
تصنيف العمالء

ووسائل الحامية التنظيمية 

 Safecap ترسي هذه الوثيقة املعنية بتصنيف العمالء ووسائل الحامية التنظيمية اعتباًرا من 29 يناير، عام 2017 وتظل سارية املفعول إىل أن يتم إصدار نسخة أحدث. تحتفظ رشكة

بحق تعديل هذه الوثيقة أو استكاملها يف أي وقت. وال تحل هذه الوثيقة محل "اتفاقية الخدمات االستثامرية" )أحكام ورشوط التداول( والتي طلبنا منك قراءتها بعناية قبل الدخول 

.www.markets.com يف أي تداول. تتوفر دامئًا نسخة رائجة من هذه الوثيقة عىل موقعنا اإللكرتوين
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تحدد هذه الوثيقة املعنية بتصنيف العمالء ووسائل الحامية التنظيمية املتطلبات التنظيمية لهذه املجاالت. تحمل الرشوط املطبوعة بأحرف كبرية يف هذه الوثيقة املعنى 

املنسوب إليها يف "اتفاقية الخدمات االستثامرية"، ما مل يحدد خالف ذلك هنا. يجب عليك قراءة هذه الوثيقة بعناية قبل الرشوع يف أي صفقة تجارية معنا. يف حالة عدم وضوح 

أي رشط من الرشوط املذكورة يف الوثيقة لك، يجب عليك طلب املشورة القانونية املستقلة. يُرجى االتصال بنا باستخدام استامرة االتصال اإللكرتونية. 

  )"CySEC"(هي رشكة خدمات استثامرية منظمة، تم الترصيح لها لتيسري أنشطتها من ِقبل هيئة األسواق واألوراق املالية القربصية Safecap Investments Ltd )“Safecap”(

مبوجب رخصة رقم 092/08. كام يتم الرتخيص لرشكة Safecap من ِقبل هيئة قواعد سلوك القطاع املايل )"FSCA"( يف جنوب إفريقيا "كموفر خدمات مالية" مبوجب رخصة 

.148 Strovolos Avenue, 2048 Strovolos, P.O.Box 28132 Nicosia, Cyprus :يف Safecap رقم 43906. تقع رشكة

MARKETS.COM هي عالمة تجارية عاملية مستخدمة من ِقبل رشكة Safecap ومملوكة من رشكتها القابضة وهي )”TradeTech Markets Limited )“Markets. إن رشكة 

Safecap ورشكة Markets رشكتان فرعيتان لرشكة Playtech Plc، وهي رشكة تتاجر يف السوق الرئييس لبورصة لندن وهي من املكونات الرئيسية ملؤرش فوتيس 250. تتمتع رشكة 

 Safecapباالستخدام الوحيد والحرصي لنطاق 'www.markets.com' يف جميع أنحاء العامل.

تحذير املخاطر: عقود الفروقات هي أدوات مالية معقدة، وتنطوي عىل مخاطر عالية لخسارة األموال بشكل رسيع بسبب الرافعة املالية. %73 من حسابات مستثمري التجزئة 

يخرسون األموال عند تداول عقود الفروقات مع هذا املزود. عليك األخذ بعني االعتبار ما إذا كنت تفهم طريقة عمل عقود الفروقات، وما إذا كان بوسعك تحمل املخاطر العالية 

لخسارة أموالك. الرجاء قراءة بيان الكشف عن املخاطر بالكامل، والذي سيقدم لك رشحاً تفصيلياً أكرث حول املخاطر املشمولة.

https://www.markets.com/ar/contact
http://www.markets.com/ar
http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/summary/company-summary/IM00B7S9G985IMGBXSTMM.html
http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/summary/company-summary/IM00B7S9G985IMGBXSTMM.html
http://www.markets.com/ar
https://content.markets.com/pdf/ar/risk-disclosure-statement.pdf
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المقدمة1. 

النطاق

تحدد هذه الوثيقة املعنية بتصنيف العمالء ووسائل الحامية التنظيمية املتطلبات التنظيمية لهذه املجاالت.

توضح هذه الوثيقة بشكل خاص الطريقة التي تصنف بها رشكة Safecap"( Safecap Investments Limited" أو "نحن" أو "ضمري املتكلمني نا"( العمالء إىل فئات متوفرة 

مبوجب القوانني واللوائح املعمول بها )كام هو موضح أدناه( ووسائل الحامية أو فقدان وسائل الحامية التي يتم تطبيقها مع تصنيفات العمالء املختلفة 

تُشكل هذه الوثيقة جزًءا من مجموعة الوثائق القانونية الخاصة بالعمالء بني رشكة Safecap وأي عميل أو عمالء محتملني. 

أنشطتنا التجارية 

تتعلق أعامل رشكة Safecap يف املقام األول بتمكني عمالء البيع بالتجزئة تداول "عقود الفروقات" )"CFDs"( عرب املنصات التجارية اإللكرتونية. نتلقى طلبات العمالء بشأن 

عقود الفروقات )CFD( ونرسلها وننفذها بشكل فعال. 

نعمل يف جميع األوقات بصفة موكل )الطرف املقابل( لتجارة عمالئنا. 

ال نقدم املشورة يف مجال االستثامر أو خدمات إدارة املحافظ املالية. إن أبحاثنا املحدودة يف مجال االستثامر تتم يف التاريخ املذكور يف الوثيقة التي أجراها األطراف الخارجية وال 

يتم توجيهها لعميل فردي أو وفًقا ألهدافه/أهدافها االستثامرية. 

تتعلق هذه الوثيقة فقط بتصنيفات العمالء التي نستخدمها عندما نقدم الخدمات املذكورة أعاله مبوجب "اتفاقية الخدمات االستثامرية" الخاصة بعمالء البيع بالتجزئة 

والعمالء املهنيني. ال تتعلق هذه الوثيقة بتصنيفات العمالء )مبا يف ذلك، تصنيف "العميل املؤهل"( عندما نقدم أي خدمات أخرى، مثل خدمات التحّوط وتخفيف املخاطر، 

للعمالء الذين قد يكونون مؤسسات استثامرية منظمة أو وسطاء تجاريني. 

اإلطار القانوني والتنظیمي الذي يتم بموجبه إصدار ھذه الوثیقة وتنفیذھا 2. 

لقد تم إصدار هذه الوثيقة وفقاً وامتثاالً ملتطلبات التوجيهEU/ 2014/65 الصادر عن الربملان األورويب واملجلس املنعقد يف 15 مايو 2014 حول توجيه أسواق السندات املالية 

وتعديالته EC/2002/92 والتوجيه EU/2011/61 )"توجيه أسواق السندات املالية 2"(، وقانون جمهورية قربص رقم 2017 /)I( 87 املتعلق بأحكام خدمات االستثامر، ومامرسة أنشطة 

االستثامر وتشغيل األسواق املرخصة التي طبقت توجيه أسواق السندات املالية 2 عىل الترشيعات القربصية وقانون أنشطة وخدمات االستثامر واألسواق املرخصة لقانون جمهورية 

قربص رقم I( 144(/ إىل حد بقائه قابالً للتطبيق بعد تطبيق توجيه أسواق السندات املالية 2. 

يف هذه الوثيقة، نُشري بشكل جامعي إىل القانون املذكور أعاله باعتباره "القانون املعمول به" أو "القانون".

العمالء المهنيون 3. 

وألغراض قانون جمهورية قربص لألسواق املنظمة واألنشطة والخدمات االستثامرية، تُعترب الكيانات التالية عمالء مهنيني يف جميع الخدمات واألنشطة االستثامرية واألدوات 

املالية: 

 )i( الكيانات التي تطلب أن يتم ترخيصها أو تنظيمها لتعمل يف األسواق املالية، مبا يف ذلك املؤسسات، مثل مؤسسات االئتامن، ورشكات االستثامر، واملؤسسات املالية

املفوضة أو املرخصة األخرى، ورشكات التأمني، ومشاريع االستثامر الجامعي ورشكات إدارتها، وصناديق املعاشات ورشكات إدارتها؛ وتجار السلع ومشتقات السلع، 

والكيانات املحلية، واملستثمرون من مؤسسات أخرى؛ أو

 )ii( :مشارك يف السوق يُلبي اثنني من املتطلبات الثالثة التالية

 .a ميزانية عمومية تساوي أو تتجاوز 20,000,000 يورو؛

صايف معدل دوران رأس املال يساوي أو يتجاوز 40,000,000 يورو؛ أو 	. 
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 .c .املوارد املالية الخاصة تساوي أو تتجاوز 2,000,000 يورو

 )iii( العمالء الذين يُلبون متطلبات املعرفة والخربة يف مجال التداول يف األدوات املالية املعقدة ويطلبون أن تتم معاملتهم باعتبارهم "عمالء مهنيني". وعموًما سيتم النظر

بشكل إيجايب يف هذا الطلب املُقدم من عميل للتصنيف باعتباره "عميالً مهنيياً" إذا تم استيفاء اثنني من املعايري الثالثة التالية:

 .aأجرى العميل تعامالت خاصة بالسوق ذات الصلة مبتوسط تردد قدره 10 لكل ربع عىل مدار األربعة أرباع السابقة؛

يتجاوز حجم محفظة األدوات املالية للعميل، التي تشمل الودائع النقدية واألدوات املالية، 500,000 يورو؛	. 

 .c.يعمل العميل أو كان يعمل يف قطاع مايل ملدة عام واحد عىل األقل يف منصب مهني يتطلب معرفة بالتعامالت أو الخدمات املتوخاة

نحفـتظ بحق طلب أدلة إثبات مستقلة لدعم املعايري املذكورة أعاله. لن نسمح بالتصنيف االختياري لعميل مهني إذا مل يتم استيفاء املعايري املذكورة أعاله.  

العمالء املهنيون الذين اختاروا - بناًء عىل طلبهم - أن تتم معاملتهم باعتبارهم عمالء بيع بالتجزئة

يحق للعميل املهني طلب تصنيفه كعميل بيع بالتجزئة للحصول عىل مستوى أعىل من الحامية التنظيمية. 

يقع عىل مسؤولية العميل طلب مستوى أعىل من الحامية عندما يرى أنه من الصعب تقييم املخاطر التي ينطوي عليها التداول يف األدوات املالية املعقدة أو إدارتها بشكل سليم. 

سيتم توفري أعىل مستويات الحامية للعميل، الذي عىل الرغم من اعتباره مؤهالً لتتم معاملته كعميل مهني، وبناًء عىل طلب العميل، نوافق كتابيًا عىل أنه ميكن أن يتم التعامل 

معه كعميل بيع بالتجزئة.  ستُحدد هذه االتفاقية ما إذا كان ذلك ينطبق عىل واحدة أو أكرث من الخدمات واملعامالت املحددة، أو ما إذا كان ذلك ينطبق عىل نوع أو أكرث من 

املنتجات واملعامالت. يُرجى مالحظة أن طلب إجراء تصنيف مختلف يخضع لتقديرنا.

عمالء البيع بالتجزئة 4. 

إن عميل البيع بالتجزئة هو أي عميل ال يستويف معايري التأهيل ليصبح عميالً مهنيًا أو طرفًا مقابالً مؤهالً. 

كجزء من سياستنا الخاصة مبعاملة العمالء بصورة عادلة، يجوز لنا أن نقرر، إما نتيجة لقانون أو أي توجيه تنظيمي آخر أو مذكرة إرشادية أو مبوجب سياسة داخلية، إجراء 

تصنيف فرعي لعمالء البيع بالتجزئة إىل فئات مثل، عمالء بيع بالتجزئة من ذوي الخربة وعمالء بيع بالتجزئة أقل خربة.

ال تؤثر هذه الفئات الفرعية عىل التصنيف أو الحامية املنصوص عليها يف القانون. 

ومع ذلك، هذه الفئات الفرعية ستخضع إىل املزايا والقيود التي قد نضعها من أجل زيادة تعزيز حامية العمالء. قد تتضمن قيود عىل مستويات الرافعة املالية، واملتطلبات 

الهامشية، اإلقرار بالتحذير من املخاطر املحددة، وما إىل ذلك. سيتم تضمني التفاصيل ذات الصلة يف جميع األوقات يف "اتفاقية الخدمات االستثامرية".   

أنواع تصنيف العمالء واالختالفات في وسائل الحماية 5. 

إذا كنا نعاملك كعميل مهني، فسيحق لك الحصول عىل وسائل حامية أقل، مبوجب القانون، مام يحق لك الحصول عليه باعتبارك عميل بيع بالتجزئة. عىل وجه الخصوص: 

 .a ،عىل سبيل املثال( )“CFDs”( وخدماتها ومنتجاتها واألدوات املالية، مثل عقود الفروقات ،Safecap ستقدم لك عمليات اإلفصاح عن معلومات أقل بخصوص رشكة

الخاصة بالتكاليف أو العموالت أو األجور أو الرسوم أو معلومات عن املخاطر املتعلقة بعقود الفروقات )CFD( أو غريها من املنتجات الخاصة األخرى(: 

وأينام أمكنا تقييم ما إذا كان املنتج أو الخدمة مالمئني لك أم ال، ميكننا أن نفرتض أنك لديك املستوى الالزم من املعرفة والخربة لفهم املخاطر املتضمنة يف أي منهام، 	. 

مبا يف ذلك مخاطر عقود الفروقات )CFD( املتضمنة يف التداول يف الرافعة املالية/ والهوامش؛ 

 .c إذا كان قد طُلب منا يف أي وقت مىض إجراًء لتقييم مدى مالءمة التوصية الشخصية املقدمة لك، ميكننا أن نفرتض أنك لديك املعرفة والخربة الالزمة لفهم املخاطر

املتضمنة، وميكننا أن نفرتض أحيانًا )ما مل تكن عميالً مهنيًّا ملؤسسة غري مالية، ثم سيتم إجراء تقييم لقدرتك عىل تحمل املخاطر املالية( أنك قادر ماليًا عىل تحمل 

أي مخاطر لالستثامر تتفق مع أهدافك االستثامرية؛ 

 .dعند تقديم "أفضل تنفيذ" لك، ال يُطلب منا تحديد أولوية إجاميل التكاليف للمعامالت باعتبارها العامل األكرث أهمية يف تحقيق "أفضل تنفيذ" لك؛

 .e لسنا بحاجة إلبالغك بالصعوبات املادية ذات الصلة بالتنفيذ املالئم لطلبك )طلباتك( فوًرا؛

 .f إذا قدمنا لك البيانات الدورية، فإننا غري مطالبني بتقدميها بشكل متكرر أو مفصل كام هو الحال بالنسبة لعمالء البيع بالتجزئة؛

حينام منتلك أموال العميل الخاص بك، فإننا غري مطالبني بإعالمك ما إذا كانت الفائدة مستحقة الدفع عىل ذلك أم ال؛ و 	. 

 .h .لن يحق لك الحصول عىل تعويض يف إطار "صندوق تعويض املستثمرين" للعمالء من رشكات االستثامر القربصية، كام هو متاح لعمالء البيع بالتجزئة
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صندوق تعويض المستثمرين6. 

تُعد Safecap أحد أعضاء "صندوق تعويض املستثمرين" )"الصندوق"( لعمالء "رشكات االستثامر القربصية". 

إن الغرض من الصندوق هو تأمني مطالبات العمالء املؤمنينن ضد أعضاء الصندوق من خالل دفع التعويضات. 

العمالء املؤمنون: إذا تم تصنيفك من ِقبل Safecap باعتبارك عميل بيع بالتجزئة، ستكون مؤهالً للحصول عىل تعويض من الصندوق، إىل الحد الذي ال ميكننا عنده الوفاء 

بالتزاماتنا اتجاهك. تتحمل رشكة CySEC منفردة مسؤولية تحديد ما إذا كانت الرشكة الخاضعة للتنظيم، مثل رشكة Safecap، قادرة عىل الوفاء بالتزاماتها فيام يتعلق بتوفريها 

من ِقبل االستثامر أو الخدمات املساعدة. ويرتبط هذا العجز ارتباطًا مبارًشا بالظروف املالية لرشكة االستثامر التي ال يوجد بشأنها احتامل واقعي متوقع للتحسن يف املستقبل 

القريب. 

إذا متت إدانتك بارتكاب جرمية جنائية، )مثل جرمية غسيل األموال( فقد يتم حرمانك من التعويض. 

لن يحق لك الحصول عىل تعويض إذا تم تصنيفك كعميل مهني أو طرف مقابل مؤهل. 

الحد األقىص للتعويض: يصل مبلغ التعويض إىل حد أقىص قدره عرشون ألف يورو )يورو 20.000( وتنطبق التغطية املذكورة عىل املبلغ اإلجاميل ملطالبات مستثمر تجاه صندوق 

برصف النظر عن عدد الحسابات والعملة ومكان التقديم.

يُرجى مالحظة أن الصندوق يغطي فقط التعويض عن األصول التي متتلكها مع رشكة استثامر يف حالة فشل الرشكة يف الوفاء بالتزامات ردها لك. ال تقدم الرشكة أي تعويضات 

عن خسائر التداول التجاري الخاص بك أو تطبقها عىل أي فشل يف الخدمات أو الشكاوى التي تقدمت بها ضد رشكة االستثامر. 

يف حالتنا، سيتم تأمينك فيام يتعلق بصايف الرصيد يف حسابك معنا )كام يتم تحديد هذه الرشوط معنا يف "اتفاقية الخدمات االستثامرية"(.  

إجراءات املطالبات: إذا رغبت يف معرفة املزيد من املعلومات عن كيفية املطالبة من الصندوق، يُرجى االتصال بإدارة دعم العمالء من خالل صفحة االتصال بنا أو عرب محادثة 

مبارشة أو CySEC عىل ov.cy	www.cysec. أو صندوق تعويضات االستثامر عىل النحو التايل: 

اللجنة اإلدارية

CIF صندوق تعويضات االستثامر الخاص بعمالء

لجنة األوراق املالية والبورصات القربصية

 27 Dia	orou Street,

1097 Nicosia, Cyprus

تقديم عقود الفروقات )CFD( في بعض الواليات القضائية7. 

عقود الفروقات )CFD( ليست مؤهلة للبيع يف بعض الواليات القضائية أو البلدان. ال توجه هذه الوثيقة ألي سلطة قضائية أو ألي بلد يتم تضمينها يف واليات قضائية محظورة 

للرشكة كام هو محدد يف "االتفاقية". ال متثل هذه الوثيقة عرًضا أو دعوة أو تحريض لبيع عقود الفروقات )CFD( أو رشائها.

اللغة الُمطبقة8. 

يُرجى العلم بأنه حني يتم تزويدك بنسخة من هذه الوثيقة غري النسخة اإلنجليزية، فإنه يتم تقدميها لك ألعراض املعلومات فقط. النسخة اإلنجليزية من هذه الوثيقة هي 

النسخة امللزمة لرشكة Safecap يف جميع األوقات. 

أسئلة9. 

إذا كانت لديك أي استفسارات تتعلق بهذه الوثيقة، يُرجى االتصال بالدائرة األوىل "بإدارة دعم العمالء" من خالل صفحة االتصال بنا أو عرب محادثة مبارشة.

http://secure.livechatinc.com/licence/6092921/open_chat.cgi?groups=28
https://www.markets.com/ar/contact
http://www.cysec.gov.cy
http://secure.livechatinc.com/licence/6092921/open_chat.cgi?groups=28
http://secure.livechatinc.com/licence/6092921/open_chat.cgi?groups=28
https://www.markets.com/ar/contact

