اتفاقية FBS

اتفاقية FBS

تتضمن هذه االتفاقية من  FBSاألحكام والشروط العامة لكافة الخدمات التي تقدمها الشركة في األسواق المالية إضافة لألدوات المالية المدرجة
وغير المدرجة على لوائح السوق .اتفاقية  FBSهي االتفاقية الخاصة بـ .FBS Markets Inc؛ رقم التسجيل .١١٩٧١٧ :تخضع FBS
 Markets Incألحكام  IFSCوفق الترخيص IFSC IFSC/000102/310؛ العنوانBelize Belama Phase ,Guava Street ,2118 :
 .Belize ,1تتم إدارة المدفوعات عبر  ,.НDС Technologies Ltdرقم التسجيل  ;HE 370778العنوان :قوس ماكاريو  IIIوفيرونوس,
مركز بي لوردوس ,بلوك ب ,المكتب 203

تعتبر االتفاقيات التالية جزءا ال يتجزأ من اتفاقية :FBS
 -١اتفاقية العمالء
 -٢اتفاقية الشراكة
 -٣اتفاقية CopyTrade

 -٤األحكام والتعاريف العامة
 -٥أي مستند آخر مذكور في هذه االتفاقيات أو في قسم «المعلومات» على الموقع اإللكتروني للشركة وفي الصفحة الشخصية.

يجب قراءة اتفاقية  FBSهذه بعناية من قبل عميل الشركة حيث أنها تنظم شروط عمليات التداول التي يقوم بها إضافة ألي نشاط آخر له
بالتوازي مع أي نوع من العالقة يربطه بالشركة عموما .من خالل تقديم بياناته للتسجيل على الموقع اإللكتروني أو على تطبيق الهاتف المحمول
وإنشاء صفحة شخصية على موقع الشركة ،يؤكد العميل على إلمامه بجميع أحكام اتفاقية  ،FBSوأنه فهم مضمونها وقبلها دون قيد أو شرط،
إضافة ألية اتفاقيات أو سياسات ووثائق خاصة بالشركة ومشار إليها في هذا النص .يتم تنظيم قواعد ومبادئ استخدام البيانات الشخصية للعميل
وحمايته من خالل سياسة خصوصية الشركة.
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نص االتفاقية
ّ -١

 -١-١تحدد هذه االتفاقية أحكام ر
الشكة .تقدم ر
وشوط الخدمات الت تقدمها ر
الشكة الخدمات التالية للعميل :تنفيذ العمليات ف الوق
ي
غي المعروضة ف الوق النظامية .تحدد هذه االتفاقية أيضا ترتيب
المالية ،تنفيذ الصفقات باستخدام األدوات المالية المعروضة أو ر
المدفوعات ر ن
يىل:
ما
العميل
يضمن
االتفاقية،
هذه
عىل
بموافقته
.
أعاله
بتوفي الخدمات المذكورة
بي األطراف ،فيما يتعلق
ر
ي
ن
ن
القانون المسموح .يف حال كان العميل كيانا قانونيا ،أن يكون القادر،
 -١-١-١ن يف حال كان العميل شخصا اعتباريا ،أن يكون/تكون ضمن العمر
ي
والمسؤول الوحيد عن الطلب أو االمتثال فيما يتعلق بالصفقات المنفذة ن يف حساب تداول العميل.
 -٢-١-١تنفذ كل الصفقات ن يف حساب العميل بما يتقافق مع أحكام هذه االتفاقية.
ن
تغيي أو تعديل أي من البيانات الشخصية أو انتهاء صالحية جواز السفر أو الهوية الشخصية (أو ما يقابلها من الوثائق) ،يجب
 -٣-١-١يف حال ر
ن
عىل العميل إبالغ ر
ون يتضمن اسم العميل واسم عائلته ،رقم الحساب
عي ر
الشكة بذلك خالل  ٣أيام عمل .يجب إرسال إخطار ر
الييد اإللكي ي
(الحسابات)  ،رقم الهاتف ،إضافة لصورة صالحة عن جواز السفر أو الهوية الشخصية ،ووثيقة صالحة تثبت مكان إقامته .يجب توقيع
ر
اإللكيون الذي استخدمه العميل عند فتحه حوابا لدى ر
الشكة.
الييد
اإلخطار ،سحبه عىل السكانر ،وإرساله إىل  support@fbs.comمن ر
ن
ن
ن
يحق ر
تأخي أو فشل يف االليام
للشكة طلب المزيد من الوثائق للتحقق وضمان
االليام باللوائح السارية فيما يتعلق بـ "معرفة العميل" .أي ر
يعتي خرقا لالتفاقية من جهة العميل وقد يؤدي إىل إغالق حسابه (حساباته).
بهذا البند ر
 إذا كان العميل شخصا اعتباريا ،عليه إرسال طلب التوجيل شخصيا. ن يف حال كونه كيانا قانونيا ،يتم إرساله من قبل الشخص المسؤول.ن
ون) مع استكمال التحقق من الهوية .وهذا ينطبق عىل جميع
 -٤-١-١يمكن لكل عميل الحصقل عىل صفحة شخصية واحدة (بريد إلكي ي
الحاالت التالية:
ر
إذا كان العميل موجل عىل مققع الشكة؛
•
•

إذا كان العميل موجل ف تطبيق الهاتف المحمقل؛

•

إذا كان العميل شخص خاص له بروفايل موجل؛

إذا كان العميل هق مدير كيان قانقن ربيوفايل موجل.
•
ر
ر
ف الحاالت الت يحتاج فيها العميل إىل إكمال التحقق من الهوية لصفحة شخصية جديدة تققم الشكة بإلغاء التحقق من الصفحة الشخصية

الوابقة.
 -٢-١أنواع الحساب.
ً
ً
ّ
ر
وخيته ونوع العققد الت رتيمها معنا بشكل عام ،قد
وميات مختلفة .اعتمادا عىل معرفة العميل ر
نقدم أنقاعا مختلفة من الحوابات بخصائص ر
ً
ال تكقن بعض أنقاع الحوابات هذه متاحة لك .نحتفظ بالحق ف تحويل حوابك إىل نوع حواب مختلف إذا قررنا ،وفق المنطق ،أن نقعا
ً
ً
غي متاحة ف
الميات
مختلفا من الحوابات هق
ومعايي األهلية لحواباتنا ،وكذلك جعل الحوابات ر
ر
تغيي ر
األنوب لك .نحتفظ أيضا بالحق ف ر
ً
ً
ر
ر
اإللكيون أو عىل منصة التداول الخاصة بنا .يمكنك
الييد
أي وقت ،وسنقدم إخطارا موبقا بهذه
عي ر
التغييات عىل مققعنا اإللكيون أو ر
ر
ر
االلكيون.
العثقر عىل وصف مفصل ألنقاع الحوابات عىل المققع
 -١-٢-١حساب تجريبي .قد تقدم الشركة نسخة تجريبية من الحساب للتداول في بيئة آمنة مع المنتج قبل أن تستثمر أموالك.
 -٢-٢-١حساب عادي .يملك الحساب سبريد متغير وبدون عمولة .باستخدام الحساب العادي ،يمكنك التداول مع أعلى رافعة مالية (.)1:3000
 -٣-٢-١حساب السنت .الميزة الرئيسية المميزة لحساب  Centهي أنه يستخدم  x100وحدات نقدية مقومة من العملة األساسية (سنت أمريكي،
إلخ) ،في حين أن شروط التداول تساوي تلك الخاصة بالحساب القياسي .إذا قام العميل بإيداع  10دوالرات أمريكية في حساب  Centالخاص به،
فسيحصل على  1000سنت أمريكي .نتيجة لذلك ،قد تساعد حسابات  Centالعميل على اختبار استراتيجيات تداول جديدة أو مستشارين خبراء في
ظروف السوق دون أي استثمارات مالية كبيرة .يرجى مالحظة أنه لم يتم اإلشارة في الصفحة الشخصية إلى أن المبلغ معروض بالسنت .الحساب
به سبريد متغير وبدون عمولة.
 -٤-٢-١حساب  .Cryptoالحساب به سبريد متغير ولكن مع عمولة.
 -٥-٢-١حساب زيرو سبريد .الحساب ال يحوي سبريد ولكن لديه عمولة .الحد األقصى للرافعة المالية لحساب زيرو سبريد هو .1:3000
 -٦-٢-١حساب  .Microالحساب به سبريد ثابت وبدون عمولة .مع أعلى رافعة مالية وقدرها .1:3000
 -٣-١إقرارات العميل
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 -١-٣-١يقر العميل ويضمن أن له/لها كامل الحرية واألهلية للدخول نف هذه االتفاقية ،وأداء كل ر
الشوط والمواثيق المنصوص عليها ،وأنه
ي
يعتي خرقا أو انتهاكا ألية اتفاقية أخرى ربي
وغي ممنوع من عقد هذا االتفا وتنفيذه ،وأن هذا ال ر
غي مقيد أو محظقر من التعاقد أو سقاه ،ر
ر
ر
الشكة وأي طرف ثالث.
ن
ر
ر
 -٢-٣-١عىل العميل أن يتفهم ويوافق عىل حق الشكة يف ممارسة الرقابة عىل نشاطاته وسلوكه وكل ما يتعلق بتداوله عىل منصة الشكة.
 -٣-٣-١يقر العميل أيضا أن لديه/ها فهما كامال لهذه االتفاقية ،ويوافق عىل كل أحكامها ر
وشوطها.
ُ
ن
رن
ر
اإلنجليية
لتوفي الراحة لعمالء الشكة .سيكون للنسخة
اإلنجليية
غي
ر
ر
 -٤-٣-١ترجمة الوثائق .يقصد بها ترجمة أي مستند رشكة إىل لغة أخرى ر
من أي مستند رشكة الأسبقية عىل أي نوخة ر
ميجمة ف أي إجراء قانقن .ويجب عىل العميل تقديم الوثائق أو المعلومات ذات الصلة إلثبات
رن
رن
اإلنجليية .يقبل العميل ويفهم أن اللغة الرسمية
اإلنجليية أو مع ترجمة مصاحبة باللغة
دورة رد المبالغ المدفوعة أو حالة االمتثال باللغة
ر
إلنجليية.
ه اللغة ا
ر
للشكة ي

 -٢خدمات الشركة

ر
ر
والت تتيح للعميل:
 -١-٢ر
يشي مصطلح "خدمات الشكة" إىل أية خدمات تفاعلية أو برمجيات تقدمها الشكة .ي
ر
ر
 -١-١-٢االتصال بالشكة أو أي طرف ثالث مرصح به ،إضافة الستالم المعلومات و/أو عروض األسعار من الشكة أو الطرف الثالث المرصح
به؛
 -٢-١-٢إجراء المعامالت ف األسقا المالية من خالل ر
الشكة عن طريق  MetaTrader 4و  MetaTrader 5و ، FBS Traderبما ف ذلك نقل
ر
ر
باإلنينت وشبكة ر
الشكة المرخصة؛
اإللكيونية ربي كمبيقتر العميل( أو أي جهاز مشابه )المتصل
البيانات
عي قبقل هذه االتفاقية ،يؤكد العميل أنه قد قرأ ققاعد التقاصل ويقافق عىل أنه قادر فقط عىل تنفيذ الصفقات عن طريق
 -٢-٢ر
MetaTrader 4أو  MetaTrader 5أو  FBS Traderفقط.
 -٣-٢تتشمل خدمات ر
الشكة حزمة برامج  MetaTrader 4و  MetaTrader 5و  FBS Traderووسائل التحليل الفت وأي خدمات ألطراف
ً
جنبا إىل جنب مع خدمات ر
الشكة.
ثالثة يتم تقديمها
ر
 -٤-٢يوافق العميل على حق الشكة ف تعديل ،إضافة ،إعادة تومية أو اإلبقاء عىل خدماتها المقدمة بما يتقافق مع أحكام هذه االتفاقية دون
الت قد يتم تعديلها ،إضافتها أو إعادة تسميتها مستقبال ،إضافة للخدمات
إخطار موبق .يوافق العميل أيضا عىل تطبيق االتفاقية عىل الخدمات ي
الحالية الت تقدمها ر
الشكة.
ي
 -٥-٢فيما يتعلق بعمليات التداول ،تقوم ر
الشكة بتنفيذ األوامر فقط ،وال تقدم أية إدارة لألصول ،وال أية توصيات.
تعتي ر
الشكة مسؤولة عن (ما لم تشمله أحكام هذه االتفاقية):
 -٦-٢ال ر
 -١-٦-٢تعقب حالة أية عمليات تداول للعميل وإبالغه بها؛
 -٢-٦-٢إغالق أية مقاقع مفتقحة للعميل؛
ن
 -٣-٦-٢محاولة تنفيذ أوامر العميل بأسعار مختلفة عن المعروضة يف منصة التداول .Metatrader 4
ن
 -٧-٢ال تتضمن خدمات ر
الشكة تقديم توصيات أو معلومات من شأنها دفع العميل لتنفيذ أية صفقات .يف بعض الحاالت االستثنائية ،يحق
تعتي ر
ر
الشكة موؤولة عن أية نتائج لمثل هذه التقصيات والنصائح .عىل
للشكة تقديم المعلومات ،التقصيات أو النصائح للعميل ،ومع ذلك ،ال ر
ن
الرغم من حق ر
غي دقيقة
الت يقوم بها العميل استنادا إىل معلومات ر
الشكة يف إغالق أو رفض أي موقع يفتحه العميل ،ر
تعتي عمليات التداول ي
ر
أو عن طريق الخطأ سارية المفعقل وإلزامية للعميل والشكة عىل الوقاء.
تشيعات  .Belizeتتعامل األطراف مع ن
الرصائب و/أو أية ن
الشكة وكيل نضائب ،وه تعمل بموجب ر
تعتي ر
اليامات أخرى بصورة مستقلة.
 -٨-٢ال ر
ي
ن
ر
ر
غي الئقة.
غي صحيحة أو ر
 -٩-٢يحق للشكة رفض العميل وتعرض عليه سحب إيداعه يف حال تعامله مع الشكة بصورة ر
ر
والمؤشات ضمن عملية التداول .يتم إيداع/خصم جميع األرباح
- ١٠-٢ال يتم إجراء أي تقريد فعىل للعملة أو األصقل األساسية للطاقة
والخوائر من رصيد حواب تداول العميل فقر إغال الصفقة.

 -٣األوامر والطلبات

بشوط التداول الحالية ف  www.fbs.comف قوم " رشوط التداول" .يحق ر
 -١-٣يمكنك إيجاد المعلقمات الرسمية الكاملة المتعلقة ر
للشكة
تغيي رشوط التداول مع إخطار مسبق كما هو مذكور ن يف الفقرة .٣-٧
ر
 -٢-٣أوامر وطلبات العميل
 -١-٢-٣يتم تطبيق طر التنفيذ التالية أثناء عمليات التداول:
ر
 -٢-٢-٣طريقة" تنفيذ الوق – "للعققد اآلجلة والطاقة والمؤشات;
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 -٣-٢-٣طريقة "تنفيذ السوق"  -ألدوات تداول سوق الفوركس
عي الخطقات التالية:
 -٤-٢-٣يمر أي أمر يعطيه العميل عن طريق  Metatrader 4عادة ر
أ) يرسل العميل أمرا ر
إلكيونيا؛
ّ
ب) ترسل منصة العميل األمر أو الطلب إىل المخدم؛
ّ
ّ
ت) عند وجود اتصال مستقر ر ن
بي منصة العميل والمخدم ،يتم استالم األمر من قبل المخدم والتحقق منه؛
ن
ث) ن يف حال كون األمر صالحا ،يقضع عىل قائمة االنتظار .يف هذه الحالة ،تظهر الرسالة التالية "الرجاء االنتظار ...جار معالجة الطلب من قبل
المخدم" ن يف نافذة "أمر" ن يف منصة العميل؛
ّ
ج) يعيد المخدم األمر بعد معالجته إىل منصة العميل؛
ّ
ح) نف حال وجود اتصال مستقر ر ن
بي منصة العميل والمخدم ،توتلم المنصة األمر أو نتيجة الطلب بعد معالجته.
ي
ن
 -٥-٢-٣يمكن للعميل إلغاء األمر المرسل أثناء وجقده ف حالة "تم قبول األمر" فقط .يف هذه الحالة يجب عىل العميل الضغط عىل زر "إلغاء
األمر" .ال يمكن ضمان إلغاء األمر ن يف هذه الحالة بسبب خصائص منصة التداول .Metatrader 4
 -٦-٢-٣ف حال وصقل األمر إىل المعالج وظهقر حالة "األمر قيد المعالجة" ،ال يمكن إلغاؤه.
ّ
ومخدم ر
الشكة .إضافة لظروف السوق الحالية .خالل ساعات
 -٧-٢-٣يتققف الققت الالزم لمعالجة األمر عىل االتصال ربي منصة العميل
ن
ن
غي اعتيادية ف الوق  ،يمكن أن توتغر المعالجة
ثوان عادة .يف حال وجود ظروف ر
السوق العادية ،توتغر معالجة الطلب حقاىل  1إىل  5ي
وقتا أطقل.
ر
ر
تغي الوعر الحاىل لألداة المالية الموتخدمة ف لحظة معالجة الشكة لطلب العميل ،يحق للشكة استخدام الوعر الجديد
 -٨-٢-٣ف حال ر
(عرض/طلب) .ن يف مثل هذه الحالة ،تتم معالجة طلب العميل عىل الوعر الجديد.
 -٩-٢-٣يتم رفض طلب العميل ف الحاالت التالية:
التوعي األول من قبل منصة التداول؛
أ) عند افتتاح السوق ،ف حال إرسال الطلب قبل استالم
ر
ن
غي النظامية؛
ب) يف ظروف السو ر
ن
ن
يكف من المال" ف منصة التداول؛
ت) ن يف حالة عدم تقفر المارجن الالزم لدى العميل .يف هذه الحالة ،تظهر رسالة "ال
ر
تسعي" أو "ال يوجد ما ي
ً
روبقتا وتنفيذ ر
أكي من  30طلبا نف الدقيقة ،يحق ر
للشكة ف هذه الحالة حظر هذا الروبقت.
ث) ن يف حالة استخدام العميل
ي
سييد ،يحق ر
تغيي وضع" إغال فقط"ورفض أية طلبات
للشكة ر
الوييد الثابت ،أو العمقلة الثابتة لفتح أمر دون ر
ج) بالنوبة لألدوات ذات ر
الوييد الثابت أو مبلغ العمقلة.
الوييد ف العقد األساس حجم ر
جديدة لفتح أوامر ،مع ظهقر تعليق "تم تعطيل التداول" ف حال تجاوز ر
ر
ر
عي الهاتف أو الدردشة المباشة.
تعتي منصة التداول الطريقة األكي اتباعا إلرسال األوامر والطلبات .يمكن كذلك إرسالها ر
 -١٠-٢-٣ر
ن
مختلفي ،كما لق أن كافة األوامر ف كل الحوابات ،المنفذة
 -١١-٢-٣ف بعض الحاالت االستثنائية ،يمكن اعتبار استخدام نفس الـ  IPمن عمالء
ر
من عنقان  IPهذا ،قد نفذت من قبل العميل نفوه.
توعي خارج الوق (:)off-market
 -١٢-٢-٣يمكن إلغاء األوامر المفتقحة أو المغلقة عىل
ر
ن
ن
تسعي خارج السوق
عىل
األمر
إغالق
حال
تسعي خارج السوق ب) يف
أ) يف حال فتح األمر عىل
ر
ر
الشكة باستخدام ر
 -١٣-٢-٣ال تومح ر
اسياتيجيات المراجحة  arbitrageن يف األسواق المتصلة (مثال :عققد العمالت اآلجلة والعمالت النقدية).
نف حال استخدام العميل للمراجحة  arbitrageشا أو عالنية ،يحق ر
للشكة إلغاء مثل هذه األوامر.
ي
 -١٤-٢-٣يحق ر
للشكة إلغاء أوامر العميل ف حالة مخالفتها ألحكام هذه االتفاقية.
 -٣-٣عمليات التداول
 -١-٣-٣يتم فتح أمر رشاء بقاسطة سعر الطلب .يتم فتح أمر بيع بواسطة سعر العرض.
 -٢-٣-٣يتم إغال أمر ر
الشاء بقاسطة سعر العرض .يتم إغالق أمر البيع بواسطة سعر الطلب.
 -٣-٣-٣تمديد المققع " ."rolloverيتم تحويل اإلضافة/الخصم لألوامر المفتوحة من  23:59:00حت  00:10:00بتوقيت المنصة .أي أنه
سيتم إضافة/اقتطاع التحويل عن كل األوامر المفتقحة خالل ر
الفية من  23:59:00حت  00:00:00بتوقيت المنصة.
الت تملك ر
ر
والمؤشات ر
فية تداول محدودة( تاري ــخ انتهاء) ،يتم إغال كل الصفقات المنفذة عىل عقد واحد
 -٤-٣-٣عند تداول عققد الطاقة
األخي.
التوعي
عىل
ر
ر
ن
بالسييد ضمن النطاق المحدد يف تفاصيل العقد.
"
Dealer
"
الديلر
يحتفظ
،
النظامية
الوق
ظروف
ف
٥
٣
-٣
ر
الوييد:
 -٦-٣-٣يمكن مضاعفة ر
ن
* لكل عمالء ر
غي اعتيادية؛
الشكة دون إخطار مسبق يف حال حدوث ظروف ر
ر
اإللكيون ر
للشكة؛
لتغييات مقاصفات العقد عىل المققع
* لكافة العمالء ،مع تحديث إلزام موبق
ر
* لكافة العمالء دون إخطار موبق ف حال حدوث ظروف قاهرة؛
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النظام لألداة المحددة ن يف تفاصيل العقد.
* لكل طلب يتجاوز حجم السوق
ي
وغيها ،خالل االنقطاع،
الوييد ف حوابات التداول قبل ،ف الققت المناسب ،وبعد اإلعالنات االقتصادية ،الوياسية ر
 -٧-٣-٣يمكن تقسيع ر
ن
بوييد عال.
االثني) ،إضافة للققت الذي تكقن فيه الويقلة منخفضة ،أو عندما تكقن حالة الوق مرهقنة ر
ف وقت افتتاح الوق ( ر
ر
الوييد
أكي من حجم ر
سييد العقد األساس ر
الوييد إذا كان ر
الوييد الثابت أو العمقلة الثابتة ،يحق للشكة رفع ر
 -٨-٣-٣بالنوبة لألدوات ذات ر
الثابت.
 -٤-٣فتح صفقة.
 -١-٤-٣البار ر
اميات اإللزامية إلرسال أمر ه٨-٢ :
* اسم األداة؛
* حجم التداول؛
* نوع الصفقة
ن
ر
الت
 -٢-٤-٣لفتح صفقة فيما يخص منصة العميل دون استخدام الروبقت ،يجب عىل العميل الضغط عىل زر "شاء" أو "بيع" يف اللحظة ي
تكون فيها أسعار ر
الشكة مناسبة له.
 -٣-٤-٣لفتح صفقة تخص منصة العميل بمواعدة روبقت ،يجب إنشاء األمر للقيام بالتداول عىل الوعر الحاىل.
 -٤-٤-٣معالجة الصفقات المفتقحة
ّ
ن
ن
الت يصل فيها أمر العميل بفتح صفقة إىل المخدم ،يتم التحقق تلقائيا من المارجن الحر ف حواب التداول .يف حال توفر المارجن
أ) يف اللحظة ي
المطلوب ،يتم فتح الصفقة .إذا لم يكن المارجن كافيا ،ال يتم فتحها ،ويتم إنشاء مالحظة عىل المخدم بخصقص عدم تقفر المبلغ المطلقب.
ن
توعي فتح الصفقة عن المطلقب.
ب) يف حال كان نوع أداة التداول "تنفيذ السوق" ،قد يختلف
ر
ت) الرسالة المتعلقة بالصفقة المفتقحة ر
والت تظهر ف ملف توجيل المخدم ،تقضح أن طلب العميل قد تمت معالجته وأن الصفقة قد
فتحت .كل صفقة مفتقحة ف منصة التداول تحصل عىل ر
مؤش (.)ticker
يعتي الغيا .ن يف هذه الحالة ،تظهر رسالة ف
ث) كل أمر لفتح صفقة يتم إرساله قبل ظهقر
التوعي األول ف منصة التداول عند افتتاح الوق  ،ر
ر
ن
غي مسموح" .يف حالة معالجة الـ  Dealerعن طريق الخطأ طلبا للعميل لفتح صفقة عىل سعر إغال
نافذة منصة العميل "ال
تسعي/التداول ر
ر
للشكة إلغاء هذا األمر .نف مثل هذه الحالة ،تتقاصل ر
اليقم الوابق ،يحق ر
الشكة مع العميل وتبلغه بذلك.
ي
 -٥-٣إغال الصفقة
ن
الت تكون فيها أسعار
 -١-٥-٣إلغال صفقة من منصة العميل دون استخدام الروبقت ،يجب عىل العميل النقر عىل زر "إغالق" يف اللحظة ي
ر
الشكة مناسبة له.
 -٢-٥-٣إلغال صفقة من منصة العميل بمواعدة روبقت ،يجب إنشاء أمر إلغال الصفقة عىل الوعر الحاىل.
 -٣-٥-٣يمكن استخدام األوامر التالية "إيقاف الخسارة" و/أو "أخذ الربــح" إلغالق الصفقة.
 -٤-٥-٣معالجة األوامر إلغال صفقة
ن
ر
أ) إذا تواجد ن يف قائمة األوامر المفتوحة يف حساب التداول صفقتان مقفلتان أو أكي ،يظهر أثناء إنشاء طلب أو أمر إلغال أي منها ،خيار "إغالق
بـ " نف قائمة "نوع" المنبثقة .بعد اختياره ،تظهر واحدة أو ر
أكي من الصفقات المقفلة ف االتجاه المعاكس .بعد وضع عالمة قرب الصفقة
ي
المطلوبة من القائمة ،يتم تفعيل زر "إغالق...#بـ ."...#بالضغط عليه ،يغلق العميل الصفقات المقفلة من أحجام متواوية ،أو يغلق جزئيا
األكي ،وت ربق الصفقة
مختلفي .ن يف هذه الحالة ،يتم إغال الصفقة األصغر إضافة لجزء مماثل لها من الصفقة
حجمي
مقفلي من
صفقتي
ر
ر
ر
ر
ر
األكي ربي االثنت ري مفتقحة،
الحجم
ذات
ر
ر
وهكذا يتم استالم مؤش جديد.
ر
ب) إذا تواجد ن يف قائمة الصفقات المفتقحة ف حواب التداول صفقتان مقفلتان أو أكي ،عندها أثناء إنشاء طلب أو أمر إلغال أي منها ،يظهر
خيار "إغالق متعدد بـ " ن يف قائمة "نوع" المنبثقة .بعد اختياره ،تظهر الئحة بكل الصفقات لألداة المعينة ،ويتم تفعيل زر "إغالق متعدد لـ…".
بالضغط عىل هذا الزر ،يغلق العميل كل الصفقات المقفلة لألداة .ن يف هذه الحالة ،ت ربق الصفقة (الصفقات) الجديدة مفتقحة باتجاه الحجم
األكي ،ويتم استالم ر
المتغي.
السييد
الكىل
ر
مؤش جديد .هام :ال تعمل الوظائف "إغالق بـ " و "إغالق متعدد بـ " لألدوات ذات ر
ر
ت) عندما تظهر المالحظة الخاصة بإغالق صفقة ف ملف التوجيل ،هذا يعت أنه تمت معالجة طلب العميل بإغال الصفقة.
التوعي األول ف منصة التداول عند افتتاح الوق  ،يتم رفض هذا الطلب من
ث) إذا تم إرسال طلب إلغالق الصفقة إىل المعالجة قبل ظهقر
ر
ر
قبل الـ  .Dealerتظهر رسالة ن يف نافذة منصة العميل "ال يوجد سعر" .يحق للشكة إلغاء التداول إذا قام الـ  Dealerبمعالجة أمر العميل إلغالق
توعي إغال اليقم الوابق عن طريق الخطأ .نف مثل هذه الحالة ،تتقاصل ر
الشكة مع العميل وتبلغه بذلك.
الصفقة عىل
ر
ي
تسعي إغالق الصفقة عن المطلوب.
ج) إذا تم استخدام نوع "تنفيذ السوق" ألداة التداول ،قد يختلف
ر
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ً
ر
سلت وفقا
فوتتلق تقزيعات األرباح كتعديل
 -٥-٥-٣إذا كنت تحتفظ بصفقة رشاء،
ر
إيجان لحوابك .أما إذا كنت تحتفظ بصفقة بيع ،فسيكون هناك تعديل ر ي
ن
ن
لجهة اإلصدار .الحظ أنه عند الدخول يف منتج ،فأنت ال تتداوله وال تمتلكه وليس لديك أي حق يف األداة األساسية.

 -٦-٣إغال الصفقات اإللزام.
ر
 -١-٦-٣إذا كان موتقى الهامش أقل من(  40%أقل من  100%للعمالت الرقمية )عىل حواب العميل ،يحدث اتصال المارجن .يحق للشكة
ولكنها ليوت موؤولة عن إغال صفقات العمالء .يتخذ المخدم قرار إغال الصفقات.
 -٢-٦-٣يحق ر
األخية ،إذا كان موتقى المارجن أقل من أو
للشكة اإلغال اإللزام لصفقات العميل المفتقحة دون إخطار موبق بالصفقة
ر
يواوي  20% (80%للعمالت الرقمية )من المارجن الضوري للحفاظ عىل الصفقات المفتقحة.
ر
 -٣-٦-٣يتم التحكم برصيد الحواب الحاىل من قبل المخدم ،ر
ئ
تنش أمرا باإليقاف .يتم
والت ف حالة تنفيذ الفقرة  ٢-٦-٣من االتفاقية الحالية،
الحاىل عىل أسس متوافقة مع أوامر العميل .يمكن مشاهدة إغالق الصفقات اإلجباري ف ملف توجيل
تسعي السوق
تنفيذ اإليقاف عىل
ر
ي
المخدم مع مالحظة "إيقاف".
 -٤-٦-٣ف حالة تنفيذ رشوط الفقرة  ٢-٦-٣من هذه االتفاقية ،وكان لدى العميل عدة صفقات مفتقحة ،أول صفقة يتم إغالقها ه الصفقة
األكي.
المتغية
ذات الخوارة
ر
ر
 -٥-٦-٣إذا تم اإلغال القشي للصفقة ،وظهر رصيد سالب ف حواب العميل ،تتم إضافة التعويض إىل الحواب ،مما يعيده إىل الصفر .إال فن
ي
الشكة أن إجراءات العميل مقصودة) ،وهنا يحق ر
حاالت خاصة (عندما ترى ر
للشكة مطالبة العميل بتوديد ديقنه.
للشكة أسبابها ف االعتقاد أن العميل يدير حوابي أو ر
 -٦-٦-٣ف حالة كان ر
أكي ذات بيانات توجيل مختلفة (مثال فتح أوامر متعاكسة عىل
ر
ن
الت تتجاوز
الت تركت مفتوحة خالل عطلة نهاية األسبوع أو خالل الفية ربي جلسات التداول) ،يحق لـ  FBSاقتطاع الخسائر ي
نفس أداة التداول ي
رصيد أحد الحسابات من رصيد حساب آخر الذي يعود إىل نفس العميل.
الشكة من المبلغ اإلجماىل لعمقلة ر
الت عقضتها ر
 -٧-٦-٣إذا تم تثبيت الرصيد ف حواب العميل ،يتم اقتطاع األمقال ر
اسيداد النققد (المرتجعة)
المدفقعة عن اليقم الحاىل.
تغيي الرافعة المالية
 -٧-٣ر
ر
الت ينفذها العميل،
 -١-٧-٣يمكن لعميل الشكة ر
تغيي الرافعة المالية مرة واحدة فقط خالل الـ  24ساعة .ألسباب تتعلق بأمان صفقات التداول ي
تغيي الرافعة المالية إذا كان الحواب ف وضع التداول (يوجد صفقات مفتقحة).
غي الممكن ر
من ر
ر
تغيي الرافعة المالية لحواب العميل ف أي وقت دون إخطار موبق ،بناء عىل حدود الرافعة المالية المرتبطة بمجموع
 -٢-٧-٣يحق للشكة ر
األسهم وفقا للجدول رقم  1مع إخطار مسبق وفقا للفقرة  .٧-٣بالنوبة للفضة والذهب والبالديقم
ر
 -٣-٧-٣يحق ر
للشكة تطبيق الفقرة  ٢-٧-٣عىل الصفقات المفتقحة بالفعل إضافة للصفقات الت ستفتح.
الرافعة المالية

الحدود ر
حت

1:3000

أمريك)
( $200دوالر
ي

( €200يورو)

1:2000

أمريك)
( $2000دوالر
ي

( €2000يورو)

1:1000

أمريك)
( $5000دوالر
ي

( €5000يورو)

1:500

أمريك)
( $30000دوالر
ي

( €30000يورو)

1:200

أمريك)
( $150000دوالر
ي

( €150000يورو)

1:100

ال حدود

ال حدود

1:50

ال حدود

ال حدود

 -٤-٧-٣من أجل تقليل المخاطر ر
االثني ،إذا كان العميل قد احتفظ بصفقات مفتقحة
الت قد يتعرض لها العميل ف وقت افتتاح الوق يقم
ر
خالل عطلة نهاية األسبوع ،يحق ر
وتغيي متطلبات المارجن عدة أضعاف.
للشكة تقليل الرافعة المالية
ر
ر
للمؤشات والطاقة ف أي نوع من حوابات التداول محددة كالتاىل:
 -٥-٧-٣الرافعة المالية لتداول المعادن والعققد مقابل الفروقات
 ٣٣٣:١للفضة والذهب،
ر
للمؤشات والطاقة;
٢٠٠:١
 ١٠٠:١للبالديقم والبالتينقم
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 ١٠٠:١لألسهم؛
 1:5للعمالت الرقمية.
ر
ر
بالنوبة للفضة والذهب والبالديقم والبالتينيقم والمؤشات والعمالت الرقمية والطاقات واألسهم ،ال يمكن أن تكقن الرافعة المالية أكي مما
هق مذكقر ف  ٣.٧.٣و .٥.٧.٣

 -٤وصف األمر
 -١-٤أنقاع األوامر ف منصة تداول عميل .FBS
ن
 -١-١-٤يمكن إيجاد أنقاع األوامر التالية لفتح صفقة (األوامر المعلقة) يف منصة تداول عميل :FBS
أ) "إيقاف البيع"  -توقعات بفتح صفقة رشاء عىل سعر أعىل من الوعر الحاىل ف لحظة تبديل األمر؛
ب) "إيقاف البيع"  -توقعات بفتح صفقة بيع عىل سعر أقل من الوعر الحاىل ف لحظة تبديل األمر؛
ت) "الحد من البيع"  -توقعات بفتح صفقة رشاء عىل سعر أعىل من الوعر الحاىل ف لحظة تبديل األمر؛
ث) "الحد من ر
الشاء"  -توقعات بفتح صفقة بيع عىل سعر أعىل من الوعر الحاىل ف لحظة تبديل األمر.
يمكن استخدام األوامر التالية إلغال صفقة:
ج) "إيقاف الخوارة"  -توقعات بإغالق صفقة مفتقحة موبقا عىل سعر أقل ربحا للعميل ،من الوعر الحاىل ف لحظة تبديل األمر؛
ح) "أخذ الربــح"  -توقعات بإغالق صفقة مفتقحة موبقا عىل سعر ر
أكي ربحا للعميل من الوعر الحاىل ف لحظة تبديل األمر؛
 -٢-٤وقت إعطاء ومدة صالحية األوامر
ر
 -١-٢-٤يجب أن ينفذ إعطاء ،تعديل وإزالة األوامر من قبل العميل حضا خالل المدة الت يكقن فيها التداول مومقحا لألداة الحالية .ساعات
التداول لكل أداة محددة ن يف مواصفات األداة.
غي متققعة ف الوق  ،قد يتم إيقاف التداول بأداة ما قشيا ،ر
حت زوال الوبب الذي أدى لإلغال .
 -٢-٢-٤عند حدوث مقاقف ر
 -٣-٢-٤كل األوامر المعلقة إضافة ألوامر "إيقاف الخسارة" و "أخذ الربــح" لألداة المالية تملك حالة ( GTSجيد حت اإللغاء) ومقبولة لفيات
غي محددة .يحق للعميل تحديد تاري ــخ ومدة انتهاء صالحية األمر بنفسه  ،بملء التاري ــخ والققت ف خانات "انتهاء الصالحية".
ر
 -٣-٤أحكام إعطاء األمر.
الت يرسل فيها العميل أمرا لقضع أوامره المعلقة يجب تحديد البار ر
 -١-٣-٤ف اللحظة ر
اميات التالية:
أ) اسم األداة؛
ب) الحجم؛
ر
ر
ت) نوع األمر (إيقاف الشاء ،الحد من الشاء ،إيقاف البيع ،الحد من البيع)؛
ث) مستوى األمر.
ن
ن
يىل:
 -٢-٣-٤إضافة إىل الباراميات المحددة يف أمر العميل ،يمكن تحديد باراميات اختيارية يف األمر ،ومنها ما ي
ن
ن
تعت أنه لم يتم تحديد إيقاف الخسارة (أو تم حذفها إذا كانت قد أرسلت يف وقت
أ) مستوى إيقاف الخسارة لألمر المعلق .القيمة  ٠٠٠٠.٠ي
سابق).
ن
ن
تعت أنه لم يتم تحديد أخذ الربــح (أو تم حذفه إذا كان قد أرسل يف وقت سابق).
ب) مستوى أخذ الربــح ألمر معلق .القيمة  ٠٠٠٠.٠ي
ت) تاري ــخ ومدة صالحية األمر المعلق.
 -٣-٣-٤قد يرفض مخدم التداول أمرا ن يف الحاالت التالية:
أ) إذا كانت قيمة واحد أو ر
أكي من الباراميات المطلوبة مفقودة أو خاطئة؛
ن
ن
غي صالح".
ب) يف هذه الحالة ،إذا كان األمر المعلق قد حدد يف منصة العميل دون االستعانة بالروبوت ،تظهر رسالة خطأ S/L" :أو  T/Pر
 -٤-٣-٤عندما يرسل العميل أمرا لتحديد "إيقاف الخسارة" و "أخذ الربــح" لصفقات مفتوحة ،يجب تحديد الباراميات التالية:
أ) ر
مؤش للصفقة المفتقحة ر
الت تم تحديد األمر لها؛
ن
تعت أنه لم يتم تحديد "إيقاف الخسارة" (أو تم حذفه إذا كان قد حدد
ب) مستوى أمر "إيقاف الخسارة" .القيمة  ٠٠٠٠.٠ي
ف وقت سابق).
ن
تعت أنه لم يتم تحديد "أخذ الربــح" (أو تم حذفه إذا كان قد
ت) مستوى أمر "أخذ الربــح" .القيمة  ٠٠٠٠.٠ي
حدد ف وقت سابق).
 -٥-٣-٤ال يجب تحديد أي أمر من أي نوع أقرب من عدد النقاط المحدد لتسعي السوق الحاىل .يتم تحديد الحد ن
األدن للمسافة نف النقاط ربين
ر
ي
ي
وبي السعر الحاىل (مستوى األمر المعلق) لكل أداة نف مواصفات األداة عىل الموقع اإللكي ن
ون ل ر
مستوى األمر المحدد ر ن
لشكة.
ي
ي
ي
ن
غي اعتيادية للسوق ،قد تتم زيادة مستويات اإليقاف.
 -١-٥-٣-٤إذا تم تنفيذ األمر يف ظروف ر
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الحاىل أقرب إىل مستويات  S/Lأو  T/Pلهذا األمر منها إىل قيمة "مستويات اإليقاف"،
 -٦-٣-٤طلبات إغالق أو تعديل األوامر ،ن يف حال كان السعر
ي
ُ
تسعي".
كالتاىل" :تم تعطيل التعديل .األمر قريب جدا من السوق" أو "ال
ترفض مع تعليق
ر
ي
الحاىل أقرب إىل سعر  S/Lأو  T/Pلهذا األمر منه إىل قيمة
 -٧-٣-٤ترفض طلبات تحديد ،تعديل أو حذف أمر معلق ،ن يف حال كان السعر
ي
تسعي".
غي صالح" أو "ال
"مستويات اإليقاف" ،مع تعليق
ر
كالتاىل S/L" :أو  T/Pر
ي
 -٨-٣-٤عندما تظهر مالحظة عن تحديد (وضع) أمر نف ملف تسجيل المخدم ،هذا ن
يعت أنه قد تمت معالجة أمر العميل وتم وضع األمر.
ي
ي
 -٩-٣-٤كل أمر معلق يحصل عىل ر
مؤش.
 -١٠-٣-٤إذا تم استالم طلب معالجة لوضع األمر قبل ظهقر الوعر األول ف منصة التداول ،فإنه يرفض من مخدم التداول .وتظهر نافذة
غي مسموح" ن يف منصة العميل.
غي موجود/التداول ر
"السعر ر
 -٤-٤تعديل وحذف األوامر.
 -١-٤-٤عندما يرسل العميل أمرا لتعديل باراميات األوامر المعلقة (مستوى األمر المعلق ،إيقاف الخسارة وأخذ الربــح لألمر المعلق) يجب
تحديد الباراميات التالية:
ر
المؤش ()Ticker؛
أ)
ب) مستوى األمر؛
ن
تعت أنه لم يتم تحديد إيقاف الخسارة (أو تم حذفه إذا كان قد حدد سابقا)؛
ت) مستوى أمر إيقاف الخسارة .القيمة  ٠٠٠٠.٠ي
ن
ر
ر
يحق لمخدم التداول إلغاء األمر إذا تم إعطاء قيم خاطئة لقاحد أو أ كي من الباراميات .يف مثل هذه الحالة ،ال يتم تفعيل زر "تعديل".
 -٢-٤-٤عندما يرسل العميل أمرا لتعديل أوامر إيقاف الخسارة وأخذ الربــح للصفقة المفتوحة ،يجب تحديد الباراميات التالية:
أ) ر
مؤش ( )Tickerللصفقة المفتوحة؛
ن
تعت أنه لم يتم تحديد إيقاف الخسارة (أو تم حذفه إذا كان قد حدد سابقا)؛
ب) مستوى أمر إيقاف الخسارة .القيمة  ٠٠٠٠.٠ي
ن
تعت أنه لم يتم تحديد أخذ الربــح (أو تم حذفه إذا كان قد حدد سابقا)؛
ت) مستوى أمر أخذ الربــح .القيمة  ٠٠٠٠.٠ي
ر
المؤش ( )Tickerلألمر المحذوف.
 -٣-٤-٤عندما يرسل العميل أمرا لحذف أمر معلق ،عليه تحديد
ن
يعتي طلب العميل لتعديل أو حذف األمر قد تمت معالجته،
 -٤-٤-٤عندما تظهر مالحظة عن تعديل أو حذف أمر يف ملف تسجيل المخدم ،ر
ويعتي األمر قيد التعديل أو الحذف.
ر
 -٥-٤-٤قد يرفض مخدم التداول أمر التعديل أو الحذف ،إذا تم إرساله للمعالجة قبل ظهور الوعر األول ف منصة التداول عند افتتاح الوق .
ن
ون أو
عي ر
إذا عالج الـ  Dealerعن طريق الخطأ أمر العميل ،قد يتم إلغاء التعديل أو الحذف .يستلم العميل إشعارا بهذا الخصوص ر
الييد اإللكي ي
منصة التداول.
ً
ً
ر
غي كاف لفتح األمر ،يحق للشكة حذف األمر
 -٦-٤-٤إذا مرت ثالثة أشهر بعد أن قدم العميل طلبا معلقا ،وكان موتقى الهامش ف الحواب ر
المعلق من الحواب دون إشعار موبق.
 -٥-٤تنفيذ األمر
ن
 -١-٥-٤يتم تنفيذ األمر يف الحاالت التالية:
ن
ن
الت يكون فيها سعر العرض يف األسعار الجارية مساويا أو أقل من مستوى األمر؛
أ) أوامر إيقاف البيع  -يف اللحظة ي
ن
ن
ر
أكي من مستوى األمر؛
الت يكون فيها سعر الطلب يف األسعار الجارية مساويا أو ر
ب) أمر إيقاف الشاء  -يف اللحظة ي
ن
ن
أكي من مستوى األمر؛
الت يكون فيها سعر العرض يف األسعار الجارية مساويا أو ر
ت) أمر الحد من البيع  -يف اللحظة ي
ن
ن
ر
الت يكون فيها سعر الطلب يف األسعار الجارية مساويا أو أقل من مستوى األمر؛
ث) أمر الحد من الشاء  -يف اللحظة ي
أكي من
ج) أمر أخذ الربــح  -من أجل صفقة رشاء مفتوحة ،عندما يكقن سعر العرض ف األسعار الجارية مواويا أو ر
موتقى األمر؛
ن
ر
ح) أمر إيقاف الخسارة  -من أجل صفقة شاء مفتوحة ،عندما يكون سعر العرض يف األسعار الجارية مساويا أو أقل من مستوى األمر؛
خ) أمر أخذ الربــح  -من أجل صفقة بيع مفتوحة ،عندما يكون سعر الطلب ف األسعار الجارية مواويا أو أقل من موتقى األمر؛
ن
أكي من مستوى األمر.
د) أمر إيقاف الخسارة  -من أجل صفقة بيع مفتوحة ،عندما يكون سعر الطلب يف األسعار الجارية مساويا أو ر
 -٢-٥-٤نف حاالت الفجوات ر ن
بي األسعار ،يتم تنفيذ األمر وفقا للقواعد التالية:
ي
أ) إذا كان مستقى "أخذ الربــح" لألمر المعلق ن يف فجوة السعر خالل فتح األمر ،فإنه بمجرد فتح األمر يتم إلغاء إعدادات أخذ الربــح .ن يف هذه
الحالة تتم إضافة مالحظة إىل التعليقات( :إلغاء  ،tpفجقة)؛
ن
ب) يتم تنفيذ أمر "أخذ الربــح" مع مستوى فجوة السعر كما هو محدد يف سعر األمر؛
ن
التسعي األول بعد الفجوة .يف هذه الحالة تتم إضافة مالحظة إىل التعليقات (إيقاف خسارة
ت) يتم تنفيذ أمر "إيقاف الخسارة" مع مستوى فجوة السعر عىل
ر
فجوة  /انزالق) أي ()slip /sl gap؛
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ن
ث) يتم تنفيذ أوامر "إيقاف ر
التسعي األول بعد فجوة الوعر .يف مثل هذه الحالة تتم إضافة مالحظة إىل التعليقات (بدأ
الشاء" و "إيقاف البيع" المعلقة عىل
ر
)؛started gap /slipفجوة  /انزالق) أي (

ج) يتم تنفيذ أوامر "الحد من ر
الشاء" و "الحد من البيع" المعلقة عىل األسعار المحددة لها .ن يف مثل هذه الحالة تتم إضافة مالحظة إىل
التعليقات (بدأ/فجوة)؛
ن
ر
أكي من  ٣٠٠نقطة وتم توجيل الربــح بناء عليها ،يحق للشكة الحد من الربــح لمثل هذا األمر بمقدار ٣٠٠
ح) يف حال كانت فجقة الوعر ر
نقطة.
صغية ،قد يتم تنفيذ األوامر ف القضع العادي وفقا لألسعار المحددة لها.
ف بعض الحاالت عند كقن فجقات األسعار ر
خ) يتم تنفيذ أوامر ر
توعي بعد الفجقة الوعرية.
الشاء والبيع عادة عىل أول
ر
ر
ف حالة تنفيذ األمر عىل سعر صالح قبل الفجقة الوعرية ،يحق للشكة إعادة النظر ف بيانات األمر وإعادة تنفيذه عىل أول سعر بعد الفجقة الوعرية.
د) يمكن إغالق أوامر ر
تسعي بعد الفجوة السعرية.
الشاء والبيع عىل أول
ر

 -٣-٥-٤أ) نف ظروف السوق النظامية ،تنفذ ر
الشكة األمر عىل السعر المحدد له.
ي

ن
ن
غي النظامية ،قد يختلف سعر تنفيذ األمر عن السعر المحدد له ،سواء كان يف صالح العميل أو ال .يف هذه الحالة،
ب) إذا تم تنفيذ األمر وفقا لظروف السوق ر
يتم إرفاق تعليق "انزالق" أو " "slipباألمر.
ً
ر
التاليي معا:
طي
ر
 -٤-٥-٤إذا استقف حواب العميل أي من الش ر

أ) إذا لم يتجاوز مستوى المارجن الرافعة المالية المحددة لهذا الحساب؛
ر
ر
الكىل للصفقات باستخدام أداة تداول واحدة وباتجاه واحد (بيع أو شاء)؛
ب)  %٦٠أو أكي من الحجم ي
ت) إذا تم تشكيل هذا الجزء من الصفقة اإلجمالية خالل  ٢٤ساعة قبل إغال الوق ؛
يحق ر
تعيي "أخذ الربــح" لألوامر المتضمنة ن يف الصفقة اإلجمالية عىل مستوى سعر الطلب إلغالق السوق لألداة ناقصا نقطة واحدة
للشكة ر
(ألوامر البيع) ،أو عىل مستوى سعر العرض إلغالق السوق لألداة زائدا نقطة واحدة (ألوامر ر
الشاء).

 -٥إيداع/سحب األموال

 -١-٥إيداع األموال ن يف حساب تداول العميل
 -١-١-٥يمكن للعميل اإليداع ن يف حسابه عن طريق وسائل وأنظمة الدفع المتاحة ن يف صفحته الشخصية.
غي الممكن تنفيذ اإليداع تلقائيا ،تتم معالجة الطلب من قبل القسم الماىل ر
للشكة خالل  2يقم عمل بعد إنشاء الطلب.
 -٢-١-٥إذا كان من ر
ي
ن
ُ
ن
 -٣-١-٥يحق ر
للشكة تحديد الحد األدن من األمقال عىل ودائع العملة الرقمية .يشار إىل الحد األدن لمبالغ الودائع بالعمالت الرقمية يف نموذج
ن
غي متقافق
اإليداع .أي إيداعات للعمالت الرقمية أقل من الحد األدن أو تلك المرسلة عن طريق الخطأ من خالل  blockchainآخر أو من عنقان ر
ن
غي قابل لالسيداد .يقر العميل بأنه يخاطر
قد تؤدي إىل خوارة األمقال .لذلك ،يجب اعتبار أي إيداع بالعملة الرقمية أقل من الحد األدن ر
بخسارة األموال إذا كان المبلغ المرسل أقل من الحد ن
األدن إليداع العملة الرقمية.
 -٢-٥سحب األموال من حساب تداول العميل
ر
ر
 -١-٢-٥يمكن للعميل سحب األمقال من حوابه فقط ألنظمة الدفع تلك الت تم استخدامها ف البند  5.1.1 .ف الحاالت الت يتم فيها إيداع
الحواب بطر مختلفة ،يتم الوحب بنفس الطر بالنوبة للمبالغ المقدعة .إذا كان العميل يوتخدم عملة رقمية /ر
افياضية ف العمليات
المالية ،يتعهد العميل باستخدام محفظة محددة واحدة فقط لكل عملة رقمية أثناء سحب األمقال.
ً
ن
يعت أنه إذا
عندما يققم العميل نباإليداع باستخدام عدة طر دفع ،يتم إجراء عمليات الوحب وفقا لنظام ( LIFOآخر ما يدخل يخرج أول) .هذا ًي
قام العميل باإليداع يف حسابه باستخدام طريقة الدفع  ،1وبعد ذلك استخدم طريقة الدفع  2لإليداع ،إلجراء عملية سحب ،يجب أوال سحب
ً
عي طريقة الدفع  2أول (الكل ن يف مرة واحدة أو جزئيا) من خالل طريقة الدفع  ،2وبعد ذلك فقط ،يمكن
إجماىل مبلغ اإليداع الذي تم إجراؤه ر
إجراء السحب عىل طريقة الدفع .1
 -٢-٢-٥إذا تم استخدام التحويل الداخىل لتقزي ــع األمقال ربي حوابات العميل ،تحتفظ ر
الشكة بالحق ف مطالبة العميل بتقويم عمليات
ً
لققاني وأحكام مكافحة غويل األمقال.
الوحب وفقا للمبالغ المحقلة بغرض االمتثال
ر
ً
الشكة ،يتم سحب األمقال ر
بناءا عىل قرار ر
الت تتجاوز قيمة المبلغ المقدع للعميل مثل األرباح والبقنص
 -٣-٢-٥ف العديد من المناطق،
والجقائز وعمقلة ر
الشيك وما إىل ذلك ،إىل حواب مضف محىل للعميل.
ر
 -٤-٢-٥ن يف بعض الحاالت االستثنائية (مثل الظروف القاهرة ،إلغاء عملية نظام الدفع ،الخ) يحق للشكة رفض سحب أموال العميل باستخدام
نظام الدفع المحدد .وفقا للظروف ،يتم النظر ن يف هذه الحاالت كال عىل حدة.
 -٥-٢-٥وفقا لسياسة السحب الخاصة ر
بالشكة ،تتم معالجة طلبات الوحب خالل  ٢يقم عمل منذ تاري ــخ استالم طلب الوحب.
 -٦-٢-٥يمكن ر
للشكة وفقا لتقديرها الخاص طلب معلومات من العميل عن مصدر دخله وأمواله للتحقق من رشعية إيداعاته.
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ن
عي بطاقات ائتمانية ( debitأو  )creditمرة واحدة عىل األقل ،يجب تنفيذ سحب األمقال من الحواب إىل
 -٧-٢-٥إذا تم اإليداع يف الحساب ر
هذه البطاقة خالل عام من تاري ــخ آخر إيداع قام به باستخدام هذه البطاقة.
ُ
 -٨-٢-٥إذا تم اإليداع ن يف الحساب بواسطة بطاقة ائتمان أو خصم ،تطلب صورة عن البطاقة لتنفيذ السحب .يجب أن تحتوي الصورة عىل
أخية من رقم البطاقة ،اسم حامل البطاقة ،تاري ــخ انتهاء الصالحية ،وتققيع حاملها.
الخانات الـ  ٦األوىل والـ  ٤ال ر
 -٩-٢-٥إذا تم اإليداع ن يف الحساب عن طريق بطاقة مرصفية أو أي طريقة دفع أخرى وتم تقديم طلب السحب ،فسيتم إعادة األموال إىل نفس
الشكة بالحق ف رفض الوحب المطلقب ر
البطاقة المرصفية أو طريقة الدفع لإليداع األوىل .كما تحتفظ ر
واقياح طريقة دفع أخرى حيث
ي
يكقن للعميل طريقة دفع بديلة .ف حالة استخدام طريقة دفع محلية لإليداع وعدم تقفر نفس الطريقة للوحب ،ال يمكن للعميل سقى
استخدام طريقة دفع محلية أخرى للوحب.
ر
اإللكيونية ،ال يمكن سحب المبلغ الذي يتجاوز مبلغ اإليداع (مثل الربــح والمكافآت
عي المحفظة
 -١-٩-٢-٥ف حال قيام العميل باإليداع ر
والجوائز وعمولة ر
الشيك وما إىل ذلك) إال إىل محفظة إلكيونية ثبت ملكيتها للعميل ،باستثناء ما هو منصوص عليه ن يف هذه االتفاقية.
ن
 -١٠-٢-٥يحق ر
للشكة التوفيق ر ن
بي العمليات المالية يف حسابات تداول العميل وأنظمة الدفع وذلك بما يخدم أصالة وثبات أنشطة العميل عىل
منصة ر
الشكة.
ن
ر
 -١-١٠-٢-٥يف حالة وجود تضارب ف المعامالت ،يحق للشكة إلغاء أية عمليات مالية لم يتم العثقر عليها ف سجالت أنظمة الدفع أو تم
إلغاؤها (تحميل التكاليف).
ر
ف هذه الحالة ،يحق ر
السيداد أية مدفقعات عن هذه العمليات ،مثل عمقلة
للشكة أيضا إلغاء أية عمليات تداول تمت بالمبالغ المختلف عليها إضافة
ر
الشاكة ،العمقلة المرتجعة ،لقتات العروض والموابقات ،الخ.
الشكة عىل استثناء بعض الحاالت عندما يكون من ن
 -١١-٢-٥قد توافق ر
الرصوري إعادة المبلغ المدفوع بواسطة البطاقة المرصفية ،ولكن فقط إذا كان العميل
ن
ريير سبب ذلك .يمكن للعميل تقديم طلب اسيداد يف الحالات التالية:


الخدمة ليوت كما ه مقضحة ف المققع;



الخدمة المتلقاة ال تعمل بشكل مناسب;

 تم اإليداع ف الحواب ،ولكن لم يتم إجراء أي صفقات وتم إجراؤها فقط عىل البطاقة المضفية ر
الت تم استخدامها لإليداع.
يجب أن تكقن جميع المعلقمات القاردة ف طلب اإللغاء المقدم إىل ر
الشكة مطابقة لتلك ر
الت تم تقديمها ف األصل ف الدفعة األولية.
ر
من أجل بدء عملية اإلرجاع ،يجب عىل العميل إرسال طلب إلغاء عن طريق إرسال بريد إلكيون إىل support@fbs.com
ر
اإللكيونية والتفاصيل المضفية ر
الت استخدمها العميل عند دفع األمقال.
باإلضافة إىل ذلك ،سيتم رد األمقال إىل المحافظ
الشكة بالحق ف ر
 -١٢-٢-٥تحتفظ ر
األخية،
اسيداد مبالغ التعويض ف حالة إساءة استخدام سياسة سداد العمقالت أو عدم وجقد نشاط تداول .ف الحالة
ر
الشكة بالحق ف فرض مبلغ معادل ألي رسقم مضفية تدفعها ر
إذا قمت بتقديم طلب سحب ،تحتفظ ر
الشكة ،أو  3%من إجماىل مبلغ الوحب.
 -١٣-٢-٥بالنسبة للحسابات التي اكتُشف فيها إساءة باستخدام سياسة سداد العموالت أو عدم وجود نشاط تداول ،تحتفظ الشركة بالحق في تحديد
نظام الدفع الذي سيسمح للعميل بسحب األموال إليه .قد تستغرق معالجة عمليات السحب هذه ما يصل إلى  10أيام عمل عند إنشاء طلب السحب.

الداخىل:
 -٣-٥التحويل
ي
 -١-٣-٥تتم معالجة حت  ١٠تحويالت داخلية بصورة تلقائية .بينما تتم معالجة أية تحويالت داخلية تتخىط الـ  ١٠مرات بصورة يدوية عن
الماىل؛
طريق القسم
ي
ر
ر
غي ممكنة باستثناء التحويالت الداخلية ربي الشيك وعمالئه والت تتم بصقرة يدوية أيضا.
 -٢-٣-٥التحويالت عن طريق األطراف الثالثة ر
 -٤-٥الحماية المالية.
ر
 -١-٤-٥لضمان الحماية المالية ،يحق للشكة طلب تحقق العميل من بيانات الصفحة الشخصية المستخدمة عند التسجيل وفتح حساب
ن
ر
عدل (وفقا
التداول .لهذا الغرض ،قد تطلب الشكة يف أي وقت أن يرسل العميل نسخة من جواز سفره أو أية وثيقة مماثلة ،مصدقة من كاتب ٍ
لتقدير ر
الشكة).
 -٢-٤-٥يحق ر
للشكة حظر إيداع أو سحب األموال لألطراف الثالثة.
. ٣. ٤. ٥ف حالة الرصد أو االشتباه بأي شكل من أشكال االحتيال من قبل العميل ،أو انتهاكه ألحكام ر
وشوط اتفاقية العمالء ،يحق ر
للشكة وفقا لتقديرها
الخاص تعليق كافة عمليات اإليداع والوحب.

 .٥ .٥نف حالة خرق العميل ألي من بنود وأحكام هذه االتفاقية ،تحتفظ ر
الشكة بحقها نف إنهاء االتفاقية ر ن
بي األطراف وحظر حساب التداول
ي
ي
ن
الت ّ
تحصل عليها .بعد ذلك تقوم ر
الخاص بالعميل وإلغاء األرباح ر
صاف رصيد الحساب بعد خصم األرباح إىل نظام الدفع الخاص
بتحويل
كة
الش
ي
ر
يعت إنهاء كافة ن
اليامات ر
ن
الشكة
بالعميل بما يتماش مع البند  .١ .٢ .٥من هذه االتفاقية وذلك خالل  ٢يوم عمل من إنهائها .إنهاء االتفاقية ي
تجاه العميل .وفقا ر
للشوط المشار إليها هنا ،تبف القواعد واألحكام المتعلقة بالخصوصية والواردة ن يف هذه االتفاقية سارية المفعول بغض
النظر عن إنهاء االتفاقية.
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ن
ن
اض لهذه االتفاقية بناء عىل طلب العميل ،تقوم ر
الشكة بحظر حساب التداول الخاص بالعميل وتحويل صاف الرصيد
 .٦ .٥يف حالة اإلنهاء بالي ي
ر
ر
يتماس مع البند  .١ .٢ .٥من هذه االتفاقية وذلك خالل  ٢يوم عمل من إنهائها.
المتبق متضمنا األرباح إىل نظام الدفع الخاص بالعميل بما
ن
وفقا ر
للشوط المشار إليها هنا ،تبف القواعد واألحكام المتعلقة بالخصوصية والواردة يف هذه االتفاقية سارية المفعقل بغض النظر عن إنهاء
االتفاقية.
 .٧ .٥إذا ثبت وفاة العميل أو تعرضه لما يمنعه من التداول ،تحتفظ ر
الشكة بحقها ن يف إنهاء االتفاقية وحظر حساب التداول الخاص به .يكون
وعي القثائق والموتندات الصادرة
الحق ن يف سحب الرصيد
المتبف ضمن حساب التداول متاحا حرصا لورثة العميل وفقا للقانون المعمقل به ر
ي
عن الولطات المختصة .ال يحق لورثة العميل استخدام حساب التداول بأي حال من األحوال.

 -٦العموالت والتكاليف اإلضافية

تنش ر
الشكة والتكاليف اإلضافية وفقا للمبالغ المحددة نف تفاصيل العقد .ر
 -١-٦يدفع العميل عموالت ر
الشكة قيم العمقالت والتكاليف األخرى
ي
ر
اإللكيون.
عىل مققعها
ون لل رشكة فن
نش كل التغييات عىل الموقع اإللكي ن
ر
ر
تغيي قيم العموالت والتكاليف األخرى دون إخطار العميل مسبقا .يتم
ر
 -٢-٦يحق للشكة ر
ي
ي
ن
قسم "أخبار ر
الشكة" و/أو يف تفاصيل العقد.
الشكة موتقفاة ،يحق ر
 -٣-٦باعتبار أن كل قواعد وأحكام ر
للشكة أال تكشف للعميل أية تقارير بخصقص األرباح ،العمقالت والرسقم األخرى
ر
الت تتلقاها عن تداول العميل ،باستثناء بعض الحاالت الخاصة المذكقرة ف االتفاقية الحالية.
 -٤-٦الحسابات اإلسالمية متوفرة ضمن األحكام التالية:
للمولمي فقط.
 -١-٤-٦الحسابات اإلسالمية متاحة
ر
ر
ر
ن
ن
الت كانت فيها
يومي) ،ر
الت تفتح ألكي من ر
الكىل لأليام ي
تعي الشكة رسما ثابتا عن العدد ي
 -٢-٤-٦بالنسبة لالسياتيجيات طويلة األمد (الصفقة ي
ن
الصفقة مفتوحة ،يتم ر ن
األمريك ،مرصوبة بحجم نقطة تحويل زوج العمالت للصفقة.
تعيي وتثبيت الرسم عىل قيمة  ١نقطة للصفقة بالدوالر
ي
ر
هذا الرسم ليس فائدة وال يعتمد عىل كون الصفقة بيعا أو شاء.
ر
الناشئة،والمؤشات والطاقة والعمالت الرقمية.
غي متاح لتداول األسهم وأزواج الفقركس
 -٣-٤-٦خيار الحواب اإلسالم« سقاب فري » ر
 -٤-٤-٦بفتحه حسابا إسالميا مع ّ ،FBS
ر
يقر العميل أنه مولم ،ويقافق أيضا عىل حق الشكة ف اقتطاع الرسم من حواب تداوله ف أي وقت

ن
ون.
عي ر
وفقا للفقرة  ،٢-٤-٦مع إخطار العميل ر
الييد اإللكي ي
 -٥-٤-٦عند رصد:
ر
 -١-٥-٤-٦استخدام الحسابات اإلسالمية للقيام بصفقات األربيياج؛
 -٢-٥-٤-٦استخدام اسياتيجيات تداول المناقلة  Carry trade؛
 -٣-٥-٤-٦االستخدام الناجح لخيار السواب فري (الحسابات اإلسالمية) لتحقيق مكاسب إضافية.

ن
يحق ر
للشكة رفض تزويد العميل بخدمات الوقاب فري (الحسابات اإلسالمية) إضافة لخصم عمولة من حساب تداوله يف أي وقت وفقا للفقرة  ٢-٤-٦مع
ر
الييد اإللكيون.
عي ر
إخطار العميل ر
 -٥-٦يتم تحصيل عمولة عند فتح صفقات األسهم .حجم العمولة لجميع أدوات األسهم هو .%0.35

 -٧االتصال بين العميل والشركة.

 -١-٧تتبع ر
الشكة وسائل االتصال التالية للتواصل مع العميل:
ن
الييد اإللكيون الداخىل من منصة التداول ف اتجاه واحد (من ر
الشكة إىل العميل)؛
أ) ر
ي
ي
ب) الدردشة ،من خالل الصفحة الشخصية؛
ت) الهاتف؛
الييد؛
ث) ر
ن
ن
ن
ر
ون للشكة؛
ج) اإلعالنات يف األقسام المختصة يف الموقع اإللكي ي
ح) الدردشة؛
ر
ر
تغييها وفقا لألحكام الحالية.
خ) لالتصال بالعميل ،تستخدم الشكة بيانات العميل ،المحددة عند فتح الحساب أو الت تم ر
الشكة من االستجابة الحتياجات العميل ،تحدد ر
 -٢-٧لتتمكن ر
الت يمكن
تصال
اال
وسائل
:
التالية
بالطريقة
العمالء
الشكة أولويات ن يف الرد عىل
ي
ر
عي المنتديات وا رلييد
للعميل من خاللها القيام بالتداول :الدردشة المباشة (من الصفحة الشخصية) أوال ،ثم تتم اإلجابة عىل األسئلة القاردة ر
ر
اإللكيون.
تعتي المراسالت (الوثائق ،اإلعالنات ،اإلشعارات ،التأكيدات ،التقارير ،الخ ).مقبولة من العميل:
 -٣-٧ر
ن
ون؛
أ) بعد ساعة من إرسالها إىل بريده اإللكي ي
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ب) ر
الداخىل لمنصة التداول؛
الييد
عي ر
مباشة بعد إرسالها ر
ي
ت) ر
عي الهاتف؛
مباشة بعد إنهاء المحادثة ر
الييد؛
ث) بعد  ٧أيام من إرسالها عن طريق ر
ن
ر
ون للشكة.
ج) بعد ساعة من وضعها عىل الموقع اإللكي ي
ن
رن
تأمي الوصول إىل صفحته الشخصية ومنصة التداول بواسطة كلمات المرور.
-٤-٧
الت ينفذها العميل ،يتم ر
لتأمي شية كل عمليات التداول ي
يحتفظ العميل لنفسه بتسجيل الدخول وكلمات المرور.
عي وسائل إلكيونية متخصصة .تملك ر
تأمي حماية عمليات تداول العميل ،يتم تسجيل أحاديثه الهاتفية مع ر
 -٥-٧بهدف ر ن
الشكة هذه
الشكة ر
التسجيالت ويمكن لها استخدامها كدليل لألوامر المرسلة من قبل العميل.

 -٨إجراءات دراسة وتسوية النزاعات واالدعاءات.
 -١-٨إجراءات دراسة وتسوية نزاعات وادعاءات األوامر.
ر
الت تظهر فيها.
 -١-١-٨عند نشوء خالف ،يحق للعميل تقديم ادعاء ضد الشكة .يتم قبول االدعاءات خالل  ٢يوم عمل من اللحظة ي
 -٢-١-٨يجب أن يتضمن االدعاء المعلقمات المنصقص عنها ف الفقرة  ٦-١-٨من هذه االتفاقية ،وأن يتم إرسالها عي الييد اإللكيونن
ر ر
ي
 .support@fbs.comال يتم النظر ن يف أية ادعاءات ترسل بخالف المذكور
الشكة نف ادعاء العميل خالل  ١٠أيام عمل .يجب عىل العميل التفاوض واالستجابة لطلبات ر
 -٣-١-٨تنظر ر
الشكة بنية حونة.
ي
ن
 -٤-١-٨يتم تعليق النظر ف االدعاء حت استجابة العميل لطلبات ر
الشكة.
ي
 -٥-١-٨يتم رفض االدعاء مع إمكانية إغالق حسابات العميل ن يف الحاالت التالية:
أ) فشل العميل نف االستجابة لواحد أو ر
أكي من طلبات ر
الشكة خالل  ٥أيام من تاري ــخ استالمها.
ي
أكي من جهاز للدخول إىل منصتها و/أو الدخول إىل المنصة من ر
الشكة أن العميل يستخدم ر
ب) اكتشاف ر
أكي من عنوان  IPوهق ما ال يتقافق
غي مرصح
مع الولقك الطبيع للعميل و/أو يزيد الشكوك بأن حساب العميل تعرض
للتهكي أو الشقة و/أو لالستخدام من قبل طرف ثالث ر
ر
به.
ر
غي مرصح به بالدخول إىل حسابه.
ت) أن تتوافر لدى الشكة أسباب منطقية لالعتقاد بأن العميل ينوي السماح لطرف ثالث ر
 -٦-١-٨يجب أن يتضمن ادعاء العميل:
أ) االسم الكامل؛
ب) رقم الحساب؛
ت) تاري ــخ ووقت حدوث الحالة المختلف عليها؛
ث) ر
مؤش ( )Tickerاألمر المختلف عليه؛
ج) وصف االدعاء.
 -٧-١-٨يحق ر
للشكة رفض االدعاء المقدم إذا لم يتوافق مع الفقرات  ٢-١-٨و .٦-١-٨
 -٢-٨إجراءات النظر ن يف االدعاءات المقدمة ضد جودة الخدمة.
الييد اإللكترون  .quality@fbs.comيتم
عي ر
 .١ .٢ .٨إذا كان لدى العميل أي ادعاء ضد جودة الخدمة ،يحق له إبالغ قسم مراقبة الجودة ر
ن
وتأن من قبل فريقنا المختص بمراقبة الجودة.
الت ترسل إىل هذا العنوان بدقة ٍ
النظر يف كافة اإلدعاءات ي
ن
ه  ١٠أيام عمل .وفقا لنتائج التحقق ،يتم إرسال إشعار بهذه النتائج إىل جهات
 -٢-٢-٨الفية الزمنية للنظر يف االدعاء ضد جودة الخدمة ي
اتصال العميل ف صفحته الشخصية كما حددها عند فتح الحواب.
 -٣-٢-٨يجب أن يتضمن ادعاء العميل:
أ) االسم الكامل؛
ب) رقم الحساب؛
ت) تاري ــخ ووقت حدوث الحالة المختلف عليها؛
ث) اسم قسم الدعم الذي كان العميل عىل اتصال معه؛
ر
عي
الدردشة
الشخصية،
الصفحة
عي
ج) طريقة االتصال (الهاتف ،الدردشة
ر
المباشة ر
ر
اإللكيون ر
للشكة ،طر االتصال األخرى)؛
المققع
ح) وصف الحالة وهدف االدعاء.
 -٣-٨مصدر المعلومات إلثبات صحة االدعاء
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ن
الت يتم الحصقل عليها من
يعتي ملف تسجيل المخدم المصدر
 -١-٣-٨ر
األساش للمعلومات عند النظر يف الحالة المختلف عليها .للمعلومات ي
ي
ر
ملف توجيل المخدم أولوية عىل أية وسائل أخرى عند النظر ف الحالة المختلف عليها ،بما ف ذلك المعلقمات الت يتم الحصقل عليها من
ملف توجيل منصة العميل.
يعتي ادعاؤه باطال.
 -٢-٣-٨إذا لم يحتوي ملف تسجيل المخدم عىل مالحظات متعلقة بادعاء العميل ،ر
 -٤-٨دفع التعويضات
 -١-٤-٨إذا ثبتت صحة ادعاء العميل ،تنفذ التسوية بدفع التعويضات بإضافتها إىل حساب تداول العميل.
غي المستلم ن يف حال كان لدى العميل نية لتنفيذ فعل ولم يتمكن من ذلك لسبب ما.
 -٢-٤-٨ال تشمل التعويضات الربــح ر
الشكة ن
 -٣-٤-٨ال تعوض ر
الماىلة للعميل.
غي
األضار ر
ي
 -٤-٤-٨تضيف ر
إيجان بخصوص الحالة المختلف
الشكة المدفوعات إىل حساب تداول العميل خالل يوم عمل واحد من لحظة اتخاذ قرار
ري
عليها.
 -٥-٨حاالت رفض النظر ن يف االدعاء
والت تم إرسالها أثناء صيانة المخدم المحددة ،رشط أن يتم إرسال إشعار بخصقص
الت لم تعالج ي
 -١-٥-٨ال يتم قبول االدعاءات ضد األوامر ي
يعتي عدم
عي أية وسيلة أخرى بما يتقافق مع الفقرة  ١-٧من االتفاقية الحالية .ال ر
الييد الداخىل من منصة التداول أو ر
عي ر
الصيانة إىل العميل ر
تلف مثل هذا اإلشعار سببا لالدعاء.
ي
 -٢-٥-٨ترفض االدعاءات ضد الفية الزمنية لتنفيذ األمر بغض النظر عن الققت الذي احتاجه الـ  Dealerلتنفيذ األمر ،وبغض النظر عن وقت
ظهقر مالحظة تنفيذ األمر ف ملف توجيل المخدم.
ن
ن
للمعايي العالمية.
والت لم يرد ذكرها يف هذه االتفاقية وفقا
ر
 -٣-٥-٨يتم النظر يف الحاالت المختلف عليها ي
توعي خارج الوق  ،يحق ر
للشكة إعادة حالة األمر إىل ما قبل الـ .spike
تغتر أمر العميل بوبب
ر
 -٦-٨إذا تم فتح ،إغالق أو ر ي

 -٩المخاطر

يقر العميل بأنه تم إعالمه بالمخاطر ر
الميتبة عىل تنفيذ عمليات التداول ف سق المال العالمية ،بما ف ذلك:
 -١-٩مخاطر الرافعة المالية
ن
ر
تأثي
تغيي
صغي نسبيا يف النسبة عىل رصيد حساب تداول العميل بسبب ر
ر
 -١-١-٩عند تنفيذ التداول ضمن شوط "تداول المارجن" قد يؤثر ر
ن
األوىل وأية مبالغ إضافية تم إيداعها لدعم
الرافعة المالية .ن يف حالة تحرك السوق عكس اتجاه صفقة العميل ،قد يتعرض لخسارة يف مبلغ اإليداع
ي
الصفقات المفتوحة .يعتي العمل موؤوال تماما عن أية مخاطر ،وعن استخدام األدوات المالية ،واختيار ر
اسياتيجيات التداول ذات الصلة.
ر
ي
ر
 -٢-١-٩ينصح بإبقاء مستوى المارجن عند  %١٠٠وأكي ،إضافة إلرسال أوامر إيقاف الخسارة لتجنب أية خوائر محتملة.
الت تتعلق بتكبد خوائر جزئية أو ر
 .٣ .١ .٩يقر العميل بأنه عىل دراية بالمخاطر المحتملة ر
حت رأسماله األوىل بالكامل نتيجة رشاء و/أو بيع أية
أداة مالية .يوافق العميل عىل استعداده لتحمل هذه المخاطر وعىل أنه لن يكون قادرا عىل اسيداد األموال المفقودة.
 -٢-٩مخاطر تقلبات األداة المالية
كبية أو التعرض
كبية ف األسعار خالل اليقم ،وهذا يعت احتمال تحقيق أرباح ر
تغيات ر
 -١-٢-٩تشهد المجموعة الواسعة من أدوات التداول ر
كبية عىل الوقاء.
لخوائر ر
 -٣-٩المخاطر الفنية والتقنية
وغيها مما قد يحدث من
 -١-٣-٩يوافق العميل عىل مخاطر خسارة المال بسبب أخطاء المعلومات واالتصال ،األخطاء المتعلقة بالكهرباء ،ر
جهة العميل.
والت قد تحدث بسبب:
 -٢-٣-٩أثناء التداول عن طريق منصة العميل ،يوافق العميل عىل مخاطر خسارة المال ي
واليمجيات وسوء نوعية االتصال من جانب العميل؛
أ) أخطاء األجهزة ر
ب) سوء أداء معدات العميل؛
ت) اإلعدادات الخاطئة لمنصة العميل؛
ث) عدم تحديث منصة العميل ف الققت المناسب؛
ن
ج) نقص يف معرفة العميل بالتعليمات المحملة ضمن المنصة.
غي النظامية
 -٤-٩مخاطر ظروف السوق ر
الوييد ،وقد
يقافق العميل عىل أن ظروف الوق تنحرف عن النظامية أحيانا ،قد يطقل الزمن الالزم لمعالجة أوامر العميل ،قد يتم تقسيع ر
يختلف سعر التنفيذ عن األسعار الجارية.
 -٥-٩مخاطر الخصائص الفنية والتقنية لمنصة التداول
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ن
تعتي محاولة إرسال أي أمر لصفقة جديدة مرفوضة مع ظهور نافذة
 -١-٥-٩يوافق العميل عىل أنه يمكن تواجد صفقة واحدة يف المخدم .ر
بالمالحظة "تم قفل األمر".
 -٢-٥-٩يوافق العميل عىل أن المصدر الرسم القحيد للمعلقمات عن حركة األسعار هق المخدم األساس الذي ينفذ أوامر التداول للحوابات
ن
غي مستقر ر ن
بي منصة
تعتي قواعد بيانات األسعار يف منصة العميل مصدرا رسميا للمعلومات عن حركة األسعار ،حيث أن اتصاال ر
الحقيقية .ال ر
العميل والمخدم قد يسبب عدم وصول جزء من األسعار إىل منصة العميل.
تعتي ر
ر
الشكة المسؤول الوحيد عن
الت تستلمها .ر
الت تحسبها الشكة اعتمادا عىل األسعار ي
ه تلك ي
 -٣-٥-٩أسعار ضف األصول األساسية ي
جميع المسائل المتعلقة بتحديد أسعار السوق.
ر
ر
الت تقدمها الشكة لعمالئها باعتبارها الصحيحة حضا ،حيث ترفض كل االدعاءات المتعلقة
 -٤-٥-٩يوافق العميل دون شوط عىل األسعار ي
الت تقدمها ر
باختالف األسعار ر
الشكة عن أية مصادر أخرى لألسعار.
ن
 -٥-٥-٩يحق ر
للشكة إعادة النظر باألسعار المقدمة يف أي وقت إذا ارتأت أنها تقع ضمن تعريف "أسعار خارج السوق" ،و/أو "ظروف سوق
ن
ن
غي نظامية" ،و/أو "خطأ واضح" تم تحديده يف االتفاقية الحالية و/أو يف قسم "األحكام والتعريفات" ،ويحق لها عكس النتائج المالية لعميالت
ر
التداول المنفذة عىل هذه األسعار.
ن
ن
ن
ر
اليمجيات ،يحق للشكة مزامنة قاعدة
غي المجدول لحركة األسعار يف مخدم التداول بسبب فشل يف األجهزة أو ر
 -٦-٥-٩يف حالة الوقف ر
بيانات األسعار عىل المخدم مع مصادر أخرى من أجل استمرارية سجل حركة األسعار .نف هذه الحالة ،يمكن ر
للشكة ،لكنها ليست ملزمة،
ي
بعكس النتائج المالية لعميالت تداول العميل المنفذة أثناء هذه الفية.
ن
يلغ األمر الذي تم إرساله بالفعل إىل الـ
 -٧-٥-٩يوافق العميل عىل أن إغالق نافذة إرسال/تعديل/إزالة األمر إضافة لنافذة فتح/إغالق األمر ال ي
 Dealerلمعالجته.
ن
غي المخطط لها يف حالة إرسال األمر مرة ثانية قبل استالم المعلومات عن نتائج
 -٨-٥-٩يوافق العميل عىل مخاطر تنفيذ عمليات التداول ر
إرساله ن يف المرة األوىل لمعالجته من قبل الـ .Dealer
 -٩-٥-٩يوافق العميل عىل أن األمر بالتعديل ن
الميامن لمستوى األمر المعلق ومستويات إيقاف الخوارة و/أو أخذ الربــح ،المرسل للمعالجة بعد
تنفيذ األمر ،سيتم تعديله فقط ن يف اتجاه تعديل مستويات أوامر إيقاف الخسارة و/أو أخذ الربــح للصفقة المفتوحة لهذا األمر.
 -١٠-٥-٩يوافق العميل أنه ن يف حالة إرسال أمر معلق أو أوامر إيقاف الخسارة و/أو أخذ الربــح للمستقى المواوي للوعر الحاىل ف حركة األسعار،
يتم تنفيذ األمر ف حالة وضع عالمة جديدة قرب األمر ،مع استيفاء أحكام الفقرة .٤-٥
 -٦-٩مخاطر فشل االتصال
 -١-٦-٩يوافق العميل عىل مخاطر خسارة المال بسبب كونه لم يستلم ،أو استلم متأخرا ،رسالة من ر
الشكة.
ر
غي المضح به.
غي محمية من القصقل ر
الييد اإللكيون ر
عي ر
غي المشفرة المرسلة ر
 -٢-٦-٩يقر العميل أن المعلقمات ر
ن
ر
الداخىل يف منصته خالل  ٣أيام من لحظة إرسالها.
الييد
عي ر
الت يستلمها ر
ي
 -٣-٦-٩يوافق العميل عىل أنه يحق للشكة حذف الرسائل ي
ر
يعتي العميل مسؤوال تماما عن شية المعلقمات ر
غي المضح
الت تقدمها الشكة ويقافق عىل مخاطر خوارة األمقال بوبب القصقل ر
 -٤-٦-٩ر
به ألي طرف ثالث إىل حواب التداول.
تأخي معالجة المعامالت.
 -٧-٩خطر ر
تأخي ف معالجة المعامالت من قبل أنظمة الدفع.
 -١-٧-٩يقبل العميل جميع مخاطر الخوائر المالية الناتجة عن أي ر
ً
التأخي ف معالجة المعامالت ،يكقن العميل موؤوال موؤولية كاملة فيما يتعلق بجميع المخاطر الخاصة
 -٢-٧-٩ف حالة حدوث مثل هذا
ر
عي نظام دفع بديل.
بعدم كفاية الرصيد ف حواب التداول ولديه خيار معالجة الدفع ر
 -٨-٩مخاطر الظروف القاهرة
 -١-٨-٩يوافق العميل عىل مخاطر خسارة المال بسبب الظروف القاهرة.

 -١٠الظروف القاهرة

 -١-١٠تتضمن الظروف القاهرة ،وال تقتض عىل ما يىل :أية أفعال أو أحداث قاهرة (بما فيها عىل سبيل المثال ال الحرص ن
اإلضابات ،أعمال
ن
الشغب ،ن
المدن ،اإلعمال اإلرهابية ،الفيضانات ،ظروف الطقس االستثنائية ،الهزات األرضية ،الحرائق،
اإلضابات الجماعية والعصيان
ي
الحروب ،ن
واليمجيات ،الخ) والت تعت ري ر
الشكة
اإلضابات العمالية ،الحوادث ،اإلجراءات الحكقمية ،فشل االتصال ومقارد الطاقة ،فشل األجهزة ر
ي
أسواق واحدة أو عدة ادوات ،انقطاع األعمال ،تصفية أو إغالق أية سوق أو غياب الدليل عىل
أنها كانت مسؤولة عن عدم استقرار السوق أو
ِ
القواعد الت حددت ر
غي اعتيادية ف أية سق أو خالل هذا الحدث.
تداول
ظروف
أية
تقديم
أو
طريقها،
الشكة األسعار عن
ر
ي
ن
ر
 -٢-١٠يحق ر
ن
تعيي حدود الظروف القاهرة وحدوثها .يف حالة حدوث ظروف قاهرة ،تتخذ الشكة عن حسن
للشكة ،المتالكها أرضية صلبة ،ر
نية اإلجراءات الالزمة إلخطار العميل عن هذه الظروف.
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 -٣-١٠يوافق العميل عىل أنه ف حالة حدوث ظروف قاهرة ،يحق ر
للشكة (دون الحد من حقوقها األخرى المحددة ن يف هذه االتفاقية) دون
ن
يىل:
إخطار
خىط مسبق القيام يف أي وقت بما ي
ي
أ) زيادة طلبات المارجن؛
ر
ب) إغالق واحدة أو كل الصفقات المفتوحة عىل السعر الذي تجده الشكة صحيحا؛
ر
ر
تعىل أو تعديل تطبيق واحد أو كل أحكام هذه االتفاقية طالما أن الظروف القاهرة ال تتيح للشكة االليام بهذه األحكام؛
ت) ي
الشكة ،يوافق العميل والعمالء اآلخرون عىل أن ر
ث) اتخاذ أو عدم اتخاذ إجراءات ضد ر
للشكة صالحية النظر ن يف هذه اإلجراءات ن يف مثل هذه
الظروف؛
تغيي األسعار ،فتح/إغالق الصفقات واألوامر ،أو
ج) إعادة النظر ف نتائج عمليات تداول العميل ،تحت هذه الظروف القاهرة ،من خالل ر
الحذف الكامل لألوامر.

عقدة إىل المحتويات
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إن رشكة  ،FBS Market Inc.المشار إليها هنا بـ " ر
الشكة" ،والعميل الذي فتح حساب  IBف  ، www.fbs.comالمشار إليه هنا بـ
الشيك" ،المشار إليهما معا بـ "األطراف" ،دخال نف اتفاقية ر
" ر
الشاكة التالية:
ي

 -١األحكام العامة:
 -١-١تشكل هذه االتفاقية جزءا ال يتجزأ من اتفاقية العميل.
كشيك ،من ن
 -٢-١لتكون مسجال ر
الرصوري:
ن
ر
ون.
 -١-٢-١إنشاء صفحة شخصية عىل موقع الشكة اإللكي ي
ر
 -٢-٢-١الموافقة عىل هذه االتفاقية واستالم إيميل التأكد من افتتاح حساب شاكة.
 -٣-٢-١استالم رقم  IDرشاكة شخص.
ن
للشكة أن تطلب صورة الهوية الشخصية ،أو أية وثائق أخرى ،لتأكيد بيانات ر
 -٤-٢-١يحق ر
الشيك الشخصية يف أي وقت.
-٣-١بعد فتح حواب ، IBيجقز للقسيط ُ
الم ِّ
عرف تحديد أي مقاد ترويجية متاحة عىل مققع ر
الشكة أو حوابها ف أي من وسائل
ً
ر
االلكيون ،أو بدال من ذلك ،استخدام رابط اإلحالة الخاص به أو رمزQR.
التقاصل االجتماع ،ووضعها عىل مققعه
ن
ر
ر
ون للشيك أثناء
يعتي حساب الشاكة نشطا .يتم إرسال إشعار ضمن إيميل
تلقان إىل ر
 -٤-١بعد استيفاء رشوط الفقرة  ،٢-١ر
الييد اإللكي ي
ي
عملية التسجيل.
ن
ن
ر
ر
 -٥-١يتعهد كل من الشكة والشيك باالليام بالتنسيق المشيك لجذب العمالء إىل التداول يف الوق واستخدام أدوات التداول المقدمة من
ر
الشكة.
ن
ن
لالليام باألحكام ر
باالليام ببنود هذه االتفاقية ،أي أن يبحث عن عمالء جدد ويجذبهم للتداول مع ر
 -٦-١يتعهد ر
والشوط
الشكة ،إضافة
الشيك
ن
ن
ّ
ن
ر
ر
األخرى الواردة يف هذه االتفاقية .عند أداء الياماته المنصوص عليها يف هذه االتفاقية ،يمكن للشيك التضف بحرية شط أن يجذب العمالء
إىل ر
الشكة.
الشيك دون رشوط عىل أن كل العمالء الذين يقوم بجذبهم هم عمالء ر
 -٧-١يوافق ر
للشكة.

 -٢تنسيق األطراف

للشيك استخدام اسم ر
تشي هذه االتفاقية بأية طريقة إىل عالقات أو رشاكة عمل .ال يمكن ر
الشكة ،شعارها أو أية مقاد محفقظة
 -١-٢ال ر
ر
الحقق ف أي مكان ،بما ف ذلك اإلعالن ،الرسقمات ،بطاقات العمل ،اإلعالنات ،المنشقرات ،إال بعد مقافقة الشكة خطيا عىل ذلك .يمكن
للشكة مع امتيازاته ر
للشيك أن يقوم باستخدام أدواته ونشاطاته وتقديم نفسه نف أية محافل كعميل ر
ر
كشيك فقط .يمنع استخدام أية حالة
ي
للشيك استخدام المواد اليويجية المصممة خصيصا له من قبل ر
تعريفية أخرى .يحق ر
الشكة.
 -٢-٢ال ر ر
يىل تحت أية ظروف:
تعتي الشكة مسؤولة عن أي مما ي
 -١-٢-٢أية ترصفات ر
للشيك بما يخالف أحكام هذه االتفاقية و/أو اتفاقية العميل.
الت تقدمها له ر
للشيك خارج االمتيازات ر
 -٢-٢-٢أية نشاطات ر
الشكة.
 -٣-٢-٢أية خسارة أو نضر يلحق بأي طرف ثالث بسبب خطأ يرتكبه ر
الشيك.
للشيك سببه الفشل نف ن
 -٤-٢-٢أية ادعاءات ر
اليامه بالفقرة  1-3من هذه االتفاقية.
ي
 -٣-٢ن
تليم األطراف ببنود هذه االتفاقية و/أو اتفاقية العميل إال إذا أعيدت صياغتها بطريقة أخرى وتققيعها.

 -٣حقوق وواجبات الشريك

الشيك بما يىل للحصول عىل مخصصاته المالية من ر
 -١-٣فور الموافقة عىل هذه االتفاقية ،يقوم ر
الشكة:
ي
 -١-١-٣يقوم باليوي ــج ر
للشكة.
قواني بلده لجذب عمالء جدد إىل ر
رن
الشكة.
 -٢-١-٣يقوم بكل النشاطات المتوافقة مع
 -٣-١-٣إعالم العمالء الجدد بنشاطات ر
الشكة ،خدماتها ،امتيازاتها وأية معلومات أخرى مرتبطة بهذا.
الشكة للعمالء الجدد ،بما فيها العناوين ،جهات االتصال ،ر
 -٤-١-٣تقديم معلومات عن ر
الشوط العامة والخاصة ألحكام االستفادة من
خدمات ر
الشكة.
ن
 -٥-١-٣تزويد العمالء الجدد بمعلومات عن الموقع اإللكيون ر
للشكة ( ،)www.fbs.comأقسام الموقع ،أين يمكن إيجاد المعلومات فيه،
ي
التعليقات والتوضيحات عند ن
الرصورة.
الشيك مع ر
 -٢-٣أن تتوافق نشاطات ر
اني ف بلد إقامته.
التشيعات والقو ر
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الشكة عن أية معلومات متعلقة بنشاطاته ر
الشيك إبالغ ر
 -٣-٣يحب عىل ر
مباشة.
الشيك جذب العمالء إىل ر
 -٤-٣يجب عىل ر
الشكة.
الشيك إذا تم استيفاء ر
الشكة من قبل ر
يعتي أن العميل قد تم جذبه إىل ر
الشوط التالية:
 -٥-٣ر
ن
ر
ر
عي رابط شخص ( )Referral Linkيرسله له الشيك.
 -١-٥-٣يسجل العميل حسابه يف الشكة ر
 -٢-٥-٣يققم العميل بإرفا معلقمات القسيط المعرف ف إعدادات حواب صفحته الشخصية لتوجيله كما حصل عليها القسيط
المعرف الموم .يتم االمتثال للطلب ،عندما يكقن للعميل سجل تداول ،ف حالة تنفيذه ف غضقن  7أيام منذ توجيل العميل ف
غي موجل
www.fbs.comأو أي من تطبيقات الهاتف المحمقل  "FBS -وسيط التداول "أو " "FBS Traderوعندما يكقن العميل ر
بالفعل لدى وسيط ّ
معرف مختلف .ف حالة عدم وجقد سجل تداول ،يمكن للعميل القيام بالربط/االنفصال عن القسيط المعرف ف أي
وقت.
ً
-. ٣-٥-٣ف حالة قيام العميل الذي حصل عليه القسيط المعرف بتوجيل حواب التداول الجديد ،فويتم اعتباره تلقائيا عىل أنه حواب
يتغي العميل و/أو يلع القسيط المعرف أثناء توجيل حواب تداول جديد.
مرتبط( مرفق )بالقسيط المعرف الموم ،ما لم ر
-٦-٣تحتفظ ر
الشكة بالحق ف توجيل العميل الذي حصل عليه القسيط المعرف خالل  7أيام عمل منذ أن تم توجيل العميل عىل
www.fbs.comأو أي من تطبيقات الهاتف المحمقل " "FBS - Trading Brokerأو  "FBS Trader".ف هذه الحالة ،يجب عىل
ً
معي ر
وشح سبب فشل التوجيل وفقا للبند  3.5من هذه االتفاقية.
القسيط المعرف إثبات حقيقة اكتواب عميل ر
الشيك أن يقدم أدواته اليويجية ر
 -٧-٣يجب عىل ر
للشكة (بما فيها بطاقات العمل) إلقرارها قبل البدء بالحمالت اإلعالنية.
ر
ر
يىل:
 -٨-٣يمنع الشيك من استخدام أية طرق دعائية مخالفة للقانون لليوي ــج للشكة .يمنع منعا باتا استخدام ما ي
 -١-٨-٣نظم اليوي ــج النشطة  APS؛
 -٢-٨-٣اإلعالن عىل المواقع الالأخالقية (بما فيها اإلباحية) ؛
ر
ن
قواني بلد إقامة الشيك ؛
غي المتوافقة مع
 -٣-٨-٣اإلعالن عىل المواقع اإللكيونية ر
ر
ن
ون المجهول والمؤذي ؛
 -٤-٨-٣السبام – ر
الييد اإللكي ي
 -٥-٨-٣اإلعالن المتضمن وصف الخدمات بشكل مشوه أو ناقص ،أو القصقر ف رشح المخاطر والخدمات للعمالء ؛
القواني نف بلد إقامة ر
ن
الشيك ؛
 -٦-٨-٣اإلعالن المتضمن معلومات خاطئة أو منقوصة ،أو عدم موافقة
ر ي
 -٧-٨-٣أية نشاطات أخرى قد ن
ترص بسمعة ر
الشكة ؛
غي ر
مشوعة.
 -٨-٨-٣أية نشاطات ترويجية ر
ر
يىل:
 -٩-٣ال يحق للشيك ما ي
 -١-٩-٣تسجيل و/أو استخدام عالمة " "FBSأو أي نمط منها ،مثال fbss ،ffbs ،fsb :الخ.
 -٢-٩-٣التسجيل ن يف عمل و/أو استخدام اسم " "FBSأو أية أنماط أخرى منه ،مثل fbss ،ffbs ،fsb :الخ.
ر
الشيك من استخدام رابط ر
 -٣-٩-٣يمنع ر
الشخص ( )Referral Linkن يف أنظمة ( PPCغوغل ،ياهو ،اليف
المباش ( )URLأو رابطه
الشكة
ي
ن
ر
ون.
الخ ،).للحمالت اليويجية لطلبات العالمة التجارية .كما يمنع استخدام أية طرق أخرى ر
غي مشوعة لجذب العمالء إىل الموقع اإللكي ي
 -٤-٩-٣ليس ألي رشيك ( )IBالحق نف إنشاء أي تطبيق باستخدام اسم أو لوغو ر
الشكة .FBS
ي
 -٥-٩-٣يمنع ر
الشيك « »Introducing Brokerمن استخدام إعالنات البحث المدفوعة بما فيها «.»Google Ads
 -١٠-٣ال يحق ر
للشيك أداء أية عمليات نقدية مع العمالء (بما فيها قبول المبالغ ،البطاقات المرصفية أو محافظ النقود ،الخ.).
ر
ر
والت سيملك الحق ن يف االطالع عليها.
 -١١-٣يجب عىل الشيك الحفاظ عىل الشية فيما يتعلق بنشاطات الشكة و/أو معلوماتها ،ي
الشكة ر
مباشة عن أية حقائق يطلع عيها ،والت قد ترتد بنتائج سلبية عىل ر
الشيك إبالغ ر
 -١٢-٣يجب عىل ر
الشكة.
ي
الشكة فيما يتعلق بنشاطات ر
 -١٣-٣نف حال وجود ادعاءات يقدمها العمالء إىل ر
الشيك ،يجب عليه معالجتها بنفوه.
ي
ن
 -١٤-٣يجب عىل ر
الشيك تحذير العميل من مخاطر التداول يف سوق البورصة قبل توقيعه اتفاقية العميل.
الشكة ر
 -١٥-٣ال تنصح ر
التأثي عىل قراراته
الشيك بتقديم أية نصائح و/أو توصيات للعميل فيما يتعلق بعمليات التداول و/أو اسياتيجياته ،أو ر
تعتي ر
الشكة مسؤولة عن نتائج مثل هذه النصائح والتوصيات.
بأية طريقة أخرى .ال ر
ن
ن
ر
ر
ر
 -١٦-٣ال يحق ر
للشيك نش أو مشاركة أو المساهمة يف نش أية مواد يف مجال اإلعالم ،إصدار ،أو إرسال أية نشات إخبارية أو مالحظات ،أو
ن
ن
والت قد تض بومعة ر
وغيها ،ر
الشكة.
المساهمة يف كتابة أية مواد صحفية ،أو يف المجالت ،والمواقع الشخصية أو المنتديات ر
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ن
ن
ر
الت سيقدمها لهم.
 -١٧-٣قبل الدخول يف أية عالقة مع العمالء ،يليم الشيك بإعالمهم باالمتيازات ي

 -٤حقوق وواجبات الشركة

 -١-٤ن
الشكة بتقديم المساعدة ر
تليم ر
للشيك ن يف تنفيذ أحكام هذه االتفاقية.
 -٢-٤ن
الشكة بدفع موتحقات ر
تليم ر
الشيك كما هق مقضح ف هذه االتفاقية.
 -٣-٤ر
الشكة موؤولة عن التعامل والحوابات .يوتطيع القسيط المعرف الحصقل عىل تقرير العمقلة من صفحته الشخصية و/أو طلبه
ر
اإللكيون الرسم.
الييد
عي ر
ر
ن
ر
ر
ر
 -٤-٤تليم الشكة بفتح حسابات حقيقة للعمالء الذين يجذبهم الشيك بالتقافق مع أحكام وشوط اتفاقية العميل.
الشكة ن
 -٥-٤ن
ر
تليم ر
الت تقدمها الشكة.
بيويد العمالء بالقدرة عىل إجراء عمليات التداول ر
عي تسجيل الدخول وكلمات المرور ي
 -٦-٤ن
تليم ر
الشكة بأرشفة كامل عمليات تداول العميل.
ر
للشكة استالم تقرير كامل من ر
 -٧-٤يحق ر
الشيك يتضمن نتائج حمالته اليويجية لجذب العمالء.
ن
ن
ر
ر
ر
رن
نشطي خالل  ٩٠يوما من تسجيله كشيك.
 -٨-٤يحق للشكة إلغاء االتفاقية يف حال فشل الشيك يف جذب  ٥عمالء
للشكة إقصاء واحد أو ر
ر
 -٩-٤يحق ر
رن
المسجلي ن يف الئحة العمالء الذين قام الشيك بجذبهم ،ف حال لم يتم اإليداع
أكي من حسابات العمالء
ف الحوابات المذكقرة خالل  ٣٠يقما من توجيلها ف الصفحة الشخصية للعميل.
ر
الشيك نف استيفاء رشوط هذه االتفاقية ،يحق ر
 -١٠-٤نف حال فشل ر
للشكة إلغاء العميل من الئحة العمالء الذين قام الشيك بجذبهم.
ي
ي
للشكة إبالغ العمالء أن القسيط يوتلم مخصصات شهرية من ر
 -١١-٤يحق ر
الشكة عن تداوالتهم ،كما هق مقضح ف هذه االتفاقية.
الشكة رسالة من مزود نظام الدفع تفيد بقيام العميل بأية أنشطة مشبقهة ،يحق ر
 -١٢-٤إذا تلقت ر
للشكة فك ارتباط العميل المذكقر
بقسيطه ،وإلغاء كامل عمقالت القسيط عن العميل المذكقر.
ر
 -١٣-٤إذا طلبت ر
الشكة إثباتا( نوخ ضقئية للبطاقة) ،يجب عىل العميل إرسالها خالل  ٢٤ساعة ،وإال يحق للشكة فك ارتباطه تلقائيا
إىل أن يققم بإرسال صقر عن البطاقة ر
الت قام باإليداع بمقجبها .عند قيامه بذلك ،يتم إعادة ارتباطه .ال تتم إضافة أية عمقلة رشاكة عن
ر
الفية ر
الت كان قد تم فيها فك االرتباط.
للشكة إلغاء االتفاقية ف حال فشل ر
 -١٤-٤يحق ر
الشيك ف استيفاء رشوطها.
ن
ر
ر
 -١٥-٤نف حالة مخالفة أي من أحكام هذه االتفاقية من قبل الشيك فإن للشكة الحق ف إنهاء هذه االتفاقية ر ن
بي األطراف دون إشعار مسبق
ي
ي
بالشيك وإلغاء جميع البقنصات وجميع عمقالت ر
المرتبطي ر
وحظر حساب  IBالخاص ر
الشيك
بالشيك وفك ارتباط رشاكة جميع العمالء
ر
المرتبطة بعمالئه .إن إنهاء هذه االتفاقية يعت إنهاء ر
وغيها من المكافآت ر
اليامات ر
للشيك .وفقا لهذه
الشكة المتعلقة بتحويل العمقالت ر
ر
الشوط فإن قواعد وأحكام هذه االتفاقية المتعلقة بالخصوصية تبف سارية المفعول بغض النظر عن إنهاء االتفاقية.
ر
الشاكة إذا لم يقم ر
للشكة إلغاء تنشيط حواب ر
 ١٦-٤يحق ر
الشيك باستخدامه ألكي من عام ميالدي واحد (بما يتضمنه ذلك عىل سبيل
ر
ن
يعت أن الشكة سوف
المثال ال الحرص عمليات تسجيل الدخول ،ر
تغيي اإلعدادات ،سحب العمولة ،وما إىل ذلك) .إن إلغاء تنشيط الحساب ي
تتوقف عن حساب العمولة ،وستتم أرشفة الحساب.

 -٥قيود امتيازات الشريك

الشيك ما يىل ،ما لم يحصل عىل موافقة مسبقة من ر
 -١-٥يمنع عىل ر
الشكة:
ي
 -١-١-٥القيام بأية ن
اليامات باسم ر
الشكة ،أو إلزامها بأي من ذلك.
 -٢-١-٥تقديم أية ضمانات و/أو وعود ،أو اإلدالء بأية ترصيحات عن المدفوعات أو أية اتفاقيات تقرها ر
الشكة.
ر
اإللكيونية ر
وغيها من
 - ٣ -١-٥فيما يتعلق باستخدام أي محتقى متقفر عىل المقاقع
للشكة و/أو تطبيقاتها الخاصة بالهواتف المحمولة ،ر
ر
حقوق الملكية الفكرية الخاصة بنا ،بما ن يف ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص ،حقوق الطبع والنش ،العالمات التجارية ،براءات االخياع،
اليامج ،الرمقز واأليققنات ،الشعارات ،األحرف ،النماذج ،أشار التداول ،األزرار ،مخططات األلقان
عالمات الخدمة ،األسماء التجارية ،رمقز ر
ر
وغيها .ال يحق ر
للشيك « »Introducing Brokerاستخدام أي من حقوق وأصول الملكية الفكرية للشكة دون موافقة خطية
والرسقمات ،ر
ُ
ر
ر
مسبقة من طرف الشكة .يحظر تماما استخدام أسماء نطاقات مماثلة لما تملكه الشكة أو أسماء تطبيقاتها أو وصف هذه التطبيقات أو
الكلمات المفتاحية أو الصور والفديوهات المتواجدة عىل المواقع اإللكيونية ر
يعتي انتهاك
للشكة و/أو تطبيقاتها الخاصة بالهواتف المحمولة .ر
الفقرتي  4 .5و  5 .5منها بحق ر
رن
الشيك
هذه القاعدة يمثابة خر فاضح لهذه االتفاقية .يجوز ن يف هذه الحالة إنهاء االتفاقية مع تطبيق أحكام
« »Introducing Brokerوحسابه.
 -٢-٥يمنع ر
الشيك من:
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الشكة والمتاحة نف الصفحة الشخصية .نف حال القيام بهذا ،يحق ر
 -١-٢-٥تعديل رمز المواد اليويجية المقدمة من ر
للشكة إلغاء هذه االتفاقية
ي
ي
وموتحقات ر
الشيك.
ن
رن
الفقرتي  ١-٥و  ٢-٥من هذه االتفاقية ساري المفعول عند توقيع االتفاقية وحت  ٥سنوات من إلغائها.
يعتي ما ذكر يف
 -٣-٥ر
ن
ن
ر
ر
ر
غي المرصح بها) ،يقوم
 -٤-٥يف حال استالم الشكة ألية دعاوي كنتيجة لفشل الشيك يف استيفاء شوط هذه االتفاقية (بما فيها النشاطات ر
ن
ر
ر
ر
الت قد تتحملها الستعادة
الت قد تلحق بالشكة .يف هذه الحالة ،تعرف خسائر الشكة بالنفقات ي
الشيك بتعويض كامل النفقات (الخسائر) ي
ر
حقوقها ومصالحها (خسائر حقيقية) إضافة للربــح الذي تجنيه الشكة عادة خالل ممارسة عملها الطبيع والذي قد يتأثر ويؤثر عىل سمعتها
الشيك ف ر
للشيك االعياض عىل مبلغ الخسارة الذي تطلبه ر
االليام بأحكام هذه االتفاقية .ال يحق ر
كنتيجة لفشل ر
الشكة كتعويض.
للشكة حظر حسابه الحقيف حت يتم تغطية كافة الخسائر .يحق ل ر
لشوط هذه االتفاقية ،يحق ر
الشيك ر
 -٥-٥نف حال خرق ر
لشكة تغطية
ي
ي
الخسائر الت قد يتسبب بها ر
الشيك من مستحقاته الشهرية أو أية مدفوعات أخرى مشار إليها ن يف هذه االتفاقية و/أو اتفاقية العميل.
ي
بي ر
رن
 -٦-٥نف حال تطابق البيانات ر ن
الييد اإللك ريون ،رقم الهاتف،
الشيك وأحد
المسجلي تحت وكالته (عىل سبيل المثال ال الحرص :العنوان ،ر
ي
حقيقيي أو ر
رن
رن
أكي من عنوان  IPنفوه ،يتم اعتبارهما
حسابي
وغيها) ،يتم إلغاءه من الئحة العمالء الذين جذبهم .ن يف حال رصد
عناوين  IPر
أتوماتيك) ،وال يتم دفع أية مستحقات عنها.
( affiliatesتسجيل
ي
ر
 -٧-٥يحق ر
للشكة طلب التحقق من الصفحة الشخصية لكل العمالء الذين جذبهم الشيك واستلم عمقلة عنهم ،قبل المقافقة عىل سحب
المال من حواب ر
الشيك.
الت تستخدم الممارسة المعروفة باسم تضخيم الحساب « ،»churningال يتم دفع أية عموالت كما يتم فصل
 - ٨-٥فيما يتعلق بالصفقات ي
ن
المعت .يتضمن تضخيم الحساب « ، »churningعىل سبيل المثال ال الحرص  ،تنفيذ الصفقات من خالل حساب العميل
العميل (العمالء)
ي
ن
ن
تداوىل آخر يف حسابات العمالء الذين يقدمهم الوسيط،
لغرض وحيد هو إنشاء العموالت .يف حالة القيام بمثل هذا األمر و/أو أي نشاط
ي
والذي قد تجده ر
لألخية إنهاء هذه االتفاقية و/أو إعادة حساب أو حجب عمولة (عموالت) الوسيط وفقا لذلك،
مثيا للريبة ،يحق
ر
الشكة ر
ر
يتماش مع تقديرات ر
الشكة.
وبما

 -٦مبادئ عمل الشريك وجذب العمالء

ن
الشكة ،متضمنا معلومات عن السوق المالية وخدمات ر
ون مخصص لنشاطات ر
ر
الشكة ،كما هو موضح
 -١-٦يحق للشيك إنشاء موقع إلكي ي
ن يف الفقرة  3من هذه االتفاقية.
 -٢-٦يتم تسجيل العمالء وإضافتهم إىل مجموعة العمالء الذين جذبهم ر
الشيك (الئحة العمالء) بإحدى الطرق التالية:
ن
ر
ون للشكة.
 -١-٢-٦يستخدم العميل رابطا شخصيا ( )Referral Linkللدخول إىل الموقع اإللكي ي
.٢ .٢ .٦يجقز للعميل اختيار االرتباط بالقسيط المعرف الموم عند تقديم معلقمات القسيط المعرف ف إعدادات حواب صفحته
الشخصية ف حالة استيفاء جميع ر
الشوط التالية:
ن
ن
 أال يكون العميل مسجال بالفعل ضمن ارتباطات رشيك آخر ( يف تلك الحالة يجب عىل العميل اتباع اإلجراءات المنصوص عنها يف الفقرة .٦.).٣ .٢
ن
يستثت من ذلك صفقات التداول ضمن
 أال يملك العميل صفقات تداول سابقة ن يف أي من الحسابات المدرجة ضمن صفحته الشخصية.حسابات البونص.
ن
ر
يعتي الطلب مقبوال إذا تم إرساله خالل  ٧أيام تقويمية
 إذا كان العميل يملك صفقات تداول سابقة يف واحد أو أكي من حساباته الحقيقية ،رمن لحظة توجيل العميل عىل مققع .www.fbs.com
 أن يكون حساب رالشاكة مسجال قبل تسجيل العميل لحسابه عىل موقع .www.fbs.com
ُ
ُ
ُ
عرف عند تقديم معلقمات القسيط الم ِّ
تغيي القسيط الم ِّ
.٣ .٢ .٦يجقز للعميل الموجل تحت اسم القسيط الم ِّ
عرف ف إعدادات
عرف ر
ر
حواب صفحته الشخصية الخاصة به ف حالة استيفاء جميع الشوط التالية:
 أال يملك العميل صفقات تداول سابقة ن يف أي من الحسابات المدرجة ضمن صفحته الشخصية .يوتثت من ذلك صفقات التداول ضمنحوابات البقنص.
ن
ر
يعتي الطلب مقبوال إذا تم إرساله خالل  ٧أيام تقويمية
 إذا كان العميل يملك صفقات تداول سابقة يف واحد أو أكي من حساباته الحقيقية ،رمن لحظة تسجيل العميل عىل موقع .www.fbs.com
 أن يكون حساب رالشاكة مسجال قبل تسجيل العميل لحسابه عىل موقع .www.fbs.com
ً
ً
 -٣-٦يحق للعميل ترك القسيط ُ
الم ِّ
ر
مباشا ر
للشكة ف أي وقت .ف حالة فصل العميل عن القسيط
عرف الخاص بهقأن يصبح عميل
ُ
المعرف ال يمكن إعادة إلحاقه بأي وسيط ُمعرف آخر مرة أخرى كما هق مذكقر ف الفقرة  6.2.3.من هذه االتفاقية.
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 -٤-٦ال يحق ر
للشيك استالم أية موتحقات عن التداول ف حوابه (حساباته) الخاصة ،أو الحسابات العائدة ألقاربه أو أية أطراف رشاكة
أخرى (سواء كان هذا ر
الشيك فردا أو كيانا قانونيا).

 -٧عموالت ورسوم الشريك

الشكة عمقلة ر
-١-٧تدفع ر
الشاكة بالقيمة المحددة ف الفقرة  7.3.من هذه االتفاقية ،عن كل صفقة مكتملة( صفقة تم فتحها وإغالقها )

الشيك للعمل مع ر
منفذة ف أي حواب مفرد للعميل( حوابات  MT4و  MT5و) ، FBS Traderالذي استقطبه ر
الشكة ،باستثناء
ً
ً
ً
الصفقات ر
الت تم إغالقها جزئيا أو إغالقا مضاعفا.
رن
الفقرتي  ٢-٧و .٣-٧
 -١-١-٧يتم حساب العمولة ودفعها بالتوافق مع
 -٢-٧يتم حساب ودفع عمولة ر
الشيك عن كل العمالء الذين قام بجذبهم مرة واحدة كل  ٢٤ساعة.
 -٣-٧عمولة ر
الشاكة:
 -١-٣-٧لحسابات "السنت" ،تساوي  ١٠سنت/لوت عن كل صفقة مكتملة (صفقة تم فتحها وإغالقها) نفذها العميل الذي تم استقطابه.
ن
األدن لعمولة ر
الشاكة المدفوعة لحوابات "السنت" ه  ١سنت .الفرق ر ن
بي سعري االفتتاح واإلغالق للصفقة المكتملة يجب أن
الحد
ي
يتخىط  ٥٩نقطة بغض النظر عن كونها رابحة أم ال.
 -٢-٣-٧لحوابات" ميكرو " ر
حت  ٨٠دوالرا أمريكيا/لقت عن كل صفقة مكتملة( أمر تم فتحه وإغالقه )نفذها العميل الذي تم استقطابه .
الفر ربي سعري االفتتاح واإلغال للصفقة المكتملة يجب أن يتخىط  ٥٩نقطة بغض النظر عن كقنها رابحة أم ال.
الغي محدودة فه  10دوالر أمريك/لقت لكل صفقة كاملة( أمر تم فتحه ثم
سييد و ر
 -٣-٣-٧بالنوبة للحوابات" العادية "و زيرو ر
إغالقه )ينفذها العميل الذي تم جذبه .
غي محدودة .
لم يعد بإمكان العمالء فتح حوابات ر
ً
غي المحدودة المفتقحة سابقا مماثلة لعمقلة الحواب العادي .
العمقلة عىل الحوابات ر
ر
يجب أن يكقن الفر ربي سعري افتتاح وإغال الصفقة المنتهية أكي من  59نقطة بغض النظر إذا كانت رابحة أم ال.
أمريك/لوت عن كل صفقة مكتملة (صفقة تم فتحها وإغالقها) نفذها العميل الذي تم
 -٤-٣-٧لحسابات " ،"ECNتساوي  ٣دوالر
ي
استقطابه .الفرق ر ن
بي سعري االفتتاح واإلغالق للصفقة المكتملة يجب أن يتخىط  ٥٩نقطة بغض النظر عن كقنها رابحة أم ال.
 -٥-٣-٧بالنوبة لحوابات" ، "Cryptoيصل الحد األقص إىل 5$/لقت لكل معاملة كاملة( صفقة تم فتحها ثم إغالقها )يتم تنفيذه
بقاسطة عميل مكتوب .يجب أن يتجاوز الفر ربي سعر االفتتاح وسعر اإلغال ف الصفقة الكاملة  59نقطة بغض النظر عن كقنها
مربحة أم ال.
-٦-٣-٧
بالنوبة لحوابات " ، "FBS Traderيصل الحد األقص إىل 10$/لقت لكل معاملة كاملة( صفقة تم فتحها ثم إغالقها )يتم تنفيذها
بقاسطة عميل مكتوب .يجب أن يتجاوز الفر ربي سعر االفتتاح وسعر اإلغال ف الصفقة الكاملة  59نقطة بغض النظر عن كقنها
مربحة أم ال.
 -٤-٧إذا تم استالم عمولة الشراكة عن أوامر الشراء والبيع المفتوحة في السوق لنفس األداة بنفس الوقت ،يحق للشركة أن تعتبر ذلك احتياال
من قبل الشريك وأن تلغي عمولة الشراكة المدفوعة له وتفك ارتباط العميل (العمالء) المعني.
الشيك عن عميل واحد  %٣٠من العمولة الكلية ر
 -٥-٧إذا تجاوزت عمولة ر
للشيك لفية  ١إىل  ٦شهور قبل أن يرسل طلب السحب ،يحق
ر
للشكة إلغاؤها.
ن
الشيك عن حساب عميل واحد  %٦٠من مبلغ اإليداع الكىل ف هذا الحساب ،يمكن ر
 -٦-٧إذا تجاوزت عمولة ر
للشكة أن تعدل العمولة إىل
ي ي
ن
الكىل يف هذا الحساب.
أقل من  %٦٠من اإليداع ي
 -٧-٧ال يمكن لعمولة ر
الشيك أن تتجاوز  %٥٠من متوسط رصيد حسابات العمالء خالل الشهر المحدد .يتم حساب متوسط الرصيد
يىل:
( )average Equityكما ي

 ،حيث
 - Eمتوسط الرصيدaverage Equity ،

 - E1الرصيد ن يف بداية الشهر لكل حسابات العمالء،
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 - E2الرصيد ن يف نهاية الشهر لكل حسابات العمالء.
للشيك .ال عموالت أخرى يحق ر
الشكة ر
 -٨-٧إن العمولة المذكورة نف الفقرة  ١-٧ه العمولة الوحيدة الت تدفعها ر
للشيك المطالبة بها.
ي
ي
ي
الشيك بالدوالر األمريك مهما كان بلد إقامة ر
 -٩-٧تدفع عمولة ر
الشيك.
ر
الت تحسب مع
الت يستحقها عن تداول العمالء الذين يفعلون خيار "  "Fix Rateبالطريقة التالية :العمولة ي
 -١٠-٧تحسب عمولة الشيك ي
بعي االعتبار حجم التداول ن
األخذ ر ن
الحاىل).
مرصوبا بـ (نسبة السعر الثابت مقسما عىل السعر
ي
ن
الشيك من خالل الجدول الذي يحدده نظام المدفوعات المستخدم .ف حال استالم ر
 -١١-٧يتم تنفيذ اإليداع/السحب من حساب ر
الشيك
ي
اآلىل ،قد يتم تمديد الوقت حت  ٤٥يوم عمل مع
الت يتم اإليداع فيها باستخدام بطاقات االئتمان/السحب ي
عمولة من حسابات العمالء ي
إبالغه من قبل ر
الشكة عند الضرورة.
للشكة أن تحدد من جانب واحد الطرق المتاحة لسحب عمولة ر
 -١٢-٧نف ظروف استثنائية ،يحق ر
الشيك.
ي
للشكة أن تعدل عموالت ورسوم ر
 -١٣-٧يحق ر
الشيك بما يتوافق مع الفقرة  ٣-١٠من هذه االتفاقية.
١٤--٧إذا تم تعويض الحواب من الخوارة ف الوالب ( )Balance fixedنف حساب العميل ،يحق ر
للشكة خصم مبلغ التعويض من إجماىل
ي
الشاكة عن تداول هذا العميل ر
عمقلة ر
تصفي الرصيد.
والت تم دفعها عن اليقم نفوه الذي تم فيه
ر

 -٨مدة الصالحية

ن
ون ر
ر
للشكة.
 -١-٨ر
الت يوافق عليها الشيك عىل الموقع اإللكي ي
تعتي هذه االتفاقية سارية المفعول من اللحظة ي
ر
ر
ر
ر
الطرفي
حي التنفيذ من لحظة قبقل الشكة لشوطها ،وه سارية المفعقل حت اللحظة الت يقرر فيها أحد
 -٢-٨تدخل هذه االتفاقية ر
ر
إنهاءها .قد تطلب ر
الشكة اتفاقية مققعة ف أي وقت -٣-٨.إذا لم يقرر أي من األطراف إنهاء االتفاقية قبل  ٣٠يوما من انتهاء صالحيتها،
غي مسم.
تعتي االتفاقية مستمرة حت أجل ر
ر

 -٩الظروف القاهرة

يعتي أي طرف من األطراف مسؤوال عن الفشل الجزن أو الكىل نف تأدية ن
الياماته إن تسببت بذلك ظروف وأحداث قاهرة (االضطرابات
 -١-٩ال ر
ي
ي ي
ن
الدوىل ،إجراءات حكومية بما يف ذلك الرقابة عىل الرصف ،المصادرة ،التأميم  ،تخفيض قيمة
المدنية ،الحرب ،العصيان المسلح ،التدخل
ي
العملة ،الكقارث الطبيعية ،القضاء والقدر ،األحداث األخرى ر
الت ال مفر منها .وكل ما ال عالقة له بإرادة طرف من االطراف).
يليم الطرف الذي يتعذر عليه تأدية ن
 -٢-٩ن
الياماته بإبالغ الطرف اآلخر عن هذه الظروف بصورة مكتوبة خالل ما ال يزيد عن  ٥أيام بعد وقوع
األحداث المذكورة أعاله.
ن
ن
 -٣-٩يجب تأكيد الحقائق المذكورة يف هذا التقرير من قبل سلطة أو منظمة مختصة يف بلد إقامة الطرف .إن فشل إخطار الطرف اآلخر ف
الققت المحدد ال يعد سببا مقجبا إلخالء الموؤولية عن الطرف الذي لم يقم بالتبليغ.
اليامات الطرف ر
 -٤-٩نف حال استمرار تعذر تأدية ن
ألكي من  ٦أشهر ،يتم إنهاء االتفاقية.
ي

 -١٠أحكام أخرى

يعتي رأي ر
بي أي عميل ر
 -١-١٠نف حال حدوث خالف ر ن
الشكة نهائيا.
والشيك ،ر
ي
االليامات من قبل أحد األطراف ،ال ن
ن
يعف هذا الطرف من مسؤولياته المنصوص عليها ن يف هذه
 -٢-١٠ن يف حال غياب متطلبات استيفاء
تعتي سببا لعدم تحمل المسؤولية.
االتفاقية ،وال ر
ر
ر
ر
 -٣-١٠يوافق ر
الشيك عىل أنه يحق للشكة تعديل شوط محددة من هذه االتفاقية ف أي وقت .يوافق الشيك عىل مسؤوليته عن التحقق
من تعديالت هذه االتفاقية.
 -٤-١٠يتم اعتبار واحدة من هذه الطرق إشعارا خطيا:
ن
ون؛
 -١-٤-١٠ر
الييد اإللكي ي
الييد العادي؛
 -٢-٤-١٠ر
ن
ن
ر
ون الخاص بها.
 -٣-٤-١٠اإلعالن يف قسم "أخبار الشكة" عىل الموقع اإللكي ي
ن
الشكة تفاصيل اتصال ر
 -٥-١٠تستخدم ر
والت يتم إرسالها أثناء عملية التسجيل،
ون ر
الشيك والمعلومات الواردة فيه مثل ر
الييد اإللكي ي
وغيه ،ي
أو أحدث معلومات اتصال يقدمها ر
الشيك لها.
 -٦-١٠يتم اعتبار أي نوع من الرسائل (مستندات ،إشعارات ،إعالنات ،تحقق ،تقارير ،الخ ).مستلما من قبل ر
الشيك:
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ن
ون،
 -١-٦-١٠بعد  ١ساعة من إرسال ر
الييد اإللكي ي
الييد العادي،
 -٢-٦-١٠بعد  ٧أيام من إرسال ر
ن
الييد اإللكيون ر
 -٣-٦-١٠بعد  ١ساعة من ر
للشكة.
نش المعلومات عىل ر
ي
تغييات عىل تفاصيل ومعلقمات االتصال به ر
الشيك إبالغ ر
 -٧-١٠يجب عىل ر
الت قام بإرسالها أثناء التوجيل ،وذلك خالل  ٥أيام
الشكة بأية ر
ن
يىل:
ون ،ر
عي ر
عمل .يمكن إرسال اإلشعار ر
الييد اإللكي ي
الييد العادي ،أو أية طرق اتصال أخرى تضمن ما ي
 -١-٧-١٠وصول المعلومة ن يف الوقت المناسب،
 -٢-٧-١٠تقديم المعلومة من ر
الشيك شخصيا.
 -٨-١٠يحق ألي من األطراف إلغاء هذه االتفاقية من جانب واحد دون اللجوء إىل القضاء ،رشط أن يقوم بإبالغ الطرف اآلخر قبل  ٣٠يوما
عىل األقل.
ن
كبي ألحكامها ر
وشوطها من قبل الطرف اآلخر،
 -٩-١٠يمكن حل هذه االتفاقية قضائيا بناء عىل طلب أحد األطراف ،يف حال خرق متعدد أو ر
أو ف أية حالة قانقنية أخرى.

 -١١بموافقته على هذه االتفاقية ،يقر الشريك بأنه:
 -١-١١قرأ وفهم هذه االتفاقية.
 -٢-١١فهم كل أحكام هذه االتفاقية ووافق عليها.
 -٣-١١ال يوجد ما يمنع ر
الشيك من الموافقة عىل هذه االتفاقية.

عقدة إىل المحتويات
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اتفاقية FBS

باستخدامك منصة  ،CopyTradeفإنك توافق ضمنا عىل األحكام ر
تعتي هذه االتفاقية قانونية بينك ر ن
وبي رشكة FBS
والشوط التالية .ر
ن
ر
ون ،البيانات ،منصة التداول اإللكيونية ( )CopyTradeالمقدمة من
وه تضبط أحكام استخدامك لموقع الشكة اإللكي ي
 ،.Markets Incي
والت تشمل منصة  CopyTradeومزودي اإلشارات .إن
الت اخيتها وبدأت بتشغيلها ،ي
 ،.FBS Markets Incإضافة للخدمات والمنتجات ي
يعتيون طرفا
آىل .تتلف منصة  CopyTradeإشارات التداول من مزودي اإلشارات (ال
متداولي) الذين ر
ر
ه نظام تداول ي
منصة  CopyTradeي
ثالثا .بمجرد استالم اإلشارة ،تقوم  .FBS Markets Incبالتحقق من صحتها ومدى مالئمتها إلعدادات وتفضيالت حساب الموتثمر .إذا تم
قبول إشارة التداول ،ترسلها  .FBS Markets Incلدخول ر ن
حي التنفيذ.

 -1المصطلحات

تفسي ن يف هذه االتفاقية ،يتم
مبي هنا أدناه .إذا وردت بعض المصطلحات دون
يتم
ر
ر
تفوي المصطلحات القاردة ف هذه االتفاقية كما هق ر
تفسيها وفقا لـ "اتفاقية العميل" الخاصة ب رشكة .FBS Markets Inc
ر

بيلي ،ر ن
في  ،١مدينة ر ن
بيلي بيالما ر ن
الشكة .FBS Markets Inc :العنوان ٢١١٨ :شارع غوافا ،ر ن
 -١-١ر
بيلي
 -٢-١العميل :فرد أو رشكة ،رييم اتفاقية العميل مع ر
الشكة ويملك حساب تداول مفتوحا.
 :CopyTrade -٣-١منصة لنسخ التداول ،تقدمها ر
الشكة.
 -٤-١المتداول :عميل ر
تعتي عمليات التداول ن يف حسابه إشارات لتنفيذ الصفقات ن يف حسابات المستثمر.
الشكة ،الذي سجل حسابا للتداول .ر
 -٥-١المستثمر :عميل ر
الشكة المسجل كمستثمر والذي ينسخ صفقات المتداول ويحصل عىل نسبة مئوية ( )%من ربــح المتداول.
ن
ن
رن
يعتي العرض
ون للعروض العامة
للمتداولي ،والذي يمكن للمستثمر بموجبه االشياك يف إشارات نسخ التداول .ال ر
 -٦-١العرض :شكل إلكي ي
بي المستثمر والمتداول ،بل يصف فقط ر
بمثابة اتفاقية رسمية ر ن
الشوط الخاصة بالتعاون ضمن إطار .CopyTrade

 -٢توضيح المخاطر
 -١-٢يوافق الموتثمر والمتداول عىل أن المشاركة ف  CopyTradeتنطقي عىل عدد من المخاطر .يوافق المستثمر والمتداول بشكل كامل
عىل الخسائر المحتملة والت يمكن أن تحدث كنتيجة لنشاط المتداول أثناء العرض الذي تم اختياره .ال تقدم ر
الشكة نصائح استثمارية ،وال
ي
ن
ويعتي مسؤوال عن
توصيات خاصة فيما يتعلق بمزايا و/أو عيوب استثمار ما .ينفذ المتداول عمليات التداول كما يشاء يف حسابه الخاص،
ر
الخطر الميتب عىل ما يقوم به.
 -٢-٢يوافق المستثمر عىل الخطر الميتب عىل أن سعر تنفيذ الصفقات ن يف هذا الحساب قد يختلف عن سعر التنفيذ ن يف حساب المتداول وفقا
لتنفيذ الوق  .ال تقوم ر
الشكة بتعويض الفرق المحتمل ن يف الربــح/الخسارة أو العموالت عن مثل هذه الصفقات.
 -٣-٢يوافق المستثمر عىل المخاطر الميتبة عىل أن المتداول قد ال يملك شهادة /ترخيصا /تثبت مؤهالته.
 -٤-٢يوافق المستثمر عىل المخاطر المرتبطة بالخسائر المحتملة ر
والت تعقد إلمكانية إغال المتداول لصفقته جزئيا وبالتاىل التوبب بإغال
الصفقة الحالية والفتح الفقري لصفقة جديدة ف حواب الموتثمر .تكون الصفقة الجديدة فن
ي
بي متطلبات المارجن اإلجماىل ر ن
 -٥-٢يوافق المستثمر عىل المخاطر الميتبة عىل الفرق المحتمل ر ن
حسان المتداول والموتثمر.
بي
ري
ي
والت قد تحدث بسبب تقريب القيم عند استخدام إعدادات مرنة
 -٦-٢يوافق المستثمر عىل مخاطر الخسائر المحتملة أو فقدان الربــح ،ي
للحجم أثناء نسخ صفقات المتداول.
غي الصحيحة ،إضافة لعدم
والت قد تحدث كنتيجة إلعدادات النوخ ر
 -٧-٢يوافق المستثمر عىل مخاطر الخسائر المحتملة أو فقدان الربــح ،ي
إمكانية تعديل اإلعدادات بعد االرتباط بعرض المتداول.
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 -٨-٢يقافق الموتثمر عىل مخاطر خوارة المال المحتملة ر
حت مع تفعيله ألوامر إيقاف الخوارة أو أخذ الربــح .قد يتم تفعيل هذه األوامر
عند موتويات مختلفة عما تم تعيينه .قد يحدث ذلك بوبب ظروف الوق وموتقى المخاطرة لكل متداول.

ر
الخية والمعرفة الكافية ،ما قد يؤثر عىل نتائج التداول ف حواب
-٩-٢يقافق المتداول عىل المخاطر الميتبة عىل أن الموتثمر قد ال يمتلك ر
الموتثمر وبالتاىل عىل عمقلة المتداول.
 -١٠-٢يقافق المتداول عىل المخاطر ر
الميتبة عىل عدم استالم المبلغ الكامل للعمقلة نظرا لعدم امتالك الموتثمر ما يكق ف رصيده للقيام
بهذا اإلجراء .ال تتحمل ر
الشكة أي مسؤولية وال تعوض فرق العمولة ن يف مثل هذه الحاالت.
 -١١-٢قد تتوبب التقلبات أو نقص الويقلة ف أسقا الفقركس ف الحؤول دون تنفيذ الصفقات عىل أسعار مناسبة ،أو ر
حت عدم تنفيذها
تعتي  .FBS Markets Incمسؤولة تجاه أي شخص عن الخسائر ،ن
األضار ،التكاليف والنفقات (بما فيها عىل سبيل المثال ال الحرص
أبدا .ال ر
فقدان األرباح ،عدم إمكانية االستخدام ،إضافة ن
ر
ر
والت تحدث كنتيجة لعدم إمكانية تنفيذ
لألضار
المباشة ر
وغي المباشة والعرضية والميتبة) ي
ن
ر
يكف ن يف
الصفقات بسبب شوط السوق .يوافق المتداول عىل المخاطر الميتبة عىل عدم استالم العمولة نظرا لعدم امتالك المستثمر ما ي
ن
رصيده لتنفيذ الصفقة .ال تتحمل ر
غي المنفذة يف مثل هذه الحاالت.
الشكة أي مسؤولية وال تعوض الصفقات ر
الشكة الموتثمرين بالحذر عند استخدام أجهزة الهاتف المحمقل للتداول أو ر
 ٢-١٢تقص رتلق البيانات من منصة «CopyTrade».
تعتي » «FBS Markets Incموؤولة
تعتمد الهقاتف المحمقلة عىل االتصال الالسلك ،وتخضع لقيقد شبكات WiFi ، 3Gو  GPRS.ال ر
أمام أي شخص عن الخوائر ،األضار ،التكاليف والنفقات( بما فيها عىل سبيل المثال ال الحض :خوارة األرباح ،سقء االستخدام ،وكافة
ر
ر
المباشة والعرضية والتبعية )الناجمة عن استخدام الموتثمر لجهاز الهاتف المحمقل.
وغي
األضار
المباشة ر

 -٣مسؤوليات األطراف
 -١-٣مسؤوليات المستثمر.
ن
تقتص المشاركة نف  CopyTradeعىل الموتثمر المقافقة الكاملة عىل أحكام ر
وشوط هذه االتفاقية .يؤكد المستثمر عىل أنه قرأ بعناية
-١-١-٣
ي
ي
ر
اتفاقية العميل ،هذه االتفاقية ،وشوط العرض الذي اختاره.
ن
يعت بالضورة أنه سيحقق نفس النتائج موتقبال.
 -٢-١-٣يوافق المستثمر عىل أن الربــح الذي حققه المتداول فيما سبق ال ي
األدن لإليداع المحدد نف عرض المتداول هو الحد ن
 -٣-١-٣يوافق المستثمر عىل أن الحد ن
األدن المطلوب لالرتباط بعرض المتداول.
ي
رن
للمتداولي الصالحية باستخدام أية اسياتيجية تداول يرونها مناسبة .ينفذ المتداولقن عمليات التداول
 -٤-١-٣يوافق المستثمر عىل أن
ملزمي بتقديم أية استشارات له.
وغي
غي
مؤتمني عىل أمقال الموتثمر ر
موتخدمي أمقالهم الخاصة ،وبالتاىل فهم ر
ر
ر
ر
 -٥-١-٣يتحمل الموتثمر موؤوليات وجقد أمقال كافية ف حوابه لتنفيذ األوامر والحفاظ عىل المراكز بغض النظر عن أنه تم نوخها.

- -٦-١-٣يقافق الموتثمر عىل أن يدفع للمتداولي عمقلة ثابتة بنوبة  5%من أرباحهم  .ر
ستبق نوبة  95%المتبقية من األمقال المكتوبة
ر
ف حواب الموتثمر.

ر
في ) (PROعمقلة يحددها متداولق  PRO.رتياوح العمقلة ر
الت يحددها المتداول
 -٧-١-٣يقافق الموتثمر عىل أن يدفع
للمتداولي المحي ر
ر
ر
ر
ستبق النوبة المتبقية من األمقال المكتوبة ف حواب الموتثمر.
المحيف من  1%إىل 80%.
ن
تقتص المشاركة نف  CopyTradeعىل المتداول المقافقة الكاملة عىل أحكام ر
وشوط هذه االتفاقية .يؤكد المتداول عىل أنه قرأ بعناية
-١-٢-٣
ي
ي
ر
اتفاقية العميل ،هذه االتفاقية ،وشوط العرض الذي اختاره.
خيته ومهاراته ن يف التداول تسمح له بتنفيذ عمليات التداول بما يزود المستثمرين بإشارات التداول.
 -٢-٢-٣يؤكد المتداول عىل أن ر
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 -٣-٢-٣يوافق المتداول عىل أن تجاهل أو سوء قراءة أحكام ر
وشوط هذه االتفاقية و/أو رشوط العرض ال يعفيه من مسؤولية النتائج المالية
الت يقوم بها و/أو المخاطر الميتبة عىل ذلك.
ألنشطة التداول ي
 -٤-٢-٣يوافق المتداول عىل الخطر الميتب عىل أن سعر تنفيذ الصفقات ف حواب الموتثمر قد يختلف عن سعر التنفيذ ف حوابه .ال تقوم
ر
الشكة بتعويض الفرق المحتمل ن يف عمولة المتداول عن مثل هذه الصفقات.
ن
ن
تعتي
الت قام بنسخها من حساب المتداول .ال ر
 -٥-٢-٣يوافق المتداول عىل حق المستثمر يف إغالق أو تعديل الصفقات يف حسابه ،أي تلك ي
ر
تعتي ملزمة بتعويض الفر المحتمل ف عمقلة المتداول عن مثل هذه الصفقات.
الشكة موؤولة عن ذلك وال ر
نش المحتقى الذي يتقافق مع القاعدة التالية -٣-٣:مسؤوليات ر
 ٦-٢-٣عندما تنضم إىل »«CopyTradeكمتداول ،فإنك تقافق عىل ر
الشكة.
ر
توتقف هذا ر
اإللكيونية ،المتاجر ،ر
الشط،
والشكات .إذا لم
يمنع ذكر أسماء ،لقغقهات ،أو أية معلقمات أخرى خاصة بالمجمقعات ،المقاقعِ
سنعتي المحتقى الخاص بك نقعا من الدعاية ر
واليوي ــج ،وسنققم بحظرك من استخدام التطبيق.
ر
الشكة للمشار ن ن
تعتي ر
 -١-٣-٣تقدم ر
الشكة مسؤولة عن األداء
كي يف  CopyTradeمجمقعة كاملة من الخدمات وفقا ألحكام اتفاقية العميل .ر
ر
ن
التقت السليم وفقا التفاقية العميل.
ي
والت قد تحدث بصقرة ر
كي نف  CopyTradeفيما يتعلق بالخوائر أو فقدان األرباح ،ر
ر
ن
مباشة
 -٢-٣-٣ال تتحمل الشكة أية مسؤولية تجاه المشار ر ي
غي ر
غي المنفذة من جهة الموتثمر أو المتداول.
مباشة كنتيجة لعمليات التداول المنفذة أو ر
أو ر
والت قد تحدث بصقرة ر
كي نف  CopyTradeفيما يتعلق بالخوائر أو فقدان األرباح ،ر
ر
ن
مباشة
 -٣-٣-٣ال تتحمل الشكة أية مسؤولية تجاه المشار ر ي
غي ر
مباشة كنتيجة لتجاهلهم األحكام والقثائق الناظمة أو نظام التعاون.
أو ر
ّ

الت يحصلها من الموتثمر ر
- ٧-٢-٣يقافق المتداول عىل قيمة العمقلة الثابتة ر
والت تقدر بـ % ٥من أرباحه.
يعتي حواب المتداول متاحا للنوخ ضمن التطبيق سقى عند استيفائه ر
الشوط التالية:
- ٨-٢-٣ال ر
رصيد الحواب $ ١٠٠أو رأكي
تم التحقق من الحوابإذا لم يتم استيفاء هذه ر
الشوط ،ال يتم وضع الحواب عىل قائمة الحوابات القابلة للنوخ ضمن تطبيق «CopyTrade».
 -٤-٣-٣ال تقوم ر
وخيته ن يف أية مرحلة ،وال تتحمل أية مسؤولية تجاه المستثمرين فيما يتعلق بالخسائر أو فقدان
الشكة بتقييم مهاراة المتداول ر
األرباح المحتمل.
تعتي ر
الشكة مسؤولة عن:
 -٥-٣-٣ال ر
غي المتعمد من قبل المتداول لمصالح المستثمرين .ن يف هذه الحالة تقع كافة المخاطر المحتملة عىل عاتق المستثمر.
أ) اإلهمال المتعمد أو ر
ب) االحتيال الذي قد يقوم به المتداول عىل أموال المستثمر .ن يف هذه الحالة تقع كافة المخاطر المحتملة عىل عاتق الموتثمر.
رن
المتداولي من الدخول إىل حسابات التداول الخاصة بهم ،إضافة إلمكانية وصول طرف ثالث إىل هذه الحسابات .ن يف هذه
ت) عدم تمكن
الحالة تقع كافة المخاطر المحتملة عىل عاتق المتداول.
ن
ث) عدم تمكن المستثمرين من الدخول إىل حسابات التداول الخاصة بهم ،إضافة إلمكانية وصقل طرف ثالث إىل هذه الحوابات .يف هذه
الحالة تقع كافة المخاطر المحتملة عىل عاتق المستثمر.
التأخي نتيجة خطأ من طرف ر
التأخي الطارئ نف سحب األموال أو تحويلها ر ن
الشكة).
بي الحسابات (إذا لم يكن هذا
ج)
ر
ر
ي
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يعتي مقظفا لدى ر
فت إذا لم يحدث من طرف ر
ن
الشكة.
الشكة ،بل من رشيك لها أو أي طرف ثالث ال ر
ح) أي خطأ ي
خ) خسائر المستثمر أو المتداول الت قد تحدث أثناء عمليات صيانة مخدمات ر
الشكة.
ي
 -٤تسوية ن ن
الياعات
ن

ن

 -١-٤يف حالة عدم رضا المشارك يف  CopyTradeعن أي جانب من جقانبها ،يحق له تقديم شكقى وفقا التفاقية العميل لدى رشكة FBS

.Markets Inc
 -٢-٤ال يتم النظر ن يف الشكوى إذا لم تكن مكتوبة بما يتوافق مع اتفاقية العميل.
 -٣-٤يتم النظر ن يف الشكوى واتخاذ قرار بشأن ما ورد فيها وفقا التفاقية العميل لدى  .FBS Markets Incوأحكام هذه االتفاقية.
 -٥االستمارة الخاصة باتفاقية  CopyTradeلدى FBS Markets Inc

تعتي اتفاقية  CopyTradeسارية المفعقل عىل كل من ر
الشكة وعمالئها بدءا من تاري ــخ فتح حواب التداول .أما تاري ــخ إنهاء هذه
 -١-٥ر
االتفاقية فهو نفس تاري ــخ إنهاء اتفاقية العميل.
بي أحكام هذه االتفاقية واتفاقية العميل ،أو أية وثيقة ناظمة أخرى لدى ر
 -٢-٥نف حال وجود أي تعارض ر ن
الشكة ،فإن ما ورد ن يف هذه االتفاقية
ي
غيها من الوثائق.
يعتي نافذا عىل ر
ر
مشوع صممته ر
 CopyTrade -٣-٥هق ر
غيها من الخدمات المماثلة
الشكة بنفوها،
ويعتي خاصا بها .قد تختلف األحكام وطرق الحساب عن ر
ر
المقدمة ف هذا المجال.
التغييات ر ن
 -٤-٥يحق ر
حي التنفيذ وتصبح إلزامية للعميل بدءا من
للشكة إجراء تعديالت عىل بنود هذه االتفاقية ن يف أي وقت تشاء .تدخل
ر
التاري ــخ المحدد ن يف رسالة اإلخطار المستلمة.

 -٦الملكية الفكرية

ر
ر
جميع أصقل الملكية الفكرية ر
االخياع،
والنش ،العالمات التجارية ،براءات
للشكة ،بما ف ذلك عىل سبيل المثال ال الحض ،حقق الطبع
اليامج ،الرمقز ،الشعارات ،األحرف ،النماذج ،أشار التداول ،األزرار ،ومخططات األلقان والرسقمات،
عالمات الخدمة ،األسماء التجارية ،رمقز ر
ر
النش .ال يجوز
ققاني ولقائح حقق
بققاني ومعاهدات الملكية الفكرية المحلية والدولية بما ف ذلك جميع
ه ملكية حضية لنا ،ومحمية
ر
ر

لك استخدام هذه الصور بأية طريقة خالف الت توفرها بها ا ر
لشكة .ال يحق لك استخدام أي من صورنا و/أو المحتوى الخاص بنا ألي غرض
ي
تفسي أي ر
ن
ضمت أو سواه ،أي ترخيص
بشكل
يمنح،
أنه
عىل
مواقعنا
عىل
موجود
ء
ش
يجوز
ال
آخر دون الحصول عىل مقافقة خطية موبقة.
ر
ي
ي
أو حق نف استخدام أية عالمة تجارية بدون ترصي ــح خىط أو إذن من مالك هذه العالمات التجارية .باستثناء ما هو منصوص عليه ضاحة فن
ي
ي
ي
تغيي ،تعديل ،إعادة صياغة أو إنتاج ،تقزي ــع ،أو استغالل أية مقاد تجاريا ،بما ف ذلك
هذه الوثيقة ،ال يحق لك دون ترصي ــح خط موبق ر
الينامج ،تصميم واجهة الموتخدم ،أو الشعارات ،من هذا المققع أو سقاه من مقاقعنا.
النصقص ،الرسقمات ،الفيديق ،الصقت ،رمقز ر

عقدة إىل المحتويات
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الوعر األعىل من ربي األسعار ،وهق الوعر الذي يمكن للعميل ر
الشاء عليه.

الطلب
المقازنة (المراجحة)
أمر المقازنة "المراجحة"

العرض

الوعر األقل من ربي األسعار .وهو السعر الذي يمكن للعميل البيع عليه.

قاعدة بيانات األسعار

معلقمات عن حركة األسعار.

العملة األساسية

العملة األوىل ف زوج العمالت المحدد ،ر
الت يمكن للعميل بيعها أو رشاؤها وفقا لوعر العملة.

الرصيد
ر
الشيط (النطاق)

غي التداولية ف حواب التداول.
الحصيلة المالية اإلجمالية للصفقات الكاملة والعمليات ر
ر
عنض ف مخطط التداول يحتقي أسعار االفتتاح واإلغال  ،إضافة للوعر األعىل واألدن للفية
المحددة.
ر
قصية .تيافق "السوق
تغيي حاد ف الوعر خالل فية زمنية
ر
أحد ظروف الوق  ،عندما يحدث ر
مباشة قبل و/أو ر
الشيعة" عادة مع فجوات السعر .كقاعدة عامة ،تحدث ر
مباشة بعد حدث أو

الوق الشيعة

سعر العملة (العملة الوعر)
زوج العمالت
إيقاف القيمة الزائدة
انتهاء الصالحية
نوع الحواب

تققيت منصة التداول
الرسم البيان
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ر
اسياتيجية التداول ،حيث توتخدم "أوامر المراجحة"
نظيه ف نفس الققت عىل سق أخرى .وهكذا يتم تعويض فرق
أصل تم رشاؤه ف سق  ،وبيع ر
قيمة األصل ن يف سوق أسهم أخرى .كنتيجة لهذه االسياتيجية ،بغض النظر عن تطور السوق
مستقبال ،تبف قيمة األصل ثابتة تقريبا (نتيجة لتعويض أوامر التداول المتبادلة).
َ
ر
ماىل عىل سوق واحدة
ر
يعتي األمر أيضا أمر مقازنة "مراجحة" عندما يتكون من شاء (بيع) أصل ي
ن
ر
ن
ن
ن
السوقي يف لحظة
هاتي
نظيه عىل سوق أخرى ،عند وجود فجوة ر
دون بيع (شاء) ر
ر
كبية ربي أسعار ر
فتح أو إغالق أمر.

عدة أحداث:
 بداية حرب أو أعمال عسكرية؛ر
ر
العالم؛
كبي عىل ظروف االقتصاد
الت يؤثر اقتصادها بشكل ر
ي
 نش مؤشات اقتصادية للبلدان ي إعالن قرار بشأن أسعار الفائدة من البنوك المركزية ولجانها؛الت يعقدها مدراء البنوك المركزية ،وزراء المالية ورؤساء
 الخطابات والمؤتمرات الصحفية يالعالم؛
الت يؤثر اقتصادها بشكل ملحوظ عىل حالة االقتصاد
ي
الدول ي
ن
 تدخالت المؤسسات الحكومية يف العمالت؛ن
الوطت (الدولة)؛
 األعمال اإلرهابية عىل المستوىي
ن
ن
 الكوارث الطبيغة ،روالت تفرض حالة الطقارئ (أو ما شابهها) يف األقاليم المترصرة؛
ي
استقاالت
ممثىل
)
ات
االنتخاب
نتائج
فيها
بما
(
وتعيينات
:
القاهرة
والظروف
السياسية
 األحداثي
اإلدارات التنفيذية للحكومة؛
 أحداث أخرى ،تؤثر بشكل ملحوظ عىل ديناميكيات معدل األداة.العملة الثانية ف زوج العمالت المحدد ،ر
الت يمكن للعميل بيعها أو رشاؤها وفقا للعملة األساسية.
تغيي قيمة إحدى العمالت فيه إىل عملة أخرى.
حجم عملية تداولية ،األساس الذي يتم ر
ر
مؤش إيقاف القيمة الزائدة الذي يحدده العميل.
انتهاء وقت التداول المخصص لتداول أصل ما ،ال يمكن بعده مقاصلة التداول عىل العقد الخاص
به.
ر
ر
مجمقعة الشوط ،الخدمات المتاحة للعميل ،والت يتم تشكيلها عىل أساس الحد األدن لمبلغ
اإليداع .كل نوع من أنواع الحسابات له حد ن
أدن لإليداع .يعتمد الحد األعىل لإليداع عىل اختيار
الرافعة المالية.
ّ
النطا الزمت الموتخدم لتحديد األحداث ف ملف توجيل المخدم.
ر
حركة األسعار ،المقدمة عىل هيئة رسقم بيانية .ذروة كل رشيط :ه العرض األعىل خالل فية
زمنية ما ،قاع كل رشيط :هق العرض األدن ،سعر اإلغال (إغالق) :آخر عرض ف ر
الشيط ،سعر
االفتتاح (افتتاح) :العرض األول ف ر
الشيط.
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Dealer

المققع الطويل (الصفقة
طويلة األمد)
المققع المغلق (الصفقة
المغلقة)

العملة.
نتيجة الجزء الثان من الصفقة المنجزة.

الطلب

تعليمات العميل للـ  Dealerللحصول عىل سعر .الطلب ال يجعل العميل قادرا عن تنفيذ أمر.

األداة

زوج عمالت أو عقد الفر .

سجل الحواب

غي التداولية ف حواب التداول.
القائمة الكاملة للصفقات والعمليات ر

العميل
منصة العميل

القصي (الصفقة
المققع
ر
قصية األمد)
ر
عقد الفر

كيان قانقن أو شخص ما أبرم اتفاقا مع الـ  ،Dealerلتنفيذ عمليات التداول عىل رشوط تداول
المارجن.
ن
الت يتلف عليها العميل معلومات عن العرض يف السوق المالية
برمجية  MetaTrader 4.0ي
(بالحجم الذي تحدده ر
الشكة) أونالين ،وينفذ عليها التحليل الفت للوق  ،وعمليات التداول،
ر
تغيي ،حذف األوامر ،واستالم الرسائل من الـ  Dealerوالشكة .يمكن الوصول إىل
إضافة إلرسال ،ر
ر
عي اإلنينت.
 MetaTrader 4.0مجانا ر
بيع األداة مع تققع انخفاض الوعر .تطبق عىل أزواج العمالت :بيع العملة األساسية عىل سعر
العملة.
والت تعتمد عىل تغي سعر األصل األساس (وهو األصل الموجود فن
أداة تنفيذ عمليات التداول ،ر
ر
ي
أساس عقد الفرق) ،والذي يمكن أن يكون حصة ،عقودا آجلة ،معادن ثمينة ،ر
مؤشات أسهم ،الخ.

التوعي
ر

عملية تقديم األسعار لينفذ العميل أوامره.

الرافعة المالية

نوبة ربي مبلغ الضمان وحجم عملية التداول.

الوعر
ملف توجيل العميل
ّ
ملف توجيل المخدم
الصفقات المقفلة
اللقت
مارجن الصفقات المقفلة
تداول المارجن
المارجن األوىل
المارجن الضوري
توعي خارج الوق
ر
()Off-market
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ر
والت تنظم أسسا قانونية لتنفيذ عمليات التداول عىل
الت وقع العميل معها اتفاقية ،ي
 )1الشكة ي
رشوط تداول المارجن؛
ّ
مخدم التداول و/أو موظف ر
الشكة والذي يقوم بمعالجة طلبات وأوامر العمالء ،تنفيذ
)2
األوامر ،اإليقاف واتصاالت المارجن.
ر
رشاء األداة مع تققع ارتفاع الوعر .تطبق عىل أزواج العمالت :شاء العملة األساسية عىل سعر

 )١بالنسبة لزوج العمالت :حجم وحدة العملة األساسية نسبة إىل سعر العملة؛
األساش نقديا.
 )٢بالنسبة لعقد الفرق :قيمة وحدة األصل
ي
الملف الذي تنشئه منصة العميل والذي ُتوجل عليه باستمرار أوامر وطلبات العميل ،ر
الت يرسلها
إىل الـ .Dealer
ّ
ر
الملف الذي ينشئه المخدم ،والذي توجل عليه باستمرار كل طلبات وأوامر العميل الت يوتلمها
الـ  ،Dealerإضافة لنتائج معالجتها.
ر
والقصية من الحجم نفوه ،الت يتم فتحها لنفس أداة التداول عىل نفس
الصفقات الطويلة
ر
حواب التداول.
مفهقم مصغر لتحديد عدد من األسهم ،الولع ،العمالت األساس ،المقبقلة ف منصة التداول.
ن
الحماية المطلوبة من الـ  Dealerلفتح وإبقاء الصفقات المقفلة .يتم تحديدها يف تفاصيل العقد
لكل أداة.
تنفيذ عمليات التداول باستخدام الرافعة المالية ،عندما يكقن العميل قادرا عىل تنفيذ التداول
بكثي من حجم أمقاله.
أكي ر
بمبلغ ر
ن
المبلغ المطلقب من الـ  Dealerكضمان لفتح الصفقات .يتم تحديده يف تفاصيل العقد لكل أداة.
 المبلغ المطلوب كضمان من الـ  Dealerلدعم الصفقات المفتقحة .يتم تحديده ن يف تفاصيلالعقد لكل أداة.
ن
كبية يف األسعار؛
 وجود فجوة رقصية إىل الموتقى األوىل مما يوبب فجقة أسعار؛
 -تراجع السعر خالل فية زمنية ر
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 نقص ن يف الحركة الشيعة للسعر قبل ظهور هذا السعر؛ر
والت قد تؤثر
 لحظة ظهور السعر ،حيث ال وجود ألحداث اقتصادية كلية و/أو أخبار للشكات ،يبشكل ملحوظ عىل معدل األداة.
يحق ر
توعي خارج الوق من قاعدة بيانات أسعار المخدم.
للشكة إزالة المعلقمات عن
ر
غي التداولية
العمليات ر

عمليات اإليداع ف حواب العميل (السحب من حساب العميل) أو عملية منح (سداد) االئتمان.

الوق العادية

«ظروف السوق العادية».

األمر

تقجيهات العميل للـ  Dealerلفتح أو إغالق صفقة ما عندما يصل الوعر
إىل موتقى األمر.

وضع االفتتاح

نتيجة الجزء األول من الصفقة المنجزة.

افتتاح الوق

إعادة افتتاح التداول بعد عطلة نهاية األسبوع ،العطالت أو بعد فاصل ربي جلوات التداول.

األمر المعلق

تقجيهات العميل للـ  Dealerلفتح صفقة عندما يصل الوعر إىل موتقى األمر.

المتغي
الربــح/الخسارة
ر

غي مثبت للصفقات المفتقحة عىل قيم األسعار الحالية.
ربــح/خسارة ر
ر
متواويي (فتح صفقة وإغال صفقة) :رشاء
بحجمي
متعاكوتي
عمليت تداول
تتكقن من
ر
ر
ر
ر
التاىل.
بالبيع
التاىل أو بيع بالشاء ي
ي
تولول أسعار كل أداة تصل إىل منصة التداول.

تدفق (حركة) األسعار

طريقة لتقديم األسعار للعميل دون طلب .عندما يرى العميل حركة أسعار الـ  Dealerأونالين،
يمكنه ن يف أي وقت إرسال أمر لتنفيذ عملية تداول.

الصفقات المنجزة
حركة األسعار

النقطة

وحدة ألصغر جزء ممكن من الوعر.

حجم اللقت
ِّ
المطقر

حجم األسهم ،الولع ،العملة األساسية ف لقت واحد ،المثبت ف تفاصيل العقد.
« رشكة برمجيات ِّ - »MetaQuotes
مطور منصة التداول.

األمر

تغيي موتقى األمر.
تقجيهات العميل للـ  Dealerلفتح/إغالق صفقة ،وضع ،حذف ،أو ر

اختالف ظروف الوق عن
الظروف النظامية
المارجن المجان
ّ
المخدم

المبلغ ف حواب التداول ،الذي يمكن استخدامه لفتح صفقة جديدة .يتم تحديده بالصيغة:
المارجن المجان = السهم  -المارجن.
والت تعالج طلبات وأوامر العميل ،تقدم المعلومات
اليمجية ،MetaTrader Server 4.0
ر
ي
أونالين عن العروض نف السوق المالية (بالحجم الذي تحدده ا ر
لشكة) ،تسجل المسؤوليات ر ن
بي
ي
العميل والـ  ،Dealerإضافة لمراقبة ر
الشوط والقيقد.
ر
اليمجة الخاصة MetaQuotes
اسياتيجية مراقبة حواب التداول عىل هيئة برمجية بلغة ر
والت ترسل طلبات وأوامر إىل المخدم من منصة العميل.
 ،Language 4ي

الروبقت
Spike

تسعي خارج السوق».
انظر «
ر

تفاصيل العقد

ن
تغي
السييد ،حجم اللوت ،الحجم األدن لعملية التداول ،خطوات ر
رشوط التداول األساسية ( ر
حجم عملية التداول ،المارجن األوىل ،مارجن الصفقات المقفلة ،الخ ).لكل أداة.

الحالة المختلف عليها

 )١عندما يعتقد العميل أن الـ  ،Dealerكنتيجة لقيامه أو عدم قيامه بفعل ما ،خالف واحدا أو
ر
أكي من أحكام هذه االتفاقية؛
 )٢عندما يعتقد الـ  Dealerأن العميل ،كنتيجة لقيامه أو عدم قيامه بفعل ما ،خالف واحدا أو
ر
أكي من أحكام هذه االتفاقية.

الوييد
ر
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انظر «سوق راكدة» أو «سوق شيعة».

معيا عنه بالنقاط.
فر ربي سعر العرض والطلب ر
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الحواب

يبي الصفقات المنجزة ،الصفقات المفتقحة،
توجيل خاص للعمليات ف منصة التداول ،والذي ر
غي التداولية ،إضافة إىل حالة الرصيد.
العمليات واألوامر ر

نوع الحواب

الشوط والخدمات المتاحة للعميل ،ر
مجمقعة ر
والت يتم تشكيلها عىل أساس الحد األدن لمبلغ
اإليداع .هناك حد ن
أدن لمبلغ اإليداع ن يف كل نوع حساب .يعتمد الحد األعىل لإليداع عىل الرافعة
الت تم اختيارها.
المالية ي

ر
المؤش ()Ticker

رقم تعريف خاص بكل صفقة مفتقحة أو أمر معلق ف منصة التداول.
حالة الوق  ،عندما تدخل األسعار ،خالل ر
فية طويلة من الزمن ،منصة التداول بنوبة أقل بك رثي
منها عند ظروف الوق النظامية.
الت يققم بها العميل ر
العملية ر
لشاء أو بيع األداة.

منصة التداول

واليمجيات ر
الت تققم بتقديم معلقمات عن العرض ف الوق المالية،
مجمقعة من األجهزة ر
ر
تنفيذ عمليات التداول ،توجيل الموؤوليات المشيكة ربي العميل والـ  ،Dealerإضافة لمراقبة
ر
الشوط والقيقد .تتكون الصيغة األبسط منها ألغراض االتفاقية الحالية من "المخدم" و "منصة
العميل".

حواب التداول

يبي الصفقات المنجزة ،الصفقات المفتقحة،
توجيل خاص للعمليات ف منصة التداول ،والذي ر
غي التداولية.
العمليات واألوامر ر

موتقى األمر

سعر محدد ف األمر.
ن
األحداث ر
الت ال يمكن التققع بها أو منعها .انظر تفاصيل الظروف القاهرة يف الفقرة  10من
االتفاقية الحالية.
سعر إغال رشيط الدقيقة والذي يوبق رشيط الدقيقة بوعر خارج الوق .

الوق الراكدة
عملية التداول

الظروف القاهرة
الوعر المتقدم عىل سعر
خارج الوق
فجقة األسعار

فجقة األسعار عند افتتاح
الوق
خطأ واضح

الحالتي:
هاتي
ر
إحدى ر
أكي من طلب سعر إغالق السوق البارحة؛
 عرض سعر افتتاح السوق اليوم ر طلب سعر افتتاح السوق اليوم أقل من عرض سعر إغالق السوق البارحة.فتح/إغالق صفقة العميل ،أو تنفيذ أمر العميل من قبل الـ  Dealerعىل سعر مختلف بشكل
ملحوظ عن سعر األداة ن يف حركة األسعار ن يف لحظة الفعل ،أو أي فعل آخر أو عدم القيام بفعل من
قبل الـ  Dealerمرتبط بتحديد خاط للسعر عىل مستوى سعر السوق ن يف الوقت المحدد.
الوعر األعىل من ربي األسعار .وهو السعر الذي يمكن للعميل ر
الشاء عليه.

الطلب
العرض

الوعر األقل من ربي األسعار .وهو السعر الذي يمكن للعميل البيع عليه.

الوهم

رصيد الحواب الحاىل .يتم حسابه بالصيغة:
المتغية.
المتغي  -الخسارة
الوهم = الرصيد  +الربــح
ر
ر

مارجن التحقط
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الحالتي:
هاتي
ر
إحدى ر
أكي من طلب السعر السابق؛
 عرض السعرالحاىل ر
ي
الحاىل أقل من عرض السعر السابق.
 طلب السعري

هامش األمان المطلقب من الـ  Dealerلفتح وإبقاء الصفقات المقفلة .يتم تحديده ن يف تفاصيل
العقد لكل أداة.

القفل

انظر «الصفقات المقفلة».

تنفيذ الوق

تنفيذ أوامر العميل عىل أفضل سعر متقفر.

طويل

انظر «الموقع الطويل».

قصي
ر

القصي».
انظر «الموقع
ر
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اتفاقية FBS

موتقى المارجن

نوبة ربي الوهم والمارجن الضوري ،عىل هيئة نوبة مئوية .يتم تحديدها بالصيغة:
موتقى المارجن = (السهم/المارجن)*.%١٠٠

اتصال المارجن

حالة الحواب ،عندما يحق للـ  ،Dealerدون أن يكون ملزما ،إغالق كل الصفقات المفتقحة
للعميل بوبب نقص المارجن الحر .مستوى المارجن ر ن
حي حدوث اتصال المارجن محدد ن يف هذه
االتفاقية.

تفاصيل العقد

ن
األدن لحجم الصفقة ،المارجن األوىل،
السييد ،حجم اللوت ،الحد
أحكام التداول الرئيوية ( ر
مارجن الصفقات المقفلة ،الخ ).لكل أداة تداول.
تسعي خارج السوق».
انظر «
ر
ّ
األمر بإغال الصفقة قشيا ،والذي ينشئه المخدم.

Spike
اإليقاف
الوقاب ()SWAP
اإليقاف المتحرك
()Trailing Stop

االنزال

فائدة ليلية للصفقات المعلقة طقال الليل .يمكن للـ  SWAPأن يكون إيجابيا أو سلبيا .هناك
ن
ون لـ .FBS
جدول خاص بقيم الـ  SWAPلكل أداة تداول عىل الموقع اإللكي ي
ر
اسياتيجية المراقبة التالية ألمر إيقاف الخوارة:
 عدم القيام بأي فعل إذا كان ربــح الصفقة المفتقحة أقل من قيمة اإليقاف المتحرك؛ عند تجاوز ربــح الصفقة المفتقحة قيمة اإليقاف المتحرك ،أرسل أمرا إىل المخدم لقضع أمرإيقاف الخوارة عىل موافة قيمة اإليقاف المتحرك من الوعر الحاىل؛
 عند استالم عرض أسعار أبعد عن موتقى إيقاف الخوارة المحدد من قيمة اإليقاف المتحرك،لتغيي موتقى أمر إيقاف الخوارة الحاىل لتعيينه عىل موافة قيمة اإليقاف
أرسل أمرا إىل المخدم
ر
المتحرك من الوعر الحاىل .
ر
باإلنينت ،ر
والت تم
يتم تفعيل اإليقاف المتحرك فقط عندما يتم تفعيل منصة العميل ،المتصلة
ّ
التعرف عليها بنجاح من قبل المخدم.
يشي مصطلح االنزال إىل الفر ربي الوعر المتققع لصفقة ما والوعر الفعىل الذي يتم تنفيذها
ر
عنده.
قد يحدث االنزال ف أي وقت لكنه غالبا ما يرافق ر
فيات التقلبات الشديدة ر
الت تحدث عند
استخدام أوامر الوق .
كبي دون تقافر حجم كاف بالوعر المحدد للحفاظ عىل
كما يمكن أن يحدث عند تنفيذ أمر ر
الحاىل.
سييد العرض/الطلب
ر
ي

عقدة إىل المحتويات
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