
شــروط التعامل  /  التـداول

الدخول لمنصة التداول:
      تستخدم منصـــة التــداول إلرسال واستالم وتــأكيد تنفيذ األوامر، وفقاً لظروف السوق السـائدة

والقواعد واللوائح السارية.
      توافــق الشركة على منح العميل حق الدخول إلى منصة التداول واستــخدامها، حيث يكون لكل

عميل كلمة مرور خاصة به.
      يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن جميع عمليـــات التداول المنفذة من خالل النظام اآللي،
بما في ذلك مخــاطر المسؤولية المــالية عن الصفقــات التي تنفذهـا أطراف ثالثة غير المصرح بها.
      العميــل مسؤول عن مراقبة حســابه (حساباته)، ويجب على العميــل إخطار الشركة كتابياً فوراً

إذا علم بأي مما يلي:
         أي خسارة أو سرقة أو استخدام غير مصرح به لكلمة مرور العميل.

         أي إخفاق من جانب العميل في تلقي رسالة تفيد بأنه قد تم استالم و / أو تنفيذ األمر. 
         أي إخفاق في الحصول على تأكيد دقيق لتنفيذ األمر.
         أي إيصال لتأكيد و / أو تنفيذ أمر لم يقدمه العميل.

أو المراكز أو سجل التعامالت.          أي معلومات غير دقيقة في أرصدة الحساب 

  2.    تنفيذ األوامر:
أية أوامـــر تنفيـــذ فوري على سعر الســوق والتي يرسلها العميــل عبر منصـة التداول        تعتـــبر 

الخــاصة بالشـركة، بمثــابة طلـب ال رجعة فيه، وسيتم تنفيذها فوراً من قبل الشركة.
      يتم تنفيذ جميع التداوالت عبر اإلنترنت من خالل منصات تداول الشركة. 

      التداول عبر اإلتصال بهاتف الشركة هو خيار الطوارئ فقط. 
      قد يؤدي أي فشـــل للنظــــام إلى عدم تنفيــــذ األمر وفقـــاً لطلـب العميل أو عدم تنفيذ األمر   

على اإلطالق.
      إذا أجــرى العميــل بأي شكــل من األشكــال التداول الخــاطىء، بما في ذلك، على سبيل المثال
أو التــداوالت غيــر ال الحصـــر، اإلستراتيجيــات التي تهـــدف إلى استغـــالل األخطـــاء في األسعـــار 
الصحيـــحة (ما لم يتـــم تحـــديد خـــالف ذلك في شـــروط التداول) أو اإلستراتيجيات التي تحظرها

أو أكثر من اإلجراءات التالية: شروط تداول الشركة، فإنه يحق للشركة اتخاذ واحد 
         ضبط األسعار وفروق األسعار المتاحة للعميل. 

         السحب من حساب العميل أية أرباح تجارية اكتسبــها من خالل إساءة استخدام شروط التداول.
         حظر حساب العميل مع إشعار مسبق. 

أنواع الحساب واألدوات واإلستراتيجيـــات والمنتجات األخرى المتاحة للعميل.           الحد من قائمة 
         إنهاء العالقة مع العميل على الفور عن طريق إعطائه إشعاراً خطيا.    

      جميع األوامر يتم تنفيذها وفقاً لسعر السوق. 
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      تحتفظ الشـــركة بالحـــق في إلغاء وحذف أي تعامل / أمر معلق يتم تنفيذه بسـعر غير صحيح  
ودون إشعار مسبق.

      تحتفظ الشركــة بالحق في تعديل الفروقات السعرية على جميع المنتجــات أو منتجات مختارة
طوال فترة البيانات اإلخبارية وفي جميع األسواق المتقلبة.

      تقوم الشركة بإخطار العميل عبر وسائل التواصل المتاحة، في حال تغيير عموالتها و/أو رسومها
و/أو متطلبات الهامش و/أو المدفوعات و/أو الرافعات المالية و/أو إغالق أو تعديـل أنواع الحسابات المتاحة.

       يجــب أن يدرك العميــل ويقبــل أن جميــع األوامــر يتم تنفيذها تلقائيــاً وفقاً ألسعـار السوق.     

األوامر المعلقة:
      جميع األوامر المعلقة مضمونة وفقاً لسعر السوق.  

      يجــــب تقديــــم جميــع األوامر المعلقة وفقـــاً لمواصفات المنتجــات أو األدوات المتاحة على
موقع الشركة.

      بمجــــرد أن تصبــــح األوامر المعلقـــة قيد التنفيذ، سيـرفض نظام الشركة محاولة أي إلغاء أو
تعديل خالل ذلك الوقت.

إلغاء األوامر: 
أنواع المــراكز (مثل أوامر جني األرباح وأيقاف  أو        تحتفــــظ الشركــــة بالحق في الحــــد من عدد 
أية مراكز تتجــــــاوز ذلــك الحــد. الخســــارة وأوامر الشــــراء والبيـع) في حســــاب العميـل وإغالق 

ويقبل العميل ويتعهد بعدم تجاوز هذه الحدود.
آخر يوم عمل في األسبوع.        أية أوامــــر معلــقة سيتـــم إلغــــاؤها تلقائياً بعد إغالق األسواق في 

الحسابات غير النشطة:  
       إذا لــم يقــم العميــل بالتـــداول على الحســــاب لمـدة تزيـــــد على (3) ثالثـــة أشهر ، فسيتم

إزالة الحساب تلقائياً من نظام الشركة إلى األرشيف.
أية صفقات ، وقد تطلب        سيُطلـــب من العميـــل بعد ذلك إعادة تفعيــل الحساب قبل البدء في 

الشركة مستندات إضافية من العميل إلعادة تنشيط الحساب.

أخطاء التداول:
      في حال حدوث خطــــأ في التداول في حســـاب العميل ، فـــإنه يجب عليه إرسال بريد إلكتروني 

إلى قسم الدعم في الشركة على الفور.
      ستحتــــاج الشركــــة إلى المعلومــــات التــــالية لتتمكن من مســاعدة العميل في هذا الصدد:

         إسم العميل الكامل. 
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         رقم حساب العميل.
         وصف مفصل للحالة. 

         رقم المركز في حساب العميل إن أمكن. 
         معلومات اإلتصال المباشر بالعميل. 

      يجب على العميل اإلبالغ عن أي خطأ قام به في التداول في غضون 24 ساعة.
      سيتم تعديل أي خطأ في التداول إن كانت الشركة سبباً فيه. 

تصفية الحسابات:
      تحتفظ الشركة بالحق في إنهاء العالقة مع العميل في حال مخالفة العميل ألنظمة التداول السارية. 

7.2.  وفقـــاً لنوع الحســاب وأحكــام اتفاقــية التعامل/التداول ، عندمـــا يتم الوصــول إلى مستوى 
التصـفية المتفـق علـيه ، سـتتم تصـفية )إغالق( المـركز المفتـوحة تدريجـياً إلى أن يرتفـع مستوى 

الهامش عن مستوى التصفية.

7.3.  الحســاب الذي ال يحمل سوى مراكز تحوط مفتوحة تتســاوى فيه عدد مراكز الشــراء مع عدد 
مـراكز البيع لكل أداة متداولة يبقى بال حــاجة إلى تعزيز مــالي إلى أن يتم إغالق أي منها دون اآلخر 
أو إضافة مركز جديد إليها ، حينها تُعامل تلقائياً جميع مـراكز التحوط معاملة المراكز العادية ويتم 
حسـاب هوامشها المطلـوبة ومسـتويات تصـفـيتها بنـاًء على ذلك ووفـق ســياسـة الشـركة وما تم 

اإلتفاق عليه. 

      قد ال يتم حـــذف األوامـــر المعلقـــة على مستـــوى التصفيـة إذا كان هناك هوامش كافية على
الحساب لتفعيل هذه األوامر.

      سيتــــم إلغــــاء األوامر المعلقـــة على مستــوى التصفية إذا لم يكن هناك هوامش كافية على 
الحساب لتفعيل األوامر.

      قد تتم تصفية الحسابات وفقاً ألحكام هذه االتفاقية. 
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