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اتفاقية الخدمات االستثامرية
لعمالء البيع بالتجزئة والعمالء املهنيني
تحذير املخاطر :عقود الفروقات هي أدوات مالية معقدة ،وتنطوي عىل مخاطر عالية لخسارة األموال بشكل رسيع بسبب الرافعة املالية %73.9 .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.

ميكن لقيمة األسهم التي يتم رشاؤها عن طريق حساب تعامالت األسهم أن تنخفض كام ميكن أن ترتفع ،مام يعني أنك ق تحصل عىل مبلغ أقل من الذي استثمرته يف األصل .الرجاء
التأكد من فهمك الكامل للمخاطر املشمولة والتحكم بانكشافك .األداء يف املايض ليس ضامنة للنتائج املستقبلية.
سيرسي مفعول "اتفاقية الخدمات االستثامرية" هذه من يوم  10من أغسطس ،عام  2020وتظل سارية املفعول إىل أن يتم إصدار نسخة أحدث .تحتفظ رشكة  Safecapبحق تعديل
هذه الوثيقة أو استكاملها يف أي وقت .تحل هذه الوثيقة محل "اتفاقية الخدمات االستثامرية" (رشوط التداول) املطبقة قبل التاريخ املذكور .إنها اتفاقية قانونية نقدم من خاللها
خدماتنا االستثامرية لك وت ُشكل األساس للعالقة القانونية بيننا .تتوفر دامئًا النسخة الرائجة من "اتفاقية الخدمات االستثامرية" عىل موقعنا اإللكرتوين .www.markets.com
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المقدمة والكشف العام
إن النسخة اإلنجليزية من هذه االتفاقية هي النسخة الحاكمة وتسود كلام وجد أي
تناقض بني النسخة "اإلنجليزية" وغريها من النسخ األخرى.
يتم إبرام "اتفاقية الخدمات االستثامرية" (امل ُشار إليها أيضً ا "باالتفاقية" أو "الرشوط
واألحكام") بني:
رشكة "( SAFECAP INVESTMENTS LIMITEDرشكة  "Safecapأو "الرشكة" أو
"ضمري املتكلمني نا الفاعلني") ،وهي رشكة مساهمة محدودة خاصة تأسست يف جمهورية
يف جمهورية قربص ،وعنوانها املس ّجل هو 148 Strovolos Avenue، 2048 Strovolos،
( P.O. Box 28132 Nicosia، Cyprusرقم الهاتف + 357 22 23 22 48:ورقم الفاكس:
 ،)+ 357 22 34 19 18تم ترخيصها وتنظيمها من ِقبل هيئة األسواق واألوراق املالية
القربصية (" )"CySECمبوجب الرخصة رقم  092/08إلجراء األعامل االستثامرية املعنية
يف جمهورية قربص وغريها من الواليات القضائية األخرى ومن ِقبل هيئة قواعد سلوك
القطاع المالي (" )"FSCAيف جنوب أفريقيا "كموفر للخدمات املالية" مبوجب ترخيص
رقم 43906؛ و
والشخص الذي أكمل بنجاح عملية الطلب والتسجيل لفتح "حساب تداول" معنا عرب
موقعنا اإللكرتوين  www.markets.comأو من خالل غريه من الطرق األخرى املحددة
من ِقبلنا ("الزبون" أو العميل" أو "أنت")،
م ًعا "األطراف" وكل شخص منفرد "طرف".
تُعد هذه االتفاقية جز ًءا امن "مجموعة الوثائق القانونية الخاصة بالعمالء" والتي تتكون
من الوثائق التالية:
1.اتفاقية الخدمات االستثامرية
2.وثيقة املستثمر الرئييس
3.سياسة تنفيذ األوامر
4.بيان الكشف عن املخاطر
5.سياسة إدارة تضارب املصالح
6.سياسة الرافعة املالية والهوامش
7.سياسة تصنيف العمالء ووسائل الحامية التنظيمية
8.بيان سياسة الخصوصية
وثيقة املستثمر الرئيسية (“ )”KIDهي الوثيقة التي نوفرها لك امتثاالً ملتطلبات املنتجات
االستثامرية املبنية عىل التأمني والبيع بالتجزئة املغلف (أو .)PRIIP
امتثاالً لـ ،PRIIPتتضمن وثيقة املستثمر الرئيسية ،باإلضافة إىل أمور أخرى ،املعلومات
التالية:
•أسامء املنتجات املالية التي نصنعها و /أو نوزعها،
•أنواع املستثمرين الذين تستهدفهم منتجاتنا املالية،
•سامت املخاطر واملكافأة ملنتجاتنا،
•التكاليف التي قد تتكبدها عند االستثامر يف منتجاتنا املالية،
•معلومات حول كيفية التقدم بشكوى والجهات التي عليك تقدميها لها يف حال
واجهتك مشكلة مع منتجاتنا املالية أو األشخاص الذين يقدمون أو يوجهون
النصائح أو يبيعون مثل هذه املنتجات.
توفر لك "وثيقة املستثمر الرئييس" (" )"KIDمعلومات عامة عن رشكة  Safecapورشكة
 ،MARKETS.COMوالقوانني واللوائح املعمول بها ،والخدمات التي نقدمها والتي
ال نقدمها ،ومعلومات عن عقود الفروقات واملخاطر التي ينطوي عليها التداول فيها،
واملقصود بالتداول يف إعادة استثامر الديون(الرافعة املالية) والهوامش واملخاطر التي
تنطوي عليها ،ومنصات التداول اإللكرتوين التي نُشغلها وأنواع األوامر التي ميكنك االشرتاك

فيها ،والطريقة التي نحمي بها أموالك ،وأجورنا والرسوم ،وغريها من املعلومات ذات
الصلة .كام يتم كتابة وثيقة املستثمر الرئييس ( )KIDبلغة موجزة بسيطة ويتم تقدميها
لك ألغراض اإلحاطة فقط .تتضمن هذه االتفاقية االتفاقية القانونية األساسية بينك وبيننا
للخدمات التي نقدمها لك كام هو موضح هنا.
تتوفر وثيقة املستثمر الرئيسية عىل موقعنا اإللكرتوين عىل https://content.markets.
.com/pdf/ar/key-investor-document.pdf
ال نقدم خدمة املشورة االستثامرية ،أو إدارة حوافظ األوراق املالية ،أو املشورة القانونية
أو الرضائبية ،أو غريها من االستشارات ألي عميل .حني نصدر تحليالً تقن ًيا أو غريه من
التحاليل الخاصة بالسوق األخرى ،فإنه يكون غري موجه وال يُراعي األهداف االستثامرية
ألي عميل أو ظروفه املحددة .ينبغي أال ُيفرس هذا التحليل عىل أنه أي شكل من أشكال
املشورة أو التوصية االستثامرية.
 MARKETS.COMهي عالمة تجارية عاملية ملك الرشكة القابضة املبارشة لرشكة
 Safecapوهي )".TradeTech Markets Limited (Markets
متتلك رشكة  Safecapاالستخدام الوحيد والحرصي لنطاق " "www.markets.comيف
جميع أنحاء العامل مبوجب اتفاقية ذات صلة مع  .Marketsكام يحق لرشكة  Safecapمن
 Marketsاالستخدام غري الحرصي السم العالمة التجارية .MARKETS.COM
إن رشكة  Safecapورشكة  Marketsهام رشكتان فرعيتان غري مبارشتني لرشكة Playtech
 ،Plcوهي رشكة تتداول يف السوق الرئيسية لبورصة لندن.
نقدم خدماتنا من خالل "منصات التداول اإللكرتوين" .نحن مدينون لك بواجب أفضل
تنفيذ .نصف الطريقة التي نحقق بها أفضل تنفيذ يف سياسة تنفيذ األوامر.
تتداول معنا كالطرف املقابل الخاص بك .نُعد وكيالً ملعامالتك وال نعمل كوكالء بالنيابة
عنك أو بأي صفة أخرى ،كام هو موضح يف سياسة تنفيذ األوامر الخاصة بنا .ليس من
املسموح لهم تقديم أي شكل من أشكال املشورة االستثامرية أو النصيحة القانونية أو
التشجيع أو التوصية أو إدارة الحافظة لك ،أو التعامل مع أي من أموالك أو أموالك
النقدية ما مل يكن لديهم تفويض بفعل ذلك.
من أجل تعزيز خدماتنا وتسويقها ،يجوز لنا إرشاك الرشكات التابعة لنا أو الوسطاء
املقدمني .إن أنشطة مثل هذه الرشكات التابعة والوسطاء املقدمني تنحرص فقط يف
تقدميك باعتبارك عميالً محتمالً لنا .ال يسمح لهم بتقديم أي شكل من أشكال املشورة
االستثامرية ،أو املشورة القانونية ،أو التشجيع أو التوصية أو إدارة حوافظ األوراق املالية
لك أو التعامل مع أي صناديقك أو أموالك النقدية.
إننا نحتفظ بالحق ولدينا الحق يف أي وقت وبنا ًء عىل تقديرنا الخاص لتقييد تقديم
خدماتنا (كام هو موضح هنا) إىل بعض الواليات القضائية ونعتربها بلدانًا محظورة من
حيث التعامل مع العمالء الفعليني أو املحتملني .ويرد هنا مزيد من املعلومات.
خدمة عقود الفروقات وتعامالت األسهم الخاصة بنا ليست مناسبة للجميع .ينطوي كل
استثامر عىل مخاطر ،ويقر العميل بأنه مل يتلق أي ضامنة عىل تحقيق أرباح أو ادعاءات
مشابهة من  Safecapأو أي من ممثليها أو أي هيئة من مجموعة  ،Safecapومل يدخل
يف هذا االتفاق مع األخذ بعني االعتبار أو اعتامدًا عىل مثل هذه الضامنة أو ادعاءات
مامثلة .ملزيد من التوضيحات التفصيلية حول املخاطر املرتبطة ،وفرنا لك بيان الكشف
عن املخاطر ،والذي ميكن إيجاده عن طريق النقر عىل بيان الكشف عن املخاطر عىل
املوقع اإللكرتوين.
عن طريق الدخول يف هذه االتفاقية ،فإنك تقر وتوافق وتقبل أنك قرأت وفهمت
املخاطر املرتبطة بتعامالت األسهم وعقود الفروقات .يف حني أننا نقدم "حامية الرصيد
السلبي" وال ميكنك أبدً ا أن تفقد أكرث من األموال املودعة يف حساب التداول الخاص بك
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معنا ،فإنك تتعرض لخطر فقدان جميع هذه األموال وأي أرباح تراكمت من التداول
الخاص بك معنا.
بالنسبة لجميع االستفسارات وغريها من التوضيحات األخرى التي قد تطلبها واملتعلقة
"مبجموعة الوثائق القانونية الخاصة بالعمالء" و"اتفاقية الخدمات االستثامرية"
و"الخدمات" التي نقدمهاُ ،يرجى االتصال بقسم دعم العمالء عىل صفحة االتصال بنا
أو عرب محادثة مبارشة.

•تأيت العناوين للتيسري فقط ولن تؤثر عىل بنية هذه االتفاقية.
"العمالت املقبولة" تعني العمالت التي نقبلها ألغراض حسابك والتداول معنا مبا يف
ذلك التاريخ املذكور ،وهي الدوالر األمرييك (/)USDاليورو (/)EURالجنية اإلسرتليني
(/)GBPالدوالر الكندي (/)CADالني الياباين (( )JPYرموز العمالت وفقًا ملعيار شهادة
 4217 ISOكام تم نرشها من ِقبل املنظمة الدولية للمعايري) ،كام يتم تعديالها أو
تحديثها من وقت آلخر؛

إذا مل تفهم متا ًما أي حكم من األحكام الواردة يف أي وثيقة تتضمن "مجموعة الوثائق
القانونية الخاصة بالعمالء" ،يتعني عليك الحصول عىل املشورة القانونية املستقلة.
يتم إبرام هذه االتفاقية بينك وبيننا إلكرتونيًا.

“الحساب“(أو "حساب التداول”) يعني حساب أو حسابات التداول التي متتلكها معنا
ألغراض التداول يف أي منصة تداول إلكرتوين محددة برقم حساب خاص محدد باعتبارك
عميل لدينا؛

عندما تصبح عميالً لدينا بعد تاريخ نرش مجموعة الوثائق القانونية الخاصة بالعمالء
عىل موقعنا اإللكرتوين ،فإنك توافق وتقبل ذلك من خالل النقر عىل "خانة االختيار" يف
وقت تقديم طلب فتح حساب التداول ،فإنك توافق عىل جميع الرشوط واألحكام لهذه
االتفاقية وغريها من الوثائق يف "مجموعة الوثائق القانونية الخاصة بالعمالء".

"اللوائح والقوانني املعمول بها " تعني التايل ،بدون أي قيود ،كام يتم تعديلها من وقت
آلخر:

أثناء كونك عميالً لدينا قبل تاريخ النرش "ملجموعة الوثائق القانونية الخاصة بالعميل"
عىل موقعنا اإللكرتوين  ،www.markets.comفسيتم اعتبار هذه االتفاقية وغريها من
الوثائق يف "مجموعة الوثائق القانونية الخاصة بالعمالء" سارية املفعول من يوم  29من
يناير ،عام  ،2017كام هو محدد يف اتصاالت العميل امل ُرسلة إىل العمالء الحاليني لرشكة
 Safecapيف يوم  18من يناير ،عام  2017ما مل نتلق أي اعرتاضات كتابية منك بحلول يوم
 29من يناير ،عام .2017

()i
()ii
()iii
()vi

صدرت القواعد واألنظمة والبيانات املبدئية والتوجيهات والنرشات واإلرشادات
واملذكرات اإلرشادية من ِقبل  ،CySECالهيئة األوروبية لألسواق واألوراق املالية
(" )"ESMAأو أي سلطة مختصة أخرى ذات اختصاص قضايئ عىل أنشطة
الرشكة؛

()iv

جميع املتطلبات القانونية وغريها من املتطلبات املتعلقة مبكافحة غسيل األموال
ومنع حدوث جرائم مالية ُمطبقة عىل رشكة Safecap؛

()v

العقوبات؛

()vi

جميع قوانني ولوائح مكافحة الرشوة ُمطبقة عىل رشكة  ،Safecapمبا يف ذلك ما
يتعلق الشخصيات السياسية البارزة؛

()vii

التوجيه املتعلق بإساءة استعامل السوق عىل النحو الوارد يف الترشيعات املحلية
لقربص والئحة إساءة استعامل السوق يف االتحاد األورويب؛

تتمتع هذه االتفاقية بكامل التأثري القانوين ،كام لو كنت وقعتها بصفة شخصية.
1.التعاريف والتفسير
1.1.تحدد هذه االتفاقية ،التي تتضمن وتدرج أيضً ا بالرجوع إليها ،الجداول الواردة
هنا وأي جداول أخرى لتقديم خدمات معينة (كام هو محدد أدناه) ،والتي قد
تطلب منا تقدميها لك من وقت آلخر ("الجداول") ،الرشوط التي بنا ًء عليها
نكون عىل استعداد للعمل نياب ًة عنك .تحل هذه االتفاقية محل أي اتفاقيات
سابقة (أو رشوط التداول) بينك وبيننا يف نفس املوضوع .ترسي هذه االتفاقية
عىل جميع التعامالت املتوخاة مبوجب هذه االتفاقية ،رشيطة أنه يف حالة وجود
تضارب بني هذه االتفاقية وأي اتفاقية أخرى محددة بينك وبيننا والتي تحكم
أي تعامل محدد تم بينك وبيننا ،تسود هذه االتفاقية املحددة األخرى ولكن
فقط مبا يتعلق بهذه املعامالت املحددة.
2.1.يف هذه االتفاقية ،ما مل ِ
يقتض السياق خالف ذلك:
•إن اإلشارات إىل "نحن" "صمري املتكلمني نا" والتعبريات املتشابهة هي عبارة عن
إشارة لرشكة  Safecapو/أو أينام يعرتف السياق بأي رشكة مرتبطة ذات صلة؛
•تتضمن الكلامت التي تدل عىل مفرد جمع والعكس بالعكس؛
•ستتضمن اإلشارة إىل "األفراد" أي فرد أو مؤسسة أو رشكة أو هيئة أو حكومة أو
والية أو وكالة لوالية أو أي جمعية أو ائتامن أو مرشوع مشرتك أو اتحاد رشكات
أو رشاكة (سواء كانت شخصية قانونية مستقلة أم ال)؛
•إن أي إشارة ألي ترشيع أو حكم قانوين أو قانون أو الئحة هي إشارة له ،إذ أنه
تم ،أو رمبا يتم من وقت آلخر ،تعديله أو تغيريه أو دمجه أو إعادة س ِنه؛
•ستتضمن اإلشارة إىل "كتابة" نقل النص إلكرتون ًيا؛
•عندما ت ُتبع الكلامت العامة بتعبريات "مبا يف ذلك" أو "عىل سبيل املثال" أو
"مثل" وت ُعطى أمثلة محددة ،فلن يقترص تفسري الكلامت العامة عىل األمثلة
امل ُعطاة؛
•تتم صياغة هذه االتفاقية وأي تعديالت أو جداول حالية أو مستقبلية بهذه
الوثيقة باللغة اإلنجليزية .يف حالة وجود اختالفات بني هذه الوثيقة وأي نسخة
مرتجمة لها ،ستسود النسخة اإلنجليزية يف جميع األوقات؛

توجيهات األسواق يف األدوات املالية (" )"MiFIDلدى االتحاد األورويب؛
قانون الخدمات واألنشطة االستثامرية واألسواق املنتظمة لعام ) 144 (Iلعام
 2007يف جمهورية قربص،إىل حد بقائه قابالً للتطبيق بعد تطبيق توجيه أسواق
السندات املالية ،2
قانون جمهورية قربص رقم  87 (I)/ 2017املتعلق بتوفري الخدمات االستثامرية
ومامرسة األنشطة االستثامرية وتشغيل األسواق املنتظمة،

( )viiiقانون معالجة البيانات الشخصية (قانون حامية األفراد) رقم ) 138(1لعام
 2001لجمهورية قربص ("قانون معالجة البيانات")؛
()ix

الئحة (االتحاد األورويب) رقم  648/2012للربملان األورويب واملجلس املنعقد
بتاريخ  4من يوليو ،عام  2012املختص باملشتقات املتداولة خارج البورصة
( ،)OTCواألطراف املقابلة املركزية ،وجهات الودائع يف معامالت التداول
(امل ُشار إليها بـ ")"EMIR؛

()x

قانون الخدمات املالية لعمالء التسويق عن بُعد لجمهورية قربص؛

()xi

جميع القواعد واللوائح واللوائح الداخلية ألي بورصة ذات صلة و/أو منظمة
مقاصة و/أو مؤسسة رقابة ذاتية؛ و

()xii

جميع القوانني واللوائح األخرى املعمول بهالجمهورية قربص وأي والية قضائية
أخرى ذات صلة،

والتي نخضع لها بشكل مبارش أو نخضع لها بشكل غري مبارش بسبب انطباق هذه األحكام
عىل أي عضو من مجموعتنا أو أحد املنتسبني أو انطباقها عىل أي تعامل أو تداول،
ويضمن ذلك أي اتفاقات حكومية دولية ذات صلة.
"سعر الرشاء" يعني طرح السعر الذي نعرضه لكل عقد فروقات ( )CFDبطريقتني،
السعر األعىل الذي قد "تشرتي" به عقد فروقات ( )CFDكعميل ،والسعر األدىن هو سعر
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"املناقصة" ،كام هو موضح يف الفقر  10أعاله؛

تكون األداة األساسية رصفًا أجنبيًا أو أي أداة مالية؛

"تغيري عدايئ جوهري عىل األصل" يعني حدوث أي من األحداث التالية (أو مزيج منها)
فيام يتعلق ،بحسب ما ينطبق ،مباييل )i( :جهة مصدرة ألية أداة مالية ضمنية ،أو ()ii
فيام يتعلق مبثل هذه األداة املالية ،أو ( )iiiفيام يتعلق بأية أداة أخرى ،مثل عملة مشفرة:
−حدث إفالس ،أو
−حدوث وضع يجرب عىل تصفية األدوات املالية املعنية إىل درجة تقيد أو متنع بشكل
جوهري قدرتنا عىل اكتساب أو بيع األدوات املالية املعنية يف السوق باألسعار
املعقولة تجارياً،

"اإلجراء املؤسيس” يعني حدوث أي مام ييل (بدون قيد) فيام يتعلق مبصدر أي أداة
مالية ذات صلة:

اتخاذ أي هيئة ترشيعية أو أي محكمة ذات سلطة قضائية لقرار ،أو إقرارها أمرا ً أو حكامً،
أو اتخاذها أي إجراء آخر يحظر أو يعلق أو يقيد تداول أداة مالية ألية جهة مصدرة لها
أو أي عملة مشفرة يف أي بورصة ،أو فيام يتعلق بالعمالت املشفرة ،يف أي بورصات رقمية
ال مركزية غري مرخصة مرتبطة.
"مشارك" تعني رشكة أو هيئة التي تكون عض ًوا يف مجموعتنا ،أو ممثل والذي هو نحن
أو رشكة أخرى أو هيئة تابعة ملجموعتنا أو أي شخص آخر لدينا معه عالقة تعاقدية أو
وكالة أو عالقة أخرى قد يتوقع بشكل معقول أن ت ُنشئ مجتم ًعا من املصالح بيننا وبينهم؛
شخصا آخر قد ترصح له بالتداول يف حسابك ،وفقًا ألحكام
"الشخص املرخص له" يعني ً
البند 9؛
الواليات القضائية املحظورة تعني أفغانستان والجزائر وساموا األمريكية وأنجوال وأسرتاليا
والباهاما وبلجيكا والبوسنة والهرسك وبوتسوانا والربازيل وكمبوديا وكندا والصني وكوبا
وجمهورية التشيك وجمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ( )KRPDوإثيوبيا وغانا وغوام
وغيانا وهونج كونج وإندونيسيا والهند وإيران والعراق وإرسائيل واليابان وجمهورية الو
الدميقراطية الشعبية وماكاو وماليزيا وميامنار ونيوزيلندا وجزر ماريانا الشاملية وبنام
وبابوا غينيا الجديدة والفلبني وبورتوريكو وروسيا ورصبيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية
ورسيالنكا والسودان والجمهورية العربية السورية وتايوان وتايالند وباكستان وترينيداد
وتوباغو وتونس وتركيا وأوغندا وجزر فرجني األمريكية وفانواتو والواليات املتحدة
األمريكية وجزر الواليات املتحدة الصغرى املعزوله وفيتنام واليمن وأي والية قضائية
أخرى قد نعتربها من وقت آلخر "والية قضائية محظورة"؛
"العملة األساسية" تعني العملة التي تحددها يف منصات التداول اإللكرتوين أو إذا مل ت ُج ِر
هذا التحديد ،فستصبح العملة هي العملة القانونية للواليات املتحد األمريكية؛
"سعر العطاء" يعني السعر الذي نعرضه لكل عقد فروقات ( )CFDبطريقتني ،السعر
األدىن الذي قد "يبيع" به العميل عقد الفروقات ( )CFDوالسعر األعىل هو سعر "الرشاء"،
كام هو موضع يف البند  10أعاله؛
"يوم العمل" يعني أي يوم غري السبت أو األحد ،والذي تكون فيه البنوك مفتوحة إلجراء
األعامل التجارية يف قربص؛
"ساعات التداول" تعني من الساعة  22:00بتوقيت غرينتش من يوم األحد حتى الساعة
 22:00بتوقيت غرينتش ( 21:00بحسب التوقيت الصيفي) من يوم الجمعة من كل
أسبوع .قد يستمر تقديم عقود الفروقات أيام السبت واألحد .الرجاء زيارة موقعنا
اإللكرتوين ملزيد من التفاصل عن أوقات العمل لكل عقد فروقات/أداة مالية.
"قواعد أموال العمالء" تعني قواعد وتوجيهات  CySECاملتعلقة بالتعامل مع أموال
العميل ،مبا يف ذلك الجزء السادس من توجيهات  DI144-2007-01لعام  2012لـ
 CySECالخاصة برشوط الرتخيص والتشغيل للرشكات االستثامرية يف قربص و/أو أي
لوائح تكميلية أو الحقة؛
"عقود الفروقات" أو  ”CFDsهي مشتقات ،تعتمد قيمتها عىل أداة أساسية ،حيث قد

)aأي حقوق أو إيصال أو مكافأة أو رسملة أو أي إصدار أو عرض آخر لألداة املالية
(مثل األسهم) مهام كانت طبيعتها أو إصدار أي تفويضات أو خيارات أو منح
حقوق االكتتاب يف األداة املالية؛
)bتقسيم األسهم والتقسيم العكيس؛
)cالرشاء أو اإللغاء من ِقبل الجهة الصادرة لألداة املالية الصادرة من ِقبلها؛
)dتخفيض أو تقسيم فرعي أو توحيد أو إعادة تصنيف لألداة املالية؛
)eأي توزيعات نقدية) مبا يف ذلك توزيعات األرباح أو القسائم (لحاميل األداة املالية؛
)fعرض استحواذ أو دمج؛
)gعملية دمج أو إعادة تنظيم تؤثر عىل األدوات املالية املعنية؛ و
)hأي حدث آخر له تأثري موهن أو شديد عىل القيمة السوقية لألداة املالية
األساسية؛
"العمالت املشفرة" أو "العمالت االفرتاضية" تعني التمثيل الرقمي للقيمة التي ال يتم
إصدارها أو ضامنها من قبل بنك مركزي أو سلطة عام ،وليست مرتبطة بالرضورة بعملة
راسخة قانونياً ،وال تتمتع مبكانة قانونية كعملة أو أموال ،ولكنها مقبولة من قبل األشخاص
الطبيعيني واملعنويني كوسيلة للتبادل ،وكذلك ميكن تحويلها وحفظها وتداولها إلكرتونياً
"السندات تحت الوصاية" تعني سندات العميل التي تحتفظ بها  Safecapتحت الوصاية
مع أمناء فرعيني أو عن طريق مزودي وصاية خارجيني أو أطراف أخرى معتمدة ،مثل
األسهم واألدوات املالية املامثلة التي ال يتم تداولها عىل الهامش.
" "CySECتعني لجنة األوراق املالية والبورصات القربصية؛
"الخدمات اإللكرتونية" تعني خدمة تقدمها ،عىل سبيل املثال خدمة التداول عرب اإلنرتنت
التي تقدم للعمالء إمكانية الوصول للمعلومات ومرافق التداول من خالل خدمة اإلنرتنت
و/أو نظام توجيه األوامر اإللكرتوين؛
"منصة التداول اإللكرتوين" تعني منصة تداول إلكرتونية أو عىل الهاتف الخلوي نوفرها
لك ألغراض تنفيذ املعامالت معنا عن طريق موقعنا اإللكرتوين ،www.markets.com
مثل منصة تداول  Markets Webو Markets Mobile Traderومنصة تداول  MT4و
 MT4 Mobileومنصة تداول  MT5و MT5 Mobileأو أي منصات تداول أخرى توفرها
 Safecapبني الحني واآلخر.
" "EMIRتعني الئحة (االتحاد األورويب) رقم  648/2012للربملان األورويب واملجلس
املنعقد يف يوم  4من يوليو ،عام  2012املختص باملشتقات املتداولة خارج البورصة
( ،)OTCواألطراف املقابلة املركزية وجهات الودائع يف معامالت التداول؛
"صايف الرصيد" يعني رصيد حسابك معنا ،والذي يتم تعديله بإضافة أي أرباح أو خسائر
غري محققة ناتجة عن مراكزك املفتوحة يف إطار معامالتك معنا؛
"حدث تقصري" تعني حالة تقصري كام هو مبني يف البند رقم  32من هذه االتفاقية؛
"التبادل" يعني أي تبادل أو سوق منظم أو مرفق تداول متعدد األطراف أو نظام التداول
أو رابطة من املتعاملني يف أي جزء من العامل (وتتضمن هيئاتها التي تحل محلها) يف أو
من خالل األدوات املالية أو األصول األساسية املشتقة منها أو غري ذلك مام يتعلق بشكل
مبارش أو غري مبارش باألدوات املالية التي تم رشاؤها أو بيعها.
" "FATCAهو اختصار لـ "قانون االمتثال الرضيبي للحسابات األجنبية "ويشري إىل
األقسام ذات الصلة من قانون اإليرادات الداخلية للواليات املتحدة حيث يجوز تعديلها
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أو استبدالها وتشمل أي توجيهات أو غريها من الواليات املتحدة أو غريها من التدابري،
التي اتخذتها الواليات املتحدة أو االتحاد األورويب أو أي حكومة أو هيئة أخرى يف تنفيذ
هذه األحكام ،ويشمل هذا القانون  -عىل سبيل املثال ال الحرص  -أي اتفاق حكومي دويل
أو معاهدة أو قانون أو الئحة أو مرسوم أو توجيه أو توجيه صادر ألغراض أو فيام يتعلق
باالمتثال لألقسام ذات الصلة بقانون رضائب الدخل يف الواليات املتحدة؛
"األداة املالية" تعني أي أداة مالية يتم تحديدها كاملوجود يف املرفق األول ( )1يف القسم
جـ لألسواق املوجودة يف األدوات املالية ( ،)MiFIDمثل سهم أو حصة أو سند أو صندوق
متداول يف البورصة واملؤرشات ذات الصلة باألدوات األساسية األخرى أو مؤرشات األسهم
(مبا يف ذلك مؤرشات تقلب األسعار) أو العقود اآلجلة أو عقود التسليم اآلجل أو الخيارات
أو السلع أو أسعار الرصف أو أسعار الفائدة أو غريها من األدوات املالية األخرى ،مبا يف
ذلك عملة البيتكوين التي قد تقدم أو يتم ترخيصها من ِقبل  CySECللتعامل من وقت
آلخر؛
"قريب من الدرجة األوىل" يعني أنه عىل عالقة بك أو زوجك/زوجتك أو أشقائك أو
والديك أو طفل معال أو ربيب لك؛
"الظرف القهري" يعني أي حدث أو ظرف خارج سيطرة رشكة  ،Safecapمبا يف ذلك عىل
سبيل املثال ال الحرص:

"حدث اإلفالس" يعني فيام يرتبط بشخص أو هيئة ما ،بحسب ما ينطبق:
)aإذا كان شخص /هيئة أو سيصبح عاجزا ً عن دفع ديونه وعندما يتخلف عن دفع
ديونه أو يعترب مفلساً مبوجب قوانني اإلفالس التي تنطبق عىل ذلك الشخص/
الهيئة،
)bإذا علق شخص /هيئة أو هدد بتعليق دفع ديونه بشكل عام،
)cعدا ما يتعلق بتصفية اإلفالس ،طلب عقد اجتامع للنظر باتخاذ قرار بالتصفية أو
التقدم بطلب أو إصدار أمر ،أو إقرار أي قرار ،بتصفية أو حل أو إفالس أية هيئة،
)dتعيني مسؤول تصفية مؤقت ،أو مسؤول تصفية ،أو حارس قضايئ ،أو حارس
قضايئ ومدير أو مسؤول تصفية آخر لهيئة ما أو لكامل أو جزء جوهري من
أمالك أو أصول هيئة ما،
)eتعيني إداري ،أو
)fدخول شخص /هيئة يف أية مساومات أو ترتيبات مع الجهات الدائنة،
"املقدم" يعني أي شخص قانوين أو طبيعي يتم تقدميك لنا عن طريقه وهو ُمرصح له
من جانبنا بالقيام بتقديم الخدمات التمهيدية هذه لنا ،مبا يف ذلك الوسطاء (إن وجدوا)؛
"الرافعة املالية"تعني مامرسة استخدام الهامش لزيادة العائد املحتمل لالستثامر ،الذي
يزيد أيضً ا الخسارة املحتملة بشكل متناظر .يعني التداول يف رأس مال امل ُقرتض أنه ميكنك
التداول يف مبالغ أكرب بكثري من األموال التي تستثمرها والتي ال متثل سوى الهامش .عادة
ما يتم التعبري عن الرافعة املالية كنسبة تصف إجراء تكبري أرباحك أو خسائرك املحتملة
مقارنة باألرباح أو الخسائر التي كنت ستتكبدها إذا كنت تتداول فقط يف رأس املال
املستثمر؛

)aالكوارث الطبيعية مبا يف ذلك ،الفيضانات أو الزالزل أو األعاصري أو الحرائق؛
)bالحروب أو أعامل الشغب أو األعامل اإلرهابية أو الفوىض أو اضطرابات مدنية
أو االضطرابات الكربى؛
)cالتغريات الطارئة عىل القوانني واللوائح املعمول بها أو غريها من القوانني
واللوائح األخرى ألي مؤسسة حكومية أو شبه حكومية و فوق وطنية تؤثر عىل
األداء العادي لرشكة  Safecapأو الرشكات التابعة لها أو املجموعة؛
)dالكوارث التكنولوجية ،مبا يف ذلك أي ظروف تشمل تأثريات وخيمة جوهرية
عىل الخوادم أو األنظمة أو التكنولوجيا املستخدمة من رشكة  Safecapوالتي
تعد خارجة عن سيطرة رشكة  ،Safecapمبا يف ذلك إخفاقات مزود الطاقة أو
موفرو اإلنرتنت أو غريها من األعطال األخرى أو فشل يف االتصاالت أو املعدات
املستخدمة من  Safecapأو الرشكات التابع لها أو املجموعة يف السياق العادي
ألعاملها االعتيادية الخاصة بها؛
)eإخفاق أي سمسار أو وسيط تجاري أو و ّيل أو مكان التنفيذ أو موفر السيولة أو
موفر بيانات السعر أو الرصف أو غرفة املقاصة؛
)fأي حدث يؤثر يف األداء العادي لألسواق املالية أو تعليق أو إغالق ألي سوق أو
بورصة أو تعليق مؤقت أو وقف نرش األسعار املوجودة يف األدوات املالية من
ِقبل بورصة أو موفر سيولة أو أخطاء يف األسعار التي تظهر يف أنظمة التداول
يف البورصات ذات الصلة أو عدم توفر أو إخفاق ألي حدث أو نقطة مرجعية
نبني عىل أساسها أي سعر؛
)gأي حدث أو ظروف أخرى خارجة عن إرادتنا ولكن يؤدي إىل إخفاقنا يف أداء
التزاماتنا مبوجب هذه االتفاقية؛

"( MiFID IIتوجيه أسواق السندات املالية  ")2يعني التوجيه  EU/2014/65الصادر
عن الربملان األورويب واملجلس املنعقد يف  15مايو  2014حول توجيه أسواق السندات
املالية وتعديالته  EC/2002/92والتوجيه ،EU/2011/61

"الهامش الحر" يعني األموال املتاحة لفتح مراكز جديدة معنا ،محسوبة عىل أساس
الرصيد الحسايب مطرو ًحا منه الهامش؛

"ساعات العمل" تعني من الساعة  2+ 17:00 -8:00بتوقيت غرينتش ( 3+بحسب
التوقيت الصيفي) يف يوم عمل،

"العقود اآلجلة" تعني العقود اآلجلة التي متنح املشرتي التزا ًما برشاء أصل محدد ومتنح
البائع التزا ًما ببيع األصل وتسليمه يف تاريخ مستقبيل محدد ،ما مل ينت ِه هذا العقد قبل
ذلك التاريخ ألي سبب؛

"األمر" يعني توجيه أو أمر أو بالغ أو طلب أو إشعار أو مطلب نستلمه منك ،مبا يف ذلك
عند االنتقال عرب خدمة إلكرتونية إىل منصة التداول اإللكرتوين التي نوفرها لك؛

"املجموعة" تعني رشكة  Safecapوأي كيان تسيطر عليه رشكة  Safecapبشكل مبارش
أو غري مبارش وكيانات تخضع مللكية عامة بشكل مبارش أو غري مبارش وتخضع لسيطرة
مشرتكة مع رشكة  Safecapحيث تعني "السيطرة" السيطرة بشكل مبارش أو غري مبارش،
عىل األقل بنسبة  50%من حقوق التصويت أو رأس املال ألي كيان؛

"الهامش" يعني األموال املطلوبة للحفاظ عىل مراكزك يف جميع معامالتك بشكل جامعي
يف الوقت املناسب؛
"مستوى إغالق الهامش" يعني املستوى الذي سنبدأ عنده يف تصفية مراكزك املفتوحة
تلقائيًا يف حساب التداول الخاص بك معنا؛
"مستوى الهامش" يعني نسبة األسهم للهامش (األسهم/الهامش)؛
"السوق" يعني سوق نوفرها ،من وقت آلخر ،للتداول يف عقود الفروقات ()CFD؛
"صانع السوق" يعني كيان يوفر كالً من أسعار البيع والرشاء يف عقد الفروقات ()CFD
أو أي أداة مالية غريه؛
" "MiFIDيعني التوجيه  2004/39/ECللربملان األورويب واملجلس املنعقد يف يوم  21من
أبريل ،عام  2004بشأن األسواق املوجودة يف األدوات املالية؛

" "OTCتعني السوق الثانوية أو التداول خارج البورصة؛
"البيانات الشخصية" تعني البيانات الشخصية والبيانات الشخصية الحساسة ،كام هو
محدد يف قانون معالجة البيانات الشخصية (قانون حامية األفراد) رقم ) 138 (1لجمهورية
قربص ("قانون معالجة البيانات") ،بصيغته امل ُعدلة أو امل ُستبدلة وإذا كنت مبثابة كيان
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مؤسيس ،يتعني أن يتضمن هذا الكيان املؤسيس البيانات الشخصية وبيانات شخصية
حساسة ألي من املديرين أو املوظفني أو العاملني أو الوكالء أو العمالء؛
"الشخصيات السياسية البارزة" أو  PEPsهي أفراد طبيعيون يعهد أو كان يعهد إليهم
بوظائف عامة بارزة وأفراد أرستهم املبارشون أو أشخاص يُعرف أنهم رشكاء مقربون
لهؤالء األشخاص يف غضون ( 18مثانية عرش) شه ًرا قبل تاريخ فتح الحساب ذي الصلة أو
تاريخ معاملة يكون أي من األفراد هؤالء طرفًا منها ،كام هو محدد يف القوانني واللوائح
املعمول بها؛
"األسعار" تعني أسعار البيع والرشاء املعروضة كام يقتيض السياق والتي نستعد للتعامل
معها يف عقود الفروقات ( ،)CFDحيث قد نعدلها من وقت آلخر وفقًا لتقديرنا؛
العمالء املهنيون” يتعني أن يحمل املصطلح املعني املشار إليه يف القوانني واللوائح
املعمول بها؛
“ ”PRIIPتعني التنظيم (االتحاد األورويب) رقم  1286/2014الصادر عن الربملان األورويب
واملجلس املنعقد يف  26نوفمرب  2014حول وثائق املعلومات الرئيسية حول املنتجات
االستثامرية املبنية عىل التأمني والبيع بالتجزئة املغلف،
عمالء البيع بالتجزئة" يتعني أن يحمل املصطلح املعني املشار إليه يف القوانني واللوائح
املعمول بها؛
"نظام التداول عرب اإلنرتنت لرشكة  " Safecapيعني منصات التداول اإللكرتوين (عىل
أساس اإلنرتنت والج ّوال) وأنظمة التداول األخرى املتوفرة عىل موقعنا اإللكرتوين التي تتيح
لك إمدادنا باألوامر  /التعليامت؛
"مكتب التداول التابع لرشكة  "Safecapيعني مكتب التداول الذي نديره؛
"العقوبات" تعني أي قوانني عقوبات مالية أو اقتصادية أو تجارية عىل املستوى اإلقليمي
أو الدويل أو اللوائح أو قرارات الحظر أو التدابري التقييدية التي تُديرها أو تسنها أو
تنفذها هيئة العقوبات من وقت آلخر والتي يتعني عىل الرشكة مراعاتها .ميكن أن تتضمن
هيئة العقوبات ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،أيًا مام ييل:
()i

()ii
()iii
()iv

()v
()vi

وحدة مكافحة الجرائم املالية ( )MOKASأو هيئة األسواق واألوراق املالية
القربصية ( ،)CySECأو البنك املركزي أو وزارة املالية أو أي وزارة أو إدارة أخرى
تابعة لجمهورية قربص؛
االتحاد األورويب واملجلس األورويب واملفوضية األوروبية والبنك املركزي األورويب؛
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة؛
مكتب مراقبة األصول األجنبية (" )"OFACلوزارة املالية األمريكية أو شبكة
إنفاذ قوانني الجرائم املالية ( )FINCENأو وكالة أو وزارة أخرى تابعة للواليات
املتحدة األمريكية؛
وزارة الخزانة التابعة للمملكة املتحدة؛ أو
أي سلطة أخرى لها والية قضائية لفرض عقوبات والتي يجب عىل الرشكة أو تجد
أنه من الصواب مراعاة قراراتها؛

الخدمات" تعني
−استقبال األوامر ،ونقلها وتنفيذها يف عقود الفروقات ( )CFDالخاصة بك؛
−التداول الرئييس باعتباره الطرف املقابل الخاص بك لجميع األوامر التي تنقلها لنا
من خالل منصات التداول اإللكرتوين أو غريها ألغراض التنفيذ؛
−الهامش والرافعة املالية اللذان نسمح بهام لك من أجل تداولك معنا ،عىل أساس
ورشوط سياسة الرافعة املالية والهامش؛

−تنبيهات التداول وتحاليل السوق واآلراء و تحديثات منتظمة وخدمات تعليم عىل
التداول محددة يف الفقرة  11هنا.
−جميع الخدمات األخرى والخدمات املساعدة التي قد نقدمها وفقًا لرشوط رخصتنا وفيام
يتعلقبتداولكمعنا؛
"تأكيد التداول /التسوية" تعني إشعار من  pacefaSإىل العميل يؤكد عىل تنفيذ أمر ما
و /أو دخول العميل يف معاملة.
"األسهم" تعني أسهم رأس املال والسلع املتداولة يف البورصة والصناديق املتداولة يف
البورصة،
"تباين األسعار” يعني الفرق بني سعر الرشاء وسعر البيع لعقد الفروقات نفسه ()CFD؛
"بيان" يعني تأكيدًا كتابيًا متعلقًا بتعامالتك معنا وأي رسوم قد نطبقها؛
"النظام" يعني جميع أجهزة كمبيوتر العميل وبرامجه ومعداته ومرافق الشبكة وغريها
من املصادر واملرافق األخرى الرضورية لتمكينك من تلقي الخدمات؛
"منصة التداول" تنطوي عىل املعنى نفسه ملنصة التداول اإللكرتوين وتتضمن كال من
منصات التداول عرب الج ّوال ومنصات التداول اإللكرتوين؛
"املعاملة" تعني أي معاملة تخضع لهذه االتفاقية ،والتي تشمل ،عىل سبيل املثال ال
الحرص ،عقود الفروقات ،أو العقود املستقبلية من أي نوع أو مستقبل أو خيار أو عقود
مشتقات أخرى ترتبط بأي سلعة أو أداة مالية (مبا يف ذلك أي سندات) أو عملة أو سعر
فائدة أو مؤرش أو أي مزيج من املذكور هنا ،وأي معاملة أخرى تخص أدوات مالية أو
أسهم يحق لنا تقدميها مبوجب ترخيص مفوضية قربص للسندات والتداول ( )CySecبني
الحني واآلخر ،والتي نقدمها عن طريق منصاتنا للتداول.
"الرضيبة" تعني أي رضيبة أو جبايات ثابتة أو رسم أو فائدة أو رسوم أخرى أو رضائب
مقتطعة من طبيعة مامثلة (مبا يف ذلك أي عقوبة أو فائدة مستحقة الدفع فيام يتعلق
بأي إخفاق يف الدفع أو أي تأخري يف دفع أي من هذه الرسوم)؛
"معاملة العمالء بشكل عادل (" ")"TCFتتعلق بواجبنا أن نترصف بأمانة وبشكل
منصف ومبهنية ومن أجل تحقيق أقىص مصلحة للعمالء عند التعامل معهم كام هو
مطبق من خالل ثقافتنا وسياستنا الداخلية واإلجراءات التي نضعها؛
"أفراد أمريكيون ميكن اإلبالغ عنهم" يطبق املصطلح من أجل أغراض تطبيق قانون
االمتثال الرضيبي للحسابات املالية األجنبية (( :)FATCAأ) مواطن أو مقيم يف الواليات
املتحدة ،مبا يف ذلك األفراد الذين ولدوا يف الواليات املتحدة أو أفراد يحملون جواز سفر
أمريكيًا؛ (ب) رشاكة محلية أمريكية؛ (جـ) رشكة محلية أمريكية؛ (د) رشكة أجنبية ملك
ملواطن أمرييك بنسبة  10%عىل األقل أو أكرث بشكل مبارش أو غري مبارش كام يتم تحديد
هذا الرشط يف البند رقم (1.1473–1ب) من قانون الواليات املتحدة للوائح الفيدرالية
(عن طريق التصويت أو القيمة)؛ (هـ) عقار أمرييك؛ أو (و) وديعة أمريكية؛
"املوقع اإللكرتوين" يعني .www.markets.com
.1.2.1
.1.2.2
.1.2.3
.1.2.4
.1.2.5

يتم تفسري إشارة يف هذه االتفاقية إىل "بند" أو "جدول" كإشارة إىل ،عىل التوايل،
بند أو جدول لهذ االتفاقية ،ما مل ِ
يقتض السياق خالف ذلك.
تتضمن املراجع املوجودة يف االتفاقية ألي قانون أو صك قانوين أو القوانني
واللوائح املعمول بها أي تغيري أو تعديل أو متديد أو إعادة سن القانون.
يتعني تفسري كلمة املرجع يف هذه االتفاقية بكونها "الوثيقة" ويتعني أن تشمل
أي وثيقة إلكرتونية.
يتضمن املذكر املؤنث واملحايد كام يحدد السياق أو يتطلب.
يتم استخدام العناوين لتسهيل الرجوع إليها وال تؤثر عىل تفسري أحكام أي بند.
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 .1.2.6يف هذه االتفاقية ،نشري للصفقات واملعامالت بالتبادل .يتعني أن يُفرس فتح
املراكز وغلقها بأنهام إشارة لنشاط التداول معنا من خالل أي شخص أو عرب
املزيد من منصات التداول اإللكرتوين الخاصة بنا.
 .1.2.7إن النسخة اإلنجليزية من هذه االتفاقية هي النسخة الحاكمة وتسود كلام
وجد أي تناقض بني النسخة اإلنجليزية وغريها من النسخ األخرى.
الجداول.
.1.3
1.3.1.تطبق البنود الواردة يف الجدول املرفق (بصيغتها املعدلة من وقت آلخر) .قد
نرسل لك من وقت آلخر جداول إضافية فيام يتعلق باملعامالت.
2.3.1.تطبق الرشوط الواردة يف الجداول عىل هذه االتفاقية باإلضافة إىل األحكام
الوارده هنا ،رشيطة أن تسود بنود الجدول ،يف حالة وجود أي تضارب بني بنود
أي جدول وهذه االتفاقية.
3.3.1.تطبق الرشوط الواردة يف الجداول عىل هذه االتفاقية باإلضافة إىل األحكام
الوارده يف هذه الوثيقة ،رشيط أن تسود بنود الجدول ،يف حالة وجود أي تضارب
بني بنود أي جدول وهذه االتفاقية.
4.1.مجموعة الوثائق القانونية الخاصة بالعمالء
ت ُشكل الوثائق التي تتضمن مجموعة الوثائق القانونية الخاصة بالعمالء املحددة
يف ديباجة هذه االتفاقية جز ًءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية .يف حالة وجود أي
تضارب بني هذه االتفاقية والوثائق األخرى ،فستسود األخرية.
5.1.العناوين
الغرض من العناوين هو تسهيل الرجوع إليها فقط وال تُشكل جز ًءا من هذه االتفاقية.
6.1.التوقيت الصيفي
يف هذه االتفاقية وغريها من الوثائق األخرى يف مجموعة الوثائق القانونية
الخاصة بالعمالء ،تخضع اإلشارة إىل توقيت جرينتش إىل تعديالت التوقيت
الصيفي املطبقة يف جمهورية قربص.
2.نطاق االتفاقية وتقديم الخدمات
1.2.بشكل يخضع لألحكام والرشوط املذكورة هنا ،ميكن لـ Safecapتقديم خدمات
لك ،كالً من خدمات التداول وخدمات صنع السوق لعقود الفروقات ،وعقود
الرصف األجنبي ،واألسهم ،والسندات ،وصناديق تداول البورصة ،ومثل هذه
املنتجات املالية (املشار إليها بشكل جامعي باسم "املنتجات املالية") ،بحسب
ما نحدده نحن بني الحني واآلخر بحسب حريتنا الفردية بالترصف.
2.2.يرجى املالحظة أننا لسنا مرخصني من مفوضية قربص للسندات والتداول
( )CySecبتقديم املشورة االستثامرية ،وبالتايل ،ال تغطي هذه االتفاقية مثل
هذه الخدمة.
3.2.ينبغي عدم تفسري أي بيان أو تعليق أو رأي ،مبا يف ذلك أي بيان أو تعليق أو رأي
نُرش عىل أي موقع إلكرتوين ،تم اتخاذه أو نرشه منا أو من موظفينا أو ممثلينا
املرخصني أو وكالتنا ،أو أي بيان أو تعليق أو رأي تم اتخاذه عمو ًما من أي شخص
ذي صلة بنا أو الخدمات التي نقدمها أو نوفرها من وقت آلخر ،سواء تم إصدار
هذا البيان قبل قبولك لالتفاقية أو بعدها ،باعتبارهم مشورة يف مجال االستثامر
أو غريها من أشكال املشورة األخرى وال يتم اعتبارهم مدرجني يف هذه االتفاقية
أو ليس لهم أي أثر تعاقدي.
4.2.نتعامل عىل أساس التنفيذ فقط وال نقدم املشورة املتعلقة مبزايا معامالت معينة
أو رضائبها أو نتائجها القانونية أو غريها من النتائج األخرى.
5.2.تخضع جميع األوامر أو املعامالت أو الصفقات التي ت ُجريها معنا عرب الهاتف
أو عرب اإلنرتنت باستخدام منصات التداول اإللكرتوين (مبا يف ذلك أي صفقات
ت ُجرى ألفراد مرخصني) من ِقبل أحكام هذه االتفاقية وأي وثائق أخرى ُمشار
إليها يف هذه االتفاقية .يتعني أن تُفرس اإلشارات الواردة يف هذه االتفاقية إىل
"األوامر" باعتبارها إشارات إىل األوامر التي وضعتها ويتعني أن تُفرس اإلشارات
إىل "املعامالت" و"الصفقات" اعتبارها إشارات إىل املعامالت والصفقات السارية
من خالل منصات التداول اإللكرتوين.
6.2.نوفر لك مجموعة الوثائق القانونية الخاصة بالعمالء عىل موقعنا اإللكرتوين.

بقبولك رشوط هذه االتفاقية ،فإنك تقر مبوجبها بأنك قد قرأت الوثائق املتضمنة
يف مجموعة الوثائق القانونية الخاصة بالعمالء واستوعبتها .وعىل وجه التحديد،
فإنك تقر بأنك قرأت واستوعبت ووافقت عىل رشوط هذه االتفاقية ووثيقة
املستثمر الرئييس أو سياسة تنفيذ األوامر وسياستنا إلدارة تضارب املصالح
وسياسة الخصوصية وسياسة تصنيف العمالء ووسائل الحامية التنظيمية
وسياسة الرافعة املالية والهوامش وبيان الكشف عن املخاطر ،والرشوط لجميع
ما يتم تضمينه هنا بالرجوع إليه والذي يُشكل جز ًءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية.
3.االمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها
1.3.تخضع هذه االتفاقية وجميع األوامر واملعامالت إىل القوانني واللوائح املعمول
بها لذلك )1( :إذا وجد أي تضارب بني هذه االتفاقية وأي من القوانني واللوائح
املعمول بها ،فستسود األخرية؛ و( )2يجوز لنا اتخاذ أو حذف أي إجراء نري أنه
رضوري لضامن االمتثال ألي من القوانني واللوائح املعمول بها؛ و( )3ستكون ،جميع
القوانني واللوائح املعمول بها ،سواء ما نقوم به أو أخفقنا يف القيام به لالمتثال بها،
ملزمة لك؛ و( )4ال تجعلنا اإلجراءات ،التي نتخذها أو ال نتخذها بغرض االمتثال
ألي قوانني ولوائح معمول بها ،نحن أو أيًا من مديرينا أو مسؤولينا أو موظفينا أو
وكالئنا مسؤولني؛ و( )5توافق عىل االلتزام بالقوانني واللوائح املعمول بها.
2.3.يجوز لنا إجراء أي تعديل لهذه االتفاقية واتخاذ أي إجراء نعتربه رضوريًا كنتيجة
ألي من املتطلبات أو التغيريات يف متطلبات القوانني واللوائح املعمول بها أو
وفقًا لتوصية عامة أو خاصة تم إجراؤها من ِقبل  CySECأو أي هيئة ترشيعية
ذات صلة بالخدمات التي نقدمها لك .نبذل املساعي املعقولة إلعطائك إشعا ًرا
بهذه اإلجراءات والتعديالت لهذه االتفاقية والتي سترسي وفقًا ألحكام البند
رقم  .46عىل الرغم من أحكام البند رقم  ،46يف حالة وجود رضورة ملحة
وحاجة مهمة ألي من املتطلبات أو التغيريات يف املتطلبات للقوانني واللوائح
املعمول بها أو ألي توصية عامة أو خاصة مقدمة من  CySECأو  ،ESMAوالتي
نعتربها مرب ًرا معقوالً ،يجوز لنا امليض قد ًما يف هذه اإلجراءات والتعديالت عىل
هذه االتفاقية مع التأثري الفوري أو من خالل تقديم فرتة إشعار أقرص بدالً من
املنصوص عليها يف البند رقم .46
3.3.إذا اتخذت أي بورصة (أو وسيط تجاري أو و ّيل أو وكالة ،تترصف بنا ًء عىل ،أو
كنتيجة ،لإلجراء املتخذ من ِقبل ،بورصة أو أي مكان من أماكن التنفيذ أو موفر
سيولة) أو أي هيئة ترشيعية ذات الصلة أي إجراء يؤثر عىل أمر أو معاملة،
يجوز لنا اتخاذ أي قرار نرى ،وفقًا لتقديرنا ،أنه صائب لضامن االلتزام بهذا
اإلجراء أو لتخفيف أي خسارة متكبدة كنتيجة لهذا اإلجراء .يكون أي إجراء من
هذا القبيل ملز ًما لك.
4.3.قد تخضع املعامالت بينك وبني رشكة  Safecapإىل قواعد وأعراف البورصة و/أو
مكان التنفيذ و/أو موفر السيولة أو موفر بيانات السعر و/أو أي غرفة من غرف
املقاصة والتي تقوم من خاللها املعامالت أو يتم تنفيذها .يجوز لنا أن نقرر عدم
الدخول يف معاملة ،حيث نعتقد أن هذه املعاملة قد تنتهك القوانني واللوائح
املعمول بها أو قواعد البورصة أو مكان التنفيذ أو موفري السيولة أو موفري
بيانات السعر ،حسب االقتضاء.
5.3.إذا أجرت (أ) البورصة أو غرفة املقاصة أو هيئة تنظيمية أو هيئة حكومية
استفسا ًرا فيام يتعلق بأي من املعامالت أو الحسابات أو (ب) تقديم معلومات
مطلوبة أو مرغوب فيها عنك و/أو معامالتك أو حساباتك مبوجب القوانني
واللوائح املعمول بها ،فإنه )1( :يجوز لنا الترصف بنا ًء عىل هذا االستفسار
واإلفصاح عن هذه املعلومات دون الحصول عىل ترصيح /أو تأكيد إضايف؛ و()2
بنا ًء عىل طلبنا ،فإنك توافق عىل التعاون معنا وتقديم املعلومات املطلوبة من
ِقبلنا فو ًرا والتي تكون ذات صلة بهذا االستفسار أو التقديم .وأنت تدرك أننا،
مبوجب القوانني واللوائح املعمول بها ،ال نسمح باإلفصاح لك عن حقيقة أي
استفسارات أو إفصاحات أخرى متعلقة مبعامالتك أو حساباتك وأنك تتنازل عن
أي مطالبات قد تقدمها ضدنا لعدم إخطارك بخصوص أي من هذه االستفسارات
أو اإلفصاحات.
صفحة 8

4.عقود الفروقات والقدرة على تصنيف
بدون اإلخالل بأي من األحكام الواردة يف هذه االتفاقية ،فإنك ترصح وتضمن أنك تفهم
وتقر مبا ييل:
1.4.عقود الفروقات ( )CFDهي أدوات مالية معقدة تنطوي عىل مستوى عا ٍل من
الخطورة وال تتناسب مع مستثمرين ليس لديهم مستوى مناسب من املعرفة
والخربة يف التعامل معها .تقر وتوافق عىل أنك استلمت بيان الكشف عن
املخاطرواستوعبته.
2.4.عقود الفروقات ( )CFDهي املشتقات املتداولة خارج البورصة (“)”OTC
وعقود ثنائية تُربم بني طرفني مقابلني .عند الدخول يف أي أمر لرشاء عقد فروقات
أو بيعه يف منصات التداول اإللكرتوين ،فإنك تتداول لوحدك معنا كطرف مقابل.
منثل وكيالً لك يف كل تداول تربمه.
3.4.عندما تتداول يف عقد مشتق متداول خارج البورصة ( ،)OTCمثل تداول عقد
الفروقات ( ،)CFDفإن القيمة والتزامات الدفع املتعلقة مبثل هذه التداوالت
يتم تحديدها بالرجوع إىل حركة األسعار ألداة مالية أساسية أو النقطة املرجعية.
وعىل هذا النحو ،عند الدخول يف أمر بيع أو رشاء لعقد الفروقات (،)CFD
فإنك تنشئ توقعك بنا ًء عىل حركة السعر لألداة املالية األساسية .ويزداد خطر
الخسارة يف الحالة التي يُستخدم فيها الرافعة املالية للتداول يف عقود الفروقات
( .)CFDتكون تأثريات التداول مع الرافعة املالية كام هو محدد يف البند رقم 6
ويف سياسة الرافعة املالية والهوامش .تطبق صالحيات قضائية معينة سقفاً أعىل
عىل الرافعة املالية يسود عىل اتفاقية خدمات االستثامر هذه وسياسة الرافعة
املالية والهامش هذه.
4.4.توافق وتقبل عىل أنه عندما تدخل يف تداول عقد الفروقات ( ،)CFDفإنك ال
تصبح مالكًا لألداة املالية األساسية وال تحصل عىل التسليم الفعيل لألداة املالية
هذه .كاملك لعقد فروقات ( ،)CFDلن يكون لك الحق يف حضور أي اجتامع
للجهة الصادرة لألداة املالية ،التي تتوافق مع عقد الفروقات ( ،)CFDكام أنه
لن يكون لك حق التصويت يف أي اجتامع .وباملثل ،لن يكون لك الحق يف تلقي
األرباح أو الكوبونات أو غريها من التوزيعات النقدية لألموال األخرى التي تقدم
ملاليك األدوات املالية .ومع ذلك ،كام هو موضح يف سياسة تنفيذ األوامر ،سندخل
تعديالت إيجابية أو سلبية عىل حسابك بنا ًء عىل نوع الوديعة التي متتلكها يف
عقد الفروقات (.)CFD
5.4.نحتفظ بالحق بالتوقف عن تقديم عقود فروقات ألية أداة مالية أو أية أداة
أخرى يف أي وقت حيثام نعتقد أن تغيريا ً عدائياً جوهرياً قد حدث أو من
املتوقع حدوثه ،فيام يتعلق ،إىل جانب أمور أخرى ،بالجهة املصدرة ملثل هذه
األداة املالية ،مام قد يؤدي إىل تعليق أو تعطيل تداول مثل هذه األداة املالية
أو يؤدي إىل زيادة كبرية بالتقلبات الناتجة عن هذا أو عمليات أو األداء املايل
للجهة املصدرة ملثل هذه األداة املالية و /أو أي من األطراف املرتبطني بها ،أو
بسبب اعتبارات أو عوامل ترتبط بعدم استقرار السوق أو عوامل أخرى قد تؤثر
عىل السوق بشكل جوهري.
6.4.إذا توقفنا عن تقديم عقود الفروقات مبوجب هذه االتفاقية ،يحق لنا ،بعد
توجيه إشعار لك ،بأن نتطلب منك إغالق جميع وضعياتك املفتوحة ملثل هذه
األداة املالية بحلول تاريخ معني .توافق مبوجب هذا ومتنحنا املوافقة من ناحية
معاملة عمالئنا بإنصاف عىل إغالق جميع الوضعيات القامئة ملثل هذه األداة
املالية عند مثل هذا التاريخ باألسعار التي تحددها الرشكة.
7.4.حقيقة أن العقود املتداولة خارج البورصة ( - )OTCمثل عقود الفروقات
( - )CFDهي عقود ثنائية تُربم بني طرفني مقابلني تعني أيضً ا أنه عندما تفتح
مرك ًزا معنا ،يجب عليك أيضً ا إغالق املركز معنا أيضً ا .تقر وتوافق وتقبل بأنك
غري قادر عىل غلق املركز مع أي طرف مقابل آخر.
8.4.ال يُعد مكان التنفيذ ،الذي نقدمه ومن خالله ميكنك تداول عقود الفروقات
معنا ،شكالً من أشكال البورصة.
9.4.إن العقود املشتقة املتداولة خارج البورصة ( ،)OTCمثل عقود الفروقات
( )CFDمل يتم تخليصها مركزيًا من غرفة املقاصة .ويعني هذا أنه عندما تربم

أحد عقود املشتقات ،فإن رشكة  - Safecapكطرف مقابل خاص بك مبوجب
العقد  -ستصبح الشخص الذي سيكون لك حقوق قانونية ضده مبوجب عقد
املشتقات .وعىل هذا النحو فإنك تقبل مخاطر االئتامن ،التي يتم تحديدها
كخطر اإلخفاق أو عدم الدفع ،الخاص برشكة .Safecap
5.المخاطر وقابلية ومالءمة
1.5.إننا نعمل بصفة صانع للسوق يف أسواق معينة ،مبا يف ذلك معامالت عقود
الفروقات ،أي أننا نزاود عىل أسعار البيع والرشاء م ًعا .فيام يتعلق بأي معاملة،
مبا يف ذلك عند العمل بصفة صانع للسوق ،سنكون الطرف املقابل لك يف جميع
املعامالت وعمليات التداول التي تدخل بها معنا.
2.5.باستثناء الحاالت التي نوافق فيها عىل عكس ذلك لك ،سيدخل العميل و
 Safecapيف أي معاملة كمشاركني أساسيني.
3.5.تقر بأنك تعمل كمسؤول رئييس وليس كوكيل (أو الويص) نيابة عن شخص آخر.
إذا مل تتم املوافقة الكتابية امل ُسبقة رصاحة مع رشكة  ،Safecapفال يجوز لك
الترصف كوكيل أو ويص بالنيابة عن شخص آخر.
4.5.إذا مل نعلمك تحديدًا بأننا سنتعامل معك كعميل مهني ،فإننا سنصنفك دامئًا
كعميل بيع بالتجزئة ألغراض تطبيق قانون الخدمات واألنشطة االستثامرية
واألسواق املنظمة .يحق لك الحصول عىل بعض وسائل الحامية املقدمة للعميل
املنصوص عليها يف قانون الخدمات واألنشطة االستثامرية واألسواق املنظمة،
مبا يف ذلك قدرتك عىل املشاركة يف صندوق تعويض املستثمر ،املتاح يف وثيقة
تصنيف العمالء ووسائل الحامية التنظيمية.
5.5.يف الحاالت التي تطلب فيها أن نصنفك كعميل مهني بدالً من عميل بيع
بالتجزئة ،يجوز لنا إما أن( :أ) نسمح لك بإعادة تصنيفك وفقًا لطلبك فيام
يتعلق بجميع تعامالتك معنا أو بجزء منها ره ًنا بأي وثائق أو أدلة أخرى قد
نطلبها للتحقق من صحة أهليتك فيام يتعلق بإعادة تصنيفك هذه وبنا ًء عىل
هذه الرشوط قد نخطرك مبوافقتنا عىل طلبك أو (ب) قد نرفض متكني إعادة
التصنيف هذه ،إذا مل نوافق عىل إعادة تصنيفك وفقًا لطلبك.
6.5.إذا طلبت إجراء إعادة التصنيف هذه ووافقنا عليها ،فقد يتم تقليل الحامية
املقدمة لك مبوجب بعض قواعد  CySECوغريها من القوانني واللوائح املعمول
بها بشكل ملحوظ ،كام هو مبني يف سياسة تصنيف العمالء ووسائل الحامية
التنظيمية .ترصح مبوجب ذلك أنه قبل تقديم طلب إلعادة التصنيف إىل فئة
أعىل من العمالء املهنيني ،فإنك قد قرأت واستوعبت فقدان الحامية التي تنطوي
عىل ذلك.
7.5.يجوز لنا أن نختار ،يف تنفيذنا للمذكرات اإلرشادية ذات الصلة الصادرة من
الهيئات الترشيعية ،التعامل معك إما كعميل بيع بالتجزئة من ذوي الخربة أو
كعميل بيع بالتجزئة أقل خربة ،عىل النحو املبني أدناه.
8.5.يجوز لنا استخدام األفراد اآلخرين ملجموعتنا أو الجهات الخارجية إلجراء العمل
بالنيابة عنا فيام يتعلق بالخدمات التي نقدمها لك وفقًا لهذه االتفاقية (“موفرو
الخدمات”) .قد يتضمن العمل ،الذي تم إجراؤه بالنيابة عنا من موفري
الخدمات هؤالء بشكل داليل ،تنفيذًا لحمالت تسويقية أو جمع معلومات
العمالء ومعالجتها أو الربمجيات املتخصصة وخدمات تكنولوجيا املعلومات
( )ITأو غريها من خدمات الدعم املقدمة للعمالء .وقد يكون موفرو الخدمات
هؤالء من داخل االتحاد األورويب أو خارجه .وعندما نختار التعاون مع موفري
الخدمات هذه ،فإننا نُجري ذلك وفقًا للقوانني واللوائح املعمول بها .يف جميع
األوقات نظل مسؤولني أمامك عن الخدمات املقدمة لك ،وفقًا لرشوط االتفاقية
وبغض النظر عن أي أعامل قد يتم إجراؤها بالنيابة عنا من موفري الخدمة
هؤالء .إال إذا كان هناك أي ظرف قهري ،فإننا نكون مسؤولني عن سري العمل
ملوفري الخدمة هؤالء فيام يتعلق بالعمل واألنشطة التي يجرونها بالنيابة عنا.
نستخدم موفري خدمات من ذوي السمعة الطيبة واملختصيني ونضع ضوابط
فيام يتعلق باختيار ومراقبة أداء العمل املنفذ بالنيابة عنا من ِقبل موفري
الخدمات هؤالء.
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6.تصنيف العمالء
ال يوجد تقييم مالءمة
1.6.تُقر وتقبل أن رشكة  Safecapال تقدم خدمات االستشارة االستثامرية أو خدمات
إدارة األوراق املالية التقديرية ،وبالتايل ال تطلب القوانني واللوائح املعمول بها
من رشكة  Safecapإجراء تقييم مالءمة لعمالء الخدمات أو األدوات املالية
املقدمة إىل العمالء أو التي طلبوها.
2.6.تقر رصاحة مبوجب هذا أن تصنيف منتجات عقود الفروقات ( ،)CFDالتي
تتعامل بها من خالل الخدمات املقدمة منا ،ال يقصد بها أن نقدمها عىل أنها
مناسبة لك وينبغي أال يعترب أي تعليق أو بيان قد صدر منا أو من أي موظف أو
وكيل لنا ،مبا يف ذلك الوسطاء املقدمون ،بخصوص عقود الفروقات ( )CFDأو أي
أبحاث ننرشها ،بأي حال من األحوال نصيحة استثامرية وينبغي أال يتم تلقيها
أو االعتامد عليها عىل هذا النحو ،تحت أي ظرف من الظروف ،عىل أنها مشورة
استثامرية تتعلق بعقود الفروقات أو تداول عقود الفروقات ويجب عدم النظر
إليها أو االعتامد عليها عىل أنها كذلك.
3.6.تقر رصاحة مبوجب هذا أننا قدمنا الخدمات عىل أساس التنفيذ فقط وترصح لنا
أنك تفهم أنه يف غياب االهامل أو مخالفة العقد أو التقصري املتعمد أو االحتيال
من جانبنا ،فإننا ال نحمل أي مسؤولية تجاهك عن أي خسارة تكبدتها أو تلف
لحق بك كنتيجة ألي نشاط استثامري أجريته من خالل الخدمات املقدمة منا
مبوجب هذه االتفاقية.
4.6.وألننا نعمل عىل أساس التنفيذ فقط ،عند تقديم أمر أو عندما يطلب منا
الدخول يف أي تعامل ،فإنك ترصح بأنك املسؤول الوحيد عن إجراء التقييم
املستقل الخاص بك والتحقيقات يف مخاطر التعامل .ترصح بأنك لديك املعرفة
والخربة الكافية إلجراء التقييم الخاص بك ملزايا ومخاطر أي تعامل ،مبا يف ذلك
خطر خسارة جميع رأس مالك املستثمر .ال نقدم لك أي ضامن بشأن مدى
مالءمة عقود الفروقات ( )CFDاملتداول بها مبوجب هذه االتفاقية وال يقع عىل
عاتقنا أو نتحمل أي واجب ائتامين يف عالقاتنا بك.
5.6.إذا مل نتفق رصاحة عىل خالف ذلك ،فلن نُجري أي تقييم الحتياجاتك وأهدافك
وموقفك املايل والقدرة عىل تحمل املخاطر املتعلقة بالتعامالت.
6.6.لن نكون ملزمني باملراجعة أو لن نراجع التعامالت التي تربمها أو عىل وشك
إبرامها.
تقييم املالءمة  -العمالء املهنييون
7.6.إذا تم تصنيفك كعميل مهني وإىل الحد الذي يُطلب منا عنده مبوجب القوانني
واللوائح املعمول بها تقييم ما إذا كانت الخدمة أو املعاملة مناسبة لك ،يحق لنا
مبوجب القوانني واللوائح املعمول بها افرتاض أن لديك ما يكفي من املعرفة ،وتطور
السوق والخربة لفهم املخاطر ،التي تنطوي عليها هذه الخدمات أو املعامالت أو
أنواع املعامالت أو عقود الفروقات ( ،)CFDوإجراء تقييمك الخاص ملزايا ومخاطر
أي معاملة تدخل فيها.
تقييم املالءمة  -عمالء البيع بالتجزئة
8.6.إذا كنت عميل بيع بالتجزئة ،فإننا مطالبون من ِقبل القوانني واللوائح املعمول
بها بإجراء تقييم ملعرفتك وخربتك يف التداول يف أدوات مالية معقدة ،مثل عقود
الفروقات ( )CFDوتقييم ما إذا كانت هذه األدوات مناسبة لك أم ال.
9.6.يف مرحلة فتح الحساب أو التسجيل ،يطلب منك أن تقدم لنا معلومات بخصوص
معرفتك وخربتك يف املقام األول فيام يتعلق بالتداول يف األدوات املالية ،مثل
عقود الفروقات ( )CFDواستخدام الرافعة املالية لتمكنا من االمتثال بالتزاماتنا
مبوجب القوانني واللوائح املعمول بها .كام سيتعني عليك املوافقة وقبول بيان
الكشف عن املخاطر.
ِ
 .6.10ميكن جمع املعلومات املطلوبة من قبلنا ألغراض تقييم املالءمة من خالل استبيان

.6.11

.6.12

.6.13
.6.14

.6.15

.6.16

.6.17
.6.18

موحد أو قد نتطلب إجابات عن أسئلة عرب محادثة معك ،أو قد نستخدم أي
طريقة أخرى أو مجموعة من األساليب لغرض جمع مثل هذه املعلومة .وتقع
عىل عاتقك مسؤولية التأكد من تزويدنا مبعلومات كاملة وصحيحة من أجل
متكيننا من إجراء تقييم املالءمة .وإذا رأينا ،وفقًا لتقديرنا ،أن الردود املقدمة غري
كافية أو غري متسقة أو متعارضة ،فقد نحتاج إىل مزيد من اإليضاحات بشأن هذه
الردود.
إن الغرض من تقييم املالءمة هو متكيننا من تقييم معرفتك وخربتك ،وذلك حتى
يتسنى لنا أن نكون يف مركز يسمح لنا بتحديد ما إذا كانت األدوات املالية املعقدة،
مثل عقود الفروقات ( ،)CFDمناسبة لك لالستثامر أم ال .وعىل هذا النحو ،
ينبغي لك وضع أي تحذير نقدمه لك كنتيجة إلجراء تقييم املالءمة يف االعتبار.
إذا كانت لديك أي استفسارات أو تحتاج مزيدًا من التوضيحات بخصوص تقييم
املالءمة ،يتعني عليك االتصال بنا للحصول عىل مزيد من املعلومات والتصنيفات.
نحتفظ بحق أن نطلب منك يف أي وقت تزويدنا مبعلومات إضافية أو غريها
ألغراض تقييم املالءمة ،حتى بعد أن نؤكد االنتهاء بنجاح من تقييم مالءمة .يجوز
القيام بهذا اإلجراء فيام يتعلق مبا ييل )1( :قيامنا بالتحقق من خالل الوثائق
الداعمة ملعرفتك وخربتك يف التداول يف األدوات املالية املعقدة ،مثل عقود
الفروقات ( ،)CFDأو ( )2بأي تغيريات مقرتحة عىل معدالت الرافعة املالية التي
قد تتداول بها ،أو ( )3فيام يتعلق بأحد التغيريات يف الظروف التي تثري اهتاممنا،
أو ( )4كجزء من نشاط مراقبة مستمر أو مفصل ننفذه وفقًا لالمتثال للقوانني
واللوائح املعمول بها أو ( )5يف أي ظروف أخرى نرى أنه من املعقول أو املناسب
أن يتم جمع هذه املعلومات.
عند إجراء تقييم املالءمة ،يحق ،وفقًا لتقديرنا ،تحديد وتخصيص األمور املهمة
ذات الصلة باألسئلة املقدمة إليك وإلجاباتك.
ترصح وتضمن مبوجب هذا أنك تفهم الغرض من تقييم املالءمة الذي نجريه
وأهمية تزويدنا باملعلومات الكاملة والصحيحة لهذا الغرض .يتم تحذيرك وقبولك
مبوجب هذا ،بأنه إذا قدمت معلومات غري صحيحة أو غري مكتملة بشأن معرفتك
وخربتك يف مجال االستثامر ،فإن ذلك سيؤثر سلبًا عىل قدرتنا عىل إجراء تقييم
املالءمة بشكل صحيح.
بناء عىل تقييمنا ملعرفتك وخربتك ،س ُنصنفك إما كعميل بيع بالتجزئة من ذوي
الخربة أو عميل بيع بالتجزئة أقل خربة أو ليس لديه الخربة يف التعامل مع
األدوات املالية املعقدة يف هذه الحالة يجب إنهاء عملية اإللحاق بالخدمة .توافق
وتقبل أن التقييم والتصنيف الخاص بك ذا الصلة يستند متا ًما ،وفقًا لتقديرنا ،إىل
املعلومات التي قدمتها لنا بطريقة دقيقة وشاملة ،ووفقًا لتقديرنا ،يحق لنا متا ًما
رفض قبول أي شخص كعميل دون الحاجة إىل تقديم أي أسباب أو مربرات لذلك.
وعالوة عىل ذلك فإنك توافق وتقبل بأن كالً من فئات عميل بيع بالتجزئة من
ذوي الخربة ،وعميل بيع بالتجزئة األقل خربة ،متثل فئات داخلية لتصنيف البيع
بالتجزئة مبوجب القوانني واللوائح املعمول بها وأن رشكة  Safecapلها حرية
الترصف الكامل يف الطريقة التي تحدد بها هذه الفئات.
نقر ونوافق عىل أنه يف جميع الحاالت سيكون لك الحق يف وسائل الحامية
املتاحة مبوجب القوانني واللوائح املعمول بها كعميل بيع بالتجزئة ،بغض النظر
عن تصنيفك كعميل بيع بالتجزئة من ذوي الخربة أو األقل خربة.
ميكن إعادة تصنيف عميل التجزئة األقل خربة إىل عميل تجزئة خبري عندما يكمل
ما مجموعه  40عملية تداول يف  4أشهر متتالية من التداول معنا ،مبا ال يقل عن
عمليتي تداول اثنتني يف الشهر ،رشيطة أال يكون لدينا أي سبب آخر ،بحسب
حريتنا الفردية بالترصف ،ال يسمح مبثل هذا التصنيف التلقايئ ،ورشيطة أن
القوانني واألنظمة املطبقة ال تحدد أي متطلبات أو رشوط أخرى .سنعلمك بهذا
التصنيف من عميل بيع بالتجزئة األقل خربة إىل عميل بيع بالتجزئة من ذوي
الخربة ،ونفرتض ،ما مل تخطرنا بخالف ذلك ،بأنك وافقت عىل ذلك وعىل معدالت
أعىل للرافعة املالية التي سيتم توفريها لك كام هو موضح أدناه .نحتفظ بحق
تغيري ،وفقًا لتقديرنا ،املعايري التي نستخدمها للتصنيف الداخيل للعمالء كعميل
بيع بالتجزئة من ذوي الخربة أو األقل خربة .تقر وتقبل وتوافق عىل أنك يف جميع
األوقات تتحمل وحدك املسؤولية عن تحديد مستويات الرافعة املالية لتداولك يف
عقود الفروقات ( ،)CFDمبا يف ذلك املكان الذي نختاره للتداول مع املستويات
املحددة من ِقبل سياسة الرافعة املالية والهوامش أو من ِقبل أي هيئة ترشيعية
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وكذلك قرارات التداول.
 .6.19عىل الرغم من األحكام املذكورة آنفًا ،من املتطلب منا مبوجب قوانني توجيهات
السوق األوروبية الخاصة باألدوات املالية أن ناّخذ بعني االعتبار ما إذا كانت
املنتجات املعقدة مناسبة لك بنا ًء عىل معرفتك وخربتك .األسهم هي منتجات
غري معقدة ،وبالتايل ،لن يتم إجراء تقييم لقدراتك فيام يتعلق بهذا املنتج.
مستويات الرافعة املالية لعمالء البيع بالتجزئة من ذوي الخربة
 .6.20عندما يتم تصنيفك كعميل بيع بالتجزئة ،فسيتم السامح لك بالتداول يف عقود
الفروقات ( )CFDمبستويات الرافعة املالية التي تحددها وفقًا لتقديرك ،مع
مراعاة الحد األقىص ملستوى القيود املنصوص عليها يف سياسة الرافعة املالية
والهوامش املتوفرة يف مجموعة الوثائق القانونية الخاصة بالعمالء .عندما ال
تشري إىل مستوى الرافعة املالية الذي ترغب يف التداول عنده ،فإن معدل الرافعة
املالية لفئة عقود الفروقات ( )CFDيُطبق ،مع مراعاة الحد األقىص للمستوى
االفرتايض الذي يرتاوح بني  1و 30املحدد من ِقبل  CySECأو الذي ميكن تعديله
من وقت آلخر أيضً ا .يقع اختيار مستوى الرافعة املالية عىل عاتقك دامئًا (مع
مراعاة القيود املذكورة هنا) وتوفر لك رشكة  Safecapيف أي وقت أي نوع من
املشورة أو التوصية بشأن مالءمة مستويات الرافعة املالية التي قد تختارها.
مستويات الرافعة املالية لعمالء البيع بالتجزئة األقل خربة
 .6.21عندما يتم تصنيفك كعميل بيع بالتجزئة أقل خربة ،فسيتم السامح لك بالتداول
يف عقود الفروقات ( )CFDمبستويات الرافعة املالية التي تحددها وفقًا لتقديرك،
مع مراعاة الحد األقىص ملستوى القيود املنصوص عليها يف سياسة الرافعة املالية
والهوامش املتوفرة يف مجموعة الوثائق القانونية الخاصة بالعمالء والتي تخضع
أيضً ا للحد األقىص للمستوى االفرتايض الذي يرتاوح بني  1و 30املحدد من ِقبل
 CySECأو الذي ميكن تعديله من وقت آلخر .يكون اختيار مستوى الرافعة
املالية خيارك دامئًا (مع مراعاة القيود املذكورة هنا) وتوفر لك رشكة  Safecapيف
أي وقت أي نوع من املشورة أو التوصية بشأن مالءمة مستويات الرافعة املالية
التي قد تختارها.
األحكام األخرى لعمالء البيع بالتجزئة األقل خربة
 .6.22عالوة عىل ذلك ودون اإلخالل مبا ورد أعاله ،يف الحالة التي نعتربك فيها عميل
بيع بالتجزئة أقل خربة أو حيثام نراه رضوريًا كنتيجة لتقييم املالءمة ،يجوز لنا أن
نتخذ تدب ًريا أو أكرث من التدابري التالية قبل أن نسمح لك باالشرتاك يف أي نشاط
للتداول:
)aطلب قيامك بالتداول أو االستمرار فيه يف وضع "تجريبي" إىل أن نعتقد أنك قادر
عىل التداول يف عقود الفروقات ( )CFDأو أنك تشارك يف املامرسات التعليمية
أو ندوات عىل اإلنرتنت أو غريها من املامرسات املامثلة؛
)bطلب قيامك بتوفري معلومات إضافية عن معرفتك وخربتك؛
)cتزويدك بهذه التحذيرات كلام رأينا ذلك مناسبًا،
)dتغيري مستوى الرافعة املالية أو الهامش أو مستوى إغالق الهامش فيام يتعلق
بنشاط التداول الخاص بك؛
)eتقييد نشاط التداول لبعض فئات عقود الفروقات ( )CFDالتي نراها مناسبة،
أو الحد من كمية وقيمة املعامالت التي نسمح لك باالشرتاك بها أو الحد من
الكميات التي قد تستثمرها؛
)fطلب تقديم املزيد من البيانات و التوضيحات أو املعلومات من ِقبلك؛
)gفرض فرتة "التهدئة" التي نعتربها مناسبة بعد تقديم أي تحذيرات باملخاطر قبل
أن نسمح لك بامليض قدما يف أي نشاط تداول،
)hطلب أن متدنا بهذه التعهدات التي نراها مناسبة ،وتقديم املشورة لنا بأنك قد
أخذت يف االعتبار جميع املعلومات املقدمة يف بيان الكشف عن املخاطر قبل أن
نسمح لك مبتابعة أي نشاط للتداول ،مبا يف ذلك مطالبتك بأن توقع بيانًا منفصالً

بالتعهدات واإلقرار بهذه املخاطر وتعيد إرساله لنا ،و/أو
)iقد نطلب منك إعادة إجراء تقييم املالءمة بعد هذه الفرتة التي نعتربها مناسبة
وفقًا لتقديرنا الخاص ،وبعد هذا التقييم ،عليك اتخاذ الخطوات اإلضافية هذه
كام نراها مناسبة ،والتي قد تتضمن التداول يف وضع "تجريبي" أو املشاركة يف
مامرسات تعليمية أو ندوات عىل اإلنرتنت؛
 .6.23مع عدم اإلخالل بأي حكم آخر وارد مبوجب هذه الوثيقة ،فإنك توافق مبوجب
ذلك عىل نتائج اختبار املالءمة ،مبا يف ذلك أي سجالت صوتية ذات الصلة أو
غريها من الخطوات األخرى التي اتخذتها أنت أو نحن كجزء من تقييم املالءمة
وت ُستخدم ألغراض إحصائية ويتم استخدام مثل هذه النتائج من ِقبلنا ألغراضنا
الخاصة ويتم الكشف عنها لـ  CySECأو أي منظم أو مدققني حسابات آخرين
من ذوي الصلة حيث يطلبون الكشف عن هذه املعلومات.
 .6.24ال ميكننا أو لن نقدم لك أي مشورة قانونية أو خاصة بالرضائب ،وإذا كنت تعترب
هذا أم ًرا رضوريًا ،فعليك استشارة املستشارين القانونيني ومستشاري الرضائب
التابعني لك .يجب عليك الحصول عىل مشورة قانونية مستقلة يف حالة عدم
فهمك التام ألي من الرشوط لهذه االتفاقية أو أي مستند آخر يف مجموعة
الوثائق القانونية الخاصة بالعمالء.
 .6.25قد نناقش معك الرشوط الواردة يف هذه االتفاقية وكذلك املعلومات والبنود
الخاصة بالوثائق األخرى املتضمنة يف مجموعة الوثائق القانونية الخاصة
بالعمالء ،ومع ذلك ،ال ميكننا تقديم النصح لك وال ميكن أن يتم التعامل مع مثل
هذه املناقشات كمشورة قانونية من جانبنا.
7.غسل األموال والعقوبات ومنع الجريمة المالية
1.7.تقر وتضمن وتتعهد بأنك ستصبح اآلن ويف جميع األوقات ملتز ًما بالقوانني
واللوائح املعمول بها فيام يتعلق بغسيل األموال والرشوة والفساد ومنع الجرائم
املالية.
2.7.يُطلب منا اتباع القوانني واللوائح املعمول بها فيام يتعلق بغسيل األموال والرشوة
والفساد ومنع الجرائم املالية ("قوانني مكافحة غسيل األموال (.)")AML
3.7.نحتفظ بحق إنهاء هذه االتفاقية بأثر فوري ،لرفض تنفيذ أي أوامر معلقة أو
لتجميد أو حجب حسابك أو أي أصول متعلقة بهذا الشأن إذا:
	)(iاعتقدنا بشكل معقول أنك قد تترصف عىل نحو ينتهك قوانني مكافحة غسيل
األموال ()AML؛ أو
	)(iiإذا رفضت تزويدنا إما يف مرحلة فتح الحساب أو يف أي مرحلة الحقة نحدد خاللها،
وفقًا لتقديرنا ،أننا يف حاجة إىل أي معلومات عنك ونطلب منك تقدميها ألغراض
هذا البند ،مبا يف ذلك إثبات هويتك ومكان إقامتك امل ُحدّث؛ أو
	)(iiiإذا أصبحت أي من الضامنات والتعهدات الواردة يف البند رقم ( 13التعهدات
والضامنات) غري صحيحة أو مضللة . .يجوز لنا تقديم أي تقرير واإلفصاح عن
أي من هذه املعلومات ألي شخص أو هيئة ،حيث نعترب ذلك رضوريًا ألغراض
امتثالنا للقوانني واللوائح املعمول بها فيام يتعلق بغسيل األموال والرشوة
والفساد ومنع الجرائم املالية ،كام يجوز لنا الترصف وفقًا لتعليامتها فيام يتعلق
بك ،وباملعامالت الخاصة بك وحسابك وأي معلومات لدينا فيام يتعلق بك
وتعامالتك معنا.
4.7.جوز لنا ،حيثام نعترب ذلك رضوريًا من أجل االمتثال اللتزاماتنا مبوجب القوانني
واللوائح املعمول بها فيام يتعلق بغسيل األموال والرشوة والفساد ومنع الجرائم
املالية ،أن نوفر لك املزيد من التوضيحات بشأن أي إجراء أو رفض أو عدم
القيام بأي ترصف.
5.7.لن نكون مسؤولني تجاهك عن أي خسارة أو رضر قد تتعرض له نتيجة ألي
إجراء من هذا القبيل أو رفض الترصف من جانبنا ،وهو ما نعتربه رضوريًا
ألغراض امتثالنا للقوانني واللوائح املعمول بها فيام يتعلق بغسيل األموال،
والرشوة والفساد ومنع الجرمية املالية.
6.7.إذا أجرت أي هيئة ترشيعية أو أي سلطة أخرى استفسا ًرا فيام يتعلق بأي
من معامالتك ،فإنك توافق عىل التعاون معنا وتزودنا فو ًرا عند الطلب بكافة
املعلومات املطلوبة ذات الصلة باالستفسار.
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7.7.ترصح وتضمن لتا تحديدًا (إىل الحد الذي ينطبق) أنه:
شخصا اعتباريًا ،تُجري كشفًا كامالً وحقيق ًيا لجميع املالك
)aعندما تكون
ً
املستفيدين النهائيني ولكل شخص يحتفظ مبصلحة اصطناعية أو اقتصادية أو
مبارشة أو غري مبارشة بأكرث من ( 10%أو بنسبة أخرى يجوز لنا اعتبارها مناسبة
يف ظروفك) من أسهم رأس مالك أو حقوقك االقتصادية (مبا يف ذلك الحقوق
االقتصادية للمعامالت التي تتم من خاللنا)؛
)bقدمت أو ستقدم لنا معلومات (معتمدة كام يجوز لنا توجيها) التي متكنا من
إثبات هويتك وفهم عملك وملفك االقتصادي وملف املخاطر ،مبا يف ذلك مصادر
الرثوة ولتحديد (حيث إنك شخص اعتباري) املستفيدين واألفراد املسيطرين،
كام هو مطلوب مبوجب القوانني واللوائح املعمول بها ،وكذلك لتحديد طبيعة
نواياك أثناء الدخول يف هذه االتفاقية؛
)cحينام تكون أنت أو أي من ال ُمالّك املستفيدين النهائيني أو املديرين أو املسؤولني
أو املوظفني أو الوكالء أو العمالء األساسيني ،الذين قد تترصف نياب ًة عنهم
مبوجب هذه االتفاقية ،إحدى الشخصيات السياسية البارزة ( ،)PEPيتعني
تقديم اإلفصاح الكايف لنا عن هذه الحقيقة وإذا أصبحت ،أثناء الفرتة املذكورة
هنا ،أنت أو أي من الم ُّلك املستفيدين النهائيني أو املديرين أو املسؤولني أو
املوظفني أو الوكالء أو العمالء األساسيني ،الذين قد تترصف نياب ًة عنهم مبوجب
هذه االتفاقية ،إحدى الشخصيات السياسية البارزة ( ،)PEPستُعلمنا بهذه
الحقيقة يف الحال؛
)dإذا مل تكن أنت أو أي من رشكائك ،أو إذا مل يكن أي من مديريك أو مديريهم أو
مسؤوليهم أو موظفيهم أو وكالئهم أو عمالئهم األساسيني ،فردًا أو كيانًا معرضً ا
ألي عقوبات أو ميتلكه أو يتحكم بها قانون ًيا أو بشكل نفعي شخص ُمعرض
ألي عقوبات؛
)eإذا تغريت أي من املعلومات التي قدمتها لنا فيام يتعلق بك يف أي من األمور املادية،
ستخطرنا فو ًرا بهذا التغيري .تدرك أن حسابك وأصولك املذكورة يجوز أن يتم تجميدها
أو حجزها وفقًا لتقديرنا ويجوز أن يتم تعليق أي خدمات تقدم مبوجب هذا ،ريثام
نجمع املعلومات الصحيحة والكاملة بخصوص حالتك؛
)fلن تستخدم حسابك بالنيابة عن أي جهة خارجية وتوافق وتقبل بأنه يجوز
إجراء تجميد أو حجز عىل حسابك أو أي أصول مبوجب هذا وفقًا لتقديرنا إىل
الحد الذي يتم عنده االحتفاظ بهذه األصول أو نقلها أو تسليمها لنا بالنيابة
عن جهة خارجية؛
)gتنتج جميع التحويالت يف حسابك عن نشاط اقتصادي محض ،والذي تم اإلبالغ
عنه كام ينبغي للسلطات الرضيبية ذات الصلة ،وتم الحصول عليه كنتيجة أو
من خالل الوسائل التي يتم اعتبارها أو قد يتم اعتبارها نتيجة ألعامل الرشوة أو
الفساد أو أنشطة غسيل األموال؛
تقييم ملدى معرفتك وخربتك يف التداول يف األدوات املالية وتأكدنا
8.7.حيث أجرينا ً
من أنك قادر عىل التداول إما كعميل مهني أو عميل بيع بالتجزئة من ذوي
الخربة أو عميل بيع بالتجزئة أقل خربة ،فستحتاج إىل أن تقدم لنا املعلومات
القانونية لالضطالع بالتزاماتنا التنظيمية مبستويات "اعرف عميلك" (" )"KYCمبا
يف ذلك ،التحقق من هويتك وإقامتك وملفك االقتصادي.
9.7.عندما تحول أي أموال لنا ،بعد إجراء تقييم املعرفة والخربة ولكن قبل االنتهاء
من عملية  ،KYCفستُعلق هذه األموال إال أن يتم االنتهاء من عملية .KYC
سنقوم فو ًرا بتحويل هذه األموال إليك ،أي إىل الحساب الذي تم تحويلها منه
إلينا ،حيث إنه( :أ) كنتيجة لعملية  ،KYCفإنه ال ميكننا أو ال نرغب ،وفقًا
لتقديرنا ،أن نقدم لك الخدمات االستثامرية أو (ب) مل نكن قادرين عىل إمتام
عملية  KYCيف غضون يوم عمل واحد ( )1من استالم األموال منك.
8.استخدام غير مصرح به لحسابك
1.8.مع مراعاة أحكام البند رقم "( 9األفراد املخولون الخاصون بك") ،يتعني أال
يُستخدم حسابك وكلمة املرور أو رموز الدخول ذات الصلة املقدمة لك ،إال من
ِقبلك أو من ِقبل أي من األفراد املخولني الخاصني بك والذين نسمح لك بتعينهم.
ال يُسمح لك بتمكني أي شخص آخر من استخدام حسابك و  /أو رقم حسابك و

 /أو كلمة املرور و/أو رموز الدخول.
2.8.يجب أن تؤكد لنا يف جميع األوقات أن األجهزة ،التي تتداول بها معنا أو التي
ميكنك الوصول من خاللها ملنصات التداول ،ال ترتك بدون رقابة أو يستخدمها أي
شخص آخر إلجراء نشاط تداول من خالل حسابك وأن أيًا من كلامت املرور أو
رموز الدخول أو بيانات األمان للدخول عىل حسابك آمنة وبعيدة عن متناول
أي أفراد آخرين.
3.8.تتحمل أنت وحدك املسؤولية عن جميع الخسائر الناتجة عن االستخدام غري
املرخص لحسابك ،مبا يف ذلك الخسارة التي تكبدتها نتيجة كلامت الرس املفقودة
أو املرسوقة أو أي معلومات أمنية أخرى.
4.8.إذا كنت تعرف أو تعتقد أن حسابك يُستخدم دون إذنك أو موافقتك ،ينبغي لك
إخطارنا فو ًرا من خالل االتصال بإدارة دعم العمالء من خالل صفحة أو االتصال
بنا أو عرب محادثة مبارشة .إذا تلقينا اإلخطار خالل ساعات العمل ،فسيتم
تجميد الحساب فور استالم إخطارك .إذا تلقينا إخطارك خارج ساعات العمل،
فسيتم تجميد حسابك يف أقرب وقت ممكن بشكل معقول من استالم إخطارك.
5.8.يجوز لنا ،ولكن لن نكون ملزمني ،إخطارك بأي نشاط نعتقد أنه يتم من خالل
حسابك دون ترصيح منك ،ويف الحاالت التي نشتبه فيها بشكل معقول أنها
مامثلة لهذه الحالة ،ويجوز لنا ،وفقًا لتقديرنا ،تعليق الدخول إىل حسابك حتى
تؤكد لنا أنك قد أعطيت ترصي ًحا بإجراء كل نشاط التداول ،الذي يُجرى من
خالل حسابك .ال نتحمل أي مسؤولية تجاهك إذا مل نعلق هذا الوصول فو ًرا.
9.األشخاص المؤهلين
1.9.يجوز لك السامح ألقاربك من الدرجة األوىل بالتداول معنا من خالل حسابك
("أفراد مخولون") رشيطة أن نقدم موافقة كتابية ًمسبقة لهذا الفرد وأن نكون
قد تسلمنا جميع الوثائق املطلوبة من ِقبلنا واملتعلقة بهذا الغرض ،مبا يف ذلك
عىل سبيل املثال ال الحرص ،جميع وثائق العمالء ووثائق  KYCوإثبات العالقة
وأي وثائق ذات صلة مبعرفة وخربة األفراد املخولني والتي تسمح لنا بتقرير ما
إذا كان التداول يف عقود الفروقات ( )CFDمناسبًا لهم أم ال وفقًا لرشوط هذه
االتفاقية التي نطلبها فيام يتعلق باألفراد املخول لهم القيام بذلك.
2.9.ال ميكن ألي شخص غري مخول من أحد العمالء أن يترصف كشخص مخول خاص
بأي عميل آخر.
3.9.سنطبق إجراءات تحديد الهوية الخاصة بعمالئنا وأي إجراءات ذات صلة بتقييم
املعرفة والخربة ،وما إذا كانت عقود الفروقات ( )CFDمناسبة ألي عميل أم ال،
فيام يتعلق بأي فرد مقرتح مخول بالطريقة نفسها ،التي ت ُطبق عىل أي عميل
جديد متوقع لدينا.
4.9.نحتفظ بحق رفض املوافقة عىل أي شخص مقرتح مخول وتعليق موافقتنا أو
اإنهائها بالنسبة إىل هذا الشخص املخول بالتداول من خالل حسابك.
5.9.تكون األوامر أو الصفقات التي يتم تنفيذها من خالل حسابك من قبل
األشخاص املخولني ملزمة لك كام لو كانت صادرة من ِقبلك .وتتحمل وحدك
مسؤولية مراقبة األنشطة التي يقوم بها أي شخص مخول تسمح له بالتداول
معنا من خالل حسابك ولضامن أنه يترصف وفقًا لتخويلك.
6.9.حتي يحني الوقت الذي ت ُخطرنا فيه وفقًا ألحكام البند رقم "( 8االستخدام غري
مرخص ") بإنهاء التخويل ألي من األفراد املخولني ،فإنك تتحمل وحدك مسؤولية
أي خسائر تتكبدها كنتيجة ملامرسة نشاط تداول يجريه هؤالء األفراد ،حتى يف
الحاالت التي يتجاوز فيها هؤالء األفراد حدود التخويل أو الترصف بدون إذنك
أو الترصف بطريقة أخرى تنطوى عىل احتيال.
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وضع وتنفيذ األوامر ،اإلبالغ عن المعامالت

فتح املراكز
1.01.مع مراعاة الرشوط الواردة يف هذه االتفاقية ،يجوز لك تحديد أوامر عرب منصات
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التداول اإللكرتوين أو عرب الهاتف.
2.01.يعترب أمرك قد تم قبوله من ِقبلنا كام هو مبني يف منصة التداول ذات الصلة.
3.01.يجب عليك االتصال بنا إذا مل تكن متأكدًا مام إذا كان تم قبول أمرك أم ال أو ما
إذا كان تم تنفيذ التداول أم ال.
4.01.تقع عىل عاتقك مسؤولية التأكد من فهمك لتأثري األمر الذي تحدده معنا يف
مراكزك املفتوحة ،أي إذا كان األمر الذي تحدده معنا يزيد أو يقلل من تعرضك
للكشف يف إطار مركز حايل أم ال ،أو إذا كنت تفتح مرك ًزا جديدًا أم تغلق مرك ًزا
حال ًيا .حيث إننا وافقنا عىل أمر قد حددته ،سنترصف عىل أساس قاعدة "الوارد
أوالً صادر أوالً" استنادًا إىل تسلسل تحديد األوامر من ِقبلك و موافقتنا عليها.
5.01.ال يجوز لك إال فتح مركز أثناء ساعات التداول لسوق األداة املالية األساسية
لعقود الفروقات ( )CFDوره ًنا بالسوق ذات الصلة التي نوفرها إلجراء التداول
وبأي حدود للتداول وأدىن/أقىص حجم للتداول الذي قد نفرضه وفقًا ألحكام
هذه االتفاقية وسياسة تنفيذ األوامر الخاصة بنا .لن تكون قاد ًرا عىل تحديد
أوامر خارج الساعات التي تكون فيها السوق املعنية مفتوحة للتداول ،إال إذا
أوصينا بذلك وبنا ًء عىل الرشوط واألحكام التي قد نحددها يف مثل هذه الحاالت.
6.01.لتحديد أي أمر ،س ُيطلب منك إدخال املعلومات األمنية التي قد نطلبها لهذا
الغرض.
7.01.يجوز لنا تقييد أو تعليق أو إلغاء قدرتك عىل التداول معنا ألغراض منع اإلخالل
بالقوانني واللوائح املعمول بها ،حيث ال يكون لديك ما يكفي من األموال أو
الهوامش لتنفيذ املعاملة ذات الصلة ،أو حيث يسمح لك بامليض قد ًما يف التداول
ذي الصلة الذي من شأنه أن يؤدي إىل انتهاك حدود التداول التي قد نفرضها
وفقًا ألحكام هذه االتفاقية.
8.01.ال نخضع ألي التزام وال نتحقق مام إذا كانت أي افرتاضات تقدمها خالل إجراء
التداول صحيحة أم ال يف الوقت الذي يُجرى فيه التداول.
9.01.حني تحدد أوامر يف عقود الفروقات ( )CFDاملتعلقة باألدوات املالية املعقدة،
فإنك تقر مبوجب ذلك أنك تفهم أنك تدخل ببساطة نشاط التداول مع اإلشارة
إىل السعر أو حركة األسعار لهذه األداة املالية األساسية ،وال يكون لك أي حقوق
يف األداة املالية األساسية هذه نفسها.
غلق املراكز
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 .10.10يجوز لك غلق مركز مفتوح فقط أثناء ساعات التداول يف سوق األدوات املالية األساسية
التي يتعلق بها عقد الفروقات ( )CFDمع مراعاة حدود التداول وأي حجم أدىن/أقىص
للتداول الذي قد نفرضه وفقًا ألحكام هذه االتفاقية .لن تكون قاد ًرا عىل غلق مراكز خارج
الساعات التي تكون فيها السوق ذات الصلة مفتوحة إلجراء التداول.
أنواع األوامر
 .10.11أنواع األوامر املقبولة من ِقبلنا عىل جميع منصات التداول اإللكرتوين تم
تحديدها يف سياسة تنفيذ األوامر ،وميكن أيضً ا أن ت ُعدّل من وقت آلخر .تم
تحديد التفاصيل ذات الصلة ببعض أنواع األوامر ،التي ال تتوفر إال يف منصات
التداول اإللكرتوين املحددة ،يف سياسة تنفيذ األوامر .يف هذه االتفاقية ويف سياسة
تنفيذ األوامر ،تحمل كلمتا "تعليامت" و"أوامر" نفس املعني.
 .10.12بعد تقديم أمر ،تتحمل وحدك مسؤولية أن تظل متا ًحا من أجل تأكيد األوامر
وغريها من االتصاالت األخرى بخصوص حسابك واألوامر إىل أن يتم االنتهاء من
جميع أوامرك املفتوحة .وبالتايل ،عليك مراقبة حسابك كث ًريا عندما يكون لديك
مراكز مفتوحة يف حسابك.
 .10.13يجوز لك أن تقدم لنا تعليامت من خالل النموذج اإللكرتوين من خالل منصة
التداول اإللكرتوين أو شفه ًيا ،حني نسمح بذلك وفقًا لتقديرنا ،من خالل إجراء
مكاملة هاتفية ملكتب التداول لرشكة  .Safecapبغض النظر سواء إذا أصدرت
األوامر عرب الهاتف أو عن طريق منصات التداول اإللكرتونية ،فإنه سيتم تسجيل
مراسالتك .إذا تلقينا أي أوامر عرب الهاتف أو من خالل غريه من الوسائل األخرى،
فقد نطلب منك تأكيدًا كتابيًا لهذه التعليامت .قد ال ميكنك تقديم األوامر عرب
الربيد اإللكرتوين .ومع ذلك ميكننا ،وفقًا لتقديرنا ،أن نطلب منك تأكيد األمر عرب
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الربيد اإللكرتوين .يُرصح لنا باتباع تعليامتك عىل الرغم من إخفاقك يف تأكيدها
كتاب ًيا.
تقع عىل عاتقك وحدك مسؤولية توضيح رشوط أمر ما عند إدخاله ،سواء كان
أمر السوق أو أمر الحد أو أمر وقف الخسارة أو أي نوع آخر من األوامر ،مبا
يف ذلك السعر ذو الصلة وحجم الحصة
نبذل جهودًا معقولة لتنفيذ أي أمر تحدده معنا ،مع األخذ يف االعتبار رشوط
السوق ذات الصلة وسياسة إدارة املخاطر التابعة لرشكة  Safecapفيام يتعلق
مبستويات املخاطر القصوى بشكل داليل ،والحدود التي ميكننا وضعها.
يجوز لنا رفض قبول تعليق تحديد األسعار أو تعليق األمر بشكل مؤقت أو دائم
و/أو قبول األوامر حيث تجاوزنا قيود إدارة املخاطر املحددة داخليًا.
بقبول أوامرك ،ال نضمن أنه سيكون من املمكن تنفيذها أو أن التنفيذ سيكون
ممك ًنا وفقًا لتعليامتك .مبوجب سياسة تنفيذ األوامر ،فقد يستغرق تنفيذ أمر 6
ثوان .يُرجى العلم بأن سعر التنفيذ قد يختلف عن السعر الذي يشري إىل وقت
دخول األمر يف حالة حدوث تغيري يف سعر السوق أثناء تنفيذ األمر.
لن يتم تنفيذ األمر إذا مل نقدم سع ًرا له .لن ننفذ أوامرك إال بأسعار البيع والرشاء
ذات الصلة الخاصة بنا ،بنا ًء عىل اتجاه التداول ووفقًا لرشوط هذه االتفاقية.
ما مل تقدم لنا أم ًرا آخر ،ت ُعترب جميع األوامر التي حددتها معنا "صالحة حتى
إلغائها" ،كام هو موضح يف سياسة تنفيذ األوامر.
تقر أن ،عدة عوامل قد تؤدي إىل حركة حادة يف السعر بني تلقي األمر الخاص
بك وتنفيذه ("انزالق األسعار" أو "تباين آجال االستحقاق السوقية") وقد تكون
مثل هذه الحركة يف صالحك أو قد ترضك .تقر أن انزالق األسعار وتباين آجال
االستحقاق السوقية قد يحدثان نتيجة لعوامل مختلفة قد تكون خارجة عن
إرادتنا ،مبا يف ذلك اختفاء بيانات السوق والتغيريات املفاجئة يف السوق ورسعة
اتصال اإلنرتنت الخاصة بك وارتفاع تقلب أسعار السوق .يف حني أننا نترصف
وفقًا اللتزاماتنا مبوجب القوانني واللوائح املعمول بها يف كل األوقات لتنفيذ
أوامرك ،يف حالة تغري األسعار وحدوث تباين آجال االستحقاق السوقية ،قد ال
يُنفذ أمرك بسعر التنفيذ املقرتح .قد يتم التنفيذ بسعر أسوأ من ذلك بكثري .يف
هذه الحاالت ،سيتم تنفيذ األوامر بأسعارنا ،بنا ًء عىل السعر األول الذي نكون
قادرين عىل الحصول عليه فيام يتعلق باألداة املالية األساسية.
سنتخذ مثل هذه الخطوات املعقولة يف ظل الظروف لتجنب تأثريات تغري
األسعار وتباين آجال االستحقاق السوقية أو تخفيفها ،كام هو موضح يف سياسة
تنفيذ األوامر .لن نسعى للحصول عىل ميزة غري عادلة من انزالق األسعار أو
تباين آجال االستحقاق السوقية أو تخصيص الخسائر الناتجة من االنزالق بني
مراكزنا ومراكز عمالئنا ،بطريقة غري متناسبة أو مسيئة .يف هذا الصدد ،نترصف
يف جميع األوقات وفقًا اللتزاماتنا مبوجب القوانني واللوائح املعمول بها وال سيام
التزاماتنا ذات الصلة بتنفيذ أوامرك وتضارب املصالح.
يف حالة األوامر التي تقدمها والتي تستند إىل األدوات املالية األساسية ،فإن تنفيذ
هذه األوامر يتم فقط خالل ساعات عمل السوق املنظمة ذات الصلة والخاصة
بنا عندما تتزامن هذه الساعات مع ساعات التداول يف السوق املنظمة التي يتم
تداول األدوات املالية األساسية فيها.
ال يفرض علينا أي التزام وال نراقب أو ننفذ أوامر خارج ساعات التداول للسوق
ذات الصلة.
ال يحق لك فتح وضعية إال أثناء ساعات عمل سوق األداة املالية الضمنية لعقود
الفروقات ،وبشكل يخضع لتوفري السوق املعني من قبلنا للتداول وأي حدود
تداول وأي حدود أدىن /أعىل ألحجام التداول قد نفرضها وفقاً ألحكام هذه
االتفاقية .ننصحك مبوجب هذا وبنا ًء عىل األحكام والرشوط أنه ،كتصغري لهذا،
سيكون بوسعك وضع األوامر بعد ساعات العمل عندما يكون السوق املعني
مفتوحاً للتداول.
لن يكون بوسعك إغالق الوضعيات بعد ساعات العمل عندما يكون السوق
املعني مفتوحاً للتداول .إال أننا ننصحك مبوجب هذا وبنا ًء عىل األحكام
والرشوط أنه بوسعك وضع أوامر قيد االنتظار أثناء ساعات مع بعد التداول.
ستبقى هذه األوامر غري فاعلة ،وميكن تغيريها حتى ساعات العمل ،وسيتم
تنفيذها يف الساعات التي يكون السوق املعني مفتوحاً للتداول بها .نحتفظ
بالحق بتغيري هذه األحكام عن طريق تعديل هذه االتفاقية.
صفحة 13

 .10.26إذا تم تداول سوق من خالل سعر التنفيذ املقرتح ألحد األوامر خارج ساعات
عملنا ولكن مع فتح ساعات التداول التي تم فيها استعادة السوق وبالتايل ال
يتم تجاوز سعر التنفيذ املقرتح ،فلن ننفذ ذلك األمر يف ساعات التداول وال يعترب
أمرك ساري املفعول.
 .10.27أنت مسؤول عن مراقبة تنفيذ األوامر التي تضعها معنا.
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سياسة تنفيذ األوامر
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ت ُنفذ األوامر وفقًا لسياسة تنفيذ األوامر والتي تعد جز ًءا ال يتجزأ من مجموعة
الوثائق القانونية الخاصة بالعمالء وهذه االتفاقية.
عند تنفيذ األوامر ،نلتزم بواجبنا إزاء التعامل مع العمالء بشكل عادل.
مبوجب القوانني واألنظمة املطبقة ،من املتطلب منا اتخاذ جميع الخطوات
الكافية لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة عند تنفيذ أوامرك .نحدد يف سياستنا لتنفيذ
الطلب العملية التي ننفذها سعيًا لتحقيق أفضل تنفيذ ممكن لك ،وصفتنا
بالتعامل والتضاربات املحتملة .فيام يتعلق بعمالء التجزئة ،يتم تحديد أفضل
نتيجة ممكنة من ناحية أخذ كل يشء بعني االعتبار ،مبا يف ذلك كيفية تحديدنا
ألسعارنا والتكاليف املرتبطة بالتنفيذ ،والتي ينبغي أن تشمل جميع النفقات
التي تتكبدها والتي ترتبط بشكل مبارش بتنفيذ األمر ،مثل رسوم مواقع التنفيذ
ورسوم املقاصة والتسوية وأي رسوم أخرى يتم دفعها ألطراف ثالثة مشرتكة
يف تنفيذ األمر .عىل الرغم من أحكام هذا البند ،إذا وجدت تعليامت محددة
من جانبك ،فإننا سنسعى إىل تنفيذ األمر وفقًا للتعليامت املحددة ،مع مراعاة
األحكام الواردة هنا ،ولكن سنأخذ بعني االعتبار أنواع األوامر وانزالق األسعار
وتباين آجال االستحقاق السوقية عىل النحو املبني يف هذه االتفاقية.
للوفاء بالتزاماتنا لك فيام يخص تنفيذ أوامرك ،نأخذ يف االعتبار عوامل التكاليف والرسعة
واحتاملية التنفيذ والتسوية والحجم والطبيعة وأي اعتبار آخر ذي صلة بتنفيذ األمر.
ميكن إيجاد تفاصيل أفضل  5مواقع تنفيذ وجودة التنفيذ عىل نطاق جميع منتجاتنا
امتثال ملتطلباتنا التنظيمية.
عىل موقعنا اإللكرتوين ،ويتم تحديثها عىل أساس سنوي ً
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نشاط صنع السوق
 .10.33نحن صانعو سوق يف عقود الفروقات ( )CFDالتي تتداول بها والتي نقدم
أسعارنا لها .نتعامل يف الحساب الخاص الذي يعد مكان التنفيذ الوحيد لعقود
الفروقات ( .)CFDيف التعامل معك كصانع سوق ،نهدف إىل تحقيق أفضل
نتيجة ممكنة لك عىل أساس ثابت ،بحيث تكون النتيجة هي نفسها التي ميكن
تحققها يف أماكن أخرى عىل األقل .نستخدم مصادر أسعار مستقلة وموفري
سيولة الستخالص أسعارنا وتقييمها.
 .10.34نحن الطرف املقابل لكل تداول .نلفت انتباهك إىل حقيقة أنه مبجرد فتح مركز
معنا ،فسيتعني عليك التعامل معنا لغلق املركز أي لن ميكنك غلق املركز مع
رشكة أخرى قد تقدم أسعار مختلفة أو تنقل مركزك لرشكة طرف "آخر" .عندما
تتداول بعقود الفروقات ( )CFDمع مدة انتهاء صالحية محددة ،ستخضع
لرتتيبات التسعري لدينا عند انتهاء مدة صالحية عقد املشتقات ،مبا يف ذلك
ترتيبات التحول إىل عقود جديدة.
األسعار
 .10.35نحدد سع ًرا ذا اتجاهني لكل عقد فروقات ( )CFDنقدمه .يتكون السعر ذو
االتجاهني هذا من سعر البيع (هو أقل سعر ميكنك كعميل "بيع" عقد الفروقات
( )CFDبه) وسعر الرشاء (هو أعىل سعر ميكنك كعميل "رشاء" عقد الفروقات
( )CFDبه) .يُشار إىل الفرق بني سعر البيع والرشاء لكل عقد فروقات ()CFD
نقدمه بـ "فارق األسعار".
 .10.36نقبل األوامر بأسعارنا فقط ،رشيطة أن تظل هذه األسعار سارية ومتوفرة يف
الوقت الذي ترسل فيه األمر ذا الصلة.
 .10.37يجوز لنا تغيري أسعارنا املحددة يف أي وقت من األوقات .سترسي أي تعديالت
عىل األسعار فو ًرا.
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نوفر أسعا ًرا لعقود الفروقات ( )CFDكام هو مبني يف سياسة تنفيذ األوامر.
مبا أن عقود الفروقات ( )CFDتعتمد عىل أسواق السيولة املالية أو األسواق
املنظمة حيث يتم التداول يف األدوات املالية األساسية ،فإن أسعارنا تعتمد عىل
أسعار منشورة  /ميكن أن يتم التحقق منها خارجيًا والتي تعكس مجموعات
السيولة الفعلية األساسية أو السعر املرجعي العام .إذا مل يتوفر مصدر للسعر
املفضل مؤقتًا أثناء ساعات العمل ،يجوز لنا تنفيذ تداول عقد فروقات ()CFD
بنا ًء عىل سعر آخر تداول ُمنفّذ يف األداة األساسية أو يجوز لنا طلب سعر من
صانع سوق معروف لدينا ليقدم تسعري مناسب يف أحد األدوات .لن نضع سع ًرا
خاصا بنا إذا توفر سعر مرجعي عام ذو صلة.
مرجع ًيا ً
ويف الحاالت هي التي تتطلب فيها الظروف مامرسة السلطة التقديرية أو
الحكم يف تحديد سعرنا ،فإننا سنفعل ذلك بشكل معقول بعد عملية واضحة
وميكن التحقق منها .بنا ًء عىل طلبك ،سوف نقدم لك املزيد من املعلومات حول
الخطوات املتخذة لتنفيذ أوامرك ،يف الحاالت التي متارس فيها هذه السلطة
التقديرية.
يف سياق أداء التزامات التنفيذ ،قد نقرر ترتيبات التحوط واتخاذها مع مختلف
األطراف املقابلة و/أو موفري السيولة .يجوز لنا التحوط أو تنفيذ األوامر من
خالل الدخول يف معامالت مع وسطاء آخرين ،مبا يف ذلك ،عند االقتضاء ،وسطاء
آخرين يف مجموعتنا .عندما يؤدي ذلك إىل نشوب نزاع أو تضارب محتمل يف
املصالح ،فسيتم إدارة ذلك أو الكشف عنه وفقًا ألحكام سياستنا إلدارة سياسة
تضارب املصالح .عندما ننفذ أم ًرا أو نقيد تداوالً بجهة خارجية ،وهو األمر الذي
قد يؤثر عىل جودة التنفيذ الذي نقدمه لك ،يتعني علينا أن نؤكد أن الرتتيبات
بيننا وبني الجهة الخارجية هذه يتم إجراؤها بشكل مبارش وال تتعارض مع
التزاماتنا مبوجب القوانني واللوائح املعمول بها .ويف جميع الحاالت ،ال تؤثر
ترتيبات التحوط هذه عىل األسعار التي نقدمها والرتتيبات الشاملة لوضع
األسعار كام هو موضح أعاله ويف سياسة تنفيذ األوامر.
يف بعض الحاالت ،مثل اإلخفاقات التكنولوجية أو غريها من األنظمة األخرى
أو يف حالة يف األحداث القهرية ،قد ال نتمكن من تقديم سعر للسوق .من
املرجح أال تظل األسعار ،التي نستخلصها من محادثة من ِقبل ممثلنا ،متوفرة
إذا مل يتم قبولها عىل الفور .نحتفظ بحق رفض تنفيذ أمرك إذا كنا نعتقد بشكل
معقول أننا ،عند تنفيذ األوامر يف هذه الظروف ،لن نكون قادرين عىل االمتثال
اللتزاماتنا مبوجب القوانني واللوائح املعمول بها .تكون فروق األسعار الخاصة
بنا متغرية اعتامدًا عىل األصول .ننرش فروق األسعار الخاصة بنا عىل موقعنا
اإللكرتوين وقد تختلف بنا ًء عىل منصة التداول اإللكرتوين.
يقصد بفرق السعر املتغري أن فرق السعر سيتغري خالل اليوم ،بنا ًء عىل تقلب
السوق والسيولة املتوفرة .متثل فروق األسعار أفضل أسعار البيع والرشاء التي
ميكننا الحصول عليها من موفري السيولة أو البورصات األساسية أو غريها من
موفري بيانات األسعار .نقوم بتحديد حد أدىن لقيمة فروق األسعار املتغرية ،مام
يعني أن فرق السعر قد يكون منخفضً ا عند املستوى امل ُحدد ُمسبقًا وميكن أن
يتأرجح فوق ذلك املستوى وفقًا لظروف السوق .يتم نرش هذه القيم الدنيا عىل
موقعنا.
يحق لنا تغيري فروق األسعار مام يعكس فرتات تقلب السوق املتزايد الفعيل
أو املحتمل يف أسعار األدوات املالية األساسية أو تقلب سوق آخر ناجم عن
األحداث السياسية أو االقتصادية.
إن أسعار عقد الفروقات ( )CFDالخاصة بنا هي أسعار ملكية مستمدة من
أسعار السوق السائدة ("منشورة")لألدوات املالية األساسية يف األسواق ذات
الصلة؛ حيث يتم تداول األدوات األساسية بها أو من غريها من مصادر لبائعي
بيانات الجهات الخارجية السارية .إننا نتخذ جميع الخطوات املعقولة الكافية
للحصول عىل أفضل سعر ممكن لعمالئنا.
ميكن العثور عىل مزيد من التفاصيل حول كيفية تعيني وتغيري فروق األسعار يف
سياسة تنفيذ األوامر.
عىل الرغم من أحكام هذه االتفاقية األخرى ،ينبغي عليك االمتثال ألي قواعد
منطقية نبلغك بها بني الحني واآلخر فيام يتعلق بأنشطتك عىل منصة التداول
اإللكرتونية ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،حجم املعامالت أو أي رشوط أخرى قد
تنطبق عىل عمليات تداولك.
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األداء والتسوية
.10.47
10.48

10.49
10.50

10.51
10.52
10.53
10.54

سوف تقوم فو ًرا بتسليم أي تعليامت أو أموال أو مستندات يتم تسليمها من
قبلك مبوجب معاملة ،ووفقًا لتلك املعاملة املعدّلة بأي تعليامت مقدمة من
ِقبلنا.
يتم تسوية املعامالت بـ "العملة األساسية" ما مل نتفق عىل خالف ذلك .عند
غلق مركز لعقد الفروقات ( ،)CFDفسيتم تحويل أي أموال ودفعها لك بـ
رسم فيام يتعلق بهذا التحويل .تتوفر رسوم
"العملة األساسية" .يجوز أن نفرض ً
التحويل الخاصة بنا عىل سياسة تنفيذ األوامر.
إنك تدخل يف املعاملة عن طريق "الرشاء" أو "البيع" .ميكنك رؤية أسعار البيع
والرشاء لألدوات املالية يف السوق الضمنية عىل املنصة اإللكرتونية املعنية.
إذا اشرتيت أداة مالية ،فسيكون احتساب املعاملة وأي عمولة واجبة الدفع
وجميع الرسوم والرضائب املطبقة بعني االعتبار من مسؤوليتك ،وسيتم خصمها
من حسابك وسنحتفظ بها كتسوية قيد االنتظار .لن تتم معاملة املبالغ
املخصومة عىل أنها أموال العميل يف يوم التسوية املتوقعة .إذا مل تحدث التسوية
يف يوم التسوية املتوقعة ،ستتم معاملة األموال عىل أنها أموال العميل.
إذا بعت أداة مالية ،فسيكون احتساب املعاملة ناقص أي عمولة وجميع الرسوم
والرضائب املطبقة متوف ًرا يف حسابك إلعادة استثامره ،وسيكون متوف ًرا للسحب
حاملا تتم تسوية املعاملة.
من مسؤوليتك التأكد طوال الوقت من توفر أموالً متبقية يف حسابك كافية
لتلبية أي تسوية ألية معاملة وجميع الرسوم والرضائب املرتبطة بها.
كل أداة مالية تدخل بها ستكون ملزمة لك.
وحده تأكيد التداول /التسوية الذي يتاح للعميل يعترب تأكيدًا من  Safecapعىل
تنفيذ املعاملة .يف حال اعتقاد العميل أنه قدم تعليامت أو أمر ،ولكنه مل يستلم
تأكيد التداول /التسوية ،ينبغي عىل العميل االتصال بـ Safecapعىل الفور .يف
حال عدم تقديم مثل هذا اإلشعار فو ًرا من العميل ،قد يتم اعتبار أن األمر أو
معاملة العقد ال وجود له أو لها بحسب حرية  Safecapبالترصف حتى لو كانت
 Safecapقد استلمتها.

صيانة النظام
 .10.55ترتبط الصيانة الفنية املجدولة مبواعيد صيانتنا ملنصاتنا للتداول وأنظمتنا لضامن
مواصلتها العمل بشكل صحيح وتقديم الخدمة لك .وهي ال تشمل الحاالت التي
نضطر بها ملعالجة أعطال فنية وإصالح األخطاء بسبب أحداث أو ظروف غري
مخطط لها.
 .10.56نجري الصيانة الفنية املجدولة عىل منصاتا للتداول اإللكرتوين عاد ًة من الساعة
 6:00حتى الساعة  12:00بتوقيت غرينيتش (الساعة  5:00إىل الساعة  11:00أثناء
التوقيت الصيفي) مرة واحدة كل ( 14أربعة عرش) يوماً يف أيام األحد ("ساعات
الصيانة") أو يف أي تاريخ أو أي وقت آخر قد نبلغك به عن طريق منحك إشعار
قبل  48ساعة .إال أننا نحتفظ بالحق بتمديد ساعات الصيانة بحسب حريتنا الفردية
واملطلقة بالترصف ،ويف هذه الحال ،سنبلغك مبثل متديد ساعات الصيانة هذا
عن طريق نرش إشعار مرتبط عىل موقعنا اإللكرتوين ،أو عن طريق إرسال رسالة
بريد إلكرتوين إليك ،أو عن طريق أية وسيلة تواصل أخرى مسموحة مبوجب هذه
االتفاقية .باستثناء أي يشء يناقض هذه االتفاقية ،ينبغي أال تتمكن من الولوج إىل
منصاتا للتداول اإللكرتوين أو تقديم أية طلبات أثناء ساعات الصيانة .إنك تقر بأنك
تتحمل املسؤولية عن البقاء عىل اطالع عىل ساعات الصيانة التي قد تنطبق يف أي
أسبوع ميالدي عن طريق مراجعة اإلعالنات عىل موقعنا اإللكرتوين.
 .10.57ينبغي أن تكون عقود فروقات العمالت املشفرة متاحة عاد ًة للتداول عن طريق
منصاتنا للتداول اإللكرتوين ،من الساعة  23:00بتوقيت غرينتش من يوم األحد حتى
الساعة  22:00بتوقيت غرينتش من يوم الجمعة ،رشيطة عمل البورصة الضمنية
التي نشتق منها األسعار املعنية .قد تتنوع ساعات العمل لألصول املختلفة يف فئة
العمالت املشفرة ،وبغض النظر عىل اإلشارة العامة املبينة يف هذه الفقرة ،10.57
ينبغي عليك مراقبة موقعنا اإللكرتوين إلبقاء نفسك عىل اطالع عىل ساعات العمل
املطبقة عىل عقود فروقات عملة مشفرة معينة .نحتفظ بالحق بتغيري ساعات

التداول لعقود فروقات العمالت املشفرة وساعات الصيانة ملثل عقود الفروقات
هذه وفقاً للفقرة  10.56أعاله .إنك تقر أنه تم إبالغك بحسب األصول بأن مثل
هذه الصيانة قد تؤثر عىل قدرتك عىل تداول مثل عقود الفروقات هذه .ملعرفة
أحدث ساعات التداول واإلعالنات املرتبطة املتعلقة بالصيانة ،الرجاء الرجوع إىل
نافذة املعلومات لكل أداة مالية يف املنصة عىل موقعنا اإللكرتوين .قد نبلغك أيضاً
عن طريق الربيد اإللكرتوين أو أية وسيلة إشعارات أخرى مسموحة مبوجب هذه
االتفاقية .لقد تم إبالغك بحسب األصول بأنه كام هو الحال مع كافة أوامر عقود
الفروقات ،قد تحدث تحركات متقلبة يف السوق الضمني أثناء ساعات الصيانة ،مام
قد يؤثر بشدة وبشكل جوهري عىل سعر تنفيذ أي أمر عقود فروقات عمالت
مشفرة تم وضعه قبل مثل ساعات الصيانة هذه .لتجنب أي شك ،يجب أن تتحمل
بشكل فردي مخاطر مثل تحركات األسعار الشديدة هذه ،ويجب أن تنطبق أحكام
هذه الفقرة  10والفقرة  12.3بشكل كامل عىل تداولك عقود فروقات العمالت
املشفرة.
 .10.58ألغراض هذه االتفاقية ولتجنب أي شك ،يجب معاملة ساعات الصيانة دامئاً عىل أنها
ساعات توقف عن التداول".
 .10.59فيام يتعلق بالصيانة الفنية العاجلة وغري املجدولة والتي قد تفرضها أخطاء فنية و/
أو خلل و /أو أعطال عىل سبيل املثال ،نحتفظ بالحق بإجراء مثل هذه الصيانة يف
أي وقت .رغم أنه ينبغي علينا بذل جهود معقولة ملنحك إشعار مسبق مبثل هذه
الصيانة ،فقد ال يكون هذا عملياً دامئاً بسبب الرضورة امللحة ملثل هذه الصيانة .إنك
تتنازل مبوجب هذا عن أية مطالبات قد تكون لديك ضدنا نتيجة لعدم توفر منصاتنا
للتداول اإللكرتوين بسبب الصيانة الفنية غري املجدولة مبوجب الفقرة .10.59
الغ عن املعامالت
 .10.60مبوجب أحكام توجيه أسواق السندات املالية  ،2من املتطلب منا اإلبالغ عن
معامالت األدوات املالية التي يتم قبولها للتداول يف سوق منتظم أو موقع
تداول داخل االتحاد األورويب ،بغض النظر عام إذا كانت معامالتك قد حدثت
يف أو خارج مثل األسواق املنتظمة أو مواقع التداول هذه .وفقاً لهذا ،فعلينا،
وأنت تفوضنا هنا بشكل غري قابل للنقض بهذا ،اإلبالغ عن جميع معامالت
عقود الفروقات التي تقوم بها حيثام تكون األدوات املالية مقبولة للتداول يف
سوق منتظم أو أي موقع تداول آخر داخل االتحاد األورويب ،إىل مفوضية قربص
للسندات والتداول ( )CySecبصفتها سلطة التنظيم يف بالدنا.
 .10.61يجب عليك تزويدنا عند الطلب بجميع وكافة املعلومات التي قد تكون متطلبة
منا مبوجب توجيه أسواق السندات املالية  2أو أية قوانني وأنظمة مطبقة أخرى
لالمتثال لواجباتنا التي تلزمنا باإلبالغ مبوجب الفقرة  10.60أعاله.
 .10.62من دون االنتقاص من عمومية املذكور آنفاً ،يجب عليك أن تزودنا بالوثائق
التالية (بتنسيق نعتربه مرضياً):
	)(iحيثام تكون شخصاً طبيعياً ،عليك تزويدنا بإثبات الهوية الذي قد يكون
متطلباً منا مبوجب توجيه أسواق السندات املالية  .2قد تتنوع مثل
معلومات إثبات الهوية هذه بحسب بلد إقامتك وقد تتضمن ،عىل سبيل
املثال ،رقم ،CONCAT ID
	)(iiحيثام تكون هيئة قانونية أو رشكة ،عليك تزويدنا مبع ّرف الهيئة القانوين،
وهو رمز عددي رقمي يتألف من  20خانة بنا ًء عىل معايري ISO 17442
التي وضعتها منظمة املعايري الدولية (آيزو).
 .10.63إذا تعذر عليك االلتزام مبتطلبات الفقرتني  10.61و 10.62أعاله ،سيكون متطلباً
منا رفض تداولك معنا ،ويجب أن منتلك الحق ،بحسب حريتنا الفردية بالترصف
ومن دون إشعار ،مباييل:
	)(iرفض قبولك كعميل ،و /أو
	)(iiتعليق حسابك معنا إىل أن متتثل للمتطلبات املذكورة آنفاً ،و /أو
	)(iiiإنهاء هذه االتفاقية بأثر فوري.
يجب عليك أن تعوضنا وتعفينا عن ومن أي وجميع الخسائر واملطالبات واألرضار
والنفقات التي قد نتكبدها نتيجة لعدم امتثالك ملتطلبات الفقرتني 10.61و 10.62أعاله.
تهالك األدوات املالية ذات الرافعة املالية
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 .10.64يتطلب توجيه أسواق السندات املالية  2منا إبالغ العمالء الذي يحتفظون
بوضعيات عىل األدوات املالية ذات رافعة مالية ،حيثام تتهالك القيمة املبدئية
ملثل هذه األدوات املالية بنسبة  ،10%ومبضاعفات  10%بعدها .يجب أن
منتثل لهذه الواجبات عن طريق نرش اإلعالنات املعنية عىل منصات التداول
اإللكرتونية.
.11

خدماتنا األخرى

1.11.كجزء من خدماتنا التي نقدمها مبوجب هذا ،قد نزودك بالخدمات اإلضافية
التالية:
−تنبيهات التداول ،حيث قد نبلغك بأحداث السوق واألحداث السياسية وأحداث
االقتصاد الكيل والجزيئ (مثل إجراءات البنوك املركزية وما إىل ذلك) الوشيكة،
والتي قد تؤثر عىل األسعار ،وحركات األسعار املهمة لفئات معينة .كام سنبلغك
بأي تنبيهات أخرى قد نعتربها مرتبطة بتداولك.
−الخدمات التعليمية ،حيث قد نزودك باملواد التي ترشح لك ،عىل سبيل املثال
ال الحرص :السامت املميزة ملنتجات عقود الفروقات الخاصة بنا وطريقة عملها،
واملبادىء األساسية للتحاليل االقتصادية والفنية ،وتوضيحات حول إسرتاتيجيات
التداول العامة ،وأي مواد تعليمية أخرى قد نجدها مفيدة ألنشطة /تجربة
تداولك.
−التحديثات الترشيعية -سنبقيك عىل اطالع عىل آخر التطورات الترشيعية ،والتي
قد يكون لها تأثري عىل األسواق وتداولك بحسب وجهة نظرنا.
−تحديثات املنصة -نجري بانتظام تحديثات وترقيات عىل منصاتنا اإللكرتونية
للتداول ،وينبغي علينا التأكد من توضيح مثل هذه التحديثات واملميزات
الجديدة عىل منصتنا لك.
2.11.ينبغي علينا ،وأنت تفوضنا ،بأن نقدم لك الخدمات املحددة يف الفقرة 11.1
أعاله عن طريق الربيد اإللكرتوين والرسائل النصية واإلشعارات اللحظية ،إىل
جانب منصاتنا .عىل سبيل املثال ال الحرص ،قد تشمل املواد التي ينبغي أن
نقدمها لك أثناء تقديم مثل هذه الخدمات ملفات  PDFونصوص الربيد
اإللكرتوين ومواد برصية ونصية أخرى.
3.11.من املفهوم واملتفق عليه أن الخدمات املحددة يف الفقرة  11يتم تقدميها عىل
أساس غري اتكايل فقط .إنك تتعهد وتكفل لنا أنه ينبغي أال تعتمد عىل املواد
املقدمة لك مبوجب هذه الفقرة  11عند اتخاذ قرارات متعلقة باالستثامر
والتداول أو عند تحديد إسرتاتيجيتك للتداول .إننا ال نقدم أي كفالة حول دقة
أو اكتامل أو مالءمة املعلومات التي نقدمها لك فيام يتعلق بالخدمات املحددة
يف الفقرة  11.1أعاله.
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القيود المفروضة على قبول الطلبات

1.21.يجوز أن ،لكن لسنا ملزمني ،نقبل تعليامت لدخول معاملة .إذا رفضنا دخول
معاملة مقرتحة ،فلن نكون ملزمني بإعطاء سبب ولكن سنخطرك بذلك عىل
الفور.
2.21.يجوز لنا أن نرفض ،بشكل معقول،قبول  -كليًا أو جزئيًا  -أي أمر تضعه أو تقبله من
أجل منع أو استمرار حدوث مخالفة القوانني واللوائح املعمول بها ،حيث ال يكون
لديك ما يكفي من األموال أو الهامش لتنفيذ املعاملة ذات الصلة أو حيث يكون
مسموح لك بامليض قد ًما يف تداول ذي صلة من شأنه أن يؤدي إىل خرق يف أي حدود
للتداول محددة من ِقبلنا وفقًا ألحكام هذه االتفاقية أو سياسة إدارة املخاطر لدينا.
3.21.يف بعض الحاالت املحدد ،مثل وقوع ظرف قهري أو غريه من األحداث حيث
تكون البيانات غري متوفرة مؤقتًا ،عىل سبيل املثال حيث ال تتوفر األسعار يف
األدوات املالية األساسية أو يتم تحديد األوامر خارج ساعات التداول أو يف أوقات
تكون فيها حركة حادة يف السوق ،مام يجعل تحديد أسعار األسواق ذات الصلة
أم ًرا صع ًبا أو حيث يتم تحديد أوامرك خارج ساعات التداول ذات الصلة لألدوات
املالية األساسية وساعات التداول ،فإنه يجوز لنا أن نحيد عن عملية تحديد

السعر املنصوص عليها يف هذه االتفاقية.
4.21.حظر الوضعيات القصرية :ال يحق لك إال بيع األدوات املالية التي تحتفظ بها يف
حسابك عند وقت البيع ،إذا كان لديك اشرتاكات يف أداة مالية لبيع أداة مالية مل
تكن متتلكها عند وقت البيع وال تحتفظ بها يف حسابك ،فإنك متنحنا تفويضً ا إما
إللغاء تلك األداة املالية إذا مل يتم نفيذها بالفعل ،أو يف حال تنفيذها بالفعل،
رشاء األداة املالية املعادلة بالكمية املعادلة بالنيابة عنك وعىل حسابك ،وتوافق
عىل أن تتحمل املسؤولية عن أي غرامات أو رسوم مرتبطة نتكبدها نحن أو
أنت.
5.21.األسهم األمريكية :س ُيطلب منك التوقيع عىل النموذج الرضيبي األمرييك املرتبط
قبل أن نقبل أي تعليامت منك لرشاء أداة مالية ترتبط باألسهم املدرجة يف
الواليات املتحدة األمريكية .إذا مل تقدم لنا سابقًا منوذج رضيبي أمرييك صالح
أسهم أمريكية ،سنطلب منك تعبئة النموذج الرضيبي
رغم أنك متتلك بالفعل ً
األمرييك املرتبط .إذا مل ت ُرجع النموذج الرضيبي األمرييك املعبأ واملوقع قبل
التاريخ الذي نحدده (غالبًا خالل فرتة  30يو ًما) ،نحتفظ بالحق بحجز الحد
األقىص من املتطلبات الرضيبية (أي .)%30
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الحد األدنى واألقصى لحجم التداول

1.31.يحق لنا (لكن لسنا ملزمني) وضع قيود و/أو معايري للتحكم يف قدرتك عىل وضع
أوامر وفقًا لتقديرنا املطلق .يجوز لنا أن نطلب منك يف أي وقت أن تحدد عدد
املراكز املفتوحة التي قد متتلكها معنا .تتحمل مسؤولية التأكد من أنك عىل علم
يف جميع األوقات بالحد األدىن أو الحد األقىص ألحجام التداول أو الحصص التي
قد حددناها.
2.31.قد يتم تعديل قيود و/أو معايري مثل هذا التداول أو زيادتها أو تقليلها أو إزالتها
أو إضافتها من جانبنا وفقًا لتقديرنا املطلق وقد تتضمن (عىل سبيل املثال ال
الحرص) ما ييل:
)aضوابط عىل الحد األقىص ملبالغ األوامر والحد األقىص ألحجام األوامر؛
)bضوابط عىل إجاميل خطر التعرض؛
)cضوابط عىل األسعار التي قد يتم تقدميها يف األوامر (لتتضمن (عىل سبيل املثال
ال الحرص) الضوابط عىل األوامر التي تكون عند سعر يختلف كث ًريا عن سعر
السوق يف وقت تقديم األمر لنا؛
)dضوابط ت ُنفذ فيام يتعلق مبنصات التداول اإللكرتوين لتتضمن (عىل سبيل املثال
ال الحرص) أي إجراءات تحقق للتأكد من أي أمر أو أوامر معينة تأيت منك)؛ و/أو
)eأي قيود أخرى أو معايري أو ضوابط والتي نطلبها للتنفيذ وفقًا للقوانني واللوائح
املعمول بها.
3.31.يعتمد تباين أي حد أقىص أو أدىن ألحجام التداول عىل عوامل مختلفة كام يتم
وصفها يف سياسة تنفيذ األوامر.
4.31.ميكن أن يتم تزويدك يأي تفاصيل عن الحد األقىص أو األدىن ألحجام التداول.
تقع عىل عاتقك مسؤولية البقاء عىل علم بأي حد أقىص أو أدىن ألحجام التداول
التي قد تكون ُمطبقة يف أي وقت.
5.31.يجوز لنا ،وفقًا لتقديرنا ،أن نتنازل عن أي حد أقىص أو أدىن ألحجام التداول
والتي قد تكون ُمطبقة يف أي وقت.
.14

رسوم التمويل وترحيل تاريخ استحقاق عقود الفروقات

 .14.1قد يتم تطبيق رسوم ترحيل يومية لكل ليلة عىل كل وضعية مفتوحة للرصف
األجنبي /عقد الفروقات عند إغالق يوم التداول لـ .SAFECAPإذا تم تطبيق
مثل هذه الرسوم ،سيتم طلب سدادها إما بواسطتك مبارشة لنا أو سنسددها
نحن لك ،بحسب نوع الرصف األجنبي /عقد الفروقات وطبيعة الوضعية
التيتحتفظ بها .قد تختلف طريقة حساب رسوم الرتحيل بحسب نوع الرصف
األجنبي /عقد الفروقات الذي تنطبق عليها .عالوة عىل ذلك ،يختلف مبلغ رسوم
الرتحيل ألنه مرتبط بأسعار الفائدة املرصفية الحالية )مثل الليبور .( LIBOR
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ستظهر الرسوم عىل حسابك يف نهاية يوم التداول.
 .14.2نحتفظ بالحق بتغيري طريقة حساب رسوم الرتحيل وأسعار الرتحيل و /أو أنواع
الرصف األجنبي /عقود الفروقات التي قد تنطبق عليها مثل هذه الرسوم.
 .14.3ستكون التغيريات عىل أسعار فائدة رسوم الرتحيل واحتسابها بحسب تقديراتنا ،وقد
تكون من دون إشعار مسبق .ينبغي عليك االطالع عىل موقعنا اإللكرتوين ملعرفة
األسعار املطبقة /الحالية التي يتم تقاضيها .قد تتغري األسعار برسعة نظرأ لظروف
السوق (التغيريات يف أسعار الفائدة وتقلب األسعار والسيولة وما إىل ذلك) ،ونظرا ً
لألمور املرتبطة باملخاطر التي تحددها  Safecapحسب تقديرها الخاص.
 .14.4سيتم ترحيل أي صفقة مفتوحة للرصف األجنبي /عقود الفروقات يحتفظ بها
العميل يف نهاية يوم التداول كام نحددها نحن أو عىل مدار عطلة نهاية األسبوع
تلقائياً إىل يوم التداول التايل لتجنب أي إغالق آيل والتسوية املادية للصفقة .إنك
تقر أنه عند ترحيل مثل هذه الصفقات إىل يوم التداول التايل ،سيتم إما إضافة
فرق السعر أو حسمه من حسابك فيام يتعلق مبثل صفقات الرتحيل هذه.
نعلمك بأنه سيتم رضب الرسوم ،كام هو محدد يف املوقع اإللكرتوين ،بثالثة (×)3
يف األوقات التالية:
	)(iلجميع عقود الفروقات ما عدا أنواع عقود الفروقات املحددة يف النقطة
	)(iiأدناه وعقود الفروقات املتوفرة للتداول طوال أيام األسبوع -يف كل يوم جمعة
بالساعة  22:00بتوقيت غرينيتش ( 21:00بحسب التوقيت الصيفي)،
	)(iiiلعقود فروقات العمالت (الرصف األجنبي) -يف كل يوم أربعاء بالساعة
 22:00بتوقيت غرينيتش ) 21:00بحسب التوقيت الصيفي(،
6.41.إننا نعلمك بأنه يتم تقايض الرسوم عن معامالت عقود الفروقات ،التي يتم
تفعيل التداول بها طيلة أيام األسبوع ،عىل أساس يومي ،وأنها ال تخضع لعامل
رضب يوم الجمعة/أربعاء املطبق عىل املعامالت األخرى .ستظهر جميع رسوم
الرتحيل يف حسابك عىل أنها رسوم "مقايضة" أو "متويل" أو ائتامن بحسب منصة
التداول التي تستخدمها.
 .14.5ما مل يتم تحديد غري ذلك ،يكون عقد الفروقات املرتبط بأداة مالية مستقبلية
ذو تاريخ استحقاق .ولكن ينبغي أن تدرك أنه ال يتم تداول عقود الفروقات يف
املستقبليات قبل تاريخ االستحقاق الدقيق لألداة املالية املستقبلية الضمنية.
وبدالً من ذلك ،ما مل تغلق أنت أمر عقد الفروقات املرتبط ،يتم ترحيل عقود
الفروقات تلقائياً إىل العقد والسعر املستقبيل الضمني ،ويتم ذلك عادة يف آخر
يوم جمعة (أو ،يف حالة عقود فروقات العمالت املشفرة ،يوم الخميس) قبل
تاريخ االستحقاق الرسمي .وهذا يسمى ترحيل تاريخ االستحقاق.
 .14.6قد نعلمك حول االستحقاق املتوقع للعقود الضمنية املستقبلية عىل موقعنا
اإللكرتوين .ولكن يرجى املالحظة أنه ال ميكننا تقديم معلومات التعديل
حول الرتحيل مسبقاً وقبل حدوث التعديل .بالتايل ،ينبغي عىل العمالء ذوي
الوضعيات املفتوحة والذين ال يرغبون برتحيل وضعياتهم إىل العقد املستقبيل
القابل للتداول الجديد إغالق وضعياتهم و /أو إلغاء األوامر قبل تاريخ الرتحيل
وفتح وضعية جديدة بعدها بحسب تقديراتهم الخاصة.
 .14.7ستتم إضافة /حسم فرق السعر بني سعر العقد املستقبيل املتنتهي الضمني ألمر
عقد الفروقات األصيل كام هو عند تاريخ االستحقاق وسعر عقد املستقبليات
املرحل (الجديد) الضمني ألمر عقد الفروقات الجديد ساري املفعول (لكونه
السعر املستقبيل الضمني التايل املشار إليه أعاله) إىل حسابك عن طريق
تعديالت سلبية /إيجابية عىل حسابك ،بشكل يتناسب مع األمر الخاص بك.
عندما يحدث ترحيل االستحقاق ،سنتقاىض منك مبلغ (سيتم تضمينه من رسوم
"املقايضة" أو "ترحيل االستحقاق" بحسب منصة التداول التي تستخدمها)
سيكون معادالً للفارق الهاميش لعقود الفروقات التي يتم ترحيلها .يتوازى
هذا بشكل مطابق مع التكلفة التي كنت ستتكبدها لو تم إغالق أمر عقد
الفروقات الخاص بك يف تاريخ االستحقاق مام سيجعلك تضطر لفتح أمر عقد
فروقات جديد بنا ًء عىل العقد املستقبيل الجديد .ينبغي تحديد هذه الرسوم
(املتضمنة من رسوم "املقايضة" أو "ترحيل االستحقاق" بحسب منصة التداول
التي تستخدمها) عن طريقنا بني الحني واآلخر ،وبحسب تقديراتنا املطلقة .إنك
تفوضنا مبوجب هذا بحسم مثل هذه الرسوم من حسابك من دون موافقتك
املسبقة مع األخذ بعني االعتبار حاالت الكشف املبينة هنا.
 .14.8عىل الرغم من أي يشء عىل النقيض من ذلك ،فإن أي أوامر إيقاف الخسائر/

.14.9

.14.10

.14.11
.14.12
.14.13
.14.14

.15

أخذ األرباح ،أو إيقاف اإلدخال أو حد اإلدخال مرتبطة بأمر عقد الفروقات
األصيل يف العقد املستقبيل الضمني قبل ترحيله طبقاً لهذا الفقرة  ،41سيتم
تعديلها لتعكس بشكل متسق (نقطة مقابل نقطة) فروقات السعر بني العقد
املستقبيل الضمني املستحق وعقد الفروقات الجديد املستقبيل الذي سيتم
ترحيل وضعيتك إليه تلقائياً .بالتايل ،سيتم تطبيق مستويات إيقاف الخسائر/
أخذ األرباح الجديدة بشكل متسق عىل عقد الفروقات املستقبيل الجديد ،بنا ًء
عىل املسافة التي اخرتتها ملثل مستويات إيقاف الخسائر /أخذ األرباح هذه
لعقد الفروقات املستقبيل األصيل.
قد نعلمك حول االستحقاق املتوقع للعقود الضمنية املستقبلية عىل موقعنا
اإللكرتوين .ولكن يرجى املالحظة أنه ال ميكننا تقديم معلومات التعديل
حول الرتحيل مسبقاً وقبل حدوث التعديل .بالتايل ،ينبغي عىل العمالء ذوي
الوضعيات املفتوحة والذين ال يرغبون برتحيل وضعياتهم إىل العقد املستقبيل
القابل للتداول الجديد إغالق وضعياتهم و /أو إلغاء األوامر قبل تاريخ الرتحيل
وفتح وضعية جديدة بعدها .للمزيد من املعلومات حول هذا ،الرجاء الرجوع
إىل سياسة تنفيذ األوامر.
بالنسبة إىل الحسابات خالية من املقايضة ،وبسبب طبيعتها ،يجب تطبيق
اإلجراءات املذكورة آنفاً عن طريق التعديل اليدوي ،دائن أو مدين ،لتعكس
الفرق بالسعر بني العقد القديم املستحق والعقد الجديد .معادلة االحتساب
واألسعار املستخدمة هي نفسها كام هو مبني يف اإلجراءات االعتيادية (للحسابات
غري خالية من املقايضة) .لن تؤثر أي من مثل هذه التعديالت عىل رأس املال.
نحتفظ بالحق يف أي وقت بتطبيق إجراء الحسابات الخالية من املقايضة
لتعكس الفرق بالسعر عن طريق التعديالت اليدوية بدالً من املقايضة أو رسوم
أخرى.
يف حال كون سيولة العقد املستقبيل الضمني لعقد الفروقات أصغر مام يجب،
يحق لنا ،وبحسب تقديراتنا ،تطبيق الرتحيل يف تاريخ أبكر من التاريخ املحدد.
يتم احتساب جميع تعديالت الرتحيل بفئة عملة األداة املالية الضمنية .ويف
حال كون الحساب بعملة مختلفة ،سيقوم نظام التداول اإللكرتوين الخاص بنا
بتحويلها تلقائياً إىل العملة األساسية للحساب.
تخضع أحكام هذه الفقرة  14إىل أحكام سياسة تنفيذ األوامر التي طلبنا منك
الرجوع إليها.
حماية الرصيد السلبي

1.51.نوفر لك "حامية الرصيد السلبي" لحسابك .يعني هذا أن خسائرك ال ميكن أن
تتجاوز أموالك.
2.51.حامية الرصيد السلبي تحد من مسؤوليتك التجميعية لجميع عقود الفروقات
املرتبطة بحسابك ،مام يضمن أن يقترص الحد األقىص لخسائرك من تداول عقود
الفروقات ،مبا يف ذلك جميع التكاليف املرتبطة ،عىل إجاميل األموال املتوفرة يف
حسابك .ويتضمن هذا أي أموال مل يتم دفعها بعد إىل حسابك بسبب صايف
األرباح من إغالق عقود فروقات مفتوحة مرتبطة بالحساب.
3.51.يف بعض الصالحيات القضائية ،حيث يكون متطلباً منا فعل ذلك مبوجب القوانني
واألنظمة املحلية املطبقة ،قد نقدم لك املزيد من آليات الحامية للحد من
الحد األقىص لخسائرك املحتملة .حيثام نقدم مثل آليات الحامية اإلضافية هذه،
ستكون هذه اآلليات ملتزمة مبتطلبات القوانني واألنظمة املحلية املطبقة ،إال
أنه يجدر التنويه بأنه يف حال وقوع هفوات بالسعر أو فجوات بالسوق ،قد
يتم تنفيذ أمرك بسعر يختلف جوهرياً عن سعر التنفيذ املقرتح املشار إليه
عند وقت وضع األمر ،ويف مثل هذه الحالة ،ستتأثر مثل آليات الحامية اإلضافية
هذه بشكل متناسب .ينبغي عىل الرشكة إرسال تفاصيل مثل آليات الحامية
اإلضافية هذه التي نقدمها إليك عن طريق الربيد اإللكرتوين أو عرب منصة
التداول اإللكرتونية .إنك تفهم وتقر بأنه لن يتم تقديم أي من مثل آليات
الحامية اإلضافية هذه املشار إليها يف هذه الفقرة  15.1إليك من قبلنا إال إذا
كان ذلك متطلباً مبوجب القوانني واألنظمة املحلية املطبقة ،وقد ال تكون متوفرة
لجميع عمالء الرشكة.
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4.51.إننا نحتفظ بالحق ،بحسب حريتنا الفردية بالترصف ،بسحب "حامية الرصيد
السلبي"( )iبأثر فوري يف حال وجود مؤرش أو شكوك حول إساءة االستخدام ،و/
أو ( )iiعندما نجد هذا منطقيًا بشكل معقول (مثل إدارة املخاطر) ،سنمنحك
إشعا ًرا قبل خمسة ( )5أيام عىل األقل (ما مل يتم منح إشعار قبل إجراء أي عملية
تداول يف الحساب ،حيث يعترب عندها مطبقًا بأثر فوري).
.16

األرباح والخسائر

1.61.ستحقق أربا ًحا عندما تبيع لنا يف الوقت الذي يكون فيه سعرنا املعلن أعىل من
سعرنا املعلن يف وقت رشائك منا.
2.61.ستحقق خسارة حعندما تبيع لنا يف وقت يكون فيه سعرنا املعلن أقل من سعرنا
املعلن يف وقت رشائك منا.
3.61.سيتم تعديل هذه األرباح أو الخسائر بحيث تأخذ يف االعتبار الرضائب والتكاليف
والرسوم وتسويات األرباح .سيتم احساب األرباح املحققة وسيتم خصم الخسائر
من الرصيد النقدي يف حسابك .سوف يتم إظهار األرباح والخسائر غري املحققة،
وفقًا لظروف السوق القامئة يف الوقت املناسب يف مركز الربح والخسارة وحقوق
امللكية يف حسابك .وستحدد األرباح والخسائر املحققة التزامك بنرش الهامش
معنا ،كام ستحدد ما إذا كان أي تقييد آخر عىل التداول أو قيد التداول الذي قد
نحدده يف أي وقت ينطبق عليك أم ال.
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رأس المال الفردي ومنتجات العمالت المشفرة

1.71.تنطبق أحكام هذه الفقرة يف حالة عمليات التداول ذات الهامش املرتبطة
بعقود فروقات رأس املال الضمنية وعقود رأس املال املستقبلية واملنتجات
املرتبطة ،وعقود فروقات العمالت املشفرة
2.71.يف بعض أسواق األسهم املنظمة ،قد يكون من الصعب اتخاذ مركز قصري األجل.
وقد يكون هذا هو الحال عىل سبيل املثال إذا كانت األداة املالية املتعلقة باألداة
األساسية يف رأس مال قصري أو غري سائل أو عندما تحظر البورصة أو هيئة رقابية
تداوالً قصري األجل .يف مثل هذه الحاالت قد ال نكون قادرين عىل توفري عقد
رسم
فروقات ( )CFDإلظهار املركز قصري األجل عىل اإلطالق أو قد نفرض عليك ً
إضافيًا لفتح مركز قصري األجل من أجلك .سنقوم بإبالغك حيثام كان ذلك ممك ًنا
بشأن هذا الرسم التكمييل مقد ًما ،وذلك استنادًا إىل التاريخ الذي ندرك فيه
محظورات البيع قصري األجل هذه.
3.71.عند تداول عقود الفروقات حيث يكون األصل الضمني هو عملة مشفرة،
ينبغي أن تكون عىل علم بأنه يتم تداول العمالت املشفرة يف البورصات الرقمية
الالمركزية وغري املدرجة .يتم تداول العمالت املشفرة يف البورصات الرقمية
الالمركزية وغري املدرجة .وفقاً لهذا ،يعتمد تحديد أسعار وحركات أسعار
العمالت املشفرة بشكل فردي عىل القوانني الداخلية للبورصة الرقمية املعينة،
مام قد يخضع للتغيري يف أية مرحلة زمنية ومن دون إشعار مسبق .غالباً ما
يؤدي هذا إىل تقلب شديد أثناء اليوم عىل أسعار العمالت املشفرة قد يكون
أعىل كثريا ً مقارنة باألدوات املالية املعرتف بها من قبل توجيه أسواق السندات
املالية ( .)MiFID IIبالتايل ،عن طريق تداول عقود فروقات العمالت املشفرة،
فإنك تقبل مخاطرة عالية للغاية قد تعرضك الحتامل خسارة جميع املبالغ التي
استثمرتها خالل فرتة زمنية قصرية نتيجة لحركات سعر العمالت املشفرة غري
املواتية املفاجئة.
4.71.نشتق بيانات التسعري والسوق الخاصة بالعمالت املشفرة من البورصات الرقمية
الالمركزية التي يتم تداول العمالت املشفرة بها .بسبب الطبيعة غري املدرجة
ملثل هذه البورصات ،قد تكون بيانات السوق وتقديم األسعار التي توفرها مثل
هذه البورصات خاضعة للمامرسات والقوانني الداخلية ملثل هذه البورصات،
والتي قد تكون مختلفة بشكل كبري عن القوانني واملامرسات التي تطبقها
البورصات املدرجة .عىل وجه الخصوص ،يجب أن تكون عىل علم بأن قوانني
تحديد األسعار لبورصات العمالت املشفرة قد يتم تغيريها يف أي وقت بحسب
حرية البورصة الرقمية املعنية الفردية بالترصف .بشكل مامثل ،قد تقوم مثل

هذه البورصات الرقمية بتعليق التداول أو اتخاذ إجراءات أخرى قد تؤدي إىل
تعليق أو إيقاف التداول يف مثل هذه البورصات أو عدم توفري تقديم بيانات
السعر والسوق لنا .قد تؤدي العوامل املذكورة أعاله إىل تأثري مناوىء يؤثر
بشكل جوهري عىل وضعياتك املفتوحة ،مبا يف ذلك خسارة جميع املبالغ التي
استثمرتها .حيثام يحدث انقطاع مؤقت أو دائم أو إيقاف للتداول يف أي بورصة
رقمية نشتق منها تقدمينا ألسعار العملة املشفرة املعنية ،سيتم تسعري وضعياتك
ملثل هذه العملة املشفرة بحسب آخر سعر متوفر للعملة املشفرة املعنية،
وقد تعجز عن إغالق أو تصفية وضعيتك أو سحب أي من أموالك املرتبطة
مبثل هذه الوضعية إىل أن تتم مواصلة التداول يف البورصة املعنية (إذا تم ذلك
من األساس) .إنك تقبل أنه عندما تتم مواصلة التداول إما يف البورصة الرقمية
املبدئية املعنية أو أية بورصة الحقة تابعة لها ،فقد يكون مثة اختالف كبري يف
السعر (فجوات بالسعر) قد تؤثر عىل قيمة وضعياتك لعقود فروقات العمالت
املشفرة املعنية ،مام يؤدي إىل مكاسب أو خسائر كبرية .عندما ال تتم مواصلة
التداول ،من املحتمل أن تفقد استثامرك بأكمله .يف حال مواصلة التداول عىل أية
بورصة الحقة تابعة غري البورصة الرقمية األوىل املعنية ،تحتفظ الرشكة بالحق
بإجراء تعديالت من أجل معادلة تأثري فرق السعر بني البورصتني .إنك توافق
وتقبل بأنه تم إبالغك من قبل الرشكة بهذه املخاطر املعينة وتفهمها ،وأنه عليك
أخذ هذه املجازفة بعني االعتبار عند اتخاذ أي قرارات استثامرية فيام يتعلق
بتداول عقود فروقات العمالت املشفرة.
 .17.5يحق لنا ،بحسب حريتنا الفردية بالترصف ،وعن طريق منحك إشعار قبل 3
(ثالثة) أيام عىل األقل ،تحديد تاريخ انتهاء صالحية لعقود فروقات العمالت
املشفرة .مثل هذا التاريخ ،إذا حددناه نحن ،يجب أن يكون التاريخ الذي يقع
عىل األقل بعد ( 7سبعة) أيام (ولكنه ال يشمل) تاريخ يوم فتحك لوضعية عىل
مثل عقود الفروقات هذه .حيثام نحدد تاريخ انتهاء صالحية لعقود فروقات
العمالت املشفرة مبوجب هذه الفقرة  ،17.5وما مل تخرت إغالق وضعيتك ألي
عقد فروقات عمالت مشفرة قبل تاريخ انتهاء صالحيتها ،سنقوم نحن بإغالق
مثل هذه الوضعية (وتفوضنا مبوجب هذا بفعل ذلك) بحسب أسعارنا يف ذلك
التاريخ ،مع األخذ بعني االعتبار أفضل واجبات التنفيذ التي ندين لك بها .عىل
سبيل املثال ،سيكون احتساب فرتة انتهاء الصالحية البالغة  7أيام كالتايل:
 عندما تفتح وضعية عقود الفروقات الخاصة بك قبل الساعة 21:00بتوقيت غرينيتش (بالتوقيت الصيفي) 22:00 /بتوقيت غرينيتش
(بالتوقيت الشتوي) ،ستنتهي صالحية وضعيتك الساعة  21:00بتوقيت
غرينيتش (بالتوقيت الصيفي) 22:00 /بتوقيت غرينيتش (بالتوقيت
الشتوي) من اليوم السابع بعد تاريخ فتح الوضعية،
 عندما تفتح وضعية عقود الفروقات الخاصة بك بعد الساعة 21:00بتوقيت غرينيتش (بالتوقيت الصيفي) 22:00 /بتوقيت غرينيتش
(بالتوقيت الشتوي) ،ستنتهي
 .17.6عند تداول عقود فروقات العمالت املشفرة ،فإنك تتعهد وتتكفل لنا بأنك تفهم
بالكامل وتوافق عىل املخاطر اإلضافية املرتبطة مبثل هذا التداول ،كام هو مبني
يف الفقرات  17.3- 17.5أعاله .لتجنب أي شكوك ،جميع األحكام األخرى يف هذه
االتفاقية تنطبق عليك بالكامل عندما تتداول عقود فروقات العمالت املشفرة.
 .17.7عىل الرغم من أي يشء يناقض ذلك يف هذه االتفاقية ،يجب أن متتلك Safecap
الحق ،بالترصف بشكل معقول واستجابة أو ترقباً لتقلبات السوق ،بتغيري
مميزات وخصائص املنتجات ألي منتجات عقود فروقات عمالت مشفرة تقدمها
 ،Safecapعن طريق منحك إشعار مسبق قبل ( 3ثالثة) أيام ميالدية عىل األقل
أو أي إشعار أقرص إذا اعتربنا هذا رضورياً ،بالترصف بشكل معقول ،عىل ضوء
ظروف السوق السائدة .قد تتضمن مثل هذه التغيريات ،عىل سبيل املثال ال
الحرص ،تغيري فرتة انتهاء الصالحية البالغة عىل عقود فروقات العمالت املشفرة
التي نقدمها (إن وجدت) إىل أية فرتة أقرص أو أطول ،أو تطبيق أو تعديل أو
إنهاء أية مميزات أخرى مطبقة عىل مثل عقود الفروقات هذه .من املفهوم
واملتفق عليه أن أية تغيريات نطبقها مبوجب هذه الفقرة  17.8يجب أن تنطبق
عىل جميع تداوالتك بعقود فروقات العمالت املشفرة ،سواء الرشاء أو البيع،
ويجب أن تنطبق أيضاً عىل جميع وضعياتك الخاصة بعقود فروقات العمالت
صفحة 18

املشفرة ،مبا يف ذلك تلك الوضعيات القامئة يف تاريخ رسيان أي إشعار بالتغيري قد
نقدمه لك مبوجب هذه الفقرة .17.7
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إجراءات الشركات

1.81.ميكن أن يكون إلجراءات الرشكة تأثري عىل سعر األدوات املالية وبالتايل سيكون
لها تأثري عىل سعر عقود الفروقات ( )CFDاملقابلة التي نقدم األسعار فيها.
ال ميتلك العميل ،الذي يجري املعاملة يف عقد فروقات ( ،)CFDأي أداة مالية
أساسية .ومع ذلك ،إذا قامت الرشكة بإجراء متعلق باألداة املالية األساسية لعقد
الفروقات ( ،)CFDفستقوم الرشكة بإجراء التعديالت ذات الصلة يف الحساب
لتعكس األثر االقتصادي إلجراء الرشكة عىل سعر عقد الفروقات (.)CFD
ميكن إجراء ذلك من خالل التعديالت النقدية و/أو تعديل املركز يف الحساب
قبل التاريخ املحدد إلجراء الرشكة أو بعده ("تاريخ الرسيان") .يف الحاالت
التي يتألف بها عقد الفروقات من عدة أدوات مالية ضمنية (عقد فروقات
"مختلط") ،عندها ،حيثام تخضع أي من مثل هذه األدوات املالية إلجراء رشكات،
سنجري التعديالت الالزمة عىل حسابك بنا ًء عىل ثقل تلك األداة املالية يف القيمة
اإلجاملية لعقد الفروقات املختلط ،كام هو مبني بشكل محدد أكرث يف سياسة
تنفيذ الطلب .يف حالة استبعاد أي من مثل هذه األدوات املالية يف عقد فروقات
مختلط أو خضوعها إلعالن دمج أو اكتساب فيام يتعلق بالجهة املصدرة نفسها،
نحتفظ بالحق بإغالق أي وضعيات مفتوحة لعقد الفروقات املختلط بحسب
أسعارنا عند تاريخ اإلغالق.
2.81.إذا )i( :حدث إجراء رشكات ما فيام يتعلق بأداة مالية تكون ضمنية ألي وضعية
عقد فروقات مفتوحة لديك معنا ،أو ( )iiحدث تغيري عدايئ جوهري عىل
األصل ،أو ( )iiiتجاوز انكشافنا السوقي فيام يتعلق بأية أداة مالية أو أداة أخرى
حدودنا الداخلية لالنكشاف ،يحق لنا مامرسة أي من الحقوق التالية ،رشيطة أن
نترصف بشكل مسؤول عند فعل ذلك ،وبذل قصارى جهودنا املعقولة للحفاظ
عىل قيمة وضعياتك املفتوحة مع األخذ بعني االعتبار واجبنا مبعاملة عمالئنا
بإنصاف وأفضل تنفيذ لواجباتنا نحوك:
)aتغيري أسعارنا؛
)bتغيري أي حدود تداول قد تكون موجودة لدينا؛
)cتغيري معايري الهامش أو الرافعة املالية؛
)dتغيري سعر الفتح ،أو حصة الفتح و حجم فتح أي مركز؛
)eالتطلب منك (عن طريق منح إشعار مسبق بشكل منطقي) بأن تغلق أي
وضعيات مفتوحة قد تكون لديك يف األداة املالية املتأثرة أو أي أداة مالية أخرى،
وإذا مل تفعل ذلك ،إغالق مثل هذه الوضعيات بحسب أسعارنا،
)fفتح مركز جديد لك يف أي سوق جديدة ذات صلة؛
)gتجميد الحساب مبا يف ذلك فتح أو غلق أي أو جميع املراكز املتأثرة وتعليق أي
نشاط تداول بيننا حتى يتم إجراء التعديالت ذات الصلة؛
)hتحديد عقد الفروقات ( )CFDالذي تخضع أداته املالية األساسية إىل إجراء
الرشكة يف وضع اإلغالق فقط ،وهي الحالة التي قد ال يتم فتح مراكز جديدة فيها
)iوالقيام بإجراء التعديالت ذات الصلة يف حسابك الستعادة معامالت الحساب
يف األدوات املالية األساسية التي كانت (بعد تاريخ الرسيان) أو التي ستكون
(قبل تاريخ الرسيان) متأثرة بإجراء الرشكة .تنفذ هذه التعديالت بأسعار السوق
السائدة آنذاك والتي قد تختلف عن األسعار التي تم فيها تنفيذ املعامالت
األصلية.
)jتقييد أو تعطيل فتح أي وضعيات بيع و /أو رشاء جديدة لألداة املالية املتأثرة
أو أي أداة أخرى.
3.81.عندما متتلك مرك ًزا إما قصري اآلجل أو طويل اآلجل يف أداة مالية أساسية
خضعت للتقسيم أو التقسيم العكيس ،يجوز لنا امليض قد ًما يف إجراء التعديل
الالزم لسعر وحجم التداول لألداة املالية لتعكس التأثري االقتصادي للتقسيم أو
التقسيم العكيس يف الحساب .يف هذه الحالة ،يجوز لنا غلق املركز يف الحساب
وجعل املركز ساريًا مبوجب األداة املالية األساسية الجديدة مع السعر املعدل مام
يعكس تأثري التقسيم أو التقسيم العكيس.

4.81.يف هذه الحالة التي متتلك فيها مرك ًزا طويل األجل ،والذي خضعت األداة املالية
األساسية فيه لتقسيم ،يجوز لنا امليض قد ًما يف التعديل اإليجايب لحسابك .حني
متتلك فيها مرك ًزا طويل األجل وكانت األداة املالية األساسية فيه قد خضعت
لتقسيم عكيس ،يجوز لنا امليض قد ًما يف التعديل السلبي لحسابك.
5.81.يف هذه الحالة التي متتلك فيها مرك ًزا قصري األجل ،حيث خضعت األداة املالية
األساسية لتقسيم ،يجوز لنا امليض قد ًما يف التعديل السلبي لحسابك .عندما
متتلك مرك ًزا قصري األجل وكانت األداة املالية األساسية قد خضعت فيه لتقسيم،
يجوز لنا امليض قد ًما يف التعديل اإليجايب لحسابك.
6.81.نحتفظ بحق تقليل معدل الرافعة املالية لعقود الفروقات ( )CFDيف األدوات
املالية التي قد تكون تخضع إلجراءات الرشكة الفعلية أو املتوقعة ،وذلك ملعالجة
التقلبات املحتملة لألدوات املالية واألسواق .حيثام أمكن ،سنقدم لك إخطا ًرا
مدته يوم واحد ( )1بشأن هذا التغيري لتمكينك من اتخاذ اإلجراء الذي تراه
مناسبًا.
7.81.قد يتم تطبيق التدابري املذكورة أعاله عىل حساب أو أكرث ،قبل تاريخ رسيان
إجراء الرشكة أو بعده ،يف غضون إطار زمني معقول ومن خالل إجراء ذلك نبذل
الجهود املعقولة للحد من تعطيل استخدام الحسابات.
8.81.يف الحاالت التي نقوم فيها مبامرسة حقوقنا كام هو مذكور أعاله ،سوف نبذل
جهودًا معقولة إلعالمك يف أقرب وقت ممكن من الناحية العملية.
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التأكيدات التجارية واألخطاء

1.91.ستتوفر التأكيدات لجميع املعامالت ،التي نفذناها بالنيابة عنك يف يوم التداول
هذا يف حسابك ،الذي ميكن الوصول إليه عرب اإلنرتنت والذي يتم تحديثه
باستمرار مع كل معاملة يتم تنفيذها.
2.91.كام يجوز لك عرض مركزك النقدي واألسهم ومستوى الهامش يف منصة التداول
اإللكرتوين ذات الصلة التي يتم التداول فيها.
3.91.تتحمل مسؤولية مراجعة تأكيدات التداول وكذلك مركزك النقدي وأسهمك
ومستوى الهامش ،لضامن صحتهم وتحديد اإلجراءات التي ستتخذها بنفسك
ووفقًا لكامل تقديرك .نقدم لك ،بنا ًء عىل طلبك ،هذه التوضيحات أو التفسريات
التي قد تكون مطلوبة بشكل معقول لتوضيح أي تأكيد للتداول وكذلك املركز
النقدي واألسهم ومستوى الهامش الخاصني بك .ينبغي أال يتم تفسري أو ترجمة
أي من هذه التوضيحات أو املعلومات التي نقدمها لتشمل أي شكل من أشكال
التوصية أو املشورة بشأن اإلجراءات التي يجب أو أال يجب اتخاذها.
4.91.يف حالة وجود أي خطأ واضح يف أي بيان أو عرض أو غريهام من املعلومات
األخرى املقدمة أو بيان مقدم من جانبنا ،يجوز لنا ،من خالل الترصف بشكل
معقول وبحسن نية ،تجنب أي معاملة أو رفض قبول أي أمر و/أو إبطال رسيان
أي معاملة أو تعديل أي تداول بحيث يتم تنفيذ أي تداول ذي صلة كام لو مل
يكن هناك أي خطأ.
5.91.إذا كنت تعتقد أن تأكيد التداول أو املركز النقدي واألسهم ومستوى الهامش
الخاصني بك ،كام يتم عرضهم ،غري صحيحني ،يتعني عليك إخطارنا كتاب ًيا فو ًرا.
يجب عليك إخطارنا بأي خطأ يف أي تأكيد للتداول أو األسهم أو مستوى الهامش
يف أقرب وقت ممكن عمليًا ويف أي حال يف غضون ثالثني ( )30يو ًما من تأكيد
التداول الذي يكون متوف ًرا لك أو ملركزك النقدي أو األسهم أو مستوى الهامش
الذي يتم عرضه .سيؤدي اإلخفاق من جانبك يف إجراء ذلك إىل أنه سيتم اعتبار
تأكيد التداول ذي الصلة أو مركزك النقدي أو األسهم أو مستوى الهامش
املعروض تأكيدًا نهائيًا وتُصبح ملز ًما به.
6.91.عند مامرسة الحقوق املذكورة أعاله ،فإننا نترصف يف جميع األوقات عمل ًيا
ونُعلمك يف أقرب وقت ممكن عمل ًيا لتكون عىل بينة بالخطأ.
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مقايضة الحسابات المجانية

1.02.يف حالة عدم متكن العميل من تلقي أو دفع فوائد مراعا ًة ملعتقداته الدينية،
يحق ملثل هذا العميل تقديم طلب ،عن طريق تعبئة وإرسال منوذج طلب إىل
الرشكة سيتم توفريه لك بنا ًء عىل طلبك (وقد يتم تعديل هذا الطلب من قبل
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الرشكة بني الحني واآلخر) أو عن طريق إجراءات أخرى بحسب ما تحدده الرشكة
بني الحني واآلخر بحسب حريتها الفردية بالترصف ،ليتم تصنيف حسابه عىل
أنه حساب خا ٍل من املقايضة ال يتم فرض رسوم عليه وال يحق له الحصول عىل
أقساط و /أو ترحيل و /أو فوائد ("حساب خالٍ من املقايضة") .يؤكد العميل
مبوجب هذا و /أو يقبل و /أو يرصح أنه ال ينبغي تقديم طلب تحويل حسابه
إىل حساب خا ٍل من املقايضة إال بسبب املعتقدات الدينية اإلسالمية املذكورة
وليس ألي سبب آخر أياً كان .تحتفظ الرشكة بالحق برفض قبول طلب العميل
بتعيني حسابه عىل أنه حساب خا ٍل من املقايضة ،بحسب حريتها الفردية
واملطلقة بالترصف ،والتي ينبغي أن تكون حاسمة وغري قابلة لالعرتاض من
قبل العميل.
2.02.يف حالة اشتباه الرشكة بأن العميل ييسء استخدام الحقوق التي مينحها له
تصنيف الحساب عىل أنه حساب خا ٍل من املقايضة ،متتلك الرشكة الحق باتخاذ
خطوة أو أكرث مامييل من دون إشعار مسبق:
)aيحق للرشكة إضافة عمولة عىل كل وجميع عمليات التداول التي تم تنفيذها
عىل الحساب الخايل من املقايضة ،و /أو
)bيحق للرشكة إلغاء الرشوط و /أو الحقوق الخاصة التي تم منحها إىل الحساب
بسبب تصنيفه عىل أنه حساب خا ٍل من املقايضة ،وإلغاء تصنيف الحساب عىل
أنه حساب خا ٍل من املقايضة وتحويله إىل حساب تداول عادي ،و /أو
)cيحق للرشكة تقييد و /أو منع العميل من تحوط وضعياته ،و /أو
)dيحق للرشكة ،بحسب حريتها الفردية بالترصف ،إغالق أية وضعيات مفتوحة
وإعادتها إىل وضعيتها السابقة بسعر السوق السائد آنذاك .يقر العميل مبوجب
هذا ويوافق عىل ويقبل بأنه سيتحمل جميع التكاليف الناجمة عن اإلجراءات
املذكور أعاله ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،تكاليف تغيري الفارق الهاميش.
3.02.تقدم الرشكة ،بحسب حريتها الفردية بالترصف ،حسابات خالية من املقايضة (أو
"إسالمية") ألي عميل قد يختار عدم تلقي أو دفع رسوم مقايضة يومية ألسباب
دينية .يجب السامح للعمالء من أصحاب الحسابات الخالية من املقايضة
بتداول عقود فروقات معينة يف أدوات مالية ضمنية ،والتي ينبغي اختيارها من
قبل الرشكة ،وبحسب حريتها الفردية بالترصف أيضاً ،ووفقاً لسياساتها الداخلية.
يجب إبالغ كل عميل يتم تصنيف حسابه عىل أنه حساب خا ٍل من املقايضة
بقامئة تتضمن مثل هذه األدوات املالية الضمنية (أو قامئة عقود الفروقات التي
لن يتم السامح للحسابات الخالية من املقايضة بتداولها).
4.02.حيثام يكون لديك حساباً خالياً من املقايضة ،ستكون ملزماً بإغالق أية وضعية
عقود فروقات مفتوحة خالل فرتة ( 45خمس وأربعون) يوماً ميالدياً من فتحها.
يف حال عدم فعل ذلك ،تتمتع الرشكة بالحق مبعاملة أي من مثل هذه الحاالت
عىل إنها إساءة استخدام من قبلك ألحكام تشغيل مثل هذا الحساب الخايل
من املقايضة واتخاذ أي من اإلجراءات املحددة يف األحكام من (أ) إىل (د) من
الفقرة  20.2اعاله و /أو فرض رسوم ترحيل عىل مثل وضعيات عقود الفروقات
املفتوحة هذه وفقاً للفقرة  14املبينة هنا ،وبأثر رجعي يف كلتا الحالتني.
5.02.تحتفظ الرشكة بالحق بإنهاء االمتيازات الخالية من املقايضة يف أي وقت ،رشيطة
أن تقدم إشعارا ً إىل العمالء كام هو مشرتط يف هذه االتفاقية".
6.02.الحسابات الخالية من املقايضة هي عرضة لتوزيع األرباح وإجراءات الرشكات
األخرى ورسوم التمويل اليومية ،والتي ستظهر يف كشوفات الحساب املعني.
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الشروط التي تنطبق على منصات تجارية محددة

1.12.إن األوامر التي قد يتم تحديدها يف كل منصة للتداول اإللكرتوين والرشوط
املعمول بها لنشاط التداول الخاص بك معنا تكون كام تم تحديدها يف سياسة
تنفيذ األوامر فيام يتعلق مبنصة التداول اإللكرتوين والتي تتداول فيها معنا.
أداة تكوين إسرتاتيجية االستثامر (املسامة أيضً ا)Quantranks
2.12.سيحظى العمالء بفرصة إنشاء محافظهم الشخصية لعقود الفروقات أو األسهم
بنا ًء عىل إسرتاتيجية تحددها املقاييس التي يضعونها هم بحسب حريتهم

الفردية بالترصف.
3.12.أي حافظة يتم إنشاؤها عىل منصة  Quantranksهي منتج عقود فروقات بال
رافعة مالية ،وال تسمح إال بالوضعيات الطويلة.
4.12.إنك توافق وتؤكد مبوجب هذا عىل أنك تفهم بأن الرشكة ال تسيطر عىل تقلبات
أسعار حافظتك و /أو تنفيذ األوامر الخاضعة للحافظة التي ك ّونتها أنت ،وأن
تنفيذ األوامر يتم بحسب حريتك الفردية بالترصف.
5.12.ميكن تعديل منصة  Quantranksو /أو تغيريها وإصدار إصدارات الحقة عنها.
6.12.ال نتحمل املسؤولية عن أي خسائر تتكبدها نتيجة ملنصة  Quantranksحيثام
ال تخضع لسيطرتنا
7.12.عند اختيار تكرار "إعادة املوازنة" إلسرتاتيجية حافظتك عىل عقود الفروقات
أو األسهم ،فإنك تحدد تكرار إعادة احتساب إسرتاتيجيتك بنا ًء عىل املقاييس
التي حددتها .ستحظى بالشفافية والتحكم املطلقني :ميكنك مراقبة استثامراتك
عىل مدار الساعة عرب املنصة .يجب عدم تحميل  Safecapاملسؤولية عن إغالق
وفتح الوضعيات بسبب إعادة املوازنة ،وبالتايل ،فإنك تقر وتؤكد مبوجب هذا
أن أي تغيريات عىل الحافظة تنجم عن إعادة املوازنة ليست خاضعة لسيطرة
أو ترصف الرشكة.
8.12.هذا منتج خا ٍل من املقايضة ،ولن يتم تخصيص رسوم ترحيل بني ليلة وضحاها
إىل عقود الفروقات املشمولة يف كل إسرتاتيجية حافظة.
9.12.سيتم تقايض رسوم سنوية ("الحساب /رسوم الخدمة") عن استخدام الحساب
تعادل ( %1املعدل السنوي) .سيتم احتساب الرسوم بنا ًء عىل قيمة حافظتك يف
نهاية كل شهر ،وكذلك تقاضيها يف نهاية الشهر .يف حال إغالق الحافظة ،سيتم
إجراء احتساب الرسوم عند تاريخ اإلغالق.
 .21.10كل األحكام األخرى املشمولة يف هذه االتفاقية املطبقة عىل عقود الفروقات
ستظل صالحة ومطبقة إال إذا متت اإلشارة إىل غري ذلك يف هذا القسم.
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شروط التداول اإللكتروني

1.22.ستكون مسؤوالً عن تقديم النظام لتمكنك من استخدام أي خدمة إلكرتونية.
2.22.ستكون مسؤوالً عن التثبيت واالستخدام املناسب ألي برنامج ملسح/كشف
الفريوسات الذي نطلبه من وقت آلخر.
3.22.يجوز لنا تنفيذ جميع املعامالت بنا ًء عىل ما حددته معنا ووفقًا للرشوط التي
تلقيتها منا.
4.22.ال نتحمل أي مسؤولية بشأن أي خسائر تعاين منها نتيجة ملعامالت تحددها
أو يتم تحديدها بالنيابة عنك بشكل غري صحيح أو عن غري قصد أو ألوامر أو
تعليامت مل نستلمها .ما مل يتم إخطارنا تحديدً ا بخالف ذلك ،يحق لنا أن نفرتض
أن األوامر ،التي تبدو أنها ُحددت بالنيابة عنك ،هي أوامر ُمقدمة من ِقيلك
بشكل صحيح ،وتكون كل املعامالت الناتجة عن هذه األوامر ملزمة لك بشكل
قاطع .ما مل نوافق رصاح ًة عىل خالف ذلك كتاب ًيا ،فليس لك الحق يف إلغاء أو
تعديل أو إبطال أي معاملة عىل أساس أنها مل تقدم من ِقبلك أو قُدمت بالخطأ
أو من غري قصد أو عىل أساس أي فهم غري صحيح.
5.22.دون اإلخالل مبا ورد أعاله ،لسنا ملزمني بقبول أي أمر أو تنفيذ أي معاملة
ويجوز لنا رفض قبول أو الترصف وفقًا ألي أمر أو تنفيذ أي معاملة دون إبداء
أي سبب.
6.22.عندما تستخدم منصة التداول اإللكرتوين ،يجب عليك ما ييل:
)aضامن الحفاظ عىل النظام يف حالة جيدة ومناسبة لالستخدام مع منصة التداول
اإللكرتوين هذه؛
)bعندما نطلب ،إجراء هذه االختبارات أو تقديم هذه املعلومات لنا حيث إننا
نرى بشكل معقول أنه أمر رضوري إلثبات أن النظام يفي باملتطلبات التي
صفحة 20

أعالمناك بها من وقت آلخر؛
)cإجراء التحقق من الفريوسات عىل أساس منتظم؛
)dإعالمنا فو ًرا بأي وصول غري مرخص به ملنصة التداول اإللكرتوين أو أي معاملة
غري مرخص لها أو أداة تعرفها أو تشك بها تؤدي إىل وقف االستخدام غري املرصح
به هذا ،إذا كان األمر تحت سيطرتك؛ و
)eال تغادر يف أي وقت املحطة التي وصلت منها إىل منصة التداول اإللكرتوين أو
ال تدع أي شخص آخر يستخدمها إال بعد تسجيل الخروج من منصة التداول
اإللكرتوين هذه.
7.22.إذا كنت عىل بينة من وجود عيب مادي أو خلل أو فريوسات يف النظام أو يف
منصة التداول اإللكرتوين ،فأعلمنا فو ًرا بهذا العيب أو الخلل أو الفريوس وأوقف
كل االستخدامات املتعلقة مبنصة التداول اإللكرتوين هذه حتى تستلم إذنًا منا
باستئناف االستخدام.
8.22.تظل جميع الحقوق يف براءات االخرتاع وحقوق النرش وحقوق التصميم
والعالمات التجارية وغريها من حقوق امللكية الفكرية (سواء كانت مسجلة أو
غري مسجلة) تتعلق مبنصات التداول اإللكرتوين ملكًا لنا أو للمرخصني من ِقبلنا.
تغي منصات التداول اإللكرتوين
لن تطبع أو تعارض أو تزور أو تبدل أو تعدل أو ّ
أو أي جزء منها أو أجزاء منها ما مل نسمح رصاحة كتابيًا ،ولن تقوم بالتجميع
العكيس أو تفكيك املنصات اإللكرتونية أو عنارص الربامج ،وال يُسمح لك بالقيام
أي يشء من هذا القبيل أو بأي إجراء مامثل ،باستثناء إذا سمح القانون رصاح ًة
بهذه اإلجراءات .تخضع أي نسخ ملنصات التداول اإللكرتوين وعنارص برامجها
املقدمة وفقًا للقانون املعمول به إىل رشوط وأحكام هذه االتفاقية .يجب عليك
التأكد من أن جميع العالمات التجارية املرخص لها وحقوق النرش وإشعارات
الحقوق املقيدة يتم استنساخها عىل غرار هذه النسخ .يجب عليك االحتفاظ
بسجل مكتوب محدث لعدد النسخ من منصات التداول اإللكرتوين وعنارص
برامجها التي تقدمها .إذا طلبنا ذلك ،فعليك أن تقدم إلينا يف أقرب وقت ممكن
عمل ًيا بيانًا بعدد ومكان وجود هذه النسخ.
9.22.لن نتحمل أي مسؤولية تجاهك عن األرضار التي قد تتعرض لها نتيجة ألخطاء
اإلرسال أو األعطال التقنية أو األعطال أو التدخل غري القانوين يف معدات الشبكة
أو زيادة الحمولة عىل الشبكة أو الحجب الخبيث للوصول من قبل الجهات
الخارجية أو أعطال اإلنرتنت أو االنقطاعات أو أوجه القصور األخرى من جانب
مقدمي خدمة اإلنرتنت .تقر أنه قد يتم الحد من الوصول إىل منصات التداول
اإللكرتوين أو تكون غري متوفرة بسبب أخطاء النظام هذه ونحتفظ بحق ،عند
إشعارك ،بتعليق الوصول إىل منصات التداول اإللكرتوين لهذا السبب.
 .22.10ال نقبل نحن وال أي من موفري الربامج للجهات الخارجية أي مسؤولية فيام
يتعلق بأي تأخريات أو عدم دقة أو أخطاء أو إغفال يف أي بيانات مقدم لك فيام
يتعلق بإحدى منصات التداول اإللكرتوين.
 .22.11ال نقبل أي مسؤولية فيام يتعلق بأي تأخريات أو عدم الدقة أو أخطاء يف األسعار
املعروضة لك إذا كان سبب حدوث التأخري أو عدم الدقة أو األخطاء موفري
الخدمة للجهات الخارجية (مثل موفري بيانات السعر وموفري السيولة وأسواق
األوراق املالية املنظمة وغريها من أماكن التنفيذ ) التي قد نتعاون معها .تتعلق
التزاماتنا يف هذا الصدد فقط باختيار هؤالء املوفرين بعناية ومهارة مناسبتني مع
مراعاة كفاءتهم ووثائق التفويض.
 .22.12لسنا ملزمني بتنفيذ أي تعليامت  /أوامر تم تحديدها أو نعتقد بشكل معقول
أنها تستند إىل أخطاء بسبب تأخريات النظام يف تحديث األسعار وأنها ال تعكس
األسعار الحقيقية يف السوق األساسية ذات الصلة .ال نقبل أي مسؤولية تجاه
الصفقات املنفذة والتي استندت إىل ،ونتجت عن ،تأخريات كام هو موضح أعاله.
 .22.13ال نتحمل أي مسؤولية اتجاهك (سواء يف عقد خطأ ،مبا يف ذلك اإلهامل) يف
حالة إدخال أي فريوس أو دودة أو برامج مفخخة أو عنارص أخرى إىل النظام
عرب منصة التداول اإللكرتوين أو يف أي برنامج مقدم لك من ِقبلنا ليمكنك من
استخدام منصة التداول اإللكرتوين ،رشيطة أن نكون قد اتخذنا خطوات معقولة
ملنع حدوث أي من هذه األمور.
 .22.14يجب عليك التأكد من عدم إدخال أي فريوسات الكمبيوتر أو الربامج الضارة أو
العنارص املامثلة يف نظام الكمبيوتر أو الشبكة لدينا ،وسوف تعوضنا عند الطلب

عن أي خسارة نعاين منها تنشأ نتيجة ألي إدخال من هذا القبيل.
 .22.15لسنا مسؤولني عن أي خسائر أو ديون أو تكلفة مهام كانت تنشأ من أي
استخدام غري مرصح به ملنصات التداول اإللكرتوين .عند الطلب ،تعوضنا عن
األرضار ومنعها وحاميتنا منها وضد كل الخسائر والديون واألحكام والقضايا
واإلجراءات والدعاوى والتلفيات والتكاليف الناتجة من أو الناشئة عن أي فعل
أو إهامل من أي شخص يستخدم منصات التداول اإللكرتوين باستخدام كلامت
املرور أو أكواد التسجيل املخصصة لك سواء رصحت بهذا االستخدام أم ال.
 .22.16لسنا مسؤولني عن أي إجراء يتم من ِقبل أو بنا ًء عىل تعليامت البورصة أو غرفة
املقاصة أو مكان التنفيذ أو الهيئة التنظيمية.
 .22.17يجوز لنا تعليق أو االنسحاب الكامل من منصات التداول اإللكرتوين ،أو تغيري
التسوية أو وضع التشغيل أو التوفري أو أي من قيود التداول ،من خالل تقديم
إشعار كتايب يف غضون  42ساعة.
 .22.18يحق لنا ،من جانب واحد وبأثر فوري ،تعليق قدرتك عىل استخدام أي من
منصات التداول اإللكرتوين أو االنسحاب الكامل منها أو من أي جزء منها دون
إشعار ،وذلك عندما نرى أنه من الرضوري أو املستحسن القيام بذلك ،عىل
سبيل املثال بسبب عدم امتثالك للقوانني واللوائح املعمول بها ،أو خرق أي من
أحكام هذه االتفاقية ،أو حدوث تقصري ،أو وجود مشاكل بالشبكة ،أو فشل يف
إمدادات الطاقة أو للصيانة أو حاميتك عندما يوجد خرق لألمن .باإلضافة إىل
ذلك ،ميكن إنهاء استخدام منصة التداول اإللكرتوين تلقائيا ،بنا ًء عىل انتهاء (ألي
سبب من األسباب) أي مام ييل:
)aأي ترخيص ممنوح لالستخدام متعلق مبنصات التداول اإللكرتوين؛ أو
)bهذه االتفاقية.
 .22.19يف حالة إنهاء استخدام منصة التداول اإللكرتوين ألي سبب من األسباب ،بنا ًء
عىل طلب من جانبنا ،يجب عليك ،بنا ًء عىل خيارنا ،العودة إلينا أو تدمري جميع
األجهزة والربمجيات والوثائق التي قدمناها لك والتي ترتبط مبنصة التداول
اإللكرتوين هذه وأي نسخ منها.
 .22.20تطبق أحكام البند  22هذا دون إخالل بأي رشط من الرشوط األخرى لهذه
االتفاقية ،فيام يتعلق بتحديد املسؤوليات والتعويضات.
 .22.21ال يسمح باستخدام التداول الذيك وأنظمة التداول اآللية والتداول الخوارزمي
العام والتداول الخوارزمي عايل الرتدد من خالل منصات التداول اإللكرتوين (يُشار
إليها مجتمعه بـ "تداول خوارزمي") إال مبوافقة كتابية مسبقة من جانبنا.
 .22.22يف كل الحاالت التي تتلقى فيها موافقة مسبقة مكتوبة من ِقبلنا للتداول
الخوارزمي هذا ،فإن هذا التداول يخضع للرشوط التالية:
)aيحظر االستخدام املتزامن ألجهزة التداول املختلفة.
)bيطلب منك إجراء اختبار للربامج واملعدات واألجهزة قبل استخدامها ألغراض
نشاط التداول .تتحمل وحدك املسؤولية الكاملة عن أي أخطاء أو إخفاقات أو
عواقب أخرى ألي أنظمة آلية تستخدمها.
)cعندما نسمح باتصاالت إلكرتونية من خالل واجهة مخصصة ،فستخضع هذه
االتصاالت لرشوط وأحكام تطبق عىل استخدام هذه الواجهة.
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إلغاء وسحب الطلبات

حقوقك
1.32.يجوز لك إلغاء هذه االتفاقية يف غضون عرشة ( )10أيام من إشعار قبول العميل
("فرتة اإللغاء") .يجوز لك مامرسة حقك يف إلغاء هذه االتفاقية عن طريق إخطارنا
كتاب ًيا وفقًا ألحكام البند "( 39االتصاالت") .إذا قمت بإلغاء هذه االتفاقية خالل
فرتة اإللغاء ،فسنقوم بإغالق جميع املراكز املفتوحة وإلغاء جميع األوامر الخاصة
بك ،وسوف نقوم بإرجاع أي مبالغ مستحقة لك وسنأخذ بعني االعتبار ألرباح
والخسائر التجارية الخاصة بك وكذلك االلتزامات الخاصة بك تجاهنا ،مبا يف ذلك
الرضائب والرسوم املستحقة لنا وفقًا لألحكام الواردة يف هذه الوثيقة.
حقوقنا
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2.32.مع مراعاة األحكام الواردة يف البند  23.1أعاله ،يجوز أن يتم إلغاء أوامر غري سوقية
عرب نظام التداول اإللكرتوين .ال ميكننا إلغاء أوامرك إال إذا طلبت ذلك رصاحة،
رشيطة أال نكون قد ترصفنا بنا ًء عىل هذه التعليامت ،حتى وقت طلبك .ال ميكن
أن يتم سحب التعليامت املنفذة أو تعديلها إال من ِقبلك مبوافقتنا .ال نتحمل أي
مسؤولية عن أي مطالبات أو خسائر أو تلفيات أو تكاليف أو نفقات ،مبا يف ذلك
الرسوم القانونية ،الناتجة بشكل مبارش أو غري مبارش من اإلخفاق يف إلغاء أمر.
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الرفع

1.42.من خالل الدخول يف هذه االتفاقية ،تقر وتوافق وتقبل بأنك تفهم مصطلحات
الرافعة املالية والهامش.
2.42.يعني التداول يف رأس مال مقرتض أنه ميكنك إجراء تداوالت بقيم أعىل بكثري من
األموال التي تستثمرها بالفعل ،والتي متثل الهامش فقط .ميكن أن تسبب الرافعة
املالية العالية زيادة كبرية يف العائد املحتمل ،ولكنها عىل قدم املساواة ،ميكن أن
تسبب زيادة كبرية يف الخسائر املحتملة .تُحدد الرافعة املالية كنسبة ،مثل ،1:50
 1:300 ،1:200أو كنسبة أخرى قد نعرضها من وقت آلخر.
3.42.ميكنك تحديد نسبة الرافعة املالية واستخدامها ألي فئة من فئات عقد الفروقات
( )CFDاملحددة أو عقد فروقات ( )CFDفردي عىل أساس مستمر وينبغي أال
يتم تفسري أي يشء يف هذه االتفاقية بأن رشكة  Safecapتويص لك بأي مستوى
من مستويات الرافعة املالية املحددة .تخضع قيود الرافعة املالية لعمالء البيع
بالتجزئة لـ:
	1.3.42باستثناء حقيقة أنه قد يكون مسموحاً لك تغيري الرافعة املالية،
عندما وحينام يكون ذلك مسموحاً مبوجب هذا ،فإنك تفهم وتقر
أنه ال ميكنك تغيري مستويات الرافعة املالية املطبقة عىل وضعياتك
املفتوحة الحالية من قبلك ،ويجب أال تتأثر بأية تغيريات قد نفرضها
عىل مستويات الرافعة املالية .هذا يعني أنه لن يتأثر باملذكور أعاله
إال الوضعيات التي تفتحها بعد تطبيق تغيريات مستوى الرافعة املالية.
	2.3.42باستثناء حقيقة أنه قد يكون مسموحاً لك تغيري الرافعة املالية،
عندما وحينام يكون ذلك مسموحاً مبوجب هذا ،فإنك تفهم وتقر
أنه ال ميكنك تغيري مستويات الرافعة املالية املطبقة عىل وضعياتك
املفتوحة الحالية من قبلك ،ويجب أال تتأثر بأية تغيريات قد نفرضها
عىل مستويات الرافعة املالية.
	3.3.42تصنيفنا لك إما كعميل بيع بالتجزئة من ذوي الخربة أو عميل بيع
بالتجزئة أقل خربة بنا ًء عىل التقييم األويل ملعرفتك وخربتك يف التداول
يف األدوات املالية املعقدة مثل عقود الفروقات ( )CFDوما إذا كانت
مناسبة لك كام هو منصوص عليه يف البند  6أعاله.
	 1:304.3.42املحددة من قبل الهيئة الترشيعية أو أي حدود أخرى محددة
من قبل الهيئات الترشيعية املعنية األخرى عىل أنها مناسبة ،وكذلك
تخضع ألحكام رافعتنا املالية وسياسة الهامش .يف جميع الحاالت ،ال
ميكن لعمالء البيع بالتجزئة من ذوي الخربة تحديد مستوى رافعة
مالية أعىل من قيد الرافعة املالية االفرتايض .تتحمل وحدك مسؤولية
اختيار مستوى الرافعة املالية وتحديده لعقود الفروقات ( )CFDعىل
أساس منظم.
	5.3.42نحتفظ بحق تطبيق نسب الرافعة املالية عىل فئة أصول محددة أو
جزء منها (مثل فئة أصول السلع) وليس عىل األدوات املالية الفردية
ضمن فئة األصول هذه.
	6.3.42إننا نطبق منوذج الهامش متعدد الطبقات ،مام يعني أنه عند تلبية
حدود معينة للحجم /حجم الحصة ،ستنخفض الرافعة املالية للطبقة،
وبالتايل ،سيزداد الهامش املتطلب للوضعية وفقاً لذلك .ملزيد من
املعلومات ،الرجاء الرجوع إىل سياسة الرافعة املالية والهامش.
 .24.4دون اإلخالل بأي من الحقوق األخرى التي لدينا مبوجب هذه االتفاقية ،حيث
نسمح لك بالتداول عىل مستويات الرافعة املالية التي تكون أكرب من قيد الرافعة
املالية االفرتايض ،يجوز لنا ،وفقًا لتقديرنا ،أن نفرض رشوطًا أو قيودًا إضافية ،مبا

يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص ،أن نطلب منك إجراء عدد من التداوالت عىل
مستوى أقل للرافعة املالية و/أو إجراء اختبارات إضافية أو اختبارات مالءمة
أخرى و/أو فرض قيود عىل املبلغ الذي قد تستثمره.
 .24.5مع مراعاة ما ذُكر أعاله ،ميكن أن تكون التغيريات عىل معدل الرافعة املالية
سارية وفقًا لسياسة الرافعة املالية والهامش املحددة بها .ميكن العثور عىل
تفاصيل بخصوص معدالت الرافعة املالية املختلفة التي قد تحددها فيام يتعلق
بفئات األصول املختلفة يف سياسة الرافعة املالية والهامش.
 .24.6عىل الرغم من األحكام الواردة أعاله ،إال أنه يجوز لنا تقييد الوضع االفرتايض
و/أو أي من معدالت الرافعة املحددة يف أي وقت دون إخطار إذا وجدنا أن
ذلك سيكون يف مصلحتك أو يُطلب ذلك مبوجب القوانني واللوائح املعمول
بها أو نرى ،وفقًا لتقديرنا الكامل ،أن ذلك أمر رضوري بالنظر إىل ظروف
السوق السائدة أو املتوقعة أو التقلبات .يف حني نسعى لنقدم لك إشعا ًرا
خصوصا يف أوقات التقلبات املتزايدة
معقوالً بهذا اإلجراء ،تقر وتوافق عىل أنه
ً
للسوق املتوقعة أو الفعلية التي تحدث إما من ِقبل األحداث السياسية أو
االقتصادية املتوقعة أو غري املتوقعة ،يجوز لنا امليض قد ًما يف هذه التغيريات يف
حني نخطرك بها فقط يف الوقت نفسه.
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الهامش

1.52.يتم التعبري عن نسب الرافعة املالية مبصطلحات مئوية وتتضمن متطلبات
الهامش لحسابك .عىل سبيل املثال ،عندما يكون قيد الرافعة املالية االفرتايض
 ،1:20يكون الهامش املطلوب  .5%عند فتح صفقة ،سيكون مبلغ الهامش هذا
متطلباً لالحتفاظ به كضامنة (يسمى أيضاً "الهامش املبديئ") والحفاظ عليه
طوال الوقت حتى ويشكل يخضع إلغالق أو إنهاء الصفقة املرتبطة .تختلف
عمليات الدفع للهامش املطلوبة بنا ًء عىل معدل الرافعة املالية لعقد الفروقات
( )CFDواألداة املالية األساسية وقيمة العقد للمعاملة .ميكن االطالع عىل
تفاصيل بخصوص متطلبات الهامش املعمول بها لكل عقد فروقات ()CFD
يف سياسة الرافعة املالية والهامش .إن الحد األدىن ملستوى الهامش املطلوب
للحفاظ عىل أي مراكز مفتوحة يف أي وقت من األوقات هو  ،50%مع مراعاة
البند  25.4أدناه.
2.52.إن التزامك لالمتثال مبتطلبات الهامش والحفاظ عىل مستوى الهامش ذي الصلة،
حيث ينطبق ذلك عىل املراكز املفتوحة مبوجب جميع تعامالتك معنا ،هو
التزام مستمر تخضع له خالل الفرتة التي تكون فيها إحدى املعامالت مفتوحة
وموجودة بشكل مستقل أو سواء قدمنا أو مل نقدم لك أي تحذير بشأن التزامك
بالحفاظ عىل مستوى الهامش ذي الصلة وعواقب اإلخفاق يف ذلك .حيثام
نكون ملزمني أو نختار تحذيرك أو إبالغك بعدم كفاية الهامش مبوجب هذا،
ينبغي علينا ،بحسب حريتنا الفردية بالترصف ،أن نفعل ذلك عن طريق الربيد
اإللكرتوين و /أو الرسائل النصية و /أو اإلشعارات اللحظية و /أو وسائل منصاتنا
اإللكرتونية للتداول.
3.52.عندما ننفذ معاملة أو ننظم لها ،يجب عليك االلتزام مبتطلبات الهامش املعمول
بها يف هذه املعاملة .إن إخفاقك يف القيام بذلك سيشكل حادثة تقصري وسيؤدي
إىل إغالق مركزك الذي فشلت يف دفع الهامش املطلوب من أجله.
4.52.حيثام يتعذر عليك توفري الهامش بأموال واضحة نستلمها نحن بحلول وقت
وصول مستوى الهامش الخاص بك إىل "( 50%مستوى اإلغالق" أو "مستوى
إغالق الهامش") ،يحق لنا البدء بإغالق جميع الوضعيات يف حسابك فيام يتعلق
باملعامالت التي تعذر عليك توفري الهامش لها ،بدءا ً من الوضعيات األقل ربحية
لك .حيثام ينخفض الهامش إىل أقل من  ،50%سنواصل اإلغالق من دون الرجوع
إليك أكرث .لن يوجد تحذير آخر قبل اإلغالق .يجب أن يتم إجراء أي إغالق مبوجب
البند  25.4مع االمتثال لواجبنا لتقديم أفضل تنفيذ لك ،وفقًا لسياسة تنفيذ األوامر.
5.52.عند إجراء نشاط تداول يف منصات التداول عرب الهاتف/شبكة اإلنرتنت لألسواق،
يجوز لنا أن نرسل لك بريدًا إلكرتون ًيا و/أو إشعا ًرا يف حالة انخفاض قيمة مراكزك
إىل أقل من  70%أو أي مستوى آخر قد نحدده وفقًا لتقديرنا ،من مطلب
الهامش األويل كتحذير مبكر .لسنا ملزمني بتقديم هذا التحذير لك وإخفاقنا
يف إرسال أي تحذير من هذا القبيل ال ينتج عنه تقديم مطالبة ضدنا ،سواء يف
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العقد أو غري ذلك ،وال يؤثر عىل أي حق من حقوقنا املحددة أدناه .لن نقدم
لك أي تحذيرات أو إشعارات عندما تكون عميالً يستخدم منصة تداول MT4
و MT5اإللكرتونية.
6.52.تكون وحدك مسؤوالً عن مراقبة مركزك فيام يتعلق بأي معاملة وتبقي عىل
علم يف جميع األوقات مبا يتعلق مببلغ الهامش والذي قد يكون مستحق الدفع
من ِقبلك يف أي وقت من األوقات ,وأية رسوم يف الهامش ميكن أن نفرضها وفقاً
للفقرة  7.52أدناه .لسنا ملزمني باالتصال بك أو تقديم أي تحذير شفهي أو
كتايب بسبب إخفاقك يف االمتثال ملتطلبات الهامش املعمول بها .ال تتحمل رشكة
 Safecapواملجموعة تحت أي ظروف أي مسؤولية بشأن أي خسارة مبارشة
أو غري مبارشة تتعرض لها نتيجة لعدم قيامك بدفع مبالغ املقاصة من مبالغ
الهامش املستحقة من ِقبلك يف الوقت املحدد.
7.52.نحتفظ بالحق بتعديل متطلبات الهامش املطبقة عىل الوضعيات الجديدة
(ولكن ليس الحالية) لعمالئنا لغرض ،إىل جانب أغراض أخرى ،منع التداول
امليسء والسيطرة عىل انكشافنا يف السوق ،يف الظروف التالية:
•قد نغري متطلبات الهامش املطبقة عىل أية وضعيات تم فتحها أقل من
ساعة واحدة قبل إغالق سوق األداة املالية الضمنية (أو أية أداة مالية
أخرى) الخاصة بعقود الفروقات،
•قد نغري متطلبات الهامش املطبقة عىل أية وضعيات تم فتحها أقل من
ساعة واحدة بعد فتح سوق األداة املالية الضمنية (أو أية أداة مالية أخرى)
الخاصة بعقود الفروقات،
•قد نغري متطلبات الهامش املطبقة عىل أية وضعيات تم فتحها أقل من
ساعة واحدة قبل وبعد أية تقارير مكاسب أو إعالنات مجدولة من قبل
الجهات املصدرة لها لألداة املالية الضمنية (أو أية أداة مالية أخرى) الخاصة
بعقود الفروقات،
•حيثام تكون التغيريات عىل الهامش رضورية للسيطرة عىل االنكشاف التام،
كام هو مشرتط يف الفقرة  12.3املتضمنة هنا.
عىل الرغم من املذكور أعاله ،نحتفظ بالحق بتعديل األطر الزمنية للتغيريات
عىل الهامش املشرتطة يف هذه الفقرة  7.52يف حالة حدوث تغيريات غري متوقعة
يف ظروف السوق أو حيثام يكون ذلك رضورياً ملنع التداول امليسء أو التالعب.
ننصحك مبراقبة منصات التداول اإللكرتونية واملوقع اإللكرتوين لالطالع عىل
أحدث املعلومات املتعلقة مبتطلبات الهامش.
8.52.يجب أن يتم دفع الهامش بأموال املقاصة املتاحة مجانًا ،بالعملة التي نقبلها.
يف حالة غياب الغش واإلهامل الجسيم من جانبنا ،فإننا ال نتحمل أي مسؤولية
فيام يتعلق بنتائج أي إخفاق يف إجراء عملية دفع الهامش لنا يف غضون األطر
الزمنية املطلوبة بأموال املقاصة املتاحة مجانًا.
9.52.تتعهد بعدم إنشاء أو امتالك أي مصلحة ضامنية قامئة عىل اإلطالق ،كام تتعهد
بعدم املوافقة عىل تعيني أو نقل أي من الهوامش النقدية املحولة إلينا ،باستثناء
الرهن املفروض بشكل روتيني عىل جميع األوراق املالية يف نظام املقاصة الذي
ميكن فيه االحتفاظ بهذه األوراق املالية.
 .25.10وباإلضافة إىل ذلك ،ودون اإلخالل بأي حقوق قد تكون لدينا مبوجب هذه
االتفاقية أو أي قوانني ولوائح معمول بها ،سيكون لدينا امتياز عام عىل جميع
األموال النقدية التي نحتفظ بها أو يحتفظ بها رشكاؤنا أو املرشحون نيابة عنك،
إىل الحد الخاص بالتزاماتك نحونا ،حتى يتم الوفاء بالتزاماتك املالية نحونا.
 .25.11إذا كانت هناك حادثة تقصري أو إنهاء لهذه االتفاقية ،فسوف نقوم مبقاصة
رصيد الهامش املستحق عليك لنا ،وكذلك أي التزامات مالية أخرى قد تكون
مستحقة عليك بسببنا (عىل نحو معقول من ِقبلنا) مقابل أي مبالغ مستحقة
الدفع من قبلنا لك ،قبل أن نقوم بإعادة األموال املتبقية يف حسابك إليك .يأخذ
املبلغ الصايف ،إن وجد ،املستحق الدفع بيننا بعد هذه املقاصة ،يف االعتبار
مبلغ التصفية املستحق الدفع مبوجب البند "( 23حوادث التقصري والتصفية
واإلغالق").
 .25.12يجوز لرشكة  Safecapتغيري مستوى الهامش واإلغالق املطلوب من خالل منحك
إشعا ًرا قبل ( 10عرشة) أيام تقوميية وفقًا ألحكام البند "( 46تعديالت عىل هذه
االتفاقية") .يجوز لنا تغيري الهامش املطلوب بأثر فوري دون إخطار مسبق ،إذا
حدثت ،أو إذا كانت محتملة الحدوث بشكل معقول ،الظروف التالية (بحسب

الرأي املنطقي لـ  Safecapيف كل حالة):
)aانقطاع حاد يف السوق املالية أو تغيريات سليبة مادية قد تؤثر عىل معاملة أو
أكرث؛
)bأي تطورات أو أخبار أو أحداث من شأنها أن يكون لها تأثري عكيس عىل معاملة
أو أكرث؛
)cالتقلبات الكبرية التي تؤثر عىل معاملة أو أكرث أو أسعار واحدة أو أكرث من
األدوات املالية األساسية التي تتضمن عقود الفروقات ( )CFDالتي تحافظ عىل
املراكز املفتوحة؛
)dأي تغيريات مهمة يف ظروفك الخاصة أو القوانني واللوائح التي تخضع لها ،والتي
قد تؤثر بشكل كبري عىل واحدة أو أكرث من املعامالت املفتوحة بيننا وبينك،
)eوأي تغيريات مهمة أو تغيريات متوقعة يف القوانني واللوائح املعمول بها التي
تخضع إليها والتي قد تؤثر بشكل كبري عىل واحدة أو أكرث من املعامالت
املفتوحة بيننا أو عىل رشكتنا يف التعامل بعقود الفروقات ( )CFDبشكل عام؛
)fأي تغيريات فعلية أو متوقعة يف القوانني واللوائح املعمول بها فيام يخص وسائل
حامية عمالء البيع بالتجزئة.
 .25.13ال ت ُخل أحكام البند  25هذا بأي من الحقوق األخرى التي قد تتمتع بها مبوجب
هذه االتفاقية.
 .25.14تفهم وتقر بأنك تتحمل وحدك مسؤولية إجراء تقييم املالءمة ألي استثامر
تجريه من خاللنا وأنك تعتمد عىل حكمك الخاص أو املشورة من مستشارين
آخرين قد يكون لك حق الوصول إليها أو التي قد تشارك فيها لهذا الغرض.
 .25.15يف حالة غياب الغش واإلهامل من جانبنا ،فإنك ال نتحمل أي مسؤولية أي
خسارة ،مبارشة أو غري مبارشة ،مالية أو غريها من الخسائر األخرى ،مبا يف ذلك
فقدان الفرصة الذي تعاين منه نتيجة ألي خطأ أو فهم غري صحيح أو تقييم
املخاطر أو العواقب املتعلقة بأي معاملة تجريها معنا أو من خاللنا أو العواقب
السلبية املتعلقة بأهليتك لتلبية أي من التزاماتك أو تعهداتك املالية .ال تخل
أحكام بند  25هذا ،بأحكام البند "( 34االستثناءات والقيود والتعويض”).
 .25.16تقر رصاحة أنك قرأت بيان الكشف عن املخاطر وفهمته وتوافق عليه.
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الحوافز التجارية وجوائز الوالء

1.62.امتثاالً ألنظمة مفوضية قربص للسندات والتداول ( )ceSyCفيام يتعلق
باملكافآت اإلضافية واملكافآت األخرى (تسمى بشكل جامعي "الحوافز") ،فإننا
ال نقدم لعمالئنا بالتجزئة أي حوافز قد تخالف واجبنا للترصف بإنصاف تجاهك
وتحفزك عىل املشاركة بتداول األدوات املالية املعقدة.
.27

حسابات العمالء والودائع

1.72.قبل أن تتمكن من تحديد أمر مع رشكة  ،Safecapيجب عليك إيداع أموال
مقاصة كافية يف حسابك معنا .سنقبل الودائع من أي حساب بنيك أو من خالل
طرق الدفع األخرى امل ُسجلة باسمك فقط وستتم إضافتها إىل الحساب .ستتم
إعادة أي أموال تم تحويلها من ِقبل أي جهة خارجية إىل مصدر اإليداع أو
سيتم حظرها إذا مل يكن اسرتداد األموال ممك ًنا .يف بعض الحاالت ،قد يُطلب
من عميل تأكيد/إعالن بشأن ملكية طريقة الدفع أو توفري الوثائق الداعمة
التي تثبت ملكية طريقة الدفع .ال نتحمل مسؤولية قبول أموال أو إضافتها إىل
حساب العميل الذي يخضع ملثل هذه اإلعالنات أو األدلة التي تبني بعد ذلك
أنها زائفة ومزورة أو تم التالعب بها بأي شكل من أشكال .لن نقبل أي دفع من
أي جهة خارجية ولن ندفع أي أموال مستحقة لك منا ألي جهة خارجية حتى لو
طلبت منا ذلك رصاحةً ،ما مل نترصف بنا ًء عىل تعليامت من أي محكمة أو أمر
استباقي أو أي توجيه أو أمر من أي سلطة تنظيمية.
2.72.يجوز لك فتح حساب معنا بالدوالر األمرييك/اليورو  /الجنيه اإلسرتليني/الدوالر
الكندي/الني الياباين أو أي عمالت أخرى قد نويص بها و/أو نوافق عليها من
وقت آلخر .سيتم تحويل أي من األموال التي ليست بإحدى العمالت املذكورة
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أعاله إىل واحد من العمالت املذكورة أعاله ،وقد ينطوي هذا التحويل عىل رسوم
تفرضها مؤسسة االئتامن أو الدفع ذات الصلة التي تجري التحويل يف الوقت
الذي نطلب فيه هذا التحويل .سيتم حساب الودائع التي تتم بعمالت غري
أرصدة الحساب (الحسابات) وإبالغك بها بالعمالت التي يحتفظ بها حسابك
(حساباتك).
3.72.ال نسمح بحسابات تجارية مشرتكة ما مل يتم امتالك هذه الحسابات بشكل
مشرتك من خالل أفراد طبيعيني يكونون أقارب من الدرجة األوىل ويتم اعتامدها
ُمسبقًا كتاب ًيا من ِقبلنا.
4.72.تحتفظ الرشكة بالحق ،بحسب تقديراتها املطلقة ،بتحديد عدد الحسابات التي
قد تنشئها مع الرشكة بشكل متزامن يف أي وقت أو رفض فتح أكرث من حساب
واحد ألي عميل .يف حال اتخاذ الرشكة لقرار تحديد عدد حساباتك املفتوحة،
يحق للرشكة ،عن طريق تقديم إشعار مسبق لك ،دمج كافة وضعياتك املفتوحة
يف حساب واحد فقط وإغالق أية حسابات إضافية قد تكون لديك .بشكل مامثل،
يحق للرشكة ،عن طريق تقديم إشعار لك ،منعك من فتح أية وضعيات جديدة
عىل الحسابات التي اختارت الرشكة إغالقها ،ويف هذه الحالة ،يجب إغالق مثل
هذه الحسابات من قبل الرشكة عند انتهاء صالحية أو إغالق وضعياتك املفتوحة
ملثل هذه الحسابات .لتجنب الشك ،يجب تطبيق إغالق الحسابات مبوجب هذه
الفقرة  27.4مع األخذ بعني االعتبار واجب أفضل تنفيذ الذي تدين الرشكة لك
به .بغض النظر عن أي يشء يناقض هذا ،تحتفظ الرشكة بالحق بدمج حساباتك
مع الرشكة حيثام متيل ظروف السوق ذلك (كام هو محدد من قبل الرشكة
بحسب تقديراتها املطلقة ،والترصف مبسؤولية) .يف مثل هذه الحالة ،سنبذل
قصارى جهودنا لتقديم إشعار مسبق لك مبثل هذا الدمج ،إال أنه عند االستجابة
لظروف السوق االستثنائية ،قد يصبح من الرضوري بحسب رأينا املنطقي دمج
حساباتك كجزء من مامرساتنا للتحكم باملخاطر ،وقد ال نتمكن من تقديم مثل
هذا اإلشعار املسبق لك .يف مثل هذه الظروف ،سنبلغك مبثل هذا الدمج خالل
يوم العمل الذي يتم به مثل هذا الدمج.
5.72.إذا كنت متتلك حسابًا معنا ،فهو مملوك بشكل مشرتك وفقًا للبند  27.3أعاله:
)aسيكون صاحب كل حساب مشرتك مسؤوالً مشرتكًا ومنفردًا عن جميع االلتزامات
لرشكة  Safecapالناشئة فيام يتعلق بنشاطك التجاري؛
)bكل منا مسؤول مسؤولية منفصلة عن االمتثال لرشوط هذه االتفاقية؛
)cإذا وجد نزاع بينكام ونحن نعلم به ،قد نرص عىل قيام كليكام بالترصيح
بتعليامت مكتوبة لنا ،وإال سنوافق عىل األوامر وأي تعليامت أخرى (مبا يف
ذلك تعليامت تحويل األموال من حسابك مرة أخرى لك) من أي واحد منكام؛
)dإذا توىف أحد منكام ،ميكن للشخص اآلخر ،الذي ال يزال عىل قيد الحياة ،االستمرار
يف تشغيل الحساب؛
)eعندما يقدم أحدكام معلومات مالية أو شخصية متعلقة مباليك الحسابات
املشرتكة األخرى لغرض فتح حسابك أو إدارته ،فإنك تؤكد عىل أنك حصلت
عىل موافقتهم أو يحق لك بطريقة أخرى تقديم هذه املعلومات لنا ومن أجلنا
الستخدامها وفقًا لهذه االتفاقية؛
)fسنؤدي واجبتنا والتزاماتنا فيام يتعلق بتقييم املعرفة والخربة ملالك واحد من
ماليك الحسابات املشرتكة عىل األقل؛
)gيجوز ألي منكام طلب إغالق أرصدة الحسابات وإعادة توجيهها ،ما مل توجد
ظروف تطلب منا الحصول عىل ترصيح منكام؛
)hسيتم منح كل واحد منكام إمكانية الوصول الوحيدة إىل رصيد الحساب املشرتك
لحسابك املشرتك .إذا كنت ترغب يف سحب هذه األموال من حساب التداول
الخاص بك ،فس ُيطلب من واحد من ماليك الحساب املشرتك عىل األقل استكامل
منوذج السحب وتوقيعه .عند استالم منوذج السحب املكتمل واملوقع ،فستُمنح
إذنًا من رشكة  Safecapلسحب األموال التي تصل قيمتها إىل املبلغ الذي أودعته
أوالً ،رشيطة أن يتم استيفاء رشوط السحب املنصوص عليها يف هذه االتفاقية.
ستحسب رشكة  Safecapاملبلغ املسحوب من حساب البنك نفسه الذي تم
خصم األموال منه يف األصل.
)iليك تكون هذه االتفاقية صالحة وملزمة يُطلب من كل من ماليك الحساب
املشرتك املوافقة عىل رشوط هذه االتفاقية وإذا رغب أي من ماليك الحساب
املشرتك انهاء هذه االتفاقية وغلق الحساب املشرتك اململوك مع رشكة ،Safecap

يُطلب موافقة مكتوبة من كل من ماليك الحساب املشرتك إلجراء مثل هذا
اإلنهاء واإلغالق ،وفقًا ألحكام هذه االتفاقية؛
)jإذا رغبنا يف إنهاء هذه االتفاقية وغلق أي حساب مشرتك ألي سبب من األسباب
مبوجب هذه االتفاقية ،فسنقوم بإرسال إشعار بهذا املعنى إىل الربيد اإللكرتوين
ذي الصلة فقط والذي تم تقدميه لنا يف وقت التسجيل ملثل هذا الحساب
املشرتك؛
)kلنا حق تعديل األحكام والرشوط لهذه االتفاقية فيام يتعلق بالحسابات املشرتكة
رشيطة أن نقدم لك إشعا ًرا كام هو مطلوب مبوجب البند "( 39االتصاالت").
 .27.6لنا الحق يف عدم قبول أموال تم إيداعها منك و/أو إلغاء ودائعك وتحويلها مرة
أخرى لك يف الظروف التالية:
) aإذا أخفقت يف تزويدنا بأي وثائق نطلبها منك إما ألغراض التوثيق الخاصة بالعميل أو ألي
سبب آخر ،مبا يف ذلك ما يتعلق بالتحقق من صحة مصدر ثروتك؛
)bإذا اشتبهنا أو إذا كانت لدينا شكوك يف أن الوثائق املقدمة قد تكون زائفة أو
غري صحيحة؛
)cإذا اشتبهنا يف أنك متورط يف نشاط غري قانوين أو احتيايل أو أنك تشارك يف
مامرسات تداول مسيئة؛
)dإذا تم إبالغنا أن بطاقة االئتامن أو الخصم (أو أيًا من طرق الدفع األخرى
املستخدمة) فقدت أو رسقت؛
)eعندما نرى أن هناك خطر رد املبالغ املدفوعة؛
)fعندا ال ميكننا تحديد ما إذا كنت محوالً أصليًا لألموال أو عندما يتعذر علينا
إعادة األموال ملصدر الدفع نفسه؛ و/أو
)gعندما نفعل ذلك من أجل االمتثال ،وفقًا لحكمنا بشكل معقول ،بالقوانني
واللوائح املعمول بها؛
 .27.7يف حالة الودائع امللغاة ،وإذا مل تكن هناك مصادرة فعلية أو محتملة ألموالك أو
إذا مل يكن هناك تجميد لألموال من هيئة رقابية تنظيمية عىل أساس االشتباه
بغسيل األموال أو ألي انتهاك قانوين آخر ،فسيتم إعادة أموالك إىل الحساب
الذي تم الحصول عليها منه .سنعالج جميع التحويالت يف غضون يوم عمل واحد
( )1من استالم هذه الطلبات.
 .27.8عند اإليداع ،ال تتحمل الرشكة أي مسؤولية فيام يتعلق بأي خسائر أو تكاليف
أو نفقات تتكبدها نتيجة ملاييل:
)aأي تأخري أو انحراف أو تعطل برمجيات الخدمات اإللكرتونية أو أي روابط
أخرى عىل الشبكة
)bأي فريوسات أو ديدان أو برمجيات خبيثة تتسلل إىل برمجيات أو معدات
كمبيوترك
)cالعجز عن اإليداع بسبب مشكلة فنية
)dأي سبب يتخطى سيطرتنا املعقولة ويتخطى تأثريه التوقعات املرشوعة
لتجنبنا له
 .27.9تتلقى الرشكة أموالك من البنوك أو مؤسسات االئتامن أو رشكات معالجة بطاقات
االئتامن أو أي مزودي معالجة دفعات آخرين قد يكونون مشمولني يف تحويل
مثل هذه األموال إلينا ،بحسب طريقة الدفع التي تختارها عند تحويل األموال
إىل حسابك .بنا ًء عىل موعد استالمنا إشعار من معالج الدفعات املعني عن
تحويل مثل هذه األموال إلينا ،سنبذل قصارى جهودنا ملعالجة حوالتك وإضافتها
إىل حسابك خالل أقرص فرتة زمنية ممكنة ال تزيد يف أي حال من األحوال عن 24
ساعة من استالم مثل هذا اإلشعار .ولكن ينبغي أن تكون عىل علم أن الوقت
الفعيل للمعالجة قد يتنوع بحسب طرق الدفع ،وأن وقت املعالجة ألية عمليات
إيداع سابقة ليس مؤرشا ً وال ميكن أن يضمن أن تتم معالجة أية عمليات اإليداع
التالية خالل نفس اإلطار الزمني.
 .27.10إذا كان البنك ،أو غريه من املؤسسات املالية التي نحتفظ بأموال العميل فيها،
يدفع فائدة عىل هذه األموال ،فسنضيف مثل هذه املبالغ إىل حساب العميل
والتي تكون املساوية للفائدة التي نتلقاها عىل النحو الذي تم تعديله من خالل
التكاليف واملرصوفات املعقولة املرتبطة مبعالجة أي من هذه املدفوعات.
 .27.11يجوز لنا أن ندفع ،وفقًا لتقديرنا ،فائدة للعمالء باإلضافة إىل الفائدة املدفوعة
مبوجب البند  27.6أعاله .عندما نختار مامرسة مثل هذا الخيار ،فإننا سوف
نتخذ الخطوات املعقولة إلشعارك بهذا من خالل منصات التداول اإللكرتوين أو
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غريها من الوسائل األخرى .يخضع دفع أي فائدة مبوجب البند  27.9إىل رشوط
وأحكام منفصلة نعلمك بها قبل بدء عمليات الدفع ألي من هذه الفوائد.
إنك توافق عىل أن الرشكة أو البنوك ومؤسسات االئتامن ومزودي معالجة
الدفعات الذين نتعاون معهم قد يضعون حدودا ً يومية أو أسبوعية أو شهرية
أو غريها عىل إجاميل املبالغ التي ميكن قبول تحويلها أو تم تحويلها منا أو إلينا
أو إليهم (بحسب ما ينطبق) يف أي وقت معني فيام يتعلق بكل عميل فردي
أو عىل أساس حدود تجميعية ("حدود اإليداع") .عندما تضع الرشكة حدودا ً
لإليداع ،يجب أن نبذل قصارى جهودنا حيثام أمكن ،بنا ًء عىل ظروف السوق،
إلبالغك باملذكور أعاله مسبقاً عن طريق نرش املعلومات املعنية عىل موقعنا
اإللكرتوين و /أو منصات التداول اإللكرتونية و /أو عن طريق أية وسيلة اتصال
أخرى مبوجب هذه االتفاقية .عندما يتم ضبط حدود اإليداع من قبل أي من
البنوك أو مؤسسات االئتامن أو مزودي معالجة الدفعات املذكورين آنفاً ،قد
يتم هذا بإشعارنا أو عدم إشعارنا ،وبحسب الحرية الفردية للترصف للبنك أو
مؤسسة االئتامن أو مزود معالجة الدفعات املعنية أو املعنية .يف مثل هذه
الحاالت ،ينبغي أن نبذل جهودنا بشكل معقول إلبالغك بحدود اإليداع املطبقة
عن طريق نرش املعلومات املعنية عىل موقعنا اإللكرتوين و /أو منصات التداول
اإللكرتونية عندما تصبح مثل هذه املعلومات متوفرة لنا.
ال نتحمل أية مسؤولية أياً كانت عن عدم قدرتك عىل إيداع أية مبالغ يف حسابك
(حساباتك) لدينا نتيجة لحدود اإليداع ،وعن طريق قبول هذه االتفاقية ،فإنك
تتنازل إىل أقىص حد مسموح به مبوجب القانون عن أية مطالبة قد تكون لديك
ضدنا يف أية صالحية قضائية نتيجة لعدم قدرتك عىل إيداع أية مبالغ يف حسابك
(حساباتك) لدينا نتيجة ملثل هذه الحدود وأية تأثريات مناوئة أخرى مبوجب
هذا .إنك توافق أنه نتيجة لحدود اإليداع ،قد ال تتمكن من متويل حسابك
يف الوقت املناسب لتلبية متطلبات الهامش واملتطلبات األخرى مبوجب هذه
االتفاقية ،وأن هذا قد يؤدي إىل إغالق وضعياتك مبوجب الفقرة  25هنا .إنك
توافق أن عليك تحمل مخاطرة تكبدك أية خسائر محتملة نتيجة ملثل هذا
اإلغالق لوضعياتك .من املتطلب منك إبقاء نفسك عىل اطالع عىل آخر حدود
اإليداع املطبقة عن طريق مراجعة تحديثات املعلومات عىل موقعنا اإللكرتوين
و /أو منصات التداول اإللكرتونية".
ميكنك التقدم لحساب مع الرشكة أو الدخول إىل حسابك الساري معنا عن
طريق حسابك عىل غوغيل™ أو فيسبوك™ ،باستخدام خدمات تواصل غوغيل
أو تواصل فيسبوك عىل التوايل .لفعل ذلك ،يجب أن تكون متتلك حسابات
سارية عىل غوغيل أو فيسبوك .عندما تتقدم لحساب أو تدخل لحسابك معنا
عن طريق غوغيل /فيسبوك ،وبحسب منصة التداول اإللكرتونية التي تود
التداول عليها ،قد يكون متطلباً منك إنشاء كلامت الحساب الرسية الخاصة بك
باستخدام روابط الويب التي يجب أن ترسلها الرشكة لك.
عندما تتقدم لحساب أو تدخل لحسابك معنا عن طريق التواصل مع غوغيل
أو التواصل مع فيسبوك ،يجب أن تتمكن الرشكة من الولوج ،وتوافق مبوجب
هذا عىل منح الرشكة الولوج ،إىل عنوان بريدك اإللكرتوين الذي سجلت به عىل
فيسبوك أو غوغيل (بحسب الحالة) ألغراض التواصل معك فيام يتعلق باالتفاقية
وتداولك مع  .Safecapبحسب إعدادات حسابك عىل غوغيل /فيسبوك ،قد يتم
إرسال املزيد من البيانات الشخصية التي تشاركها علناً عىل غوغيل /فيسبوك
تلقائياً إىل الرشكة .عىل الرغم من أن الرشكة ستحذف مثل هذه البيانات يف حال
إرسالها إلينا ،إال أنه عليك ضبط إعدادات حسابك الشخيص يف غوغيل /فيسبوك،
أو عدم استخدام حسابك عىل غوغيل /فيسبوك للدخول إىل حسابك معنا ،إذا
أردت منع إرسال مثل هذه البيانات إلينا.
إننا نبلغك بأنه يف حال تقدمك لحساب لدى الرشكة بواسطة حسابك الشخيص
عىل غوغيل أو فيسبوك ،فإن الرشكة تحتفظ بالحق برفض مثل هذا الطلب
بحسب حريتها الفردية بالترصف .يف كل األحوال ،فإن فتح حساب يجب أن
يخضع طوال الوقت إلمتام الرشكة إلجراءات وثائق تعريف العميل واالمتثال
والتحقق وفقاً لهذه االتفاقية والقوانني املطبقة.
إن استخدام حسابك عىل غوغيل أو فيسبوك للدخول إىل حسابك مع الرشكة
قد يزيد من مخاطر حصول أطراف ثالثة عىل دخول غري مرصح به إىل حسابك
عن طريق استغالل نقاط الضعف األمنية يف غوغيل /فيسبوك ،باإلضافة إىل أمور

أخرى .عىل سبيل املثال ،إذا حصل طرف ثالث عىل دخول غري مفوض إىل حسابك
عىل غوغيل أو فيسبوك ،فقد يتمكن من الدخول إىل حسابك مع الرشكة .تعفي
الرشكة نفسها ،إىل أقىص حد مسموح عىل اإلطالق ،من أية مسؤولية ناجمة عن
حصول طرف ثالث عىل مثل هذا الدخول غري املفوض إىل حسابك .عليك إبالغ
 Safecapعىل الفور حاملا تعلم بدخول أحدهم بشكل غري مفوض إىل حسابك،
أو إىل حسابك عىل غوغيل أو فيسبوك حيثام تستخدمه للدخول إىل حسابك
معنا .كام يجب أن تعلم أن تواصل غوغيل وتواصل فيسبوك هام خدمتني من
طرف ثالث ،وعن طريق استخدامهام ،فإنك تصبح ملزماً باألحكام والرشوط
الخاص بهام ،كام يتم نرشها بني الحني واآلخر من قبل غوغيل وفيسبوك .ال
تتحمل الرشكة أية مسؤولية كانت عن توافق تواصل غوغيل وتواصل فيسبوك
مع خدمات الرشكة أو منصة التداول اإللكرتونية .عندما تستخدم حسابك عىل
فيسبوك أو غوغيل للدخول إىل حسابك معنا ،فإنك تفعل ذلك عىل مسؤوليتك
الخاصة ،وال تتحمل الرشكة أية مسؤولية كانت عن أية خسائر أو أرضار قد
تتكبدها نتيجة لعجزك عن الدخول إىل حسابك أو الدخول إىل حسابك عن
طريق تواصل غوغيل وتواصل فيسبوك أو أية فريوسات أو برمجيات خبيثة أو
أخطاء قد تؤثر عىل تواصل غوغيل وتواصل فيسبوك أو حساباتك التابعة
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أموال العمالء واألدوات المالية

 1.82.نتعامل مع األموال التي تحتفظ بها رشكة Safecapبالنيابة عنك باعتبارها أموال العميل
2.82.نتعامل مع األموال التي نتلقاها منك أو نحتفظ بها بالنيابة عنك وفقًا ألحكام
القوانني واللوائح املعمول بها فيام يتعلق بأموال العمالء املحتفظ بها.
3.82.تبقي رشكة  Safecapوتحتفظ بالدفاتر والسجالت املحاسبية ألموال العميل التي
تحتفظ بها بالنيابة عن عمالئها.
4.82.تخضع األحكام الواردة يف هذه االتفاقية املتعلقة بأموال العميل لرشوط وأحكام
البنوك واملؤسسات املالية حيث يتم حفظ هذه األموال والتي من خاللها يتم
تحويل هذه األموال.
5.82.نتعاون مع مختلف مؤسسات االئتامن .ميكنك االطالع عىل قامئة كاملة ملؤسسات
االئتامن التي نتعاون معها عىل موقعنا اإللكرتوين أو ،عند االقتضاء ،يف منصة
التداول اإللكرتوين ذات الصلة .ميكن االطالع عىل قامئة كاملة ملوفري خدمات
الدفع األخرى التي نتعاون معها عىل املوقع اإللكرتوين https://content.
.markets.com/pdf/payment_service_providers.pdf
 6.82.مع مراعاة متطلبات الهامش ذي الصلة ،سيتم تحديد الحد األدىن من مبلغ اإليداع الذي
يجب أن يستند إىل االئتامن من حسابك عىل موقعنا اإللكرتوين من وقت آلخر ولن يكون
أقل من  250دوالر أمرييك (أو ما يعادله بالعملة ذات الصلة) بأي حال من األحوال.
7.82.مع مراعاة األحكام الواردة يف البند  28.5أعاله ،ال نفرض رسو ًما عىل الودائع أو
سحب األموال املحولة إىل حسابك معنا أو منه .ومع ذلك تظل مسؤوليتك أن
تبقى عىل دراية يف جميع األوقات برسوم التحويل و/أو أي رضائب أخرى أو
رسوم يفرضها البنك أو موفرو خدمات الدفع أو أي من موفري الخدمات األخرى
الذين تستخدمهم لتحويل األموال إلينا أو منا.
8.82.عندما تتحمل تكاليف من أي مؤسسة مالية ،حيث تكون هذه التكاليف متعلقة
بنشاط التداول الذي تجريه معنا ،يحق لنا تزويد هذه املؤسسة املالية بدليل
عالقة العميل ،حسب االقتضاء ،من أجل أن نثبت للمؤسسة املالية ذات الصلة
أن هناك عالقة تداول ونشا ًط تجاريًا ذا صلة بيننا وبينك.
9.82.عند تحويل أموال إىل حسابك معنا ،يستند الوقت املستغرق لظهور أموالك
يف حسابك إىل الطريقة املستخدمة لتحويل هذه األموال .ميكن إجراء عمليات
إيداع وسحب األموال إىل الحسابات التي تحمل اسمك فقط ومنها أيضً ا.
 .28.10عندما تحول األموال بني حسابني تحتفظ الرشكة بهام ،ستتوفر األموال يف
الحساب املستلم يف يوم التحويل.
 .28.11سنسعى إىل االحتفاظ بأموال العميل بالنيابة عن املؤسسات االئتامنية املعتمدة
يف جمهورية قربص واالتحاد األورويب ،ومع ذلك قد نحتفظ بأموالك خارج
االتحاد األورويب أيضً ا .سيتم االحتفاظ باألموال يف حسابات البنوك املسامة
بأموال العمالء وفصلها بوضوح عن أموال مملوكة للرشكة .ميكن إيداع األموال
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املودعة يف حساب جامع واحد أو أكرث مع أي مؤسسة ائتامن خاضعة للرقابة
ومرخصة ،والتي سوف نحددها من وقت آلخر ،وسوف نحتفظ باسمنا املحدد
كأموال العمالء كام هو مبني أعاله .سيختلف النظام القانوين والتنظيمي امل ُطبق
عىل أي من هذه البنوك أو رشكات معالجة املدفوعات خارج االتحاد األورويب
عن النظام القانوين والتنظيمي يف قربص واالتحاد األورويب ويف حالة التعرس أو
أي إجراءات مامثلة أخرى فيام يتعلق بذلك البنك أو رشكة معالجة الدفع ،قد
يتم التعامل مع أموالك بشكل مختلف عن املعاملة التي قد تنطبق إذا كان املال
قد تم االحتفاظ به يف بنك يف حساب يف قربص واالتحاد األورويب .لن نتحمل
مسؤولية حدوث تعرس أو إجراءات أو أحداث بسبب إهامل أي جهة خارجية
ُمشار إليها يف هذا البند ،كام أنك لن تتحمل املسؤولية عن أي خسارة تعاين منها
نتيجة ألي عجز يف أي حساب جامع.
نُو ِدع أموال العمالء املحفوظة بالنيابة عن عمالئنا يف حساب و/أو حسابات
مفتوحة مع بنك أو نستلم األموال من خالل رشكات معالجة املدفوعات،
رشيطة أن نكون مارسنا كل ما يلزم من الرعاية واملهارة واالجتهاد يف االختيار
واملوعد واالستعراض الدوري لهذه البنوك ورشكات معالجة املدفوعات ولرتتيبات
االحتفاظ وحامية أموال العمالء التي تم تحديدها .فيام يتعلق بإيداع أموال
العمالء ،يف حالة عدم إيداع أموال العمالء يف بنك مركزي ،فنامرس كل ما يلزم
من الرعاية واملهارة واالجتهاد يف االختيار واملوعد واالستعراض الدوري للمؤسسة
االئتامنية حيث يتم وضع األموال وترتيبات حفظ هذه األموال .نضع يف االعتبار
خربة البنك وسمعته فضالً عن املتطلبات القانونية والترشيعية أو مامرسات
السوق ذات الصلة بشأن االحتفاظ بأموال العمالء التي ميكن أن تؤثر تأثري
عكيس عىل الحامية املقدمة إىل أموال العمالء .نطبق املبادئ نفسها يف اختيار
رشكات معالجة املدفوعات التي نوافق عىل أن نستلم منها أموال العمالء.
نتخذ جميع اإلجراءات الالزمة لضامن أن أي أموال عمالء مودعة يف بنك قابلة
للتمييز عىل حدة عن األموال النقدية اململوكة للرشكة بوسائل من حسابات
معنونة بعناوين مختلفة يف دفاتر البنك (البنوك) أو التدابري األخرى املامثلة التي
تحقق مستوى الحامية نفسه .عند تلقي أي أموال للعمالء ،نضعها ،باملثل ،وفقًا
ملتطلبات القوانني واللوائح املعمول بها ،فو ًرا يف واحد أو أكرث من الحسابات التي
ت ُسمى "حسابات العمالء" .نطبق املبادئ نفسها لرشكات معالجة الدفع.
عند الرضورة ،نطبق التنويع فيام يتعلق بأموال العمالء املحفوظة ،من خالل
صيانة الحسابات مع بنوك الجهات الخارجية املتعددة.
يجوز للرشكة االحتفاظ بأموال العمالء يف حسابات جامعة مع مؤسسات مالية
وائتامنية .ويف هذا الصدد ،يتم تحذيرك مبوجب هذا بوجود خطر خسارة ناتجة عن
استخدام الحسابات الجامعة يف املؤسسات املالية أو االئتامنية .يف مثل هذه الحالة،
قد يكون من املستحيل التمييز ما إذا كانت أموال العمالء املعينة محتفظًا بها من
ِقبل مؤسسة مالية أو ائتامنية محددة أم ال .كام قد تحمل الحسابات الجامعة
أنواع أخرى من املخاطر ،مبا يف ذلك مخاطر قانونية وخطر السيولة وخطر رأسامل
سمسار ببورصة نيويورك وخطر الجهة الخارجية وما إىل ذلك.
يف حالة التعرس أو أي إجراءات مامثلة أخرى ذات صلة مبؤسسة مالية أو
ائتامنية (مبا يف ذلك رشكة معالجة املدفوعات) ،حيث يتم االحتفاظ بأموال
العمالء ،ال يجوز إال للرشكة (نيابة عن العميل) و/أو العميل أن يكون لديهم
مطالبة غري مضمونة ضد مؤسسة مالية أو ائتامنية وس ُيعرض العميل لخطر أن
األموال املستلمة من ِقبل الرشكة من مؤسسة مالية أو ائتامنية غري كافية لتلبية
مطالبات العميل مع املطالبات املتعلقة بالحساب .ال تتحمل الرشكة أي ديون
أو مسؤولية ألي خسائر ناتجة لذلك يف الحالة املستبعدة للتخلف ،تؤثر الخسائر
النسبية عىل جميع أموال عمالء الرشكات املحتفظ بها يف حسابات جامعة مع
مؤسسة مالية أو ائتامنية .ولتخفيف هذه املخاطر ،يتم التحفظ عىل أموال
العمالء يف مؤسسات مالية أو ائتامنية ذات سمعة حسنة بعد بذل العناية
الواجبة وتقييم مخاطر االئتامن وإجراء مراقبة التعرض املبارش.
توافق عىل أننا ال نتحمل أي مسؤولية عن أي تخلف من أي طرف مقابل أو بنك
أو رشكة معالجة املدفوعات أو أمني عهدة أو غريه من الكيانات األخرى التي
تحتفظ باألموال بالنيابة عمن قد يُجرى املعامالت أو به أو من خالله.
لن تتحمل رشكة  Safecapمسؤولية الخسارة التي تتكبدها واملتعلقة باألموال
التي نحتفظ بها ،ما مل تنشأ مثل هذه الخسارة مبارشة عن إهامل جسيم أو

تخلف عن السداد متعمد أو غش.
الوصاية عىل األدوات املالية
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إنك تصدر تعليامت لنا بحفظ السندات تحت الوصاية التي يتم رشاؤها
بالنيابة عنك إىل أن نتلقى تعليامت أخرى منك .سنعمل بصفة األمناء ،ونحتفظ
بالسندات تحت الوصاية بالنيابة عنك.
يحق لـ Safecapاالحتفاظ بالسندات تحت الوصاية تحت وصايتنا بالنيابة عن
العميل عن طريق أطراف ثالثة.
من أجل ضامن حامية سندات العميل تحت الوصاية ،متارس  Safecapالواجب
من العناية واملهارة والحرص يف اختيارها لألطراف الثالثة وإجراء الرتتيبات معها.
تستخدم  Safecapطرفًا ثالثًا يتمتع بسمعة حسنة ،وتأخذ بعني االعتبار القانون
الوطني لحفظ األدوات املالية .يحق للطرف الثالث استخدام مزودي وصاية
خارجيني يتمتعون بخربة خاصة يف توفري خدمات الوصاية.
يقر العميل ويعرتف ويفهم أنه حيثام ال يكون من املمكن تحديد السندات
تحت الوصاية بشكل منفصل عن األدوات املالية املحمية بحقوق امللكية لطرف
ثالث أو مزود وصاية خارجي مبوجب القانون الوطني املطبق ،مثة مجازفة بأنه
قد ال يحق لـ Safecapأو الطرف الثالث أو مزودي الوصاية الخارجيني التابعني
لهام املطالبة بالسندات تحت الوصاية بسبب إشهار إفالس الطرف الثالث أو
مزود الوصاية الخارجي ،مام قد يؤدي إىل تكبد العميل لخسائر.
ما مل يتم االتفاق عىل غري ذلك ،ميكن دفع األرباح املوزعة عىل األسهم تحت
الوصاية إىل العميل ناقص أي رضائب احتجاز افرتاضية مطبقة Safecap .ليست
ملزمة أو مسؤولة عن إعادة املطالبة بأي رضائب احتجاز ما مل يتم االتفاق عىل
ذلك بني  Safecapوالعميل.
ينبغي عىل العميل توقع إضافة أرباح السندات تحت الوصاية إىل حسابه بعد
توفريها إىل  .Safecapتتم إضافة األرباح إىل حساب العميل رشيطة أن تستلم
 pacefaSاملبلغ املرتبط من الجهة املصدرة أو الطرف الثالث أو مزود الوصاية
الخارجي .إذا مل تستلم  Safecapهذا املبلغ ،يحق لها اسرتداد أي مبلغ تم إيداعه
يف حساب العميل .ينطبق هذا سواء كان مبي ًنا بشكل رصيح يف كشف الحساب
أو إشعار اإليداع أم ال.
ميكن حفظ السندات تحت الوصاية يف حسابات تخضع لقانون صالحية قضائية
أخرى غري الدول األعضاء يف االتحاد األورويب ،مام قد مييل بأن يختلف حق
العميل يف هذه السندات تحت الوصاية وفقًا لذلك .قد تكون  Safecapملزمة
مثل عن اسم وعنوان العميل،
مبوجب مثل هذه القوانني واملامرسات عىل اإلبالغ ً
وكذلك حجم وطبيعة وعوائد حافظة العميل للسلطات والرشكات األجنبية.
عن طريق قبول هذه االتفاقية ،يوافق العميل عىل أنه يحق لـ Safecapاالحتفاظ
بالسندات تحت الوصاية للعميل يف حساب وصاية جامع .تستخدم حسابات
الوصاية الجامعة لتسجيل السندات تحت الوصاية لعدة عمالء باسم مرصف
ساكسو أو أي من وكالئه بدلً من اسم العميل ،مع هيئة املقاصة املعنية أو طرف
املقاصة الثالث املعني .بالتايل ،ال يحق للعميل فرديًا أو شخصيًا الحصول عىل
تعويض عن أي خطأ ترتكبه هيئة املقاصة املعنية هذه أو طرف املقاصة الثالث
املعني هذا .تحتفظ  Safecapبسجالت تبني بوضوح ملكية العميل الفردية
للسندات تحت الوصاية التي يتم حفظها يف حساب وصاية جامع .ألي سندات
تحت الوصاية محفوظة يف حساب وصاية جامع ،ستتوىل  Safecapأو الطرف
الثالث مسؤولية املطالبة وتحصيل أي دفعات فوائد أو أرباح أو دخل أو أي
حقوق أخرى من حقوق العميل عنها.
يف حال إفالس  Safecapأو الطرف الثالث ،يحق لكل عميل ،عىل أساس
الحقوق املسجلة له ،املطالبة بالسندات تحت الوصاية للعميل التي تحتفظ
بها  Safecapأو الطرف الثالث من حساب الوصاية الجامع املعني ،رشيطة عدم
وجود نزاع دائر يتعلق مبلكية العميل للسندات تحت الوصاية .يف حال إفالس
الطرف الثالث أو املزودين املستخدمني من قبل الطرف الثالث ،يحق لـSafecap
املطالبة بالسندات تحت الوصاية من حساب الوصاية الجامع بالنيابة عن أي
عميل تحتفظ  Safecapبسجالت تثبت ملكيته للسندات تحت الوصاية املعنية.
يقر العميل ويعرتف ويفهم أنه حيثام ال يكون من املمكن تحديد السندات
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تحت الوصاية بشكل منفصل عن األدوات املالية املحفوظة يف نفس حساب
الوصاية الجامع مثل السندات تحت الوصاية مبوجب القانون املطبق ،مثة
مجازفة بأنه قد ال يحق لـ Safecapأو الطرف الثالث بالنيابة عن Safecap
املطالبة بالسندات تحت الوصاية بسبب إشهار إفالس املزود ،مام قد يؤدي إىل
تكبد العميل لخسائر.
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عمليات السحب

1.92.مع مراعاة أحكام هذه االتفاقية ،مبا يف ذلك أحكام البند "( 7غسيل األموال
والعقوبات ومنع الجرائم املالية") والقوانني واللوائح املعمول بها ،فقد يتم
سحب أموال من ِقبلك من حسابك رشيطة أال تستخدم ألغراض الهامش أو
تصبح ملكًا لنا بطريق أخرى.
2.92.يخضع سحب األموال إىل متطلبات الهامش لرشكة  Safecapويخضع لحق رشكة
 Safecapلطلب معلومات أو وثائق إضافية قبل اإلفراج عن األموال لحسابك
وفقًا ألحكام البند "( 7غسيل األموال والعقوبات ومنع الجرائم املالية") .مع
مراعاة ما سبق ،سيتم معالجة طلبك لسحب األموال يف نفس اليوم إذا تم
استالمه يف يوم عمل ضمن ساعات العمل ويف يوم العمل التايل لليوم الذي تم
استالمه فيه ،ويف حالة طلبات السحب التي تم استالمها خارج ساعات العمل أو
يف يوم ليس يوم عمل .يتعني علينا إطالعك عىل معالجة طلب السحب.
3.92.مبجرد املوافقة عىل طلب السحب ،سيتم معالجة طلب السحب من ِقبلنا
وإرسالها للتنفيذ إىل نفس البنك أو بطاقة االئتامن أو مصدر آخر من األموال
التي خصمت منه أو كام نقرر ،وفقًا لتقديرنا املطلق ،يف أقرب وقت ممكن.
ستُجرى عمليات السحب ألحد املصادر باسمك.
4.92.الحظ أن بعض البنوك ورشكات بطاقات االئتامن قد تستغرق وقتًا ملعالجة
عمليات الدفع الخاصة بالعمالت ،حيث يتدخل بنك مراسل يف املعاملة .ال
نتحمل أي مسؤولية عن التأخريات بسبب الجهات الخارجية.
5.92.الرجاء مالحظة أننا مطالبون بالترصف وفقًا للقوانني واللوائح املعمول بها يف
كل األوقات وأن أي إخفاق يف استكامل متطلبات املعلومات التي قد نحددها
وفقًا لتقديرنا حيث نترصف بعقالنية فيام يتعلق بالبند "( 7غسيل األموال
والعقوبات ومنع الجرائم املالية") قد يؤثر عىل قدرتك يف سحب األموال.
6.92.إذا طلبت سحب أموال من حسابك وال ميكننا االلتزام بذلك دون إغالق جزء
من مراكزك املفتوحة ،فلن نلتزم بهذا الطلب إال بعد أن تكون لك مراكز كافية
مغلقة للسامح لك بإجراء السحب.
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تكاليف المدفوعات والرسوم

املوضوع :التكاليف واملدفوعات
1.03.تدفع رسومنا كام هو متفق عليه معك من وقت آلخر أو أي أجور أو غريها من
الرسوم األخرى املفروضة من مؤسسة املقاصة وفائدة عىل أي مبلغ مستحق لنا
باملعدالت التي يتم فرضها بعد ذلك منا (والتي تتوفر عند الطلب) .يتم نرش
نسخة من الرسوم الحالية عىل موقعنا اإللكرتوين .سيتم إعالمك بأي تغيريات عىل
الرسوم قبل وقت التغيري.
2.03.يجب أن تكون عىل بينة من احتاملية أنه قد توجد رضائب وتكاليف أخرى ال
تدفع من خاللنا أو ال نفرضها.
3.03.ت ُجرى جميع عمليات الدفع لنا ،مبوجب هذه االتفاقية ،بالعملة التي قد
نحددها من وقت آلخر للحساب البنيك الذي حددناه لهذه األغراض .يجب أن
تتم جميع هذه املدفوعات دون أي خصم أو اقتطاع.
4.03.قد نفرض عليك رسو ًما لتقدمينا لك بيانات السوق أو أي مزايا حساب أخرى ،أو
نفرض أي رسوم أخرى كام قد نبلغك بها خالل فرتة معقولة بني الحني واآلخر.
5.03.يجوز لرشكة  Safecapأن تشارك الرسوم مع الرشكاء والرشكات التابعة وموفري
الخدمات الوسيطة ومقدمي األعامل واملوكلني (يُشار إليهم جمي ًعا باسم

"رشكاء") فيام يتعلق باملعامالت التي أجريت يف حسابك .يستلم الرشكاء مكافآت
عىل أساس نسبة مئوية لتباين األسعار و/أو أجور ثابتة و/أو عىل أساس أي طرق
أخرى متفق عليها ،قد تؤثر عىل التكاليف املرتبطة بحسابك ،رشيطة االمتثال
ألحكام القوانني واللوائح املعمول بها فيام يتعلق بتضاربات املصالح .تحدد
سياستنا إلدارة تضارب املصالح الطريقة التي ندير بها التضارب املحتمل حدوثه
من عمليات الدفع هذه.
6.03.يجب تجميع املعلومات حول جميع تكاليفنا ورسومنا ،مبا يف ذلك أي تكاليف
رصف العملة والتكاليف والرسوم املرتبطة بالخدمات االستثامرية التي نقدمها
واألدوات املالية الضمنية ،والتي ال تنجم عن حدوث مخاطر السوق الضمنية،
بواسطتنا للسامح لك بفهم التكاليف اإلجاملية التي ستتحملها نظري التداول
معنا ،وكذلك التأثري التجميعي عىل عائداتك من االستثامر ،ويف حال طلبت ذلك،
ينبغي علينا تزويدك بتفصيل مبني حسب البنود باملذكور أعاله .حيثام ينطبق
ذلك ،يجب تزويدك مبثل هذه املعلومات سنوياً عىل األقل.
7.03.باإلضافة إىل العموالت والرسوم ،يجب أن يكون العميل ملز ًما بدفع جميع
رضائب القيمة املضافة والرضائب األخرى املطبقة ،ورسوم التخزين والتسليم،
ورسوم األسواق املرخصة ،وجميع الرسوم األخرى التي تتكبدها  pacefaSبسبب
تنفيذ أي أمر أو معاملة.
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التأكيدات والضمانات

شخصا طبيع ًيا ،فإنك ترصح وتضمن لنا أنه يف التاريخ الذي تصبح فيه
1.13.إذا كنت ً
االتفاقية سارية املفعول واعتبا ًرا من تاريخ كل معاملة أنك:
)aتبلغ العمر القانوين ألغراض إبرام هذه االتفاقية التي تلزمك قانونيًا وفقًا لقوانني
الوالية القضائية التي تقيم فيها وكذلك الوالية القضائية التي تنفذ بها املعاملة
ولديك األهلية القانونية الكاملة إلبرام هذه االتفاقية؛
)bتبلغ من العمر  18عا ًما عىل األقل وتبلغ السن القانونية يف الوالية القضائية
الخاصة بك لتربم عقدًا ملز ًما ومعلومات التسجيل التي قدمتها صحيحة وصادقة.
2.13.نحتفظ بحق طلب الحصول عىل إثبات السن من ِقبلك أو من ِقبل أي جهة
خارجية أو مصدر آخر وقد يتم تعليق حسابك إىل أن يتم تقديم إثبات مريض
عن السن .يجوز لنا أن نرفض ،حسب تقديرنا ،تقديم املنتجات والخدمات ألي
شخص أو كيان ،وقد نغري معايري األهلية ،يف أي وقت.
3.13.إذا كنت كيانًا قانون ًيا أو هيئة متثلها وتضمن لنا ،بداية من التاريخ الذي تدخل
فيه هذه االتفاقية حيز التنفيذ ،واعتبا ًرا من تاريخ كل معاملة ،ما ييل:
)aأنك منظم عىل النحو الواجب ومشكل وقائم بصورة قانونية مبوجب القوانني
املعمول بها يف الوالية القضائية التي تشكلت فيها؛
)bتنفيذ وإنجاز هذه االتفاقية وجميع املعامالت والوفاء بجميع االلتزامات
املتوخاة مبوجب هذه االتفاقية املأذون بها من ِقبلك؛
)cالتفويض والكشف عن كل شخص طبيعي يقوم بتنفيذ وإنجاز هذه االتفاقية
نيابة عنك ،والدخول يف املعامالت والوفاء بااللتزامات املتوخاة مبوجب هذه
االتفاقية املأذون بها ِقبلك وتوفري كل املعلومات الالزمة و/أو الوثائق،
)dلديك كل ما يلزم من الصالحيات والسلطات واملوافقات والرتاخيص واألذون،
وقمت باتخاذ جميع اإلجراءات الرضورية التي متكنك من دخول هذه االتفاقية
ومثل هذه املعامالت وتنفيذها؛
)eالتفويض والكشف عن األشخاص الذين يدخلون هذه االتفاقية وكل املعامالت
نيابة عنك عىل النحو الواجب للقيام بذلك ،وتقديم معلومات مفصلة عن
العالقة التي تجمعكم بتوفري جميع املعلومات الرضورية و/أو الوثائق؛
4.13.تقر وتضمن لنا بداية من تاريخ بدء رسيان هذه االتفاقية ،واعتبا ًرا من تاريخ
كل معاملة:
) aتكونهذهاالتفاقيةوجميعاملعامالتوااللتزاماتالناشئةعنهاملزمةلكوقابلةللتنفيذ
ضدك وفقا لرشوطها وال تنتهك بنود أي ترشيع أو الئحة أو أمر أو رسم أو قواعد سلوك
مهني أو اتفاقية كنت ملتز ًما بها؛
) bأنك غري موجود يف أي "والية قضائية محظورة" .وإننا نحتفظ بالحق يف طلب أي
معلومات إضافية نراها رضورية ،يف شكل ومضمون مرضيني ،للتحقق من االمتثال لهذه
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الفقرة.
) cمل تحدث ومل تستمر "حالة تقصري" أو أي حدث ،مثل إصدار إشعار ،أو اتخاذ أي قرار أو
أي مزيج مام هو مذكور أعاله ،قد يصبح ،مع مرور الوقت" ،حالة تقصري" ("حالة تقصري
محتملة")فياميتعلقبك؛
) dأنت تقوم بدور املالك املستفيد الوحيد واألسايس (ولكن ليس كويص) بالدخول يف هذه
االتفاقية وكل معاملة .إذا كنت ترغب يف فتح ،سواء يف الوقت الحارض أو يف املستقبل،
أكرث من حساب معنا إما كعميل فردي (شخص طبيعي) أو كاملك مستفيد لعميل
من الرشكات (شخص اعتباري) ،يتعني عليك فو ًرا الكشف عن أنك املالك املستفيد من
الحساب أثناء إجراءات فتحه وتزويدنا باملعلومات الالزمة و/أو الوثائق بشأن العالقة بني
الشخصالطبيعيو/أواالعتباري؛
) eيجب أن تكون املعلومات التي تقدمها أو قدمتها لنا فيام يتعلق مبوقفك املايل أو محل
اإلقامة أو غريها من األمور دقيقة وغري مضللة يف جميع جوانبها املادية؛
) fتكون عىل استعداد ولديك اإلمكانيات املالية لتحمل خسارة كاملة لألموال الناجمة عن
املعامالت ،ويكون الدخول يف املعامالت مناسبًا لك؛ و؛
) gما مل يتفق عىل خالف ذلك من قبلنا ،أنت املالك الوحيد املستفيد من جميع األموال
التي تقوم بنقلها إلينا مبوجب هذه االتفاقية ،خالية وخالصة من أي مصلحة ضامنية
عىل اإلطالق؛
) hسوف تحصل ومتتثل يف جميع األوقات ،وتفعل كل ما يلزم للحفاظ عىل كل القوة والتأثري
وجميعالصالحياتوالسلطاتواملوافقاتوالرتاخيصواألذوناملشارإليهايفهذهالفقرة؛
) iستقوم فو ًرا بإبالغنا بوقوع أي "حالة تقصري" أو "حالة تقصري محتملة"؛
) jستستخدم جميع الخطوات املعقولة لالمتثال لجميع القوانني واللوائح السارية فيام
يتعلق بهذه االتفاقية وأي معاملة ،وذلك يف حدود انطباقها عليك أو علينا؛
) kلن تقوم بإرسال األوامر أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يخلق انطبا ًعا خاطئًا عن الطلب
أو القيمة لألداة املالية األساسية ،كام أنك لن ترسل األوامر التي لدينا سبب لالعتقاد بأنها
مخالفةللقواننيواللوائحاملعمولبها.
) lال يجوز لك استغالل ،عىل نحو غري عادل ،ميزة لحساب تحتفظ به مع  Safecapوالتي
ترض مبصلحة  Safecapأو املشاركة يف أي سلوك ميكن أن يُعترب مسيئًا ألنظمتنا التجارية،
ويشمل ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص ،املشاركة يف أي مامرسات بغرض االستفادة من
التأخري يف األسعار ،والتداول بأسعار خارج السوق و/أو خارج ساعات التداول ،وإساءة
استخدام نظام التداول بالتالعب يف األسعار و/أو إدخال أي مقابس أو غريها من امليزات
املؤمتتة التي تؤثر عىل تشغيل "منصات التداول اإللكرتونية" .إن املامرسات التي تشارك
فيها والتي تسمح لك باستخالص منفعة دون التعرض ألي خطر سلبي ،يفرتض أن تكون
مسيئة.
) mبنا ًء عىل الطلب ،سوف تزودنا باملعلومات التي قد نطلبها بشكل منطقي إلثبات األمور
املشار إليها يف هذه الفقرة أو االمتثال ألي قوانني ولوائح مطبقة.
) nلن تستخدم الخدمات واألنظمة و/أو املرافق ألغراض مسيئة بغرض خداعنا و/أو
 CySECأو أي سلطة مختصة أخرى ،كام أنك توافق عىل االمتثال للتعليامت إذا تم
تحديد مثل هذا السلوك أو االشتباه فيه من قبلنا.
) oقمت بقراءة وفهم "وثيقة املستثمر الرئييس" ،و"سياسة تنفيذ األوامر" لـ "إدارة تضارب
املصالح" ،فضالً عن "بيان الكشف عن املخاطر" ،وجميع الوثائق األخرى التي تضم
علم بأن دخولك يف هذه االتفاقية يخضع
"مجموعة الوثائق القانونية الخاصة بالعمالء"ً ،
لألحكام الواردةفيها.
.32

حاالت التقصير والمعاوضة واإلغالق

 .32.1وخضو ًعا ألحكام "حامية الرصيد السلبي" التي نقدمها إليك كام هي منصوص
عليها يف الفقرة  ،51تشكل األحداث التالية "حاالت تقصري":
)aفشلك يف تسديد أي مدفوعات مستحقة مبوجب هذه االتفاقية (مبا يف ذلك
الحفاظ عىل "مستوى الهامش" املطلوب فيام يتعلق باملراكز املفتوحة الخاصة
بك معنا) أو مراقبة أو تنفيذ أي حكم آخر من هذه االتفاقية ،ويستمر هذا
الفشل ملدة خمسة عرش ( )15يو ًما من أيام العمل بعد إرسالنا إشعار عدم األداء
إليك (مبا يف ذلك عن طريق "منصة التداول اإللكرتونية") أو فشلك املستمر يف
تسديد أي مبلغ مستحق لنا يف الوقت املناسب (مبا يف ذلك الهامش)؛

)bحدوث "حالة تعرس مايل" تتعلق بك؛
)cوفاتك أو فقدانك لعقلك،
)dأنت (أو أي ويص ينوب عنك) تنكر أو تخيل مسؤوليتك أو ترفض أي التزام
مبوجب هذه االتفاقية أو أي ضامن أو اتفاقية رهن أو اتفاق أو مستند لهامش
أرباح أو ضامن أو أي مستند آخر يتضمن التزا ًما عليك ولصالحنا ويدعم أيًا من
التزاماتك مبوجب هذه االتفاقية؛
)eإذا اتضح أن أي معلومات قدمتها لنا ،مبا يف ذلك ما يتعلق مبعارفك وخرباتك يف
التعامل يف الصكوك املالية املعقدة وحالتك االقتصادية ومصادر ثروتك ،خاطئة
و/أو غري كاملة و/أو مضللة؛
)fإذا ثبت أن أي متثيل أو ضامن قمت به أو منحته أو اعترب أنك قمت به أو منحته
مبوجب الفقرة  31من هذه االتفاقية كاذبًا أو مضلالً يف جميع جوانبه املادية يف
الوقت الذي تم القيام فيه بهذا األمر أو منحه أو اعترب أنك قمت به أو منحته؛
)gاتخاذ أي إجراء أو وقوع حدث الذي قد نعتربه أثر سلبًا وبشكل ملموس عىل
قدرتك عىل أداء أي من التزاماتك مبوجب هذه االتفاقية؛
)hتستفيد من أي تأخري فيام يتعلق باألسعار ،وتقدم طلبات بأسعار قدمية ،وتقوم
بالتداول بأسعار خارج السوق و/أو خارج ساعات التداول ،وتتالعب بالنظام
للتداول بأسعار مل يتم إدراجها عن طريقنا ،وتقوم بأي عمل آخر يشكل طريقة
غري سليمة للتداول كام هو موضح أعاله؛
)iتترصف بإرصار بطريقة مسيئة عند التعامل معنا؛
)jحدوث أي حالة تقصري (مهام كان وصفها) تتعلق بك مبوجب أي اتفاقية أخرى
بيننا؛ و/أو
)kحدوث أي مام ورد أعاله فيام يتعلق بأي عقد أو اتفاقية قد تكون أبرمتها مع
أي أعضاء آخرين من املجموعة.
 .32.2يف حالة وقوع "حالة تقصري" ،يجوز لنا ،بعد إرسال إشعار إليك مدته يو ًما واحدًا
( )1من أيام العمل ،أو يف حالة وقوع أي من األحداث املحددة يف البنود (ب)
أو (ح) أو (ط) من الفقرة  32.1املذكورة أعاله ،إنهاء هذه االتفاقية عىل الفور
وإغالق أي من أو كل حساباتك ويجوز لنا مامرسة حقوقنا مبوجب هذه الفقرة،
 .32.3ره ًنا بأحكام الفقرة  ،32.2يف أي وقت بعد وقوع "حالة التقصري" ،يجوز لنا ،عن
طريق إشعارك ،تحديد ميعاد ("تاريخ التصفية") إلنهاء وتصفية املعامالت.
 .32.4سوف يشكل تاريخ وقوع أي "حالة تقصري" محددة يف البنود (ب) أو (ح) أو
(ط) من الفقرة  32.1أعاله "تاريخ تصفية" بصورة تلقائية ،دون الحاجة إىل أي
إشعار من قبلنا ،وسترسي األحكام أدناه.
 .32.5عند حدوث "تاريخ تصفية":
)aلن يكون لزا ًما عىل أي منا إجراء أي معامالت أخرى أو مدفوعات مبوجب أي
من املعامالت ،لوال هذه الفقرة ،التي استحق أداؤها يف "تاريخ التصفية" أو بعده
ويجوز استيفاء تلك االلتزامات بالتسوية (سواء عن طريق الدفع ،أو املقاصة أو
خالف ذلك) من "مبلغ التصفية" (كام هو محدد أدناه)؛
)bيف ،أو مبجرد أن يكون عمل ًيا بصورة معقولة بعد "تاريخ التصفية" ،نقوم بتحديد
(الخصم حسب االقتضاء) ،فيام يتعلق بكل معاملة ،إجاميل التكلفة أو الخسارة
أو ،حسب ما تقتضيه الحالة ،املكسب يف كل حالة يعرب عنها "بالعملة النقدية
األساسية" ،وحسب االقتضاء ،تضمني أي خسارة يف صفقة ،أو تكلفة متويل ،أو،
دون ازدواجية ،التكلفة أو الخسارة ،أو حسب ما تقتضيه الحالة ،املكسب نتيجة
إنهاء ،أو تصفية ،أو الحصول عىل ،أو أداء أو إعادة إنشاء أي مركز تحوط أو
مضاربة ذي صلة) نتيجة لإلنهاء ،عمالً بهذه االتفاقية ،من كل مبلغ أو إيصال
كان يشرتط أن يتم مبوجب هذه املعاملة (بافرتاض استيفاء جميع الرشوط
السارية السابقة ،مع مراعاة ،حسب االقتضاء ،أسعار السوق املنشورة عىل ،أو
أسعار التسوية الرسمية التي أعدتها البورصة ذات الصلة وقد تكون متوفرة يف
أو تسبق مبارشة ،تاريخ الحساب)؛ و
)cيجوز لنا إغالق جميع املراكز املفتوحة الخاصة بك وإلغاء أي طلبات قدمتها
لنا ،كام يجوز لنا ضم وجمع رصيدك النقدي وأي حسابات لديك معنا وموازنة
رصيدك النقدي واملبالغ املستحقة لك علينا مع املبالغ املستحقة عليك لنا ،مبا
يف ذلك أي أرباح أو خسائر ناجمة عن املراكز املفتوحة الخاصة بك ،والفائدة،
والتكاليف ،والنفقات ،والرسوم وجميع االلتزامات أو املبالغ أيًا كانت طبيعتها.
يجوز لنا تحويل املبالغ املستحقة لك علينا واملبالغ املستحقة عليك لنا بأي عملة
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من العمالت ،مبا يف ذلك أي ربح أو خسارة مبوجب أي من املراكز املفتوحة
الخاصة بك معنا ،إىل "العملة النقدية األساسية" الخاصة بنا .وستجرى تحويالت
العملة هذه بأسعار السوق السائدة املتاحة بصورة معقولة بالنسبة لنا ،ويحق
لنا تغرميك رسوم اللجان والتكاليف التي نتحملها عند إجراء مثل هذا التحويل.
6.23.نعامل كل تكلفة أو خسارة لنا ،املحددة أعاله ،كمبلغ إيجايب ،وكل مكسب لنا،
املحدد بناء عليه ،كمبلغ سلبي ،ونجمع كل هذه املبالغ لنكون مبلغًا واحدًا صاف ًيا
إيجابيًا كان أو سلبيًا ،محددًا بـ "العملة النقدية األساسية" ("مبلغ التصفية").
7.23.إذا كان "مبلغ التصفية" الذي تحدد مبوجب هذه الفقرة مبلغًا إيجاب ًيا ،فستدفعه
لنا مبوجب "حامية الرصيد السلبي" للفقرة  15وإذا كان املبلغ سلب ًيا ،فسندفعه
لك .نقوم بإخطارك بـ "مبلغ التصفية" ،ومن يستحقه فو ًرا بعد حساب هذا
املبلغ.
8.23.عند حدوث اإلنهاء والتصفية وفقًا لهذه الفقرة ،يحق لنا أيضً ا ،يف تقديرنا ،إنهاء
وتصفية ،وفقًا ألحكام هذه الفقرة ،أي معامالت أخرى أبرمت بيننا وما زالت
معلقة.
9.23.يسدد مبلغ التصفية بـ "العملة النقدية األساسية" قبل انتهاء العمل يف "يوم
العمل" التايل إلمتام اإلنهاء والتصفية مبوجب هذه الفقرة (يتم التحويل مبوجب
القانون الساري إىل أي عملة أخرى ،وتتحمل أنت أي تكاليف ملثل هذا التحويل،
وتُخصم (إن وجدت) من أي مبلغ مستحق لك) .يُعامل أي "مبلغ تصفية" مل
يُسدد يف تاريخ االستحقاق كمبلغ مل يتم سداده ،وتتحمل الفائدة ،بالسعر
املتوسط الذي يتم به تقديم الودائع اليومية بعملة هذا املبلغ عن طريق
املصارف الرئيسية يف سوق لندن املرصفية اعتبا ًرا من  11.00ص (بتوقيت لندن)
(أو ،إذا مل يكن هذا السعر متوف ًرا ،فبسعر معقول نحدده) زائد واحد ()1%
سنويًا لكل يوم ال يسدد فيه هذا املبلغ.
 .32.10ألغراض أي حساب مبوجب ذلك ،يجوز لنا تحويل املبالغ املحددة بأي عملة
أخرى إىل "العملة النقدية األساسية" بالسعر السائد يف وقت الحساب كام
نحدده بصورة معقولة.
 .32.11إال إذا حدث "تاريخ تصفية" أو تم تعيينه بصورة فعالة ،لسنا ملزمني بتسديد
أي مدفوعات أو إيصاالت مقررة علينا مبوجب معاملة طاملا حدثت واستمرت
"حالة تقصري" أو أي حدث مثل إصدار إشعار ،أو اتخاذ أي قرار مبوجب ذلك أو
أي مزيج من ذلك ،قد يصبح ،مع مرور الوقت" ،حالة تقصري" بالنسبة لك.
 .32.12ت ُضاف حقوقنا مبوجب هذه الفقرة إىل ،دون استثناء أو استبعاد ،أي حقوق
أخرى قد تكون لنا (سواء عن طريق االتفاق ،أو إعامل القانون أو خالف ذلك).
 .32.13تنطبق هذه الفقرة عىل كل معاملة أبرمت بيننا أو التي مل يبت فيها أو بعد
التاريخ الذي تصبح فيه هذه االتفاقية نافذة املفعول.
 .32.14تشكل هذه االتفاقية ،واألحكام املحددة التي تنطبق عىل كل معاملة أبرمت
مبوجب هذه االتفاقية ،وجميع التعديالت التي أجريت عليها اتفاقية واحدة
بيننا .يعرتف كالنا بأن جميع املعامالت التي أبرمت يف أو بعد تاريخ رسيان هذه
االتفاقية أبرمت اعتامدًا عىل حقيقة أن االتفاقية وجميع هذه األحكام تشكل
اتفاقية واحدة بيننا.
 .32.15عند وقوع "حالة التقصري" أو يف أي وقت بعد أن قررنا ،يف تقديرنا املطلق ،أنك
مل تؤدي (أو نعتقد منطقيًا أنك لن تكون قاد ًرا أو ليست لديك رغبة يف املستقبل
يف أداء) أي من التزاماتك تجاهنا ،باإلضافة إىل أي حقوق منصوص عليها أعاله،
يحق لنا ،دون إشعار مسبق:
)aإغالق ،أو استبدال أو عكس أي معاملة ،رشاء ،أو بيع ،أو اقرتاض أو إقراض أو
الدخول يف أي معامالت أخرى أو اتخاذ ،أو االمتناع عن اتخاذ ،أي إجراء آخر يف
هذا الوقت أو األوقات ومبثل هذه الطريقة ،كام يرتاءى لنا ،ما نعتربه رضوريًا أو
مناسبًا لتغطية ،أو تقليل أو محو الخسارة أو املسؤولية مبوجب أو فيام يتعلق
بأي من عقودك ،أو مراكزك أو التزاماتك؛ و/أو
)bإلغاء و/أو التفكري يف إبطال أي معامالت وأرباح أو خسائر سواء التي تحققت
أو التي مل تتحقق و/أو إغالق الحسابات التي تحتفظ بها معنا مبوجب هذه
االتفاقية ،فو ًرا ودون إشعار مسبق.
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إنهاء دون تقصير

1.33.ما مل تقتيض القوانني السارية ذلك واللوائح ،يجوز ألي من الطرفني إنهاء هذه
االتفاقية (والعالقة بيننا) مبوجب إشعار إنهاء كتايب قبل عرشة ( )10أيام.
2.33.عند إنهاء هذه االتفاقية:
)aتكون جميع املبالغ املدفوعة منك إلينا مستحقة وواجبة الدفع عىل الفور
مبا يف ذلك (لكن دون استثناء) جميع الرسوم املستحقة واملصاريف واللجان؛
أي مصاريف تعامل تحدث نتيجة إنهاء هذه االتفاقية؛ وأي خسائر ونفقات
تحققت عند إغالق أي معامالت أو تسوية أو إنهاء التزامات معلقة والتي
تحملناها نيابة عنك.
)bيف غياب أي تعليامت محددة من قبلك فيام يتعلق بإغالق مراكزك املفتوحة،
نرشع يف إغالق جميع مراكزك املفتوحة وفقًا ألسعارنا املوجودة يف نهاية مدة
العرشة ( )10أيام املذكورة أعاله ،وفقًا ألحكام "سياسة تنفيذ الطلب" والتزاماتنا
مبوجب القوانني املعمول بها واللوائح.
)cنعيد إليك جميع األموال املتبقية التي متلكها وموجودة بحوذتنا ،عن طريق
نفس الحساب الذي يحمل اسمك والذي تم تحويل هذه األموال منه إلينا.
3.33.ال يؤثر اإللغاء حينئذ عىل الحقوق وااللتزامات املستحقة واملعامالت التي
تظل محكومة بهذه االتفاقية وباألحكام املحددة املتفق عليها بخصوص هذه
املعامالت حتى يتم أداء جميع االلتزامات بالكامل.
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االستثناءات والقيود والتعويضات

1.43.يف حالة غياب اإلهامل الجسيم أو سوء الترصف املتعمد أو الغش من جانبنا،
لسنا مسؤولني وال أي من املديرين ،أو املسؤولني ،أو املوظفني ،أو الوكالء ،أو
الرشكاء عن أي خسائر ،أو أرضار ،أو تكاليف ،أو مصاريف تحملتها (مبا يف ذلك
الخسارة التي لحقت بك نتيجة لعجزك عن التداول مهام كان سببه أو الخسارة
نتيجة أننا مل نسمح لك بالتداول وفقًا ألحكام هذه االتفاقية) ونستبعد مبوجب
ذلك املسؤولية إىل أقىص حد يسمح به القانون ،فيام يتعلق بأي خسارة تحملتها،
سواء املبارشة أو غري املبارشة ،الفعلية أو املحتملة ،أو املالية أو خالف ذلك نتيجة
أي فعل أو إغفال من جانبنا.
2.43.تحت أي ظرف من الظروف ،لن نتحمل املسؤولية عن أي خسائر تحملتها
مبارشة أو غري مبارشة ،أو مصاريف ،أو خسائر يف األرباح أو الفرص أو أي طرف
ثالث ،سواء كانت ناجمة مبوجب العقد ،أو املسؤولية التقصريية أو خالف ذلك،
عن أي أرضار خاصة أو تبعية ،أو خسارة يف األرباح ،أو ضياع السمعة أو ضياع
الفرص التجارية الناجمة مبوجب أو فيام يتعلق بهذه االتفاقية.
3.43.ال يوجد يف هذه االتفاقية ما يحد أو يستبعد املسؤولية الواقعة علينا نتيجة
الوفاة أو اإلصابة الشخصية .تقوم بتعويضنا عن الخسائر التي لحقت بنا نتيجة
لعدم التقيد بالتزاماتك ،مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص ،التزاماتك مبوجب
الفقرة "( 7غسل األموال ،والعقوبات ومنع الجرمية املالية").
4.43.يغطي هذا التعويض ،فيام يغطي ،نفقات تحصيل الديون والنفقات القانونية أو
غريها من النفقات التي تحملناها نتيجة حامية حقوقنا أو الدفاع عن أي إجراء
ضدنا فيام يتعلق مبثل هذا اإلخالل والخسائر التي لحقت بنا نتيجة لوصول أي
شخص ثالث إىل أنظمتنا والتداول عن طريق األجهزة الخاصة بك.
5.43.دون أي حدود ،ال نقبل أن نتحمل املسؤولية عىل اإلطالق ألي تداعيات رضيبية
مناوئة ألي معاملة.
6.43.هناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إىل هبوط األسعار (مثل تأخر بيانات
السوق ورسعة اتصال العميل باإلنرتنت أو تقلبات السوق املرتفعة) .قد تكون
هذه التحركات يف صالحك أو قد تكون غري ذلك .توافق مبوجب ذلك ،عىل أن (أ)
واجبنا تجاهك هو ضامن أن يتم تطبيق مثل هذا الهبوط يف معامالت متناسقة،
وبذلك نقوم بأداء واجبنا لنعاملك بإنصاف (ب) يف حالة هبوط أسعار السوق،
قد يتم تنفيذ الطلب بسعر يختلف اختالفًا كب ًريا عن السعر املبني عىل الشاشة
يف وقت تقديم الطلب .باإلضافة إىل ذلك ،يف ظل الظروف التي قد تؤدي إىل
الهبوط ،قد ال يكون من املمكن تقديم و/أو سحب أي طلب لوقف الخسارة
أو الحصول عىل األرباح بعد تنفيذ الطلب مبارشة .عند تشغيل مراكز CFD
الكبرية ،يجوز لنا تنفيذ التحوط يف السوق للصك األسايس قبل ملء طلبك بسعر
متوسط للحجم الكامل من التحوط ،ولكننا نالحظ أن أي تحسن يف األسعار
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خالل هذه العملية سيتم متريره إليك .ويف حني أننا منتثل يف جميع األوقات
اللتزاماتنا مبوجب القوانني املعمول بها واللوائح ،مبا يف ذلك التزاماتنا فيام يتعلق
بتضارب املصالح ،وتنفيذ طلباتك ،نهدف إىل تخصيص نتائج أي هبوط يف األسعار
أو فجوات السوق.
7.43.نحتفظ بحقنا ،حسب تقديرنا الكامل ،يف عدم تنفيذ الطلب ،أو تغيري سعر
املعاملة املحدد ،أو تقديم عرض أسعار جديد يف حالة حدوث عطل فني يف أي
"منصة تداول إلكرتونية" أو يف حالة حدوث تقلبات يف سعر الصك املايل األسايس
لـ  CFDكام يُعرض يف السوق .يف حالة تقديم عرض أسعار جديد لك ،لديك
الحق إما أن تقبل أو ترفض وبالتايل يتم إلغاء تنفيذ املعاملة.
8.43.دون املساس مبا ورد أعاله ،ال نقبل أي مسؤولية عن تأثري أي تأخري أو تغيري يف
أحوال السوق ،مبا يف ذلك سعر السوق ،يحدث يف أي معاملة.
9.43.دون املساس بعمومية ما ورد أعاله ،لن نتحمل أي مسؤولية لعدم الوفاء
بالتزاماتنا أو جزء منها مبوجب ذلك بسبب أي "حدث قوة قاهرة"؛ إال أنه يف
حاالت مثل "أحداث القوة القاهرة" هذه نقوم ،إىل الحد املعقول املمكن يف
ظل هذه الظروف ،بالترصف وفقًا لواجبنا الذي يحتم علينا "معاملة العمالء
بإنصاف" ووفقًا لاللتزامات التنظيمية األخرى ،ونبذل جهود معقولة للتقليل
من تأثري "حدث القوة القاهرة" هذا عىل الخدمات التي نقدمها مبوجب ذلك.
 .34.10منلك ولنا الحق يف استخدام "منصات التداول اإللكرتونية" التي تستخدم لتوفري
الخدمات مبوجب هذه االتفاقية .عىل هذا النحو ،وره ًنا بأي أحكام أخرى
ذات الصلة والواردة هنا ،إننا الطرف املسؤول أمامك عن األداء الصحيح ملنصة
التداول.
 .34.11حيث أننا نقدم لعمالئنا الفرصة الستخدام و/أو االستفادة من خدمات الطرف
الثالث مثل تحليل االستثامر ومؤمترات الويب وغريها من املواد التعليمية،
بأي طريقة يرونها مناسبة ،تقبل أال نتحمل أي مسؤولية أو التزام فيام يتعلق
باملحتويات املتوفرة عن طريق الطرف الثالث ،وال فيام يتعلق بعواقب استخدام
الخدمة وأن املحتوى مل يتم اعتامده من قبلنا .يتحمل العمالء الذين يستخدمون
أي خدمة من خدمات الطرف الثالث و/أو املعلومات التي توفرها خدمات
الطرف الثالث للتسويق و/أو خالف ذلك ،حسب تقديرهم الخاص ومسؤوليتهم،
كل املسؤولية الناجمة عن استخدام خدمة الطرف الثالث .وتحقيقًا لهذه الغاية،
نشجع العمالء عىل طلب املشورة و/أو التدريب قبل استخدام الخدمات أو
املعلومات املقدمة من أطراف ثالثة والتأكد من أنهم يفهمون متا ًما الصكوك
املالية واملصطلحات التقنية واألوصاف املقدمة .يُرجى مالحظة أننا ال نقدم وال
أي من املوظفني ،أو الرشكات التابعة ،أو املع ّرفني ورشكات املجموعة أي شكل
من أشكال إدارة االستثامرات ،أو املشورة يف مجال االستثامر أو التوصية.
 .34.12ره ًنا بالفقرة  15يف "حامية الرصيد السلبي" التي نقدمها لك ،تدفع لنا هذه
املبالغ ألننا قد نطلب من وقت آلخر للوفاء بأي رصيد مدين يف أي من حساباتك
لدينا ،وعىل أساس تعويض كامل ،أي خسائر ،والتزامات ،وتكاليف أو نفقات (مبا
يف ذلك الرسوم القانونية) ،ورضائب ومكوس وجبايات التي نتحملها أو نتعرض
لها فيام يتعلق بأي من حساباتك أو أي معاملة أو نتيجة ألي ادعاء كاذب من
قبلك أو أي انتهاك اللتزاماتك مبوجب هذه االتفاقية (مبا يف ذلك أي معاملة) أو
عن طريق إنفاذ حقوقنا.
 .34.13ال يوجد يف هذه االتفاقية ما يستبعد ،أو يقيد أي التزام أو مسؤولية قد تكون
لدينا تجاهك مبوجب القوانني املعمول بها واللوائح ،التي ال يجوز استبعادها أو
تقييدها مبوجب ذلك.
 .34.14إننا ملزمون باتخاذ خطوات فعالة لتحديد أو الوقاية من أو إدارة تضارب املصالح
والتخفيف من األثر املحتمل ملثل هذه املخاطر إىل أقىص حد ممكن .إذا بقيت مخاطر
قد ت ُحدث رضرا ً عىل مصالحك رغم ذلك ،ينبغي علينا أن نكشف لك الطبيعة العامة و/
أو مصادر تضارب املصالح والخطوات التي اتخذناها لتخفيف هذه املخاطر.
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تضارب المصالح

1.53.ندير تضارب املصالح وفقًا لنوع التضارب ،وكيف نشأ .حيثام ينشأ مثل هذا
التضارب الذي ال ميكن إدارته ،نحتفظ بحق توجيه إشعار باإلنهاء وفقًا ألحكام

الفقرة "( 33اإلنهاء دون التقصري").
2.53.تعرتف وتقبل وتوافق عىل أنك راجعت سياستنا "إدارة تضارب املصالح" ملزيد
من املعلومات بشأن كيف نسعى إلدارة تضارب املصالح التي قد تنشأ عندما
نقوم بتزويدك بالخدمات .نوفر لك املزيد من التفاصيل يف هذا الصدد إذا طلبت
ذلك.
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البحث

1.63.يجوز لنا نحن أو رشكاؤنا و/أو أعضاء مجموعتنا أن نقدم لك والعمالء اآلخرين عرب
قنوات االتصال املختلفة ،البحوث املتعلقة باالستثامر أو غريها من املعلومات التي
تقوم بتوصية أو اقرتاح اسرتاتيجية لالستثامر ،رصاحة أو ضم ًنا ،فيام يتعلق بواحد
أو العديد من "الصكوك املالية" أو جهات إصدار "الصكوك املالية" ،مبا يف ذلك أي
رأي فيام يتعلق بالقيمة الحالية أو املستقبلية أو سعر هذه الصكوك ("البحث").
2.63.تقر مبوجب ذلك بأن أي من هذه "البحوث" ال يتم إعدادها ألي عميل واحد،
ولكن يتم توزيعها عىل نطاق واسع لعدد من األشخاص .عىل هذا النحو ،ال يتم
إعدادها مع األخذ يف االعتبار ظروفك الخاصة وال تشكل توصية شخصية وال
تُقدم بصيغة مناسبة لك استنادًا إىل النظر يف ظروفك ،كام أنها ال تشكل مشورة
استثامرية ،أو قانونية ،أو رضيبية أو أي مشورة أخرى .حيثام يتم توفري توصيات
البحث أو التداول ،يتم توفريها فقط حتى ميكنك اتخاذ القرارات االستثامرية
الخاصة بك.
3.63.وعالوة عىل ذلك ،ال يوجد يشء يف أي مواد بحث ما ميكن تفسريه كعرض من جانبنا
لرشاء أو بيع أو التعامل يف أي صك مايل أو تقديم أي خدمة معينة.
4.63.يجوز أن تصل البحوث التي يتم توزيعها إىل مختلف عمالئنا يف أوقات مختلفة،
ويجوز أن تكون غري صحيحة أو دقيقة يف الوقت الذي وردت فيه .لن يكون لزا ًما
علينا أو أي من رشكائنا أو أعضاء مجموعتنا تحديث أي بحث تم توزيعه .بشكل
عام ،ويف حني أننا منتثل ملتطلبات القوانني املعمول بها واللوائح يف إنتاج البحوث
وتوزيعها ،ال نضمن دقة أو صحة األبحاث املوزعة .يف حني أننا نويل عناية معقولة
أساسا معقوالً لالفرتاضات
للتأكد من أن جميع البيانات واآلراء الواردة تشكل ً
واالستنتاجات يف التاريخ الذي متت فيه ،ال يجب تفسريها عىل أنها متثيل لحدوث
األمور املشار إليها فيها.
5.63.حيثام يحتوي أي بحث عىل أي قيود عىل الذين ميكنهم الحصول عليه ،تتخذ جميع
التدابري بشكل معقول يف ظل الظروف ضامنًا للوفاء بهذه املتطلبات.
6.63.تكشف سياسة "إدارة تضارب املصالح" الظروف عندما يجوز لنا ،أو رشكاؤنا ،أو
أعضاء مجموعتنا شغل مراكز طويلة أو قصرية يف أي "صكوك مالية" والتي يشري
إليها البحث و/أو يجوز شغل مراكز يف عكس االتجاه املحتمل لتلك املوجودة يف
أي بحث يتم توزيعه .كام يجوز لعمالئنا اآلخرون املشاركة يف مامرسات مامثلة
ملا ورد أعاله.
7.63.يحتوي البحث عىل عدد من عمليات الكشف التنظيمية مصممة للوفاء مبتطلبات
القوانني املعمول بها واللوائح .يجب أن تقرأ وتدرس بعناية أي عمليات كشف أو
تنازالت تظهر يف البحث املنشور.
8.63.تراجع سياسة "إدارة تضارب املصالح" ملزيد من املعلومات حول كيفية إدارتنا
للتضاربات التي تؤثر عىل نزاهة األبحاث املقدمة إليك .يجوز لك طلب املزيد من
التفاصيل فيام يتعلق بتضارب املصالح التي قد ينشأ فيام يتعلق بالبحث املقدم
إليك.
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ممارسات التداول غير الالئقة والمسيئة للسوق

1.73.تقر مبوجب ذلك بأن  Safecapيجوز لها الدخول يف أي وقت يف معامالت
التحوط من أجل التحوط من املخاطر فيام يتعلق باملعامالت التي أبرمت معك.
2.73.كذلك تقر بأنه من املمكن خالل التحوط املشار إليه أعاله ،أن تشكل املعامالت
التي تقوم بالدخول فيها معنا تداوالً داخل ًيا بناء عىل معلومات رسية أو مميزة
أو لها تأثري مضلل عىل السوق ذات الصلة أو تؤدي أيضً ا إىل أو تشكل خرقًا
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مبوجب القوانني املعمول بها واللوائح ،مبا يف ذلك "توجيه إساءة استغالل
السوق" و"الئحة االتحاد األورويب".
3.73.إلحاقًا باالعرتاف مبا ورد أعاله ،تتعهد مبوجب ذلك بعدم الدخول يف املعامالت
التي ميكن أن يكون لها هذه التأثريات املضللة التي قد تؤدي أيضً ا إىل أو تشكل
خرقًا مبوجب القوانني واللوائح املعمول بها ،مبا يف ذلك:
1.3.73.عدم املضاربة حيثام قد تكون يف حوزتك معلومات رسية مميزة والتي
إذا تم إعالنها عىل املأل سيكون لها تأثري كبري عىل أسعار الصكوك
املالية األساسية
2.3.73.عدم القيام بأي تداول هجومي أو ميسء مام قد يؤدي إىل عدم قدرتنا
عىل الوفاء بالتزاماتنا التنظيمية للحفاظ عىل األسواق نزيهة ومنظمة
4.73.يف الحالة التي نشتبه فيها بصورة معقولة أن أي من معامالتك التي دخلت فيها
متثل خرقًا للتعهدات املذكورة أعاله ،يجوز لنا اتخاذ اإلجراء الذي نراه رضوريًا
للتخفيف من تأثريات معاملتك والحيلولة دون خرق أو استمرار خرق القوانني
واألنظمة ،مبا يف ذلك تقديم التقارير ذات الصلة (فيام يتعلق بالتداول الداخيل
أو إساءة استغالل السوق) إىل السلطات التنظيمية املناسبة ووضع مرشحات أو
حدود عىل حسابك وعقود الفروقات التي تتداول فيها .تتعهد بالقيام بالكشف
متا ًما لنا ،وحتى يف حال مل نطلب منك ذلك مبارشة ،عن الوقت الذي قد تصبح
فيه "مضاربًا من الداخل" بحكم أسهمك أو منصبك يف "مجلس اإلدارة" أو أي
إدارة أو هيئة يف جهة إصدار أي صك مايل.
5.73.نهدف إىل توفري سيولة تداول فعالة يف شكل أسعار متدفقة وقابلة للتداول
ملعظم الصكوك املالية التي نوفرها عىل "منصات التداول اإللكرتونية" .وكنتيجة
للطبيعة اآللية العالية لتنفيذ هذه األسعار املتدفقة القابلة للتداول ،تقر وتقبل
أن الخطأ يف تحديد األسعار من املرجح أن يحدث من وقت آلخر .إذا شاركت يف
أي اسرتاتيجيات للتداول بهدف استغالل أخطاء تحديد األسعار هذه أو الترصف
بسوء نية (يُعرف عادة باسم 'القنص') ،أو إذا قررنا ،حسب تقديرنا وبحسن نية،
أنك أو أي ممثل لك يقوم بالتداول نيابة عنك يستغل ،أو يستفيد ،أو يحاول
استغالل أو االستفادة من أخطاء تحديد األسعار هذه أو أنك تقوم بارتكاب أي
إجراء للتداول آخر غري مالئم أو ميسء ،مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص
ما ييل:
)aأعامل االحتيال/غري املرشوعة التي تؤدي إىل املعاملة؛
)bالتداول باملراجحة ،مثل "مراجعة املقايضة" أو "املراجحة بالخفاء" أو "مراجحة
املكافآت اإلضافية" عىل األسعار املعروضة من قبل منصاتنا
)cالتداول بالبيع والرشاء الرسيعني وإغالق األوامر أو املشاركة يف وضعيات لفرتة
زمنية قصرية بشكل اعتباطي
)dالطلبات التي يتم تقدميها استنادًا إىل أسعار تم التالعب بها نتيجة أخطاء النظام
أو أعطال النظام
)eالتداول باملراجحة عىل األسعار التي تقدمها املنصات نتيجة أخطاء األنظمة و/أو
)fاملعامالت املنسقة عن طريق األطراف ذات الصلة بغية االستفادة من أخطاء
األنظمة والتأخري يف تحديثات األنظمة.
)gالطلبات املقدمة عىل أساس معلومات رسية مميزة
يجوز لنا الحق يف اتخاذ أي من اإلجراءات التالية:
)aضبط "هوامش األسعار" املتاحة لك؛ و/أو
)bتقييد وصولك إىل األسعار املتدفقة والقابلة للتداول عىل الفور ،مبا يف ذلك تقديم
عرض األسعار اليدوي فقط؛ إحداث تأخريات زمنية تصل إىل  6ثوانٍ بني وضعك
لألمر وفتح األمر عىل منصات التداول اإللكرتونية (ملنع التداول بالبيع والرشاء
الرسيعني) و/أو
)cالحصول من حسابك عىل أي أرباح تجارية هامة والتي ربحتها من خالل إساءة
استغالل تلك السيولة كام نحددها يف أي وقت أثناء عالقتنا التجارية؛ و/أو
)dرفض طلب أو إلغاء معاملة؛ و/أو
)eإنهاء هذه االتفاقية فو ًرا.
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البيانات الشخصية

1.83.عند جمع ومعالجة وتخزين "البيانات الشخصية" التي قدمتها ،نخضع ألحكام
قانون "معالجة البيانات الشخصية" (حامية األفراد) رقم  )I(138لعام ،2001
بصيغته املعدلة ،من ("قانون معالجة البيانات") يف جمهورية قربص.
2.83.نحن رشكة  Safecap Investments Limitedالتي تعمل كوحدة تحكم يف
البيانات ألغراض "قانون معالجة البيانات".
3.83.إن تفاصيل طريقة جمعنا وحفظنا ومعالجتنا واستخدامنا لبياناتك الشخصية
هي مبينة يف سياسة الخصوصية الخاصة بنا ،والتي تشكل جزءا ً تكميلياً من
هذه االتفاقية.
شخصا اعتباريًا تقدم لنا "البيانات الشخصية" ألي
كنت
إذا
هذا،
 .38.4تقر مبوجب
ً
فرد ،أو إذا كنت فردًا تقدم لنا "البيانات الشخصية" ألي فرد غريك ،تقر وتتعهد
مبوجب هذا أن مثل هذا الشخص ،الذي يتم جمع بياناته الشخصية وتخزينها
ومعالجتها وفقًا لألحكام الواردة طيه ،تم إعالمه ،وأعطى موافقته لجمع وتخزين
ومعالجة هذه البيانات الشخصية الخاصة به بالرشوط الواردة يف هذه االتفاقية،
وأنه تم إعالمه بحقوقه فيام يتعلق بـ "البيانات الشخصية" التي يتم حفظها
ومعالجتها وفقًا للرشوط الواردة يف هذه االتفاقية.
 .38.5تقر مبوجب هذا أننا نعتمد عىل "البيانات الشخصية" التي قُدمت لنا يف أداء التزاماتنا
وفقًا للقانون ومبوجب هذه االتفاقية ،وتتعهد بتقديم التحديثات فيام يتعلق بـ
"البيانات الشخصية" املقدمة ،حتى تبقى "البيانات الشخصية" حديثة وصحيحة.
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االتصاالت

1.93.ميكنك التواصل معنا عرب "قسم دعم العمالء" عن طريق الهاتف كام هو محدد
أدناه ،من خالل صفحة االتصال بنا عىل موقعنا اإللكرتوين أو من خالل املحادثة
املبارشة ،خالل ساعات التداول .تفاصيل االتصال الخاصة بنا كام ييل:
االسمSafecap Investments Limited :
العنوان ،148 Strovolou Avenue, 2048, Strovolos, Nicosia :قربص
رقم الهاتف+357 22 23 22 48 :
رقم الفاكس+357 19 34 22 18 :
2.93.أثناء أوقات أحداث السوق التي لها أهمية كبرية أو التقلبات (مثل االنتخابات،
وإطالق التواريخ االقتصادية الهامة إلخ ).أو نتيجة "حدث قوة قاهرة" ،من
املمكن أن تكون خطوط الهاتف مشغولة لفرتة طويلة .ويف ظل ظروف معينة،
قد يكون االتصال عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى غري متوفر .ولن يكون
عىل  Safecapأي مسؤولية عىل اإلطالق فيام يتعلق بصعوبة أو استحالة االتصال
تحت أي ظروف خارج نطاق رقابة .Safecap
3.93.ألغراض التواصل معك ،سنقوم باستخدام تفاصيل االتصال التي قدمتها أثناء
مرحلة فتح الحساب ما مل تقدم لنا تفاصيل االتصال املحدثة ويف هذه الحالة
سنستخدم تفاصيل االتصال املحدثة هذه يف اتصاالتنا معك .وتقع عىل عاتقك
مسؤولية ضامن أن تكون تفاصيل االتصال الخاصة بك التي نحتفظ بها
صحيحة يف جميع األوقات .وسوف تخطرنا فو ًرا بأي تعديل يف معلوماتك لتلقي
اإلشعارات والتعليامت وغريها من االتصاالت .لن نكون مسؤولني عن أي خسارة
مبارشة أو غري مبارشة نتيجة عدم تزويدنا بتفاصيل االتصال الصحيحة والصالحة
أو أن تبقينا عىل اطالع فيام يتعلق بأي من هذه التعديالت يف تفاصيل االتصال
الخاصة بك.
4.93.إذا تعذر عليك االتصال بنا أو تعذر علينا االتصال بك ألي سبب من األسباب ،يف
حالة عدم وجود إهامل جسيم أو احتيال من جانبنا ،مام تسبب يف فشل هذه
االتصاالت ،فلن نتحمل أي مسؤولية عن الخسائر املبارشة أو غري املبارشة التي
أصابتك أو تعرضت لها نتيجة لفشل االتصال املذكور.
5.93.ت ُعترب أي إشعارات أو مراسالت أرسلت مبوجب هذه االتفاقية من أحد األطراف
إىل اآلخر مستلمة بالفعل-
)aإذا كان عن طريق الفاكس أو رسالة نصية أو دردشة عىل اإلنرتنت ،عند استالمها
يف شكل مقروء؛ أو
صفحة 31

)bإذا كان عن طريق رسالة ،يف "يوم العمل" التايل بعد إيداعها يف صندوق الربيد،
يف مظروف عليه الطوابع الربيدية املدفوعة مسبقًا وموجهة إىل املستلم ،عىل
آخر عنوان تم إخطار املرسل به وفقًا لألحكام الواردة يف هذه االتفاقية؛
)cإذا نُرشت عىل "منصة التداول اإللكرتوين" ،مبجرد نرشها؛
)dإذا أرسلت بالربيد اإللكرتوين ،بعد ساعة واحدة من إرسالها إىل عنوان الربيد
اإللكرتوين للمستلم ،وقُدمت إىل املرسل وفقًا لألحكام الواردة يف هذه االتفاقية؛
)eإذا نُرشت عىل موقعنا اإللكرتوين خالل يوم واحد ( )1من نرشها.
6.93.عندما نقوم بأحداث تغيري مادي يف هذه االتفاقية أو أي وثيقة أخرى تتضمن
"مجموعة الوثائق القانونية الخاصة بالعمالء" ،سنقوم بإخطارك مبثل هذا
التغيري عن طريق الربيد اإللكرتوين الذي قدمته لنا أو من خالل "منصات
التداول اإللكرتونية" الخاصة بنا .سيكون لديك  5أيام تستطيع خاللها إنهاء هذه
االتفاقية يف حالة عدم موافقتك عىل التغيريات التي أخطرت بها.
7.93.سيتم توفري اإلخطارات التي تؤثر عىل اإلطار التعاقدي املنطبق عىل تعاملنا معك
عرب الربيد اإللكرتوين أو أي شكل من أشكال االتصاالت اإللكرتونية وفقًا ألحكام
الفقرة "( 46التعديالت عىل هذه االتفاقية").
8.93.تقر بإمكانية الفشل يف االتصاالت اإللكرتونية والفشل اآليل أو يف الربامج أو
يف النظام وفشل التشفري وتقبل مثل هذه املخاطر عند مزاولة نشاط تجاري
معنا .دون اإلخالل بالفقرة "( 34االستثناءات والقيود والتعويض") ،ال نتحمل
املسؤولية عن هذه اإلخفاقات التي تخرج عن نطاق السيطرة املعقول.
9.93.ت ُعد أحكام هذه الفقرة  39تكميلية وال تخل بالفقرة "( 22أحكام التداول
اإللكرتوين") وال بأحكام املضاربة املتخصصة التي تنطبق عىل كل "منصة تداول
إلكرتونية".
 .39.10يجوز لنا العمل وفقًا ألي اتصاالت يبدو أنها تصدر عنك بشكل معقول ،دون
أن تقع املسؤولية عىل عاتقنا .لن نتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة تتعرض
لها نتيجة أي استخدام غري مرخص به لكلامت املرور أو بيانات اعتامد تسجيل
الدخول األخرى املستخدمة يف الوصول إىل "منصات التداول اإللكرتونية"
والوصول غري املرصح به إىل األجهزة املستخدمة عن طريقك ملزاولة النشاط
التجاري أو إعطائنا تعليامت أو االتصال بنا.
 .39.11وفقًا لألحكام الواردة أعاله ،ستقدم البيانات إليك يف شكل إلكرتوين .ونظ ًرا
لطبيعة العالقة التجارية بيننا التي تقوم عىل التداول اإللكرتوين ،توافق مبوجب
هذه االتفاقية عىل أن تقديم بيانات حسابك إلكرتونيًا بدالً من الشكل الورقي
هو األنسب يف سياق العالقة التي تجمعنا.
 .39.12ميكنك الوصول إىل بياناتك عىل اإلنرتنت يف أي وقت عن طريق "منصة التداول
اإللكرتونية" .يجوز لك طلب الحصول عىل بياناتك شهريًا أو فصليًا عن طريق
الربيد اإللكرتوين ،عن طريق تقديم مثل هذا الطلب إىل إدارة الدعم.
 .39.13تكون أي اتصاالت ،التي تخضع للقوانني املعمول بها واللوائح ،بيننا باستخدام
التوقيعات اإللكرتونية وأي اتصاالت عن طريق املوقع اإللكرتوين و/أو "الخدمات
اإللكرتونية" ملزمة كام لو كانت مكتوبة .تشكل الطلبات أو التعليامت التي
تحصل عليها عن طريق الربيد اإللكرتوين أو غريه من الوسائل اإللكرتونية دليالً
عىل الطلبات أو التعليامت التي حصلت عليها.
 .39.14توافق عىل االحتفاظ بسجالت كافية وفقًا للقوانني واللوائح املعمول بها إلثبات
طبيعة الطلبات املقدمة والوقت الذي تم فيه تقديم مثل هذه الطلبات.
 .39.15وحيثام تشكل االتصاالت اتصاالت تسويقية ،يتم تحديدها عىل هذا النحو.
 .39.16ت ُقدم هذه االتفاقية إليك باللغة العربية ،وسوف نستمر يف التواصل معك
باللغة العربية ملدة هذه االتفاقية .ومع ذلك ،حيثام كان ذلك ممك ًنا ،يجوز لنا
التواصل معك بلغات أخرى باإلضافة إىل اللغة اإلنجليزية .ويف حالة التعارض بني
االتصاالت باللغة اإلنجليزية واالتصاالت باللغة األخرى ،تكون ألحكام النسخة
اإلنجليزية األسبقية.
 .39.17ت ُعترب أي تقارير أو تأكيدات أو بيانات تحتوي عىل أي تفاصيل عن صفقات
لعمليات خارج البورصة التي ندخل فيها معك مبثابة أداة ألغراض "تنظيم
البنيــة التحتية للســوق األوروبية" (.)EMIR
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تسجيل المكالمات الهاتفية وحفظ السجل

1.04.نقوم بتسجيل جميع املحادثات التي نجريها معك ومراقبة واالحتفاظ بسجل
لجميع رسائل الربيد اإللكرتوين املرسلة منا أو إلينا أو األحاديث بينك وبيننا.
تحتوي "منصات التداول اإللكرتونية" عادة عىل سجل لجميع املعامالت
والصفقات التي تم إجراؤها عرب "منصة التداول" .إن جميع هذه السجالت
ملك لنا وميكن أن نستخدمها يف حالة حدوث نزاع .سنحتفظ بسجالت لحد أدىن
يبلغ  5سنوات من تاريخ كل معاملة مرتبطة ،وملا يصل إىل  7سنوات إذا طلبت
مفوضية قربص للسندات والتداول ( )CySecمنا ذلك.
2.04.يجوز لنا االحتفاظ يف سجالتنا بأي من "بياناتك الشخصية" التي نحصل عليها
لفرتة ال تقل عن  5سنوات بعد تاريخ إنهاء أو انتهاء هذه االتفاقية.
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االتصاالت المباشرة

1.14.توافق عىل أنه يجوز لنا ،وفقًا لألحكام الواردة يف هذه االتفاقية ،من وقت
آلخر إجراء اتصال مبارش معك عرب الهاتف ،أو الربيد اإللكرتوين ،أو بأي وسيلة
من وسائل االتصاالت اإللكرتونية األخرى تعترب وسيلة تواصل مستمرة .توافق
عىل مثل هذه االتصاالت ،وتعرتف بأن هذه االتصاالت ال تُعترب انتهاكًا ألي من
حقوقك مبوجب أي قانون أو الئحة أو حكم يف هذه االتفاقية.
2.14.سواء تم تقدميك إلينا عن طريق أحد املع ّرفني أو تم االتصال بك عن طريقنا
بأي وسيلة ،فأنت توافق مبوجب هذا عىل أنه عند موافقتك عىل هذه االتفاقية
بالنقر فوق الزر "قبول" يف مرحلة التسجيل ،توافق عىل أن هذه االتصاالت ال
تثري أي سبب التخاذ إجراءات ضدنا فيام يتعلق بالوسائل التي مبوجبها تم القيام
بهذه االتصاالت والتعريف.
3.14.يجوز لنا استخدام األطراف الثالثة ألغراض التسويق .قد تكون هذه األطراف
الثالثة رشكات املجموعة الواحدة أو غريها من مقدمي الخدمات .نتوىل
مسؤولية اختيار وأحكام التعاقد مع مقدمي هذه الخدمات .نتوىل املسؤولية
الكاملة يف جميع األوقات عن قيام مقدمي الخدمات هؤالء بالعمل وتسيري
األعامل ،مبا يف ذلك التأكد من أن التواصل معهم يف جميع األوقات واضح وعادل
وغري مضلل .لدينا ترتيبات وإجراءات حالية تهدف إىل منع حدوث تضارب
املصالح بسبب مثل هذه الرتتيبات ومراقبة ورصد أنشطة األطراف الثالثة هذه
واإلقرارات التي يقومون بها والتي تتعلق بنا وبخدماتنا وباملجموعة .وحيثام
الحظنا أن أي طرف من األطراف الثالثة هذه يقوم بعمل أي من هذه اإلقرارات
غري الصحيحة أو غري املرصح بها ،سنتخذ خطوات معقولة بغية تدارك عواقب
ذلك .يجوز لك عرض مثل هذه اإلقرارات علينا والتي تراها غري صحيحة وسنتخذ
جميع التدابري املعقولة التي نراها رضورية من أجل معالجة الهواجس الحقيقية
أو القضايا التي تنشأ .وترد مزيد من التفاصيل فيام يتعلق بالشكاوى يف الفقرة
"( 43الشكاوى") .تقر أن املعلومات الفورية والدقيقة والوصفية التي تقدمها
لنا للغرض املذكور آنفًا سيمكننا من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية بشكل أفضل.
وحيثام أدت الرتتيبات مع األطراف الثالثة هذه إىل حدوث تعارض أو تضارب
محتمل يف املصالح ،سريد هذا يف "سياسة إدارة تضارب املصالح" الخاصة بنا.
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الحسابات غير النشطة والخاملة

1.24.أي "حساب تداول" تحتفظ به معنا ،ومل تقم فيه مبا ييل:
)aإجراء تداول؛
)bفتح أو غلق مراكز؛ و/أو
)cإيداع يف الحساب؛
ملدة  90يو ًما وأكرث ،سيصنف من قبلنا عىل أنه "حساب غري نشط" ("حساب غري
نشط") .يجب مقاطعة فرتة الـ 90يوماً املذكورة أعاله وإعادة بدئها من جديد
(أي من اليوم األول) عند وضع عملية تداول و /أو فتح أو إغالق وضعية و/
أو القيام بإيداع.
صفحة 32

2.24.ت ُفرض عىل الحسابات غري النشطة رسوم شهرية تبلغ عرشة ( )10دوالرات
أمريكية ("رسوم عدم نشاط") لكل "حساب غري نشط" ،وتتعلق هذه الرسوم
بإدارة حفظ ومراقبة وامتثال مثل هذه "الحسابات غري النشطة" ،وت ُطبق هذه
الرسوم وفقًا للصيغة التالية:
	)(iوحيثام يكون لديك أكرث من "حساب تداول" واحد ( ،)1وكل هذه الحسابات
"حسابات غري نشطة" ،تُخصم "رسوم عدم النشاط" بشكل منفصل لكل "حساب
غري نشط"؛
	)(iiوحيثام يكون لديك أكرث من "حساب تداول" واحد ( ،)1وحساب واحد ()1
عىل األقل من "حسابات التداول" نشط ،لن تُخصم "رسوم عدم النشاط" حتى
يف حالة وجود "حساب غري نشط" واحد أو أكرث ضمن "حسابات التداول"؛ و
	)(iiiحيثام يكون رصيد أي "حساب غري نشط" والذي تُطبق عليه "رسوم عدم
النشاط" مبوجب الفقرة  2.24هذه أقل من عرشة ( )10دوالرات أمريكية،
إذًا تكون "رسوم عدم النشاط" ملثل هذا "الحساب غري النشط" مساوية ملبلغ
الرصيد املتبقي يف هذا "الحساب غري النشط".
نحتفظ بالحق يف فرض "رسوم عدم النشاط" بأثر رجعي ألي شهر يكون لدينا الحق يف
فرضها ،ولكننا مل تفعل ذلك ألسباب فنية.
3.24.إنك تتحمل املسؤولية طوال الوقت عن مراقبة حالة حسابك ،ويف حال قمنا
بتصنيف حسابك عىل أنه حساب خامل وفقًا للمعايري املحددة يف الفقرة ،42.2
فإنك متتلك الحق باتخاذ اإلجراءات املناسبة التي تعتربها رضورية .ال تتحمل
الرشكة مسؤولية إبالغك عن أي تغيري يف حالة حسابك ،وال سرتسل أي إشعار
قبل تقايض أول رسوم تعطيل.
4.24.تُفرض عىل "الحسابات غري النشطة" رسوم شهرية تبلغ عرشة ( )10دوالرات
أمريكية أو ما يعادلها بعملة الحساب (أو إذا كان رصيد الحساب أقل من ما
يعادل  10دوالرات أمريكية ،فستكون الرسوم مساوية للمبلغ الفعيل املوجود
يف الحساب) ،وتتعلق هذه الرسوم بإدارة حفظ ومراقبة وامتثال مثل هذه
"الحسابات غري النشطة" .تتحول "الحسابات غري النشطة" ،التي يبلغ رصيدها/
أسهمها صفر ،إىل خاملة ("حساب خامل").
5.24.نحتفظ بالحق يف إلغاء أي طلبات معلقة عىل "حساب غري نشط" دون سابق
إنذار.
6.24.إلعادة تنشيط "الحسابات الخاملة" ،يجب االتصال بنا وإبالغنا برغبتك يف إعادة
تنشيط "الحساب الخامل".
7.24.نحتفظ بالحق يف أن نطلب منك أن ترسل جميع املعلومات املتعلقة بك
ومبعارفك وخربتك وحالتك االقتصادية ومصدر ثروتك لتحديد ما إذا كنا سنعيد
تنشيط حسابك.
أرشفة حساب التداول  MT4وMT5
8.24.إذا مل نسجل أي نشاط يف حساب التداول  MT4و MT5الخاص بك أثناء فرتة
مستمرة مدتها ثالثة ( )3أشهر ولديك حساب رصيده صفر ،فسيتم أرشفة حساب
التداول  MT4و MT5الخاص بك وكل تاريخه عىل خادم التداول الخاص بنا.
9.24.إذا كنت ترغب يف االستمرار يف استخدام حساب التداول  MT4و MT5الخاص
بك أو استعادته يف املستقبلُ ،فيجى االتصال بنا.
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الشكاوى

1.34.تقر مبوجب هذا "إجراء التعامل مع الشكوى" الخاص برشكة  Safecapالتذي
ميكن العثور عليه يف موقعنا اإللكرتوين.
2.34.باإلضافة إىل "إجراء التعامل مع الشكوى" املذكور أعاله إلرسال الشكاوى إلينا
ومعالجة الشكاوى عن طريقنا ،يكون لديك أيضً ا الحق يف إرسال الشكاوى
إىل ( CySECيف http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/
 )how-to-complainوhttp://www.( Financial Ombudsman
 )financialombudsman.gov.cy/أو التامس اإلنصاف من خالل آلية ADR
(تسوية املنازعات البديلة) أو نظام املحاكم.

3.34.وفقًا ألحكام "القانون املتعلق" بإنشاء وتشغيل "وكالة وحيدة" لتسوية املنازعات
ذات الطابع املايل لعام ( 2010القانون  84(I)/2010بصيغته املعدلة) خارج
املحاكم ،نحن ملزمون باإلقرار باستالم شكواك يف غضون  5يو ًما من االستالم
وتزويدك برد فيام يتعلق بالشكوى يف غضون  3أشهر من استالم الشكوى .إذا
كنت غري ر ٍ
اض عن الرد ،أو قمنا برفض شكواك أو مل تتلق ردًا منا يف غضون ثالثة
أشهر ،فيمكنك مراجعة مكتب  Financial Ombudsmanيف حالة إذا كنت
مؤهالً لتقديم شكوى إليهم والتامس الوساطة لتعويض محتمل.
4.34.يف الحالة التي تكون فيها شكواك واحدة من الشكاوي التي ميكن معالجتها
عن طريق  ،Financial Ombudsmanيجب عليك االتصال بـ Financial
 Ombudsmanيف غضون أربعة أشهر من استالم رد نهايئ منا فيام يتصل
تتلق فيه الرد ،وإال لن يكون
بشكوى أو من انقضاء املوعد النهايئ الذي يجب أن َ
بإمكان  Financial Ombudsmanمعالجة شكواك.
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الموقف الضريبي

1.44.ال نقدم نصائح يف مجال الرضائب .تقع املسؤولية عىل عاتقك أن تظل عىل اطالع
يف جميع األوقات بشأن التزاماتك الناجمة عن نشاطك التجاري معنا مبا يف ذلك
أي تغيريات تطرأ عىل موقفك الرضيبي.
2.44.تعتمد معاملتك الرضيبية عىل ظروفك الشخصية ،وقد تكون عرضه للتغريات.
3.44.حيثام تطّلب منا مبوجب القوانني واللوائح املعمول بها (ألنها قد ترسي عليك و/
أو علينا) مبا يف ذلك "معايري اإلبالغ املوحد" (" )"CRSالخاصة مبنظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ( )OECDالتي نعتمدها ونطبقها وأي اتفاقات حكومية،
القيام بأي استقطاعات لألغراض الرضيبية قبل سداد أي مدفوعات لك ،سنقوم
بإجراء جميع هذه االستقطاعات كام هو مطلوب قبل سداد أي مدفوعات لك.
قد تكون هذه االستقطاعات مطلوبة عىل سبيل البيان حني تفشل يف تزويدنا
شخصا أمريكيًا.
بأي معلومات مطلوبة مبوجب  ،CRSأو  FATCAإذا كنت ً
4.44.وقد يتطلب منا يف أي وقت مبوجب أحكام القوانني املعمول بها واللوائح،
تقديم معلومات عنك أو عن موقفك الرضيبي إىل أي هيئة تنظيمية أو سلطة
تقع داخل قربص أو يف الخارج .توافق لنا مبوجب هذا عىل تقديم مثل هذه
املعلومات عنك يف هذه الظروف.
5.44.حيثام يتطلب منا أو أي من رشكائنا مبوجب  FATCAالقيام بذلك ،توافق عىل
أن نقوم بجمع ومعالجة وتخزين وعرض بشكل مبارش أو غري مبارش ،كل وأي من
هذه املعلومات بهذه الطريقة والوقت كام يتطلب ألغراض االمتثال اللتزاماتنا
أو التزاماتهم مبوجب  ،FATCAسواء تم فرض هذه علينا أو عليهم مبارشة أو
غري مبارشة بحكم اإلطار القانوين والتنظيمي أو أي اتفاق نخضع له أو قد نكون
خاضعني له نحن أو رشكاؤنا.
6.44.حيثام تشكل أنت أو (يف حالة الكيانات القانونية) أي من املساهمني املبارشين
"أشخاصا أمريكيني
أو غري املبارشين ،أو غريهم من األشخاص الذين لهم صلة بك،
ً
يتو ّجب تقديم تقرير عنهم" ،توافق عىل تزويدنا بكل املعلومات والوثائق بهذا
الشكل ويف مثل هذا االطار الزمني حسب الرضورة ،وذلك للسامح لنا باالمتثال
اللتزاماتنا مبوجب .FATCA
"أشخاصا أمريكيني
7.44.تقوم بإبالغ األشخاص الذين لهم أي صلة بك والذين يشكلون
ً
يتو ّجب تقديم تقرير عنهم" بحقوقنا يف عمليات اإلفصاح املتعلقة بـ FATCA
مبوجب هذه االتفاقية .لسنا مسؤولني وال أي من رشكائنا عنك أو عن أي من
"األشخاص األمريكيني الذين يتو ّجب تقديم تقرير عنهم" فيام يتعلق بأي إفصاح
تم مبوجب الفقرة  44هذه .تتنازل مبوجب هذا عن أي حق يف االعرتاض عن أي
إفصاح تم ،فيام يتعلق بك أو أي من "األشخاص األمريكيني الذين يتو ّجب تقديم
تقرير عنهم" الذين لهم صلة بك.
8.44.كام ميكن فرض رضائب ورسوم عىل إجراءات الرشكة األخرى عدا عن أرباح
األسهم مثل الرسوم والرضائب .عندما يتم فرض مثل هذه الرضائب والرسوم،
ستخصمها الرشكة من حساب العميل.
)aيجب عىل العميل تسليم الوثائق املطلوبة إلثبات ملكيته املنفعية لقسائم
السندات األمريكية.
)bإذا مل يقدم العميل الوثائق املطلوبة إلثبات ملكيته املنفعية ،ينبغي علينا
صفحة 33

فرض اقتطاع رضيبي بنسبة  %30الكاملة عىل أرباح األسهم وقسائم
السندات األمريكية واملنتجات املالية األخرى.
)cال تسمح الرشكة بأي أشخاص غري أمريكيني كعمالء.
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مهمة

4.54.ت ُستخدم هذه األحكام مبا يعود بالنفع علينا جمي ًعا وتكون ملزمة لنا جمي ًعا،
وكذلك من يخلفنا والورثة .لن تقوم بتعيني ،أو نقل ،أو رهن ،أو فرض ،أو إقرار
ائتامن فيام يتعلق بـ ،أو التعامل يف بأي شكل من األشكال يف أي من أو كافة
الحقوق وااللتزامات يف إطار هذه االتفاقية (أو أي وثيقة أخرى مشار إليها فيها).
يُعترب مثل هذا اإلجراء املقصود الذي ينتهك هذه الفقرة الغيًا.
5.54.يجوز لنا ،بدون موافقة كتابية مسبقة وره ًنا مبوافقة  CySECعند االقتضاء ،وىف
أي وقت تعيني أو نقل أو فرض أو التعاقد من الباطن ،بأي شكل من األشكال مع
جميع أو أي من حقوقنا مبوجب هذه االتفاقية ويجوز لنا التعاقد من الباطن
أو تفويض أي من التزاماتنا مبوجب هذه االتفاقية ألي رشكة تابعة للمجموعة
أو طرف ثالث .ويجوز لنا منح ضامنًا ،أو تعيني عن طريق الضامن ،ألي أو
كل حقوقنا ومبوجب هذه االتفاقية .تهدف األحكام إىل االستفادة من جميع
األشخاص املنقول إليهم مستقبالً وتكون هذه األحكام قابلة للنفاذ لكل منهم إىل
أقىص حد يسمح به القانون.
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التعديالت على هذه االتفاقية

1.64.إننا نحتفظ بالحق بتعديل أحكام هذه االتفاقية .إذا أجرينا تغيريا ً جوهرياً عىل
هذه االتفاقية ،فسرنسل لك إشعارا ً خطياً مسبق قبل سبعة ( )7أيام عمل .بغض
النظر عن أي يشء يناقض هذا ،يف حال حدوث أي فرتات فعلية أو محتملة
من زيادة تقلبات السوق يف أسعار األدوات املالية الضمنية (أو أدوات مالية
أخرى) أو تقلبات السوق الناتجة عن األحداث السياسية أو الخاصة بالرشكات أو
االقتصادية ،والتي ،بحسب رأينا املنطقي ،تؤثر بشدة عىل أسعار األدوات املالية
الضمنية (أو أدوات مالية أخرى) ،يحق لنا ،بالترصف بشكل معقول ،بأن نرسل
لك إشعارا ً خالل فرتة أقرص بإجراء تعديل عىل أحكام هذه االتفاقية مبوجب
هذه الفقرة .46
2.64.يف حال تعديلنا ألحكام هذه االتفاقية فيام يتعلق بتقدمينا لعقود فروقات
العمالت املشفرة ،ميكننا فعل هذا عن طريق منحك إشعار مسبق قبل  3أيام
عىل األقل.
3.64.سيتم توفري اإلخطارات بأي تغيريات عىل هذه االتفاقية عن طريق الربيد
اإللكرتوين عىل حساب الربيد اإللكرتوين الذي أعطيته لنا عند فتح الحساب
ومرحلة االلتحاق أو عىل موقعنا اإللكرتوين.
4.64.إذا كنت ال توافق عىل اإلخطار بأي تعديل لهذه االتفاقية عن طريق الربيد
اإللكرتوين املبني أعاله ،أو إذا كنت تريد منا إرسال هذه اإلخطارات إىل
حساب بريد إلكرتوين غري املحدد أعاله ،فيجب إخطارنا بذلك عىل الفور.
تُعترب أي إخطارات مرسلة وفقًا ملا ورد أعاله مستلمة وفقًا ألحكام الفقرة 39
("االتصاالت") .يف مثل هذه اإلخطارات ،يجب عليك تحديد وسيلتك املفضلة
لالتصال إلخبارك بأي تغيريات عىل هذه االتفاقية وحساب بريدك اإللكرتوين
املفضل الذي يجب إرسال هذه اإلخطارات إليه.
5.64.قد تتلقى اإلخطار املشار إليه أعاله من  news@marketsmail.comأو عنوان
بريد إلكرتوين آخر الذي قد نستخدمه من وقت آلخر لالتصال إلدخال تغيريات
عىل هذه االتفاقية .يجب أال تحذف مثل هذا الربيد اإللكرتوين قبل قراءته.
يجب أال يكون لديك إعدادات حالية ت ّعرف مثل هذه املراسالت كربيد مزعج
أو غري مهم أو غري ذلك من اإلجراءات التي قد متنعك من تلقي هذه املراسالت.
6.64.تصبح مثل هذه التعديالت فعالة يف التاريخ املحدد يف اإلخطار.

7.64.ما مل يتفق عىل خالف ذلك ،لن يؤثر أي تعديل عىل طلب معلق أو معاملة أو
أي حق من الحقوق القانونية أو االلتزامات املوجودة بالفعل.
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القانون والتشريع السائدان

1.74.تخضع هذه االتفاقية وجميع املطالبات غري التعاقدية أو الخالفات بيننا وت ُفرس
وفقًا لقوانني جمهورية قربص.
2.74.يكون ملحاكم قربص الوالية القضائية الحرصية لتسوية أي نزاع ينشأ عن أو فيام
يتعلق بهذه االتفاقية.
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متنوعات

1.84.ره ًنا بالتزاماتنا تجاهك ومبوجب القوانني املعمول بها واللوائح ،إذا مارسنا أي من
حقوقنا مبوجب هذا بدون أن نخطرك ،بالتايل سنقوم بإخطارك يف أقرب وقت
ممكن عمليًا ،دون اإلخالل بأي حكم من أحكام القوانني واللوائح.
2.84.إن الحقوق وسبل االنتصاف املنصوص عليها يف هذه االتفاقية تراكمية وليست
حرصية لتلك التي ينص عليها القانون.
3.84.لن نكون ملزمني مبامرسة أي حق أو سبيل انتصاف عىل اإلطالق أو بطريقة أو
يف وقت مفيد لك.
4.84.يف أي وقت ،إذا كان أي حكم من أحكام هذه االتفاقية أو أصبح غري قانون ًيا
أو غري صال ًحا أو غري قابالً لإلنفاذ بأي شكل من األشكال مبوجب أي قانون ألي
والية قضائية ،فلن تتأثر رشعية ،أو صالحية ،أو قابلية إنفاذ األحكام املتبقية
وال مرشوعية ،أو صالحية ،أو قابلية إنفاذ هذا الحكم مبقتىض قانون أي والية
قضائية أخرى أو تضعف بأي شكل من األشكال.
5.84.ال يؤثر إنهاء هذه االتفاقية عىل أي حقوق مستحقة أو سبل انتصاف التي تحق
ألي من الطرفني.
6.84.ال يشكل الفشل يف مامرسة أو تأخري مامرسة أي حق أو سبيل انتصاف متنحه
هذه االتفاقية أو مبوجب القانون تنازالً عن هذا أو أي حق أو سبيل انتصاف ولن
مينع أو يحد من أي مامرسة أخرى لهذا أو أي حق أو سبيل انتصاف.
7.84.لن تقيد أو تحد أي مامرسة فردية أو جزئية ألي حق أو سبيل انتصاف متنحه
هذه االتفاقية أو مبوجب القانون من مامرسة أخرى لهذا أو أي حق أو سبيل
انتصاف.
8.84.قد يتطلب منا إرسال معلومات إىل  CySECأو أي سلطة تنظيمية مختصة
أخرى لها والية علينا عن معامالتك وأيضً ا عن معلومات موجزة وإحصاءات فيام
يتعلق بجميع أو بعض فئات العمالء (ألن هذه الفئات قد تحددها السلطة
التنظيمية املختصة) .وقد يشمل هذا معلومات عن حسابات العميل التي
تحقق مكسب أو خسارة وإحصاءات أفضل مامرسة وغريها .تقر وتوافق عىل
معالجة بيانات حسابك ملثل هذه األغراض.
9.84.التسويق عن بعد للخدمات املالية للمستهلكني :مبوجب قانون التسويق عن
بعد للخدمات املالية للمستهلكني يف قربص" ،يتطلب منا توفري معلومات معينة
رصا عن طريق وسائل
يف االتفاقيات التي أبرمناها مع عمالئنا والتي أمتمناها ح ً
االتصال عن بعد (مثل الهاتف ،أو الفاكس ،أو الربيد اإللكرتوين ،أو اإلنرتنت).
1.9.84.وقد تم إدراج معظم هذه املعلومات يف "مجموعة الوثائق القانونية
الخاصة بالعمالء" .وترد املعلومات اإلضافية املطلوبة يف "وثيقة
املستثمر الرئييس".
2.9.84.حقك يف اإللغاء :ومبا أن معظم املنتجات والخدمات التي نقدمها
تعتمد عىل التقلبات يف األسواق املالية التي ال نتحكم فيها وتتعلق
بالتداول عىل أساس  ،OTCلن يتم منحك أي حقوق إللغاء الخدمات
املقدمة مبوجب هذه االتفاقية مبجرد تقديم هذه الخدمات .ومع
ذلك ،عندما يكون لديك الحق يف إلغاء الخدمات بعد تقدميها ،فإن هذا
الحق يف اإللغاء سينتهي بعد أربعة عرش ( )14يو ًما تقومييًا بعد استالم
هذه االتفاقية أو بعد اعتبار أنك تلقيت املنتجات و/الخدمات ،أيهام
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يحدث الحقًا .ويُرجى مالحظة أن الحق يف إلغاء الخدمات محدود
بشكل كبري بسبب طبيعة العقود مقابل عقود الفروقات ()CFDs
والخدمات التي تتلقاها أدناه .ميكنك مامرسة هذا الحق يف اإللغاء
عن طريق االتصال بقسم دعم العمالء كتابيًا .إذا كنت متارس حقك يف
اإللغاء فقد تضطر لدفع الرسوم حتى تاريخ اإللغاء .إذا مل تتمكن من
مامرسة حقك يف اإللغاء خالل أربعة عرش ( )14يو ًما تقومي ًيا ،فستكون
ملز ًما بهذه االتفاقية.
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