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ھي منتجات مالیّة مشتقّة یتّم تداولھا على الھامش. ینطوي التّداول على الھامش  العقود مقابل الفروقاتالتّداول بمسؤولیّة: 
تزید من أرباحكم، أوترفع من خسائركم أیًضا. وبالتّالّي، قد على مستوى عاٍل من المخاطر إذ أنّھ یمكن للّرافعة المالیّة أن 

ال تخاطروا بأكثر مّما أنتم ذ یمكنكم أن تخسروا رأس المال المستثمر بالكامل. ال تكون العقود مقابل الفروقات مالئمة لكم إ
بیان على استعداد لخسارتھ. إن كنتم غیر متأّكدین من التّداول، قد ترغبون في طلب مشورة مستقلّة أّوالً. یرجى قراءة 

 بعنایة للحصول على المزید من التّفاصیل حول مخاطر التّداول بالعقود مقابل الفروقات. اإلفصاح عن المخاطر
  
 

 المقّدمة  .1
 

تّشكل إتّفاقیّة العمیل ھذه ("اإلتّفاقیّة")، بما في ذلك الجداول المعّدلة من وقت آلخر، الوثیقة التّي ترعى العالقة    1.1
 FxPro Global Markets MENA و و"نفسكم"، بحسب اإلقتضاء)بینكم ("العمیل"، "الّزبون"، "كم" 

Limited. " المشار إلیھا أیًضا ب)FxPro" ،"في ما ، بحسب اإلقتضاء"، "نحن"، "نا" و"أنفسنا"الّشركة (
 FxPro Groupھي شركة مملوكة بالكامل تابعة ل FxProیتعلّق بالخدمات التّي نقّدمھا، ونشاطكم معنا. 

Limited . 
 

1.2 FxPro  مركز دبي المالّي العالمّي (ھي شركة خاصة محدودة تقع في“DIFC” 2514) (شھادة تسجیل رقم (
) لتقدیم الخدمات المالیّة، ترخیص رقم ”DFSA“مّرخصة ومنّظمة من سلطة دبي للخدمات المالیّة (

F003333 برج إندكس، ، 10، دور 1010. یقع عنواننا المسّجل في وحدةDIFCالعربیّة  ، اإلمارات
 . DIFC، الجناح الغربّي، البّوابة، 13المسّجل، فیقع في الّدور  DFSAالمتّحدة. أّما عنوان 

 
عن أّي وثائق  فضًال ، اإلتّفاقّیةمن أجل مصلحتكم وحمایتكم، یرجى التّأّكد من تخصیص الوقت الكافي لقراءة  1.3

ال تترّددوا ومعلومات إضافیّة متاحة لكم عبر موقعنا اإللكترونّي قبل فتح حساب و/أو القیام بأّي نشاط معنا. 
 في اإلتّصال بنا للحصول على المزید من التّوضیح، أو طلب مشورة مھنیّة مستقلّة (إن اقتضى األمر).

 
 نطاق اإلتّفاقیّة  .2

 
 وفھمتموھا. اإلتّفاقیّةقرأتم شروط قد إتّفاقیّة ملزمة قانونًا معنا. تقّرون بأنّكم  تبرمونھذه الّشروط،  كمبقبول 2.1

 
 . اإلتّفاقیّةمن ھذه  الجدول أتجدون قاموًسا للمصطلحات في  2.2

 
عبر موقعنا اإللكترونّي،  تقومون بتعبئتھو"نموذج فتح الحساب" الذّي  الجداول، باإلضافة إلى اإلتّفاقیّةتشمل  2.3

 التّسجیل.  عملیّةأّي معلومات نزّودكم بھا خالل 
 

، غیر اإلتّفاقیةیرجى أخذ العلم بتوفّر وثائق ومعلومات أخرى على موقعنا اإللكترونّي، ال تشّكل جزًءا من  2.4
 مثالً:أنّھا تزّودكم بالمزید من التّفاصیل عنّا وعن األنشطة التّي تقومون بھا معنا. 

a(  "التّي تشرح كیفیّة تنفیذ التّداوالت؛" سیاسة تنفیذ األوامر 
b(  "یلّخص المخاطر الّرئیسیّة التّي ینطوي علیھا التّداول مقابل الفروقات " بیان اإلفصاح عن المخاطر

 والمراھنة على فروق األسعار؛
c(  "المصالح من أجل معاملة التّي تشرح كیفیّة التّعامل مع أّي تضارب في "سیاسة تضارب المصالح

 عمالئنا بإنصاف؛
d(  "یحّدد كیفیّة تصنیف العمیل وفقًا للتّشریعات الّساریة؛"إشعار تصنیف العمیل 
e(  "تحّدد اإلجراءات التّي یجدر اتّباعھا في حال رغب عمیل في تقدیم "إجراءات معالجة الّشكاوى

 شكوى ضّد الّشركة، وتشرح كیفیّة معالجة الّشكاوى؛
f( التّي تشرح كیفیّة تعاملنا مع بعض المعلومات التّي تقدّمونھا لنا؛ وخصوصیّة" "سیاسة ال 
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g( .تعلیمات، ودالئل، وأمثلة عملّیة عّدة 
 

أّي إتّفاقیات محّل  اإلتّفاقّیة وتحلّ الّشروط واألحكام كافة التّي ترعى عالقتنا وأنشطتكم معنا؛  اإلتفاقیّة تشمل  2.5
أفعال، أو إغفاالت، أو  تقوم أيّ  ا؛ ولنأو ضمنیّة أخرى سابقة صادرة عنّ  أو ترتیبات أو بیانات صریحة

إقرارات (شفھیّة أو خالف ذلك) صادرة من جانبكم أو جانبنا، بما في ذلك أّي من موّظفینا الذین تعاملتم معھم، 
   .أو تحظى باألولویّة علیھا إلتّفاقیّةا بتعدیل

 
 أو یقّید أّي من الواجبات أو المسؤولیّات المترتّبة علینا تجاھكم یستبعدعلى ما یمكن أن  اإلتفاقیّة تحوي ھذه ال 2.6

والتي ال یمكن استبعادھا او  ،بموجب النّظام القانونّي (كما نّصت علیھ قواعد سلطة دبي للخدمات المالیّة)
  ة قواعد سلطة دبي للخدمات المالیّة.، أو تتطّلب منكم تعویًضا لنا إلى حّد تحّظراإلتفاقیّةبموجب ھذه تقییدھا 

 
 بدء اإلتّفاقیّة ومّدة سریانھا، والحّق في اإللغاء  .3

 
التّقّصي الالّزم والتّأّكد من استیفاء متتطّلباتنا،  نااستكمال عندویتمّ ذلك ما إن نعلمكم بتفعیل حسابكم.  اإلتّفاقیة  تبدأ 3.1

 عمالً بإجراءات "إعرف زبونك".
  

ابكم. ) األولى من تفعیل حس14األربعة عشر ( خالل األّیاممن خالل تقدیم إشعار خّطّي  اإلتّفاقیّةیحّق لكم إلغاء  3.2
 صاتنا. د شاركتم في أّي تداوالت عبر منّ أالّ تكونوا ق، شرط تحویلھ لنانعید إلیكم أّي مبلغ قمتم ب

  
" من اإلنھاءالمفعول حتّى انتھائھا، وفقًا لألحكام الواردة في قسم "، تبقى ساریة اإلتّفاقیّةإلغاء  مفي حال عد 3.3

 ).24ھذه الوثیقة (القسم 
 

یتطلّب منكم أیًضا تزویدنا بموافقات  ،"طرفًا مقابًال في الّسوق" أو "عمیل تجزئة" أو "عمیالً محترفًاإن كنتم " 3.4
أّي خسائر متكبّدة بسبب تأخیر  تجاه. لن نتحّمل أّي مسؤولیّة نتمّكن من تقدیم خدماتنا الكاملة لكممعیّنة قبل أن 

 في تنفیذ ھذه العملیّة. 
 

 الخدمات التّي نقّدمھا   .4
 

باألدوات المتّخذة شكل العقود مقابل الفروقات. یرجى زیارة  التّداولنتیح لكم، على أساس التّنفیذ فقط، فرصة  4.1
 مواصفات العقد.فضًال عن فّصل لألدوات التّي نقّدمھا عنا اإللكترونّي للحصول على وصف مموق

 
، وسنقوم بذلك من سنعمل بمثابة "جھة أصیلة للّربط" في األوقات كافة في ما یتعلّق بتداوالتكم ورھاناتكم معنا 4.2

 دون تقدیم المشورة. 
 

، FxPro Global Markets MENA Limited، الّشركة التّابعة لFxPro UK Limitedتقّدم  4.3
بموجب ھذه اإلتّفاقیّة، خدمات تجھیز المدفوعات للخدمات التّي تّم شراؤھا على ھذا الموقع اإللكترونّي. في 

 FxPro UK Limitedحال اخترتم الّدفع بواسطة بطاقتكم، یقوم مستحوذ أوروبّي بمعالجة الّدفع وتكون 
 أن تزّودكم بالخدمات محلّی�ا.FxPro Global Markets MENA Limited یمكن ل فیماالتّاجر المسّجل 

 
ال نقّدم أّي شكل آخر من أشكال ، كما ال نقّدم المشورة اإلستثماریّة، المالیّة، القانونیّة، الّضریبیّة أو التّنظیمیّة 4.4

إعتبار  التّوصیة. تدركون أنّھ علیكم القیام بتقییمكم الخاص ألّي معاملة قبل المشاركة بأّي تداول، وال یجدر بكم
الت نقّدمھا نحن أو أّي من الّشركات التّابعة لنا، أو موّظفینا، أو أّي أطراف معنیّة أّي آراء، مواد، أو تحلی

، قد ترغبون في طلب اإلتّفاقیّةإن كنتم غیر متأّكدین من الّشروع في ھذه أخرى على أنّھا مشورة أو توصیة. 
 مشورة مستقلّة.
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إتّصاالت تسویقیّة بمثابة ال نقّدم البحوث اإلستثماریّة، وتعتبر أّي من المواد التّي تحتوي على تحلیل األسواق  4.5

 وال ینبغي تفسیرھا على أنّھا مشورة أو توصیة أو بحث. 
 

كما اسیّة. تدركون أّن العقود مقابل الفروقات ھي منتجات مشتقّة، وبالتّالّي ال یحّق لكم امتالك أّي أداة أس 4.6
 ألّي أصول أساسیّة. تسلیم فعليّ تدركون أنّھ لن یتّم و
 

. على اإلتّفاقیّةھي موقع التّنفیذ دون سواه في ما یتعلّق بأنشطة التّداول بموجب ھذه  FxProتوافقون على أّن  4.7
الّرغم من أّننا قد ننقل أوامركم للتّنفیذ لمزّودي الّسیولة من الّطرف الثّالث من خالل منّصة اإلتّصاالت 

ویتمّ تنفیذ األوامر  ،لتداوالتكم ورھاناتكم سواناالّطرف المقابل دون  نشّكل التّعاقد،بموجب إّال أّننا، اإللكترونیّة، 
 من المعلومات في "سیاسة تنفیذ األوامر". تحت إسمنا. یمكن الحصول على المزید 

 
والتّي یمكنكم  ،یمكنكم التّداول بأداة مالیّة محّددة خالل ساعات التّداول العادّیة التّي تقّدم فیھا منّصتنا األسعار 4.8

إعطاء التّعلیمات أو وضع أوامر للتّداول بالعقود مقابل الفروقات على أداة مالیّة، كما ھو محّدد على  خاللھا
موقعنا اإللكترونّي من وقت آلخر. ال یمكنكم التّداول إالّ خالل ساعات التّداول ھذه المحّددة على موقعنا 

أّن بعض األدوات المالیّة تتمتّع بإطار زمنّي محّدد باألداة المالیّة ذات الّصلة. تجدر اإلشارة إلى واإللكترونّي 
للتّداول یمكن إیجاده في مواصفات العقد على موقعنا اإللكترونّي. أنتم مسؤولون عن مراجعة مواصفات العقد 

إّما من خالل  ،أّي عطل رسمیّة للّشركةبھذه للحصول على المزید من المعلومات قبل التّداول. سیتّم إعالمكم 
للبرید اإللكترونّي الّداخلّي، أو عبر موقعنا اإللكترونّي أو عن طریق أّي وسیلة أخرى قد نعتمدھا من  نظامنا

 وقت آلخر. 
 

یحّق لنا رفض تزویدكم بأّي خدمات إستثماریّة في أّي وقت نراه ضروری�ا من دون أن نكون ملزمین بإبالغكم  4.9
 بأسباب ذلك. 

 
 تصنیف العمیل   .5

 
، بصیغتھا المعّدلة من وقت آلخر، رھنًا باستیفاء DFSAوفقًا لقواعد ال عمالء التّجزئةسنعاملكم بمثابة  5.1

. یمكنكم طلب تصنیف یختلف طرف مقابل في الّسوقأو  عمیل محترفالمعاییر التّي تصنّفكم على أنّكم إّما 
بحسب تقدیرنا  ،یمكننا رفض طلبكم أو إغالق حسابكم إن رأینا ومع ذلك،عن التّصنیف الذّي خّصصناه لكم، 

 أّن التّصنیف الذّي طلبتموه غیر مناسب.  ،الخاص
 

في ما  طرف مقابل في الّسوقأو  عمیل محترفأن نقّرر أنّكم تستوفون المعاییر التّي تصنّفكم على أنّكم  ما 5.2
في ما یتعّلق بالخدمات والمنتجات األخرى، (أو خالف ذلك  وعمیل تجزئة ،یتعلّق ببعض الخدمات والمنتجات

وفقًا للتّشریعات النّافذة)، یمكنكم طلب إعادة التّصنیف (لبعض الخدمات المالیّة التّي نقّدمھا أو جمیعھا). إن 
كنتم ترغبون في أن یتّم إعادة تصنیفكم لمعاملتكم بمثابة عمیل تجزئة، علیكم إرسال طلب خّطّي. في حال 

 تغیّرت ظروفكم، أنتم مسؤولون عن إبالغنا بالتّغییر. 
 

 "عمیل التّجزئةبموجب التّشریعات النّافذة. یحظى " للعمیلیحّدد تصنیف العمیل درجة الحمایة الممنوحة   5.3
بالحمایات التّنظیمیّة األعلى المتوفّرة. سنبلغكم خّطی�ا بحقوقكم في الحصول على بعض الحمایات التّنظیمیّة قبل 
الموافقة على طلب إعادة التّصنیف. ان اخترنا أن نصنّفكم بشكل مختلف، أو طلبتم تصنیفكم بشكل مختلف، 

 سنرسل لكم مجموعة منفصلة من الّشروط. 
خّطی�ا بأّي  سیتّم إبالغكمة تصنیف العمیل وفقًا للقواعد المطّبقة التّي یمكن تعدیلھا إن لزم األمر. سنقوم بمراجع 5.4

 رات قد تؤثّر علیكم.تغیی
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 فتح حساب  .6
 

"، قد نستخدم المعلومات التّي قّدمتموھا بھدف إجراء المزید من التّحقیقات نموذج طلب فتح الحساببعد استالم " 6.1
، على سبیل الذّكر ال الحصر التّحقّق ذلك یشملونراه ضروری�ا أو مناسبا في ظّل ھذه الّظروف.  وفق ما ،عنكم

من معلومات ھویّتكم، الحصول على مراجع من أطراف ثالثة مثل المؤّسسات المالیّة أو رّب عملكم. قد نجري 
الثّالث (رسمییّن أو خالف أیًضا عملیّات بحث أخرى مع مزّودي المعلومات وقواعد البیانات من الّطرف 

ذلك)، بما في ذلك األبحاث اإلئتمانیّة التّي قد تظھر في سجّل اإلئتمان. تدركون أنّھ یمكننا إجراء ھذه التّحقیقات 
في أّي مرحلة من مراحل العالقة، ونتوقّع منكم مساعدتنا في أّي معلومات إضافیّة قد نطلبھا. قد یؤّدي اإلمتناع 

 ى إنھاء العالقة بیننا. عن القیام بذلك إل
 

"نموذج طلب فتح الحساب" على أّنھا صحیحة ودقیقة یحّق لنا اإلعتماد على المعلومات التّي أدرجتموھا في  6.2
ما لم تبلغوننا بخالف ذلك خّطی�ا. تقع على عاتقكم مسؤولیّة إبالغنا خّطی�ا في أقرب وقت  في األوقات كافة،

 ممكن بالتّغیرات التّي طرأت على المعلومات المقّدمة. 
 

المعلومات التّي قّدمتموھا، ووفقًا للقواعد المطبّقة بصیغتھا المعّدلة من وقت آلخر، سنقّیم ما إذا  إستناًدا إلى 6.3
م المعرفة و/أو الخبرة الكافیة لفھم المخاطر المرتبطة بالتّداول بالعقود مقابل الفروقات. یخضع قبول لدیك

 .  ھذا حسابكم لنتائج التّقییم
 

فاصیل تّ بال وسنزّودكمكما  ،عندما نقبل طلبكم لفتح حساب، سنؤكد لكم ھذا األمر عن طریق البرید اإللكتروني 6.4
حسابكم، وتحدیًدا رقم حسابكم وكلمة المرور ("رموز الّدخول"). ال یضمن قبولكم كعمیل قبول حسابات  لدخول

 إضافیّة تفتحونھا معنا.
 

 منّصاتنا  .7
 

 بعد تفعیل حسابكم، ستتمّكنون من: 7.1
a( ") اخترتم استخدام الّصیغة  وفي حال) وتثبیتھا، "البرنامجتحمیل (حیثما ینطبق ذلك) منّصات التّداول

 .وتشغیلھا إمكانیّة دخولھااإللكترونیّة للبرنامج (حیثما كان ذلك متاًحا)، علیكم التّأّكد من 
b(  وإلىإلى البرنامج دخولكماستخدم رموز الدخول لتسجیل ، FxPro Direct  اإلّطالع حیث یمكنكم

ة بكم أو تغییرھا في األوقات . أنتم مسؤولون عن الحفاظ على كلمة المرور الخاصحافظتكم على
المراسالت الّصادرة عنّا المتعلّقة  تقع على عاتقكم مسؤولیّة الحفاظ على خصوصیّة وسریّةكافة. كما 

 برموز الّدخول. 
 

برنامجنا عند الحاجة إلیھا وفي  دخولباإلضافة إلى ما سبق، تقع على عاتقكم مسؤولیّة التّأّكد من إمكانیّة  7.2
 وصیانةباإلنترنت،  بھ موثوق إتّصالألوقات التّي تتوفّر فیھا. وتمتّد مسؤولّیتكم لتشمل ضمان الحصول على ا

 تستخدم لھذه الغایة.  األجھزة التي
 

، أّن البرنامج من دون أن نتكفّل بذلك"كما ھو". سنضمن،  لبرنامج الذّي قد یكون وضعھ طرف ثالثایتوفّر  7.3
. كما ال یمكننا التّكفّل بأّن البرنامج FxProالبیانات المتوافقة مع تلك التّي تستخدمھا  یدعم بروتوكوالت أمن

 خال من أي أخطاء أو شوائب. 
 

. سنقوم نحن و/أو األطراف الثّالثة ، قید التّحدیثإلى حّد معقول سنسعى إلى إبقاء البرنامج وأّي أنظمة أخرى، 7.4
إیقاف تشغیل الخوادم وإعادة تشغیلھا و/أو إعادة التّي تشمل والمعنیّة بأعمال الّصیانة ھذه من وقت آلخر 

قد تؤّدي ھذه اإلجراءات إلى عدم وء للبرنامج. تنشیطھا لضمان، أو بذل الجھود لضمان تشغیل فعّال وكف
عطیلھ لفترة من الّزمن، وبالتّالي، تقّرون بأّننا لن نتحّمل أّي مسؤولیّة عن أّي البرنامج و/أو ت دخولإمكانیّة 
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خسائر، بما في ذلك الخسائر المالیّة و/أو إضاعة الفرص النّاتجة عن الّصیانة و/أو أّي فعل أو إغفال من 
FxPro  .و/أو مزّودّي البرمجیّات من الّطرف الثّالث 

 
أّي أنظمة أخرى متاحة عند الحاجة، غیر أنّھ ال یمكننا ضمان إستمرار توافرھا سنسعى إلى جعل البرنامج و 7.5

 في األوقات كافة لألسباب التّالیة التّي تشمل على سبیل الذّكر ال الحصر: 
a(  الفشل في اإلتّصال باإلنترنت الذّي قد األعطال و/أو األخطاء، بما في ذلك األخطاء التّكنولوجیّة مثل

 ة الوصول إلى البرنامج الذّي نعتمد علیھ؛یؤثّر على إمكانیّ 
b(  تعلیق توافر الخدمات بسبب أعمال الّصیانة، وعملیّات التّصلیح، والتّحدیثات، والتّطّورات وغیرھا

قضایا الخارجة عن سیطرتنا. سنبذل جھوًدا معقولة للقیام بھذه األنشطة خارج ساعات التّداول المن 
 سنسعى، ضمن المعقول، إلى تزویدكم بإشعار مسبق.العادیّة. في حال تعذّر ذلك، 

 
 الّدخول، والموثوقیّةاألمن،   .8

 
ممثّلیكم المفّوضین بموجب "توكیل رسمّي" موّقع حسب األصول. إّال بالتّعلیمات الّصادرة منكم و/أو من ال نقبل  8.1

أّي تعلیمات صادرة عن ممثّل  سنعتبر ومع ذلك،. FxProعمالء ، ال یعتبر الممثّلین المفّوضین وتجّنبًا للشكّ 
مفّوض على أنّھا صادرة مباشرةً عنكم، ویحّق لنا التّصرق بناًء على ھذه التّعلیمات من دون الحاجة إلى التّأّكد 

 من صّحتھا أو صالحیّتھا. 
 

رموز الّدخول الخاصة بكم  یملكأّي تعلیمات صادرة عن أّي شخص سنستند إلى باإلضافة إلى ما ذكر أعاله،  8.2
 ونعتبرھا على أنّھا صادرة عنكم من دون أن نجري المزید من اإلستفسارات. 

 
، سواًء كان موز الّدخول الخاصة بكم ألّي شخصأفصحتم عن روتحت أّي ظرف من الّظروف،  ،في حال 8.3

ذلك عن قصد أو عن غیر قصد، لن نتحّمل أّي مسؤولیّة عن أّي خسارة قد تنشأ، على سبیل الذّكر ال الحصر 
 الخسائر المالیّة و/أو إضاعة الفرص النّاتجة عن أفعالكم و/أو إغفاالتكم. 

 
. لن نتحّمل سریّتھاعلى و معنا تقع على عاتقكم مسؤولیّة الحفاظ على خصوصیّة المعلومات المتعّلقة بصفقاتكم 8.4

معنا،  بتداوالتكمإلى المعلومات المتعّلقة  بھ أّي مسؤولیّة في حال تمّكن أّي شخص من الوصول غیر المأذون
 المعلومات: عندما تكون ھذه

a( محفوظة من جانبكم، 
b( إلى  من جانبكم عبر الوسائل اإللكترونیّة أو غیرھا من الوسائل منقولةFxPro  و/أو أّي طرف

 آخر نخّولھ؛
c( أّي من الممثّلین إلى إلیكم و/أو  من جانبناعبر الوسائل اإللكترونیّة أو غیرھا من الوسائل منقولة

 المفّوضین. 
 

في حال أدركتم أنّھ تّم استخدام رموز الّدخول الخاصة بكم وأّي معلومات أخرى تتعلّق بصفقاتكم معنا أو كشفھا  8.5
بأّننا غیر قادرین على تحدید  ونمنكم، ینبغي علیكم إبالغنا بذلك في أقرب وقت ممكن. تقبل أحدھم من دون إذن

الحاالت التّي یقوم فیھا شخص غیر أنفسكم أو ممثّلیكم المفّوضین (حیثما ینطبق ذلك) بالّدخول إلى البرنامج 
 ة.وافقتكم الّصریحد الخاصة بكم من دون الحصول على مبیانات اإلعتما مستخدًما

 
نحتفظ بحّق إلغاء دخولكم و/أو دخول أّي من الممثّلین المفوّضین إلى برنامجنا في أّي وقت من األوقات حیثما  8.6

 نرى ذلك ضروری�ا. 
 

حّددناه ضمن حدود المعقول، نحتفظ  وفق مافي حال لم تقوموا بأّي أنشطة و/أو صفقات لفترة من الّزمن،  8.7
 بحّق إجراء التّحریّات اإلضافّیة و/أو طلب وثائق إضافیّة قبل أن نسمح لكم باستئناف أنشطتكم معنا. 
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 التّعلیمات واألوامر  .9

 
 FxProال نقبل سوى بالتّعلیمات المرسلة عبر الوسائل التّي نعتمدھا، ویشمل ذلك على سبیل الذّكر ال الحصر  9.1

Directكما حّددناه و ،تفعیل حسابك، وفي ظّل ظروف معیّنة ھ، عنوان البرید اإللكترونّي الذّي تّم من خالل
تكم ن ھویّ متأكدین منكون شرط أّن  شخّصی�ا أو عبر الھاتف،ضمن حدود المعقول، نقبل بالتّعلیمات الّصادرة 

 عن ،ألّي سبب من األسباب في حال عجزكم،باألوامر المرسلة عبر برنامجنا. ووضوح التّعلیمات. نقبل فقط 
دخول البرنامج لنقل أوامر ألغراض التّداول بالعقود مقابل الفروقات أو المراھنة على فروق األسعار، یمكنكم 

من ھویّتكم. نقبل  نقل األوامر من خالل اإلتّصال بقسم التّداوالت عبر الھاتف، وفي ھذه الحالة علینا التّأّكد
. تجدر اإلشارة إلى أّن الّشركة تحتفظ بحّق دون سواھا تتّم بلغتنا الّرسمیّة التيباألوامر المنقولة عبر الھاتف 

رفض األوامر الّشفھیّة المماثلة عندما یكون عامل الھاتف في قسم التّداوالت غیر مقتنع بھویّة العمیل أو 
تأخیر  یحصلأنّھ في األوقات التّي یكون فیھا تدفّق الّصفقات مفرًطا، قد بوضوح األوامر. یوافق العمیل على 

 إعالنات ھامة في السوق. عند وجودفي االتّصال عبر الھاتف مع عامل الھاتف في قسم التّداوالت، وخاصةّ 
 

في أّي من اللّغات المتوفّرة  غیر األوامر، ،علیماتتّ الیمكنكم التّواصل معنا من أجل الحصول على الّدعم أو  9.2
والتّي تتطلّب  یوم العمل. ال نقبل باإلتّصاالت التّي تجرى بعد إنتھاء یوم العملعلى موقعنا اإللكترونّي خالل 
 بلغتنا الّرسمّیة.  إّال في حال كانتمنّا إتّخاذ اإلجراءات الفوریّة 

 
تفسیر أّي تعلیمات و/أو معلومات، أو في حال أسأتم دة، لم تنقل المعلومات إلینا عبر الوسائل المعتم في حال 9.3

أّي خسارة سواًء كانت زمة، ولن نتحّمل أّي مسؤولیّة تجاه تقع على عاتقكم مسؤولیّة إجراء التّعدیالت الّال 
  في ما یتعلّق بالتّعلیمات المذكورة.  ،أو خسارة فرصة ماخسارة مالیّة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
تأخیر في اإلتّصاالت أو عدم إستالمكم للمعلومات التّي ال نتحّمل أّي مسؤولیّة تجاه أّي خسارة تنشأ تنیجة  9.4

 أرسلناھا لكم. 
 

تدركون أّن الوقت مھمّ عند التّداول بالعقود مقابل الفروقات، ولذلك أنتم مسؤولون عن ضمان إرسال المعلومات  9.5
 المتعّلقة بصفقاتكم في الوقت المحّدد. 

 
تعلیمات صادرة عنكم، جزئی�ا أو بالكامل، أو رفضھا؛ كما یمكننا وفقًا  توافقون على أنّنا نحتفظ بحّق قبول أيّ  9.6

 ن ذلك ضروری�ا.ء المزید من التّحقیقات ما لم یكلتقدیرنا الخاص تنفیذ تعلیمات صادرة عنكم من دون إجرا
 

 اتف.یجوز لنا، وفقا لتقدیرنا، تأكید أّي تعلیمات صادرة عنكم عبر أّي وسیلة دائمة أو عبر الھ 9.7
 

لیتعامل معنا بالّنیابة عنكم، وترغبون في إلغاء تعیینھ، ینبغي علیكم إشعارنا  ممثّل مفّوضعندما تقومون بتعیین  9.8
تعتبر  الممثّل المفّوضبذلك خّطی�ا قبل یومین. وإلى أن نتّلقى اإلشعار المذكور، فإن أّي تعلیمات نتّلقاھا من 

)a) صحیحة، و (b.تلزمكم بالكامل ( 
 

نھائیّة وال یمكن إلغاؤھا التي نقدّمھا باستثناء ما یسمح بھ البرنامج، تكون أوامر التّداول على األدوات المالیّة  9.9
 أو حذفھا، ما لم نوافق صراحةً على ھذا اإللغاء أو الحذف.

 
 تفاھم الّطرفین  .10

 
 سنقوم بإبرام العملیّات معكم وإنھائھا بحسن نیّة.  10.1
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سنتّخذ التّدابیر المعقولة والالّزمة كافة لضمان اإلمتثال لألنظمة والقوانین النّافذة. لذلك، توافقون على أنّكم  10.2
 . للّشركةملزمون بأّي قرار نتّخذه من أجل اإلمتثال ألّي نظام أو قانون أو موجب 

 
بأّي روابط لمواقع أخرى و/أو  ،FxPro Directعندما نزوّدكم عبر موقعنا اإللكترونّي، البرنامج، أو  10.3

مصادر من أطراف ثالثة، تكون ھذه الّراوبط المزّودة لغرض المعلومات فقط. ال یمكننا التّحّكم بمحتوى، 
وبالتّالّي، ال نتحّمل مسؤولیّة أّي خسائر قد  ،نوعیّة، وأمان المعلومات الواردة في ھذه المواقع و/أو المصادر

 تنشأ عن استخدامكم لھا. 
 

 بنا في ذلك، ات و/أو محتویاتنحرص على بذل العنایة المعقولة في محاولة ضمان دقّة وشمولیّة أّي معلوم 10.4
، ورسائلنا عبر البرید FxPro Directمیزات األطراف الثّالثة على موقعنا اإللكترونّي، البرنامج، 

حال توفّرھا"، وبالتّالّي، ال یمكننا إعطاء  بعض المعلومات "كما ھي" و" في یتّم تقدیماإللكترونّي. غیر أنّھ قد 
أّي ضمانات أو إقرارات (سواًء كانت صریحة أو ضمنّیة) في ما یتعلّق بالمیزات المذكورة ومعلومات 

 األطراف الثّالثة. 
 

من وقت آلخر على موقعنا اإللكترونّي، عندما  تتوفّر، كما وشروطھا  نحتفظ بحّق تعدیل مواصفات المنتجات 10.5
أّي  وعلى، وشروطھا  على إّطالع على مواصفات المنتجات بقائكمنرى ذلك ضروری�ا. علیكم التّأّكد من 

معلومات أخرى قد تفیدكم، كما وعلیكم اتّخاذ اإلجراءات الالّزمة كافة لحمایة مصالحكم حیث ترون أنّھ یمكن 
في حال حدوث أّي من ھذه التّعدیالت.  باإلتّفاقیّةتبقون ملزمین سأنّكم  تفھمونت مماثلة. أن تتأثّروا بتعدیال

، من دون أي جزاءات من أّي نوع كانت اإلتّفاقیّة، لم یرد في ھذا البند ما یؤثّر على حقّكم في إنھاء ومع ذلك
 وفقًا ألّي موجبات سائدة. 

 
بإمكاننا إزالة أّي من منتجاتنا و/أو نتوقّف عن تزویدكم بإمكانیّة وضع  إضافةً إلى البند أعاله، تدركون أنّھ 10.6

صفقة مفتوحة سابقًا على ھذا  وكنتم تملكون ،أمر في أّي وقت من األوقات. في حال توقّفنا عن تقدیم أّي منتج
األخیر لّسعر المنتج، تقع على عاتقكم مسؤولیّة إلغاء و/أو إغالق صفقة مماثلة، وإالّ سنغلق الّصفقة في ا

تدركون أنّھ سیتّم إغالق أّي صفقات مفتوحة على العقود مقابل الفروقات محّددة كما ولألداة المعنیّة. المتوفّر 
 في نھایة یوم التّداول األخیر. تلقائی�ا تاریخ اإلنتھاء 

 
نشاط و/أو أنّھ من أجل تزویدكم بخدماتنا، یحّق لنا إبرام إتّفاقیّات مع مزّودّي الخدمة من الخارج ألّي  تفھمون 10.7

 سیتّم ھذا األمر وفقًا للقواعد المطّبقة.  وقد نقوم بھا.  عملیّة
 

كون شخص أو أكثر، من خالل حساب مشترك أو ھیئة قانونیّة مثالً، ت علىعالقتكم معنا  تنطويعندما  10.8
متّحدة ومنفردة. تعتبر اإلتّصاالت التّي تشمل على سبیل الذّكر  اإلتّفاقیّةالموجبات والمسؤولیّات كافة في إطار 

 . العمیل  إلى األشخاص كافة الذّین یشّكلون معًا مرسلة اال الحصر اإلشعارات واألوامر على أنّھ
 

 نراھا تتعارض مع مصالحكم أو مصالحنا ألّي سبب من األسباب.  عملیّاتأّي  إبطالحتفظ بحّق ن 10.9
 

، اإلتّفاقیّةأّي من الّشروط الواردة في ھذه قد خالفتم) (أو كان لدینا أسبابًا معقولة لإلعتقاد بأنّكم  في حال خالفتم 10.10
تكم، و/أو إنھاء ، حساباFxPro Directنحتفظ بحّق تعلیق دخولكم بشكل مؤقّت أو دائم، إلى البرنامج، 

 ، و/أو إتّخاذ أّي إجراءات أخرى قد نراھا مناسبة في ھذه الّظروف. اإلتّفاقیّة
 

حمایة موقعنا  ق في أّي ملكیّة فكریّة تخّصنا. تتمّ ، ال تحصلون على أّي حقوFxProعندما تصبحون عمالء ل 10.11
بأّي حقوق،  للقوانین الّساریة، ولن تتمتّعوا وفقًا وثائق و/أو إنشاءاإللكترونّي، البرنامج، أّي بیانات، معلومات، 

سواًء كانت صریحة  ،الحقوق كافة تكونال في وقت إبرام اإلتّفاقیّة وال في أّي وقت من األوقات في المستقبل. 
 . ، محفوظةأو في المستقبل حالی�اأو ضمنیّة، موجودةً 
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 بتسبّب أّي أعمال من شأنھا أن تعّرض أّي ملكیّة فكریّة تخّصنا للخطر أو تضّر بھا.  لن تتسّببوا أو تسمحوا 10.12

 
 FxProحّق من الحقوق العائدة لتدركون أنّھ ال یحّق لكم نسخ، إعادة إنتاج، تكرار، ترجمة، أو تولّي ملكیّة أّي  10.13

 أو خالف ذلك. 
 

 تضارب المصالح  .11
 

قد ینشأ تضارب في المصالح عندما تتنافس أو تتداخل مصالحنا أو تبدو وكأنّھا تتنافس أو تتداخل مع مصالحكم  11.1
تنشأ، سنبذل قصارى جھدنا  وعندما. تدركون وتوافقون على أّن ظروف مماثلة قد تنشأ، اإلتّفاقیّةفي إطار 

 للتّخفیف منھا. 
 

 المعقولة كافة لتحدید أّي تضارب في المصالح محتمل أو فعلّّي ومعالجتھ:یلزمنا القانون باتّخاذ الخطوات  11.2
 

a( بیننا وبین أّي ھیئة تابعة أو طرف ثالث 
b( بیننا وبینكم 
c( بینكم وبین أّي عمیل آخر 

 
"سیاسة تضارب یمكن اإلّطالع على إجراءاتنا المتعّلقة بكیفیّة معالجتنا لتضارب المصالح المحتمل في 

 على موقعنا اإللكترونّي.المتاحة المصالح" 
 

الّطابع العام و/أو مصادر نزاعات عن  سنفصحمن تضارب المصالح بفعالیّة،  التمّكن من الحدّ في حال عدم  11.3
 "سیاسة تضارب المصالح". مماثلة في 

 
 أموالكم  .12

 
"أموال ة بالمطّبقة الخاصّ  DFSAسیتّم التّعامل مع أموالكم، في األوقات كافة، وفقًا ألحكام وقواعد ال 12.1

 بصیغتھا المعدلّة من وقت آلخر.  العمیل"، 
 

أو أكثر من الحسابات المنفصلة لدى مؤسّسة مالیّة بحسب  حسابما لم یرد خالف ذلك، سنودع أموالكم في  12.2
 ". یمكن حفظ أموال مماثلة في حساب منفصلأموال العمیل"المطبّقة الخاصة ب DFSAحكام وقواعد الأ

، داخل دول اإلمارات العربیّة المتّحدة والمنطقة اإلقتصادیّة األوروبیّة أو خارجھما، DIFCللعمیل خارج ال
 توزیع أموال ھحدث توزیع آخر ینتج عنأّي منفصلة عن أموال الّشركة. في حال اإلعسار أو التّصفیة أو 

حفظ أموال كما یمكننا أن ن عمیل.یع أموال الالخاصة بتوز DFSAالعمیل، یخضع توزیع مماثل لقواعد ال
اإلعسار القانونّي والقواعد التّنظیمیّة  قوانین ختلفأخرى. قد ت ھیئة تابعةفي حساب مصرفّي للعمیل مع  العمیل

وفي حال اإلعسار  DIFCوممارسات الّسوق المطبقّة على أّي حساب مصرفّي مماثل عن تلك الخاصة بال
تّم معالجة أموالكم بطریقة مختلفة عن األموال المحفوظة في ، ستّي عجز مماثل آخر لذلك المصرفأو أ

أو في اإلمارات العربیّة المتّحدة. لن نتحّمل مسؤولیّة أّي مالءة، فعل أو تقصیر من  DIFCمصرف في ال
كافة على  العمیل أموالیعني أنّھ یتّم التّعامل مع  وذلكجانب أّي مصرف أو طرف ثالث آخر یحتفظ بالمال. 

ھا ملك العمالء، ولن نستخدمھا في أّي ظرف من الّظروف الستیفاء التزاماتنا في أّي وقت من األوقات. أنّ 
في حال جمع أموالكم مع أموال یملكھا عمالء آخرون في حساب منفصل یكون بمثابة حساب جامع.  سیتمّ 

 باألموالن أّي مطالبة للعمیل اإلعسار، لن یكون لعمیل معّین المطالبة تجاه مبلغ محّدد في حساب محّدد. تكو
 .المنفصل الحسابالمودعة في 
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بشكٍل عام، تواجھ الحسابات المودعة في المؤّسسات المالیّة، بما فیھا الحسابات الجامعة، مخاطر مختلفة، بما  12.3
في ذلك إحتمال خطر التّعامل معھا كحسابٍ واحد في حال تخلّفت المؤّسسة. وفي ظّل ظروف مماثلة، قد تطبّق 

 المستفیدین النّھائّیین للحساب الجامع. المخّططات الوطنیّة لضمان الودائع من دون مراعاة المالكین 
 

 آخرین.  عمالءالمرتبطة بصفقات  FxProقد تخضع األموال المحتفظ بھا في الحساب المنفصل اللتزامات  12.4
 

ؤّسسات المالیّة التّي عیین والمراجعة الّدوریّة للمتّ الختیار وعملیّات االسنبذل المھارة والعنایة والحرص في  12.5
وفقًا إللتزاماتنا التّنظیمیّة. وتحقیقًا لھذه الغایة، نأخذ بعین اإلعتبار التّصنیف أموال العمیل،  ستقوم بحفظ 

كما ونقوم باتّخاذ الخطوات المعقولة لرصد مخاطر اإلئتمان أموال العمیل   اإلئتمانّي للمؤّسسات قبل إیداع
ونخّصص الحدود الّنسبیّة الّداخلیّة لكّل من  ،ات متعّددة لضمان التّنویعبشكل دورّي. قد نستخدم مؤّسس

وحركتھا.  أموال العمیلالمؤّسسات التّي نقّرر استخدامھا. سنوّجھ التّعلیمات إلى المؤّسسات في ما یتعلّق بنقل 
تكبّدة تجاه أّي من عندما یكون لدیكم صفقة مفتوحة في أّي حساب، نحتفظ بحّق تسویة أّي خسائر غیر محّققة م

التّي نحتفظ بھا. ھذا یعني أنّھ یمكننا نقل أّي من الخسائرغیر المحقّقة التّي وقعت علیكم أو جزء أموال العمیل 
. وفي المقابل، قد ننقل أّي أرباح غیر محقّقة جنیتموھا FxProإلى حساب تابع ل الحساب المنفصلمنھا من 

 حساب جامع. نتیجة لصفقة مفتوحة من حساب لنا إلى 
 

واإلمارات العربیّة المتّحدة والمنطقة اإلقتصادیّة األوروبیّة  DIFCالمودعة خارج الأموال العمیل قد تخضع  12.6
لقوانین المنطقة المعنیّة، وبالتّالّي قد تختلف حقوق العمیل وفقًا لذلك. لن نتحّمل مسؤولیّة أّي مالءة، فعل أو 

 ، بصرف النّظر عن الوالیة القانونیّة.  أموال العمیلتقصیر من جانب أّي مؤّسسة تحفظ 
 

المحتفظ بھا نیابة عنكم، بصرف النّظر عّما إذا كنّا نتّلقى الفائدة  من أموال العمیللن ندفع أّي فائدة على أّي  12.7
 على تلك الودائع من المؤسسات المالیة التّي نودع فیھا األموال.

 
من حسابكم إلینا،  للھامش المطلوبتوافقون على أنّھ یحّق لنا، عند فتح صفقة، نقل ملكیّة المبلغ المعادل  12.8

دینًا  تّم تحویلھ ھامش مطلوب. یعتبر أّي جانبكمكضمان في حال وجود التزام بالّسداد من  وسنحتفظ بذلك
رھنّا بأّي التزام بالّسداد  عند انتھاء تداوالتكم،لكم  وبالتّالّي سیتّم إعادتھموال العمیل، متوّجب علینا لكم ولیس كأ

لحسابكم  والھامش الحرّ ، وصافي الّرصید، الّرصیدسبق، یرجى أخذ العلم بأّن بصرف النّظر عّما جانبكم. من 
 وستتمّكنون من مواصلة أنشطتكم معنا بشكل طبیعّي.   یتأثّروالن  (حساباتكم)

 
أو منھ  الحساب الجامعمطلوب إلى  تحویل، وسنشرع في أّي یوم عملسنقوم بتسویة األموال في نھایة كل  12.9

 ألّي سبب من األسباب. التّالي، ما لم یكن ذلك غیر ممكن یوم العملفي 
 

 قد نقوم بدمج ھذه األموال من وقت آلخر من دون إذن منكم.في حسابات مختلفة معنا،  تملكون أمواالّ إن كنتم  12.10
 

، حافظتكمإلى  حسابكم (حساباتكم)الموجودة في  الھامش الحرّ یحّق لكم سحب أّي جزء من األموال التّي تساوي  12.11
، أو أّي حقوق أو قیود أخرى على سحب مماثل. نحتفظ بحّق رفض بھذه العملیّةرھنًا بأّي قیود مطبّقة تتعلّق 

ماثلة من أجل ولة لإلعتقاد بأنّھ یتّم وضع تعلیمات ممعق التّي یكون لدینا فیھا أسبابطلب الّسحب في الحاالت 
" على موقعنا FxProحافظة یرجى مراجعة قسم "د الّسلبّي. سیاستنا للحمایة من الّرصیإساءة إستخدام 

 اإللكترونّي للحصول على المزید من المعلومات حول أوقات الّسحب. 
 

األموال ذات الّصلة إئتمان عملیّات قد قامت بإجراء أنظمتنا  تكونبعد أن إّال  نافذة تحویلتكون أّي عملیّات ال  12.12
، وفي الوقت الذي نبذل فیھ الجھود المعقولة كافة لضمان المعنّي(ة) (الحسابات)ب الحسا على ھاأو خصم

إجراء أّي تحویالت في الوقت المناسب، ال یمكننا ضمان الفترة التّي تستغرقھا ھذه العملیّة. لن نتحّمل مسؤولیّة 
 .غیر كاملةتزویدنا بمعلومات خاطئة أو أخرى قد تنشأ في حال قمتم مثالً بأّي تأخیر أو خسائر 
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، صافیةّ تاریخ إستحقاق القیمةفي  حافظتكمفي  حسابكمأي أموال تقومون بنقلھا إلینا ألغراض تمویل  تودع 12.13

من أّي رسوم تحویل أو رسوم أخرى تفرضھا المؤّسسات المالیة أو أي وسیط مشارك في عملیّة إرسال 
ومن دون أّي التزام، أن نضیف األموال التّي ال تزال قید  ،یمكننا، وفقًا لتقدیرنا الخاصاألموال أو تلقّیھا. 

. لن نتحّمل مسؤولیّة أّي تأخیر عندما یكون السبب خارًجا عن حافظتكمإلى  تاریخ إستحقاق القیمةالتّحویل قبل 
 سیطرتنا. 

 
، ضمن معاییر أخرى، من أنّكم أرسلتم األموال شخصی�ا أو إالّ بعد التّأّكد حافظتكملن نقوم بإیداع األموال في  12.14

 المنصوص علیھاأّن األموال ال تخالف أّي من الّشروط المفّوضین من حساب بإسمكم، ومن  من خالل ممثّلیكم
 و/أو القانون.  اإلتّفاقیّةفي ھذه 

 
صفقاتكم معنا، والتّي تشمل على سبیل الذّكر ال نحتفظ بحّق طلب معلومات و/أو وثائق إضافیّة للتّأّكد من أّن  12.15

الحصر الودائع والّسحب، شرعیّة و/أو ألّي سبب آخر من األسباب، لإلمتثال إللتزاماتنا التّنظیمیّة. تدركون 
 في معالجة العملیّة، و/أو قد یتّم رفض العملیّة.  قد یحدث  اتأخیرً  ون، في ظّل ظروف مماثلة، على أنّ وتوافق

 
عملیّةً واردة، نحتفظ بحّق إعادة األموال إلى  وقمنا برفضعالوةً على ذلك، وفي حال لم نقتنع بما ورد أعاله  12.16

تّم إعادة المبلغ إلى المصدر نفسھ من حیث تلّقینا ست صافیة من رسوم التّحویل التّي قد نفرضھا. ،المرسل
 . ضرورة لذلكرأینا، ووفقًا لتقدیرنا الخاص،  إذااألموال. لن ننحرف عن ھذه الّسیاسة إالّ 

 
لألموال التّي قمتم بإیداعھا،  ،التّأّكد من أّن یتّم إرسال عملیّات الّسحب كافة، جزئی�ا أو كلّی�ا یقع في إطار سیاستنا 12.17

إلى المصدر نفسھ من حیث جاءت األموال. في حال لم نتمّكن من القیام بذلك ألّي سبب من األسباب، ورھنًا 
أّي صافیة من  ،جزئی�ا أو كلّی�ا ،بأّي قیود بموجب النّظام الّرقابّي، نقوم بإعادة األموال على الّنحو المطلوب

 FxProأو غیرھا من اإلستقطاعات التّي نفرضھا باستخدام الّطریقة التّي تراھا  حویل، أو رسوم تتكالیف
 داعمة قبل الّشروع في عملیّات السحب ھذه. وثائق FxProمناسبة؛ قد تطلب 

 
لطریقة الّدفع التّي تختارونھا،  إستناًدانحتفظ بحّق قبول أو رفض أّي طلب مقّدم منكم للتّمویل و/أو الّسحب  12.18

وقد نقترح علیكم بدیالً لطلبكم. یمكن الحصول على المزید من المعلومات حول طرق الّدفع المعتمدة على 
FxPro Direct. 

 
قد یؤّدي إلى مخالفة  مماثًال  اأن طلبً  رأیناعن ذلك، نحتفظ بحّق رفض طلب تمویل و/أو سحب في حال  فضًال  12.19

الحاالت التّي ال نكون فیھا مقتنعین بالوثائق المقّدمة. في ھذه الحالة،  ذلك یشملوأّي نظام قانونّي و/أو رقابّي. 
العملیّة، جزئی�ا أو كلّی�ا، صافیة من تكالیف أو رسوم التّحویل أو غیرھا من اإلستقطاعات  عكسنحتفظ بحّق 

نا لن نتمّكن في بعض الحاالت من تزویدكم بأّي تفسیر یوّضح سبب امتناعنا عن التّي نفرضھا. تدركون أنّ 
 الّشروع في طلبكم. 

 
أّي عملیّة ألّي سبب من األسباب، قد نقوم بدمج أموالكم  بعكسعّدة معنا، ونقوم  حساباتإذا كنتم تمتلكون  12.20

 على النّحو المبیّن أعاله.  الحسابات،المودعة في ھذه 
 

 .FxPro Directعبر  كم (حساباتكم)حسابأّي طلبات تتعّلق بإدارة  تقومون بتقدیم 12.21
 

سنقوم باتّخاذ الخطوات المعقولة للتّأّكد من إبقائكم على علم بالتّقّدم المحرز في معالجة طلب التّمویل و/أو  12.22
إلى تأخیر. قد یؤّدي عدم تواجدھا الّسحب، وتحدیًدا في ما یتعلّق بأوقات المعالجة وأّي وثائق أخرى مطلوبة 

إّال أّن ھذه المعلومات لجة على موقعنا اإللكترونّي، یمكن الحصول على المزید من المعلومات حول أوقات المعا
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ألغراض إرشادیّة فقط. تدركون أنّھ ال یمكننا في بعض الحاالت ضمان ھذه األوقات بسبب أحداث  متوفّرة
 خارجة عن سیطرتنا. 

 
 FxProمانة لصالح عندما تتلقّون أمواالً منا عن طریق الخطأ، توافقون على االحتفاظ بھذا المبلغ المالّي كأ 12.23

أّي أموال أرسلت لكم عن طریق الخطأ، سنطالب بھذه األموال جنبًا  كمأو المالك المستفید. في حال استخدام
إلى جنب مع أّي أرباح مستمّدة من إستخدام ھذه األموال نیابةً عن المالك المستفید. وبالّطریقة نفسھا، لن 

 . نافذة المطالبة بالمبلغ الكامل تبقىستخدامكم لألموال المذكورة. نتیجة انعوّضكم عن أّي خسائر تكبّدتموھا 
 

حیث یقتضي القانون أو أّي من األنظمة المطّبقة ھذا  كم (حساباتكم)حسابنحتفظ بحّق استقطاع أّي مبلغ من  12.24
 األمر. 

 
أو مستقبلیّة، مصفّاة أو غیر  حالیّة، سواًء كانت اإلتّفاقّیةنحتفظ بحّق تسویة أّي من مسؤولیّاتكم في إطار ھذه  12.25

مصفّاة. عندما تكون المسؤولیّات التّي تتطلّب التّسویة في عمالت مختلفة، یجوز لنا تحویل المسؤولیّات 
 المذكورة بسعر صرف الّسوق. 

 
سنعتبر أنّھ قد تم إیفاء ، كم (حساباتكم)حساباعندما نقوم بإلغاء أّي مبلغ متوّجب من خالل استقطاعھ من  12.26

 إعتبار أّي موجب غیر مستوفى. نا فيالموجب. نحتفظ بحقّ 
 

ونفشل موال في حسابكم)، األ تتوفّرغیر ناشط لمّدة ثالث سنوات مع رصید إیجابّي (أّي  حسابكمعندما یكون  12.27
 كأموال العمیلاإلتّصال بكم بعد اتّخاذ الخطوات المعقولة كافة، یحّق لنا التّوّقف عن معالجة ھذه األموال  في
 نقوم بتحویلھا إّما إلى حساب معلّق أو إلى مؤسسة خیریّة من اختیارنا.و
 

 الّرسوم التي نفرضھا 13
 

بعین اإلعتبار الّرسوم  مقد أخذت مالتّأّكد بأنّك میرجى منك، البرنامجنا من خالل قبل الّدخول في أّي عملیّة مع   13.1
المتوفّرة على موقعنا اإللكترونّي.  العمولة، والمقایضة(ة)، الّسعري(الفوارق)  الفارقالمعمول بھا كافّةً مثل 

بھا بحاجة إلیھا. یتّم خصم أّي رسوم معمول  ممسؤولیّة طلب المزید من التّوضیحات إن كنت متقع على عاتقك
 ).محساباتك( محسابكبشكٍل فورّي من 

 
قد ال تكون الّرسوم كافّةً ممثّلة بطریقة نقدیّة، بل یمكن أن تظھر أیًضا بوحدات أخرى مثل النّقاط، والتي قد  13.2

ستتمّكنون من العثور على قیمة النّقطة في األدوات المالیّة كافةً على موقعنا  تختلف قیمتھا بحسب األداة.
على الموقع اإلكترونّي (ستجدون المعلومات حول فئات  مواصفات التّداولاإللكترونّي، من خالل دخول قسم 

 األصول في عالمات تبویب منفصلة).
 

المفروضة على تداوالتكم معنا. سنزّودكم بإشعاٍر خطّي  نحتفظ بحّق تغییر، من وقٍت آلخر، أّي من الّرسوم 13.3
مسبق حیث نرى أّن التّغییرات ھذه جوھریّة، ما لم یكن ھذا التّغییر نتیجة لظروف الّسوق  غیر المتوقّعة، 

تجدون على موقعنا اإللكترونّي المعلومات األكثر حداثة حول  الحدث أو بعده. في وقتحیث یمكننا إبالغكم 
 الّرسوم التي نفرضھا.

 
إن كنتم غیر راضین عن أّي تغییرات نكون قد أجریناھا على الّرسوم التي نفرضھا، یمكنكم اإلتّصال بقسمنا  13.4

 م المدرجة في ما یلي. وفقًا لألحكا اإلتفاقیّةأو إنھاء لدعم العمیل، و/
 



 
 

FoxPro Global Markets MENA Limited  / إتفاقیّة العمیل 
Page 14 of 24 
 

ومعّدالت  أو تخصم منھ األموال إستناًدا إلى الّصفقة القائمة لحسابكمقد تقیّد  للمقایضات (السواب)،بالّنسبة  13.5
(بتوقیت الخادم) ویتّم تحویل  23:59الفائدة الساریة لزوج العمالت المعنّي بالعملیّة. تتّم العملیّة عند الّساعة 

 . رصیدكمالمبلغ النّاتج بشكٍل تلقائّي إلى عملة 
 

، إّال أنّھ نھار یوم عملمن أیّام اإلثنین حتّى الخمیس (بتوقیت الخادم)، تفرض المقایضات مّرة واحدة لكّل  13.6
الجمعة تفرض ثالثة أضعاف الحجم من أجل التّعویض عن نھایة األسبوع. یمكنكم إیجاد مزید من المعلومات 

 حول المقایضات (السواب) على موقعنا اإللكترونّي. 
 

). Bloombergنقوم بفرض معدالت الفائدة الخاّصة بنا، إستناًدا إلى معّدل التبییب الذي تقّدمھ بلومبرغ ( 13.7
 نقوم بتحدیث معّدالتنا بقدر ما نرى ذلك ضروری�ا.

 
لمّرة واحدة  الحسابرسوم صیانة  فإنّنا نحتفظ بحّق فرض أشھر، 6) غیر ناشٍط لمّدة حساباتك( حسابكإن بقي  13.8

دوالرات أمریكیّة لكّل  5دوالًرا أمریكی�ا (أو ما یعادلھ بعملة أخرى)، یتبعھا رسوم شھریّة بقیمة  15بقیمة 
، ویمكنكم تفعیل FxPro Directمن خالل  حسابكمشھر یبقى فیھ الحساب غیر ناشٍط. یمكنكم رؤیة وضع 

 أشھر من عدم الّنشاط وفق ما نراه مناسبًا. 6نحتفظ بحّق تغییر مّدة ال حسابكم في أّي وقت كان.
   

دون من سحب عندما تشاركون في نشاط إیداع والمعامالت.  على رسوم تفرضطرق الّدفع،  لعدٍد منبالّنسبة  13.9
ق فیما یتعلّ  تكالیفرسوم أو  في فرض أيّ  نا نحتفظ بالحقّ أو رھان معنا، فإنّ  في أي نشاط تجاريّ  أن تدخلوا

 رة على موقعنا.ة. ھذه الرسوم متوفّ دة التي نراھا ضروریّ بطرق الدفع المحدّ 
 

 فرض الضرائب 14
 

اإلستثمار في األدوات المالیّة للضرائب وفقًا للقوانین النّافذة حیث تقطن. ومع ذلك، یعتمد ذلك على قد یخضع  14.1
مشورة مستقلّة تتعّلق بالّضرائب إن كنتم غیر متأّكدین من أثر ذلك ظروفكم الّشخصیّة. علیكم أن تلتمسوا 

 علیكم، بما أنّنا ال نقّدم أّي مشورة مالیّة بما فیھا المشورة الضریبیّة.
  

وفي حال تغیّرت، نحتفظ بحّق سحب أّي مدفوعات  علیكم أن تدركوا أّن القوانین الضریبیّة عرضة للتّغییر، 14.2
الّضریبة على أرباح رأس ، ةضریبیّة من حسابكم، بما في ذلك، على سبیل الذّكر ال الحصر، رسوم الّدمغ

  التي قد تفرض في ما یتعلّق بمعامالتكم معنا.أو أّي شكل من أشكال الضرائب األخرى المال، 
  

بعض المعامالت الخاّصة بعدٍد من األدوات المالیّة قد تنطوي على موجب ضریبّي كما علیكم أن تدركوا أّن  14.3
ضرائب أو موجبات أخرى في أّي سلطة قانونیّة. عند وجود موجب ضریبّي مماثل،  وفق التّشعریات النّافذة أو

  .   حسابكمنقوم بتمریره لك من خالل خصمھ من 
  

 السریّة وحمایة الملفّات 15
 

مركز دبي المالّي  –یتّم حفظ البیانات الّشخصیّة التي تزّودوننا بھا والتّعامل معھا وفقًا لقانون حمایة البیانات  15.1
 ، كما یرد تعدیلھ من وقٍت آلخر.2007للعام  - 1العالمّي رقم 

 
ومعالجتھا، عند التّسجیل  دوننا بھا، توافقون على أن نقوم بتخزین البیانات التي تزوّ اإلتفاقیّةمن خالل إبرامكم  15.2

لفتح حساب. ویشمل ذلك أّي بیانات قد تعتبر حّساسة. یحّق لكم سحب موافقتكم في أّي وقت كان من خالل 
ومع ذلك، ولعدم قدرتنا على تزویدكم بخدماتنا في حال قّررتم القیام بذلك، نحتفظ بحّق  إشعارنا خطی�ا بذلك.

أو إنھائھا. تفھمون أنّھ یتطّلب منّا الحفاظ على سجّالت بیاناتكم وتعامالتكم معنا كافّةً  اإلتفاقیّةرفض إبرام 
 طالما كان ذلك ضروری�ا بموجب النّظام التّنظیمّي.
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 تألطراف ثالثة من دون موافقتكم، إّال في حال طلبلن نقوم باإلفصاح عن و/أو مشاركة أّي من معلوماتكم  15.3

یمیّة  في إطار الّسلطة القانونیّة المعمول بھا، أو المحكمة، و/أو لتمكیننا من تزویدكم بخدماتنا سلطة تنظمنّا ذلك 
فضًال عن تحسینھا من وقت آلخر. وتشمل ھذه األخیرة، على سبیل الذكر ال الحصر، أعضاء من مجموعة 

المعلومات فضًال عن  ، شركات التّسویق، الّشركاء التّجاریّین، مقّدمي خدمات تكنولوجیاFxProشركات 
مؤّسسات مالیّة أخرى مثل مزّودي خدمات الّدفع والمصارف، والتي یمكن أن تكون متمركزة خارج المنظقة 

لھذا البند،  من المعلومات المتعلّقة بك وفقًا نقوم باإلفصاح و/أو مشاركة أيّ  عندما اإلقتصادیّة األوروبیّة.
 سنتّخذ الخطوات المعقولة كافّةً للقیام بذلك بطریقة آمنة.

 
)، المعّرفبموجب إتفاقیّة معّرف بیننا وبین الّطرف الثّالث ( FxProعندما یقوم طرف ثالث بتعریفكم على  15.4

 بالوصول إلى معلومات حول تعامالتكم معنا. قد یحظى المعّرف إلى حّد ما
 

فإّن نقل المعلومات عبر  الخطوات المعقولة كافّةً للحفاظ على بیاناتك الشخصیّة آمنة، ومع ذلك، سوف نتّخذ 15.5
 أّي نقل بیانات من جانبكم إلینا.لن نتحّمل مسؤولیّة . بشكٍل كلّي دائًما آمنًا اإلنترنت و/أو شبكات أخرى لیس

 
 تواصالتنا معكم 16

 
تعلیمات أو طلب أو أّي تواصل آخر عبر بریدكم اإللكترونّي المسّجل، سنتواصل معكم بشأن أّي إشعار، أو  16.1

في التّواصل معنا خطی�ا بشكٍل رسمّي فیكون ذلك عبر عنوان  مأو عبر البرنامج أو الھاتف. في حال رغبت
یصبح أّي  . یحوي الموقع اإللكترونّي على معلومات اإلتّصال بنا كافّةً.FxProالبرید المسّجل الخاّص ب

في تاریخ ووقت وصولھ إلینا. تقع على عاتقكم مسؤولیّة قراءة تواصل معنا من جانبكم ساري المفعول 
 أّي وسیلة تواصل معتمدة. عبرالمعلومات كافّة التي نرسلھا لكم من وقت آلخر، 

 
لغة الّشركة الرسمیّة ھي اللّغة اإلنكلیزیّة. أّي نسخة مترجمة اللغة الرسمیة للشركة ھي اللغة اإلنجلیزیة. تقّدم  16.2

و/أو من أّي معلومات أخرى، بما في ذلك الموقع اإللكترونّي، ألھداف المالئمة  اإلتفاقیّةأّي نسخة مترجمة من 
 .المعمول بھا الّنسخة اإلنكلیزیّة تكونل وجود الخالف، لیس إّال أو بسبب المتطلّبات القانونیّة. في حا

  
لكم. وبالتّالي، تكونون مسؤولین عن الحفاظ على سریّة  FxProتستلمون، دون سواكم، أّي معلومات ترسلھا  16.3

 وخصوصیّة المعلومات كافّة التي نرسلھا لكم.
 

، حول أّي عملیّة تجاریّة، إتّصاالت العمیلقد نتواصل معكم من وقت آلخٍر، ووفقًا للقواعد النّافذة التى ترعى  16.4
 أسباب تسویقیّة، و/أو ترویجیّة.

   
ال نتحّمل أّي مسؤولیّة تجاه أّي خسارة قد تنشأ نتیجة تأخر وصول المعلومات المرسلة من جانبنا إلیكم أو  16.5

 نتیجة عدم وصولھا. 
 

 تسجیل اإلتّصاالت  17
 

نقوم بتسجیل المكالمات الھاتفیّة الّصادرة والواردة كافةً بینكم وبیننا ألغراض رصد الجودة، التّدریب، وألھداٍف  17.1
 رسائل اإللكترونیّة.ردشة والتنظیمیّة.  كما سنقوم بتسجیل أّي تواصل آخر بینكم وبیننا، بما في ذلك رسائل الدّ 

نحتفظ بحّق إستخدام ھذه التّسجیالت حیث نرى ذلك ضروری�ا، بما في ذلك على سبیل الذكر ال الحصر حاالت 
 الفصل في النّزاع.
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لموجباتنا التّنظیمیّة من دون بتزوید الّسلطات التنظیمیّة بھذه التّسجیالت عند الّطلب من أجل اإلمتثال  قد نقوم 17.2
 موافقتكم.

 
 یحّق لكم طلب نسخة عن التّواصالت المسّجلة. سنقوم بتزویدكم بھا إستناًدا إلى طلٍب خطّي من جانبكم. 17.3

 
 والضمانات اإلقرار 18

 
، اإلتفاقیّةبطرق أخرى إلبرام ھذه  م، أو إقناعكمأنّھ لم یتّم إرغامك ونوتضمن اإلتفاقیّة بموجب ھذه ونّ تقر 18.1

 .اإلتفاقیّةالراھنة إستناًدا إلى أّي تمثیل خالفًا لما ھو مدرج في ھذه  اإلتفاقیّة والم تبرم موأنّك
 

) من العمر في 18الثامنة عشر ( مقد بلغت مبأنّك ون)، تضمنصفة الفرد (أي شخص طبیعيّ  ونتتّخذعندما  18.2
 .اإلتفاقیّةوقت إبرام 

 
الراھنة،  اإلتفاقیّة مأنّھ بإبرامك ونصفة ھیئة مؤّسسة بشكٍل قانونّي (أي شخص إعتبارّي)، تضمن ونعندما تتّخذ 18.3

 لمكان التّأسیس.ن الّسلطة القانونیّة أو بأّي قانون م مھیئتكبالوثائق التأسیسیّة الخاّصة ب والن تخلّ 
 

ى سبیل الذكر ال الحصر، علثار كافّةً، بما في ذلك، على درایة بالمتطّلبات واآل مأنّك ونفضًال عن ذلك، تضمن 18.4
مسؤولة  FxPro. لن تكون اإلتفاقیّةإبالغ تحّددھا الّسلطة القانونیّة المحلیّة نتیجة إبرام متطّلبات أّي قیود أو 

 .كافّةً  تتعّھد اإللتزام بالمتطلّبات المعمول بھاالتالي ة، وبالمحلیّ  مسلطاتك معن أّي متطّلبات تفرضھا علیك
  

أّن التّداول بالعقود مقابل الفروقات ینطوي على مخاطر  حول بتحذیرٍ  مأنّھ قد تّم تزویدك ونوتضمن ونتقرّ  18.5
اإلستثمار في أكثر مّما  مالتّداول، ال ینبغي علیك خسارة كبیرة، وأنّھ نتیجة لطابع المضاربة الذي یتّسم بھ

 خسارتھ. ونتتحّمل
 

تعكس بشكٍل دقیق ظروفكم  حسابلفتح زّودتمونا بھا خالل تسجیلكم كما تقروّن وتضمنون أّن المعلومات التي  18.6
الّشخصیّة، وأنّكم لم تقّدموا أّي معلومات خاطئة أو مضلّلة. فضًال عن ذلك، تضمنون بأنّھ في حال أصبحت 

بالتّغییر في  أّي من المعلومات المقّدمة خالل عملیّة التّسجیل غیر صالحة، ستعلومننا بشكٍل فورّي وخطيّ 
 أوضاعكم.

 
أنّكم لن تعیدوا توزیع المعلومات المتعّلقة باألدوات المالیّة، على سبیل الذّكر ال الحصر، كما تقروّن وتضمنون  18.7

 ، ألّي طرف ثالث ألغراض تجاریّة.FxProمعلومات التّسعیر والبیانات التي تقّدمھا 
 

 تضمنون وتتعّھدون أّن: 18.8
a(  وخالیة من أّي حجوزات، أو رھونات األموال التي سوف تستخدمونھا للتّداول معنا ھي ملككم الخاّص

 أو رسوم أو إشارات؛
b(  ال تشّكل األموال عائدات مباشرة أو غیر مباشرة جّراء فعٍل غیر قانونّي أو إغفال، كما أنّھا لیست

نتیجة أّي نشاط إجرامّي یشّكل جریمة أصلیّة بموجب قوانین وأنظمة مكافحة غسل األموال النّافذة. 
لنا الوثائق  ونلطرف ثالث وتقّدم أوصیاءعن أو  م ممثّلینبصفتك اإلتفاقیّةذه بإبرام ھ واموما لم تق

 لطرف ثالث. أوصیاءأو  ینال كممثّل مبإسمك ونتتصّرف مطلّباتنا التنظیمیّة، فأنتالضروریّة للوفاء بمت
 

، ھي مستندات صالحة اإلتفاقیّةتضمنون أّن أّي مستندات أرسلت إلینا خالل عملیّة فتح حسابكم، وطیلة مّدة  18.9
وجدنا، وفق تقدیرنا المطلق، أّن أّي وثیقة غیر صحیحة أو غیر صالحة، فسوف نطلب وأصلیّة.  في حال 

 وثائق بدیلة. إّن عدم تقدیمكم لوثائق مماثلة من شأنھ أن یؤدي إلى اتّخاذ اإلجراءات التي نراھا ضروریّة.
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 إستبعاد المسؤولیّة 19
 

، ال نتحّمل أّي مسؤولیّة عن أّي خسارة نتیجة أّي FxProباستثناء حاالت اإلھمال أو اإلحتیال من جانب  19.1
 ، سواء صدر ذلك منكم أو من طرف ثالث بالنّیابة عنكم، في ما یتعلّق بعملیّاتكم معنا.أعمال و/أو تقصیر

 
بوجھ عام، ال یتحّمل أّي من الّطرفین مسؤولیّة الخسائر التي قد تنجم نتیجة أحداث غیر متوقّعة، في الوقت  19.2

، وال یتحّمل أّي طرف مسؤولیّة الخسائر التي لم تنجم عن أّي خرق للّشروط المنصوص علیھا اإلتفاقیّة سریان
 .اإلتفاقیّةفي ھذه 

  
یام بأّي نشاط، من أجل أن نكون قادرین على توفیر الخدمات لكم بموجب عندما نستعین بأطراف ثالثة للق 19.3

، سوف نبذل الجھود المعقولة كافةً قبل التّعاقد معھا. إّال أنّھ ینبغي علیكم أن تفھموا أّن مراقبة أنشطة اإلتفاقیّة
ل الجھود القصوى لتقلیل األطراف الثالثة ھذه یتخّطى حدود إمكانیّاتنا. وبالتّالي، تترّكز مسؤولیّتنا على بذ

لن ومع ذلك، نتیجة فعل و/أو تقصیر من الّطرف (األطراف) الخارجّي (ة).  ھادوالخسائر التي یمكن أن تتكبّ 
نكون مسؤولین عن أّي خسارة قد تعانون منھا جّراء أّي أعمال و /أو إغفاالت مماثلة من مزّودي الّسیولة من 

 الّطرف الثالث، إّال في حال تصّرفنا نحن بإھمال. 
 

تجاه بأّي عملیّة معنا على مسؤولیّتكم الخاّصة، وال نتحّمل أّي مسؤولیّة تقّرون وتوافقون على أنّكم تقومون  19.4
 أّي خسارة من أّي نوع كانت نتیجة نشاط تداولكم معنا، إّال في حال حدوث أّي مخالفة من جانبنا.

 
لن نكون مسؤولین عن أّي خسائر مباشرة، غیر مباشرة، تبعیّة، عرضیّة، و/أو خاّصة (على سبیل الذّكر ال  19.5

 النّاتجة عن إخاللكم بالعقد. األرباح، خسائر التّداول و/أو الّرھانات، أو األضرار) خسائر فيالحصر 
 

 ، لن نكون مسؤولین تجاھك نتیجة:اإلتفاقیّةوبصرف النّظر عن أّي أحكام أخرى في ھذه باإلضافة إلى ذلك،  19.6
a(  و/أو تقصیر من جانبكم؛أو أي فعل /ّي قانون وألأو خرق  ،باإلتفاقیّةإھمال، أو إحتیال، أو إخالل 
b( ،إّال في حاالت سوء التصّرف من جانبنا؛ عدم توفّر البرنامج و/أو أنظمتنا 
c(  عدم تمكنّكم من دخول برامجنا و/أوFxPro Direct  أو أّي نظام آخر، أو أّي تأخیر قد تعانون منھ

 .اقمنا نحن بھما لم یكن ذلك نتیجة مخالفة عند محاولة اإلتّصال بأّي من موّظفي دعم العمیل، 
d(  إتّخاذنا لتدابیر تضمن اإلمتثال ألي من القوانین واألنظمة النّافذة، بما في ذلك عندما نمنع من معالجة

 أّي تعلیمات صدرت منكم، والتي قد تؤّدي إلى مخالفتنا للقوانین المعمول بھا.
e( .أّي حدث آخر و/أو ظرف خارج عن سیطرتنا 

 
. لن نكون مسؤولین عن أّي تأخیر، FxPro Directلن نكون مسؤولین عن أّي فشل في دخول البرنامج و/أو  19.7

نقل المعلومات عبر أّي شبكة، على سبیل الذّكر ال الحصر، نتیجة فشل في التّسلیم، أو أّي خسارة أو ضرر 
 اإلنترنت.

 
بما في ذلك ساریة المفعول بصرف النّظر عّما إذا كنّا،  اإلتفاقیّةتكون القیود و/أو اإلستثناءات الواردة في  19.8

 تقومون بھا ضّد الّشركة. دعاوى، أو أّي على علٍم بأّي خسائر قد تتكبّدونھاموّظفینا و/أو الّشركات التّابعة لنا، 
 

أّي تعلیمات أو إشارات أو نصائح من  مبطرٍف ثالث، و/أو اتّبعت مقد وثقت لن نكون مسؤولین في حال كنتم قد 19.9
و/أو نقل إستراتیجیّات التّداول مّما أدي إلى إحالل الخسارة بكم. طرف ثالث، بما في ذلك إشارات التّداول، 

تدركون أّن الخدمات التي نقّدمھا ھي على أساس التّنفیذ فقط وبالتّالي لسنا مسؤولین عن أّي خسائر قد تتكّبدونھا 
 لّظروف. نتیجةً لھذه ا
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، "المستشارون algorithmsأّي حلول تتعّلق بالتّداول مثل ون بتحمیل، تثبیت و/أو إستخدام تقومعندما  19.10
)، لن نكون مسؤولین عن أّي خسائر قد تتكبّدونھا Trailing Stops)، أو تعّقب نقاط التّوقف (EAالخبراء (

بسبب ھذا اإلستخدام. إن الحظنا أنّكم تقومون باستخدام أّي من ھذه الحلول، خالفًا لحسن النیّة أو الّشروط 
 .اإلتفاقّیة، نحتفظ بحّق إنھاء اإلتفاقیّةالمنصوص علیھا في ھذه 

  
 التّعویضات 20

 
عند الّطلب، عن كافّة اإللتزامات، والتكالیف، والمصاریف، واألضرار (بما في ذلك  تقومون بالتّعویض علینا، 20.1

تلك التي تطال الّسمعة)، والخسائر (على سبیل الذّكر ال الحصر، الخسائر المباشرة، أوغیر المباشرة، أو 
عویض الكامل ) التي التبعیّة) والفوائد، والغرامات والتّكالیف والمصاریف المھنّیة (المحتسبة على أساس التّ 

 نتكّبدھا نتیجة:
a(  ؛لإلتفاقیّةخرقكم 
b(  لنا؛ و/أوتقدیمكم ألّي معلومة خاطئة أو مضلّلة 
c( اإلتفاقیّة تنفیذ. 

 
 بشكٍل عام، التّعویض یعني مبلغًا من المال یدفع كتعویٍض عن الخسائر المتكّبدة. 20.2

 
 أحداث خارجة عن سیطرتنا (قّوة قاھرة) 21

 
یشیر ھذا القسم إلى األحداث التي یمكن أن تطرأ من وقت آلخر، والتي تحول دون أدائنا لموجباتنا بشكٍل  21.1

")جزئّي أو كلّي  "أحداث معّینة  وتشمل األحداث المعیّنة على سبیل الذّكر ال الحصر: .(
a(  القضاء والقدؤ، إنتشار إجتماعیّة، إقتصادیّة، أحداث حكومیّة، طبیعیّة، تكنولوجیّة، سیاسیّة، أحداث أّي

 وباء، حاالت الطوارئ المدنیّة، عمل إرھابّي، إنقطاع خدمة المرافق أو توقّفھا؛
b(  فشل في أداء الّطرف الثالث، أّي تدمیر یسبّبھ اإلنسان أو أّي حدث مماثل یكون خارًجا عن سیطرتنا

 المعقولة؛
c( عات في أنظمتنا، أو بنیتنا التحتیّة حاالت األعمال غیر المشروعة، األخطاء، اإلخفاقات أو اإلنقطا

 التكنولوجیّة أو غیرھا (بغّض النّظر إن كانت تابعة لنا أو لطرف ثالث) بما یضّر خوادمنا؛
d(  ،أو أّي إجراء من ھیئة رسمیّة أو أّي تعدیل على موجباتنا تغییرات في التّشریعات المعمول بھا

 عة؛نظیمیّة نتیجة أحداث غیر متوقّ القانونیّة أو التّ 
e(  یمكننا التنبؤ بھ و/أو منع حدوثھ؛أّي عمل أو تقصیر من جانب مؤّسسة مالیّة أو غیرھا ال 
f( أّي حدث یمنع البرنامج أو األنظمة من العمل بشكٍل منتظم أو اعتیادّي؛ 
g(  ،حاالت الّسوق غیر الطبیعیّة، مثل تقّلب الّسوق الّشدید، أو عدم إستقرار األسواق، أو القطاع ككّل

یمنعنا من تقدیم خدماتنا على نحٍو منّظم، بما في ذلك الحاالت التي ال یمكننا فیھا تلّقي البیانات مّما 
 و/أو نتلقّى بیانات غیر صحیحة من مزّودي الّسیولة لدینا؛

h(  ضمن المعقول.حدث آخر و/أو ظرف ال یمكن توقّع حدوثھأّي ، 
  

سیطرتنا، وعلى الّرغم من احتمالیّة حدوثھ بشكٍل معقول، " ھو حدٌث خارج عن الحدث المعیّنإن " تجّنبًا للشّك،
 ال یمكننا أن نتوقّع حدوثھ أو نكون على استعداد لھ، أو نمنع حدوثھ.

 
أو  اإلتفاقیّةقد حصل، من دون اإلخالل بأّي من حقوققنا األخرى ضمن إطار ھذه  حدثًا معّینًاعندما نقّرر أّن  21.2

 القانون، یجوز لنا إتّخاذ اإلجراءات التّالیة:
a( إبالغكم عندما یكون لدینا الوقت الكافي للقیام بذلك في ظّل الّظروف؛ 
b(  ؛تخفیض الّرافعة المالیّةالھامش المطلوب/ زیادة متطّلبات 
c( زیادة الفروقات الّسعریّة؛ 
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d( ) بفروقاتتطبّق فقط على الحسابات تغییر الفروقات السعریّة الثابتة إلى فروقات سعریّة متحّركة 
 )؛ثابتة

e(  :إغالق أّي صفقة (صفقات) مفتوحة بالّسعر المتوفّر في الّظروف الّراھنة، والتي تشمل 
a"متوّسط الّسعر المرّجح. جمع أّي صفقات مفتوحة أو إغالقھا ب" 
bالتّعدیالت على أّي صفقة (صفقات) مفتوحة. . طلب 

f( بخدماتنا؛ تعلیق، تحدید أو تقیید تزویدكم 
g(  على أساس عدم قدرتنا لإلمتثال بھ بعد اآلن؛ اإلتفاقیّةتعدیل أّي جزء من 
h( وقف التّداول؛ 
i(  ،منعكم من الّدخول أو إستخدام البرنامجFxPro Direct أو أّي نظام آخر؛ 
j( إجراء التّعدیالت الّالزمة على الّصفقات المفتوحة؛ 
k( الّسماح بوظیفة اإلغالق فقط؛ 
l(  معالجة أّي طلب سحب من حسابكم (حساباتكم)؛رفض أو تأخیر 

m(  ھافرض شروط خاّصة أو مختلفة في ما یتعلّق یأّي أمر من أوامركم في ما یتعلّق بحجم األداة، تقّلب ،
 سیولتھا، من بین أمور أخرى؛و/أو 

n( إزالة أو تعلیق أّي منتج مؤقتًا، أو تغییر أّي من مواصفات العقد؛ 
o(  و سیاسة تنفیذ األوامر الخاّصة بنا. اإلتفاقیّةممارسة أّي حّق معطى لنا بموجب ھذه 

 
سوف نبذل كّل ما في وسعنا لنستأنف تقدیم الخدمات بشكٍل منتظم في أقرب وقت ممكن. عندما یتعذّر ذلك  21.3

 مصالحنا، حیث أمكن.الضروریّة التي یجب اتّخاذھا لحمایة مصالحكم و باإلجراءتبشكٍل قطعّي، سنعلمكم 
 

، ال نكون قد حدٍث معیّن، بسبب اإلتفاقیّةفي إطار ھذه  مفي حال لم نتمّكن من أداء أّي من موجباتنا تجاھك 21.4
 أخلیّنا باإلتفاقیّة.

 
 تعدیل اإلتفاقیّة 22

 
على سبیل الذّكر ال  ، من وقٍت آلخر ومن دون موافقتكم، وتحدیًدا،اإلتفاقیّةنحتفظ بحّق تعدیل أّي جزء من  22.1

الحصر، في الّظروف التي نرى فیھا أّن تعدیالت مماثلة ضروریّة لإلمتثال ألّي موجب ضمن اإلطار 
 التنظیمّي. في ھذه الظروف، سنعلمكم بشكٍل خطّي أو من خالل الموقع اإللكترونّي.

  
صید لصالحنا أو تلحق الّضرر بكم، تصبح حیث نرى أّن أّي تعدیالت تعّد جوھریّة و/أو من شأنھا أن تغیّر الرّ  22.2

تعدیالت مماثلة ساریة المفعول في التّاریخ المحّدد باإلشعار المرسل من جانبنا إلیكم، من أجل تزویدكم بإشعار 
 .اإلتفاقیّةمسبق فضًال عن حقّكم في إلغاء 

 
عندما ال توافقون على التّعدیالت التي أجرتھا الّشركة. بالّطریقة نفسھا، نحتفظ بالحّق  اإلتفاقیّةیحّق لكم إنھاء  22.3

 عندما ال توافقون على أّي من التّعدیالت التي یمكن أن نقوم بھا. اإلتفاقیّةفي إنھاء 
 

 شعار الخاّص بنا خالف ذلك.ستؤثّر التّعدیالت كافّةً على األعمال التجاریّة الّساریة بینكم وبیننا، ما لم یذكر اإل 22.4
 

. إّن الّنسخة المعمول اإلتفاقیّةتقع على عاتقكم مسؤولیّة أن تبقوا على إّطالع على التّغییرات التي نجریھا على  22.5
بھا في أّي وقت تكون الّنسخة األخیرة المتوفّرة على الموقع اإللكترونّي. في حال حدوث نزاع، یُعَمل بالنّسخة 

 توفّرة في وقت حدوث النّزاع.األخیرة الم
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 اإلنھاء 23
 

أیّام عبر البرید  7في أّي وقت كان وألّي سبب كان من خالل تزویدنا بإشعاٍر قبل  اإلتفاقیّةیمكنكم إنھاء  23.1
 ، شرط أّال تكون ھناك صفقات مفتوحة على حسابكم، أو التزامات معلّقة تجاھنا.اإللكترونيّ 

 
أیّام على األقّل، إّال  7في أّي وقت كان وألّي سبب كان من خالل تزویدكم بإشعاٍر قبل  اإلتفاقیّةیمكنكا إنھاء  23.2

، سنوم بتحدید اإلتفاقیّةعندما نقّرر إنھاء . 23.3في حال حصول أّي من األحكام المنصوص علیھا في البند 
 وفق ما نراه مناسًبا.تاریخ اإلنھاء وسنباشر بإغالق الّصفقات المفتوحة كافةً على حسابكم، 

 
 سنقوم بإنھاء اإلتفاقیّة على الفور في الحاالت التّالیة: 23.3

a(  من جانبكم؛ اإلتفاقیّةخرق أّي جزء من أجزاء 
b(  عندما نرى، وفقًا ألسباب معقولة، أنّكم لم تتصّرفوا بحسن نیّة، بما في ذلك على سبیل الذّكر ال

أم ال، قد أسأتم إستخدام سیاسة "الحمایة من الّرصید  الحصر، عندما نقّرر أنّكم، بكامل إرادتكم
الّسلبي". ویشمل ذلك، على سبیل الذكر ال الحصر، تغطیة ظھوركم باستخدام حسابات تداول متعّددة، 

 مع عمیل آخر. باتّصالنفسھ أو  مالخاّص بك سواء ضمن ملّف التّعریف
c(  ؛مشملكت إفالس أو تصفیة تبإجراءاإصدار طلب، أمر، قرار أو أّي إعالن آخر یتعلّق 
d( یرجى أخذ العلم أنّھ في حال وفاتكم، تشّكل األموال المتوفّرة في حساباتكم جزًءا  وفاتكم أو عجزكم)

 من تركتكم)؛
e( خرقكم ألّي قانون معمول بھ، على سبیل الذكر ال الحصر، أنظمة مكافحة غسل األموال؛ 
f(  أّي سیاسة أخرى من سیاساتنا أو إجراءاتنا.تصّرفتم بما یتعارض مع سیاسة تنفیذ األوامر أو 

  
 تجاھنا. مال یعني إلغاء مسؤولیّاتك اإلتفاقیّةإّن إنھاء  23.4

 وبشكٍل فوري: معن تسدید، و/أو نتمتّع بالحّق في خصم ما یلي من حسابك مسؤولین تبقون
a( أّي مبلغ مستحّق لنا؛ 
b(  ؛اإلتّفاقیّةأّي نفقات تكبدناھا نتیجة إنھاء 
c( ینشأ بعد ترتیٍب أو تسویة. أّي ضرر 

 
، إّال ، سنقوم بتحویل األموال المتاحة في حسابكم إلیكم، بعد خصم أّي مبلغ معلّق مستحّق لنااإلتفاقیّةعند إنھاء  23.5

 في الحاالت التي ال یجیز فیھا القانون لنا القیام بذلك. 
 

 القانون النّافذ والوالیة القضائیّة 24
 

) قواعد سلطة دبي للخدمات aتفّسر على أنّھا تشمل:  اإلتفاقیّةالمعمول بھا في ھذه  القوانینأّي إشارة إلى  24.1
كما تطبّق من وقت  المعمول بھا ) القوانین واألنظمة والقواعدcقواعد الّسلطة التنظیمیّة المعنیّة؛ و) bالمالیّة؛ 

 آلخر، حسبما یطبّق على ھذه اإلتفاقیّة. 
 

في المحاكم  FxProلقوانین مركز دبي المالّي العالمّي. تعالج أّي قضایا أو تسویات تشملكم و  اإلتفاقیّةتخضع  24.2
 مركز دبي المالّي العالمّي.المختّصة في  

 
 أحكام عاّمة 25

 
 موجباتكم نقل أو التّنازل عن أّي حّق من حقوقكم و/أوال یجوز لكم، وتحت أّي ظرف من الّظروف،  التّنازل: 25.1

ومع ذلك، یمكننا نقل أو إحالة أّي من حقوقكم و/أو موجباتكم في إطار  لشخٍص آخر. اإلتفاقیّةفي إطار ھذه 
 .باإلتفاقیّةھذه اإلتفاقیّة لشخٍص آخر، على أن یوافق ھذا الّشخص على اإللتزام 
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اإلتفاق الكامل بینكم وبیننا، وتحّل محّل أّي إتفاقیّات سابقة، ووعود،  اإلتفاقیّةتشّكل ھذه  اإلتّفاق الكامل: 25.2

وضمانات، وإقرارات، وتفاھمات بینكم وبیننا، سواء كانت خطیّة أو شفھیّة. توافقون على أنّكم لن تحصلوا 
 .اإلتفاقیّة الم تنّص علیھ ضماناتأو  ات، تأمینت، تمثیالاتتعویض في ما یتعلّق بأّي تصریحعلى أّي 

  
ا من بند و/أو جزءً  اإلتفاقیّةمن  اجزءً محكمة مختّصة أّن  تفي حال، وألّي سبب من األسباب، إعتبر اإللغاء: 25.3

رة متأثّ  غیر اإلتفاقیّة، وتبقى بقیّة اإلتفاقیّة، عندھا یتّم إلغاء ھذا القسم أو الّشرط من معیّن غیر قابل للتّنفیذ
 ونافذة.

  
ال یشّكل الفشل أو التأخیر الّصادر من جانبنا لممارسة أّي حّق أو تعویض تنّص علیھ التأخیر أو التّقاعس:  25.4

اإلتفاقیّة أو القانون تنازًال عن ھذا الحّق أو عن أّي حّق آخر أو تعویض آخر، وال یقّید أو یحول دون ممارسة 
إّن ممارسة ھذا الحّق بطریقة جزئیّة أو كلیّة ال تقیّد ھذا الحّق أو أّي حق آخر أو تعویض آخر في وقت الحق. 

 أو تحول دون ممارسة ھذا الحّق أو أّي حق آخر أو تعویض آخر في وقت الحق.
 

 معنى عدٍد من المصطلحات والعبارات: 25.5
a(  تحمل معنًى  اإلتفاقیّةفي  مائلما لم تتّم اإلشارة إلى العكس، المصطلحات والعبارات المكتوبة بخّط

 محّدًدا.
b(  (وفق ما ھو مناسب) بصیغتي المفرد والجمع مائلیمكن إستعمال المصطلحات المكتوبة بخّط. 
c(  إّن اإلشارة إلى أّي نظام أساسي أو إلتزام قانونّي ھي إشارة إلیھ كما یمّدد أو یعاد إصداره من وقٍت

 آلخر.
d(  بما في ذلك أّي معلومة) إشارةً إلى الوثیقة كما تّم تعدیلھا من وقٍت  مزّودة)تعتبر أّي إشارة إلى وثیقة

 آلخر.
e( على أنّھ " یشمل، على سبیل الذّكر ال الحصر".بما في ذلك/یفّسر إستخدام مصطلح "یشمل " 
f(  تفسیر تؤثّر على أّي "أقسام فرعیّة"، "بنود" أو "عناوین" تّم إدراجھا ألغراض المالءمة لیس إّال وال

 .اإلتفاقیّة
g(  كتابة بعض الفقرات، أو المصطلحات أو العبارات بخّط عریض لتسھیل الّرجوع إلیھا لیس إّال. تكون

 علیكم أن تتأّكدوا من قراءة ھذه المصطلحات بالكامل.
h( .أّي موجب على العمیل بعدم القیام بأمٍر ما یشمل الموجب بعدم الّسماح بحصول ھذا األمر 
i( أو أّي حیث یتّصف تصریح معیّن ب"طالما العمیل ع) "لى درایة باألمر " أو " على حّد علم العمیل

بأنّھ قد تّم بعد تحقیٍق متأٍن عبارة مشابھة)، یعتبر ھذا التّصریح على أنّھ یتضمن تصریًحا إضافی�ا 
 ودقیق.

 
"اإلقرار إّن البنود من األقسام "تفاھم الّطرفین"، "السریّة وحمایة البیانات"،  الّسریان بعد اإلنھاء: 25.6

و"أحكام  " القانون النّافذ والوالیة القضائیّة""، والّضمانات"، "إستبعاد المسؤولیّة"، "التّعویضات"، "اإلنھاء
 .اإلتفاقیّة، تبقى ساریة المفعول حتّى بعد إنھاء اإلتفاقیّةعاّمة" أو أّي بنود اخرى ضروریّة لتنفیذ معنى 
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 قاموس المصطلحاتالجدول أ: 
 
، یحفظھ فرید: یعني حساب (حسابات) التّداول و/أو المحفظة (وفق ما یقتضیھ الّسیاق)، لدیھ رقم الحساب  .1

 .FxProمن خالل منّصات التّداول الخاّصة ب العمیل ألغراض التّداول باألدوات المالیّة
 

القابضة كافّةً  و/أو الشركات تعني أّي شركة أو ھیئة، بما في ذلك الّشركات التّابعة للّشركة كافةً : ھیئة تابعة  .2
، أو مراقبة FxProتراقب ، والّشركات التّابعة للّشركة القابضة كافةً، و/أو أّي ھیئة أخرى FxProالتّابعة ل

أو و/أو غیر مشتركة و/بة مشتركة ا، سواء كانت تحت رقFxPro، أو تحت رقابة مشتركة مع FxProمن 
 FxProو Ltd. FxPro Financial Servicesوتحّنبًا للشّك، على سبیل الذّكر ال الحصر، حالف ذلك.

UK Limited وFxPro Group Ltd. ھي ھیئات تابعة لFxPro. 
 

توثّق یعني الّشخص المخّول صراحة من العمیل بالتصّرف بالنّیابة عنھ؛ : الممثّلون المفّوضون أو المحامي  .3
 بنسخة عنھا. الّشركةالعالقة المذكورة أعاله من خالل وكالة، تحتفظ 

 
تعني من اإلثنین حتّى الجمعة بالكامل، باستثناء أّیام العطل الرسمیّة، أو العطل الخاّصة التي تغلق : عملال أیّام  .4

كومة اإلمارات العربیّة المتّحدة. قد تتطّلب أو ح فیھا المؤّسسات الخاّصة وفقًا ألمٍر من حكومة إمارة دبي
في حاالت مشابھة، بعض األوامر التي نتلقاھا التّنفیذ من خالل الھیئات التّابعة لنا، أو إبرام العملیّات معھا. 

في الوالیة القانونیّة الخاّصة بالھیئة  یوم عملتمریر األمر أو استالمھ  فیھ وعندما ال یكون الیوم الذي یتمّ 
 التّالي لھذه الوالیة.یوم العمل  ابعة، یتّم عندھا تنفیذ األمر فيالتّ 
 

كافةً بما في ذلك الفوارق الّسعریّة، العموالت،  ب التّكالیفتحتس. حساباتكم (حسابكم): تعني عملة عملة الّرصید  .5
 والمقایضات، بھذه العملة.

 
ما والتي یمكن استخدامھا للتّداول و/أو المراھنة على األدوات  حسابٍ : یعني األموال المتوّفرة في الّرصید  .6

 المالیّة.
 

.  تحتسب DFSAوتحفظ للعمیل وفق أحكام وقواعد  FxProتعني األموال التي یتّم دفعھا ل أموال العمیل:  .7
لصفقة مفتوحة، ، زائد أو ناقص أّي أرباح محقّقة أو غیر محقّقة حسابھعلى أنّھا أموال یودعھا العمیل في 

 أو مستحّق لھ منھا.   للّشركة العمیلزائد أو ناقص أّي مبلغ متوّجب على 
 

، والتي ھي عبارة عن تداوالت خارج البورصة، ھي بمثابة العقود مقابل الفروقات العقود مقابل الفروقات:  .8
مّما یتیح إغالقھا. وفي الفترة ما بین إبرام اإلتفاقیّة الفرق في قیمة أداة مالیّة أو عملة معّینة بإتفاقیّات للتّداول 

أخرى من دون الحاجة أو أدوات مالیّة  بعمالت معیّنة بتكرار اآلثار اإلقتصادیّة المترتّبة على التّداولللعمالء 
 .ا اإللكترونيّ على موقعن نقّدمھاتتوفّر قائمة كاملة بالعقود مقابل الفروقات التّي فعلی�ا؛  ھذه األصول إلى امتالك

 
 : یعني الّرصید زائد أو ناقص أّي ربح أو خسارة نتیجة الّصفقات المفتوحة.صافي الّرصید  .9

 
10.  FxPro Direct تعني :.http://direct.fxpro.ae. http://direct.fxpro.ae . 

 
: تعني أّي طلب قمتم بھ لھ عالقة بحسابكم، غیر أمر بیع أو شراء أّي من األدوات المالیّة المتوفّرة التّعلیمات  .11

 على منّصتنا (منّصاتنا).
 

 ما ألغراض فتح صفقة معیّنة. حسابٍ : یعني األموال المطلوبة المتوفّرة في الھامش المطلوب  .12

http://direct.fxpro.ae/
http://direct.fxpro.ae/
http://direct.fxpro.ae/


 
 

FoxPro Global Markets MENA Limited  / إتفاقیّة العمیل 
Page 23 of 24 
 

 
 : یعني األموال المطلوبة للحفاظ على صفقة ویحتسب على أنّھ صافي الّرصید/الھامش. مستوى الھامش  .13

 
تعني طریقة التّنفیذ حیث نعمل كأصیل بالنّسبة لتداوالت العمیل كافةً فیما نقوم في الوقت : جھة أصیلة للّربط  .14

المخاطر" بما أّن الّشركة لن نفسھ بربط ھذه التّداوالت مع طرف مقابل. ویعرف ذلك ب" األصیل الخاٍل من 
 تأخذ الّصفقة في سجّل الملكیّة الخاّص بھ.

 
یعني الحساب الذي تحتفظ بھ مؤّسسة مصرفیّة ألغراض حفظ أموال العمیل. یحفظ الحساب : حساب منفصل  .15

 باألمانة ویكون العمالء المستفیدین النّھائیّین، وفق القواعد المعمول بھا.
 

 حیث یطبّق التّوقیت الصیفّي). 3(أو توقیت غرینتش + 2: یعني توقیت غرینتش+توقیت الخادم  .16
 

 : یعني تاریخ إیفاء األموال.تاریخ إستحقاق القیمة  .17
 

(أي إیداع  FxProتمویل حساباتھ في تعني الحساب، الذي یتمتّع برقٍم فرید، یحفظھ العمیل ألغراض : الحافظة  .18
 " المتوفّرة على موقعنا اإللكترونّي.FxProیرجى مراجعة الوثیة المعنونة "حافظة  األموال، سحبھا وتحویلھا).

 
 . FxPro Directو www.fxpro.ae/mena: یعني الموقع اإللكترونيّ   .19

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fxpro.ae/mena
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