساب نحتفظ به لكم للتعامل gي املنتجات املتوفرة بموجب
هذﻩ الاتفاقية والذي ُيحتفظ فيه بالنقد ومتطلبات الهامش ومدفوعات الهامش
الخاصة بكم ويتم إضافة ٔالارباح املتحققة إليه و/أو خصم الخسائر املتكبدة منه.

القيمة املحددة فيما يتعلق بصفقة أو مجموعة صفقات الطرف
)أ(
ً
النظ  املركزي ذات الصلة وفقا ملجموعة القواعد ذات الصلة عقب وقوع أي
حدث مستحق لبدل نقدي أو وجه تقص  عن غرفة املقاصة )إZى الحد ثبت نص
مجموعة القواعد ع£ى قيمة gي الظروف املماثلة(؛ و

"نشاط" يع HÉتقديم أي طلب صفقة و /أو تقديم أي أمر إZى حسابكم
)حساباتكم( أو الاحتفاظ بأي مركز مفتوح خالل هذﻩ الف|ة.
"وكيل" يع HÉأي وكيل أو ممثل نتفق ع£ى تصرفه لصالحكم و /أو ع£ى تقديمه
التعليمات نيابة عنكم فيما يتعلق b¥ذﻩ الاتفاقية.

دونما تكرار ألي مبلغ ترد ٕالاشارة إليه gي الفقرة الفرعية )أ( ،مجموع
)ب(
ي
كافة املدفوعات املوجبة والسالبة للتسوية الخاصة بالطرف النظ  املركز والHI
يتم دفعها من قبل غرفة املقاصة ذات الصلة ومنا فيما يتعلق بصفقة أو
مجموعة صفقات الطرف النظ  املركزي ذات الصلة.
ً
علما بأنه إذا ما ثبت عكس القيمة املشار إلb°ا gي الفقرة الفرعية )أ( قيمة موجبة

"القيمة ٕالاجمالية للصفقة" تع ،HÉفيما يتعلق بإbËاء صفقات املقاصة املركزية
ألي مجموعة صفقات مقاصة مركزية ،أي مبلغ )قد يكون قيمة إيجابية أو
سالبة أو يساوي صفر( يساوي إجماZي قيم صفقات الطرف النظ  املركزي لجميع
صفقات املقاصة املركزية gي مجموعة صفقات املقاصة املركزية ذات الصلة أو،
إذا كانت هناك قيمة صفقة واحدة لكافة صفقات املقاصة املركزية هذﻩ ،فمبلغ
)قد يكون قيمة إيجابية أو سالبة أو يساوي صفر( يساوي قيمة صفقة الطرف
النظ  املركزي هذﻩ.

لنا مقابل غرفة املقاصة ،فحينئذ سوف يتم عرضها كمبلغ بقيمة موجبة؛ أما إذا
ما ثبت عكس القيمة املشار إلb°ا gي الفقرة الفرعية )أ( قيمة موجبة لغرفة
املقاصة مقابلنا ،فحينئذ سوف يتم عرضها كمبلغ بقيمة سالبة.
"مقاصة مركزية" تع:HÉ

"العملية املتفق عل`£ا" تع HÉإجراء املعالجة املعتمد املنصوص عليه gي البند 23
وأي عمليات أخرى يثبت الاتفاق علb°ا فيما بيننا بخصوص أي نزاع.

قبول صفقة مقاصة مؤهلة للمقاصة؛ و
)أ(
ً
أن تصبح غرفة املقاصة ذات الصلة طرفا gي أي صفقة طرف نظ 
)ب(
مركزي فيما يتعلق بصفقة املقاصة املؤهلة تلك بما يتوافق مع مجموعة القواعد
ذات الصلة .وأي إشارة ترد gي هذﻩ الشروط العامة إZى وقت تمام "املقاصة
ُ
املركزية" ألي صفقة مقاصة مركزية يع HÉالوقت الذي ترفع فيه صفقة الطرف
النظ  املركزي ذات الصلة إZى حسابكم بما يتوافق مع مجموعة القواعد ذات
الصلة..

"الاتفاقية" تع HÉهذﻩ الشروط العامة باإلضافة إZى الشروط التكميلية ونموذج
الطلب ومعلومات السوق.
"نموذج الطلب" يع HÉالنموذج )النماذج( )الورقية أو ٕالالك|ونية( ال HIتكلموbËا
لغرض فتح أي حساب والتداول معنا ً
وفقا ألحكام هذﻩ الاتفاقية.
"الشركات التابعة" تع HÉأي جهة مؤسسية تابعة gي نطاق مع ÈÉالقسم  256من
قانون الشركات لسنة .2006

"سوق مقاصة مركزية" تع HÉتلك ٔالاسواق املحددة ع£ى هذا النحو
gي معلومات السوق وال HIثبتت مقاصة الصفقات فيما يتعلق b¥ا
من خالل غرفة مقاصة.

"ٔالاطراف التابعة" وتع ،HÉنحن مجتمع ن ،الشركات التابعة لنا ،ومزودي الخدمة
لنا من ٔالاطراف الثالثة ،وجهات ال|خيص الخاصة من ٔالاطراف الثالثة ،واملدراء،
واملسؤول ن ،ؤالاعضاء ،واملوظف ن ،والوكالء ،ومندوبينا.

ً
مركزيا.
"صفقة مقاصة مركزية" تع HÉأي صفقة تتم مقاص©bا

"العملة ٔالاساسية" تع HÉعملة حسابكم ال HIتتعاملون b¥ا ع£ى حسابكم سواء
باإلضافة أو بالخصم.

"مجموعة صفقات املقاصة املركزية" تع HÉجميع صفقات املقاصة املركزية الHI
يثبت تمام مقاصة معامالت الطرف النظ  املركزي ذات الصلة فيما يتعلق b¥ا من
خالل نفس خدمة غرفة املقاصة.

"يوم عمل" يعٔ HÉالايام من الاثن ن إZى الجمعة ،باستثناء أي أيام إجازات رسمية
إنجل Ùية.
"نقد" تع HÉأي رقم يرد ذكرﻩ ع£ى منصة التداول والذي يمثل مبلغ ٔالاموال
الخالصة املتاحة gي حسابكم.

"حدث مستحق لبدل نقدي" يع ،HÉفيما يتعلق بخدمات غرفة املقاصة ،أي
حدث:
ً
تعلن غرفة املقاصة املعنية رسميا لنا أنه يشكل إخالل بشأننا،
)أ(

" "CCPمصطلح يع HÉأي شخص اعتباري والذي يربط ب ن ٔالاطراف النظ ة
بالعقود املتداولة gي واحد أو أك çمن ٔالاسواق املالية ،ليصبح املش|ي لكل بائع
والبائع لكل مش|.

أو
ي|تب عليه فسخ تلقائي لكافة صفقات الطرف النظ  املركزي
)ب(
ذات الصلة )أو سي|تب عليه فسخ تلقائي لكافة صفقات الطرف النظ 
املركزي ذات الصلة إذا كانت الصفقات غ  منجزة gي هذا الوقت( ،شرط أن
يتم ذلك gي جميع ٔالاحوال وفق مجموعة القواعد ذات الصلة.

"مدفوعات تسوية خاصة بالطرف النظ @Aاملركزي" تع ،HÉفيما يتعلق بصفقات
الطرف النظ  املركزي ،كافة املدفوعات من ال HIيتم دفعها من غرفة املقاصة
ذات الصلة إلينا )وال HIيع عbµا بقيمة موجبة( وجميع املدفوعات ال HIيتم دفعها
من قبلنا إZى غرفة املقاصة )وال HIيع عbµا بقيمة سالبة( فيما يتعلق بصفقة
الطرف النظ  املركزي هذﻩ وال HIتكون ً
وفقا ملجموعة القواعد السارية مصنفة
كمدفوعات تسوية بخصوص هذﻩ الصفقة )بما gي ذلك املدفوعات ال HIيتم
دفعها gي سياق أحكام الضمانات أو الهامش املنطبقة فيما يتعلق"بمعامالت
التسوية حسب السوق" الواردة gي مجموعة القواعد السارية(.

"مواد  "City Indexمصطلح يحمل املع ÈÉالوارد له gي البند .1-25
"جهات  "City Indexتع HÉكل منا والشركات التابعة لنا ومزودي الخدمات
الخارجي ن لدينا وجهات ال|خيص الخارجية لدينا واملدراء واملسؤول ن
ؤالاعضاء واملوظف ن والعمالء واملمثل ن لدينا أو لدى الشركات التابعة لنا أو
مزودي الخدمات الخارجي ن أو جهات ال|خيص الخارجية.

"صفقات الطرف النظ @Aاملركزي" تع HÉأي صفقة تتم بيننا وب ن أي غرفة
مقاصة وال HIتنشأ عند إتمام عملية مقاصة مركزية لشروط أي صفقة مقاصة
مؤهلة من خالل خدمات غرفة املقاصة ذات الصلة.

"اختيار حساب مقاصة" تع HÉالاختيار الذي يتم من خالله تحديد الغرض
الذين يكون أحد ما ي£ي:

--
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)أ(
)(OSCA؛

اختيار حساب مقاصة مستقل و فردي )/(ISCAمستقل و شامل

)ب(

اختيار حساب مقاصة مستقل و شامل ) (OSCAفقط؛ أو

الفائدة املعلنة" تع HÉاملعدل السائد أو النسبة املئوية املنطبقة gي ٔالاوقات
املادية املحددة بموجب القانون أو ً
وفقا للوائح البورصة أو املؤسسات ٔالاخرى
ال HIيتم تداول السندات ٔالاساسية فb°ا ،وال dيجب ٕالافصاح العل HÉفb°ا عن
ُ
أي فائدة مالية أو فائدة أخرى تفرض ع£ى السندات ٔالاساسية.

) ج(
اختيار حساب مقاصة مستقل و فردي ) (ISCAفقط.
"مبلغ إ`¥اء مجموعة املقاصة" يع HÉأي مبلغ إbËاء )والذي يمكن أن يكون موجباً
سالبا( يتحدد فيما يتعلق بأي مجموعات صفقات مقاصة مركزية ً
أو ً
وفقا ألحكام
البند .3-6-17

"نزاع" يع HÉأي نزاع ينشأ بيننا وبينكم والذي يجب أن يخضع ،من وجهة نظر
الطرف املخطر بالÙاع ،إZى إجراءات "فض املنازعات" املنصوص علb°ا gي البند
.23
"التاريخ النافذ" ويع HÉالتاريخ الذي يجب علينا فيه بموجب القوان ن واللوائح
السارية تطبيق تداب  معينة مصممة لتوف  حماية إضافية gي ظروف معينة
ع£ى النحو الذي سنقوم بإبالغك به.

"صفقة مقاصة مؤهلة" تع HÉأي صفقة تتم gي أي سوق مقاصة مركزية.
"غرفة مقاصة" تع HÉأي مؤسسة مقاصة محددة b¥ذا gي معلومات السوق
فيما يتعلق بسوق مقاصة مركزية.

"طرف نظ @Aمؤهل" مصطلح يحمل املع ÈÉالوارد له gي قواعد هيئة الرقابة املالية.

"تقص @Aغرفة املقاصة" يع HÉوقوع أي وجه تقص  أو حدث إbËاء أو أي حدث
مشابه آخر فيما يتعلق بغرفة املقاصة والذي يخولنا ،وفق مجموعة القواعد
ذات الصلة ،الحق gي إbËاء صفقات الطرف النظ  املركزي أو يؤدي إZى ٕالاbËاء
التلقائي لها.

" "EMIRتع HÉﻻئحة البنية التحتية للسوق ٔالاوروبية ،وTي الالئحة رقم 2012/648
الصادرة عن الملان ٔالاوروبي واملجلس بتاريخ  4يوليو  2012بشأن املشتقات خارج
البورصة ؤالاطراف النظ ة املركزية ومستودعات التجارة.

"خدمات غرفة املقاصة" تع HÉأي خدمات مقاصة مركزية للطرف النظ 
محددة b¥ذا الشكل gي معلومات السوق فيما يتعلق بأي سوق مقاصة
مركزية.

"قواعد ھامش الئحة البنية التحتية للسوق ٔالاوروبية" تع HÉالالئحة املفوضة
للوکالة ) 2251/2016 (EUال HIتع HÉبتقنیات تخفیف املخاطر ال HIتكتنف عقود
املشتقات املالیة غ  املتداولة وال HIلم یتم مسحھا من قبل الطرف النظ 
املرکزي.

"حساب العميل" يع ،HÉفيما يتعلق بسوق املقاصة املركزية ،حساب من
النوع املحدد gي معلومات السوق لسوق املقاصة املركزية املذكور ،حسبما
تختارونه ً
وفقا ﻻختيار حساب املقاصة.

"شروط الئحة البنية التحتية للسوق ٔالاوروبية ٕالاضافية الهامشية" تع HÉتلك
الشروط التكميلية املنصوص علb°ا gي ملحق هامش ﻻئحة البنية التحتية
ٔالاوروبية املرفق b¥ذﻩ الشروط العامة.

"إدارة العميل" يع HÉفريق خدمات العميل التابع لنا.
"أموال العميل" مصطلح يحمل املع ÈÉالوارد له gي قواعد أموال العميل.

"املركز الثابت" ويع HÉأي مركز مفتوح يتم استحداثه من خالل صفقة يتم إدخالها
قبل التاريخ النافذ.

"قواعد أموال العميل" مصطلح يحمل املع ÈÉالوارد له gي البند .16-27

"حساب املركز الثابت" ويع HÉأي حساب يتعلق بشكل حصري باملراكز الثابتة.

"سياسة تضارب املصالح" تع HÉالسياسة املنطبقة لدينا فيما يتعلق
بالتضارب املحتمل للمصالح الذي قد ينشأ عن توف  الخدمات وكيفية إدارتنا
لها.

"حدث تقص "@Aمصطلح يحمل املع ÈÉالوارد له gي البند 1-16.1؛
ٔالاحداث خارج نطاق سيطرتنا" تع HÉأي حدث يمنعنا من تنفيذ /أو يؤخر ،أو
يعوق أداءنا بخالف ذلك لجميع الال|Ùامات املفروضة علينا بموجب الاتفاقية
وال HIتنتج عن /تعزو إZى أي أفعال أو أحداث أو أوجه تقص  أو حوادث تكون
خارجة عن نطاق سيطرتنا املعقولة بما gي ذلك )ع£ى سبيل املثال ﻻ الحصر( ما
ي£ي:

"إجراء مؤس½}" يع HÉحدوث أي مما ي£ي فيما يتعلق بجهة إصدار أي سندات
أساسية ذات صلة:
أي حقوق أو شهادات أو مكافآت أو رسملة أو إصدارات أو عروض
)أ(
ً
أخرى لألسهم /حقوق امللكية أيا كان نوعها أو إصدار أي ضمانات أو خيارات
أو أمور مماثلة تمنح الحقوق لالكتتاب gي ٔالاسهم/حقوق امللكية؛
)ب(
ٕالاصدار؛

أي حيازة أو إلغاء لألسهم /لحقوق امللكية الخاصة من جهة

) ج(
امللكية؛

أي تخفيض أو تقسيم أو دمج أو إعادة تصنيف لألسهم/حقوق

)د(
ٔالارباح؛

أي توزيع للنقد أو ٔالاسهم ،بما gي ذلك أي مدفوعات لتوزيعات

)هـ(

أي عرض تسليم أو دمج؛

)أ(

ظروف السوق الطارئة أو الاستثنائية؛

الامتثال ألي قانون أو أمر حكومي أو متطلب تشريي أو أي تغي 
)ب(
أو تعديل يطرأ ع£ى أي قانون أو تشريع أو قاعدة )أو طلب أو تفس  رسم Hمن
أي محكمة أو هيئة تشريعية؛
أي فعل أو حدث أو وجه تقص  أو حادث يمنعنا ،وفق مطلق
) ج(
تقديرنا ،من الحفاظ ع£ى التداول املنتظم أو أنشطة التغطية أو تلبية
مدفوعات الهامش امل|Ùايدة مع وسطاء خارجي ن gي أي سوق بالنسبة لواحدة
أو أك çمن السندات ٔالاساسية ال HIنقبل عادة الصفقات فيما يتعلق b¥ا.
حدوث أي حركة إضافية gي مستوى أي صفقة و/أو سند أسا H
)د(
أو توقعنا )بصورة معقولة( حدوث مثل هذﻩ الحركة.

أي عملية دمج أو إعادة هيكلة تؤثر ع£ى ٔالاسهم /حقوق امللكية
)و(
ذات الصلة؛ و /أو
أي حدث آخر يعمل ع£ى تخفيف أو زيادة التأث  ع£ى القيمة
)ز(
السوقية لألسهم /حقوق امللكية ويمثل ٔالاصول أساسية.
ً
يوميا ع£ى املراكز
"رسم التمويل اليومي" يع HÉتلك الرسوم ال HIنطبقها

)هـ(
تقص  أي مورد أو وسيط أو سمسار أو وكيل أو موكل خاص بنا
أو متعهد أو متعهد من الباطن أو تاجر أو صراف أو غرفة مقاصة أو هيئة
تنظيمية أو مؤسسة رقابة ذاتية gي أداء الال|Ùامات املفروضة علb°ا /عليه ألي
سبب كان.؛

املفتوحة .وقد ورد بيان التفاصيل املتعلقة برسوم التمويل اليومية ع£ى املوقع
ٕالالك|وني الخاص بنا.

)و(
أي إضراب أو اعتصام أو نزاع صناي آخر أو أعمال شغب أو
إرهاب أو حرب أو تلوث نووي أو كيميائي أو بيولوóي أو أي أحداث قضاء وقدر

--
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أو أضرار أو حوادث أو تعطل للمعدات أو حرائق أو فيضانات أو عواصف أو
انقطاع للكهرباء أو تعطل لخدمات املرافق أو تعطل أو انقطاع للنظام
ٕالالك|وني أو لنظم الاتصاﻻت أو املعلومات؛ و /أو

إتمام أي ترتيب أو اتفاق مع الدائن ن بصورة عامة أو تقديم وثائق
) د(
للمحكمة أو طلب للمحكمة ﻻستصدار أمر حماية من الدائن ن بصورة عامة أو
إتمام أي ترتيب يكون له نفس ٔالاثر؛ أو

)ز(
تعليق أو إغالق أي مؤشر  /سوق  /بورصة  /غرفة مقاصة أو ترك
أو فشل أي عامل أو سند أسا  Hنعتمد عليه أو ترتبط به أسعارنا أو فرض
القيود أو الشروط الخاصة أو غ  املعتادة ع£ى أي من هذﻩ العوامل.

)هـ(
عند إعسار الشخص املع HÉأو عدم تمكنه بخالف ذلك من سداد
ديونه حال استحقاقها أو عند وقوع أي فعل إعسار أو حدث مماثل لألحداث
ال HIورد ذكرها gي الفقرات )أ( أو )ب( أو )ج( أو )د( من هذا التعريف ع£ى هذا
الشخص؛

"هيئة الرقابة املالية )” "(FCAتع HÉهيئة الرقابة املالية باململكة املتحدة وأي
مؤسسة تخلفها.

وإذا كان الشخص املع HÉشراكة ،فإن وقوع أي من ٔالاحداث املدرجة gي هذﻩ
الفقرة فيما يتعلق بأي شريك يجب أن يشكل حدث إعسار بشأن هذا
الشخص؛

"قواعد هيئة الرقابة املالية" تع HÉكتيب القواعد وٕالارشادات الخاص b¥يئة
الرقابة املالية وما يدخل عليه من تعديالت و /أو تحديثات من وقت آلخر.
"حساب عام" يع HÉأي حساب ليس بحساب مقاصة مستقل و فردي )(ISCA
يتم فتحه لغرض التداول gي صفقات لم تخضع للمقاصة وصفقات مؤهلة
للمقاصة وال HIستخضع للمقاصة املركزية باستخدام النموذج الشامل
املستقل للعميل املجمع الذي تعرضه غرفة املقاصة والذي عادة ما يكون
ً
معروفا فيما يتعلق بأسواق املقاصة املركزية كحساب عميل شامل ألغراض
ً
تلبية متطلبات ٕالافصاح املنطبقة لدينا وفقا ألحكام البند  (7)39من ﻻئحة
البنية التحتية للسوق ٔالاوروبية.

" ّ
مقدم" يع HÉأي شخص أو شركة نعيbµا لتعرفنا بالعمالء املحتمل ن.
"حساب مقاصة مستقل و فردي ) "(ISCAيع HÉأي حساب يتم فتحه لغرض
التداول gي صفقات مؤهلة للمقاصة وال HIتخضع للمقاصة املركزية باستخدام
النموذج الفردي املستقل للعميل الذي تعرضه غرفة املقاصة والذي عادة ما
يكون معروف كحساب عميل فردي ألغراض تلبية متطلبات ٕالافصاح ً
وفقا
ألحكام البند  (7)39من تشريع )الاتحاد ٔالاوروبي( رقم  2012/648من ﻻئحة
البنية التحتية للسوق ٔالاوروبية.

"الشروط العامة" تع HÉهذﻩ الشروط ؤالاحكام.
"" "GFDأو "جيدة خالل هذا اليوم" مصطلح يش  إZى الطلبات ال HIتضفي تأث ًا
ع£ى يوم تقديمها ً
وفقا ألحكام البند  .8وعند عدم تنفيذها لن يكون لهذﻩ
ً
الطلبات تأث  عند ٕالالغاء وفقا لهذﻩ الاتفاقية أو عند ان©bاء السوق ذات الصلة
أو ان©bاء التداول gي السوق ذي الصلة.
ً
" "GFTأو "جيد لف@wة معينة" مصطلح يش  إZى ٔالاوامر ال HIتضفي تأث ا ألي ف|ة

"اختيار حساب مقاصة مستقل و فردي ) (ISCAفقط" يع HÉاختياركم عدم
إخضاع الصفقات الخاصة بكم للمقاصة فيما يتعلق بأسواق املقاصة املركزية
إﻻ من خالل النموذج الفردي املستقل للعميل من غرفة املقاصة املعنية.
"مالك الحساب املش@wك" مصطلح يحمل املع ÈÉالوارد له gي البند .1-8-3
"الشروط الرئيسية" تع HÉفيما يتعلق بأي صفقة ،تقييم هذﻩ الصفقة
والبيانات ٔالاخرى ال HIنراها ذات صلة من وقت آلخر وال HIقد تتضمن تاريخ
السريان أو الوقت املحدد لالستحقاق أو تاريخ الان©bاء أو أي تواريخ سداد أو
تسوية أو القيمة الاسمية للصفقة والعمالت املستخدمة أو السندات ٔالاساسية
أو تحديد يوم العمل أو أي أسعار ثابتة أو عائمة أخرى للصفقة املعنية .وألجل
تجنب الشك ،ﻻ تشمل "الشروط الرئيسية" تفاصيل الحسابات أو ٔالاساليب
املحددة ألي شرط.
ً
"أمر تعيAن حد" يع HÉأي أمر يتم تنفيذﻩ عندما يصل سعر أي سوق سعرا يكون

معينة تحددوbËا .وعند عدم تنفيذها ،لن يكون لها أي تأث  عند إلغاbا بما يتوافق
مع أحكام هذﻩ الاتفاقية أو gي تاريخ ان©bاء سريان السوق ذي الصلة أو عند
إيقافنا التداول gي السوق ذي الصلة.
ً
" "GTCأو جيدة لحAن ٕالالغاء" مصطلح يش  إZى الطلبات ال HIتضفي تأث ا حÈI
إلغاbا ً
وفقا ألحكام هذﻩ الاتفاقية .وعند عدم تنفيذها لن يكون لهذﻩ الطلبات
تأث  عند ٕالالغاء ً
وفقا ألحكام هذﻩ الاتفاقية .وعند عدم تنفيذها ،لن يكون لها
أي تأث  عند إلغاbا بما يتوافق مع أحكام هذﻩ الاتفاقية أو gي تاريخ ان©bاء سريان
السوق ذي الصلة أو عند إيقافنا التداول gي السوق ذي الصلة.

أك çمالءمة لكم من السعر املطروح من قبلنا وقت تقديمكم ٔالامر.

"أمر إيقاف الخسائر املضمون" يع HÉأي تعليمات تصدر بتنفيذ أي صفقة
ً
مسبقا )ع£ى النحو املتفق عليه بيننا
إلغالق مركز مفتوح بسعر متفق عليه
وبينكم( وو ً
فقا ألحكام البند .8

"حساب محدود املخاطر" يع HÉأي حساب نعينه كحساب محدود املخاطر،
ع£ى النحو املب ن gي البند .2-3
"حسابات مرتبطة" تع HÉالحسابات ال HIنخطركم بأbËا مرتبطة لغرض
ُ
احتساب إجماZي الهامش الخاص بكم و/أو موارد التداول املقرة بموجب هذﻩ
الاتفاقية.

"معلومات" تع HÉبيانات السوق وموجزات ٔالاخبار واملعلومات ٔالاخرى ال HIقد
نقدمها أو نتيحها لكم سواء بصورة مباشرة أو من خالل أي مورد خدمات
خارóي أو جهة ترخيص خارجية مع أي عناصر ترد b¥ا عند استخدامها أو
معالج©bا بصورة يمكن تحديدها أو إعادة حساb¥ا أو هندس©bا من ،أو
استخدامها كبديل لهذﻩ البيانات أو املعلومات.

"مركز مطول" يع HÉأي مركز مفتوح ينتج عن أي صفقة أو صفقات تتم لشراء أي
وحدات من أحد ٔالاسواق بسعر العرض املطروح من قبلنا.
"الخسائر" تع HÉأي خسائر أو مطالبات أو إصابات أو أضرار أو تعويضات أو
فوائد ع£ى التعويضات أو تقييمات أو ضرائب أو تكاليف أو أتعاب أو رسوم أو
مبالغ مدفوعة كتسوية أو ال|Ùامات أخرى )بما gي ذلك ع£ى سبيل املثال ﻻ
الحصر أتعاب املحاماة املعقولة وتكاليف التحصيل وأي تكاليف معقولة يثبت
تكبدها للدفاع بنجاح ضد أي مطالبة( شريطة أﻻ تتضمن الخسائر الHI
يتكبدها أي شخص أي إصابات أو تكاليف أو خسائر أو مصاريف تنتج بصورة
مباشرة عن احتيال الشخص أو التقص  املتعمد أو ٕالاهمال الجسيم من قبله.

"حدث إعسار" يع HÉفيما يتعلق بأي شخص:
أي قرار معتمد أو أمر يتم إقرارﻩ /إصدارﻩ لتصفية ،أو حل ،أو إدارة
)أ (
ممتلكات هذا الشخص؛
)ب(

أي أمر إفالس يتم تقديمه ضد هذا الشخص؛

تعي ن حارس قضائي أو مسؤول أو مدير أو و H$إداري أو مسؤول
) ج(
مماثل ع£ى كامل أعمال أو أصول هذا الشخص أو أي جزء مbµا ،أو حيازbÕا أو
بيعها.

"كود مضلل" يع HÉأي ف وسات حاسب آZي أو ف وسات حصان طروادة أو آفات
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"معلومات السوق" تع HÉالوثائق ٕالالك|ونية )املتاحة كذلك بنسخ ورقية عند
طل«bا( املوجودة ع£ى منصة التداول وال HIتب ن التفاصيل التجارية لكل سوق بما
gي ذلك ع£ى سبيل املثال ﻻ الحصر ما ي£ي :عوامل الهامش والحد ٔالادنى ؤالاع£ى
للكميات وفرق السعر وما إذا كانت السوق بالفعل سوق مقاصة مركزية أم ﻻ.
وعند اختيارك استخدام تطبيق استضافة أو تداول لجهة خارجية )ع£ى سبيل
املثال  ،(MetaTraderتكون املعلومات الخاصة b¥ذا التطبيق واملوجودة ع£ى املوقع
ٕالالك|وني مكملة ملعلومات السوق ،ع£ى الرغم من أنه عند ظهور أي أوجه
تباينُ ،يعمل بمعلومات السوق .يرóى العلم بأن بعض مكونات معلومات السوق
قد تتعذر إتاح©bا من خالل تطبيق الهاتف املحمول ويجب الوصول إلb°ا ع جهاز
كمبيوتر.

أو قنابل زمنية أو أي أكواد أو مكونات مماثلة يتم تصميمها لتعطيل عمليات أو
تدم ها أو إعاق©bا أو التالعب b¥ا أو تعديلها أو تغي ها أو السماح بأي وصول غ 
مصرح به إZى أي برامج أو أجهزة أو شبكات أو إZى أي تقنيات أخرى أو اخ|اقها أو
تدم ها أو إدخال التعديالت علb°ا.
"ٔالاحكام ٕالالزامية الخاصة بالطرف النظ @Aاملركزي" تع ،HÉفيما يتعلق
بخدمات غرفة املقاصة ،أي حكم إن وجد تحددﻩ غرفة املقاصة فيما يتعلق
بخدمات غرفة املقاصة كحكم إلزامي إلدراجه ضمن شروط الصفقات ال HIتتم
ب ن أعضاء املقاصة لخدمات غرفة املقاصة املذكورة وعمالbم )إZى الحد ثبت
أن هؤﻻء العمالء من نفس التصنيف ً
وفقا ملجموعة القواعد ذات الصلة( والHI
قد يقصد b¥ا سريان هذﻩ ٔالاحكام دونما قيد وإلزامها ألعضاء املقاصة وعمالbم
أو ال HIي|تب علb°ا إقرار أي حقوق لغرفة املقاصة املعنية ضد هؤﻻء العمالء أو
ال|Ùامات ع£ى العمالء تجاﻩ غرفة املقاصة وال HIقد ) (1يتم نشرها من وقت
آلخر من غرفة املقاصة املعنية ع£ى موقعها ٕالالك|وني بحيث يمكن الوصول
إلb°ا دون اش|اك أو دفع أي رسوم (2) ،يتم تعديلها أو ٕالاضافة إلb°ا من وقت
آلخر من جانب غرفة املقاصة املعنية.

"صا=ي حقوق امللكية" يع HÉأي رقم مذكور ع£ى منصة التداول والذي يمثل
مجموع النقد ؤالارباح والخسائر غ  املحققة.
"ٕالاخطارات والسياسات" تع HÉاملعلومات ال HIيطلب منا بموجب القانون أو
التشريعات ٕالافصاح عbµا إZى عمالئنا أو ال HIنرغب بخالف ذلك gي ٕالافصاح عbµا،
بما gي ذلك :إخطار التحذير من املخاطر وسياسة تنفيذ الصفقات ؤالاوامر لدينا
وسياسة تضارب املصالح لدينا وأي إخطارات تتعلق بمنصات التداول للجهات
الخارجية.

"خطأ ظاهر" مصطلح يحمل املع ÈÉالوارد له gي البند .1-14
"مستوى إغالق الهامش" يع HÉمستوى الهامش الذي يجوز لنا عندﻩ /أو تحته
إغالق مراكزكم املفتوحة واتخاذ ٕالاجراءات ٔالاخرى لتقييد حسابكم ً
وفقا ألحكام
البند  .11وسوف نخطركم بمستوى إغالق الهامش الخاص بكم.

"مركز مفتوح" يع HÉأي مركز gي السوق ي|تب ع£ى أي صفقة إZى حد ثبت عدم
كليا أو ً
إغالق هذا املركز ً
جزئيا بموجب هذﻩ الاتفاقية.

"عامل الهامش" يع HÉالنسبة املئوية /أو عدد الوحدات ال HIنعيbµا لكل سوق
وال HIيتم ضرb¥ا /ضربه gي الكمية لتحديد متطلبات الهامش ذات الصلة.

"أمر" يع HÉأي تعليمات نصدرها لكم لتنفيذ أي صفقة عندما يصل السعر بأي
ً
سوق ً
محددا أو عند وقوع أي حدث أو حالة.
سعرا

"مستوى الهامش" يع HÉنسبة صاgي حقوق امللكية )مجموع النقد والخسائر
ً
معروضا كنسبة مئوية( .ع£ى أن يعرض
ؤالارباح غ  املحققة( إZى إجماZي الهامش )
مستوى الهامش الخاص بكم ع£ى منصة التداول.
"مضاعف الهامش" يع HÉالعدد الذي ُيضرب فيه متطلب الهامش لزيادة املبلغ

"ال®`ميش الواÊي باألوامر" يع HÉأي متطلب هامش مخفض ينطبق ع£ى
الصفقات gي بعض ٔالاسواق عند وجود أوامر إيقاف خسائر أو أوامر إيقاف خسائر
مضمونة.
"اختيار حساب مقاصة مستقل و شامل ) (OSCAفقط" يع HÉاختياركم عم
إخضاع الصفقات الخاصة بكم للمقاصة فيما يتعلق بأسواق املقاصة املركزية
إﻻ من خالل النموذج الشامل املستقل للعميل املجمع من غرفة املقاصة املعنية.

املطلوب منكم الاحتفاظ به كضمانة للتداول.
"متطلب الهامش" يعٔ HÉالاموال ال HIيتع ن عليكم توف ها لدينا كمقابل إلبرام
صفقة والاحتفاظ بمركز مفتوح.

"اختيار حساب مقاصة مستقل و فردي ) /(ISCAحساب مقاصة مستقل و
شامل فقط" يع HÉاختياركم عدم إخضاع الصفقات الخاصة بكم للمقاصة
فيما يتعلق بأسواق املقاصة املركزية إﻻ من خالل كال من النموذج الفردي
املستقل للعميل والنموذج املستقل الشامل للعميل اللذين توفرهما غرفة
املقاصة املعنية.

"السوق" يع HÉأي عقد نوفرﻩ ويتكون من مجموعة مم Ùة من معلومات ٔالاسعار
والحد ٔالادنى ؤالاع£ى للكمية والان©bاء والخصائص التجارية ٔالاخرى املحددة
بالرجوع إZى السندات أساسية.
"حدث اضطراب السوق" يع HÉوقوع أي حدث من ٔالاحداث التالية:

"عنواننا" يع HÉبارك هاوس ،فينسب ي س كوس ،لندن إي  2 Hإم  7إي بي
).(Park House, Finsbury Circus, London EC2M 7EB

تعليق أو تقييد التداول gي السندات ٔالاساسية ألي سبب كان ،بما
)أ(
gي ذلك بسبب التغي ات ال HIتطرأ ع£ى سعر السندات ٔالاساسية بما يتجاوز
الحدود املسموح b¥ا من البورصة املعنية ،أو فرض القيود أو الشروط الخاصة أو
غ  املعتادة ع£ى التداول gي السندات ٔالاساسية من البورصة أو منطقة التداول
املعنية؛

"موادنا" وتحمل املع ÈÉاملحدد لها gي الفقرة 24.1
"سعرنا للطلب" يع HÉالسعر ٔالاع£ى من ب ن أي سعرين نعرضهما لكل سوق.
" سعرنا للعرض" يع HÉالسعر ٔالاقل من ب ن أي سعرين نعرضهما لكل سوق.

إلغاء أو تعليق الصفقات ال HIنمها فيما يتعلق بأي سند أسا H
)ب(
ذي صلة أو بأي سند ماZي ذي صلة من البورصة املعنية أو غرفة املقاصة؛

"سعرنا" يع HÉسعر العرض وسعر الطلب لكل سوق.
"الفارق الخاص بنا" يع HÉالفارق ب ن سعرنا للطلب وسعرنا للعرض.

أي حركة غ  معتادة gي مستوى ،أو خسائر غ  معتادة gي السيولة
) ج(
فيما يتعلق بالسند ٔالاسا  Hأو توقعنا بصورة معقولة حدوث ذلك؛ و /أو
ً
وقوع أي حدث آخر من شأنهg ،ي رأينا ،أن يحدث اضطرابا gي
)د(

"بيانات املحفظة" تع HÉالشروط الرئيسية فيما يتعلق بكافة الصفقات القائمة
بيننا وبينكم بشكل ومعاي  يمكن تسوي©bاً .
علما بأنه سيتم إعداد املعلومات الHI
تشكل بيانات املحفظة لتاريخ تسليم بيانات املحفظة بان©bاء ساعات العمل gي
لندن خالل أيام العمل السابقة مباشرة.

السوق بشأن السندات ٔالاساسية أو الصفقات.
"ساعات العمل بالسوق" تع HÉالساعات ال HIنكون خاللها مستعدين لتوف 
العروض ألسعارنا وتنفيذ الصفقات ؤالاوامر gي أي سوق ع£ى نحو ما يرد بيانه gي
معلومات السوق.

"تاريخ تسليم بيانات املحفظة" يع HÉكل تاريخ نحددﻩ شريطة أن تقع هذﻩ
التواريخ gي مواعيد ﻻ يقل معدل تكرارها عما ي£ي:
ً
مصنفا طرف نظ  ماZي أو طرف نظ  كب  و غ  ماZي
إذا كنت
)أ(

--
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ألغراض البند :12

عند وصول السعر إZى سعر محدد.

إذا كان هناك أك çمن  500صفقة قائمة بيننا ع كافة الحسابات:
) (1
كل يوم عمل؛

"أحكام تكميلية" تعٔ HÉالاحكام التكميلية ال HIتصدر متممة لهذﻩ ٔالاحكام العامة
لكل نوع منتج و /أو أحكام الهامش املتممة وفق ﻻئحة البنية التحتية للسوق
ً
منطبقا.
ٔالاوروبية ،إن كان ذلك

إذا كان هناك من  51إZى  499صفقة قائمة بيننا ع كافة
) (2
ً
الحسابات :مرة أسبوعيا؛ أو

"إجماي الهامش" يع HÉأي رقم يرد ذكرﻩ ع£ى منصة التداول والذي يمثل مجموع
متطلبات الهامش السارية ع£ى حسابكم.
"صفقة" تع HÉأي صفقة تتم ً
وفقا ألحكام هذﻩ الاتفاقية.

إذا كان هناك  50صفقة أو أقل قائمة بيننا ع كافة الحسابات :مرة
) (3
كل ربع سنة؛ أو
ً
مصنفا كطرف نظ  صغ  و غ  ماZي ألغراض البند :12
إذا كنت
)ب(

"سياسة تنفيذ ٔالاوامر و الصفقات" تع HÉالسياسة املنطبقة لدينا فيما يتعلق
بالقدر الذي سيطلب منا ً
وفقا له تزويد العميل بأفضل تنفيذ للصفقات ؤالاوامر.

إذا كان هناك أك çمن  100صفقة قائمة بيننا ع كافة الحسابات:
) (1
مرة كل ربع سنة؛ أو

"ساعات التداول" مصطلح يحمل املع ÈÉالوارد له ع£ى منصة التداول.

إذا كان هناك  100صفقة أو أقل قائمة بيننا ع كافة الحسابات:

"منصة التداول" تع HÉنظام التداول املحم Hبكلمة مرور )بما gي ذلك أي برامج
وروابط اتصاﻻت ذات صلة( والذي يمكننا تقديمه أو توف ﻩ لكم ،سواء بصورة
مباشرة أو من خالل مورد خدمات خارóي أو جهة ترخيص خارجية ،والذي
يمكنكم من خالله التعامل معنا بموجب هذﻩ الاتفاقية وعرض معلومات
الحساب الخاصة بكم.

"املنتج" يع HÉكل نوع من السندات املالية أو العقود الاستثمارية نوفرﻩ بموجب
هذﻩ الاتفاقية وفق الشروط ٕالاضافية املنصوص علb°ا gي ملحق املنتجات ذي
الصلة.

"موارد التداول" تع HÉأي رقم مب ن ع£ى منصة التداول يمثل صاgي حقوق امللكية
ً
مطروحا منه إجماZي الهامش؛ ع£ى أن يخضع هذا ملا ي£ي. :

) (2
مرة كل سنة

"معدل السماح للسعر" هو خاصية تتيح لكم تعديل قدر التغ  gي السعر الذي
تقبلونه ع£ى الصفقات السارية ،ويمثل الانخفاض الفرق ب ن سعرنا املحدد ع£ى
منصة التداول وسعر تنفيذ الصفقة.

•

أي عوامل إضافية يلزم مراعاbÕا وفق الشروط التكميلية ألي نوع

منتج محدد؛

"عميل مح@wف" مصطلح يحمل املع ÈÉالوارد له gي قواعد هيئة الرقابة املالية gي
اململكة املتحدة ). (FCA

•

أي عوامل إضافية قد نتفق ع£ى مراعاbÕا عند تقييم موارد التداول.

"نقل" تع ،HÉفيما يتعلق بأي صفقة تخص الطرف النظ  املركزي ،نقل الحقوق
ُ
والال|Ùامات واملصالح املقرة لنا أو املفروضة علينا gي /أو بموجب هذﻩ الصفقة،
بما gي ذلك ما يكون من خالل التنازل أو الاستبدال أو الفسخ والاستبدال ،ع£ى
أن يتم تفس  املصطلح "منقول" ً
وفقا لذلك.

"الكمية" تع HÉفيما يتعلق بأي صفقة أو مركز مفتوح ،عدد الوحدات محل
التداول gي السوق املعنية ال HIتتعلق b¥ا الصفقة أو املركز املفتوح ،مرادف
"للحصة" أو "حجم الصفقة".
"ٔالارباح املحققة" و"الخسائر املحققة" تعٔ HÉالارباح والخسائر )حسبما يكون
ً
مناسبا( امل|تبة ع£ى ان©bاء أو إغالق أي مركز مفتوح.

"صفقة بدون مقاصة" تع HÉأي صفقة ﻻ ت خضع لعملية مقاصة مركزية.

"متطلب =ي إم  VMالتنظيمي" مصطلح يحمل املع ÈÉالوارد له gي الشروط
ٕالاضافية الهامشية لالئحة البنية التحتية للسوق ٔالاوروبية.

"السندات أساسية" تع HÉالسند أو املؤشر أو السلعة أو العملة )بما gي ذلك زوج
العمالت( أو السندات أو ٔالاصول أو العوامل ٔالاخرى ال HIيكون سعرها أو قيم©bا
ً
أساسا لنا gي تحديد سعرنا ألي سوق.

"عميل فردي" مصطلح يحمل املع ÈÉالوارد له gي قواعد هيئة الرقابة املالية gي
اململكة املتحدة ). (FCA

"الخسائر غ @Aاملحققة" و"ٔالارباح غ @Aاملحققة" تعٔ HÉالارباح أو الخسائر )حسبما
ً
يكون
مناسبا( ال HIلم يثبت تحقيقها بعد gي املراكز املفتوحة قبل الان©bاء أو
ٕالاغالق.

"إخطار التحذير من املخاطر" يعٕ HÉالاخطار الذي يتم تقديمه إZى العمالء والوارد
ذكرﻩ gي امللحق  1املرفق b¥ذﻩ الشروط العامة والذي يب ن بالتفصيل املخاطر
املرتبطة بمباشرة التداول gي منتجاتنا.

"ٔالارباح والخسائر غ @Aاملحققة" تع HÉأي رقم يظهر ع£ى منصة التداول يمثل
ً
مطروحا مbµا الخسائر غ  املحققة.
ٔالارباح غ  املحققة

"مجموعة القواعد" تع ،HÉفيما يتعلق بأي خدمة غرفة مقاصة ،القواعد أو
الشروط أو ٕالاجراءات أو التشريعات أو الشروط القياسية أو اتفاقيات العضوية
أو ملحقات الضمانات أو ٕالاخطارات أو ٕالارشادات أو السياسات أو الوثائق ٔالاخرى
املماثلة ال HIتنشرها غرفة املقاصة فيما يتعلق بخدماbÕا وما يدخل علb°ا من
تعديالت أو إضافات من وقت آلخر.

"املوقع ٕالالك@wوني" يع HÉموقعنا ٕالالك|وني  www.cityindex.aeالذي يتكون )من
ب ن أمور أخرى( من منصة التداول ومعلومات السوق واملعلومات ذات الصلة
بتطبيقات الاستضافة والتداول للجهات الخارجية )ع£ى سبيل املثال .(MetaTrader

"املعلومات ٔالامنية" تع HÉأرقام الحساب و/أو اسم املستخدم حسبما يكون
ً
ساريا ،وكلمات املرور واملعلومات ٔالاخرى املطلوبة لتعريفك ألغراض التداول معنا
بموجب هذﻩ الاتفاقية.

.

"مركز قص "@Aيع HÉأي مركز مفتوح ينتج عن أي صفقة أو صفقات تتم لبيع أي
وحدات من أحد ٔالاسواق بسعر العرض املطروح من قبلنا.
"أمر إيقاف" يع HÉأي تعليمات تصدر بإنشاء مركز بيع عند وصول السعر إZى
سعر محدد.
"أمر إيقاف خسائر" يع HÉأي تعليمات تصدر بتنفيذ عملية إلغالق مركز مفتوح

--
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 34.9يجوز لكم تقديم تعليمات بتمديد أي مركز مفتوح gي سوق
العقود مقابل الفروقات يحدد تاريخ ان©bاء قبل تاريخ الان©bاء املحدد.
وعند موافقتنا ع£ى طرح املركز املفتوح ،فإننا سنقوم b¥ذا ً
وفقا
ألحكام البند  7من ٔالاحكام العامة )"التمديد"( .كذلك ،عند رغبتكم
gي تطبيق أي أوامر ملحقة باملركز املفتوح gي املركز املفتوح الجديد،
فعليكم تقديم تعليمات صريحة لنا بذلك.
عقود الصرف ٔالاجن باإلستدانة
 34.10عقد الصرف ٔالاجن Hباﻻستدانة هو صفقة b¥امش gي السوق
الثانوية )أي غ  منفذة gي البورصة( تتم بيننا وبينكم وال HIيتم
تحديد السعر فb°ا بالرجوع إZى سعر الصرف ب ن زوج العملة املكون
للعقد )عقد الصرف ٔالاجن.(H
 34.11يمكن إبرام الصفقات gي عقود الصرف ٔالاجن Hمن خالل
منصة التداول أو حسب ما يسمح بخالف ذلك ً
وفقا ألحكام البند 4
من ٔالاحكام العامة )"التعليمات وأساس التعامل"(.
 34.12يجوز لنا تحويل قيمة أي مركز مفتوح مقوم بعملة واحدة إZى
عملة أخرى لغرض تقييم الحساب وكذلك لألغراض ٔالاخرى ً
وفقا
ألحكام الفقرت ن  10-3و  18من الشروط العامة )"تحويالت العمالت
والتقييمات"(.
 34.13تسري كافة الصفقات واملراكز املفتوحة بموجب أي عقد
صرف أجن Hح ÈIإغالقكم أو إغالقنا لها وفق ٔالاحكام العامة .وﻻ
ً
تلقائيا أو تمديدها بصفة يومية.
يتم إغالق العقود
ٔالارباح والخسائر
 34.14تتم ٕالاضافة كدين أو كمبالغ مستحقة لألرباح أو الخسائر
الخاصة باملركز املفتوح إZى حساب ٔالارباح والخسائر غ  املحققة
الخاص بكم .سوف تسمح لكم ٔالارباح غ  املحققة بوضع صفقات
إضافية لكن ﻻ يمكن سح«bا ح ÈIيتم إغالق املركز املفتوح .تتم
إضافة أو خصم ٔالارباح والخسائر من أي مركز مفتوح إZى ٔالارباح
والخسائر غ  املحققة ،وسوف تتيح لكم ٔالارباح غ  املحققة تنفيذ
صفقات إضافية إﻻ أنكم لن تتمكنوا من سح«bا ح ÈIإغالق املركز
املفتوح .وع£ى الجانب ٓالاخر ،سوف تقلل الخسائر غ  املحققة من
املبلغ املتوفر لكم إلبرام الصفقات وقد ي|تب علb°ا إغالق املراكز
الخاصة بكم ً
وفقا ألحكام البند  11من ٔالاحكام العامة )"مستوى
إغالق الهامش"(.
 34.15وبالنسبة للعقود مقابل الفروقات ،يتم ،عند إغالق أي مركز
مفتوح ،حساب ٔالارباح أو الخسائر املحققة :بالفرق ب ن قيمة
الافتتاح للمركز املفتوح )الكمية × السعر عند الافتتاح( وقيمة
ٕالاغالق )الكمية × السعر عند ٕالاغالق(.
 34.16بالنسبة لعقود الصرف ٔالاجن ،Hيتم ،عند إغالق أي مركز
مفتوح ،حساب ٔالارباح أو الخسائر املحققة كما ي£ي) :الفرق ب ن
السعر الافتتا%ي والختامي( × الكمية.

الشروط التكميلية للمنتج
الشروط التكميلية
هذﻩ الشروط
 34.1تر  Hهذﻩ الشروط التكميلية الشروط ؤالاحكام ال HIنعرض
ً
وفقا لها مجموعة من العقود مقابل الفروقات )"أسواق العروض "
لدينا( وعقود الصرف ٔالاجن Hوال HIتمثل ً
جزءا من الاتفاقية .يجب
عليكم قراءة هذﻩ الشروط التكميلية بال|Ùامن مع إشعار تحذير
املخاطر الذي يفسر بشكل عام طبيعة املخاطر الخاصة بمنتجاتنا
وتداول هذﻩ املنتجات.
 34.2وما لم يرد تعريف لها بشكل منفصل gي هذﻩ الشروط
التكميلية ،يكون للكلمات والتعب ات املعاني املحددة لها gي الشروط
العامة.
العقود مقابل الفروقات
 34.3العقد مقابل الفروقات هو عقد استثماري يكون الربح أو
الخسارة فيه هو الفرق ب ن السعر الافتتا%ي والختامي للعقد .يتحدد
سعر العقود مقابل الفروقات بالرجوع إZى سعر أي سند ماZي آخر،
مثلٔ :الاسهم أو املؤشرات أو السلع أو ٔالاوراق املالية بإيرادات ثابتة.
نورد فيما ي£ي أدناﻩ خصائص العقود مقابل الفروقات.
 34.4يمكن إجراء الصفقات gي أسواق العقود مقابل الفروقات من
خالل منصة التداول أو طلب إدارة العمالء.
 34.5نعرض ٔالاسعار وننفذ ونسوي الصفقات ألسواق العقود مقابل
الفروقات بالعملة الخاصة بالسندات ٔالاساسية .ومع ذلك ،يمكننا
تحويل قيمة أي مركز مفتوح لتقييم الحساب ؤالاغراض ٔالاخرى
ً
وفقا ألحكام البند  18من ٔالاحكام العامة )تحويل وتقييم العمالت(.
 34.6تتضمن معلومات السوق ذات الصلة املعلومات التجارية )بما
gي ذلك ع£ى سبيل املثال ﻻ الحصر ساعات عمل السوق والحد
ٔالادنى ؤالاع£ى للكميات وتواريخ الان©bاء( وذلك لكل سوق للعقود
مقابل الفروقات.
 34.7بالنسبة ألسواق العقود مقابل الفروقات ال HIﻻ تحدد تاريخ
الان©bاء ،سوف تبقى مراكزكم املفتوحة مفتوحة لح ن إغالقها ً
وفقا
لألحكام العامة )"إغالق الصفقات"(.
 34.8وبالنسبة العقود مقابل الفروقات ال HIتحدد تاريخ الان©bاء،
ً
تلقائيا gي تاريخ الان©bاء
سوف يتم إغالق مراكزكم املفتوحة وتسوي©bا
املحدد gي معلومات السوق إذا لم تقوموا أنتم أو نحن بإغالق املركز
ً
وفقا لألحكام العامة قبل هذا التاريخ.

-)GC UK GT FX CFD July 2018 (Middle-East

 34.24وفيما يتعلق باملنتجات ٔالاملانية:
)أ( إذا كان حسابكم يخضع لصاgي قيمة رأس مال سالبة بسبب
الخسائر غ  املحققة أو املحققة ال HIتم خصمها من حسابكم،
فإننا سنقوم بإغالق املراكز املفتوحة املتعلقة b¥ذﻩ الخسائر
املحققة أو غ  املحققة ووضع صفر gي رصيد حسابكم .كما
أنكم لن تخضعوا ألي إل|Ùامات دفع إضافية فيما يتعلق b¥ذﻩ
الخسائر املحققة أو غ  املحققة.
)ب( إذا كان حسابكم يخضع لصاgي قيمة رأس مال سالبة بسبب
ٔالاتعاب أو الرسوم غ  املدفوعة املفروضة ع£ى حسابكم،
فإنكو سوف تخضعون إلل|Ùامات دفع إضافية ً
وفقا ألحكام
البند رقم ٔ) 9الاتعاب( والبند رقم ) 13املدفوعات والسحوبات(.

 34.17تتم إضافة أو خصم ٔالارباح أو الخسائر املحققة من النقد
لديكم .سيتم إضافة ٔالارباح املحققة أو خصم الخسائر املحققة من
حسابكم النقدي .وgي حدود ما تقتضيه القوان ن واللوائح السارية،
سوف نوفر حماية من الرصيد السالب لعمالء التجزئة .وهذا يعHÉ
أنهg ،ي مثل هذﻩ الظروف ،ما لم يتم تصنيفك كعميل مح|ف أو
نظ  مؤهل أو إذا كان لديكم حساب مركز ثابت ،فإنه يجب أن ﻻ
تتعدى مسؤولييتك ال|اكمية عن جميع الخسائر املحققة فيما
يتعلق بصفقاتك املبلغ النقدي املتوفر لكم )فيما عدا حاﻻت وقوع
خطأ ما أو احتيال ما(.
الضرائب
 34.18يجوز لنا ،دون إلزامنا بذلك ،اقتطاع أي مبالغ ألغراض
الضرائب املفروضة ع£ى ٔالارباح املحققة أو ع£ى أي رسوم تمويل
يومية تتلقاها نتيجة ﻻمتالك مراكز gي العقود مقابل الفروقات أو
عقود الصرف ٔالاجن.H
 34.19تتحملون املسؤولية عن سداد كافة الضرائب ال HIقد يتم
فرضها فيما يتعلق بصفقاتكم ً
وفقا لتوصياتنا؛ ً
علما بانه قد يتم
فرض ضرائب لن نسددها نحن نيابة عنكم .وفيما يتعلق بجميع
ُ
الاستفسارات ال HIترتبط بالضرائب الشخصية ال HIتفرض بمقتÈ
الضرائب الناتجة عن التداول ،فإننا نوصيكم بالحصول ع£ى
استشارات ضريبية مستقلة بشأbËا.
الشروط التكميلية للمنتج بالنسبة للعمالء ٔالاملان
 34.20تمثل هذﻩ الشروط التكميلية للعمالء ٔالاملان ال HIتنص ع£ى
الشروط ؤالاحكام ٕالاضافية ال HIيتم بموج«bا عرض
املنتجات ٔالاملانية للعمالء ٔالاملان وفق املنصوص عليه أدناﻩ
ً
جزء من العقد.
 34.21وgي حال ظهور أي تعارض ب ن ما نصت عليه الشروط
العامة والشروط التكميلية والشرط التكمي£ي للمنتج
بالنسبة للعمالء ٔالاملان؛ فحينئذ ُيعمل بما ورد gي الشروط
التكميلية للمنتج بالنسبة للعمالء ٔالاملان.
 34.22يكون للتعب ات والكلمات املعاني املحددة لها gي الشروط
العامة ،ما لم يرد تعريفها بشكل منفصل gي هذﻩ الشروط
التكميلية للمنتج بالنسبة للعمالء ٔالاملان .وﻻ تنطبق هذﻩ
الشروط التكميلية ع£ى العمالء ٔالاملان املح|ف ن وأي
أطراف أخرى مؤهلة.
 34.23التعريفات
"العمالء ٔالاملان" ًيقصد b¥م أي عميل تجزئة من عمالئنا يقع عنوانه
السكg HÉي جمهورية أملانيا الاتحادية )"أملانيا"(.
"املنتجات ٔالاملانية" تع HÉكل نوع من العقود مقابل الفروقات أو
عقود الصرف ٔالاجن Hباإلستدانة ال HIنقدمها أو نوفرها للعمالء
ٔالاملان بموجب هذا العقد ً
ووفقا للشروط ٕالاضافية املنصوص علb°ا
gي هذﻩ الشروط التكميلية.
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الشروط التكميلية لهامش الئحة البنية التحتية ٔالاوروبية EMIR
 -35هذﻩ الشروط
 35.1ﻻ تنطبق هذﻩ الشروط التكميلية الواردة gي هذﻩ الفقرة 35
عليكم إﻻ إذا تم تصنيفكم ع£ى أنكم طرف ماZي أو طرف غ  ماZي
كب  وفقا ألحكام البند ) 12.12البيانات ومذكرات العقد وتسوية
املحفظة(.
 35.2ﻻ تنطبق الشروط التكمیلیة الواردة gي ھذا البند  35علیكم
إذا تم تصنیفكم کطرف نظ  غ  ماZي صغ  وفقا ألحكام البند
) 12.12البیانات ومذكرات العقد وتسویة املحفظة(.
 35.3وما لم يرد تعريفها بشكل منفصل gي هذﻩ الشروط التكميلية،
يكون للكلمات والعبارات املعاني الواردة لها gي الشروط العامة.

)أ( سوف نقوم بتحويل مبلغ التسليم هذا إلينا بتعي ن مبلغ رصيد
اهامش يساوي مبلغ التسليم الذي سوف يتم الاحتفاظ به gي دف|
متطلب  VMالتنظيم .Hأو
)ب( سوف نقوم بنقل مبلغ ٕالاعادة هذا إليكم عن طريق إزالة هذا
املبلغ من دف| أستاذ متطلب  VMالتنظيم ،Hمع تحديد املبلغ الذي
يجب متابعة الاحتفاظ به gي الحساب.
التقص  من جانب شركة ج ن كابيتال
g 35.10ي حالة حدث أي وجه تقص  من جانب شركة ج ن كابيتال،
فحينئذ يجوز لكم ،من خالل إشعار خطي ترسلونه ع£ى عنواننا إZى
رئيس الشؤون القانونية  /رئيس التداول ،تعيAن يوم قبل يوم العمل
ٔالاول من تاريخ هذا ٕالاشعار وفقا للبند ٕ) 32الاشعارات( ليكون تاريخ
ٕالاbËاء املبكر فيما يتعلق بجميع الصفقات غ  املزالة gي النطاق.
 35.11وعند تحديد تاريخ ٕالاbËاء املبكر ،تنت Hصفقاتكم غ  املزالة
gي النطاق ،وﻻ يلزم سداد أي مدفوعات أو تسليمات أخرى فيما
يتعلق b¥ذﻩ الصفقات أو الفائدة الاف|اضية ،أيا كان وصفها ،ع£ى
ال|Ùامات الدفع هذﻩ؛ ع£ى أن يتم ذلك دون ٕالاخالل باألحكام ٔالاخرى
من هذﻩ الاتفاقية ،مع اعتبار املبلغ املستحق بينكم وبيننا بعد هذا
ٕالاbËاء مبلغ ٕالاbËاء املحدد وفقا لهذا البند.
 35.12وgي أقرب وقت ممكن عمليا بعد تواريخ ٕالاbËاء املبكر ،سوف
نقوم بتحديد "مبلغ ٕالاbËاء" املستحقة فيما يتعلق بالصفقات الHI
لم يتم إلغاbا ضمن النطاق وإبالغكم b¥ذا املبلغ.

متطلب  VMالتنظيمH
 35.4وفقا لقواعد ھامش ﻻئحة البنية التحتية ٔالاوروبية ،فإننا
نخضع ملتطلب هو )"متطلب  VMالتنظيمي"( لتبادل ھامش التغ 
فیما یتعلق بعقود املشتقات خارج البورصة ال HIﻻ تتم مقاص©bا من
قبل أي طرف نظ  مركزي )مثل ھذﻩ العقودg" ،ي نطاق الصفقات
غ  امللغاة"( مع ٔالاطراف النظ ة املالیة ؤالاطراف النظ ة غ  املالية
الكب ة.
 35.5وفيما يتعلق بالصفقات ال HIلم تخضع للمقاصة ضمن
النطاق الداخ£ي ،سوف نقوم بحساب املبلغ )إن وجد( للضمانات
املؤهلة املطلوب تسليمها من قبلكم بموجب متطلب  VMالتنظيمH
)"مبلغ التسليم"( وكذلك مبلغ )إن وجد( ضمان الزيادة املطلوب
إعادته إليكم بموجب متطلب  VMالتنظيم") Hمبلغ ٕالارجاع"( وفقا
لقواعد هامش ﻻئحة البنية التحتية ٔالاوروبية.
 35.6سوف نرسل لكم إشعارا بأي بنود محاسبة قيمة حسب
السوق فيما يتعلق بعمليات التداول غ  املغطاة ضمن النطاق وأي
مبلغ تسليم أو مبلغ إرجاع عن طريق إرساله إليكم ع اليد
ٕالالك|وني أو إتاحته من خالل منصة التداول.
ً 35.7
ووفقا ألحكام الفقرت ن  8-35و  9-35أدناﻩ:
)أ( إذا كان لدينا بنود محاسبة قيمة حسب السوق لكم فيما يتعلق
بالنطاق غ  املل*ى gي الصفقات ،يتع ن عليكم أن تل|Ùموا بنقل مبلغ
التسليم لنا .و
)ب( إذا ما قمتم مسبقا بنقل الضمانات املؤهلة لنا فيما يتعلق بنود
محاسبة قيمة حسب السوق الخاصة بنا ،مع ثبوت انخفاض بنود
محاسبة قيمة حسب السوق ﻻحقا ،فحينئذ يحق لكم أن تطلبوا
منا مبلغ العائد ذي الصلة.
 35.8وﻻ يجوز طلب تحويل أي مبلغ تسليم وكل مبلغ إرجاع إﻻ إذا
كان هذا املبلغ يساوي /أو يتجاوز مبلغ التحويل ٔالادنى.
 35.9إذا كان مبلغ التسليم أو مبلغ ٕالارجاع يساوي /أو يتجاوز الحد
ٔالادنى ملبلغ التحويل:

التعريفات
 35.13ألغراض هذا البند  ،35يكون للمصطلحات التالية املعاني
املبينة أدناﻩ.
"الضمانات املؤهلة" تع HÉالنقد املع ن بالعملة ٔالاساسية.
"التقص @Aمن جانب شركة جAن كابيتال" يع HÉأي حدث إعسار فيما
يتعلق بشركة ج ن كابيتال ليمتد – اململكة املتحدة.
"رصید الھامش" یع HÉکمیة الضمان املؤھل املحول من قبلكم إلینا
بموجب متطلبات الهامش واملحتفظ بھا gي الحساب.
"الحد ٔالادنى ملبلغ التحويل" يع 500،000 HÉيورو أو ما يعادلة بأي
عملة أخرى ،كما هو محدد من قبلنا.
"دف @wأستاذ متطلب  "VMيع HÉدف| ٔالاستاذ للحساب الذي نحتفظ
به لغرض تسجيل وعقد الضمانات املؤهلة ال HIتم نقلها من قبلكم
لنا بموجب هذا البند  35وفقا ملتطلب  VMالتنظيم.H
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الهامش ،فعندئذ يجوز لنا إغالق أي من /وكافة املراكز املفتوحة )gي
بعض الظروف دونما تحذير( .وعند قيامنا b¥ذا ،يجوز إغالق املراكز
املفتوحة بخسارة تكونون ملزم ن b¥ا .وما لم يتم تصنيفكم كعميل
مح|ف أو نظ  مؤهل ،إذا وصل مستوى الهامش الخاص بحسابكم
إZى أو دون مستوى تصفية الهامش ،وgي حدود ما تقتضيه القوان ن
واللوائح السارية ،سوف نقوم بإغالق أي أو جميع املراكز املفتوحة
ال HIﻻ تكون مراكز ثابتة )وgي بعض الظروف دون أي تحذير مسبق(.
ّ
الحد من الخسائر gي
وقد تم تصميم هذا ٕالاجراء للمساعدة gي
صفقاتكم .وقد يتم إغالق مراكزكم املفتوحة عند تكبد خسارة
ً
تكونوا مسؤول ن عbµا وفقا ألحكام هذﻩ الاتفاقية.
 .4طبيعة الصفقات املهمشة
توضح الاتفاقية الخاصة بنا بالتفصيل كيفية عمل منتجاتنا )انظر
ٔالاحكام العامة والتكميلية باإلضافة إZى نموذج الطلب( .يتع ن عليكم
مراجعة ٔالامثلة والتفس ات املعروضة ع£ى موقعنا ٕالالك|وني ،والHI
بالرغم من أbËا ﻻ تعد ً
جزءا من الاتفاقية ،إﻻ أbËا تقدم إرشادات
مفيدة حول تداول منتجاتنا )واملخاطر املرتبطة b¥ا(.
تكون أي صفقة تتم gي أحد أسوقنا معتمدة ع£ى التقلبات الHI
تكتنف السعر .نحن نقوم بتعي ن سعر السوق إﻻ أنه ﻻ يرتبط
بسعر السندات ٔالاساسية ذات الصلة.وسوف يعتمد تحقيق ٔالارباح
أو الخسائر ع£ى ٔالاسعار ال HIنضعها والتقلبات ال HIتكتنف أسعار
السندات ٔالاساسية ال HIتتعلق b¥ا صفقتكم.
ﻻ يمكن تسوية الصفقات ع£ى منتجاتنا إﻻ نقداً
وتكون الصفقات ع£ى منتجاتنا نافذة من الناحية القانونية.
يمكن أن تكون خسائركم غ  محدودة gي بعض الظروف .فع£ى
سبيل املثال ،عند فتح مركز لدينا ع بيع العقد املع) HÉممارسة
تعرف باسم "بيع السوق"( فإذا ارتفع السعر ،فسوف تخسرون gي
هذﻩ الصفقة ويصبح من املستحيل التعرف ع£ى مقدار الخسائر
املحتملة ح ÈIتقوموا بإغالق الصفقة أو إغالق مراكزكم املفتوحة
عند وصول مستوى الهامش إZى مستوى إغالق الهامش .وهنا يجب
أن تتأكدوا من فهمكم للعواقب املحتملة ألي منتج محدد أو صفقة
محددة والاستعداد لقبول درجة املخاطر.
لن تحصلوا ع£ى أي أصول أساسية وﻻ أي حقوق أو ال|Ùامات تسليم
فيما يتعلق b¥ا.
 .5أموال العميل و صفقات املقاصة املركزية.
توضح اتفاقية العميل الخاصة بنا كيف يمكن تحويل أموالكم
املحتفظ b¥ا كأموال عميل إZى غرفة املقاصة والاحتفاظ b¥ا هناك
بخصوص أي صفقات مقاصة مركزية.
وgي حال ترتب ع£ى أي وجه تقص  يصدر عن العميل حالة إعسار
لدينا وعجز gي حساب صفقة العميل لدينا )و هو حدث يندر
حدوثه( ،فحينئذ يجوز لغرفة املقاصة استخدام ٔالارصدة gي حساب
صفقة العميل ولذا ،لن يمكنكم اس|داد كافة ٔالاموال ال HIلكم حق

ٕالاخطارات والسياسات
امللحق  :1إخطار التحذير من املخاطر
 .2مقدمة
نرى أنكم تفكرون gي التعامل معنا gي السندات املالية والعقود
الاستثمارية ذات الصلة بمختلف ٔالاسواق املالية .وgي هذا الصدد،
يكون للكلمات والتعب ات املعاني املحددة لها gي الشروط العامة.
يتع ن عليكم قراءة هذا ٕالاشعار باﻻق|ان مع الشروط التكميلية
ال HIتقدم وصفا عاما لطبيعة كل نوع مع ن من املنتجات الHI
نقدمها ،وكيفية عملها وال HIتحدد الشروط ؤالاحكام ال HIنوفر ً
وفقا
لها هذﻩ املنتجات لكم.
تم وضع هذا ٕالاخطار ليوضح gي ٔالاحكام العامة طبيعة املخاطر
الخاصة بمنتجاتنا وبعض هذﻩ املخاطروالصفقات التجارية لهذﻩ
املنتجات .ونحن نقدم لكم هذا التحذير ملساعدتكم gي اتخاذ قرارات
استثمارية مدروسة .ومع ذلك ،يرóى العلم بأن كل صفقة ستتضمن
مخاطرها الخاصة وال HIﻻ يمكن شرحها gي إخطار عام b¥ذﻩ
الصورة.
تتضمن منتجاتنا مخاطر خسائر أع£ى من التداول gي العديد من
السندات التقليدية ،مثل ٔالاسهم gي العديد من الشركات الكب ة أو
ٔالاوراق املالية ثابتة ٕالايرادات مثل السندات الصادرة عن الحكومات
أو الشركات الكب ة .ﻻ يناسب التداول العام ع£ى منتجاتنا العديد
من ٔالاعضاء .كما أنه من املهم للغاية أﻻ تشاركوا gي التداول ع£ى
منتجاتنا إذا لم تكونوا ع£ى دراية وفهم لها وح ÈIتتمكنوا من إدارة
املزايا واملخاطر املرتبطة b¥ذا التداول بجانب اقتناعكم أن التداول
gي منتجاتنا مناسب لك ع£ى ضوء الظروف واملوارد املالية.
وعند نظر املشاركة gي تداول منتجاتنا ،يجب أن تكونوا ع£ى دراية
باملخاطر التالية:
ٕ .3الاستدانة
يرتبط بالتداول بمنتجاتنا مقدار مرتفع من ٕالاستدانة .ويرجع هذا إZى
نظام الهامش املطبق ع£ى منتجاتنا الذي يتضمن بصورة عامة
ً
نسبيا لقيمة العقد الكلية لفتح أي صفقة .يمكن
تمويل منخفض
أن يعمل هذا لصالحكم أو ضدكم .حيث يمكن أن تتسبب حركة
بسيطة gي السعر gي صالحكم gي عائد كب  ع£ى ٔالاموال املوضوعة gي
حسابكم ،ومع ذلك ،يمكن أن تتسبب حركة صغ ة ضدكم gي
خسائر كب ة وقد تخسرون ٔالاموال املوضوعة gي حسابكم .يمكن
كذلك أن تتحرك ٔالاسعار بسرعة بصورة خاصة gي أوقات التقلب
املرتفع gي السوق )راجع أدناﻩ( ،وإذا كانت هذﻩ الحركات gي السعر ﻻ
تصب ل صالح صفقاتكم ،فحينئذ يمكن أن تتكبدوا خسائر فادحة
بسرعة
كذلك.
إذا لم تحتفظوا بما يكفي من ٔالاموال gي حسابكم لتلبية متطلبات
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التعامل معنا خارج البورصة ،فأنت تتعامل معنا مباشرة ونكون
نحن الطرف النظ  gي كافة الصفقات .كذلك ،عند التعامل gي
أسواق ﻻ تكون أسواق مقاصة مركزية ،فإنه ﻻ يوجد بورصة أو
غرفة مقاصة مركزية لضمان تسوية الصفقات.
أما عند التعامل gي أسواق املقاصة املركزية ،فسوف تضمن غرفة
املقاصة ٔالاداء املاZي للصفقات ب ن غرفة املقاصة وأعضاbا.

املطالبة بملكي©bا.
هذﻩ الحالة احتمال حدوb-ا ضئيل ألننا نعمل وفق سياسة إغالق
هامش تغلق املراكز املفتوحة عندما يصل مستوى هامش العميل إZى
أقل من مستوى إغالق الهامش .تحد هذﻩ السياسة بصورة كب ة
من احتمالية الخسائر الناتجة عن أوجه التقص  ال HIتصدر عن
العميل وال HIست|تب علb°ا حالة إعسار لدينا .إضافة إZى ذلك ،فإن
استخدام غرفة مقاصة تع HÉأن أي عجز gي حساب صفقة العميل
ً
مبدئيا من أموالنا gي حساب الغرفة قبل تحمل
سيتم استيفاؤﻩ
العمالء ألي عجز تقديري.
وgي حالة إعسار غرفة املقاصة ،يمكن أﻻ تس|دوا كافة ٔالاموال الHI
لديكم حق مطالبة ملكي©bا.
 .6التقلب
كما هو مب ن أعالﻩ ،سوف يعتمد تحقيق ٔالارباح أو الخسائر ع£ى
ٔالاسعار ال HIنضعها والتقلبات gي أسعار السندات ٔالاساسية الHI
تتعلق b¥ا صفقتكم .ولن يكون لكم أو لنا أي سيطرة ع£ى حركات
ٔالاسعار gي السندات ٔالاساسية .ويمكن أن تكون حركات ٔالاسعار gي
السندات ٔالاساسية متقلبة وغ  متوقعة.
تتمثل خاصية تقلب ٔالاسواق gي "تباين آجال الاستحقاق" ،حيث
يكون هناك تغي  كب  gي سعرنا ب ن عروض أسعار متتالية .ويمكن
أن يحدث التباين ب ن ٔالاسواق السريعة واملنخفضة أو إذا تم
إصدار املعلومات الحساسة لألسعار قبل فتح السوق .كما يمكن أن
يتأثر السعر الذي ننفذ به صفقاتنا ً
سلبا gي حال حدوث تباين آجال
علما بأنه سوف يتم ً
الاستحقاق gي السوقً .
دائما تنفيذ أوامر إيقاف
الخسائر املضمونة عند سعر ٔالامر الذي تحددﻩ ،إﻻ أن جميع أنواع
ٔالاوامر ٔالاخرى ستنفذ عند معادلة سعرنا أو تجاوزﻩ لسعر ٔالامر
املحدد من جانبكم .كذلكg ،ي حالة حدوث التباين ،قد يتجاوز
السعر الذي ينفذ به أمركم بصورة كب ة سعر ٔالامر املحدد.
 .7السيولة
قد يؤثر الانخفاض gي السيولة )مصطلح يب ن توفر املش|ين
والبائع ن املستعدين للتعامل gي السندات ٔالاساسية( ً
سلبا ع£ى
سعرنا وقدرة عرض السعر والتداول gي السوق .وعند وجود
انخفاض كب  أو توقف مؤقت أو دائم gي السيولة بالنسبة ألصول
أساسية ،يمكن إقرار هذﻩ ٔالاحداث ضمن ٔالاحداث الخارجة عن
نطاق سيطرتنا أو أحداث اضطراب السوق )حسبما يكون ً
ساريا(
وذلك ً
وفقا لألحكام العامة وهنا يجوز أن نرفع السعر أو نعلق
ً
مناسبا gي هذﻩ الظروف .ونتيجة
التداول أو نتخذ أي إجراء آخر نراﻩ
لذلك ،قد ﻻ تتمكن من تنفيذ الصفقات أو إغالق املراكز املفتوحة
gي أي سوق معنية.
 .8التعامل خارج البورصة
ً
يجري التعامل ع£ى منتجاتنا حصريا خارج البورصة ،وهو نوع من
التداول الذي يمكن تسميته بالتعامل gي السوق الثانوية .عند

 .9أحكام عامة
نحافظ ع£ى استقرارنا املاZي ع تغطية الصفقات الكب ة .وgي حال
مواجهتنا للتصفية ،عند اعتباركم gي وقت التصفية مؤهل ن
للمطالبة بموجب قواعد هيئة الرقابة املالية gي اململكة املتحدة
عضوا b¥ا ،فسوف تحصلون ع£ى تعويض ً
ً
) (FCAال HIنكون
وفقا
لنظام التعويض عند الخدمات املالية بحد أق Èðقدرﻩ 50,000
جنيه إس|لي .HÉللحصول ع£ى املزيد من التفاصيل ،يرóى الرجوع إZي
املادة رقم  23.8من الشروط العامة الحالية.
gي حالة عدم فهمكم ألي HÊء أو الحاجة إZى توضيح بشأن أي
موضوع ،يرóى التواصل مع إدارة العمالء.
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امللحق  :2سياسة تضارب املصالح
 .1مقدمة
نحن bËدف إZى تحديد ومنع حاﻻت تضارب املصالح ال HIقد تنشأ
بيننا وب ن عمالئنا وب ن عميل وآخرb¥ ،دف تجنب أي آثار سلبية ع£ى
عمالئناg .ي هذا الصدد ،تب ن سياسة تضارب املصالح )"السياسة"(
ٕالاجراءات واملمارسات والضوابط الُ HIيعمل b¥ا ألجل تحقيق هذا.
تنطبق هذﻩ السياسة ع£ى جميع املسؤول ن واملدراء )سواء تنفيذي ن
أو غ  تنفيذي ن( واملوظف ن وأي أشخاص مرتبط ن بنا بصورة
مباشرة أو غ  مباشرة )يشار إلb°م ً
معا باسم "العاملAن"( وتش  إZى
التعامالت مع جميع عمالئنا .تم إعداد هذﻩ السياسة بما يتفق مع
ٔالاحكام املنصوص علb°ا gي املواد  (3) 16و 23من .MiFID II
وgي هذا الصدد ،يكون للكلمات والتعب ات املعاني املحددة لها gي
الشروط العامة إذا لم يرد تعريفها بصورة منفصلة gي هذﻩ
السياسة.
 .10املتطلبات التشريعية ذات الصلة بتضارب املصالح
حددت هيئة الرقابة املالية gي اململكة املتحدة ) (FCAبالتفصيل
املتطلبات ذات الصلة بإدارة حاﻻت تضارب املصالح ،واملوجودة gي
القسم العاشر من الدليل املرجي ل|تيبات وأنظمة وضوابط ٕالادارة
العليا gي الهيئة .ومن ب ن أمور أخرى ،يوجب هذا القسم علينا ما
ي£ي:
•

اتخاذ جميع الخطوات املعقولة لتحديد تضارب املصالح
بيننا وب ن عمالئنا أو ب ن عميل وآخر

•

الحفاظ ع£ى /والتحديث املستمر لسجل أنواع الخدمات
أو ٔالانشطة ال HIننفذها )أو ال HIيتم تنفيذها نيابة عنا(
وال HIي|تب علb°ا أو قد ي|تب علb°ا وجود تضارب مصالح
يتضمن مخاطر مادية قد تضر بمصالح عميل أو أك çمن
عمالئنا

•

الحفاظ ع£ى /وتفعيل ال|تيبات التنظيمية وٕالادارية
الفعالة بغرض اتخاذ كافة الخطوات املعقولة ملنع حاﻻت
تضارب املصالح من خلق خطر مادي من شانه أن يضر
بمصالح العمالء أو أن ي|تب علb°ا وجود خطر مماثل

• الحفاظ ع£ى /وتطبيق ترتيبات فعالة إلدارة املنتجات لضمان أن
تلبية منتجاتناي احتياجات عمالئنا والحفاظ ع£ى مالئم©bا gي جميع
ٔالاوقات.
 .11النطاق
حددنا أنواع التضارب ال HIقد تحدث gي أعمالنا وال HIتتضمن
خطرا ً
ً
ماديا من شأنه أن يضر بمصالح أي عميل لدينا .وتتضمن
هذﻩ ٔالانواع ع£ى سبيل املثال ﻻ الحصر ،عندما نكون نحن أو أي
شخص مرتبط منا بصورة مباشرة أو غ  مباشرة:
أ( من املحتمل أن نحقق ً
أرباحا مالية أو نتجنب خسارة مالية
ع£ى حساب العميل
ب( لدينا مصلحة gي نتائج الخدمة أو املنتج املقدمة أو
الصفقات املنفذة نيابة عن العميل وال HIتختلف عن
مصالح العميل gي هذﻩ النتائج
ج( لدينا حافز ماZي أو خالفه لتفضيل مصالح عميل آخر أو
مجموعة عمالء آخرين ع£ى مصالح عميلنا
د( لدينا نفس ٔالانشطة التجارية ال HIيقوم b¥ا العميل
ّ
ه( نتلقى أو سنتلقى من شخص آخر بخالف العميل محفز
بشأن الخدمات املقدمة إZى العميل ع£ى شكل أموال أو
بضائع أو خدمات بخالف العمولة القياسية أو رسوم هذﻩ
الخدمة
و( نقوم بتصميم أو تسويق أو التوصية بمنتج أو خدمة دون
النظر بصورة مناسبة gي كافة منتجاتنا وخدماتنا ومصالح
العمالء.
 .12الحماية من تضارب املصالح
نقوم بتفعيل ٔالانظمة وٕالاجراءات املبينة أدناﻩ للحد من احتمالية
تضارب املصالح وضمان أن لدينا ال|تيبات املناسبة إلدارة كافة
حاﻻت تضارب املصالح وتجن«bا عند ٕالامكان.
 1.1التعامل مع الحسابات الشخصية .يل|Ùم جميع العامل ن
بمتطلبات سياسة التعامل مع الحسابات الشخصية .وتتوZى
إدارة الامتثال مسؤولية املراقبة الفعالة لكافة الصفقات الHI
يقوم b¥ا العاملون.
 1.2سياسة " املعرفة بقدر الحاجة" .عند حيازة العامل ن
ملعلومات سرية أو داخلية مثل املعلومات املتعلقة بصفقات
العميل ،ﻻ يجوز لهم ٕالافصاح عن هذﻩ املعلومات إZى جهة
خارجية دون ضمان ما ي£ي:

• إنشاء ،وتنفيذ ،والحفاظ ع£ى سياسة فعالة مكتوبة
لتضارب املصالح.
تتناول هذﻩ املتطلبات التشريعية ذات الصلة مسألة تضارب
املصالح بجدية شديدة كما هو الحال gي جميع القوان ن والتشريعات
السارية ع£ى أعمالنا.
• وعند تعذذر منع ال|تيبات التنظيمية أو ٕالادارية مخاطر تضارب
املصالح ال HIتؤثر سلبا ع£ى العمالء ،فإن الطبيعة العامة و  /أو
مصادر هذﻩ الصراعات سوف يتم الكشف عbµا بوضوح .ويكون هذا
الكشف gي وسط دائم ويحتوي ع£ى مستوى كاف من التفصيل.
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•

وجود حاجة واضحة للمعرفة من جانب املتلقي

•

الامتثال لإلجراءات املبينة gي هذﻩ السياسة

•

عند ثبوت تعلق املعلومات بأحد العمالء ،يكون نقل
املعلومات ً
وفقا ملصلحة هذا العميل

1.3

1.4

1.5

• إدراك املتلقي ملتطلب التعامل مع املعلومات ع£ى أbËا
سرية.
ﻻ يجوز ٕالافصاح عن املعلومات إﻻ بالقدر الالزم للغرض
املستخدمة من أجله وع£ى الشخص املتلقي بعدها أن يل|Ùم
بنفس القيود.
ُيطلب من العامل ن الحذر عند التعامل مع املعلومات السرية،
مثل املعلومات املتعلقة بصفقات العمالء أو بياناbÕم
الشخصية .وع£ى وجه التحديد ،يطلب من العامل ن ضمان
عدم ترك الوثائق ال HIتتضمن معلومات سرية ع£ى مكات«bم
ً
فضال عن امتناعهم عن مناقشة املعلومات السرية gي الظروف
يمكن فb°ا أن يسمعها عاملون آخرون ﻻ حاجة لهم ملعرفة
هذﻩ املعلومات.
القيود املفروضة ع,ى الوصول إى املعلومات/البيانات
ٕالالك@wونية .يكون الوصول إZى أجهزة الكمبيوتر أو امللفات
ً
مقيدا باستخدام كلمات املرور ومعرفات
املتاحة علb°ا
ً
املستخدم ن .يتم كذلك تأم ن أجهزة الكمبيوتر تلقائيا عند
عدم التواجد لف|ة قص ة .إضافة إZى ذلك ،يتم تذك 
العامل ن بأهمية حماية البيانات.
الهدايا والحوافز .ﻻ يجوز للعامل ن طلب أو قبول أي هدية
أو حافز قد يؤثر ع£ى استقالليته أو تقديرﻩ لألعمال أو قد
ي|تب عليه تعارض مع أي مهمة يقوم b¥ا لنا أو لعمالئنا.

1.6

ﻻ يتضمن هذا القيد العروض الخاصة ال HIيتم تقديمها ع£ى
املنتجات والخدمات وال HIيتم الاتفاق علb°ا مع ٕالادارة العليا،
كما ﻻ يغطي هدايا الشركات وحسن الضيافة ال HIتعت ً
شيئا
ً
عارضا gي أعمالنا العادية .وgي هذا الصدد ،تتضمن أمثلة
الهدايا والحوافز ال HIﻻ يجوز عرضها أو قبولها النقد أو
الهدايا ال HIيمكن تحويلها إZى نقد أو أي HÊء آخر ذي قيمة
كب ة.
ُيطلب من العامل ن أن يقوموا بتسجيل بيانات الضيافة أو
الهدايا لدى إدارة الامتثال ،سواء تم منحها أو الحصول علb°ا،
وال HIتقدر قيم©bا بما يتجاوز  250جنيه إس|لي) HÉأو ما
يعادلها بالعمالت ٔالاخرى( مع السي للحصول ع£ى إرشادات
من هذﻩ ٕالادارة gي حالة الشك gي مالءمة أي من هذﻩ الهدايا.
يتم تسجيل هذﻩ البنود gي سجل الهدايا وحسن الضيافة
لدينا وهو ما يخضع للفحص املنتظم.

1.7

1.8

ومع ذلك ،فإنه عند ظهور احتمالية وجود تضارب وعدم
إمكانية تجنبه ،فإنا سوف نقوم إما باإلفصاح الكامل عن
ذلك ،أو عندما يكون ٕالافصاح طريقة غ  مناسبة إلدارة
التضارب ،فإننا لن نبدأ gي املوضوع أو الصفقة املتسببة gي
التضارب.
عند علم أي من العامل ن بظروف قد ي|تب علb°ا وجود
--
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املصالح التجارية الخارجية .يتعهد العاملون بعدم املشاركة
)إذا لم يحصلوا ع£ى املوافقة الكتابية املسبقة من ٕالادارة
العليا أو يصرح لهم بذلك بموجب شروط التوظيف( أو أن
تكون لهم مصلحة سواء مباشر أو غ  مباشرة gي أي صفقة أو
عمل أو مهنة ،تكون أو قد تكون منافسة لنا و/أو تتضمن
استخدام وقتنا أو ممتلكاتنا أو منشآتنا أو مواردنا.
فصل املهام .يتم تحديد ٔالادوار الوظيفية للحد من احتمالية
ً
تضارب املصالح .وحسبما يكون
مناسبا ،توضع ٔالانظمة
والضوابط ملنع العامل ن من القيام بأدوار يوجد فb°ا تضارب
مماثل .ع£ى الرفم من أنه ً
نظرا لطبيعة ونطاق وتعقيد
أعمالنا ،قد تظهر حاﻻت ُيطلب فb°ا من أي عضو gي فريق
العمل مباشرة املهام ال HIيمكن أن ي|تب علb°ا تضارب .وgي
هذﻩ الحالة ،سوف نبذل قصارى الجهود لضمان وجود هذﻩ
الظروف فقط لف|ة محدودة أو تفعيل ضوابط إضافية
لتحديد السلوك غ  املناسب.
يتم تقييم جميع العامل ن بانتظام من حيث ما يتعلق
بكفاءbÕم ملمارسة أدوارهم ُويطلب مbµم اتباع ٕالاجراءات
الداخلية املبينة بالتفصيل gي دليل الامتثال .وعند احتمالية
وجود تضارب gي دور ما ،يتم تفعيل إجراءات إضافية
للمراقبة والتحكم والتسجيل لتالgي أي تضارب مماثل .كما
يتم تفعيل إجراءات التسوية وسجالت التدقيق وترتيبات
مراقبة الامتثال ً
أيضا لضمان مراقبة ومراجعة كافة العمليات
بصورة مناسبة.
سياسة ٕالابالغ عن املخالفات .نل|Ùم بضمان منع املمارسات
املخالفة والتعامل الفوري معها عند ظهورها .ويخطر
املوظفون بمن يمكbµم إبالغه بمشكالت املصلحة العامة gي
سياسة ٕالابالغ عن املخالفات للشركة.
gي هذا الصدد ،يجب ع£ى املوظف ن اتباع الخطوات املبينة gي
هذا ٕالاجراء وضمان قدرbÕم ع£ى طرح املخاوف الفعلية حلول
املمارسات املخالفة دون الخوف من التحرش أو ٕالايذاء.
سياسة ٕالافصاح .نرى أن السياسات وٕالاجراءات ؤالانظمة
والضوابط الداخلية لدينا تقلص بشكل عام مخاطر أي
تضارب مصالح ناتج ،سواء بيننا وب ن عمالئنا أو ب ن اثن ن أو
أك çمن العمالء.

تضارب مصالح ،يجب عليه أن يحيل ٔالامر ع£ى الفور إZى إدارة
الامتثال.
 .13مراجعة السياسة
نراجع باستمرار سياسة تضارب املصالح لدينا لضمان تغطي©bا
حاﻻت التضارب ال HIيتوقع أن تنشأ بصورة معقولة gي سياق
أعمالنا .وتخضع أي تعديالت جوهرية تدخل ع£ى هذﻩ السياسة
لشرط موافقة ٕالادارة العليا لدينا علb°ا.
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امللحق  :3سياسة تنفيذ ٔالاوامر و الصفقات
مقدمة
.1
ً
ً
يعد تحقيق أفضل تنفيذ أمرا أساسيا لتكامل السوق وتقديم
أمرا نل|Ùم به ً
نتائج جيدة للعمالء ،وهو يعد ً
تماما بموجب قواعد
هيئة الرقابة املالية gي اململكة املتحدة ) . (FCAنل|Ùم كذلك بإدارة
أعمالنا معكم بأمانة ونزاهة واح|افية والعمل لصالحكم gي
التعامل معكم .وع£ى وجه التحديد ،يطلب منا توف  أفضل تنفيذ
لكم عند التعامل معكم.
يتطلب تقديم أفضل تنفيذ بموجب  MiFID IIمستويات أع£ى من
الامتثال من قبل ،ما يع HÉأنه عندما نتعامل معكم يجب علينا
اتخاذ جميع الخطوات الكافية للحصول ع£ى أفضل نتيجة
بالنسبة لكم وفقا لسياسة التجارة وتنفيذ النظام املنطبقة لدينا.
وهذا ﻻ يع HÉأنه يجب علينا الحصول ع£ى أفضل النتائج املمكنة
لكم gي كل مرة  .ومع ذلك ،فإن هذا يقتّ H
منا أن نتحقق بشكل
مستمر من أن ترتيبات التنفيذ لدينا تعمل بشكل جيد gي جميع
املراحل املختلفة من عملية تنفيذ ٔالامر.
و ً
وفقا ملا تقدم ،تب ن هذﻩ الوثيقة الشروط العامة لسياسة تنفيذ
الصفقات التجارية ؤالام ،ويمكن الحصول ع£ى السياسة الفعلية
لدينا فور طل«bا .وما لم يرد تعريفها بشكل منفصل ،يكون للكلمات
والتعب ات املعاني املحددة لها gي الشروط العامة إذا لم يرد
تعريفها بصورة مستقلة gي هذﻩ السياسة .ومع ذلك ،ﻻ تمثل هذﻩ
السياسة ً
جزءا من الاتفاقية وﻻ العقد املم بيننا .وgي حالة وجود
أي تعارض ب ن هذﻩ الوثيقة وسياستنا الفعلية ،فإن يتم الاحتكام
إZى أحكام تلك السياسة.
نتعامل معكم كطرف أسا  Hوليس كوكيل .ولذلك ،فنحن نمثل
مسار التنفيذ الوحيد لكم .لذا ،فإنه عند التعامل معنا ،يجب
عليكم التعامل معنا بصورة مباشرة وليس ع بورصة أو سوق
خارجية أخرى أو باستخدام أي مسار آخر .وﻻ يمكن التنازل عن
أي صفقات معنا .وgي حال إنشاء أي مركز مفتوح ،يتع ن عليكم
غالقه معنا.
 .14سياسة التنفيذ
عند تقديم أفضل تنفيذ ،نل|Ùم بمراعاة بعض عوامل التنفيذ.
حيث يتوجب علينا إخباركم بتلك العوامل ؤالاهمية النسبية لها.
ً
عميال ً
فرديا ،فحينئذ يتع ن علينا أن نحدد ما إذا كنا
إذا كنتم
نقدم لك أفضل تنفيذ بالرجوع إZى إجماZي املقابل الذي تدفعه
)وهو السعر والتكاليف الخاصة بالتنفيذ( بالرغم من أننا نستخدم
تقديرنا ونراي العوامل ٔالاخرى ذات الصلة )مثل أي تعليمات
تتعلق بالسعر( b¥دف تقديم أفضل نتيجة لكم.
وفيما ي£ي عوامل التنفيذ ال HIنراعb°ا وأهمي©bا النسبية:
ً
السعرٔ :الاهمية النسبية مرتفعة وفقا لتقديرنا .يتم احتساب
سعرنا لسوق محدد بالرجوع إZى سعر السندات ٔالاساسية ذات

الصلة .ونحصل ع£ى هذا السعر من مصادر مرجعية خارجية.
بالنسبة لبعض أنواع ٔالاصول ،مثل ٔالاسهم ،سوف تكون هناك
أسواق تبادل أوراق مالية خارجية نحصل مbµا ع£ى هذﻩ ٔالاسعار.
كما أننا سوف نجمع ،بالنسبة لبعض أنواع ٔالاصول ٔالاخرى مثل
الصرف ٔالاجن ،Hبيانات ٔالاسعار من املشارك ن املرشح ن gي سوق
البيع بالجملة.
يختلف السعر الذي نقدمه عادة عن سعر السندات ٔالاساسية.
فبالنسبة لبعض ٔالاسواق ،نضيف فرق السعر الخاص بنا إZى سعر
السندات ٔالاساسية ذات الصلة .ويمكن ً
أيضا أن نعدل سعرنا ألي
سوق ملراعاة عوامل مثل السيولة gي ٔالاسواق الخارجية لألصول
ٔالاساسية ومبالغ توزيعات ٔالارباح ورسوم التمويل gي سوق خارجية
أو العوامل ٔالاخرى ذات الصلة .كذلك ،سوف يتوجب عليكم دفع
رسوم تمويل يومية وعمولة ورسوم أخرى باإلضافة إZى سعرنا
لبعض املنتجات ؤالاسواق  -انظر "التكاليف" أدناﻩ.
ً ً
عندما يكون التداول gي السندات ٔالاساسية نشطا جدا ويتغ  سعر
هذﻩ ٔالاصول بسرعة ،فلن تكون هناك ضمانة أن كل حركة gي
سعر ٔالاصول سوف ي|تب علb°ا تغي  gي سعرنا .كما أننا bËدف إZى
تحديث سعرنا بأق Èðما يمكننا بشكل معقول إﻻ أن قدرتنا ع£ى
ذلك قد تتقيد بالعوامل التكنولوجية بما gي ذلك ٔالاجهزة والامج
والبيانات وروابط التواصل املتوفرة.
بالنسبة لبعض ٔالاسواق ،سوف نقوم بوضع السعر خارج ساعات
التداول لألصول ٔالاساسية .وgي بعض الظروف ،سوف نحدد
السعر بالرجوع إZى سند أو أك çمن السندات ٔالاساسية البديلة
ذات الصلة ال HIيتم التداول علb°ا بعدها ،وقد يتم تعديلها
استجابة للعرض والطلب من عمالئنا .هذا يع HÉأنه خارج ساعات
العمل الرسمية للبورصة ،نمارس ً
قدرا أك من الحرية gي تعي ن
سعرنا .إضافة إZى ذلك ،يكون فرق السعر لدينا بصورة عامة أك
كما تكون أق Èðكمية أصغر مbµا أثناء ساعات التداول العادية
لألصول ٔالاساسية.
ً
وعالوة ع£ى ما تقدم ،ننفذ جميع الصفقات بسعرنا ووفقا لألحكام
العامة.
ً
التكاليفٔ :الاهمية النسبية مرتفعة وفقا لتقديرنا .بالنسبة
للعديد من ٔالاسواق ،يتضمن سعرنا فرق السعر وﻻ يتع ن عليكم
دفع أي رسوم أو عموﻻت إضافية .أما بالنسبة لألسواق ٔالاخرى،
فسوف توجب عليكم دفع رسوم عمولة مستقلة لكل صفقة لفتح
مركز مفتوح أو إغالقه.
وgي هذا الصدد ،يمكن أن نفرض بعض الرسوم عليكم بسبب
التداول gي السندات ٔالاساسية .وتتضمن هذﻩ الرسوم رسوم
الاق|اض عندما تصبح السندات ٔالاساسية باهظة الثمن
لالق|اض أو رسوم الطوابع gي بعض الظروف.
وإضافة إZى ذلك ،سوف يتوجب عليكم gي العديد من ٔالاسواق
--
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الهاتف ،قد نقدم الطلب gي سوق خارجية نيابة عنكم.
 .15تقديم طلب gي السوق
يعتمد سعرنا لتنفيذ أي طلب مقدم ع£ى متوسط السعر الذي
نحصل عليه للصفقات gي أي مكان تنفيذ خارóي .وgي هذﻩ
الحاﻻت ،يمكن أن تخضع صفقاتنا معكم إZى أي رسوم سارية
ع£ى النحو املب ن gي معلومات السوق.
كما أنه ﻻ يتم تنفيذا الصفقة أو الصفقات ال HIتتم معكم إﻻ
بعد تنفيذ صفقات التغطية ع£ى مكان تنفيذ خارóي وتأكيدكم
لسعرنا .لذا ،يرóى مالحظة أنه ﻻ يمكنكم إلغاء الطلب عند
الاتفاق ع£ى تنفيذ طلب gي السوق باسمكم وبدء تنفيذ الصفقات
gي مكان تنفيذ خارóي .ومع ذلك ،قد نتفق ع£ى إلغاء أي جزء غ 
مقدم من الطلب.
 .16التعامل مع أوامركم
عند وجود شرط أو وجوب وقوع حدث محدد gي ٔالامر ،يتم
تنفيذﻩ gي معظم الحاﻻت بالسعر املحدد لألمر أو سعر قريب
للغاية منه .ومع ذلك ،يرóى العلم بأنه gي كافة ٔالاوامر بخالف أوامر
إيقاف الخسائر املضمونة ،ﻻ يتم ضمان السعر املستلم عند
التنفيذ .فقد يتغ  السعر من سعر أقل من سعر ٔالامر املحدد إZى
آخر أع£ى منه دون عرض أسعار بأي سعر متوسط .يرجع هذا إZى
التغ ات السريعة ال HIتطرأ ع£ى السعر gي السندات ٔالاساسية
ً
) ُيشار إليه باسم"التباين"( ،مثال عقب تنبيه باألرباح أو إصدار
إحصاءات مالية مختلفة عن املتوقع .وgي الحاﻻت املماثلة ،قد
يختلف سعرنا وقت التنفيذ بصورة كب ة ع£ى سعر ٔالامر املحدد.
كذلك ،إذا كانت الكمية ،عند تنفيذ أحد ٔالاوامر ،أقل من الحد
ٔالاق Èðللكمية لهذا السوق املحدد ،فحينئذ يتم تنفيذ ٔالامر
بسعر ٔالامر املحدد أو سعر قريب منه.
يرóى العلم بأنه عند تنفيذ أوامر متعددة gي نفس السوق ،وبنفس
أسعار ٔالامر املحددة وبكمية أك من الحد ٔالاق Èðللكمية ،لن
ً
جميعا بنفس السعر حيث أن
تكون هناك ضمانة تضمن تنفيذها
كل أمر يجب تنفيذﻩ ضمن صفقة مختلفة .وسوف تعتمد أسعار
التنفيذ ع£ى السيولة املتاحة gي السوق الخارجية لألصول
ٔالاساسية وقد يؤثر تنفيذ أول صفقة ع£ى السيولة املتوفرة
للتنفيذ gي الثانية وكذلك أي صفقات ﻻحقة.
عالوة ع£ى ما تقدم ،ننفذ جميع ٔالاوامر ً
وفقا لألحكام العامة.
 .17التعليمات الخاصة
يمكنك أن تقدموا لنا تعليمات خاصة لتنفيذ أحد الصفقات أو
ٔالاوامر.
يمكن أن يمنعنا اتباع تعليماتكم الخاصة من اتخاذ الخطوات
املبينة gي هذﻩ السياسة للحصول ع£ى أفضل نتيجة ممكنة
لعناصر الصفقة أو ٔالامر املدرجة gي تعليماتك.

دفع رسوم تمويل يومية ع£ى كامل مبلغ املركز املفتوح .بصورة
عامة:
ً
• عند امتالككم مركز قص ا )أي تنفيذ صفقة بيع( ،ندفع
لكم رسم تمويل يومي
• عند امتالككم مركز طويال )أي تنفيذ صفقة شراء(،
تدفعون لنا رسم تمويل يومي
يتضمن املوقع ٕالالك|وني تفاصيل عن رسوم التمويل اليومية.
كما أننا سوف نفرض رسوم عالوة ع£ى أوامر إيقاف الخسائر
املضمونة.
يمكن العثور ع£ى تفاصيل الرسوم املفروضة فيما يتعلق باألسواق
املحددة ضمن بند معلومات السوق.
ً
سرعة واحتمالية التنفيذٔ :الاهمية النسبية مرتفعة وفقا
لتقديرنا .ومكنكم تنفيذ الصفقات باستخدام منصة التداول أو
التحدث ع الهاتف مع أحد وكالئنا.
عند التنفيذ ع منصة التداول ،سوف تحصلون ع£ى إمكانية
التنفيذ الفوري :وإذا ما شاهدتم سعرنا ع£ى الشاشة وكانت الكمية
ال HIتريدون التداول فb°ا أقل من الحد ٔالاق Èðللكمية لهذا
ً
تقريبا،
السوق ،فإن الصفقة سيتم تنفيذهاg ،ي جميع ٔالاحوال
بسعرنا املعروض ع£ى بطاقة الصفقة .عالوة ع£ى ما تقدم ،ننفذ
كافة الصفقات ً
وفقا لألحكام العامة.
أما عند التنفيذ ع الهاتف لكمية أك من الحد ٔالادنى ولكbµا أقل
من الحد ٔالاق Èðللكمية ،فسوف يعرض عليك نفس السعر الذي
كنتم لتتلقونه لو أنكم كنتم تستخدم ونمنصة التداول .وgي هذﻩ
الحالة ،سوف يؤكد الوكيل عادة تنفيذ صفقتكم ع£ى الفور بعد
إظهار رغبتكم gي التداول بسعرنا املعروض.
كذلك ،سيتم تنفيذ الصفقات بأسرع ما يمكن وgي معظم ٔالاحوال
بصورة فورية .ومع ذلك ،قد ﻻ يمكن gي بعض الحاﻻت تنفيذ
الصفقات بصورة فورية ،ع£ى سبيل املثال ،بسبب نقص السيولة
gي السندات ٔالاساسية أو إذا كان هناك HÊء غ  عادة بشأن
طبيعة ٔالامر.
ً
الكميةٔ :الاهمية النسبية مرتفعة وفقا لتقديرناg .ي العادة نوفر
ضمان للتنفيذ للصفقات ال HIترغبون gي تنفيذها لكمية أك من
الحد ٔالادنى وأقل من الحد ٔالاق Èðللكمية.
gي هذا الصدد ،نحدد الحد ٔالادنى ؤالاق Èðللكمية لكل سوق
ً
استنادا إZى ظروف السوق الحالية لألصول
ويمكن أن يختلف ذلك
ٔالاساسية .ويمكن العثور ع£ى الحد ٔالادنى ؤالاق Èðللكميات gي
معلومات السوق أو من خالل التواصل مع إدارة العمالء.
وإذا ما رغبتم gي تنفيذ صفقة يتجاوز مقدارها الحد ٔالاقÈð
للكمية ،فيمكن عرض أسعار عليكم بسعر مختلف للكمية
ً
املطلوبة .وبدﻻ عن ذلك ،عند اتفاقكم مع أحد الوكالء ع
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 .18ال|Ùاماتنا
نل|Ùم بسياسة تنفيذ ٔالاوامر والصفقات عندما يطلب منا استخدام
تقديرنا عند الحصول ع£ى أفضل نتيجة لتنفيذ صفقات وأوامر
العمالء.
وعالوة ع£ى ذلك ،نحن نؤيد تماما جميع املبادرات الرامية إZى
تعزيز وتعزيز الشفافية للعمالء وسوف ننشر ،اعتبارا من الربع
ٔالاول من عام  2018فصاعدا ،بيانات التنفيذ بطريقة تتفق مع
روح  27 RTSمن الالئحة املفوضة لـ MiFID؛ ع£ى أن يتم نشر
هذﻩ البيانات كل ثالثة أشهر ،أي ثالثة أشهر من املتأخرات )بحيث
يتم نشر بيانات الربع ٔالاول g 2018ي موعد أقصاﻩ bËاية الربع
الثاني من عام  ،(2018وسوف تتوفر جميع التقارير للعمالء ملدة
تصل إZى سنت ن بعد النشر.
 .19سياسة املراقبة واملراجعة لدينا
نراقب الامتثال للسياسة لدينا ونحتفظ بسجالت البيانات
املستخدمة لتحديد السعر.
كما ساجع السياسة ع£ى ف|ات زمنية مناسبة .وكجزء من هذﻩ
العملية ،ساجع ما ي£ي:
• مصدر ٔالاسعار الخارجية لألصول ٔالاساسية
•

سعرنا مقارنة باألسعار الخارجية لألصول ٔالاساسية

• أي أتعاب أو رسوم
وعند إدخال أي تغي ات ع£ى السياسة الخاصة بنا ،سوف
نخطركم بذلك ع اليد ٕالالك|وني أو من خالل نشر هذﻩ
املعلومات ع£ى موقعنا ٕالالك|وني أو ع£ى منصة التداول.
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هذا املستخدم ً
وفقا لتقديرنا نحن.
ٕالاخطار بخصوص منصة MetaTrader 4
T MetaTrader 4ي منصة تداول خارجية تقدمها شركة
 MetaQuotesوال HIﻻ نمتلك حقوق امللكية الفكرية الخاصة b¥ا.
يمكن أن تعمل منصة  MetaTrader 4ع£ى مركز البيانات الخاص
بنا أو ﻻ تعمل ،كما يمكن أن يتوافر دعم لها من موظفينا أو ﻻ.
وعالوة ع£ى هذا ،نوفر منصة  Meta Trader 4بجانب منصات
التداول اململوكة لنا ح ÈIنتيح ملستخدمينا إمكانية اختيار منصة
تتضمن وظائف تتناسب أك çمع احتياجاbÕم الفردية .ومع ذلك
يجب أن يدرك املستخدمون ما ي£ي (1) :ﻻ نعتمد منصة Meta
 (2) ،Trader 4توجد مخاطر إضافية مرتبطة باستخدام Meta
.Trader 4
ً
نظرا ألن  MetaTrader 4منصة تقدمها جهة خارجية ،فليس لدينا
سيطرة كاملة علb°ا ومن ثم ﻻ يمكن أن نضمن دقة أو صالحية
املعلومات املالية للحساب أو سجل التداول للمستخدم املخزن ع£ى
.MetaTrader 4
ومن ناحية أخرى ،يتعرض املستخدمون الذين يتداولون ع منصة
 MetaTrader 4إZى املخاطر املرتبطة بالنظام ،بما gي ذلك ع£ى سبيل
املثال ﻻ الحصر التواصل والبنية التحتية ال HIتربط بيننا وب ن
منصة  .MetaTrader 4وكنتيجة ألي أعكال تع|ي النظام أو
اضطرابات أخرى gي  ،MetaTrader 4يمكن عدم تنفيذ ٔالاوامر ً
وفقا
لتعليماتكم أو قد ﻻ يتم تنفيذها ع£ى ٕالاطالق .وعالوة ع£ى ما تقدم
قد ﻻ نتمكن ،كنتيجة ألي أعطال تع|ي النظام أو ألي اضطرابات
أخرى gي  ،MetaTrader 4من إنشاء أو تغي  ٔالاوامر أو استعراض
مراكز التداول أو بيانات السوق.
تقدم  MetaTrader 4ع مزود خارóي وليس من قبلناً .
وبناء عليه،
إZى الحد الذي يسمح به القانون ،ﻻ نتحمل املسؤولية عن أي
خسائر أو أضرار تتعرض لها من استخدام أو تشغيل أو أداء
 .MetaTrader 4إضافة إZى ذلك ،ﻻ نتحمل أي مسؤولية أو ال|Ùام
عن أي أضرار مباشرة أو غ  مباشرة أو تأديبية أو عارضة أو خاصة
أو م|تبة تنتج عن أي خطأ أو عدم دقة أو إهمال أو تأخ  أو أي
تقص  آخر من منصة .MetaTrader 4
تتيح منصة  MetaTrader 4للمستخدم ن إمكانية أتمتة ٔالاوامر
وطلبات التداول .وعندما يكون عدد طلبات أحد املستخدم ن هذﻩ
كب  للغاية و/أو يث  الشك بكونه برنامج ضار ،وﻻ يعت من وجهة
ً
ً
ً
مناسبا أو مقبوﻻ ،فإننا نحتفظ بالحق gي حظر
استخداما
نظرنا
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