
 

 

ذ م مإي دي إس سيكيوريتيز  

شروط األعمال 
  دي   إي  م  م  ذ  سيكيوريتيز  إس   دي   إي  بين  العالقةالشروط  هذه  األعمال  شروطتُنّظم

  لك  وينبغياالقتضاء  حسب أنتمو   أنت   والعميلاالقتضاء  حسب نحن  و إس  إس

  فتح   طلب  تقديم   قبل   وذلك  وحرص  بتمعن    بنا  الخاصة  العميل  اتفاقية  تضم  التي  المستندات  قراءة 

 بنا،  الخاصة  العميل  اتفاقية  في  شيء  أي  تفهم  لم  إذاإس  إس  دي   إي   إلى  بك  الخاص  الحساب

 هنيةالم المشورة  التماس  أو المعلومات من المزيد  لطلب  إس   إس دي   إي مع التواصل  لك ينبغي

إس إس دي إي مع التعامل أو  تداول  أمر أي  تقديم  أو  حساب فتح قبل المستقلة 

إي دي إس إس مرخصة وخاضعة لرقابة هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات  

للتداول في األوراق المالية وممارسة نشاط  هيئة األوراق المالية والسلع لعربية المتحدة  ا

الوساطة في المشتقات والعمالت غير المنظمة في السوق الفورية ويقع مقر عملنا الرئيسي  
، أبوظبي، اإلمارات  ب  في الطابق الثامن، برج سي آي، طريق الكورنيش، ص 

بتنفيذ أعمالها وتعامالتها معك والتواصل معك وفقاً    إس تلتزم إي دي إس  المتحدةالعربية  

للقانون الساري، والذي يتضمن، على سبيل المثال ال الحصر، قواعد ولوائح هيئة األوراق  

المالية والسلع 
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من التأثيرات المترتبة على هذه الشروط    نت غير متأكدتح الحساب إن كال تقوم بتقديم طلب ف
وبمجرد إرسال طلب فتح الحساب إلى إي دي إس  أو طبيعة المخاطر التي تنطوي عليها

هذه الشروط عالقتك مع إي دي إس إسإس، ستحكم
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عالقتنا والشروط والمصطلحات المعّرفة 

طلب فتح  وكذلكالشروطهذه األعمال تخضع عالقتنا معك لشروط  

وإخطار التحذير من المخاطر وسياسة تنفيذ األوامر وسياسة  الحساب 
الخصوصية وسياسة تضارب المصالح وجدول الرسوم والتي تشكل معاً  

وتمثل جميع الشروط المتفق عليها بيننا اتفاقية العميل اتفاقية العميل 

إليكالخدمات فيما يتعلق بقيامنا بتزويد خدمات التداول للتنفيذ فقط 

من حل اتفاقية العميل محل أي اتفاقية سابقة بيننا فيما يتعلق بالخدماتتو

من اتفاقية العميل ءاً المهم أن تقرأ وتفهم جميع المستندات التي تشكل جز

من هذه الشروط متاحاً دائماً لك عبر   ةسيكون االطالع على النسخة الحالي

لكتروني واالطالع على  كما ينبغي لك زيارة موقعنا اإلموقعنا اإللكتروني

شكل اتفاقية العميل وقراءتها، بما في ذلك جدول  المستندات األخرى التي تُ 

الرسوم الخاص بنا، قبل أن تبدأ في التداول معنا

وهذا يعني أنك ستقبل،  لتواصل معكلنستخدم الوسائل اإللكترونية سوف   

من خالل الوسائل   لنا من جملة أمور أخرى، بالشروط وتقديم التعليمات

ها على النحو المنصوص عليه في هذه الشروط اإللكترونية التي نقبل ب

ستكون هذه الوسائل اإللكترونية ملزمة لكلينا كما لو كان ذلك العقد أو تلك  و

الشروط أو التعليمات قد جرى تحريرها واالتفاق عليها وقبولها في نسخة 

ورقية والتوقيع عليها بالحبر الجاف

يمكننا إتاحة أدلة المستخدم لك لمختلف الخدمات والمنتجات التي نقدمها.  - 

عندما تكون متاحة. ستخدم  أدلة الم نوصي بأن تتعرف على  

خدماتنا وتقديم الموافقة  قد يتعين عليك استكمال خطوات إضافية الستخدام  

تدرك أن هذه الموافقة ستكون  أنك و إلكترونياً على شروطنا من وقت آلخر 

ملزمة لك

شرح  تم إدراج  إّن تداول المنتجات ذات الرافعة المالية ليس مناسباً للجميع 

كامل للمخاطر المرتبطة بالمنتجات ذات الرافعة المالية في إخطار التحذير  

تلك المخاطر قبل الدخول  فهم جميع  علىعليك الحرص  يجبمن المخاطر

في أي صفقة معنا

في هذه الشروط، يكون لبعض األلفاظ والمصطلحات الرئيسية المعنى  

إليها في البند  المشار 



 

تصنيف العميل 

نحن مطالبون بتصنيفك كمستثمر عادي أو مستثمر محترف أو طرف مقابل 

سنقوم بتصنيفك والتعامل معك كمستثمر عادي ما لم نبلغك بخالف ذلك  و

سيكون تصنيفك هو نفسه لجميع   .أو من خالل الوسائل اإللكترونيةخطياً 
.والخدماتالمنتجات 

قد نطلب منك معلومات معينة كجزء من إجراءاتنا الخاصة بتصنيف   

وقد نطلب منك تقديم إقرارات دورية تفيد بأن بيانات التصنيف العمالء

عليك إبالغنا بأي تغيير يطرأ على هذه البيانات ويتعين الخاصة بك لم تتغير

ألي سبب في أي وقت

سنقوم بتصنيفك ومعاملتك كمستثمر محترف أو طرف مقابل فقط إذا كنت   

وال يجوز تصنيفك إال في فئة واحدة فقطمؤهالً للتصنيف على هذا النحو

إذا لم تكن مؤهالً للتصنيف كمستثمر محترف أو طرف مقابل، فسنصنفك  

إذا قمنا بتصنيفك كعميل محترف أو طرف مقابل، يجوز لك  كمستثمر عادي

وذلك على سبيل االستثناءأن تطلب منا تصنيفك كمستثمر عادي 

إذا تم تصنيفك كمستثمر محترف، يتعين عليك أن تخطرنا في أقرب وقت   

ممكن عملياً إذا أخفقت في تلبية شروط المستثمر المحترف المنصوص عليها  

في كتيب قواعد هيئة األوراق المالية والسلع

إذا قمنا بتصنيفك كمستثمر محترف أو طرف مقابل، فأنت تدرك أننا لم نعد      

لزمين بتقديم بعض جوانب الحماية التي تنطبق على المستثمرين العاديين  مُ 
وفقاً للقانون الساري 

النفاذ تاريخ  

أو  تدخل هذه الشروط حيز النفاذ في تاريخ موافقتك على هذه الشروط و

يستمر العمل بهذه الشروط حتى يتم إنهاؤها وفقاً للبند  بفتح حسابكقيامنا 

الخضوع للقانون الساري  

 للقانونوجميع التعامالت  المقدمة من قبلنا  الخدماتوتخضع هذه الشروط   

الساري، ما يعني



 
يجوز لنا اتخاذ أو عدم اتخاذ أي إجراء حسبما نراه مناسباً لضمان  أ 

ال   تكون ملزماً بأي إجراء نتخذه أو وساالمتثال للقانون الساري 

و ؛نتخذه

في   أو التزامنا بتقديم الخدماتمن هذه الشروط وبند  ال ينطبق أيب 

لقانون الساريحال تعارضه مع ا

وأي من أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليها أو  إسلن تكون إي دي إس   

موظفيها أو وكالئها مسؤولين عن أي إجراء تتخذه أو ال تتخذه إي دي إس  

بغرض االمتثال للقانون الساري إس 

المنتجات والخدمات 

كجزء من الخدمات، يجوز لنا تزويدك بخدمات تداول على أساس التنفيذ فقط   

معك وليس كوكيل نيابة عنك ما  أساسي والدخول في صفقات بصفة طرف  

دوات مالية معينة تسمح بها  فيما يتعلق بأمعك بشكل منفصل  لم يتم االتفاق 
صنا الصادر من  يهيئة األوراق المالية والسلع من وقت آلخر وفقاً لترخ 

، وقد تشمل األدوات  ألدوات المالية ايُشار إليها مجتمعة بلفظ الهيئة 

المالية التالية

المعامالت الفورية للسبائك والعمالت؛أ 

عقود الفروقات عندما تكون األدوات المالية األساسية هي السلع  ب 

والمؤشرات والعمالت واألسهم والمعادن األساسية والمعادن  
الثمينة والعمالت الرقمية أو األصول األخرى التي قد نقدمها من 

وقت آلخر؛  

شتقات غير المنظمة؛ وأنواع أخرى من المج 

أي أدوات مالية أخرى قد نقدمها من وقت آلخرد 

نحن مفوضون من هيئة األوراق المالية والسلع لتقديم خدمات وساطة   

يمكننا تقديم  التداول في المشتقات غير المنظمة والعمالت في السوق الفوري 

أساس التنفيذ فقط فيما يتعلق باألدوات المالية المعتمدة   خدمات تداول على

من قبل هيئة األوراق المالية والسلع على أساس ترخيصنا الصادر من  

تدرك وتوافق على أن األدوات المالية المبينة في البند كما أنك الهيئة

آلخر أعاله ليست قائمة شاملة وقد تتغير من وقت  

أي قيود   ال يوجدما لم يرد بخالف ذلك في أي بند آخر بهذه الشروط 

وسنفترض أنك ال  على أنواع األدوات المالية التي ترغب في تداولها؛ 

ود على حسابك، ما  تنوي تحقيق أي أهداف للتداول أو فرض أي قيود أو حد

لم تخطرنا بخالف ذلك كتابةً ونؤكد قبولنا كتابةً 



 
قديرنا المطلق تنفيذ األوامر الصادرة عنك من خالل  تيجور لنا بناء على  

وتقر بأن  النظام أو الوسائل اإللكترونية األخرى أو أي طريقة أخرى

معينة، بما في ذلكأو قيود الخدمات التي نقدمها إليك قد تخضع لحدود و 

بالنسبة لبعض األدوات المالية، قد يكون التداول محدوداً أو  أ 

مقصوراً على بعض العمالء في بعض الواليات القضائية  

المحددة؛ 

فرض حدود كمية معينة للتداول في أداة مالية معينة؛ب 

؛التعامالتحظر األدوات المالية التي تندرج ضمن ج 

فرض قيود على الحد األقصى للرافعة المالية التي يمكن أن د 

علق بأداة مالية معينة؛ نقدمها إليك فيما يت

قيود تلزمنا بإغالق بعض صفقاتك عندما تنخفض السيولة المالية  هـ 

أو ستوى معين؛ وفي حساب التداول الخاص بك عن م

على سبيل  شكل معين من تقديم األوامر في أدوات مالية معينة و 

المثال عبر الهاتف فقط وما إلى ذلك

يمكن إتاحة المزيد من المعلومات حول القيود والحدود على موقعنا اإللكتروني أو  

الوسائل اإللكترونية األخرى من وقت آلخر

قدم الطلب  وفقاً لتقديرها المطلق، ما إذا كانت ستقبل مُ  ،إستحدد إي دي إس  

أو قيامنا  توافق على أنه على الرغم من موافقتك على هذه الشروط و كعميل

بفتح الحساب، يجوز لنا أن نمتنع عن تقديم أي من الخدمات

حتى االنتهاء التام من جميع إجراءاتنا الداخلية لفتح الحسابات  أ 

والحصول على الموافقات الداخلية الالزمة؛ أو 

إذا خالفت أي من التزاماتك الواردة في هذه الشروط أو في أي  ب 

أو بين أي عضو آخر في   إس اتفاقية أخرى بينك وبين إي دي إس 

إسمجموعة إي دي إس 

أو أي    إس قد نوفر لك الخدمات من خالل أو نيابة عن إي دي إس   

لنا باستخدام خدمات  خوّ كما أنك تُ إس عضو في مجموعة إي دي إس  

الغير أثناء تقديمنا لهذه الخدمات دون أي موافقة أخرى منك وبالشروط  

التي قد نحددها 

والتعامل التنفيذ  

أننا التنفيذ فقطنعني بمصطلح ونتعامل معك على أساس التنفيذ فقط 

نتصرف وفقاً لتعليمات التداول الخاصة بك لشراء أو بيع أداة مالية حيث  



 
لن نقدم أي توصيات شخصية  في كل صفقةاألساسيسنكون نحن الطرف 

أو مشورة بخصوص جدوى أو مالءمة الشراء أو البيع أو غير ذلك من  

طرق التعامل في أدوات مالية معينة أو تنفيذ صفقات محددة أو التبعات 

الضريبية المترتبة عليها أو تكوين أي حساب أو أي حقوق أو التزامات  
إذا قدمنا إليك شرحاً  تالتعامالأخرى مرتبطة بتلك األدوات المالية أو  

حد ذاته مشورة  بهذا الشرح يُعدّ لشروط الصفقة أو خصائص أدائها، فال 

بخصوص جدوى الصفقة ويتم توفيره حصراً لغرض تمكينك من اتخاذ 
ال نقدم أي تعهد فيما يتعلق بصحة أو اكتمال  قرارات التداول الخاصة بك

ي شكل من األشكالهذه المعلومات ولن نتحمل المسؤولية عنها بأ

نتصرف وفقاً  فسعندما ننفذ أمراً على أساس تعليمات التداول الخاصة بك،  

يتم  لسياسة تنفيذ األوامر الخاصة بنا والتي يجوز تعديلها من وقت آلخر

مراجعة سياسة تنفيذ األوامر الخاصة بنا سنوياً أو كلما طرأ تغيير جوهري  
يتم  يذ المعامالتعلى اللوائح السارية أو الطريقة التي نتمكن بها من تنف

فتح  طلبتزويدك بسياسة تنفيذ األوامر الحالية الخاصة بنا كجزء من 

الخاص بك ويمكن االطالع أيضاً على هذا المستند على موقعنا   الحساب
اإللكتروني

توافق على قيامنا بتنفيذ األوامر خارج مكان التداول وفقاً لسياسة تنفيذ   

األوامر الخاصة بنا

ما لم  أساسياً فيما يتعلق بأي صفقة، سنقوم بتنفيذ تلك الصفقة بصفتنا طرفاً   

يتم االتفاق صراحةً على أننا سنعمل كوكيل عنك فيما يتعلق بصفقة أو خدمة  

معينة ضمن هذه الشروط أو غير ذلك

 التعامالتيتعين عليك، ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك كتابةً، الدخول في   

ؤوالً عن تنفيذ جميع االلتزامات بموجب  وستكون مسأساسياً بصفتك طرفاً 

إذا كنت تتصرف بصفة  بما في ذلك بموجب أي صفقةهذه الشروط 

لنا، فلن نكون   ساسيوكيل، وبغض النظر عما إذا كنت قد حددت الطرف األ

المذكور كعميل أو متعامل، وبالتالي، توافق  األساسي ملزمين بقبول الطرف 

فيما يتعلق بأي صفقةاألساسي على أنه يحق لنا أن نعتبرك الطرف 

التعليمية وتقارير   الدروساإلضافيةالخدمات  

السوق



 
يجوز لنا، من وقت آلخر، تزويدك بمعلومات تداول عامة أو تعليقات خاصة   

تقلة أو غير ذلك  بالسوق أو اتصاالت تسويقية تحتوي على أبحاث غير مس

لن نزودك بمعلومات قد تمثل بحث  من البيانات أو الحقائق أو المعلومات

لعالقتنا  إضافية تعتبر هذه خدمات  استثماري لضمان امتثالنا للقانون الساري

معك ونقدمها بغية مساعدتك في اتخاذ قرارات استثمارية مستقلة وهذه  

وال تعد توصية  حسب ظروفك الشخصية المعلومات غير مخصصة 
شخصية، وبالتالي تعفينا من أي مسؤولية عن الخسائر التي قد تلحق بك  

نتيجة الدخول في أي صفقة 

وتوافق على ما يلي قرّ تُ أنت  

أي مشورة بشأن مزايا أو عيوب تخص صفقة معينة أو  نقدم ال أ 

تبعاتها الضريبية وال نقدم أي تعهدات أو إفادات أو ضمانات فيما 

يتعلق بدقة أو شمولية أي معلومات تتعلق بحالة السوق أو أي  

إليك أو فيما يتعلق بالتبعات القانونية أو  معلومات أخرى مقدمة 
الضريبية أو المحاسبية المترتبة على صفقاتك؛

يتم تقديم المعلومات في صورة تعليقات عامة على السوق أو تجميع ب 

وال  ةتسويقي اتصاالتلمعلومات السوق، وبالتالي فهي تعتبر بمثابة 

استشارة   ارأينا أو أنه اعلى أنهمن األحوال فسر في أي حال ت

م منا إليك أو ألي  ل عرضاً أو طلباً مقدّ شكّ تُ كما أنها ال استثمارية

من عمالئنا؛  

المعلومات توصية أو نصيحة عامة أو شخصية؛  تعد هذهال ج 

جميع المعلومات المتعلقة بحالة السوق أو أي معلومات أخرى  د 

نقدمها إليك هي معلومات ُمعدة تماماً لتسيير أعمالنا وتقوية  

تخاذ  مساعدتك في ابهدف تعامالتنا معك ويتم تقديمها من جانبنا

توصية أو مشورة شخصية منا لشكّ قراراتك االستثمارية وال تُ 
إليك؛ 

لن نتحقق دائماً من المعلومات أو األبحاث غير المستقلة أو  هـ 

التعليقات الخاصة بحالة السوق؛  

على  اً قيودتشملوثيقة  المقدمة على شكل إذا كانت المعلوماتو 

تلك لاو المستلمين فئة من األشخاص المستفيدين  على شخص أو

؛  ارسالها لهؤالء االشخاص ال يجوزفإنه الوثيقة، 



 
اتخاذ القرار بشأن تنفيذ أي  بعلى عاتقك المسؤولية الحصرية تقع ز 

وعددها  امالت تع، بما في ذلك توقيت إجراء تلك التعامالت

وأسعارها؛  

االعتبار عند اتخاذ قراراتك بعندما تأخذ المعلومات المقدمة منا  ح 

بأنك لم تعتمد على تلك المعلومات بشكل   االستثمارية، فإنك تقرّ 
حصري ولكنك أجريت أبحاثك المستقلة واتخذت قرارك بشأن مدى  

ألهدافك االستثمارية ووضعك المالي، دون  معامالت مالءمة أي 

االعتماد على المعلومات المقدمة من جانبنا؛ و 

لمقدمة منا عند اتخاذ قراراتك  إذا كنت تعتمد على المعلومات اط 

مشورة مستقلة حول   طلباالستثمارية، فإننا نوصي بشدة بضرورة 

مدى مالءمة هذه المعلومات ألهدافك االستثمارية ووضعك المالي  
قبل اتخاذ أي قرار استثماري

يجوز لنا أيضاً، من وقت آلخر، أن نقدم إليك وإلى غيرك من العمالء   

ط، دروساً تعليمية حول تداول منتجاتنا الحاصلين على خدمة التنفيذ فق
تكون هذه األنشطة  لكنوفرها  وخدماتنا واستخدام األنظمة المختلفة التي 

مساعدتك في فهم حركة  بهدف لعالقتنا معك ويتم توفيرها فقط إضافية
السوق والمخاطر المرتبطة باالستثمار وتزويدك بفهم عام لوظائف األنظمة

التغييرات على خدماتنا  

مسبق خطي  وسنبذل جهوداً معقولة لتقديم إشعار  تنفيذ ما يلي،  يجوز لنا   

إشعارلكننا نحتفظ بالحق في المتابعة دون أي  ، إليك حيثما أمكن ذلك 

أو إزالة بعض أو التوقف عن عرض بعض أو جميع الخدمات و أ 

جميع األدوات المالية التي نعرضها؛ 

عرض الخدمات من خالل الوسائل اإللكترونية الجديدة من وقت ب 

آلخر؛ و

إيقاف أو إلغاء تفعيل نظام أو تجديد حسابك من نظام إلى نظام آخر ج 

معقول بأن النظام الجديد إذا كنا نرى بشكل  النظام الجديد

سيوفر إليك منتجات وخدمات مماثلة أو إضافية أو أكثر تنافسية بما 

في ذلك، تسهيالت التسعير والتنفيذ والرسوم والعموالت وفروق 
األسعار

أو إغالق أي مراكز  إخفاقك في إلغاء أي أوامر وعند تقديم إشعار، فإن  

الوقت المحدد في   قبلعنيةمفتوحة فيما يتعلق بهذا المنتج أو الخدمة الم



 
بإلغاء جميع األوامر وإغالق جميع   إسإشعارنا سيؤدي إلى قيام إي دي إس 

أو أي أداة مالية أو منتج في  عنيةالمراكز المفتوحة فيما يتعلق بالخدمة الم

  حسب ذلك الوقت، وإذا كان ذلك ممكناً، وفقاً للطريقة المحددة في اإلشعار أو

تاريخ توقف تقديم المنتج أو الخدمةعند آخر سعر متاح 

فتح الحساب  

ال يمكن تقديم  تعامالتيجب فتح حساب قبل تقديم أي أمر أو الدخول في أي  

الحساب وتسوية المبلغ المناسب من األموال الواردة   أي أوامر حتى يتم فتح

يجوز لنا، وفقاً لتقديرنا الخاص والمطلق، رفض  وإيداعها في الحساب

قبولك كعميل ألي سبب من األسباب، ولكننا سنخطرك بأي رفض من هذا  
القبيل، على الفور بعد تقديم طلبك

  استخدامالمكتمل الخاص بك، يجوز لنا   طلب فتح الحسابعندما نستلم  

وفقاً لتقديرنا  نقرر والتي معلوماتك إلجراء أي استفسارات أخرى عنك 

الظروف، بما في ذلك عمليات  ظل بأنها ضرورية أو مناسبة في المطلق

يتعين عليك التعاون معنا وتقديم أي معلومات نطلبها والتحقق من الهوية

على الفور

توافق على أنه في إطار التحقق من عنوان إقامتك وعملك وشؤونك المالية،  

يجوز لنا إجراء عمليات بحث وتحريات دورية عنك لدى وكاالت المراجع  

، باستخدام أدوات  بما في ذلك شركة االتحاد للمعلومات االئتمانيةاالئتمانية 

ل، عند االقتضاءالتحقق من الهوية أو قواعد البيانات للغير وأصحاب العم

مكافحة غسيل األموال الخاصة  في إطار االمتثال اللتزامات اعرف عميلك  

أو أي  بنا، وتقييم جدارتك االئتمانية وإدارة مخاطر االئتمان ومنع االحتيال 

، توافق على أنه يجوز لنانشاط إجرامي آخر

إجراء عمليات بحث وتحريات دورية عنك لدى وكاالت المراجع  أ 

،  بما في ذلك شركة االتحاد للمعلومات االئتمانيةاالئتمانية 

وأصحاب العمل، إن أمكن؛

من أجل   الغيرخارجيالكشف عن المعلومات إلى أي طرف ب 

التحقق من معلوماتك والمؤسسات المعنية بمنع االحتيال أو غسيل  
األموال؛ 

بما مكاتب المراجع االئتمانية مشاركة المعلومات مع وكاالت ج 

واستخدام المعلومات  في ذلك شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية

أو عنوان  المتاحة من المصادر العامة للتحقق من هويتك و

إقامتك؛ 



 
بما في ذلك مكاتب المراجع االئتمانية طلب تقارير من وكاالت د 

رتك على الوفاء  لتقييم قدشركة االتحاد للمعلومات االئتمانية 

بالتزاماتك تجاهنا دون موافقتك؛

الحصول على المعلومات من شركات االستثمار األخرى التي  هـ 

يجمعها تعامالت معك والكشف عن تلك المعلومات فيما يتعلق 

بأي سداد أو تخلف عن السداد أو فيما يتعلق بأي استثمار يتعلق 
و أو يرتبط بالمعامالت التي تطلب فتحها معنا؛

الحصول على أي معلومات أخرى ذات صلة عنك من أي مصدر  و 

ضرورياً لتقييم قدرتك على الوفاء    إسآخر تعتبره إي دي إس  

بالتزاماتك

الهامش  متطلباتبما في ذلك جميع على حسابك يتم وضعها حدوداي  

لقانون الساري وحالتك  لوفقاتغييرها من وقت آلخر م سيتوالرافعة المالية

األموال المودعة  لدينا ويجوز لنا، وفقاً لتقديرنا  االئتمانية، وعند االقتضاء
الوحيد والمطلق وضع حدود على ما يلي

التي قد تدخل فيها؛ و التعامالتأو مجموعة من  تعامالتحجم أي أ 

؛تتعرض لهامسؤولية قد أي أو  الخسارةمبلغ ب 

بأي قيود مطبقةسنقوم بإبالغك على الرغم من أننا 

الحدود المفروضة على الحساب الحد األقصى لمسؤوليتك أو تمثل   تقتصر ال 

وان الهامش المودع لدينا من وقت الخر ال   عن الخسائر التي تلحق بنا، 

مسؤوليتك المالية تجاهناالمفروضة فيما يتعلق بيعتبر من الحدود 

أو الموقع النظام ووإستخدام إلى الدخول  

المعتمداإللكتروني 

أو كلمات المرور  بواحد أو أكثر من أسماء المستخدمين الفريدة و سنزودك  

بيانات  الضرورية لتمكين دخولك إلى الخدمة اإللكترونية األمور أو و

أو الموقع  اآلمن الستخدام النظام والدخول  التي تتيح لك المصادقة 

يتعين عليك سوف أو الوسائل اإللكترونية األخرىوالمعتمداإللكتروني 

أو الموقع  تقديم بيانات المصادقة في كل مرة تود فيها استخدام النظام و

أو الوسائل اإللكترونية األخرىوالمعتمداإللكتروني 



 
وتتعهد بما يليفيما يتعلق ببيانات المصادقة، تقر  

الحفاظ على سرية بيانات المصادقة وضمان استخدامها حصرياً  أ 

تستخدم إجراءات أمنية مناسبة وسمدير حسابكومن من جانبك

لضمان أمن بيانات المصادقة ومنع الوصول غير المصرح به  

إلى الخدمات واستخدامها؛  

تتحمل المسؤولية التامة عن أي وكل استخدام أو استخدام غير  ب 

إساءة استخدام للخدمة من قبلك أو من قبل  مصرح به أو 

األشخاص المخولين من جانبك أو من قبل أي شخص آخر  
يستخدم بيانات المصادقة الخاصة بك، وتقر وتوافق على أن أي  

خرق من جانب ذلك الشخص ألي من التزاماتك بموجبه يشكل 

خرقاً لهذه االلتزامات من جانبك؛ 

  فصح إال في حالة الحصول على موافقتنا الكتابية المسبقة، لن تج 

عن بيانات المصادقة الخاصة بك إلى أي شخص بخالف مدير  

حسابك ألي غرض كان؛

تلتزم بإخطارنا على الفور إذا علمت أو كان لديك أسباب  د 

معقولة للشك في فقدان بيانات المصادقة الخاصة بك أو  

 الغيرطرف خارجي تعرضها للسرقة أو الكشف عنها إلى أي 

أو استخدامها بطريقة غير مصرح بها؛ و

يحق لنا االعتماد على جميع األوامر واالتصاالت األخرى التي  هـ 

يتم إدخالها باستخدام بيانات المصادقة وتوافق على االلتزام بأي  

بما في ذلك، على  رسالة أو تعليمات يتم تنفيذها عبر النظام 

أو التعليمات لتغيير و التعامالتسبيل المثال ال الحصر، تنفيذ  

عن طريق استخدام بيانات المصادقة الخاصة  بيانات المصادقة

بك، بغض النظر عما إذا كان الشخص الذي يرسل هذه الرسالة  

أو التعليمات مصرحاً له حسب األصول من جانبك أم ال، إال إذا  

كانت حيازة هذا الشخص لبيانات المصادقة الخاصة بك ناتجة 
لجسيم أو سوء السلوك المتعمد من جانبناعن إهمالنا ا

االعتقاد بأنه يجرى  يحق لنا إذا توافرت لدينا أسباب معقولة تدعو إلى   

استخدام بيانات المصادقة الخاصة بك بواسطة أشخاص غير مصرح لهم  

بعلمك أو بدون علمك، أن نقوم دون إشعار مسبق، بتعليق حقوقك في  
أو الوسائل اإللكترونية  و المعتمد أو الموقع اإللكتروني استخدام النظام و

األخرى

مسؤولية توفير جميع المعدات الالزمة  عاتقك توافق على أنه يقع على  

لتمكينك من الوصول إلى الخدمة واستخدامها، بما في ذلك، على سبيل المثال 

والمعدات  ال الحصر، أجهزة الكمبيوتر وأنظمة الحاسب اآللي والخوادم 

وأنظمة التشغيل والتطبيقات وبرامج االتصال والوصول إلى شبكة   ثانويةال
اإلنترنت ومعدات االتصال السلكية والالسلكية وغيرها من المعدات  

كما تتحمل على نفقتك الخاصة والبرامج بما في ذلك أي تحديثات لها

دها نتيجة  المسؤولية الحصرية عن أي خسائر أو أضرار أو تكاليف يتم تكب



 
األخطاء الصادرة عن تلك المعدات التي تستخدمها للوصول إلى الخدمة أو  

أعطالها

أو أي  والمعتمدأو الموقع اإللكتروني يتم توفير الوصول إلى النظام و 

نقدم  نحن ال كما هيوسيلة إلكترونية أخرى على أساس وضعها الراهن 

ضمانات صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بالجودة  أي إفادات أو تعهدات أو 
أو الموقع  أو المالءمة ألي غرض معين أو غير ذلك فيما يتعلق بالنظام وو

أو أي وسائل إلكترونية أخرى أو محتواها أو أي  والمعتمداإللكتروني 

يمكن مواجهة صعوبات تقنية فيما وثائق أو أي جهاز أو برمجيات مقدمة

أو أي وسيلة إلكترونية  والمعتمدالموقع اإللكتروني  يتعلق بالنظام أو

قد تتضمن هذه الصعوبات، من جملة أمور أخرى، حاالت اإلخفاق  أخرى

أو التأخير أو األعطال، التي قد تؤدي إلى عدم إرسال األوامر أو استالمها 

  أو تنفيذها نتيجة لتلك األعطال أو اإلخفاقات أو االنقطاع أو تعطل البرامج أو 
تلف األجهزة، والذي قد يكون نتيجة لوجود قصور في األجهزة أو البرامج  

قد يترتب على تلك الصعوبات  أو روابط االتصال أو ألي أسباب أخرى 

إذا لم تكن أو فقدان البياناتو التعامالتمشكالت في تقديم األوامر أو 

ريق خدمة  قادراً على تقديم أمر من خالل النظام، ينبغي لك التواصل مع ف 

العمالء لدينا لتقديم األمر عبر الهاتف

بأي حال من   اي مسؤولية إس أي عضو في مجموعة إي دي إس  ال يتحمل  

االستخدام أو الوصول أو   نتيجةتحدث األحوال عن أي خسارة محتملة قد 

التثبيت أو الصيانة أو التعديل أو إلغاء التفعيل أو محاولة الوصول إلى النظام  
، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى أو غير ذلكالمعتمدأو الموقع اإللكتروني 

التداول معنا  

ما لم نبلغك بأنه ال يجوز تقديم بعض أو جميع تعليمات التداول إال بطريقة   

أو بشكل  معينة، يمكنك تزويدنا بتعليمات التداول الخاصة بك عبر النظام 
شفوي أو عبر الهاتف، إلى فريق خدمة العمالء التابع لنا أو عن طريق أي  

إذا تلقينا أي  خر وسيلة إلكترونية أخرى نعلمك بها بشكل منفصل من وقت آل

تعليمات تداول من خالل أي وسيلة إلكترونية، فقد نطلب منك تأكيد تعليمات 
ويحق لنا اتباع تعليمات التداول على الرغم عدم قيامك التداول كتابةً 

تكون التعليمات ملزمة لك على نحو ال رجعة فيه ودون قيد  بتأكيدها كتابةً 

ال يشكل األمر صفقة ملزمة  ك المنفردةأو شرط ويتم تقديمها على مسؤوليت

ما لم نقبل بها وننفذها إسبينك وبين إي دي إس  



 

أو تخزينها أو نسخها وتوافق على أنه يجوز تسجيل تعليمات التداول و 

ويكون لها الحجية في اإلثبات في أي دعوى قضائية أو تحكيمية أو أي  
سنحتفظ بهذه السجالت ألي فترة مطلوبة بموجب سياساتنا  إجراءات أخرى

سجالت متاحة لك عند الطلب  ستكون ال و أو القانون الساري الداخلية و

عندما تطلب مثل هذه  خالل تلك الفترة  إس وتخضع لموافقة إي دي إس 

السجالت، قد نفرض عليك رسوماً إدارية وسيتم الكشف عن هذه الرسوم لك  

قبل تحمل أي تكاليف ذات صلة 

عليمات تداول  ت تكونوال ، من جانبك لن تُعتبر تعليمات التداول مستلمة 

ال عندما نقوم بتسجيل تعليمات التداول المذكورة وتأكيدها لك من  صحيحة إ
المعتمدةخالل الوسائل اإللكترونية 

ما لم نوافق على خالف ذلك، ال يجوز لك تقديم تعليمات التداول إال خالل   

صيلها على موقعنا اإللكتروني ساعات التداول العادية لدينا، والمتاحة تفا
لن نقوم باإلعالن عن  أو أي وسيلة إلكترونية أخرى أو على النظام و و

باعتقادنا من الممكن األسعار وقبول تعليمات التداول إال خالل تلك الساعات

تؤثر على السوق ذات الصلة،  قد في أي والية قضائية  ان اي عطلة رسمية

فلن نكون ملزمين باإلعالن عن أسعار أو قبول تعليمات التداول فيما يتعلق 

سنسعى إلبالغك بأي ساعات متعلقة بهذا السوق تعامالتبأي أداة مالية أو 

أو أي وسيلة  تداول محدودة على موقعنا اإللكتروني، أو على النظام و

إلكترونية أخرى

حسب   أخرى بينما سنبذل قصارى جهدنا إلتاحة النظام وأي وسيلة إلكترونية  

فريق خدمات التداول التابع لنا عند طلبك، ال إتاحة و االجراءات المطبقة 
يمكننا ضمان توفر النظام أو أي وسيلة إلكترونية أخرى حسب االقتضاء أو  

لن نكون مسؤولين تجاهك فريق خدمات التداول التابع لنا بصورة مستمرة 

وسائل إلكترونية أخرى  عن أي خسارة تنشأ نتيجة لعدم توفر النظام أو أي  
أو خدمات التداول الخاصة بناو

أي عضو في مجموعة إي دي إس  وتفّوض وعند االقتضاء، تفوضنا أنت  

باالعتماد على التعليمات التي نعتقد بحسن نية أنها صادرة منك أو من  إس

أي شخص مفوض نيابة عنك دون الحاجة إلى إجراء أي تحري إضافي عن  
تدرك  أنه يقدم تلك التعليمات يدّعي سلطة أو هوية الشخص الذي يقدم أو

وتوافق على أن ذلك يعني أننا مفوضون من جانبك لقبول جميع التعليمات  
والتصرف تبعاً لها واالعتماد عليها والتعامل معها على أنها صحيحة ودقيقة  

ولسنا ملزمين بما يلي



 

التحقق من صحة أو صدق أي تعليمات؛أ 

التحقق من هوية أو سلطة أي شخص يقدم تعليمات؛ب 

على أي تعليمات؛ أوتوقيعاتالتحقق من صحة أي توقيع ج 

التماس موافقتك المسبقة قبل التصرف بناًء على أي تعليمات، د 

ومع ذلك، يجوز لنا وفقاً لتقديرنا المطلق، اتخاذ خطوات للتحقق من صدق  

وصحة ومصدر أي تعليمات مقدمة من خالل الوسائل اإللكترونية

التصرف بناًء على أي تعليمات أو  ولكن دون أدنى التزام علينايحق لنا  

في حال وجود أي غموض في أي تعليمات مقدمة من جانبك االعتماد عليها

أو في حال وجود تعارض مع أي تعليمات أخرى، يحق لنا التصرف بحسن  

فعل أو  التعليمات، وسيكون أي  مثلنعتقد بشكل معقول أنه يوحسب ما نية 
يجوز لنا أن نؤخر أو نرفض تنفيذ التعليمات  ترك لفعل من جانبنا ملزماً لك

إذا كانت لدينا أية شكوك بشأن محتواها أو صحتها أو أصالتها ما لم يتم حل  

تلك األمور على نحو نرتضي به 

يجوز لنا، وفقاً لتقديرنا الخاص والمطلق، رفض قبول أي تعليمات منك أو   

تشمل الظروف التي قد نرفض خاللها قبول أي  التصرف بناًء عليها

تعليمات أو التصرف بناًء عليها، على سبيل المثال ال الحصر، الحاالت التي  

معقول أن قبول تلك التعليمات أو التصرف بناًء عليها قد نعتقد فيها بشكل 

يؤدي إلى إخاللك بأي حدود مفروضة على التداول أو المراكز  أ 

التي قمنا بتطبيقها على حسابك؛ 

أو  يجعلنا أو يجعلك في حالة إخالل بأي متطلبات قانونية وب 

تنظيمية؛ 

كبير بالنسبة لنا؛ أويكون غير معقوالً أو غير عملياً بشكل ج 

يعرضنا لخسائر مالية أو يضر بسمعتناد 

سنحرص على إبالغك على الفور في حال ظهور مثل هذه الظروف؛ ومع  
عدم التصرف وفقاً لتعليماتكبذلك، لن نكون ملزمين بأن نبدي لك أسبابنا 

تتحمل وحدك المسؤولية عن دقة واكتمال جميع التعليمات التي تقدمها إلينا 

ولن نكون مسؤولين عن أي خطأ أو سهو أو تشويه أو انقطاع أو تأخير في  

يماتإرسال هذه التعل



 
نيابة  إسن لك في صفقات مع إي دي إس  ون التابعوعندما يدخل الموظف  

عنك، تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من تمتع هؤالء الموظفين بالسلطة  

معك من خالل موظفيك على   إستتعامل إي دي إس  وسعلى القيام بذلك

ملزمة بالتحري عما إذا   إسأساس سلطتهم الظاهرية ولن تكون إي دي إس 
من عدمه موظف مفوضاً حسب األصولهذا الكان 

نتمكن من معالجة طلب إلغاء أو فسخ  ، قد ال من جانبك التعليمات بعد تقديم  

في حال طلبت منا إلغاء أو تعديل أي تعليمات ألي  أو تعديل تعليمات سابقة

ومع ذلك، لن  سبب من األسباب، سنبذل كل الجهود المعقولة لالمتثال لطلبك

نتحمل المسؤولية عن أي إخفاق في إلغاء أو تعديل التعليمات في حال تم  

ي وقت أو في ظل ظروف تجعلنا غير قادرين على  استالم ذلك الطلب ف

ال يشكل قبول تعليمات التداول أي اتفاق أو تعهد بأننا سننفذ  االمتثال لطلبك

ولن نكون مسؤولين تجاهك بأي شكل من  تعليمات التداول المذكورة 

األشكال إذا رفضنا اتباع تعليماتك

أو مقاييس للتحكم في  وضع حدود وولكن دون أدنى التزام علينايحق لنا  

قدرتك على تقديم تعليمات التداول واالحتفاظ بالمراكز المفتوحة وفقاً لتقديرنا  
أو المقاييس وفقاً لتقديرنا  ويجوز لنا تعديل تلك الحدود والخاص والمطلق

على سبيل المثال ال الحصرالخاص والمطلق وقد تشمل 

وضع ضوابط على الحد األقصى لمبلغ األوامر ومقدارها؛  أ 

للمخاطر؛   ناوضع ضوابط على إجمالي تعرضب 

والتي  وضع ضوابط األسعار التي يمكن بشأنها تقديم األوامر ج 

تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، الضوابط المفروضة على  
رة بسعر مختلف إلى حد كبير عن سعر السوق في  سعّ األوامر المُ 

؛وقت تقديم األمر

والتي تشمل، على سبيل المثال ال وضع الضوابط على النظام د 

إجراءات التحقق الرامية إلى التأكد من أن التعليمات أو  الحصر، 

؛ أو  أي تعليمات محددة صادرة منكم وليس غيركم

يستلزم تنفيذها وفقاً  أي حدود أو مقاييس أو ضوابط أخرى قد هـ 

ألحكام القانون الساري

حيثما أمكن، سنقوم بإعالمك بتلك التعديالت قبل أن تدخل حيز النفاذ



 
تدرك وتوافق على أن الوسائل اإللكترونية قد ال تكون آمنة أو موثوقة أو   

تقر بإمكانية اعتراض أي تعليمات ترسلها من خالل  ومتوفرة طول الوقت

الوسائل اإللكترونية أو خضوعها للمراقبة أو تعرضها للتلف أو احتوائها  

على فيروسات وكذلك إمكانية نسخها أو اقتباسها أو محاكتها أو التالعب بها 
باستثناء تعليمات بأي شكل آخر، وأنه لن يتم منح أي أولوية للتعليمات 

المقدمة منك من خالل الوسائل اإللكترونيةل المستلمة وفقاً للبند التداو

اإلضافية التالية وذلك بشرط  يخضع استخدامك ألي منصة خارجية للشروط  

أن نوافق على استخدامك لها

تقع على عاتقك وحدك مسؤولية فهم وتقييم وظائف أي منصة  أ 

خارجية قبل الموافقة على تنزيلها أو الوصول إليها أو الدخول  

دام أي منصة خارجية؛في معامالت معنا باستخ 

ضمان فيما يتعلق   ال نسيطر أو نؤيد أو ندعم أو نقدم أي تعهد أوب 

بدقة أو اكتمال أي منصة خارجية أو مالءمتها لك؛

توافق على أن بيانات األسعار المعروضة في أي منصة ج 

خارجية قد تكون متأخرة وأننا ال نضمن دقة أو اكتمال البيانات،  

عالوة  ، وال نضمن عدم انقطاع الخدمةالسابقةسواء الحالية أو 

على ذلك، تقر وتوافق على أنه في حالة وجود أي تعارض بين  

في المنصة الخارجية ونظامنا  األسعار أو غير ذلكالبيانات 

البيانات  يتم اعتماد أو الوسائل اإللكترونية األخرى، فسوف 

الموجودة في نظامنا أو الوسائل اإللكترونية األخرى، حسب  

االقتضاء؛

لن نتحمل  تستخدم أي منصة خارجية على مسؤوليتك الخاصةد 

من األحوال المسؤولية عن أي مطالبة أو أضرار أو  بأي حال 

مسؤولية أخرى، بما في ذلك خسارة األموال أو الخسائر غير  

أو انقطاع البيانات أو الخدمة،  مثل األرباح الفائتةالمباشرة 

سواء كان ذلك بموجب مسؤولية عقدية أو تقصيرية أو غير  

تخدام وتشغيل  ذلك، والتي تنشأ عن، أو بسبب أو فيما يتصل باس
أو  أو أي خطأ أو خلل في أي منصة خارجية وأو أداء وو

أي خدمات مقدمة من قبل أي مزود لمنصة خارجية بخالف ما 

ينتج عن االحتيال أو التقصير المتعمد أو اإلهمال الجسيم؛ و 

أي شروط معقولة أخرى نضعها على استخدام المنصة  هـ 

الخارجية المذكورة



 

، وحقوق التصويت، وعقود  حاالت إعادة الضبط 

التحوط 

فيما يتعلق بورقة  إسوفقاً لتقدير إي دي إس في حال وقوع حدث استثنائي  

ً مالية تمثل أداة مالية أساسية  بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئيا

، يجوز لشركة  الورقة المالية المتأثرة يشار إليها إلى هذه الورقة بلفظ  

بمحض اختيارها المنفرد والمطلق، وفقاً  أن تقرر  إس إي دي إس 

ً للممارسات المتبعة في السوق وبالقدر الم التعديالت المناسبة مكن عمليا

أو على مستوى أي أمروالمتأثرة  التعامالتالتي يتعين إجراؤها على 

من أجل حساب تبعات هذا الحدث االستثنائي

تسري أي تعديالت من هذا القبيل من التاريخ الذي نحدده والذي يجوز أن   

وستكون أي تعديالت نهائية وملزمة لك  يكون، درءاً للشك، بأثر رجعي

وسنبلغك بالتعديالت في أقرب وقت ممكن عملياً 

أنه من غير الممكن أو العملي بشكل معقول   إس إذا قررت إي دي إس  

  إسإجراء مثل هذه التعديالت على صفقة ما، يجوز لشركة إي دي إس 

أو رفض قبول أي  أو إلغاء أوامر العمل والمتأثرة و التعامالتإغالق 

أوامر تتعلق باألدوات المالية التي تمثل الورقة المالية المتأثرة أصلها  

األساسي

  إسصفقة بعد حدث استثنائي، ستحدد إي دي إس  إس إذا أغلقت إي دي إس  

على  المستوى الختامي للورقة المالية المتأثرة ألغراض تحديد مبلغ التصفية 

للصفقة ذات الصلة والذي يستند إلى تقييمنا  النحو المحدد في البند  

قد يكون مستوى اإلغالق  العادل والمعقول لقيمة الورقة المالية المتأثرة

، وسيكون كذلك عموماً بعد وقوع حدث شطب أو حدث إعسار صفراً 

ألغراض هذا البند 

يعني، فيما يتعلق الورقة المالية التي تشكل أساس  إعادة الضبط حدث

بأنه له تأثير التخفيف أو   إساألداة المالية، وقوع أي حدث تقرر إي دي إس 
التركيز على القيمة االسمية للورقة المالية بما في ذلك، على سبيل المثال ال  

الحصر

 

ها تقسيم األوراق المالية أو توحيدها أو إعادة تصنيفها أو تجزئتأ

أو إعادة شرائها أو إلغائها أو التوزيع المجاني لألوراق المالية 
اصدار اسهم جديدة  الحاليين عن طريق المكافأة أو   حامليهاعلى 

أو إصدار مماثل؛

نقداً أو  اإلعالن عن توزيعات أرباح أو أي توزيعات أخرى ب 

؛ غير ذلك



 
الحاليين لتلك الورقة المالية أوراق مالية   لحاملينالتوزيع على اج 

تمنح الحق في سداد أرباح  والتي إضافية أو أوراق مالية أخرى 

أو متحصالت تصفية جهة اإلصدار بالتساوي مع أو  و

هذه األوراق المالية أو  مليهذه الدفعات لحاباألسبقية على 
الحقوق أو الضمانات التي تمنح الحق في توزيع لهذه األوراق  

المالية أو للشراء أو االكتتاب أو استالم األوراق المالية، في أي  
القيمة السوقية  بأقل من السعرنقداً أو غير ذلكحال لدفعة 

النحو الذي نحدده؛ و السائدة لكل ورقة مالية على 

الورقة المالية األساسية لألداة المالية بأي حدث آخر فيما يتعلق د 

ويكون مماثل ألي من األحداث المذكورة أعاله أو يكون له  

السعر السوقي للورقة  تأثير التخفيف أو التركيز على القيمة 

قت أو  المالية التي تشكل أساس األداة المالية، سواء بشكل مؤ
  غير ذلك

يعني فيما يتعلق بالورقة المالية التي تمثل أداة مالية أساسية،  حدث الشطب

التوقف عن إدراج هذه الورقة المالية  أو سيتمأن تعلن البورصة أنه قد تم 

أو تسعيرها أو تداولها في تلك البورصة وتكون غير مدرجة أو ُمسعرة أو  
المالية أو  متداولة في أي بورصات أخرى وال يتم إعادة إدراج هذه األوراق 

إعادة تداولها أو إعادة تسعيرها فوراً في أي بورصة أخرى؛

إعسار أو  يعني حدث تسوية أو حدث شطب أو حدث  الحدث االستثنائي 

حدث تعليق أو حدث اندماج؛

يعني، فيما يتعلق باألوراق المالية التي تشكل أساس أداة  حدث اإلعسار

مالية ما، قيام جهة إصدار تلك األوراق المالية باتخاذ إجراء تصفية طوعية  

أو غير طوعية أو إفالس أو إعسار أو إغالق أو تصفية أو أي إجراء مماثل  

لما سبق ضدها

يعني، فيما يتعلق باألوراق المالية التي تشكل أساس أداة  حدث االندماج 

مالية ما، عرض استحواذ، أو عرض مناقصة، أو عرض تبادل، أو التماس، 
أو مقترح، أو أي حدث آخر من قبل أي كيان أو شخص يترتب عليه قيام  

أو الشخص بالشراء، أو الحصول بأي طريقة أخرى أو أن يكون  ذلك الكيان 

له الحق في الحصول، عن طريق التحويل أو بأي وسيلة أخرى، على أكثر  
٪ من تلك الورقة المالية األساسية، على  ٪ وما يصل إلى  من 

، على أساس إيداع مستندات لدى وكاالت  إسالنحو الذي تحدده إي دي إس 
حكومية أو ذاتية التنظيم أو غير ذلك من المعلومات التي تراها إي دي إس  

ذات صلة؛ و  إس

يعني، فيما يتعلق باألوراق المالية التي تشكل أساس أداة  حدث التعليق

الورقة المالية في بورصة واحدة أو أكثر من  مالية ما، تعليق التداول في تلك 

البورصات حيث يتم إدراج هذه األوراق المالية أو تسعيرها أو تداولها



 

عندما تدخل في عقد فروقات أو أي نوع آخر من المنتجات المشتقة معنا  

والتي تتضمن ورقة مالية كأصل أساسي لها، فإنك تقر بأنك ال تتمتع بحق 

في األوراق المالية األساسية، ودرءاً للشك،   ترتبط بهاالملكية أو أي مصلحة 

لن تتمتع بأي حق في أي حقوق تصويت فيما يتعلق بتلك الورقة المالية

ويجوز لنا أن نبرم عقداً  العقدعند إجراء صفقة معك، ستبرم عقداً معنا  

أو من خالله بهدف التحوط، كلياً أو جزئياً، من  الغيرخارجيمع طرف 

في   خارجيإذا طلب طرف عقد التحوطعقد بالمخاطرنا فيما يتعلق 

بما في ذلك  عقد التحوط ذي الصلة أي تغيير في شروط أي عقد تحوط 

بسبب حدث استثنائي، يجوز لنا اتخاذ جميع األصول الخاضعة له

عقد المقابل وستكون كافة هذه  الاإلجراءات التي تعكس تلك التعديالت في 
عقدالاإلجراءات ملزمة لك وتعتبر هذه التعديالت مدمجة في 

التسعير   

سنقوم، من وقت آلخر، بتزويدك بعروض أسعار من خالل الوسائل   

وتعتبر عروض األسعار المقدمة إليك إرشادية وال يتم تقديمها اإللكترونية

عرضاً لشراء أو بيع أي أداة   ألغراض تقديم المعلومات فقط وال تشكل إاّل 

أمراً بعد عرض أسعار إرشادي، سنعتبر أنك  تضع عندما مالية بذلك السعر

أمراً بالسعر المعروض آنذاك وقد يختلف هذا السعر عن السعر  تضع 

في حاالت معينة، قد يكون السعر الذي يمكن تنفيذ  اإلرشادي المقدم من قبلنا

أو الذي  سعر المعروض على نظامنا واألوامر به أقل مالءمة لك من ال

على سبيل المثال، بسبب  يقدمه فريق إدارة العمالء التابع لنا عندما األمر 

التقلبات في السوق بين الوقت الذي ترسل فيه األمر الخاص بك والوقت  
أو فريق إدارة العمالء التابع لنا األمر الخاص بكالذي ينفذ فيه نظامنا و

إلكترونياً بواسطة نظامنا، وقد تختلف تلك  يتم إعداد األسعار الخاصة بنا  

األسعار وأسعار التسوية عن األسعار المنشورة أو المعدة بواسطة أماكن 
إّن  التداول أو األسواق األخرى أو أماكن التنفيذ أو مزودي السيولة المالية

األسعار المعروضة من جانبنا هي مشتقة بالرجوع إلى األسعار في الوقت  

للسوق األساسي ذي الصلة أو من سوق مترابطة أو من مجموعة من الفعلي 
األسواق المترابطة والتي يمكن الحصول عليها من واحد أو أكثر من  

أو مزودي األسعار اآلخرين  أو مزودي السيولة المالية والبورصات و

سنقوم، وفقاً لتقديرنا الخاص والمطلق،  الذين قمنا باختيارهم وفقاً تقديرنا

عالوة على ذلك، نحتفظ  حديد األسعار وموجز األسعار الذي نقدمه لكبت

بالحق في تعديل األسعار المعروضة وفروق األسعار المعروضة في أي  
وقت



 

في بورصة فعلية أو في أي مكان  التعامالتتقر وتدرك أنه ال يجرى تداول  

ً تداول وسنكون طرفاً في جميع المعامالت بصفتنا طرفاً  عالوة على  أساسيا

ذلك ال تتم تسوية المعامالت فعلياً 

تنفيذ األوامر سيختلف اعتماداً على الوسائل اإللكترونية  من المهم أن تعلم أن  

ومن المهم أن تقرأ وتفهم سياسة  التي تستخدمها ألنشطة التداول الخاصة بك

تنفيذ األوامر الخاصة بنا، والمتاحة على موقعنا اإللكتروني، قبل أن تبدأ في  
أنشطة التداول الخاصة بك وبعد ذلك بشكل منتظم 

تحديد   عن مسؤولين الخارجييندرءاً للشك، ال يكون مزودو األسعار  

وهم مستبعدون من جميع الضمانات أو   ذلك،  ولم يشاركوا في  أسعارنا

المتعلقة سواء كانت صريحة أو ضمنيةالتعهدات أو اإلقرارات 

ودون تقييد ما سبق، لن يتحمل مقدمو  باستخدامك للوسائل اإللكترونية

ت من الغير بأي حال من األحوال المسؤولية عن أي خسارة، بغض  الخدما
النظر عما إذا كانوا على دراية بتلك الخسارة وما إذا كانت هذه المسؤولية  

تستند إلى اإلخالل بالعقد أو المسؤولية التقصيرية أو غير ذلك

التداول لساعات مطولة في بعض المنتجات المدرجة    إسإي دي إس تقدم قد  

من المهم مالحظة أنه خالل تلك  معلومات السوق الخاصة بناصفحة في 

ساعات   األوقات قد ال تكون السيولة المالية مساوية مع تلك المتوفرة خالل 
العمل المعتادة، ما قد يؤدي إلى زيادة التقلبات وزيادة احتمالية هبوط أسعار  

األسواق   قد تعتمدأو التقلباتتنفيذ األوامر بسبب نقص السيولة المالية و

عروض أسعار أقل إذا كانت  على ساعات مطولة ل للتداول المعروضة  

اق المترابطة  متوفرة أو متاحة في سوق مرتبط أو مجموعة من األسو

من المهم مالحظة أن  والمفتوحة في حال عدم توفر أسعار السوق األساسية

عروض األسعار الخاصة بنا خالل هذه الجلسات الممتدة قد تعكس وجهة  

تتأثر بتدفق صفقات التداول التي نتلقاها من العمالء خالل  وسنظرنا للسوق 

ل مقارنة عروض  يتوفر سعر خارجي آخر من أج  قد ال تلك الجلسات 

في هذه األوقاتأسعارنا 

تأكيدات التداول وكشوف الحساب 



 
صيغة  حيثما كان ذلك ممكناً، سنزودك بكشوف الحساب اليومية في  

أو  عند توفرهالمعتمدأو الموقع اإللكتروني من خالل النظام و  ةإلكتروني

ستتضمن  الوسائل اإللكترونية األخرى التي نستخدمها من وقت آلخر

  بما في ذلك أرقامكشوف الحساب هذه عموماً تأكيدات المعامالت 

، ورصيد التداول في نهاية اليوم واألرباح والخسائر في حسابك  تالتداوال

ينبغي لك التحقق من أي كشف حساب يومي  المحققة وغير المحققة

سيتم تزويدك بكشوف الحساب اليومية في موعد أقصاه يوم واحد بعد  بتمعن

يمكنك في أي وقت طلب معلومات عن حالة أوامركتنفيذ أي أمر

نحتفظ بالحق في تعديل شكل ومضمون كشوف الحساب من وقت آلخر   

يرجى مراجعة كشوف الحساب اليومية  يتوافق مع القانون الساريبحيث 

بتمعن  

سنزودك أيضاً بتقارير دورية حول محتوى حسابك وقيمته على النحو   

المطلوب بموجب القانون الساري أو بخالف ذلك على النحو الذي نوافق  

تتعلق بمحتوى وقيمة  يومية وشهرية تقارير يمكنك أيضاً استخراج عليه

أو  عند توفرهالمعتمدأو الموقع اإللكتروني من خالل النظام و حسابك

عالوة على  الوسائل اإللكترونية األخرى التي نستخدمها من وقت آلخر

ذلك، يمكنك طلب استالم نسخة مطبوعة من كشوف الحساب أو عبر البريد  

اإللكتروني في أي وقت عن طريق تقديم طلب كتابي

لهذا السبب،  تدرك وتوافق على أننا لن نرسل إليك كشوف حساب شهرية 

ونوصي  تقع على عاتقك مسؤولية استخراج كشف الحساب الخاص بك

مرة   على األقل ساب الخاص بك، على كشف الح تقوم باإلطالع بشدة بأن 
على اطالع بأنشطة التداول في   لكي تبقى شهرياً في اليوم األول من كل شهر

حسابك

  في حال عدم وجود خطأ أو اليومية اتالحساب والكشوف اتتكون كشوف 

نهائية كونها غير دقيقة بشكل كبيراستراتيجيات تداول مسيئة أو عدم وجود 

  عمل منوملزمة قانوناً لك ما لم نتلق منك اعتراضاً كتابياً خالل يومي 

إن  المعتمدالتي تظهر على النظام أو الموقع اإللكتروني  التعامالتتاريخ 

المرسلة إليك    المراسالتتعتبر وسأو الوسائل اإللكترونية األخرى توجد

بالبريد أو إلكترونياً أو بأي طريقة أخرى على العنوان المحدد في سجالتنا 

وفقاً ألحكام اإلشعار الواردة في البند  مستلمة

يجب توجيه االعتراضات الكتابية إلى إدارة خدمات التداول في إي دي إس   

بالبريد اإللكتروني على العنوان الوارد على موقعنا اإللكتروني أو   إس

الطابق الثامن، برج سي آي، طريق الكورنيش،  بالبريد على العنوان التالي



 
، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة وسوف تُعتبر مستلمة  ب  ص

بندالوفقاً ألحكام اإلشعار الواردة في 

في حال وجود تعارض بين المعلومات المتعلقة بحسابك والمعلومات   

يتم االعتماد على ، المعتمدالمتوفرة على النظام أو عبر الموقع اإللكتروني 

النظام في المعلومات الموجودة 

الرسوم والمصروفات والتكاليف األخرى 

سنحصل على تعويض بصفة عامة مقابل تزويدك بخدماتنا عن طريق  

سيتم تطبيق  أو فارق األسعارالدخول في صفقات بأسعار تشمل العمولة و

الرسوم بصفة عامة على حسابك على أساس كل تداول ولكن يجوز تطبيقها  
أساس آخر نحدده من وقت آلخرأيضاً على أي 

عموالتنا وفروق األسعار والتكاليف  الحد األدنى منعن  االفصاحيتم  

جدول الرسوم الخاص بنا الذي يتم نشره على موقعنا  األخرى في 

والتي  السوق بشكل منتظم،  معلومات  كل صفحات يتم تحديثاإللكتروني

معلومات السوق  صفحة عن طريق نشر   ل جزءاً من جدول الرسومشكّ تُ 
إذا كنت ال توافق على رسومنا المتغيرة، الجديدة على موقعنا اإللكتروني

عالقتك معنايحق لك إنهاء 

تقر وتوافق على جدول الرسوم الحالي آنذاك، وأنه  فإنك أمراً، تضع عندما  

في ظروف معينة، قد يكون السعر الذي يمكن تنفيذ أمرك به أقل مالءمة لك  
أو المقدم من قبل فريق إدارة العمالء  من السعر المعروض على نظامنا و

يرات في  على سبيل المثال، بسبب التقلبات والتغيالتابع لنا عند تقديم األمر 

أو  السوق في الفترة بين وقت تقديم األمر والوقت الذي ينفذ فيه نظامنا و

فريق إدارة العمالء التابع لنا األمر

، يجوز لنا من وقت آلخر إجراء تعديالت على  مع مراعاة البند   

سنقدم إليك، حيثما  عموالتنا ورسوم التمويل اليومية والتكاليف األخرى

أمكن ذلك، ما يلي

زيادات في أي  بخصوص أي  أيام عملإشعاراً مدته ثالثة أ

ورسوم التمويل اليومية والتكاليف األخرى؛ تعموال

بتخفيض العمولة ورسوم التمويل  إشعاراً مدته يوم عمل واحد ب

أو اليومية والتكاليف األخرى؛ و

أيام عمل بفرض أي تكاليف جديدة،  إشعاراً مدته خمسة ج



 
لكننا نحتفظ بالحق في إجراء أي تعديل بموجب هذا البند بإشعار  

ون أي إشعار، عندما يكون من المعقول بالنسبة لنا  أو داألجل قصير

القيام بذلك

خاصة بنا تختلف على أساس يومي ومستمر،  تدرك أن فروق األسعار ال 

اعتماداً على الكثير من العوامل، بما في ذلك، من بين عوامل أخرى،  

الظروف السائدة في السوق ونوع الصفقة المعنية وتوافر األدوات المالية في  
بشكل كبير في   تزدادالسوق وتقر بأن فروق األسعار الخاصة بنا يمكن أن 

في جدول الرسوم   ة الوارد  الرسوم تكون بنفس بعض الظروف بحيث قد ال 

وتقر أنه عند إغالق الصفقة، من الممكن أن  وأنه ال يوجد حد لمقدارها

تكون فروق األسعار أكبر أو أصغر مما كانت عليه عندما تم فتح الصفقة

بالنسبة للصفقات التي يتم إجراؤها عند إغالق السوق األساسي أو فيما يتعلق 
التي ال يوجد لها سوق أساسي، ستعكس األرقام المقدمة منا ما  بالتعامالت

وتقر بأننا سوف نحدد  نعتقد بأنه سعر السوق لألداة المالية في ذلك الوقت 

تلك األرقام وفقاً لتقديرنا المعقول وتبعاً لسياسة تنفيذ األوامر الخاصة بنا

نتكبدها من أجل  يجوز لنا أن نخصم منك أيضاً التكاليف والمصروفات التي  

  ن وجدت تقديم الخدمات مثل التكاليف والرسوم المتعلقة بالرسوم المصرفية ا
السحب ورسوم الشيكات المرتجعة ورسوم  مثل الرسوم البنكية لإليداع

رسوم أي أمر هاتفي، ورسوم التحويل وتكاليف التسجيل  وكذلك  التعليق 
والتكاليف األخرى المماثلة بما في ذلك ضريبة القيمة المضافةوالضرائب 

، والتي قد تشمل مصروفات إضافية ترجع  بالتعامالتوالمصروفات المتعلقة 

لحسابك والرسوم   التعامالتفيما يتعلق بتنفيذ إس إلى مجموعة إي دي إس 
تكون جميع هذه الرسوم والتكاليف على  في حسابك التعامالتة عن الناشئ

النحو المبين في جدول الرسوم وسيتم إخطارك بأي رسوم وتكاليف غير  

مدرجة في جدول الرسوم الخاص بنا بشكل منفصل من خالل النظام أو  
الوسائل اإللكترونية األخرى، من وقت آلخر

أو   رباحلتحويل أو لخصم األ  عندما يكون بحسابك أداة مالية تكون مستحقة 

إلى حسابك   ستتم عملية التحويلعندها  مماثلة، حسب مقتضى الحال،  ةدفعل

أو الخصم منه، حسب مقتضى الحال

العمل في كل  انتهاء قد تخضع جميع المراكز المفتوحة التي تظل مفتوحة بعد  

سيتم ترحيل جميع المراكز المفتوحة عن  فائدة أو رسوم التبييت لرسوميوم 

اليومية التي  التبييت ليه وفقاً ألسعار طريق الخصم من حسابك أو القيد إ

يقدمها لنا مزودو السيولة المالية التابعين لنا وقد تتضمن زيادة أو تخفيض  
على أساس المنتج ومنصة التداول   التبييتتختلف أوقات وأسعار  والسعر 

تختلف على أساس   التبييتتدرك أن أوقات وأسعار  وهي متاحة عند الطلب 

اداً على الكثير من العوامل، بما في ذلك الظروف  يومي ومستمر، اعتم

السائدة في السوق 



 

بطاقةالحال تمويل الحساب عن طريق في تُطبق الشروط واألحكام التالية  

كما  تتحمل رسوم التحويل من خالل مزود البطاقة الخاص بك قدأ 

مصروفات يقوم مزود   أننا ال نتحمل المسؤولية عن أي رسوم أو

ر للبطاقة بتحصيلها؛ صدّ البطاقة أو البنك المُ 

ي دفعات تُسدد إلينا باستخدام البطاقة سيتم قيدها في  ن أتقر بأب 

لألموال  استرداد فإن أي وبالمثلحسابك بدون خصم رسوم البطاقة

نقوم به من حسابك إلى بطاقتك سيكون أيضاً بدون خصم رسوم  
ما لم نوافق على خالف ذلك، ال يجوز سحب أي دفعات  البطاقة

تحويل  بأو  بشكل نقديتُسدد في حسابك عن طريق البطاقة الحقاً 

مصرفي أو بشيك أو بأي وسيلة أخرى وال يجوز إعادتها إال إلى  
وعليه، لن نقبل إال طلبات سحب األرباح من الحساب؛ البطاقة

تم دفعها   موالأطلب سحب   أي تقديم أو بالبدء  توافق وتتعهد بعدم ج 

وذلك كتعويض عن  ، بكر البطاقة الخاصة صدّ مُ إلى من بطاقتك

عن درجة رضاك عن   أوالخسائر التي تحققت في حسابك لدينا 

والتك في الحساب الخاص  المرتبطة بتداوليك  إالخدمات المقدمة 

كما تتعهد بأن تتنازل بشكل نهائي ودون قيد أو شرط عن أي  بك

مطالبات مستقبلية تتعلق بأي طلب تقدمه لسحب األموال من 
بطاقتك

توافق على أنك تتحمل المسؤولية عن أي معامالت احتيالية تتم د 

باستخدام البطاقة وعن أي مشتريات يتم استخدامها لتمويل حسابك 

يجوز لنا  كما تقر بأنه أو يتم استخدامها على أنها هامش لحسابك

احتيال يتم محل رفع دعوى ضدك من أجل تحصيل أي أموال 
استخدامها لتمويل حسابك أو يتم استخدامها كهامش لحسابك

إذا تم تقديمك إلينا من خالل وكيل إحالة، سيتم فرض رسوم وكيل اإلحالة  

على حسابك وفقاً للمادة  

، يجوز لنا، وفقاً  وكالة خاصةمت بتعيين مدير حساب عن طريق  في حال ق 

لتعليمات العميل الخاصة بك ورهناً بالقانون الساري، تطبيق رسوم إدارة  

حسابك ورسوم األداء وأي رسوم أو مصروفات أخرى على النحو المتفق  

عليه بينك وبين مدير حسابك من وقت آلخر فيما يتعلق بأنشطة التداول  
كالخاصة ب



 

بغض النظر عن البنود سالفة الذكر، يحق لنا مطالبتك بسداد المصروفات   

التالية من خالل إرسال إشعار أو بدونه

مثل جميع المصروفات االستثنائية الناتجة عن عالقة العميل أ

مصروفات الهاتف والفاكس والبريد السريع والمصروفات البريدية  

في حالة طلبت التأكيد بنسخ ورقية وكشوف حساب وما إلى ذلك  
؛ والتي كان من الممكن أن نقدمها في شكل إلكتروني

أي من النفقات التي نتحملها نتيجة عدم وفائك بالتزاماتك بموجب هذه  ب

ذلك الرسوم التي نحددها بشكل معقول فيما يتعلق  الشروط، بما في 

بتوجيه رسائل التذكير، والمساعدة القانونية، وما إلى ذلك؛ و 

أي رسوم إدارية أخرى فيما يتعلق بنشاط التداول الخاص بكج

سعر  إما كمبلغ ثابت يتوافق مع الدفعات المنفذة أو كنسبة مئوية أو   الرسوم ستُفرض  

ً  السوق بالساعة كما يمكن تجميع طرق الحساب بما يتوافق مع الخدمة المقدمة داخليا

ونحتفظ بالحق في استحداث نفقات جديدة

في حال حصلنا أو استرددنا أي عموالت أو تكلفة أو مصروفات أو رسوم أو   

أي مبلغ آخر فيما يتعلق بالتزاماتك بموجب هذه الشروط بعملة أخرى غير  

فإنك العملة المستحق الدفع بها، سواء بموجب حكم قضائي أو غير ذلك،  
تكاليف التحويلبما في ذلك ذمتنا من أي تكلفة  ستقوم بتعويضنا وتبرئة

والخسارة التي نتكبدها نتيجة الستالم ذلك المبلغ بعملة أخرى غير العملة  
المستحق الدفع بها

، عند  إسوأي عضو في مجموعة إي دي إس هذه الشروط ضنا بموجبتفوّ  

أي رسوم وتكاليف ومصروفات وفقاً لهذه   بتحميل حسابكاالقتضاء

وفرض أي رسوم على حسابك ودفعها   ،الشروط وجدول الرسوم الخاص بنا

منه

العملة األساسية وعمليات اإليداع إدارة حسابك 

والدفع والسحب  

هذه   بموجبتوافق على االمتثال لألحكام التالية عند تسديد دفعات إلينا  

الشروط

بأموال بما في ذلك اإليداعاتيجب سداد جميع الدفعات إلينا أ 

متاحة على الفور وفي الحساب الذي نحدده؛  



 
بعملة تكون بما في ذلك اإليداعاتيجب سداد جميع الدفعات إلينا ب 

عملة أساسية، ما لم نتفق على خالف ذلك كتابةً أو نطلب منك سداد  

ساسية؛األ عملة الغير دفعة إلينا بعملة أخرى 

في  و خصم تُسدد جميع الدفعات إلينا دون مقاصة أو مطالبة مقابلة أج 

حالة االضطرار إلى إجراء أي خصم، يجب عليك دفع مبالغ  

إضافية من أجل ضمان استالمنا لكامل المبلغ الذي كنا سنحصل  

طاع أو الخصم؛ تعليه لوال ذلك االق

عن طريق  بما في ذلك اإليداعاتيجوز لك تسديد أي دفعات إلينا د 

بطاقة معتمدة أو تحويل مصرفي أو أي طريقة أخرى نحددها من  

وقت آلخر؛ 

لكتروني أو البرقي  تتحمل المسؤولية عن جميع رسوم التحويل اإلهـ 

الخارجيةبكافة األطراف  أو الرسوم المصرفية األخرى الخاصة 

فيما يتعلق بالسداد باإلضافة إلى أي رسوم أو مصروفات نفرضها،  

والتي قد تستند إلى طريقة الدفع المختارة؛  

دون تقييد أي  إذا لم نتسلم أي دفعة في تاريخ استحقاقها، يحق لنا و 

أن نفرض فائدة على المبلغ المتأخر سداده  حقوق أخرى قد نمتلكها

بمعدل ال يتجاوز التكلفة الفعلية التي نتحملها لالقتراض في أسواق  

آخر قد  سعر المستحقة أو أي  المال ذات الصلة بمبلغ مساو  للمبالغ

نبلغك به؛ 

إال من قبلنا أي دفعات تُسدد إلينا على أنها مستلمة يتم احتساب  لن ز 

؛ و بشكل فعليموال تلك األنستلم عندما 

تتحمل المسؤولية عن ضمان تحديد الدفعات المسددة إلينا تحديداً  ح 

واحي بما في ذلك على سبيل المثال ال صحيحاً من جميع الن

الحصر، تفاصيل حسابك عند طلبنا ذلك

نقبله كطريقة دفع  إذا تم إيداع مبلغ نقدي لدينا، فلن ال نقبل اإليداع النقدي 

صحيحة ولن يتم استخدامه للوفاء بأي التزام مستحق عليك تجاهنا

يكون رصيد  عندما يجوز لك أن تطلب سحب أو تحويل األموال من حسابك  

 ً كما يجوز لنا، وفقاً لتقديرنا المطلق، أن نستقطع أو نخصم أو  حسابك إيجابيا

ً نرفض سداد أي دفعة  في الحاالت التاليةكلياً أو جزئيا

ظهر وجود  إذا كان لديك مراكز مفتوحة في الحساب بوضع يُ أ 

خسارة؛



 
إذا كانت الدفعة المطلوبة ستقلل من رصيد حسابك إلى أقل من  ب 

صة بك فيما يتعلق المبلغ المطلوب الستيفاء متطلبات الهامش الخا

بالمراكز المفتوحة الخاصة بك؛

األموال من أجل  إذا اعتبرنا بشكل معقول احتمالية الحاجة إلى ج 

تلبية أي متطلبات هامش حالية أو مستقبلية على المراكز  
المفتوحة بسبب الظروف السائدة في السوق األساسية؛

ذا كان عليك أي مطلوبات فعلية أو محتملة تجاه أي عضو في  إد 

أو أي مزود خدمة أو وكيل إحالة أو    إسمجموعة إي دي إس 

مدير حساب؛ 

بيننا وبينك فيما  تسويته إذا قررنا بشكل معقول وجود نزاع لم يتم هـ 

يتعلق بهذه الشروط أو أي اتفاقية أخرى بيننا؛  

من حسابك؛ أو  خارجيإذا طلبت منا أن ندفع لطرف و 

قد يترتب على سداد تلك الدفعة   إذا اعتبرنا بشكل معقول أنهز 

مخالفة أو إخالل بأي قانون ساري

ما لم نوافق على خالف ذلك كتابةً ورهناً دائماً باالمتثال للقانون الساري،   

يجب سداد جميع الدفعات من حسابك في شكل دفعة معادة إلى البطاقة أو  
لن نسدد أي دفعات نقداً تحويل بنكي

نقبل  يمكن أن  ،بحسب حسابك. سيُطلب منك تحديد عملة أساسية لكل حساب 

اليورو أو أي  والدوالر األمريكي والجنيه اإلسترليني والدرهم اإلماراتي 
عملة أخرى نحددها من وقت آلخر كعملة أساسية

في حسابك من العملة المستلم بها إلى  الموجودة سيتم تحويل جميع الدفعات   

تسري شروط هذا  العملة األساسية الخاصة بالحساب الذي تم إيداعها فيه

ة أخرى غير العملة  د أي دفعات في حسابك بعملا البند أيضاً عندما سد
األساسية للحساب الذي يستلم تلك الدفعة

سيتم تسديد جميع الدفعات من حسابك بالعملة األساسية لذلك الحساب ما لم   

تُطبق شروط هذا البند  بعملة مختلفة المتعلقةنوافق كتابةً على تسديد الدفعة 

رى من  أيضاً عندما يتم خصم أي فائدة أو تكاليف أو عموالت أو رسوم أخ 

عندما نوافق على تسديد  حسابك بعملة أخرى غير العملة األساسية للحساب 

دفعة بعملة غير العملة األساسية للحساب، سنقوم بتحويل مبلغ الدفعة ذات  

الصلة من العملة األساسية إلى العملة المتفق على السداد بها



 
الذي   سنقوم بذلك بسعر الصرف  تتحويالت العمالنقوم بفي أي وقت 

كما توافق على أنه يحق لنا إضافة  نختاره وفقاً لتقديرنا الخاص والمطلق 

نسبة ربح معقول بشكل تجاري إلى أسعار الصرف

على خالف ذلك، سيتم تسديد جميع الدفعات  خطيّاً ما لم نقدم إليك إشعاراً  

ولن نتحمل أي التزام بتسليم أو تسديد  والمستحقات إليك على أساس صافي

مستلمة  أي دفعات إليك ما لم وإلى أن تزودنا بأي مستندات مطلوبة أو أموال 
 ً فعليا

الغيرخارجية  ال نقبل ولن نسدد أي دفعات إلى أطراف  

بأنشطة التداول الخاصة بك  المتعلقةالدفعات  

بموجب هذه  ب بالتزاماتك على النحو الواج الوفاء ستكون مسؤوالً عن  

الشروط وكل صفقة يتم تنفيذها للحساب سواء عن طريق سداد سعر الشراء  

أو تسليم األداة المالية ذات الصلة أو غير ذلك

، تتعهد بسداد دفعات مناسبة فيما بشكل  مكتوبما لم نوافق على خالف ذلك  

يتعلق بأنشطة التداول الخاصة بك على حسابك في أو قبل تاريخ قيامك 

من خاللنابتقديم األمر لدينا أو 

في حال عدم تسوية أي صفقة في تاريخ استحقاق التسوية، يجوز لنا، وفقاً   

لتقديرنا المطلق، أن نقيد إلى الحساب وأن نخصم منه بشكل مؤقت في تاريخ 

استحقاق التسوية كما لو كان قد جرى تسوية الصفقة في ذلك التاريخ  

ديرنا الخاص  ورغم ذلك، يجوز لنا في أي وقت وفقاً لتق التسوية التعاقدية

أي قيود دائنة أو مدينة مؤقتة مذكورةإلغاء والمطلق 

توافق بموجبه على أنك ستؤكد جميع الدفعات المسددة إلينا من خالل تقديم   

سواء كانت تفاصيل تحويل مصرفي أو  تفاصيل تلك الدفعات وفقاً لما نطلبه 

كود سويفت أو غير ذلك

الهامش 

كشرط للدخول في صفقة، يجوز لنا، وفقاً لتقديرنا الوحيد والمطلق ووفقاً   

للقانون الساري، أن نطلب منك إيداع هامش كضمان لسداد أي خسائر  

ويجب عليك استيفاء بعض وجميع متطلبات تتكبدها فيما يتعلق بأي صفقة

ول  الهامش على الفور كشرط للدخول في أي صفقة ويجوز لنا رفض الدخ 

في أي صفقة إذا لم يكن في حسابك أموال كافية لتلبية متطلبات الهامش لتلك 
الصفقة في وقت تقديم األمر ذي الصلة



 

توافق على أنه يحق لنا تخصيص هذه القيمة لمتطلبات الهامش وفقاً لما   

وعند وضع متطلبات الهامش  تقديرنا الوحيد والمطلق حسب نحدده، 

الخاصة بك، سنأخذ في االعتبار عدة عوامل تتضمن، من بين عوامل 

أخرى، القانون الساري، ورصيد حسابك، وتاريخ وأنماط التداول الخاصة  
بك، وأسلوب التداول الخاص بك، وخبرتك في التداول، والتقلبات المحتملة 

لألدوات المالية التي  السابقة ات لألدوات المالية التي يجرى تداولها، والتقلب
توافق على أنه حتى لو كان قد سبق لنا تطبيق متطلبات الهامش تتداولها

عليك عند مستوى معين، فلن يمنعنا ذلك من زيادة أو تخفيض متطلبات  

الهامش الخاصة بك في أي وقت على النحو المبين بالتفصيل في البند  

أدناه

تُعرض متطلبات الهامش الخاصة بنا ألنواع مختلفة من األدوات المالية على   

ومع ذلك، قد نخطرك بمتطلبات الهامش من  أو النظام موقعنا اإللكتروني و

ا نحتفظ بالحق في تحديد متطلبات  كمخالل الوسائل اإللكترونية البديلة

لصفقات فردية ولكل عميل من عمالئنا، بمن فيهم أنتمعينة هامش 

سنقدم إليك،  متطلبات الهامش في أي وقتكما نحتفظ بالحق في تعديل أي  

حيثما أمكن ذلك، ما يلي

أيام عمل بشأن زيادة متطلبات الهامش إشعاراً مدته ثالثة  أ 

الخاصة بنا؛ و

متطلبات الهامش خفض  بشأن  إشعاراً مدته يوم عمل واحد  ب 

الخاصة بنا، 

أو قصير األجللكننا نحتفظ بالحق في إجراء مثل هذه التعديالت بإشعار  

دون أي إشعار، عندما يكون من المعقول بالنسبة لنا القيام بذلك

عندما نقوم بتعديل متطلبات الهامش، ستنطبق هذه التغييرات على أي أوامر   

هامش في حسابك من أجل  نوصي بالحفاظ على فائض أو مراكز مفتوحة

التقلبات في السوق تحمل 

أو التي   من قبلك دهاا سدم تفاصيل مبالغ الهامش التي تعلى يمكنك االطالع  

تكون مستحقة إلينا عن طريق تسجيل الدخول إلى النظام أو عن طريق  

لذلك، تتعهد بأن تكون على التواصل مع فريق خدمة العمالء التابع لنا

سوق وإعادة تقييم قدرتك على الحفاظ على مراكزك  إطالع دائم بحالة ال

وعالوة على ذلك، توافق على ما يليالمفتوحة



 

تقع على عاتقك مسؤولية فهم كيفية حساب متطلبات الهامش  أ 

الخاصة بك؛

تقع على عاتقك مسؤولية مراقبة ودفع الهامش المطلوب في  ب 

؛ والتعامالتجميع األوقات لجميع 

سيبقي التزامك بدفع الهامش قائماً سواء تواصلنا أم لم نتواصل  ج 

المستحقةمعك فيما يتعلق بأي من التزامات الهامش 

للتأكد من أن رصيد حسابك يساوي أو يتجاوز متطلبات   لديك التزام دائم 

وتوافق على أن  كما أنك تدرك الهامش لجميع المراكز المفتوحة الخاصة بك

وتتعهد بأن تحتفظ في حسابك، في  الهامش المستخدم لن يكون متاحاً لك

وإذا كنت  جميع األوقات، بهامش كاف  لتلبية متطلبات الهامش الخاصة بك

أو لن تكون قادراً على تلبية متطلبات الهامش الخاصة بك، غير تعتقد أنك 

عليك تقليل المراكز المفتوحة أو نقل هامش كاف  إلى حسابك  يتوجب إنهف

لتلبية متطلبات الهامش الخاصة بك

في حال وجود أي نقص بين رصيد حسابك ومتطلبات الهامش الخاصة بك   

اتخاذ أو االمتناع عن للقانون المعمول به لمراكزك المفتوحة، يجوز لنا وفقاً  

اتخاذ أي إجراء آخر في أي وقت أو بأي طريقة حسبما نراه، وفقاً لتقديرنا 
المطلق، مناسباً لتغطية مسؤوليتنا أو تقليلها أو إزالتها بموجب أو فيما يتعلق 

  أحداثالسوق االستثنائية أو  أحداث في حالة تعامالتكأي من أوامرك أو ب

السوق القاسية، لدينا السلطة التقديرية إلغالق مراكزك في أي وقت إذا كنت  
  .تنتهك متطلبات الهامش الخاصة بك

اإلغالق  على أننا نقوم بتشغيل وظيفة  هذه الشروط تقر وتوافق بموجب 

حيث سيتم إغالق  . على حسابات العمالء من أجل حمايتك بشكل آليالتلقائي 

  رأس المالعندما ينخفض صافي تلقائيًا  بعض أو كل مواقعك المفتوحة

الخاص بك إلى أو أقل من مبلغ يساوي خمسين بالمائة )أو أي نسبة أخرى  
  على درايةحددها من وقت آلخر( من متطلبات الهامش. يجب أن تكون نكما 

للمزيد من  قد يغلق جميع مواقعك المفتوحة لإلغالق أن نظامنا اآلليب

سياسة    المعلومات حول إجراءات التصفية المتبعة لدينا، يرجى الرجوع إلى
نوصي بالحفاظ على فائض هامش في حسابك من أجل مقاومة  تنفيذ األوامر

التقلبات في السوق

إجراء  الموافقة على نراه مناسباً وفقاً لتقديرنا الخاص حسب مايجوز لنا  

قد تكون فترة اإلغالق اليدوي مؤقتة أو قد يُعمل بها حتى اإلغالق اليدوي 

بما في ذلك يشترط في أي إغالق يدوي أن نوافق عليه كتابةً إشعار آخر 

ل بأي شكل من  د أو يقلّ أو يقيّ ولن يحدّ  لكترونيعن طريق البريد اإل

وهذا يعني بصفة عامة أن  األشكال من حقنا في طلب هامش إضافي منك



 
سيحاول  ما يراه مناسباً وفقاً لتقديره الخاصحسبفريق إدارة العمالء 

التواصل معك لطلب دفع مبلغ إضافي من   المعمول بهاخالل ساعات التداول 

أو لم تتمكن من تقديم  ر علينا التواصل معك وإذا تعذّ الهامش في الحساب 

ذلك الهامش اإلضافي في غضون فترة زمنية معقولة، سنقوم يدوياً بإغالق 
بعض أو جميع مراكزك المفتوحة خالل ساعات التداول العادية المطبقة على  

الصلة وعندما ال يكون قد تم تعليق التداول بأي طريقة  المركز المفتوح ذي 
أخرى

ً عندما تكون   سيدخل حسابك في طلب  متطلبات الهامش  ألي من مخالفا

ها، عمالً بوفقًا لهذه الشروط و"(. الهامش  تغطية طلبتغطية الهامش )"

الهامش عندما ينخفض هامشك إلى أو أقل من   طلب تغطيةل  اشعاراً سنصدر 
الحد األدنى المعمول به عبر البريد اإللكتروني و/أو إشعارات الدفع عبر  

شريطة عدم  الرسائل القصيرة )كما ينطبق على حسابك و/أو كما حددته(. 

يجب عليك التأكد من أنه يمكنك تلقي رسائل  وجود خطأ أو عطل في النظام. 
منا، بما في ذلك تلك التي تم إنشاؤها بواسطة النظام، و/أو   البريد اإللكتروني

توافق على ما  كما إشعارات الدفع عبر الرسائل القصيرة )حسب االقتضاء(

يلي

 

 

فقط على فترات محددة  طلب تغطية الهامش  اشعار  اصدار سيتم   أ

ينخفض هامشك إلى ما  التي خاضعة للنظام وفي المرة األولى فقط 
 ؛ دون الحد المعمول به

 

الهامش   من خالل اشعار تغطيةقد تكون المعلومات التي تتلقاها )ب(     
قديمة بحلول الوقت الذي تتلقاها فيه. يجب عليك تسجيل الدخول  

اء المناسب للحفاظ على أي  إلى حسابك على الفور واتخاذ اإلجر

 .مفتوحة ئهامواقع مفتوحة ترغب في بقا
 

اعتمادًا على النظام  الهامش اشعار تغطية قد يختلف تواتر )ج(        

؛ المستخدم

 

 

اإللكتروني الصادرة عن النظام و/أو  باإلضافة إلى رسائل البريد د

عندما إخطارات الدفع عبر الرسائل القصيرة )حسب االقتضاء(،

طلب تغطية الهامش، يجوز لنا إصداره في أي   اشعارنختار إصدار 
وقت من خالل النظام أو أي وسيلة أخرى، على النحو الذي نحدده  

  ولهذا السبب، يجب أن تطلعنا بانتظام علىمن وقت آلخر

ولن نكون مسؤولين  التغييرات في تفاصيل االتصال الخاصة بك

طلب تغطية   إشعاربعن أي إخفاق في االتصال بك فيما يتعلق 

الخاصة  تصال إلتفاصيل ا بأحدث الهامش إذا لم تكن قد قدمت إلينا 
؛ بك

طلب تغطية الهامش بالتفصيل    إشعارسيتم بيان شروط وأحكام  هـ 

ونحتفظ بالحق في تغيير شروط وأحكام أي   اإلشعارضمن ذلك 

طلب تغطية الهامش بناًء على الظروف السائدة في السوق؛  إشعار



 

طلب تغطية الهامش، فإنه لن يلزمنا باتخاذ   تحذيرإذا أرسلنا إليك و 

سواء كان ذلك بسبب  أي إجراء تصفية وفقاً للبند 

عالوة على ذلك،  والتغيرات في ظروف السوق أو غير ذلك

بما في ذلك األوامر  توافق على أنه يحق لنا تأخير إلغاء أوامرك 

إلى  بما في ذلك المراكز المفتوحةأو تصفية صفقاتك وقةعلّ المُ 

التي  بما في ذلك السعر والمستوى المعدلتاريخ الحق وبالشروط 

ا الوحيد والمطلق؛ و نحددها وفقاً لتقديرن

طلب تغطية الهامش إذا أو حيثما تم  إشعارلن نتقيد بمحتوى أي ز 

 طلب تغطية الهامش إذا أبلغناك إشعارسنعتبر أننا قد أصدرنا ذلك

إلكترونياً عبر النظام بذلك

طلب تغطية الهامش   إشعارأو يمكنك تلبية متطلبات الهامش الخاصة بك و 

يستحق  م الهامش بأي شكل من األشكال المقبولة بالنسبة لنامن خالل تقدي

الهامش الدفع على الفور عندما تكون قد انتهكت متطلبات الهامش الخاصة  

الهامش خالل فترة زمنية مقبولة   طلب تغطية إشعاربك و/أو عند إصدار 
ل  لدينا أو وفقًا للقانون المعمول به(. في ظروف السوق القاسية، قد يتم تشغي

اإلغالق التلقائي قبل قيد أموالك في حسابك.

 

لن تكون هناك حاجة إلى الهامش متى اتفقنا صراحة على خفض أو التنازل  

تكون فترة هذا  ويجوز أن عن بعض أو جميع متطلبات الهامش الخاصة بك

يجب أن نتفق  التنازل أو التخفيض مؤقتة أو قد تسري حتى إشعار آخر

بما في ذلك عبر البريد  على أي تنازل أو تخفيض من هذا القبيل كتابياً 

ولن يحد أو يقيد أو يقلل بأي شكل من األشكال من حقنا في  اإللكتروني

أي هامش إضافي منكالسعي للحصول على  

مجموعة إي دي إس  في أي عضو مع اب معنا أو إذا فتحت أكثر من حس 

، يحق لنا، وفقاً لتقديرنا الخاص والمطلق وبناًء على إشعار معقول لك،  إس

من حساب  الضمانات اإلضافية تحويل األموال أو األصول أو الضمانات أو 

إلى آخر من أجل تلبية التزاماتك بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر،  
ش، حتى لو كان ذلك التحويل يستلزم إغالق المراكز  متطلبات الهام

ودرءاً للشك، قد  المفتوحة أو إلغاء األوامر على الحساب المحول منه

نستخدم الحقوق الممنوحة لنا بموجب هذه الفقرة الفرعية الستخدام األموال  
من حساب واحد برصيد  الضمانات اإلضافية  أو األصول أو الضمانات أو 

أجل استيفاء التزاماتك فيما يتعلق بحساب آخر يكون رصيده  إيجابي من 
 ً سلبيا



 

رصيد التداول  

يجوز لنا، وفقاً لتقديرنا الخاص والمطلق، الموافقة على تزويدك برصيد   

من خالل طلبك  المقرر الدخول فيها لحسابك بالتعامالتتداول فيما يتعلق 

سيكون متوافقاً  تداول  رصيد التداول، فإنك تؤكد أن الغرض من أي رصيدل
تماماً مع حالتك المالية واستراتيجيتك وأهدافك وظروف عملك 

الحصول على رصيد التداول وسنبلغك بها  إجراءات نحدد شروط وأحكام  

وقد يكون اإلخطار عن طريق الوسائل اإللكترونية وفقاً لهذه  من وقت آلخر 

ونحتفظ بالحق، دون أي إشعار مسبق وفي أي وقت، في تغيير  الشروط

رصيد التداول وفقاً  تقديم رصيد التداول أو إنهاء  إجراءت شروط وأحكام 

د إلينا أي تكاليف أو  وتوافق بموجبه على أن ترُ لتقديرنا الخاص والمطلق

رسوم أو أتعاب نتحملها فيما يتعلق بتوفير رصيد التداول إليك

تقر بأنه عندما تتعامل معنا على أساس رصيد التداول، فإن أي حد معين   

لن يضع أي حد لخسائرك  قمت بدفعه على حسابك أو أي مبلغ من الهامش 

وتوافق على أن مسؤوليتك المالية تجاهنا تقر المحتملة فيما يتعلق بأي صفقة 

قد تتجاوز مستوى أي رصيد أو حد آخر تم وضعه على حسابك

تدرك أنه في حال قمنا بتزويدك برصيد تداول، لن تشكل تلك الترتيبات  

لقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  نشاطاً مالياً بموجب ا

لسنة 

والمقاصةالتسوية  

بموجب  من المتفق عليه بيننا أن جميع التعامالت المنفذة بينك وبيننا، سواء  

هذه الشروط أو أي اتفاق آخر، تجرى بصورة متبادلة وتشكل جزءاً من  
عالقة عمل واحدة وتعاقدية وغير قابلة للتجزئة على الرغم من أن  

المعامالت ذات الصلة قد تخضع لوثائق مختلفة

مع عدم المساس بحقنا في إلزامك بالدفع وفقاً لهذه الشروط، توافق على أنه   

الحق في أي وقت في مقاصة أي خسائر نتكبدها فيما يتعلق سيكون لنا 

بحسابك أو أنشطة التداول الخاصة بك في مقابل



 

بما في ذلك أي حساب مشترك أو أي  أي حساب من حساباتك أ 

؛إسحساب آخر لك معنا أو أي عضو في مجموعة إي دي إس  

أي أموال أو مبالغ أو أداة مالية من أي نوع قد ندين بها لك سواء  ب 

بموجب هذه الشروط أو بموجب أي ترتيبات تعاقدية أخرى قد  
إس أي عضو في مجموعة إي دي إس مع تكون أبرمتها معنا أو 

صيد مدين جميع المبالغ المحتفظ بها، إذا تجاوزت قيمة أي خسارة أو ر 

طُلب منك ذلك أم اليجب عليك على الفور أن تدفع هذه الزيادة إلينا سواء ُف

كما أنك تفوضنا في مقاصة المبالغ التي نحتفظ بها في رصيدك أو في حساب  

ضنا  كما أنك تفوّ مشترك مقابل الخسائر التي يتكبدها ذلك الحساب المشترك

في مقاصة أي خسائر متكبدة أو أي أرصدة مدينة في أي حساب لك لدى  

بما في ذلك  مقابل أي رصيد دائن على حسابك  إسمجموعة إي دي إس 

معناالحساب المشترك

فإن هذا اإلجراء ال  إذا تنازلنا عن هامش سلبي أو سمحنا به على حسابك،  

وال تزال مسؤوالً عن دفع جميع الخسائر  خسائرك أو مسؤوليتك الماليةيُقيّد 

ن مستحقة ومتوجبة الدفع إليناالتي تكو

إذا لم يكن من الممكن التحقق من االلتزام بشكل معقول، يجوز لنا بحسن نية   

تقدير ذلك االلتزام والمقاصة فيما يتعلق بذلك التقدير

أموال العميل  

للقانون الساري ونحتفظ  فصل بين أموال العمالء وأموالنا وفقاً نقوم بال 

بسجالت وحسابات مكتملة وكاملة لجميع األنشطة المتعلقة بحسابك

وسيشمل  لن ندعي ملكية أي أموال أودعها العمالء لدينا ألغراض التداول 

ذلك جميع األموال المودعة في حسابك وأرباح التداول مطروحاً منها أي  

وسنقوم،  هامش مستخدم وخسائر التداول والتكاليف والرسوم المستحقة إلينا

ا أمكن عملياً، بما يليقدر اإلمكان وكلم

فصل جميع أموال العمالء عن أموالنا الخاصة؛ و أ 

ئق والسجالت المدونة  مدققي حساباتنا على الحقاإطالع وإبالغب 

في جميع دفاتر الحسابات ذات الصلة، وأن األموال الموجودة في  

حسابات العمالء يعود إلى عمالئنا وأننا ال نمتلك أي حق ملكية  
فيها



 
تدرك وتوافق على أن الملكية التامة للهامش المستخدم ستنتقل إلينا ألغراض   

تأمين أو تغطية التزاماتك الحالية والمستقبلية والفعلية والمحتملة أو المتوقعة  

تجاهنا وعلى هذا النحو، لن تكون متاحة لك ولن تخضع إلى حماية أموال  

كما تقر وتوافق على أننا لن نحتفظ  الساري العميل بموجب القانون

بالهامش المستخدم وفقاً لقواعد أموال العميل بموجب القانون الساري، ما  

يعني أنه لن يتم فصل األموال عن أموالنا الخاصة وأنه يجوز أن نتعامل بهذه 
األموال في حد ذاتها

ل لدينا، فأنت توافق على أن الغرض الوحيد من تحويل األموال  بإيداع األموا 

صفقة معنا، وبالتالي يكون الغرض من  وتحسباً لإلى حسابك هو التداول فقط 
ضمان أو تغطية التزاماتك الحالية والمستقبلية  ل هو تحويل لألموال أي 

لدينا ال وال ينبغي لك إيداع أي أموال والفعلية والطارئة أو المحتملة تجاهنا

يكون الغرض منها التداول وضمان أو تغطية التزاماتك الحالية أو المستقبلية  
أو الفعلية أو المحتملة أو المتوقعة تجاهنا

ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك كتابةً، تقر وتوافق على أننا لن ندفع إليك   

أي فائدة على أي أموال مودعة لدينا وتتنازل صراحةً عن أي استحقاق  

للفائدة

إيداعات أو دفعات في حساباتنا ال يمكن تخصيصها  في بعض األحيان، نستلم 

وقد يحدث ذلك  ألي عميل معين بعد محاوالت معقولة لتخصيصها 

في حال قام العمالء بتحويل األموال إلينا باإلضافة إلى أسباب أخرى

إلى  يحددوا  إليداعها ولكنهم لم يتبعوا اإلجراءات المنصوص عليها أو لم 

عند حدوث ذلك، سنحتفظ باألموال في حساب معلق  والحسابات ذات الصلة 

ر علينا  فإذا تعذّ وسنبذل جهوداً معقولة لتحديد صاحب هذه األموال 

تخصيص األموال بعد فترة زمنية معقولة، سنحاول إعادة األموال إلى البنك  
لذلك، نحثك على اتباع إجراءات اإليداع المذكورة  أو إلى مصدر التحويل

ند تحويل األموال إلينا لضمان تخصيص جميع األموال  ومراجعة حسابك ع

كما يجب

الضرائب 

لن نقدم إليك أي مشورة بخصوص المسائل الضريبية المتعلقة بأي   

وننصحك بالتماس مشورة فردية ومستقلة من مستشارك المالي  خدمات 

ات الضريبية  ع أو مدقق الحسابات أو مستشارك القانوني فيما يتعلق بالتب 

المترتبة على الخدمات المعنية 



 
يما يتعلق يقع على عاتقك مسؤولية دفع جميع الضرائب التي قد تنشأ ف 

ضريبة القيمة المضافةقد نفرض ضريبة القيمة المضافة وبصفقاتك

على خدماتنا، إذا كانت منطبقة بموجب القانون الساري، وتوافق على دفع  
كامل ضريبة القيمة المضافة المذكورة 

تضارب المصالح 

مصلحة أو عالقة   إسقد يكون لنا أو ألي عضو في مجموعة إي دي إس  

سياسة  لذا قمنا بتحديد وتنفيذتتعارض مع مصالحك أو واجباتنا تجاهك

هذه  ، تحدد وتحديثها من وقت آلخريجوز مراجعتها لتضارب المصالح 

تحديد حاالت تضارب المصالح ومنعها وإدارتهايةكيفالسياسة 

اعتماداً على الطبيعة الدقيقة لتضارب المصالح، قد نتخذ إجراءات معينة وفقاً   

لسياسة تضارب المصالح الخاصة بنا للتخفيف من التأثير المحتمل 

تضارب المصالح أو إدارته بطريقة  حدث عندما يتعذر علينا منع للتضارب 

المناسب لنا أن   تضمن إمكانية منع مخاطر اإلضرار بمصالحك، سيكون من

  أو التي قد تخصنا نكشف إليك عن مدى وطبيعة تضارب المصلحة التي 
لك أي خدمات  تقديم، قبل تخصنا

مزودو الخدمات  

يجوز لك استخدام أي نظام تداول أو دورة تداول أو برنامج أو برمجيات أو   

يقدمه مزود الخدمة لتزويدك ببرامج  من طرف خارجي تطبيق تداول 

التداول أو اإلشارات أو المشورة أو إدارة المخاطر أو خدمات االستضافة أو  
إذا كنت تستخدم مزود خدمة، ستكون قد أبرمت  مساعدة تجارية أخرى أي 

تدرك  وأنك  اتفاقية خدمة منفصلة أو شروط تعامل مع مزود الخدمة المذكور 

أننا لن نكون مسؤولين عن أي اتفاق بينك وبين مزود الخدمة الخاص بك، أو  
يل  وتوافق على أن أي مزود خدمة سيعمل إما كوسيط مستقل أو وكعدمه

لك وأن مزود الخدمة الخاص بك ليس وكيالً عن أو موظفاً لدى إي دي إس  
كما توافق على أن مزود  إسأو أي عضو في مجموعة إي دي إس   إس

تتعلق بنا أو بخدماتنا تعهدات الخدمة الخاص بك غير مفوض بتقديم أي 

نضمن دقة أو اكتمال أي معلومات أو  ال نتحكم، وال يمكننا أن نؤيد أو  

توصيات أو مشورة ربما تكون قد حصلت عليها أو قد تحصل عليها في  

عالوة على ذلك، ال نؤيد أو نضمن أي منتج أو  المستقبل من مزود الخدمة

ونظراً ألن مزود الخدمة ليس وكيالً عن أو  خدمة يقدمها مزود الخدمة



 
، تقع  إسو في مجموعة إي دي إس  أو أي عض إسموظفاً لدى إي دي إس 

على عاتقك مسؤولية تقييم مزود الخدمة أصوالً قبل االستعانة بخدماته

عندما تستخدم إشارة تداول أو برنامج إدارة مخاطر أو نظام آلي مشابه   

كمزود خدمة، فأنت تدرك أن مزود الخدمة المذكور قد يقدم أوامر نيابة عنك 
تلقائياً دون أي تدخل بشري إضافي ودون طلب موافقتك المسبقة المحددة  

ضنا بالتصرف على أساس األوامر  فوّ تُ أنت أوامر محددة أو مجمعةعلى 

قد يتمكن أي مزود خدمة مذكور من  المستلمة من مزودي الخدمة المذكورة 

الدخول إلى نشاط التداول الخاص بك

سيكون استخدامك للخدمات والمنتجات التي يقدمها مزودو الخدمة على   

تتحمل منفرداً المسؤولية عن تقييم مدى مالءمة هذه  مسؤوليتك الخاصة

وعليه، توافق  الخدمات والمنتجات ومناسبتها وإيفائها باحتياجاتك وخبراتك

على ما يلي

ال ندعم أو نحتفظ أو نخدم أي منتج يقدمه مزودو الخدمة أو يتم  أ 

تثبيته أو استخدامه باالقتران مع النظام؛  

خلي مسؤوليتنا بالكامل عن سرعة االتصال وكفاءته وتوافره  نُ ب 

خلي  وعالوة على ذلك، نُ وأعطاله بين أي مزود خدمة والنظام

مسؤوليتنا بالكامل ولن نكون مسؤولين عن أي أضرار قد تتعرض  
لها، بما في ذلك خسارة األموال أو البيانات أو انقطاع الخدمة نتيجة 

الستخدام الخدمات والمنتجات التي يقدمها مزودو الخدمة؛ 

ال نتحمل أي التزام بمراجعة أي نتائج أداء سابقة أو فعلية منشورة  ج 

عالوة على  من قبل مزودي الخدمة، وال احتمالية تحقق تلك النتائج

ذلك، ال نقدم أي ضمان أو تعهد بإمكانية تحقيق أي مؤشرات على  
األداء السابق أو المستقبلي التي يقدمها مزودو الخدمة أو أنها  

أو كان حري تحقيقها أو تم تحقيقها؛ و  ستتحقق

ال نقدم أي ضمان أو إقرار فيما يتعلق بمالءمة استخدام مزودي  د 

حقائق أو تحليالت أو  الخدمة، أو جودة أو اكتمال أي معلومات 

مقدمة إليك من قبل مزودي الخدمة توصيات أو أي آراء أخرى



 
تسري أحكام هذا البند بغض النظر عما إذا كنا أو كان أي عضو في   

ج لمزود خدمةيروّ  يعرض أو يشير إلى أو إسمجموعة إي دي إس 

تثبيت الخدمات أو المنتجات التي يقدمها مزودو الخدمة أو  من خالل  

بالدخول إليها أو استخدامها بأي طريقة أخرى بالتزامن مع نشاط التداول  
الخاص بك باستخدام النظام، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي  

فإنك  تقارير توفرها تلك التطبيقات،  جداول أو إشارات أو أدوات تحليلية أو 

تقبل إخالء مسؤوليتنا الوارد في هذه الشروط 

أنت على دراية تامة بأن اتفاقك مع مزود الخدمة الخاص بك قد ينتج عنه  

تكاليف إضافية بالنسبة لك بما يتوافق مع اتفاقك مع مزود الخدمة على النحو  

التالي

قد تضطر إلى دفع رسوم أو عموالت لمرة واحدة أو مجدولة  أ 

بانتظام إلى ذلك الشخص أو الكيان من حسابك؛ و

ا توافق أنت ومزود الخدمة على تقديم األتعاب على أساس  عندمب 

كل صفقة اعتماداً على نشاط التداول الخاص بك، فإن هذا  

المقابل المستحق إلى مزود الخدمة قد يتطلب منك سداد هامش  
ربح يتجاوز فارق السعر العادي المقدم من قبلنا

الخدمات التي يقدمها إليك وفقاً لشروط  سيتم دفع أتعاب مزود الخدمة مقابل  

ويجوز تضمين أتعاب مزود الخدمة  االتفاق المبرم بينك وبين مزود الخدمة

وتفوضنا بخصم أي  أو عموالت على صفقاتكأو عالوات وكأتعاب و

أتعاب مذكورة تكون مستحقة الدفع عليك إلى مزود الخدمة من أي أموال  

ويجوز  ودفعها إلى مزود الخدمة نيابة عنك نحتفظ بها فيما يتعلق بحسابك

أن نطلب منك مستندات إضافية تفوضنا بدفع تلك األتعاب إلى مزود الخدمة  
يجوز لك سحب أو إنهاء التفويض  نيابة عنك وألساس ومنهجية تلك األتعاب

الخاص بك بموجب أو عمالً بهذا البند في أي وقت

حسابك لدفع الرسوم  تقع على عاتقك مسؤولية ضمان وجود أموال كافية في  

نحتفظ بالحق في أي وقت، ودون سابق  المستحقة إلى مزود الخدمة بالكامل

إنذار إليك، في التوقف عن تسهيل أو إجراء الخصومات فيما يتعلق بتلك 

وعندما نتوقف عن تسهيل أو إجراء خصومات فيما يتعلق بتلك األتعاب

مزود الخدمة بينك وبين   الرسوم، يجب تسوية أي أتعاب مستحقة الدفع إلى

مزود الخدمة مباشرة 

تقر وتوافق على أنه قد ينتج عن المعامالت المتكررة عموالت أو رسوم أو   

أتعاب إجمالية قد تكون كبيرة جداً وقد ال يمكن بالضرورة تغطيتها من خالل 

تقع على  ذات الصلة  التعامالتاألرباح الصافية، إن وجدت، المحققة من

إذا كان حجم العموالت  فيما عاتقك ومزود الخدمة مسؤولية التقييم الصحيح 



 
أو األتعاب أو الرسوم اإلجمالية الخاصة بالتداوالت التي يتم إجراؤها  

 ً ،  أساسيال نتصرف إال بصفة طرف والمدفوعة من حسابك مجدية تجاريا

المسؤولية عن حجم العموالت أو األتعاب أو الرسوم التي  وبالتالي ال نتحمل 

تدفعها إلى مزود الخدمة الخاص بك

يمكن أن نقدم إليك، في أي وقت بناًء على طلبك، تفاصيل المقابل الذي دفعته   

إلى مزود الخدمة، أو مخطط األتعاب الذي يفرضه مزود الخدمة كما هو  

لديناحساباتكمطبق على حسابك 

وكالء اإلحالة  

ية خدمة  إذا تم إحالتك إلينا من خالل وكيل إحالة، ستكون قد أبرمت اتفاق 

تقبل بأن يكون أي وكيل إحالة منفصلة أو شروط تعامل مع وكيل اإلحالة

وليس وكيالً عن أو   إسمنفصل تماماً ومستقالً عن مجموعة إي دي إس 
كما إسأو أي عضو في مجموعة إي دي إس   إسموظفاً لدى إي دي إس 

ا أو  ل لتقديم أي إقرار يتعلق بنتوافق على أن وكيل اإلحالة غير مخوّ 
بخدماتنا

سيتم دفع أتعاب وكيل اإلحالة مقابل الخدمات التي يقدمها إليك وفقاً لشروط   

أو  يتم تضمين رسوم وكيل اإلحالة كأتعاب وهاالتفاق المبرم بينك وبين

وتفوضنا بخصم أي أتعاب لوكيل  تعامالتكأو عموالت على عالوات و

بخصوص  من أي أموال نحتفظ بها  إليهاإلحالة تكون مستحقة الدفع عليك 

ويجوز أن نطلب منك مستندات  حسابك ودفعها إلى وكيل اإلحالة نيابة عنك

واتفاقية  أساس  حسب  إضافية تفوضنا بدفع أتعاب وكيل اإلحالة نيابة عنك 
األتعاب اتفاقيةا وكيل اإلحالة بتغيير في أتعاب وكيل اإلحالة أو إذا أخطرن

يجوز لك سحب أو إنهاء التفويض الخاص   هتم االتفاق عليه بينك وبينالذي 

سيتم إبراء ذمة التزامك بشأن  بك بموجب أو عمالً بهذا البند في أي وقت

  عند قيامك بسداد جميع المستحقات إليناإلى وكيل اإلحالة  األتعابدفع 

ولبندين حسب ابالكامل 

ة في حسابك لدفع أتعاب  تقع على عاتقك مسؤولية ضمان وجود أموال كافي 

ونحتفظ بالحق في أي  وكيل اإلحالة المستحقة إلى وكيل اإلحالة بالكامل

وقت، ودون سابق إنذار لك، في التوقف عن تسهيل أو إجراء خصومات  



 
عندما نتوقف عن تسهيل أو إجراء  فيما يتعلق بأتعاب وكيل اإلحالة

وية أي أتعاب مستحقة  خصومات فيما يتعلق بأتعاب وكيل اإلحالة، يجب تس

إلى وكيل اإلحالة بينك وبين وكيل اإلحالة مباشرة

أنت على دراية تامة بأن اتفاقك مع وكيل اإلحالة الخاص بك قد ينتج عنه  

تكاليف إضافية بالنسبة لك بما يتوافق مع أتعاب وكيل اإلحالة المتفق عليها 

وقد تشمل بينك وبين وكيل اإلحالة الخاص بك

رسوم أو عموالت لمرة واحدة أو مجدولة بانتظام؛ و أ 

ساس كل صفقة اعتماداً على نشاط التداول الخاص  األتعاب على أب 

أو وقد  بك، وقد تكون أتعاب وكيل اإلحالة في شكل عمولة و

تتطلب منك سداد هامش ربح يتجاوز فارق السعر العادي المقدم  

من قبلنا

المتكررة عموالت أو رسوم أو   التعامالتتقر وتوافق على أنه قد ينتج عن  

أتعاب إجمالية قد تكون كبيرة جداً وقد ال يمكن بالضرورة تغطيتها من خالل 

تقع على  األرباح الصافية، إن وجدت، المحققة من الصفقات ذات الصلة 

عاتقك ووكيل اإلحالة مسؤولية التقييم الصحيح لما إذا كان حجم العموالت أو  

الية الخاصة بالتداوالت التي يتم إجراؤها  األتعاب أو الرسوم اإلجم

 ً ،  أساسيال نتصرف إال بصفة طرف والمدفوعة من حسابك مجدية تجاريا

وبالتالي ال نتحمل المسؤولية عن حجم العموالت أو األتعاب أو الرسوم التي  

تدفعها إلى وكيل اإلحالة الخاص بك

ال نتحكم، وال يمكننا أن نؤيد أو نضمن دقة أو اكتمال أي معلومات أو   

توصيات أو مشورة ربما تكون قد حصلت عليها أو قد تحصل عليها في  
ونظراً ألن وكيل اإلحالة ليس وكيالً عن أو موظفاً  المستقبل من وكيل إحالة

، تقع على  إسأو أي عضو في مجموعة إي دي إس   إسلدى إي دي إس 
عاتقك مسؤولية تقييم وكيل اإلحالة أصوالً قبل االستعانة بخدماته

تقبل وتوافق على قيامنا بمشاركة معلوماتك الشخصية التي نحتفظ بها مع   

وكيل اإلحالة، بما في ذلك تفاصيل نشاط التداول الخاص بك

مديرو الحسابات  

من اختيارك، بغية إدارة حسابك بصفته   ارجيطرف خ يجوز لك تعيين  

 ً وإذا كان األمر كذلك، لن نكون مسؤولين عن أي اتفاق  وكيالً أو وسيطا

وتوافق على أن أي مدير حساب من  مبرم بينك وبين مدير حسابك، أو عدمه

هذا القبيل سيعمل إما كوسيط مستقل أو كوكيل عنك وسيكون منفصالً  



 
نخطرك بموجبه وتوافق  إس وعة إي دي إس ومستقالً تماماً عن مجم

بموجبه على أال يكون مدير حسابك موظفاً أو وكيالً أو ممثالً لمجموعة إي  

وأن مدير حسابك ال  إسأو أي عضو في مجموعة إي دي إس  إس دي إس 

أو أي   إس يتمتع بأي سلطة أو صالحية للتصرف نيابةً عن إي دي إس 
أو أي عضو    إسلزم إي دي إس وال ي إس عضو في مجموعة إي دي إس 

بأي شكل من األشكال إس في مجموعة إي دي إس 

توصية بشأنه، كما أننا ال  ال يخضع مدير حسابك لمراقبتنا وال نقدم أي  

نتحكم وال نؤيد  ال نراجع األداء الحالي أو السابق لمدير الحساب في الحساب

أو نضمن دقة أو اكتمال أي معلومات أو توصيات أو مشورة ربما تكون قد  

عالوة على  حصلت عليها أو قد تحصل عليها في المستقبل من مدير حسابك

أو خدمة يقدمها مدير حسابكذلك، ال نؤيد أو نضمن أي منتج 

نظراً ألن مدير الحساب الخاص بك ليس وكيالً عن أو موظفاً لدى إي دي   

تدرك أنه يقع على  إنك ، إس أو أي عضو في مجموعة إي دي إس  إس إس 

  بخصوص عاتقك مسؤولية التقييم الصحيح وإجراء اختبارات العناية الواجبة 

تتعهد بمراجعة سجالت مدير  أنت مدير الحساب قبل االستعانة بخدماته

حسابك وتفويضاته ومتطلباته التنظيمية وأدائه ومالءمته قبل قيام مدير  

المنفردة عن مناقشة قدرتك  تتحمل المسؤولية حسابك بالتداول على حسابك

على تحمل المخاطر ورأس المال موضوع المخاطرة مع مدير حسابك قبل  

كما تدرك أنك وحدك، وليس  منح تفويض التداول الخاص بمدير الحساب

نحن، من يتحمل المسؤولية الحصرية عن مراقبة واإلشراف على جميع  
يقتضي القانون الساري   ما لمأنشطة التداول التي يتم إجراؤها في الحساب 

خالف ذلك

ً تدرك أن مدير حسابك قد ال يكون خاضع  للتنظيم أو المراجعة أو التدقيق   ا

من أي جهة تنظيمية أو حكومية وأنك قد تتعرض لمخاطر تقلبات الحساب،  
اع العموالت أو األتعاب ونتائج األداء غير المتوازنة بما قد يؤدي إلى ارتف

إذا كان مدير حسابك خاضعاً للتنظيم، فأنت تدرك أن قواعد والية اختصاص  
مدير حسابك قد تختلف عن القواعد في والية اختصاصك

ال نتحمل أي واجب لمراجعة حسابك لمراقبة أي  نتصرف بصفة التنفيذ فقط 

تضخم أو خسائر أو اختالس، كما ال نتحمل أي واجب إلبالغك بهذه  

ال نشرف على مالءمة أي صفقات تداول يطرحها مدير الحساب  الخسائر

ابك للتأكد من مالئمة الصفقات لكفي حس



 

طة مدير حساب، يجب أن تقدم  عندما ترغب في أن يتم إدارة حسابك بواس 

منك في نموذج مقبول   ةلدى الكاتب العدل وموقع وكالة خاصة ومصدقة إلينا 

بنموذج مقبول لدينا  وفقاً لتقديرنا الخاص والمطلق تزويدك  يمكننالدينا

مع مدير حسابك  قكشروط اتفايمكنك استخدامه كمستند أساسي يتضمن 

مع مدير حسابك الذي ينوب   بخصوص تعاملناتعليماتك إلينا ويشمل أيضاً 
عنك

نحتفظ بالحق، في أي وقت ووفقاً لتقديرنا المطلق، في رفض قبول التعليمات   

من مدير الحساب فيما يتعلق بأي حساب على أساس الرفض لمرة واحدة أو  
ف  على سبيل المثال، لن نسمح تحت أي ظرف من الظرو بشكل مستمر

لمدير حسابك بتحويل بعض أو جميع أموالك خارج حساباتك لدينا ما لم يكن  
لن نوافق على أي طلب  أننا كما ذلك التحويل إلى حساب مصرفي خاص بك

مقدم من مدير حسابك لتحويل األموال إلى حساباتك لدينا من أحد المصادر  

إذا قررنا  أو أي حساب مصرفي خاص بكغير المحددة بتلك الحسابات 

عدم قبول التعليمات من مدير حسابك بعد اآلن، يجب أن نقدم إليك إشعاراً  

ال يتعين علينا إبداء أسبابنا لعدم قبول التعليمات من مدير الحساب،  معقوالً 

ولكن درءاً للشك، قد تتعلق تلك األسباب بالتعامالت الشخصية لمدير  
إسالحساب مع إي دي إس 

إذا كنت ترغب في إلغاء أو تعديل أي تفويض صادر إلى مدير حسابك  

بموجب التوكيل المحدود أو تعليمات العميل الخاصة بك، يجب عليك تزويدنا  

القبيل بمجرد تأكيده من  يسري أي إشعار من هذا بإخطار كتابي بهذه النية

عمل من استالم إي دي إس  جانبنا، والذي يجب أن يحدث خالل يومي 

توافق على أنك ستظل مسؤوالً عن جميع لذلك اإلشعار الكتابي إس

التغيير وأنك ستكون مسؤوالً عن  التعليمات المقدمة إلينا قبل سريان اإللغاء 

دير حسابك أي خسائر قد تنشأ فيما يتعلق بأنشطة م

إلينا وتعليمات العميل، فإنك وكالة خاصةتقديم  من خالل  

بول جميع التعليمات المقدمة إلينا من مدير حسابك، سواء  تفوضنا بقأ 

ولن نكون ملزمين عن طريق الهاتف أو كتابةً، فيما يتعلق بحسابك

بإجراء أي استفسار منك أو من أي شخص آخر قبل التصرف بناًء  

على تلك التعليمات؛



 

تفوضنا بالتواصل مع مدير حسابك مباشرة فيما يتعلق بحسابك؛ب 

تقر لنا بأن مدير حسابك يتمتع بكافة الصالحيات والسلطات  ج 

،  إن وجدتالمطلوبة والموافقات التنظيمية أو الحكومية المناسبة 

يع التعليمات أو اإلخطارات أو الطلبات أو  من أجل تقديم وتلقي جم
بما في ذلك تزويدنا بالتعليمات  األخرى  المراسالتالمطالبات أو 

مراكزالاعادة وضع بالممارسات واإلحاالت والواردات والمتعلقة 

نيابة عنك؛ و 

ضنا باإلفصاح إلى مدير حسابك عن جميع توافق وتفوّ أنت د 

حوزتنا وتتعلق بك وبحسابك، بما في ذلك  المعلومات التي تكون في 

المعلومات الشخصية التي تكون في حوزتنا وتتعلق بك

نتيجة   نتكبدهاتوافق على تعويضنا عن أي خسارة أو ضرر أو مصروفات  

لما يلي

قيامنا بالتصرف على أساس تعليمات مدير حسابك عندما نعتقد  أ 

الوكالة  حسابك يتصرف وفقاً لشروط  بشكل معقول أن مدير 
؛ الخاصة

مدير الحساب لشروط اتفاقيتك معه؛ أو مخالفة ب 

ال يتخذهك أو مدير حسابيتخذه إجراء أي ج 

تقر وتوافق على أنه عند إتاحة النظام إلى مدير حسابك، يحق لنا، ولكن دون   

أو أي ضوابط  أو مقاييس وأو ضوابط وأدنى التزام علينا، بوضع حدود و

وتقبل أنه إذا اخترنا أخرى على قدرة مدير حسابك على استخدام النظام

القيود أو الضوابط على تداول مدير حسابك، فلن  عدم وضع أي من تلك  

نمارس اإلشراف أو السيطرة على التعليمات التي يقدمها مدير حسابك وتقبل  
االلتزام والمسؤولية التامة عن إجراءات مدير حسابك في مثل هذه الظروف

مع مراعاة القانون الساري، يجوز لنا فرض رسوم اإلدارة ورسوم األداء   

وأي رسوم أو مصروفات أخرى على النحو المتفق عليه بينك وبين مدير  

حسابك على حسابك وفقاً لتعليمات العميل والبند  

المالءمة  



 

، سنقدم إليك على النحو المبين في البند  

سنقوم  خدمات التنفيذ فقط بموجب هذه الشروط

على أساس طلبك دون  والتعامالتبتنفيذ األوامر 

ولن نقدم إليك أي  أي تدخل آخر من جانبنا

توصيات أو استشارات شخصية فيما يتعلق بأي  

و الخدمات التي نقدمهامن المنتجات أ

تدرك وتوافق على أننا سنعتمد على بياناتك   

وكذلك على طلب فتح الحساب   المدرجة في 

اإلقرارات والتعهدات التي قدمتها بموجب البند 

عند تقييم ما إذا كانت المعاملة مالئمة لك 

ونوصي بشدة على ضرورة أن تلتمس مشورة  

مؤهل قبل تقديم   ي مستقلة من مستشار استثمار 

أي أوامر معنا 

عالوة على ذلك، تدرك وتوافق على أننا لن  

نراقب أنشطة التداول الخاصة بك ولن نجري 

جات والخدمات أي تقييم بشأن مالءمة المنت 

المقدمة إليك على أساس مستمر 

اإلقرارات والضمانات والتعهدات  

تعتبر اإلقرارات والضمانات بمثابة تأكيدات ملزمة تعاقدياً مقدمة إلينا   

وتقدم اإلقرارات والضمانات التالية في كل  ونعتمد عليها عند التعامل معك

مرة تدخل فيها في هذه الشروط وعلى أساس مستمر بالرجوع إلى الحقائق  
والظروف القائمة آنذاك حتى تاريخ إنهاء هذه الشروط

في حال كونك شخصاً طبيعياً، أنك تتمتع بكامل قواك العقلية،  أ 

عاماً؛ويتجاوز عمرك 

أنك تتمتع بكامل السلطات والصالحيات والموافقات والتراخيص  ب 

واألذون والتصاريح الالزمة، وأنك اتخذت جميع اإلجراءات  

الالزمة لتمكينك، بشكل قانوني، من الدخول في هذه الشروط  

صالحيات وتنفيذها، ومنح الحقوق وال  والتعامالتواألوامر 
المشار إليها في هذه الشروط، وتقديم التعليمات إلينا لتنفيذ أو  

وتنفيذ جميع التزاماتك  التعامالتترتيب أي من هذه األوامر أو 

الواردة في هذه الشروط؛ 



 

 التعامالتأنه يتوفر لديك المعرفة والخبرة بمخاطر الدخول في ج 

التي تشارك فيها وقادراً على تقييم جدوى ومخاطر تلك  

؛ التعامالت

أنك على علم وتؤكد أنك قد تتعرض لخسارة مالية لكامل األموال  د 

المودعة لدينا ألغراض التداول فيما يتعلق بالخدمات وكذلك أي  
؛التعامالتأموال أخرى، وربما إضافية، بسبب 

هذه الشروط وجميع  بقبول أنك اتخذت قراراتك المستقلة هـ 

وما إذا كانت هذه الشروط وكل صفقة مالئمة لك  التعامالت
استناداً إلى حكمك الخاص وعلى أساس المشورة من االستشاريين  

ما تراه ضرورياً؛حسب

أن األشخاص الذين يدخلون في هذه الشروط وكل صفقة أو الذين  و 

يقدمون كل أمر نيابة عنك مفوضون حسب األصول للقيام بذلك؛ 

أنك تتحمل المسؤولية التامة عن اتخاذ جميع قرارات االستثمار  ز 

من  كتابية أو شفويةمراسالتوأنك ال تعتمد على أي والتداول 

أو موظفيها أو ممثليها كمشورة استثمارية أو  إس إي دي إس 
كتوصية للدخول في هذه الشروط أو أي صفقة، على أن يكون  

معلوماً أن المعلومات والتوضيحات المتعلقة بشروط وأحكام هذه  

لن تعتبر مشورة استثمارية أو توصية؛  او التعامالت الشروط

طلب فتح  التحذير من المخاطر كجزء من بإخطار أنه تم تزويدك ح 

الخاص بك وأنك قمت بقراءة إفصاحات المخاطر الحساب

الواردة فيه؛ 

وااللتزامات الناشئة   التعامالتأن تكون هذه الشروط وجميع ط 

ضدك؛  للتنفيذبموجبها ملزمة لك وقابلة 

أن تحرير وتسليم وتنفيذ هذه الشروط وأي عقود أخرى تلتزم بها ي 

بموجب هذه الشروط ال يخالف أو يتعارض مع أي قوانين أو  
يتوافق استخدامك للخدمات مع جميع  لوائح سارية عليك وس

القوانين والقواعد السارية اللوائح والسياسات والممارسات  

والمتطلبات الخاصة ببورصات وجمعيات األوراق المالية  
والعقود اآلجلة، ومرافق التداول البديلة، وغرف المقاصة  

والجهات التنظيمية أو ذاتية التنظيم، والسياسات واإلجراءات  
التي تكون منطبقة عليك، ذكرها شفهياً أو كتابةً سواء تم  

واالستثمارات وهذه الشروط المطبقة من وقت آلخر؛



 

ما لم نوافق على خالف ذلك كتابةً، أنك تتصرف بصفتك طرفاً  ك 

 ً وال تتصرف كوكيل أو ممثل ألي شخص آخر؛ أساسيا

بما في ذلك المعلومات  أن تكون أي معلومات قدمتها أو ستقدمها ل 

التي قد نطلبها كتابةً بشكل معقول بخصوصك واستخدامك 
مكتملة ودقيقة وغير مضللة من أي جانب؛  للخدمات

أن تكون أي معلومات قدمتها أو ستزودنا بها فيما يتعلق بمركزك م 

المالي أو األمور األخرى دقيقة وغير مضللة من أي جانب  
مادي، وسوف تخطرنا على الفور بأي تغييرات تطرأ على  

المعلومات المقدمة؛ 

ن يكون لديك وصول ثابت غير منقطع إلى خدمة اإلنترنت وأي  أن 

الخاص بك؛ تم ذكره في طلب فتح الحسابعنوان بريد إلكتروني 

أن تكون األموال أو االستثمارات أو األصول األخرى المقدمة  س 

منك ألي غرض، وفقاً لهذه الشروط، خالية في جميع األوقات من  

وأن تكون  عبء  أو رهن حيازي أي رهن أو حق ضمان أو 

المستفيد الحقيقي منها، ما لم تسمح هذه الشروط بخالف ذلك؛ 

أنه لم يقع أي حدث تقصير أو حدث تقصير محتمل فيما يتعلق بك ع 

زال مستمراً، ولن يقع مثل هذا الحدث أو الظرف نتيجة أو أنه ال ي
للدخول في هذه الشروط أو تنفيذ االلتزامات بموجبها؛  

أنك ال تدخل في أي صفقة منصوص عليها بموجب هذه الشروط  ف 

ألغراض إجراء أو تسهيل تقديم رهان أو أي نوع آخر من  
من القانون معامالت المضاربة بالمعنى المقصود في المادة  

في شأن إصدار قانون لسنة  االتحادي رقم 

المعامالت المدنية وتعديالته؛

في جميع األوقات وفقاً لسياساتنا أنك تدرك أننا سنتصرف ص 

الداخلية والتشريعات السارية والتي قد يترتب عليها تأثير سلبي 

وعند القيام بذلك، نتعهد بأن  عليك أو على معامالتك أو حسابك

نتصرف بطريقة معقولة تجارياً؛ 

تتحمل فأنت إذا لم تكن مقيماً في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ق 

التحقق مما إذا كانت أي صفقة يتم الدخول   منفرداً المسؤولية عن
فيها بموجب هذه الشروط قانونية بموجب القوانين السارية في  

والية االختصاص محل إقامتك؛ و



 

أنك اآلن وستظل في جميع األوقات ملتزماً بجميع القوانين  ر 

يتعين علينا االلتزام  مكافحة غسل األموال  بخصوصالسارية 

بتشريعات مكافحة غسل األموال فيما يتعلق بك وبحسابك، وإذا لم  
لق دليالً مرضياً على الهوية خالل فترة زمنية معقولة، فإننا نت

نحتفظ بالحق في تعليق حسابك أو إنهائه

وتتعهد لنا، على أساس  يكون التعهد ملزم تعاقدياً بفعل أو ترك أي فعل  

أو طالما كان لديك حساب لدينامستمر، أنه طوال مدة هذه الشروط و

أنك ستزودنا، عند طلبنا، على الفور بالمعلومات الالزمة لتمكيننا  أ 

من أداء التزاماتنا بموجب القانون الساري، مثل تزويدنا  

بالمعلومات الالزمة لتمكيننا من أداء التزامات التقرير عن  

تعامالتنا؛  

أنك ستبذل جميع الخطوات المعقولة لالمتثال لجميع القوانين ب 

واللوائح السارية عليك؛ 

أنك ستقوم بإخطارنا على الفور بأي تغيير يطرأ على التفاصيل  ج 

التي قدمتها أثناء عملية فتح الحساب، بما في ذلك على وجه 

الخصوص أي تغيير في العنوان، وكل مرة تنتقل فيها إلى إقليم أو  

دولة أخرى، وأي تغيير أو تغيير متوقع في وضعك المالي أو  
والتي قد تؤثر على  أو البطالةا في ذلك اإلقالة وبمحالة عملك 

أساس تعاملنا معك؛  

أنك ستزودنا، عند الطلب، بجميع المعلومات، وحق االطالع على  د 

بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،  دفاترك وسجالتك 

، والتي قد نطلبها بشكل معقول من وقت  سجالتك اإللكترونية

آلخر؛

ستضمن توجيه جميع االستثمارات ذات الصلة أو أي مستندات  هـ 

أو أي دفعات ذات صلة يتم تسليمها  أو نماذج تحويل و ملكية و

وقت كاف  في أو   أو سدادها أو تحويلها إلينا أو إلى أي شخص في

قبل تاريخ التسوية التعاقدية للصفقة من أجل تمكيننا من تسوية  

الصفقة وفقاً لمتطلبات السوق؛ 

أنك ستحصل في جميع األوقات وستلتزم وستتخذ كل ما يلزم من  و 

أجل المحافظة على سريان جميع السلطات والصالحيات 
والموافقات والتراخيص والتصاريح المشار إليها في هذا البند؛



 

أنك ستخطرنا على الفور عند وقوع أي حدث تقصير أو حدث  ز 

تقصير محتمل فيما يتعلق بك أو بأي عضو في مجموعتك؛ 

لن تقوم بإنشاء أو السماح بتحمل أي رهن أو   أنه لن يوجد وأنكح 

أي  عبء أو أو حق ضمان أو  أي رهن آخر، أو  رهن حيازي 

يكون لها نفس التأثير االقتصادي على أو فيما يتعلق منفعة أخرى 

باألموال أو االستثمارات أو األصول األخرى المقدمة منك ألي  
غرض كان؛ و 

في  تعامالتكأنك لن تستخدم الخدمات التي نعرضها إلجراء ط 

هو جهة إصدارها شركاتك الفرعيةأوراق مالية تكون أنت أو 

وجوه التقصير وطرق معالجتها 

التقصيرحدثاً من أحداث وكل حالة منفردةل الحاالت التالية تُشكّ  

إذا توافرت لدينا أسباب وجيهة لالعتقاد بأنك تخالف أياً من  أ 

،  إسفي مجموعة إي دي إس التزاماتك تجاهنا أو تجاه أي عضو 
سواء بموجب هذه الشروط أو بموجب أي اتفاقية أخرى؛

عندما تكون شخصاً طبيعياً، في حالة الوفاة أو االختالل العقلي؛ب 

عندما تقع حالة إعسار فيما يتعلق بك أو فيما يتعلق بأي من  ج 

ألغراض هذا البند فقط، يقصد بالشركات  شركاتك التابعة

شر، أو  التابعة، أي كيان تسيطر عليه، بشكل مباشر أو غير مبا
تخضع لسيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر، وتعني السيطرة  

ملكية أغلبية حقوق التصويت فيك أو في الكيان الذي تسيطر  

عليه؛ 

إذا كنت غير قادر على سداد ديونك عند استحقاقها أو تخضع ألي  د 

إجراءات إفالس أو إعسار بموجب أي قانون إفالس أو إعسار  

ينطبق عليك؛ 

وفقاً لتقديرنا الوحيد والمطلق، انخفاض جدارتك  عندما نقررهـ 

أر بعد وقوع أي من األحداث التاليةاالئتمانية مادياً، على الفو

 أغلبيةقيامك بتوحيد أو دمج أو اندماج أو تجميع أو نقل جميع أو 

أو أي جزء كبير من األصول التي تمثل األعمال التي أصولك 

أو إعادة التنظيم أو إعادة التأسيس أو إعادة الهيكلة  تباشرها

ة من عندما يستحوذ أي شخص أو مجموعبكشخص آخر؛ 

سواء في معاملة واحدة أو أكثر من المعامالت ذات  األشخاص 

عندما يتمتع أي جعلى حق االنتفاع بأعمالك؛ أو الصلة

سواء في معاملة واحدة أو  شخص أو مجموعة من األشخاص 

بشكل مباشر أو غير مباشر من  أكثر من المعامالت ذات الصلة

جوهري على أعمالكخالل الترتيبات التعاقدية بنفوذ 



 

استمرار مخالفة  أي حدث نرى بشكل معقول أنه قد يترتب عليه و 

هذه الشروط ألي قوانين أو لوائح سارية أو سيحول دون تحقيق  

المعايير المناسبة من ممارسات السوق؛ 

إذا تبين أن أي إقرارات أو ضمانات مقدمة منك غير صحيحة أو  ز 

غير صادقة أو لم تعد صحيحة من أي جانب مادي عند تقديمها أو 

تكرارها أو أي تعهد قدمته في حالة عدم الوفاء بذلك التعهد؛

عند صدور إقرار منك بعدم قدرتك على تنفيذ أي من التزاماتك ح 

بموجب هذه الشروط أو نيتك عدم الوفاء بها؛ 

إذا لم تدفع لنا أي مبلغ مستحق وواجب السداد؛ أو ط 

أياَ عند وقوع حدث تقصير أو حدث إنهاء أو حدث آخر مشابه ي 

بموجب أي اتفاقية مبرمة بينك وبينناكان وصفه

دون أن  والمطلق عند وقوع حدث تقصير، يجوز لنا، وفقاً لتقديرنا الخاص  

اتخاذ بعض أو جميع اإلجراءات التالية ،نكون ملزمين بذلك

إلزامك بإغالق أو تصفية بعض أو جميع مراكزك المفتوحة  أ 

بحلول تاريخ محدد من جانبنا؛ 

إغالق أي صفقات معلقة بينك وبيننا أو بين أي عضو في  ب 

؛ إسمجموعة إي دي إس 

إلى حسابك أو استخدامه؛حظرك ومنعك من الوصول ج 

تعليق أو الحد من أو تقييد قدرتك بأي شكل من األشكال على  د 

أي تعليمات أو تنفيذ أي صفقة فيما يتعلق تقديم أي أمر أو 

بحسابك؛ 

تغيير متطلبات الهامش الخاصة بك؛ هـ 

وتبعاتها على حسابك؛واعتبارها كأن لم تكنإلغاء أي صفقات و 

بيع أو رهن بأي شكل من األشكال بعض أو جميع األوراق  ز 

ة واألصول والممتلكات الخاصة بك والتي قد تكون من وقت  المالي
آلخر في حوزتنا أو تحت سيطرتنا أو في حيازة أو تحت سيطرة  

أو التنفيذ على أي ضمان؛ إس أي عضو في مجموعة إي دي إس 



 
فرض الخصومات أو القيود المناسبة على حساباتك لدينا أو لدى  ح 

؛  إسأي عضو في مجموعة إي دي إس 

بإنهاء يحدث في  إنهاء هذه الشروط مع أو بدون إرسال إشعار ط 

تاريخ محدد من جانبنا؛ 

أو ممارسة حقنا في المقاصة؛ وي 

دفع القيمة السوقية العادلة، في الوقت الذي نمارس فيه حقوقنا  ك 

المذكورة أعاله، ألي أدوات مالية تكون في حوزتنا أو في حوزة  

بدالً من إعادة أدوات   إس أي عضو في مجموعة إي دي إس 
مالية مكافئة لتلك المقيدة في حسابك

عندما نغلق أي صفقات، لن تكون أي دفعات أو عمليات تسليم أخرى   

، وبدالً من ذلك  التعامالتمطلوب إجرائها من قبل أي منا فيما يتعلق بتلك 

إما  الذي سيكون مستحق الدفع مبلغ التصفيةسنحدد صافي مبلغ واحد 

نهاء أو  نتيجة إإليك أو منك وسواء عن طريق الدفع أو المقاصة أو غير ذلك

بالقدر الذي يكون به مبلغ التصفية مستحق الدفع منك التعامالتتصفية تلك 

إلينا، يكون متوجباً ومستحق الدفع إلينا على الفور ويشكل جزءاً من  
عند االقتضاء، سوف نتصرف وفقاً لسياسة تنفيذ األوامر الخاصة  التزاماتك

بنا عند تحديد مبلغ للتصفية

أعاله في  في البند تفوضنا باتخاذ بعض أو جميع اإلجراءات المبينة  

أي وقت ودون سابق إنذار إليك وتقر بأننا لن نكون مسؤولين عن أي تبعات  
وتتعهد بأنك ستوقع على أي  قد تترتب على اتخاذنا لمثل هذه اإلجراءات

مستندات وتتخذ أي إجراء قد نطلبه لحماية حقوقنا وحقوق مجموعة إي دي  

بموجب هذه الشروط أو بموجب أي اتفاقية قد تكون قد أبرمتها مع  إس إس 
إس أي عضو في مجموعة إي دي إس 

ستكون الشهادة  تحقيقاً لجميع األغراض، بما في ذلك أي دعاوى قضائية،  

المستحقة إلينا آنذاك أو  باإللتزامات الصادرة من أي من مسؤولينا فيما يتعلق 
في حالة عدم وجود خطأنهائية التي تكبدتها 

في وقت وقوع حدث تقصير  بخصوص أي من التعامالت أي إجراء نتخذه  

  ال و أ حدث التقصير سواء علمنا بمن هذه الشروط  البند  في  محدد

ال يُعتبر بأي حال يعد اخالال بحقنا باالمتناع عن تنفيد اي اجراء الحق، و ال
من األحوال تنازالً عن ذلك الحق أو تنازالً عن أي حق آخر قد نتمتع به في 

حال وقوع حدث التقصير



 

الحسابات غير النشطة  

ً نعتبر الحساب خامالً أو غير نشط  عند عدم إجراء  في الحاالت التالية ا

عند عدم تحديث  أو سنوات؛    ثالث  أي صفقة على الحساب لمدة

وفقاً  سنوات؛ أو  ثالث  بياناتك أو معلوماتك الشخصية لمدة 

لمقتضيات القانون الساري 

سنخطرك إذا كان حسابك خامالً أو غير نشط وفقاً للقانون الساري وسيُطلب   

محدد أجل منك اتخاذ خطوات محددة لتنشيط حسابك أو إغالقه خالل 

ويجوز لنا تعطيل حسابك إذا كان خامالً أو غير نشط

مع مراعاة القانون الساري، سوف تظل مسؤوالً عن أي تكاليف نتحملها فيما   

رسوم لعدم النشاطيتعلق بحسابك الخامل أو غير النشط وقد نفرض عليك 

يجوز لك إعادة تنشيط حسابك عن طريق االتصال بنا واتباع الخطوات التي   

إذا كنت ال ترغب في تنشيط حسابك، يمكنك االتصال بنا  تم إخطارك بها

على إنهاء هذه  إلغالق حسابك وستنطبق األحكام ذات الصلة من البند 

ابكالشروط وإغالق حس

القوة القاهرة  

مسؤوالً عن أي خسائر تنتج عن أي إخفاق في أداء  لن يكون أي طرف  

التزاماته بموجب هذه الشروط بالقدر الذي يرجع به ذلك اإلخفاق في األداء  
بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حدث قوة قاهرة

جهوداً معقولة تجارياً لتوفير الخدمات عند وقوع حدث قوة قاهرة، سنبذل  

 بوقوعوسنرسل، إذا كان ذلك ممكناً من الناحية العملية، إليك إشعار كتابي 
وعند وقوع حدث القوة القاهرة، سيتم تعليق جميع حدث القوة القاهرة

التزاماتنا بموجب هذه الشروط على الفور طوال مدة حدث القوة القاهرة

ذلك، توافق على أنه نظراً لهذه الظروف، قد نتخذ خطوة  باإلضافة إلى 

واحدة أو أكثر من الخطوات التالية

تغيير مواعيد التداول العادية؛ أ 

تغيير متطلبات الهامش؛ ب 

إغالق بعض أو جميع المراكز المفتوحة، وإلغاء التعليمات ج 

واألوامر التي نراها مناسبة في ضوء تلك الظروف؛ 

اتخاذ أو إهمال اتخاذ جميع اإلجراءات األخرى التي نراها د 

مراكزك ومراكز  مناسبة بشكل معقول في تلك الظروف في شأن 

أوعمالئنا اآلخرين؛ و



 

صفقة  تعديل أو تغيير هذه الشروط من جانب واحد وأي  هـ 

منصوص عليها في هذه الشروط، طالما كان من غير العملي أو  

المستحيل بالنسبة لنا االمتثال اللتزاماتنا؛ 

األخطاء 

كيفما حدث هذا الخطأ أو  أو اإلغفال يُقصد به الخطأ الجوهري و الخطأ 

طرف  من جانب تقصير ، بما في ذلك كنتيجة ألي أفعال أو أاإلغفال أو نش

أو مراكزك   الخاصة بكالتعامالت فيما يتعلق بأي من الغيرخارجي 

المفتوحة أو أوامرك أو تعليماتك أو حساباتك أو كشوف الحساب أو متطلبات  
بما في ذلك أي بيانات خاصة بالسوق أو معلومات  الهامش أو النظام 

ويمكن أن  التسعير أو معلومات أخرى منشورة أو متاحة من خالل النظام

الخطأ في عروض األسعار  يشمل الخطأ على سبيل المثال ال الحصر

من جانبنا، أو أي سوق أو بورصة أو بنك يوفر األسعار أو مصدر   رةالصاد 

أو مسؤول نعتمد عليه بشكل معقول    شخص ُمعلّق على السوق معلومات أو
وال يكون مؤشراً على القيمة السوقية العادلة في وقت تقديم األمر؛ 

أو مزود   الغيرطرف خارجي البيانات أو عروض األسعار غير الدقيقة لو

عرض أسعار  والخطأ في كتابة عرض األسعار؛ والسيولة المالية؛ 

الء التابع لنا أو أحد األنظمة بسبب تعطل  خاطئ مقدم من فريق خدمة العم

أو وسائل إلكترونية  أي برنامج أو جهاز، سواء تم تقديمه عبر الهاتف و

متطلبات الهامش غير الصحيحة المنطبقة على صفقاتك؛ وأخرى؛ 

القيود الدائنة أو المدينة غير الصحيحة على حساباتكو

عند تحديد ما إذا كان الوضع يصل إلى حد الخطأ، قد نأخذ في االعتبار  

جميع المعلومات التي بحوزتنا، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر،  

المعلومات المتعلقة بجميع الظروف السائدة في السوق ذات الصلة وأي خطأ 

للمعلوماتأو عدم وضوح في أي مصدر أو إعالن 

إذا كنت تعلم أو تشك، أو على دراية بظروف يكون حرياً بك فيها أن تعلم أو   

قد حدث نشك، على نحو معقول، بأن خطأ 

حسب مقتضى الحاليجب عليك إخطارنا أو سنقوم بإخطارك أ 

ممكن عملياً، والذي قد يكون، درءاً للشك، بعد  في أقرب وقت 
حدوث الخطأ؛ و

سنبذل بعد ذلك جهوداً معقولة للتحقيق فيما إذا كان قد وقع خطأ  ب 

سببهأو  فعلياً و



 
عند تحديد ما إذا كان الوضع يصل إلى حد الخطأ، سنتصرف بإنصاف   

تجاهك ولكننا لن نأخذ في االعتبار حقيقة أنه ربما تكون قد دخلت في التزام  

مالي أو عقد أو صفقة أو امتنعت عن الدخول فيها اعتماداً على أمر مقدم  

ما إذا كان عند تحديد أو أنك تكبدت أو ربما تكون تكبدت أي خسارةلدينا 

هناك أي خطأ

في حالة حدوث خطأ، نحتفظ بالحق في اتخاذ اإلجراءات التالية 

ذات الصلة بغية التعبير عن سعر يكون    التعامالتتعديل تفاصيل أ 

في السوق، والتي سنحددها وفقاً   ةأو يقارب من األسعار السائد

لتقديرنا الخاص والمطلق، متصرفين بحسن نية، لكي تعكس 

الشروط الصحيحة أو العادلة لتلك الصفقة في غياب مثل هذه  
األخطاء؛ 

ال توافق على الفور على أي تعديل يتم إجراؤه بموجب   إذا كنتب 

من هذا البند، تعتبر أي صفقة ناتجة عن الخطأ أو مشتقة  أالفقرة 

منه باطلة كأن لم تكن، أو يتم إغالق أو تصفية الصفقة أو أي مركز  

مفتوح ناتج عن تلك الصفقة؛  

االمتناع عن اتخاذ أي إجراء ورفض اتخاذ أي إجراء على  ج 

اإلطالق لتعديل تفاصيل هذه الصفقة أو إلبطال أو إغالق هذه  
الصفقة؛ 

منعك من الوصول إلى حساباتك أو استخدامها أو سحب أي أموال  د 

مقيدة في حساباتك؛ 

تطبيق قيود دائنة أو مدينة على حساباتك لتصحيح الخطأ ذي  هـ 

أو الصلة؛ و 

اتخاذ أي إجراء منصوص عليه في البند  و 

بالقدر الممكن عملياً، سنقدم إليك إشعاراً مسبقاً بأي إجراء نتخذه بموجب هذا   

البند، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكناً، سنرسل إليك إشعاراً في أقرب وقت ممكن  
عملياً بعد ذلك

خسائر ناتجة عن الخطأ أو أي إجراء  لن نتحمل المسؤولية تجاهك عن أي  

نتخذه أو نمتنع عن اتخاذه فيما يتعلق بالصفقة بغض النظر عن أي خطأ،  
باستثناء القدر الناجم عن الغش أو التقصير المتعمد أو اإلهمال الجسيم 

استراتيجيات التداول المسيئة  

قد تكون استراتيجيات التداول المسيئة صادرة عن الشخص المستفيد منها  

لتداول المسيئة بشكل عام من  يتم استخدام استراتيجيات اوقد ال تكون كذلك

على سبيل المثال  وهي تشمل ممارسات قبل األشخاص الخبراء في التداول 

مثل مهاجمة النظام من أجل خلق فرص كامنة في األسعار  ال الحصر

وإساءة استخدامها، واالتصال باإلنترنت أو النظام، واألدوات المالية للتداول  

المضاربةالمقدم عنها عروض أسعار خاطئة بشكل واضح 



 

ا في وقت دخولك في هذه الشروط وفي كل مرة تدخل  تقر وتضمن لصالحن 

فيها في صفقة أو تقدم فيها أي أمر أو تعليمات أخرى بأنك لن تستخدم  

ونظراً لخطورة استراتيجيات التداول  استراتيجيات تداول مسيئة على النظام

  التعامالتالمسيئة، توافق على أنه يجوز لنا، وفقاً لتقديرنا المطلق، إلغاء
جة عن استراتيجيات التداول المسيئة دون إشعار مسبق إليك ودون  النات

النظر فيما إذا كان سيترتب على ذلك اإللغاء خسائر في حسابك أو قد يتسبب  

في إخاللك بمتطلبات الهامش الخاصة بك وبغض النظر عن أي حكم آخر  
ونحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الخطوات الالزمة بما في ذلك  بهذه الشروط 

إجراء التصحيحات أو التعديالت على حسابك فيما يتعلق بأي صفقة يتم  
إجراؤها من خالل النظام والتي تعتمد على الفرص الكامنة في األسعار أو  

فرص المضاربة ويجوز تعديل تلك الصفقة أو تسويتها أو تصحيحها أو 

يرنا  رفضها أو إغالقها أو إلغاؤها في أي وقت، دون إشعار مسبق، وفقاً لتقد

باإلضافة  الخاص والمطلق وبغض النظر عن أي حكم آخر بهذه الشروط 

إلى ذلك، وعند حدوث مثل هذه الظروف، تدرك وتوافق على أننا لن نحّول  

الدفعات ولن نعالج طلبات السحب الصادرة منك حتى يتم إجراء  
وعند البت فيما إذا كان التصحيحات المناسبة على النحو الذي يحقق رضانا

الوضع يصل إلى حد استراتيجية تداول مسيئة، قد نأخذ في االعتبار جميع 

المعلومات الموجودة في حوزتنا، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر،  
المعلومات المتعلقة بظروف السوق واألخطاء ذات الصلة في النظام

بصرف النظر عن أي حكم آخر بهذه الشروط، لن نكون مسؤولين تجاهك  

عن أي خسارة أو تكلفة أو مطالبة أو طلب أو مصروفات قد تتعرض لها  

نتيجة أي إجراء نتخذه فيما يتعلق بمعالجة استراتيجيات التداول المسيئة  

 بالتعامالتالخاصة بك أو أي إجراء نتخذه أو نمتنع عن اتخاذه فيما يتصل 
القدر الناجم   الناتجة عن استراتيجيات التداول المسيئة الخاصة بك، باستثناء

عن الغش أو التقصير المتعمد أو اإلهمال الجسيم من جانبنا

التحكم به أو إدارته   يتمأن حسابك   لالعتقاد معقولة عندما يكون لدينا أسباب  

 معاً، ربط عدة حساباتبحدوث  ، أو عندما نشك طرف خارجيمن قبل 
التحقيق   خاللالحسابات المرتبطة   هذه تعليق إسيجوز لشركة إي دي إس 

  طرقيمثلالنشاطهذاأنبإس في حال قررت إي دي إس والنشاطهذا في 

إعادة   إس ، يجب على إي دي إس فيها تواطأأو مسيئة أو  احتياليةتداول 
ط  تورّ إس عندما تقرر إي دي إس طاع أي أرباح تبعاً لذلك تاحتساب أو اق

سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في أي نشاط احتيالي أو    طرف خارجي
ن خالل  مإس شركة إي دي إس يخص  مسيء أو غير قانوني أو تالعب 

،  حالة أو مدير الحساباإل أو من خالل وكالء حساب التداول الخاص بك 

الحق بموجب هذه الشروط أو بموجب القانون   إسي دي إس  فيكون لشركة إ
على الفور هأو تعليق بحسابكالمرتبطة  المصادقة بإلغاء بيانات الساري



 

إساءة استغالل السوق 

عندما ننفذ صفقة بناًء على تعليماتك، يجوز لنا إجراء معامالت الشراء أو   

البيع في بورصات األوراق المالية أو بشكل مباشر من أو إلى أسهم أو  

وحدات المؤسسات المالية األخرى في األداة المالية ذات الصلة للتحوط من  
صفقات معنا، يمكن أن وتتمثل نتيجة ذلك في أنه عند الدخول في مركزنا

تؤثر صفقاتنا على السوق الخارجية لتلك األداة المالية باإلضافة إلى التأثير 
ويؤدي ذلك إلى إمكانية إساءة استغالل السوق  الذي قد تُخلّفه على أسعارنا

والغرض من هذا البند هو منع مثل هذا التجاوز

لصالحنا في وقت دخولك في هذه الشروط وفي كل مرة تدخل  وتتعهد تقر  

فيها في صفقة أو تقدم فيها أي أمر أو تعليمات أخرى بأنك لن ولم تقدم أمراً  

التداول بناء  تتعارض مع أي قانون أو الئحة تحظر  تعامالتأو تدخل في 
أو التالعب بالسوق أو أي شكل آخر من أشكال إساءة   على معلومات داخلية

استخدام السوقتغالل السوق أو سوء اس

في حال قمت بإجراء أي صفقة أو إصدار أي فعل آخر بالمخالفة لإلقرارات   

الواردة في هذا البند أو أي بند آخر من هذه الشروط أو كان لدينا  والتعهدات 

باإلضافة إلى أي حقوق قد    أسباب معقولة لالعتقاد بأنك قمت بذلك، يحق لنا،
تكون متاحة لنا بموجب هذه الشروط، اتخاذ أي إجراءات يسمح بها القانون  

الساري

تبليغ أي هيئة تنظيمية مختصة ويتعين علينا وفي بعض الحاالتيحق لنا  

كما  بتفاصيل أي صفقة أو تعليمات تصل إلى حد إساءة استغالل السوق

يجوز إلزامك بتقديم تصريحات مالئمة وتتعهد بتقديمها عند االقتضاء

االستثناءات وحدود المسؤولية   



 
تنطبق االستثناءات وحدود المسؤولية على النحو المبين في هذا البند بينك  

لن نتحمل نحن أو أي عضو  وبيننا إلى أقصى قدر يسمح به القانون الساري

أي مسؤولية   الغيرطرف خارجي أو أي   إس في مجموعة إي دي إس 

تجاهك عن أي خسائر أياً كانت، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  

تلك الناشئة عن اإلهمال أو مخالفة العقد أو التحريف أو غير ذلك، والتي  

ن أعضاء مجلس اإلدارة أو  م بالشركات التابعة لكتتكبدها أو تلحق بك أو 
المسؤولين أو الموظفين فيما يتعلق بأنشطة التداول الخاصة بك بموجب هذه  

بما في ذلك أي صفقة أو عندما يكون قد رفضنا الدخول في صفقة  الشروط 

ما لم يتم البت بموجب حكم قضائي نهائي بأن تلك الخسارة ناشئة  مقترحة

ودون حصر لن  تعمد أو الغش من جانبناعن إهمالنا الجسيم أو التقصير الم

أعضاء مجلس اإلدارة أو المسؤولين أو الموظفين أو الوكالء  نحن أو نتحمل 
أي مسؤولية عما يلي

أداء أو ربحية حسابك أو أي جزء منه؛أ 

أي خسارة تتعرض لها في حال إدخال أي فيروسات أو فيروسات  ب 

برمجية أو عناصر مماثلة إلى أجهزة أو برمجيات متنقلة أو قنابل 

الحاسوب عبر النظام؛ 

أي إجراءات قد نتخذها وفقاً لحقوقنا بموجب هذه الشروط؛ج 

أي خسائر أو تكاليف أو مصروفات أخرى أياً كان نوعها والتي د 

؛التعامالتتنشأ عن أو فيما يتعلق بتقديم األوامر أو تنفيذ 

مهما كانت؛ تعامالتأي تبعات ضريبية سلبية ألي هـ 

الخسائر المتكبدة بسبب أي تأخير أو تغيير في ظروف السوق قبل  و 

تنفيذ أي أمر معين؛

أي  أو ذلك أعطال شبكة االتصاالت بما فيانقطاع االتصاالت ز 

سواء فيما يتعلق بالنظام أو بحسابك أو األعطال   خلل أو تأخير

؛ والتكنولوجيا الخاصة بنااألخرى والتي ال تُعزى إلى أعطال 

أو خسارة  الكسب الفائتأو   المباشرة وغير المباشرة األضرار ح 

بموجب أو  تنتج فرصة العمل والتي ضياغ أو   التجارية الشهرة 

فيما يتعلق بهذه الشروط

لن نكون مسؤولين عن أي مطالبات أو مطالب أو خسائر أو أضرار أو   

بما في ذلك أتعاب  التزامات أو دعاوى أو قضايا أو تكاليف أو مصروفات 

وأي مسؤولية أخرى أياً كانت المستشارين القانونيين وأي أتعاب أخرى

نشأت عن أو فيما يتعلق بما يليطبيعتها أو وصفها وكيفما 

على سبيل المثال ال  أي حدث خارج عن إرادتنا بما في ذلك أ 

ب وأعمال الشغب والعدوان  و القضاء والقدر والحرالحصر

وحاالت الطوارئ المحلية أو الوطنية   ةاإلرهابيواألنشطة 



 
واإلضرابات  والحرائق واألوبئة والكوارث الطبيعية واالنفجارات

قضائية والقيود القانونية وأي تغيير في أي قانون  واألوامر ال 

وتعطل المعدات أو البرامج أو التكنولوجيا أو الطاقة أو  

االتصاالت أو تعطل الشبكات؛  

إنهاء أو تعليق أو تعطيل خدمة أو منصة خارجية كلياً أو جزئياً؛ ب 

من جانبك عندما يكون سوء االستخدام  أي إساءة استخدام لخدماتنا ج 

أو االمتثال لهذه الشروط  نتيجة لعدم تنفيذ تدابير أمنية معقولة و

بأي طريقة أخرى؛ و 

استخدامك لخدماتناد 

نستبعد صراحة أي مسؤولية عما قد يلحق بك من خسائر أو أضرار  

رية، أو أثناء تصرفنا بحسن نية ووفقاً لهذه الشروط والقوانين السا

بسبب إخاللك بهذه الشروط 

تخلو هذه الشروط مما يقصد به أن يكون أثره استبعاد أو تقييد واجباتنا أو  

ساريمسؤولياتنا تجاهك بموجب القانون ال 

ال نقدم أي تعهد أو ضمان أياً كان نوعه، صريحاً أو ضمنياً، ولن نتحمل أي   

اً كان نوعها، فيما يتعلق بجودة أي منصة خارجية أو قابليتها مسؤولية أيّ

للتسويق أو مناسبتها أو ومالءمتها ألي استخدام أو غرض 

التعويض  

على أن ترد إلينا وأن تعوضنا عند الطلب وتبرأ ذمتنا من أي وجميع   توافق 

الخسائر الناشئة عن أي فعل أو ترك لفعل من جانبك، أو من جانب أي  

قول أنهم  أشخاص مفوضين من وقت آلخر أو أي أشخاص نعتقد بشكل مع
ينوبون عنك والتي قد نتحملها فيما يتعلق باآلتي

توفير الخدمات أو المنتجات إليك فيما يتعلق بهذه الشروط؛أ 

أي من حساباتك أو أي صفقة؛  ب 

نبك اللتزاماتك نتيجة أي تحريف من جانبك أو أي إخالل من جاج 

؛ تعامالتبما في ذلك أي بموجب هذه الشروط 

عمالؤك في حال استخدامك للنظام لغرض  أي خسائر يتحملها د 

أو إدخال أوامر أو صفقات لحساب عمالئك؛ أوتجاري و



 
نتيجة إلنفاذ حقوقنا بموجب هذه الشروط أو أي قانون ساريهـ 

أياً كان  التكاليفتعوضنا عند الطلب عن جميع االلتزامات أو الخسائر أو  س 

نوعها أو طبيعتها مهما كانت والتي قد نتحملها كنتيجة مباشرة أو غير  

مباشرة لما يلي

من التزاماتك بموجب هذه   التزام أي إخفاق من جانبك في أداء أي أ 

الشروط؛ 

استخدامك ألنظمة تداول قابلة للبرمجة، سواء تم إنشاؤها ب 

وتنفيذها على  الغيرطرف خارجي بواسطتك أو بواسطة أي 

النظام أو باستخدامه؛ و 

فعل من جانب أي شخص لديه حق  تقاعس عنأي فعل أو ج 

أو كلمة مرورك إذا  حسابك، باستخدام رقم حسابك والدخول إلى 

كنت قد صرحت بذلك الدخول 

لوضعأو النظام لغرض تجاري   به أو استخدمتبه الذي تستخدم  بالحد 

عند الطلب بتعويضنا  ستقوم  عمالئك، اتحساب تعامالتلوامر أو األ

الناتجة عن المطالبات االلتزامات  جميع وضد وحمايتنا وإبراء ذمتنا من 

لن يتأثر بإنهاء هذه الشروط يجدر العلم بأن هذا البندالمقدمة من عمالئك

التعديالت  

بموجبها في أي يجوز لنا تعديل هذه الشروط وأي ترتيبات يتم إجراؤها   

تقديم إشعار كتابي إليك، والذي قد يشمل إرسال بريد موجب  وقت ب 

إلكتروني إليك أو نشر التعديالت على موقعنا اإللكتروني 

 الحاالت أي تعديل أو تغيير على هذه الشروط حسب  بأحكام لزماً  مُ ستكون 

التاريخ الذي نحدده في إشعار التعديل الخاص بنا أ أيها أقرب ة  التالي 

 تاريخ حال عدم تحديد  بعد ثالثين يوماً تقويمياً في  أو  التاريخ المحدد 

لى موقعنا بعد إرسال التعديل إليك بالبريد اإللكتروني أو نشره ع   معين 

النظام  في األمر  وضع تاريخ  ب اإللكتروني؛ أو  

أي ترتيبات يتم   أوإذا كنت ال توافق على أي تعديالت على هذه الشروط  

إجراؤها بموجبها، يجب عليك

وفقاً للتفاصيل المنصوص عليها في إشعار  إرسال إخطار كتابي أ 

قبل التاريخ المحدد أو بخالف ذلك  التعديل أو وفقاً للمادة  

يوماً من تاريخ إشعار التعديل؛ ثالثون خالل

إغالق جميع مراكزك المفتوحة؛  ب 



 
سحب جميع األموال المتبقية في الرصيد الدائن على حسابك بعد ج 

إغالق جميع المراكز المفتوحة الخاصة بك؛ و

إغالق حسابكد 

إذا لم تستكمل ما ورد أعاله عن طريق إغالق حسابك، سوف تعتبر موافقاً على  
يوماً   ثالثون الشروط المعدلة وستكون ملزماً بها في ومن التاريخ المحدد أو بعد

لكترونيتقويمياً بعد إرسال التعديل إليك بالبريد اإللكتروني أو نشره على موقعنا اإل

ً إلى دون المساس بالبنود من   أعاله، يجوز لنا أن معا

نطلب من وقت آلخر موافقتك الصريحة على تعديالت معينة من أجل 
وعندما نطلب موافقتك، يدخل أي تعديل مذكور مواصلة تقديم خدماتنا 

بما في ذلك حيز النفاذ في تاريخ تقديم الموافقة أو قبولك الصريح  

إذا لم تقدم إلينا على تعديل شروطنا إلكترونياً عبر الوسائل اإللكترونية 

موافقتك، فقد نضطر إلى 

إغالق جميع مراكزك المفتوحة؛  أ 

تحويل جميع األموال المتبقية في الرصيد الدائن على حسابك بعد  ب 

المراكز المفتوحة الخاصة بك؛ وإغالق جميع 

إغالق حسابكج 

إذا طلبنا موافقتك الصريحة في ظروف معينة، فهذا ال  تقر وتوافق على أنه  

يعني أن موافقتك الصريحة ستكون مطلوبة أو الزمة ألي تعديالت أخرى قد  

نخطرك بها في المستقبل

أو  يجوز لنا أيضاً تعديل هذه الشروط من أجل االمتثال للقانون الساري و  

وإذا تم تعديل هذه  متطلبات هيئة األوراق المالية والسلع من وقت آلخر

ً كتابياً الشروط لهذا السبب، فسنقدم إليك إشعار ثالثون   بهذا التعديل خالل ا
يوماً تقويمياً، والذي قد يتضمن إرسال بريد إلكتروني إليك أو نشر   

ويسري العمل بأي تعديل من هذا القبيل  التعديالت على موقعنا اإللكتروني

في التاريخ المحدد من جانبنا

ذات  ط محل أي اتفاقية سابقة بيننا بشأنيحل أي تعديل على هذه الشرو 

  تاريخ عنديتم الدخول فيها ُمعلّقة أو تعامالتوسينطبق على أي الموضوع 

الشروط المعدلة نفاذ 

أي تعديالت على 



 
يتم  سأتعابنا ورسومنا والمصروفات األخرى وجدول الرسوم  أ

؛  العمل بها وفقاً للبند  

؛ و يتم العمل بها وفقاً للبند سمتطلبات الهامش الخاصة بنا ب

التحذير من المخاطر وسياسة تنفيذ  وإخطار طلب فتح الحساب ج

أو سياسة الخصوصية  األوامر وسياسة تضارب المصالح و

ً س  لشروطها وبخالف ذلك وفقاً للبنود من يتم العمل بها وفقا
ً إلى   خالف ذلك  ما لم يُنص على أعاله معا

وجه التحديد في موضع آخر في هذه الشروط على 

التعليق واإلنهاء  

يجوز لك إنهاء هذه الشروط وإغالق حسابك على الفور عن طريق إرسال   

مقبول لناالشكل بالإشعار إلينا، 

أو حسابك على الفور من خالل  يجوز لنا تعليق أو إنهاء هذه الشروط و  

ون أي إشعار عندما يكون من المعقول القيام  وبدتقديم إشعار كتابي إليك 

ألي سبب من األسباببذلك

أو حسابكو توافق على أنه يجوز لنا في أي وقت بعد إنهاء هذه الشروط  

ودون أي إشعار عندما يكون من المعقول القيام بذلكبإشعارك خطياً 

المشار إليها إغالق بعض أو جميع المراكز المفتوحة الخاصة بك بالطريقة 

من فتح أي مراكز جديدة  يمكننا منعك عند تعليق حسابك في البند  

ولكننا لن نغلق المراكز المفتوحة الخاصة بك ما لم يُسمح بخالف ذلك  

بموجب هذه الشروط

، ستصبح جميع المبالغ المستحقة عليك  أو حسابكو عند إنهاء هذه الشروط 

على سبيل المثال ال  إلينا مستحقة وواجبة السداد على الفور بما في ذلك 

الحصر

جميع الرسوم والمصروفات والعموالت المترصدة؛أ 

أي مصروفات يتم تكبدها في سبيل إنهاء هذه الشروط؛ب 

ة عن إغالق أي صفقات أو تسوية  أي خسائر ومصروفات ناتج ج 

أو استيفاء االلتزامات المترصدة التي تحملناها نيابة عنك؛ و

أي مبلغ تصفية يكون مستحق الدفع عليك نتيجة إلغالق أي  د 

صفقات

ال يؤثر إنهاء هذه الشروط على أي حقوق أو التزامات قد تكون نشأت بالفعل   

ولن يؤثر إنهاء هذه الشروط على سريان أو استمرار سريان أي  بيننا وبينك

هذه الشروط والذي يُقصد به صراحة أو ضمنياً سريانه أو استمرار  حكم ب

سريانه عند هذا اإلنهاء أو بعده



 

في حال حدوث اإلنهاء، سنقوم، في أقرب وقت ممكن عملياً ووفقاً لهذه   

مع  حساباتكالشروط، بتسليمك أي أموال أو أدوات مالية تكون في حسابك 

وسيتم إصدار كشف  مراعاة خصم أي رسوم منطبقة وأي حقوق مقاصة

حساب نهائي إليك عند االقتضاء 

ال تمنعنا أحكام هذا البند من ممارسة أي من حقوقنا في إنهاء أو تعليق هذه   

هذه الشروطالشروط على النحو المنصوص عليه في أي موضع آخر في 

أعاله،  وعلى الرغم من سلطتنا العامة إلنهاء هذه الشروط وفقاً للبند   

يحق لنا إنهاء هذه الشروط دون تقديم إشعار آخر إليك في حال عجزت  
معروفة لك  محاوالتنا المعقولة للتواصل معك باستخدام آخر تفاصيل اتصال 

ً  أربعة عشر  لمدة وعندما ننهي هذه الشروط وفقاً لهذا  يوماً تقويميا

البند، يحق لنا بيع أو استرداد أدواتك المالية، ومقاصة متحصالت البيع أو  
االسترداد مقابل أي مبالغ تكون مستحقة إلينا أو إلى شركاتنا التابعة أو 

باألموال المتبقية التي يجوز االحتفاظ بها في الزميلة، وإصدار كمبيالة طلب 
فرعنا ذي الصلة حتى تقوم بتحصيلها

الحسابات المشتركة  

 في حال أبرمنا هذه الشروط مع أكثر من شخص واحد بصفتهم              -  

كتابةً إال إذا اتفقنا على خالف ذلك أصحاب حساب مشترك،                     

جميع أصحاب الحساب المشترك عميالً واحداً   يسري العمل باعتبارأ 

وتكون التزاماتهم ومسؤولياتهم بموجب هذه الشروط على سبيل  
ما يعني، مثالً، أنه يمكن ألي شخص سحب رصيد  التضامن والتكافل 

ل، وفي حالة وجود رصيد مدين أو ديون مترصدة على  الحساب بالكام

العميل إلينا، يكون كل صاحب حساب مسؤول عن سداد الرصيد  
؛ بالكامل وليس حصة منه فقط

يكون لكل صاحب حساب مشترك سلطة نيابة عن جميع أصحاب  ب 

كان كل منهم   الحساب المشترك، للتعامل معنا بشكل كامل وكلي كما لو

هو المالك الوحيد للحساب، وكل ذلك دون إشعار إلى صاحب  
وعلى وجه اآلخرينالحساب المشترك اآلخر أصحاب

الخصوص، يكون لكل صاحب حساب مشترك السلطة التامة نيابة عن 

اآلخرين لتقديم أو استالم أي تعليمات أو إشعار أو طلب أو إقرار دون  
أو سحب  اآلخرين، بما في ذلك التعليمات لتصفية و تقديم إشعار إلى 

أو اغالق الحساب؛االستثمارات من الحساب و



 

يجوز لنا، وفقاً لتقديرنا الخاص والمطلق، أن نطلب تقديم تعليمات أو  ج 

طلب أو مطالبة من جميع أصحاب الحساب المشترك قبل أن نتخذ أي  

إجراء ألي سبب أو بدون سبب على اإلطالق؛ 

يجوز لكل شخص صاحب حساب مشترك أن يمنحنا براءة ذمة سارية  د 

ونهائية فيما يتعلق بأي التزامات بموجب هذه الشروط أو فيما يتصل  

بهذه الشروط؛ و 

يفوضنا كل صاحب حساب مشترك يكون شخصاً اعتبارياً، عند هـ 

تصفيته، معاملة األطراف المتبقية على أنها األطراف الوحيدة في هذه  

باألصالة عن نفسه وورثته  الشروط وصاحب الحساب الوحيد ويوافق 

ئر قد نتحملها نتيجة القيام على تعويضنا عن أي خساوممثليه وخلفائه

ومع ذلك، يحق لنا وفقاً لتقديرنا الوحيد والمطلق طلب دليل على  بذلك

ويستمر العمل بهذه  سلطة الطرف المتبقي للتعامل مع الحساب

الشروط بيننا وبين األطراف المتبقية من أصحاب الحساب المشترك

حاالت الوفاة في  

وفاتك، يجب على أي شخص   وفي حالعندما تكون شخصاً طبيعياً،  

القانوني أن يقدم إلينا إخطاراً رسمياً بوفاتك يزعم أنه ممثلك أشخاص

بشكل مقبول لنا، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، تقديم شهادة الوفاة  
ونحتفظ بالحق في التصرف على أساس أي  ورقيي شكل األصلية ف

معلومات نعتقد أنها جديرة بالمصداقية وفقاً لتقديرنا الخاص

عند استالم شهادة الوفاة الخاصة بك أو أي معلومات نعتقد أنها جديرة   

وفاتك على أنها حدث تقصير   نتعامل معسبالمصداقية وفقاً لتقديرنا الخاص،  

من حقوقنا بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  حق يخولنا ممارسة أي 

وتظل هذه الشروط  إغالق بعض وجميع المراكز المفتوحة على حسابك

ملزمة لورثتك حتى يتم إنهاؤها من قبل ممثلك الشخصي القانوني أو من  

قبلنا

ثبات أن الشخص هو ممثلك القانوني الشخصي أن نستلم المستندات  يشترط إل 

  سنقوم بقبول وتنفيذ وبمجرد استالمنا لتلك المستندات، المقررةالقانونية 

ولن نقبل سوى التعليمات التعليمات الكتابية المستلمة من ممثلك القانوني

إذا لم نستلم أي تعليمات بعد  أو إغالق حسابكالتي تهدف إلى إنهاء و

أشهر من استالم شهادة الوفاة الخاصة بك، يجوز لنا، وفقاً  مرور ستة 

، إعادة تسجيل  ولكن دون أن نكون ملزمين بذلكلتقديرنا الوحيد والمطلق 

موجوداتك باسم ممثلك القانوني، وتسييل أي موجودات رقمية وإرسالها في  



 
لة المسجل لورثتك، مع مراعاة الرسوم  شكل معتمد إلى عنوان المراس

المناسبة

سيتم فرض الرسوم المنطبقة على النحو المبين بالتفصيل في جدول الرسوم   

الحساب حتى يتم إغالق 

بغض النظر عن أي شيء وارد في هذه الشروط، إذا لم يتم إنهاء االتفاقية   

من تاريخ وفاتك، يجوز لنا اتخاذ اإلجراء الذي نراه  خالل عامين 

تحمل ورثتك أو ممثلك القانوني المسؤولية عن  يوسمناسباً إلغالق حسابك

جميع التكاليف المرتبطة باتخاذنا لذلك اإلجراء، أو النظر في اتخاذ إجراءات  
أخرى، باستثناء القدر الذي تنشأ معه تلك التكاليف بسبب إهمالنا الجسيم أو  

تقصيرنا المتعمد أو الغش من جانبنا

اإلشعارات والتواصل مع العميل  

ليزية عن كيجوز لنا أن نخطرك أو نوجهك أو نتواصل معك باللغة اإلن 

البريد اإللكتروني أو عن طريق نشر الرسائل  طريق البريد أو الفاكس أو  
على نظامنا أو على موقعنا اإللكتروني، وتوافق على أنه يجوز لنا االتصال  

وسوف نستخدم العنوان أو  بك باستخدام أي من تلك الوسائط في أي وقت 

طلب فتح الحساب رقم الفاكس أو عنوان البريد اإللكتروني المحدد في 
قد تزودنا فاكسأو رقم فعلي أو إلكترونين آخر الخاص بك أو أي عنوا

 ً به الحقا

يسري  ، بخالف ما يتعلق بإشعارات التعديل المنصوص عليها في البند  

على محتوى أي إشعار أو تعليمات أو اتصال آخر   العمل بأنك توافق

باستثناء تأكيدات المعامالت وكشوف الحساب وإشعارات طلب تغطية 

أيام تقويمية   عشرة  ما لم تخطرنا بخالف ذلك كتابةً خاللالهامش

أدناهوفقاً للبند   الذي تعتبر أنك استلمته فيه تاريخالمن 

أصوالً من قبل  يُعتبر أي إشعار أو تعليمات أو أي اتصال آخر قد تم تقديمه  

أي طرف

إذا تم تسليمه باليد، عند تركه في آخر عنوان معروف للطرف  أ 

اآلخر؛

إذا تم إرساله بالبريد من الدرجة األولى مسبق الدفع إلى آخر عنوان  ب 

معروف للطرف اآلخر، في يوم العمل التالي بعد إيداعه في البريد؛



 

في حالة تقديمه شفوياً عبر الهاتف، على الفور أثناء حديثنا معكج 

إذا تعذر علينا االتصال بك عبر الهاتف، يجوز لنا أن نترك رسالة  

، يعتبر اإلشعار أو  على جهاز الرد اآللي الخاص بك وعندئذ 

لتعليمات أو أي اتصال آخر قد تم تقديمه أصوالً من جانبنا بعد ا

من ترك الرسالة؛ ساعة واحدة 

إذا تم إرساله عن طريق الفاكس، فور استالم تقرير اإلرسال  د 

الناجح؛ 

إذا تم إرساله بالبريد اإللكتروني، فور إرسال البريد اإللكتروني  هـ 

تأكيداً على فشل التسليم من مزود   الطرف اآلخربشرط أال يتلقى 

أو خدمة البريد اإللكتروني ذي الصلة؛ و

قعنا أو نظامنا، بمجرد نشرهإذا تم نشره على موو 

المراسالت  تتحمل المسؤولية عن قراءة جميع اإلشعارات أو التعليمات أو  

التي يتم إرسالها أو تسليمها إليك أو التي يتم نشرها على موقعنا اإللكتروني 
أو نظامنا في الوقت المناسب 

فاكس أو البريد  الأو  الرسائل المكتوبة يجوز لك التواصل معنا عبر  

 ً المسجل  وسوف تستخدم عنواننا اإللكتروني، ويشكل كل منها إشعاراً كتابيا

أو رقم الفاكس أو عنوان البريد اإللكتروني الذي نحدده من وقت آلخر وفقاً  
ألي متطلبات إشعار 

ليزيةكسنتواصل مع بعضنا البعض باللغة اإلن 

لن نكون مسؤولين عن أي تأخير قد تواجهه في استالم أي اتصال بمجرد   

إرساله من قبلنا، إال إذا كان التأخير ناتجاً عن تقصير متعمد أو غش أو  

إهمال جسيم من جانبنا

الملكية الفكرية 

الملكية بما في ذلك حقوق  ، تؤول جميع الحقوق  بيننا حسب االتفاقية المبرمة 

إلينا وستظل ملكاً لنا إسوالملكية والمصلحة في مواد إي دي إس  الفكرية

  وتوافق على أنك لن تقوم بإعادة إنتاج أو اقتباس أو إجراء هندسة عكسية أو

أو تعديل أو توزيع أو عرض أو نقل أو استغالل أي من مواد إي دي إس   فك

لسماح  كلياً أو جزئياً أو السماح ألي طرف آخر بالقيام بذلك، أو ا إس
نمنحك بموجبه ترخيصاً بوصول أي طرف آخر دون إذن كتابي مسبق منا

غير حصري وغير قابل للتحويل وقابل لإللغاء، وفقاً لهذه الشروط،  

بالقدر الالزم لممارسة أي حقوق أو الحصول   إسالستخدام مواد إي دي إس 
ذلك باإلضافة إلى على أي مزايا ممنوحة إليك بموجب هذه الشروط



 
إليك على أساس ما يلي إس يد أو توفير مواد إي دي إس نقوم بتورأ 

يمكننا أيضاً توفيرها وإتاحتها إلى أشخاص آخرين؛ و

يجوز لنا التوقف عن توفيرها وإلغاء ترخيصك الستخدام أي من  

وفقاً لتقديرنا الخاص والمطلق أو إذا طلب منا  إس مواد إي دي إس 
مزودو الخدمة لدينا القيام بذلك؛

بحقوق النشر أو إشعارات  العبثال يجوز لك حذف أو إخفاء أو ب 

؛  إسالملكية األخرى التي وضعناها على أي من مواد إي دي إس 

أو و

إال من أجل إدارة   إس ال يتعين عليك استخدام مواد إي دي إس ج 

حسابك وفقاً لهذه الشروط

البيانات المشتقة اتالقيود على منتج  

منتجات البيانات المشتقة إال من أجل إدارة حسابك وفقاً  ال يجوز لك استخدام  

ينطبق هذا البند على جميع البيانات المشتقة ومنتجات البيانات  لهذه الشروط

المشتقة باإلضافة إلى شروط الترخيص الواردة في البند 

ال يجوز لك 

أن ترخص من الباطن أو تنشر أو تنقل أو ترسل أو تبيع أو تنسخ  أ 

أو تعيد إنتاج أو توزع أو تعرض أو تعدل أو تغيّر أو تنشئ أعمال  

مشتقة أو أن تستغل بأي شكل من األشكال منتجات البيانات المشتقة  
أو أي اشتقاق أو اقتباس ألي منها؛ 

إجراء هندسة عكسية أو إلغاء تجميع أو تفكيك أو عكس تجميع أو ب 

المصدر ألي من  رمز إنشاء أعمال مشتقة أو محاولة اشتقاق 

منتجات البيانات المشتقة؛  

الخلط بين منتجات البيانات المشتقة وببن بياناتك الخاصة أو بيانات ج 

أي موردين آخرين؛

تسويق منتجات البيانات المشتقة بنشاط؛  د 

توزيع منتجات البيانات المشتقة على أي أطراف أو منافسين؛ هـ 

فرض رسوم للترخيص أو رسوم مماثلة لتوفير أي جزء من  و 

؛ الغيرطرف خارجي منتجات البيانات المشتقة إلى أي 

تخزين البيانات المشتقة أو منتجات البيانات المشتقة لفترة أطول  ز 

لغرض  مما هو ضروري للسماح لك باستخدامها بالطريقة ول

المنصوص عليهما في هذه الشروط؛ أو  

التسبب أو المساعدة أو السماح ألي من األشخاص المصرح لهم أو  ح 

بالقيام بأي مما سبق ذكره في هذا البند الغيرطرف خارجي أي 



 

تتعلق باستخدام  ومحدثة يجب عليك االحتفاظ بسجالت مكتملة ودقيقة  

بما في ذلك أي سجالت محددة في أي سياسة أو  منتجات البيانات المشتقة 

بما يكفي إلثبات في التراخيص المنطبقة على منتجات البيانات المشتقة

االمتثال لهذه الشروط 

يجب االحتفاظ بجميع السجالت المطلوب االحتفاظ بها بموجب هذا البند لمدة   

أو  سنوات بدايةً من التاريخ المطلوب إنشاؤها فيه ال تقل عن سبع 

تها إلى إي دي إس  ويجب إتاح لفترة أطول وفقاً لمقتضيات القانون الساري

عند تقديم طلب كتابي وفقاً لهذا البند إس

،  إسوكل عضو في مجموعة إي دي إس  إس سيكون لشركة إي دي إس  

والجهات التنظيمية المعنية وأي مدققين يتصرفون نيابة عن أو مع إي دي  
، أو أي بورصة أو  إس أو أي عضو في مجموعة إي دي إس  إس إس 

مصدر أو مزود بيانات، الحق، أثناء استمرار هذه الشروط ولمدة عامين

، لزيارة مقر عملك،  ألي سببأو انتهاء هذه الشروط  بعد إنهاء 

والمتعهدين والوكالء المعنيين التابعين لك، والوصول إلى أنظمة الكمبيوتر 

، بقدر صلتها باستالم واستخدام  وفحصها والضوابط والدفاتر والسجالت

أو أي    إسمنتجات البيانات المشتقة وأي مبالغ مستحقة الدفع إلى إي دي إس 
ويجب على إي  بورصة أو مزود أو مصدر بيانات بموجب هذه الشروط 

، قبل إجراء التدقيق، إخطارك بالمدقق أو المدققين الذين  إسدي إس 
سيقومون بإجراء التدقيق

هذا البند مراعاةمع  

إشعاراً كتابياً قبل ما ال يقل عن سبعة   إستقدم إي دي إس أ 

؛ أيام من إجراء التدقيق بموجب البند  

إجراء تدقيق بموجب البند    إسال يجوز لشركة إي دي إس ب 

أكثر من مرتين في أي سنة تقويمية؛ و  

عشرة  خالل  تُجرى عمليات التدقيق بموجب البند  ج 

إخطاراً كتابياً بالتدقيق بموجب    إسأسابيع من تقديم إي دي إس 
هذه الشروط، خالل ساعات العمل المعتادة

في الحاالت التي تكون فيها إي دي   ال تنطبق القيود الواردة في البند   

على دراية أو يكون لديها أسباب معقولة لالشتباه في حدوث إخالل   إس إس 
روط من قبلك أو من قبل أي من المتعهدين أو الوكالء المعنيين بهذه الش 

في الحاالت التي يتم   ال تنطبق القيود الواردة في البند  التابعين لك

فيها إجراء التدقيق من خالل أو بناًء على تعليمات من جهة تنظيمية

مع جميع المعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء   إستتعامل إي دي إس  

التدقيق على أنها معلومات سرية



 
يجب عليك التأكد من تعاون كل متعهد ووكيل بشكل كامل في التحضير   

يشكل عدم التعاون مع أي تدقيق يتم  وإنجاز أي تدقيق بموجب هذا البند 

إخالالً جوهرياً بهذه الشروطإجرائه بموجب هذا البند  

إذا كشف أي تدقيق عن أنه تم سداد أي أتعاب أو رسوم وتراخيص ذات صلة   

بمبالغ أقل مما كان يجب السداد بها فيما يتعلق بالفترة التي يغطيها التدقيق،  

مع كامل  يجب عليك دفع تلك األتعاب والرسوم والتراخيص ذات الصلة 

الصلة بمعدل  الفائدة المستحقة على تلك األتعاب والرسوم والتراخيص ذات 
 ً أيام من استالم طلب كتابي مناخالل سبعة ٪ شهريا

وممثليهم وأعضاءهم  وشركاتها التابعة  إستلتزم بالدفاع عن إي دي إس  

ومديريهم وأعضاء مجلس إدارتهم ومساهميهم ومسؤوليهم وموظفيهم  

جميع المطالبات  وضد من وتعويضهم وإبراء ذمتهم ومقاوليهم ووكالئهم

وأي مسؤولية أو خسارة أو ضرر أو تكلفة أو مصروفات، بما في ذلك  
طرف  قانونية وأتعاب المحاماة والمبالغ المدفوعة من قبل أي الرسوم ال

عن استخدامك لمنتجات البيانات المشتقةينشأ فيما يتعلق أو  الغيرخارجي 

النسحاب والتوقف عن تقديم أي من منتجات  ا  إسيجوز لشركة إي دي إس  

البيانات المشتقة في أي وقت وألي سبب

السرية 

السرية   المعلوماتسنبذل جهوداً معقولة لضمان الحفاظ على سرية جميع  

سواء  ومع ذلك تفوضنا باإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بك وبحسابك

كانت سرية أم ال

أو موظفي وكالئنا  س إدارتنا ومساهمينا إلى موظفينا وأعضاء مجلأ 

أو المرشحين أو أمناء الحفظ أو األشخاص اآلخرين بمن فيهم 
مستشارونا المهنيون المعينون من قبلنا فيما يتعلق بحسابك بما في  

على أساس الحاجة إلى  إسذلك أعضاء مجموعة إي دي إس 

المعرفة؛

إلى هيئة األوراق المالية والسلع أو أي محكمة أو هيئة أو أي جهة  ب 

تنظيمية أو إشرافية أو ضريبية أو أي سلطة حكومية أو شبه  

، أو أي  إسحكومية أخرى لها اختصاص قضائي على إي دي إس 
إلى    إسمحكمة أو هيئة أو سلطة أخرى حيث تسعى إي دي إس 

ودرءاً للشك، أي قرار طوعي من إي  أساس طوعي االمتثال على

لالمتثال لمتطلبات محكمة أو هيئة أو جهة تنظيمية أو  إس دي إس 
إشرافية أو حكومية أو شبه حكومية ذات اختصاص خارج دولة  

يجب أن يُتخذ وفقاً لتقدير إي دي  اإلمارات العربية المتحدة 

للقوانين   إسس يخضع المتثال إي دي إ وحدها، و  إس إس 

السارية؛ 



 

بشكل معقول أنه ملزم باإلبالغ  إسإلى أي طرف تعتقد إي دي إس  ج 

بما في ذلك البنوك المراسلة أو الوكيل أو غرف المقاصة أو أنظمة  

الضريبة  التسوية أو األطراف المقابلة في السوق أو وكالء 

أو مراكز إيداع صفقات المبادلة أو التداول من أجل   المقتطعة
م  وتفوضنا بتقدياإلبالغ عن أي صفقات بموجب أي قانون ساري  

؛تلك التقارير نيابة عنك

القواعد  بخالف ذلك وفقاً لمقتضيات القانون الساري أو اللوائح أو د 

؛هذا المجال تبعة فيالمُ 

بما في ذلك على سبيل المثال  إلى أي وكاالت للمعلومات االئتمانية هـ 

حسبما تحددها إي  االتحاد للمعلومات االئتمانية ال الحصر، مكتب 

من وقت آلخر ألغراض الحصول على أو توفير   إس دي إس 

مراجع ائتمانية ومعلومات أخرى؛

إلى أي طرف، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،  و 

بغرض إنفاذ أو المحافظة   إس المستشارين المهنيين في إي دي إس 

ضدك، مثل اإلجراءات المرفوعة من    إسدي إس على حقوق إي  
ضدك أو العكس، أو من قبل أي طرف ثالث ضدك   إس إي دي إس 

؛إسأو ضد إي دي إس 

لغرض المعالجة  إس إي دي إس يعمل تحت تكليفإلى أي طرف ز 

أو التعامل أو لغرض معالجة أو تخزين معلوماتك، سواء في  

اإلمارات العربية المتحدة أو في الخارج؛ و 

أدناه  في الظروف المبينة في البند  ح 

عن أي معلومات تتعلق  خارجييجوز لك اإلفصاح إلى أي طرف  ال 

بأعمالنا أو مواردنا المالية أو استثماراتنا أو أي مسائل أخرى ذات طبيعة  

سرية قد تحصل عليها، ويجب عليك بذل قصارى جهدك لمنع أي إفصاح  
من هذا القبيل

حماية البيانات  

عندما تقدم بياناتك الشخصية، فإنك تؤكد لنا أنها حديثة ودقيقة ومكتملة 

خصوصيتك مهمة  كما أن نستخدم بياناتك الشخصية وفقاً للقانون الساريوس

الخصوصية الخاصة بنا كيف نجمع معلوماتك   وتوضح سياسة  ،لنا

القانونية التي نعتمد   واألسسونستخدمها ونفصح عنها وننقلها ونخزنها، 
عليها الستخدام معلوماتك

المعلومات التي تزودنا بها توافق على أننا سنقوم بمعالجة واالحتفاظ ب 

وتوافق على أنه يجوز لنا التحقق من معلوماتك لخدمات إليكغرض تقديم ال

الشخصية مع المعلومات األخرى التي تقدمها أو التي نحتفظ بها عنك للتحقق 



 
وعند القيام بذلك، سيتم  من هويتك وقد نجري أيضاً تقييمات ائتمانية عنك

الغيرأطراف خارجية بالضرورة الكشف عن معلوماتك الشخصية إلى 

، بما في ذلك الحوسبة السحابية، خارجيةيجوز لنا استخدام خدمات جهات  

يجوز لنا من وقت  عند تقديم خدمات تداول على أساس التنفيذ إليك فقط

آلخر، عندما نرى أنه من المعقول القيام بذلك، استخدام الخدمات الموجودة  

وفقاً للقانون الساري  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

سنبلغك عندما نجري أي تغييرات على سياسة الخصوصية الخاصة بنا عبر   

موقعنا اإللكتروني

الشكاوى  

إلى قسم  ارسالهابداية يمكنك  أي استفسارات أو شكاوى ان كان لديك   

عبر البريد اإللكتروني على العنوان الموضح على  خدمات التداول التابع لنا

، شارع  برج كتروني أو عبر البريد إلى الطابق الثامن، لموقعنا اإل

مستلمة وفقاً ألحكام  الكورنيش، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة وتعتبر
اذا لم تكن راضياً عن الرد المقدم اليك من   اإلشعار الواردة في البند  

مراسلة قسم الشكاوى لدينا باستخدام التفاصيل  قسم خدمات التداول فيمكنك 

أبوظبي،  ب ذ م م، ص إي دي إس سيكيوريتيز التالية

يمكنك و اإلمارات العربية المتحدة و  

ليزيةكاإلنالعربية أو التواصل معنا باللغة

والتي على موقعنا اإللكتروني بنا  تتاح نسخة من سياسة الشكاوى الخاصة 

 نايمكنبك، كما  لالتصالالزمني  طار  واإلالتحقيق في شكواك ية كيفتوضح 
مباشرةً عند الطلبتزويدك بسياسة الشكاوى أيضاً 

 تعامالتأو  بتعامالتشكواك أو اعتراضك إلينا فيما يتعلق  لن يعفيك تقديم  

مع عدم اإلخالل  مزعومة من واجبك في إدارة مخاطرك وتخفيف خسائرك

، إذا  عميلنا تفاقيةإبموجب  التعامالتبأي حق من حقوقنا األخرى إلغالق 

مزعومة أو أي اتصال  بتعامالت أو تعامالت نشأ نزاع معك فيما يتعلق 

قة، يجوز لنا، وفقاً لتقديرنا المطلق ودون إشعار مسبق إليك،  يتعلق بصف
مزعومة عندما نعتقد بشكل معقول أن مثل هذا  بتعامالت أو تعامالت إغالق 

وال  اإلجراء مستحسن لغرض تحديد الحد األقصى للمبلغ محل النزاع، 

مستوى  ير الحق في تغيتجاهك فيما يتعلق بأي نتحمل أي مسؤولية أو التزام 
وسنتخذ خطوات معقولة إلبالغك بأننا قد اتخذنا مثل هذا   التعامالت المعنية

ولن يعتبر أي إجراء نتخذه  اإلجراء في أقرب وقت ممكن عملياً بعد القيام به 

وفقاً لهذا البند بمثابة قبول من جانبنا

mailto:Complaints@adss.com


 

أحكام متنوعة 

هذه الشروط شخصية بالنسبة لك، ما يعني أنه ال يجوز لك إحالة أو نقل   تعدّ  

أي من حقوقك أو مسؤولياتك بموجبها دون الحصول على موافقة كتابية 

يجوز لنا إحالة حقوقنا أو نقل مسؤولياتنا بموجب هذه الشروط  مسبقة منا

  بتقديم إشعار كتابي مسبق مدته إسإلى أي كيان داخل مجموعة إي دي إس  

وتوافق على أنه يجوز لنا إحالة حقوقنا أو نقل  أيام تقويمية عشرة

بتقديم إشعار   الغيرطرف خارجي مسؤولياتنا بموجب هذه الشروط إلى أي 

ً  عشرون كتابي مسبق مدته  يوماً تقويميا

لن يترتب على أي تأخير أو إخفاق من جانبنا في ممارسة أي من حقوقنا   

اي   التنازل عن هذه الحقوق أوتعامالتبما ذلك  أي بموجب هذه الشروط 

جراءات بشكل  و اإلأ استخدام أي من هذه الحقوق  منعيال أخرى  اجراءات

عن األعمال الجارية أو   أ ولن ينشخرى أو جزئي من استخدامها مرة أكلي 

وتكون  ت ليتم تنفيذها بنفس الطريقةالتعامالت السابقة مزيد من االلتزاما

المنصوص عليها في هذه الشروط تراكمية وال تستبعد   واإلجراءاتالحقوق 

تاحة وفقاً للقانون الساري مت اإجراءأي حقوق أو 

إذا أصبح أي حكم في هذه الشروط، في أي وقت، غير قانوني أو غير   

صحيح أو غير نافذ بأي شكل من األشكال بموجب قانون أي والية 

اختصاص، سيعتبر ذلك الحكم أو أي جزء منه، بذلك القدر، منفصالً وال  
و  وال تتأثر بأي شكل من األشكال قانونية أيشكل جزءاً من هذه الشروط

صحة أو نفاذ األحكام المتبقية من هذه الشروط بموجب قانون ذلك  

االختصاص وال قانونية أو صحة أو نفاذ هذا الحكم بموجب قانون أي  
اختصاص آخر 

باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الشروط، ال يجوز فرض هذه   

الشروط من قبل شخص ال يكون طرفاً في هذه الشروط 

أُدرجت العناوين والتعليقات التوضيحية في هذه الشروط من أجل تسهيل   

إليها فقط ولن يكون لها أي تأثير في تفسير أي حكم بهذه الشروط الرجوع 



 
على المفرد لتشمل الجمع والعكس  يتعين تفسير األلفاظ أو العبارات الدالة  

صحيح، ما لم يقتض السياق خالف ذلك

تغطي هذه الشروط، بشكل فردي وجماعي، جميع حساباتك المفتوحة أو   

في أي وقت، دون النظر في أي تغيير أو   إسالمعاد فتحها لدى إي دي إس 
أو خلفائهم، أو المحال   إستغييرات في أي وقت في موظفي إي دي إس 

جميع   وتؤول هذه الشروط، بما في ذلكإس إليهم، أو مجموعة إي دي إس 

وخلفائها والمحال إليهم، سواء عن   إسالتفويضات، لصالح إي دي إس 
أو تابعيك من  طريق االندماج أو الدمج أو غير ذلك، وتكون ملزمة لك و

الوكالء، والممثلين الشخصيين، والمنفذين، والمديرين الخارجيين، واألمناء، 
حسب االقتضاء والمفوضين، والممثلين القانونين والخلفاء والمحال إليهم

دون إشعار  و ، يجوز لنا في أي وقت لنامع عدم اإلخالل بأي حقوق أخرى  

حالياً  سواء كان فعلياً أو محتمالً مستحق إلينا مقاصة أي مبلغبإجراء  مسبق

 ً حالياً أو مستقبلياً سواء كان فعلياً أو محتمالً مقابل أي مبلغ أو مستقبليا

المعقولة ألي مبلغ  قيمة نقوم بتحديد ال لهذا، سوتحقيقاً إليكيكون مستحقاً 

ويجوز لنا تحويل أي مبالغ بعمالت مختلفة إلى العملة   ،أو غير مؤكد محتمل
األساسية ذات الصلة

الوقت هو جوهر الموضوع فيما يتعلق بجميع التزاماتك بموجب هذه   يعدّ  

ويعني ذلك أن األوقات والتواريخ المحددة في هذه  تعامالت الشروط وأي

ً تعد  الشروط  وقد يكون أي تأخير، سواء كان معقوالً أم  أمراً مهماً وإلزاميا

سبباً إلنهاء أي صفقة أو صفقات متعددة أو هذه الشروط ال، 

نلتزم  سرات العربية المتحدة، وبالتالي تقبل بأننا نعمل من دولة اإلما 

ويعني بمتطلبات دولة اإلمارات المتعلقة بساعات العمل والعطالت الرسمية

ذلك أننا قد ال نعرض خدمات، كلياً أو جزئياً، في كل يوم من أيام السنة 

وينبغي لك أن تظل على علم بساعات العمل المعتادة وجدول اإلغالق لتجنب  

لخدمة أو انزعاج عند التداولأي انقطاع في ا

خاطئة، دليالً على تعامالتك معنا فيما يتعلق ستكون سجالتنا، ما لم يتبين أنها  

ولن تعترض على حجية سجالتنا في أي دعاوى قضائية على  بخدماتنا

أساس أنها غير أصلية أو غير خطية أو أنه تم إعدادها بواسطة جهاز  

على الرغم من أنه يجوز إتاحة السجالت إليك عند الطلب، يخضع  كمبيوتر

قديرنا الوحيد والمطلق إتاحة تلك السجالت إليك لت



 
أو دعوى من جانبنا أو ضدنا فيما يتعلق   ات قضائيةفي حال إقامة أي إجراء 

فعل من جانبنا، توافق تقاعس عنبهذه الشروط أو فيما يتصل بأي فعل أو 

على التعاون معنا إلى أقصى قدر ممكن في سبيل الدفاع أو التقاضي في شأن  

أو الدعوى ات القضائيةذلك اإلجراء

القانون الحاكم  

في هذا  الساريلقانون لتخضعقواعد السوق المنظمة بموجب التعامالتإن

 ل اتفاقية العميلتشكّ ، تخضع هذه الشروط والمستندات األخرى التي ُالسياق

لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة وتُفّسر تبعاً لها وأي إتفاقات أخرى

سيكون لمحاكم إمارة أبوظبي االختصاص الحصري لتسوية أي نزاع ينشأ  

تخضع أنت ونخضع نحن  فيما يتعلق بهذه الشروط وتحقيقاً لهذه األغراض

على نحو ال رجعة فيه لالختصاص القضائي لمحاكم إمارة أبوظبي

يخلو هذا البند مما يمنعنا من رفع دعوى ضدك في أي بلد آخر تخضع  

الختصاصه النهائي بشكل ال رجعة فيه

توافق على التبليغ باإلجراءات القضائية   فإنك ،بغض النظر عن مكان إقامتك

أو أي مستندات أخرى فيما يتعلق بالدعاوى المقامة في أي محكمة عن 
طريق البريد المسجل على أحدث عنوان مبين لك في سجالتنا، أو بأي  

ات العربية المتحدة، أو قانون  طريقة أخرى تسمح بها قوانين دولة اإلمار

مكان التبليغ أو قانون االختصاص محل إقامة الدعوى

ليزية، وفي حال وجود  كاللغة اإلنالعربية ولغة الهذه الشروط بتم توفير 

النسخة العربيةتين، سيتم اعتمادتعارض بين النسخ اختالف أو 

التعريفات  

التالية أينما وردت في هذه  ما لم يقتض السياق خالف ذلك، يكون لأللفاظ والعبارات 

الشروط المعاني التالية ويجوز استخدامها بصيغة المفرد أو الجمع حسب االقتضاء 

تعني أنشطة التداول التي تمارسها بهدف االستفادة من  استراتيجيات التداول المسيئة

والمشكالت المتعلقة باإلنترنت والتأخير في االتصال  االنقطاعاتاألخطاء وفترات 
بالخدمة وأي ظرف أو خلل آخر في النظام يكون من شأنه أال تعكس السيولة المالية أو  

ظام أسعار السوق الحالية بدقة أو التي تشكل إخالالً للسوق  األسعار المعروضة على الن

بموجب أي قانون ساري؛  



 

بموجب هذه   تعامالتاب خاص بك لدينا ألغراض الدخول في يعني أي حسالحساب

ل فيه  تُسجّ هذا الحساب ما لديك من أموال أو ضمانات أخرى، و يشملحيث  الشروط

األرباح في الجانب الدائن والخسائر في الجانب المدين أو كالهما؛

وكيل تداول أو مستشار تداول أو مدير أموال أو مستشار  يعني أي مدير الحساب

وكالة  أو أي شخص آخر مشابه منحته صالحية التداول على حسابك بموجب  ياستثمار

؛اعلينا وموافقتنا عليه الدى الكاتب العدل بعد عرضه ةموثق خاصة

يعني كشف دوري يتضمن أنشطة التداول والرسوم والمصروفات  كشف الحساب 

من المصروفات األخرى المنطبقة التي تقيد في أو تخصم من  والعموالت وغيرها 
حساباتك في وقت محدد؛ 

المصطلح إلى شخص ما فإنه يعني أن ذلك الشخص   عندما يشير هذا حالة اإلعسار

أجرى  بأصبح غير قادر على سداد ديونه أو أخفق في سدادها عند استحقاقها؛ أ

أقام دعوى  جتنازالً عاماً أو اتخذ إجراًء أو تسوية ما مع أو لصالح الدائنين؛ 

أو ما يعادلهما بموجب التشريع المنطبق  للحصول على حكم بإشهار إفالسه أو إعساره 

صدر ضده قرار بشأن تصفيته أو إنهاء  دكيفما كان وصفه؛ على ذلك الطرف

يسعى إلى تعيين مصف  أو أمين أو مسؤول آخر إلدارة جزء  هـالشركة أو حلها؛ أو 

إلى ذلك فعلياً؛كبير من أصوله أو الخضوع 

من هذه  ٥١٢يكون له المعنى المسند إليه في البندإعادة الضبط  حدث 

الشروط؛ 

ذ م م؛ إي دي إس سيكيوريتيز هي شركةإس إي دي إس 

، وأي منشأة تكون مساهماً أو شخصاً  إسإي دي إس هي إسمجموعة إي دي إس 

وأي منشأة تابعة لها؛   إسمسيطراً بشكل مباشر أو غير مباشر في إي دي إس 

تعني وتشمل موقعنا اإللكتروني والنظام والموقع اإللكتروني إسمواد إي دي إس  

وأي وجميع المعلومات أو المواد التي قد نوردها أو نوفرها إليك، بما في ذلك  المعتمد
والبيانات المشتقة ومنتجات البيانات المشتقة؛ المواد أي برنامج يشكل جزءاً من هذه 

تتضمن على سبيل المثال ال الحصر، النظام  يعني أي تشريعات القانون الساري 

، والتوجيهات، األساسي، أو التشريع، أو القانون، أو اللوائح، أو األنظمة أو القواعد

والعادات، واألعراف، واألحكام، وتفسيرات السلطات الحكومية والمنظمات ذاتية 

التنظيم والبورصات وغرف المقاصة وأنظمة التداول البديلة وأسواق العقود ومرافق  

واق األخرى والمرافق األخرى من األسواق التي تنفيذ معامالت المشتقات واألس
يقدم   إسنعتبرها، وفقاً لتقديرنا الخاص، سارية على كيان تابع لمجموعة إي دي إس 

خدمات إليك؛



 

تغطية   طلب  اشعارالحد األدنى الذي يتم عنده تشغيل يعني  "عمول بهالم الحد األدنى"

الهامش، أو أي إرشادات صادرة عنا   إشعار طلب تغطية الهامش كما تم إخطارك به في 
أو غير ذلك من خالل الوسائل اإللكترونية.

لألفراد أو نموذج طلب   إسيعني نموذج طلب حساب إي دي إس  طلب فتح الحساب 

ء، مهما كانت الطريقة التي ترسله بها  للشركات، حسب االقتضا  إس حساب إي دي إس 

إلينا

؛ يكون لها المعنى المبين لها في البند  بيانات المصادقة 

يتعلق بالحساب، تعني العملة المقوم بها ذلك الحساب والتي  فيما العملة األساسية 

سنستخدمها للقيد في ذلك الحساب أو الخصم منه؛ 

يعني أي يوم بخالف يوم السبت أو األحد حيث نمارس أعمالنا؛ يوم العمل

تعني أي بطاقة خصم أو بطاقة ائتمان أو بطاقة هدايا أو أي بطاقة أخرى  البطاقة 

والتي تسمح لك بتسديد دفعات  حسبما يجرى تحديثها أو استبدالها من وقت آلخر 

الذي يتطلب رمز تفويض؛ المعتمدإلكترونية من خالل الموقع اإللكتروني 

تعني أي تعليمات للعميل تقدمها فيما يتعلق بتعويض مدير حسابك في  تعليمات العميل

شكل مقبول لنا

تعني سياسة الشكاوى الخاصة بنا والمتوفرة في موقعنا اإللكترونيالشكوىسياسة  

تعني سياسة تضارب المصالح الخاصة بنا والمتوفرة في  سياسة تضارب المصالح

موقعنا اإللكتروني

من هذه الشروط؛ ٧يكون له المعنى المبين له في البند العقد 

المعينين من وقت آلخر كأعضاء   إسيعني موظفي إي دي إس فريق خدمة العمالء

في فريق خدمة العمالء لدينا؛

يكون له المعنى المسند لمثل هذا المصطلح بموجب كتيب قواعد هيئة  الطرف المقابل 

األوراق المالية والسلع؛

تعني أي وجميع البيانات التي تم إنشاؤها أو اشتقاقها من، أو على  البيانات المشتقة 

أساس، بيانات السوق باستخدام الحسابات أو أي معالجات أو عمليات رياضية أخرى أو  

المعالجات أو العمليات المنطبقة على بيانات السوق والتي ال يمكن عكسها   غير ذلك من
أو إعادة حسابها إلى بيانات السوق أو استخدامها كمنتج منافس أو بديل أو بديل لبيانات 

السوق؛ 



 

أنواع المنتجات، بما أو البيانات المشتقة وتعني منتجات البيانات المشتقة

يتم تسعيرها باستخدام  في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، عقود الفروقات التي 
؛ إسالبيانات المشتقة، في كل حالة على النحو الذي توفره إليك إي دي إس  

تعني وتشمل أي منصة أو وسيط إلكتروني مقبول لدينا الوسائل اإللكترونية

دمه للدخول إلى خدمة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر النظام أو الهاتف  وتستخ 

أو تطبيق  المعتمدأو البريد اإللكتروني أو الموقع اإللكتروني أو الموقع اإللكتروني 

ودرءاً للشك، يتطلب قبول أي وسيلة إلكترونية  الهاتف المحمول أو منصة خارجية

المحمول أو الهاتف لتعليمات التداول قبوالً كتابياً  بخالف النظام أو تطبيق الهاتف

؛ إسمنفصالً مسبقاً من إي دي إس  

؛ ١يكون له المعنى الوارد في البند الخطأ

؛من األحداث المدرجة في البند  حدث يعني كل حدث التقصير

يعني تعليق العمل أو اإلغالق أو التصفية أو فرض القيود أو  حدث السوق االستثنائي

الشروط الخاصة أو االستثنائية أو الحركة المفرطة أو تقلب السيولة المالية أو خسارتها 
مالية، أو في حال رأينا ألسباب منطقية أن أي من   في أي سوق ذات صلة أو أداة

أو إذا اعتقد أي عضو في مجموعة إي  الظروف المذكورة أعاله على وشك الحدوث 

؛ احتمالية ذلك، حسب االقتضاء إس دي إس 

تعني أي حدث خارج عن اإلرادة المعقولة ألي طرف يؤدي إلى  حدث القوة القاهرة 

ذا الطرف الستحالة ذلك فعلياً أو لكونه غير  إخفاقه في أداء بعض أو جميع التزاماته ه

مجدي من الناحية االقتصادية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، أعمال 

أحداثالسلطات المدنية أو العسكرية، أو اإلضرابات أو النزاعات العمالية األخرى، أو 
التمرد أو االضطرابات أو الحروب وما شابهها، أو الفيضانات أو الحرائق أو الجفاف  

أو غيرها من أحداث القضاء والقدر، أو أي من أحداث السوق االستثنائية، أو أفعال 
بشكل   إسترى إي دي إس  ولوائح صادرة من أي هيئات أو جهات حكومية أو وطنية 

، وكذلك أي حدث يتعلق  التعامالتيتعلق باألوامر أو  معقول أنه يمنع سوقاً منظماً فيما

بالكهرباء أو االستقبال أو إعادة التوجيه عبر شبكة اإلنترنت، أو تهيئة المعدات أو  
موثوقية االتصاالت، أو حدوث عطل أو خلل أي من أنظمة اإلرسال أو االتصاالت أو  

ل، بما في ذلك أي من أنظمة  المعدات أو مرافق الحواسيب اآللية أو في برمجيات التداو

التسوية أو المقاصة؛

بما في ذلك تعليمات تعني أي تعليمات أو طلب أو اتصال آخر تقدمه إلينا التعليمات

أو حسابك؛يتعلق بالخدمات و فيماالتداول

؛ يكون لها المعنى المسند إليها في البند األداة المالية



 
مستقبليةأو يقصد بتعبير أي حقوق ملكية فكرية حالية وحقوق الملكية الفكرية 

بما في ذلك  حقوق التأليف والنشر والعالمات التجارية  سواء كانت مسجلة أم ال

واالختراعات   والتغليفواألسماء التجارية أسماء النطاقات والحقوق في الشعارات  

حقوق التصميم المسجلة وغير المسجلة وبراءات  والفنية  معرفةواألسرار التجارية وال
جميع الحقوق مهما كانت واالختراع ونماذج المرافق والطوبوغرافيا شبه الموصلة 

طبيعتها في برامج الحاسوب والبيانات والحقوق في قواعد البيانات وجميع طلبات 
فيما يتعلق بأي من الحقوق واالمتيازات غير الملموسة   أو التمديد والتجديد و التسجيل،

العالم؛  فيمكانمع أي مما سبق في أي  المرتبطةأو   المشابهةذات الطابع المماثل، 

اً من التزاماتك تجاهنا أو تجاه أي عضو في مجموعة إي دي إس  تعني أيّتزاماتلاإل

بموجب هذه الشروط أو بموجب أي اتفاقية أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال ال   إس
الحصر االلتزام بدفع مبلغ في تاريخ استحقاقه أو عند الطلب والرسوم والتكاليف  

أو الخسائر أو االلتزامات  بما في ذلك أتعاب المحاماةواألتعاب والمصروفات 

األخرى؛

أو  يعني المستند الذي بموجبه تقوم بتعيين مدير حساب للتصرف والوكالة الخاصة

نيابة عنك فيما يتعلق بحسابك؛ تقديم تعليمات 

بما  تعني أي وجميع الخسائر واألضرار والتكاليف واألتعاب الخسائر أو  الخسارة

والنفقات والتعويضات  والرسوم في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أتعاب المحاماة

والضرائب والجبايات وااللتزامات والغرامات والمطالبات والطلبات والدعاوى  

اً كانت طبيعتها دون النظر إلى كيفية  حكام القضائية والدعاوى أيّواإلجراءات واأل
حدوث أي منها

يعني أي ودائع نقدية أو ضمانات أخرى نقبل بها ونطلب منك االحتفاظ بها الهامش 

تتمكن من فتح صفقة أو االحتفاظ بمركز مفتوح؛ لدينا حتى 

سواء عن  سداد مبالغ بغرض تغطية الهامش يعني طلب إشعار طلب تغطية الهامش

عندما ينخفض الهامش إلى  طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني أو بأي شكل آخر

مستوى أقل من الحد األدنى للهامش المطلوب االحتفاظ به في الحساب للحفاظ على  

  المراكز المفتوحة، على النحو الذي نطلبه، حسب تقديرنا الخاص والمطلق، من أجل
غرض حماية أنفسنا من الخسارة أو مخاطر الخسارة في المعامالت الحالية أو  

المستقبلية أو المنصوص عليها بموجب هذه الشروط؛

أو االحتفاظ به لدينا  تعني مبلغ الهامش الذي يتعين عليك إيداعه ومتطلبات الهامش 

أو الحفاظ على مركز مفتوح؛ للدخول في صفقة وكمقابل 

تعني المعلومات والبيانات حول األدوات المالية والمعلومات والبيانات بيانات السوق 

أو المعلومات والبيانات األخرى  حول جهات إصدار األدوات المالية والمؤشرات و 

يتم تقديمه من مصادر خارجية  المتاحة من وقت آلخر كجزء من أي منتج أو خدمة 

ومقدمي في أي فترات خاصة بالتحديثات؛ 



 

ذات الصلة ووثيقة  السوق معلومات صفحة حول  تعني كل معلومات السوقصفحة  

الرسوم التي تنطبق على حسابك والتي يتم نشرها على موقعنا اإللكتروني، وتعديالتها  

من وقت آلخر؛ 

وإذا  يعني صفقة لم يتم إغالقها كلياً أو جزئياً بموجب هذه الشروط المفتوحالمركز

يشكلالمغلقغيرأو المصفىتم تصفية الصفقة أو إغالقها جزئياً، فإن الجزء غير 

ً مركزاً  ؛مفتوحا

يعني التعليمات أو الطلبات الصادرة منك لشراء أو بيع أداة مالية بسعر معلن  األمر 

من قبلنا؛ 

تعني وثيقة سياسة تنفيذ األوامر التي يتم نشرها على موقعنا تنفيذ األوامر سياسة  

اإللكتروني، وتعديالتها من وقت آلخر؛

كتيب قواعد هيئة يكون له المعنى المسند لهذا المصطلح بموجب  المستثمر العادي 

األوراق المالية والسلع؛

المعنيين   أصحاب المصلحةأو   إسالتي تضعها إي دي إس    تعني السياسةالسياسة

مثل البورصات الخارجية أو المصادر أو مقدمي الخدمات اآلخرين وذلك فيما يتعلق 

باستالم أو استخدام بيانات السوق أو منتجات البيانات المشتقة أو فيما يتعلق بهذه  

الشروط بأي طريقة أخرى؛ 

يعني أي حدث من شأنه، مع تقديم اشعار أو مرور الوقت  حدث التقصير المحتمل 

، أن يشكل حدثاً من أحداث التقصير؛ أو كليهما

لحسابه الخاص   تعامالتيعني أي شخص يكون الطرف المقابل في ألساسي ا الطرف  

سواء كان أو لم يكن لهذا  التعامالتويكون مسؤوالً عن أداء االلتزامات المتعلقة بتلك  

؛ نيابةً عنه ونيتصرفالغيرأطراف خارجية الشخص عمالء أساسيون أو 

تعني سياسة خصوصية البيانات الخاصة بنا والمتاحة على سياسة الخصوصية

؛الموقع اإللكتروني

يكون له المعنى المسند لهذا المصطلح بموجب كتيب قواعد هيئة  المستثمر المحترف

األوراق المالية والسلع؛

يعني أي شخص أو كيان قانوني من الغير قام بإحالتك إلينا؛ وكيل اإلحالة 

وستكون عليها بينك وبين وكيل اإلحالة تعني الرسوم المتفقرسوم وكيل اإلحالة

الرسوم على هيئة عموالت أو زيادات أو تخفيضات على أساس كل تداول أو على أي  

على النحو المتفق عليه بينك وبين وكيل اإلحالة من وقت آلخر؛أخرى هيئة 



 
التحذير من المخاطر المتاح على  إخطار يعني مستند التحذير من المخاطرإخطار 

موقعنا اإللكتروني، وتعديالته من وقت آلخر؛

يعني قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم  لمالية والسلعكتيب قواعد هيئة األوراق ا

بشأن كتيب القواعد الخاص باألنشطة المالية وآليات توفيق  لسنة  مر

أو تبديله من وقت آلخر؛أو تعديله واألوضاع، حسبما يجرى تحديثه و

الذي ينطبق على  جدول الرسومبـ المستند المعنونيعنيجدول الرسوم

جميع الحسابات المنشورة على موقعنا اإللكتروني، وتعديالته من وقت آلخر؛ و 

ذات صلة تسري على حسابك ويتم نشرها على موقعنا السوق  معلومات  صفحة كل 

اإللكتروني، وتعديالتها من وقت آلخر؛

يعني، حسب االقتضاء، قسماً محمياً بكلمة مرور على  المعتمد الموقع اإللكتروني 

أو النظام، الذي يمكنك من أو أي موقع إلكتروني آخر نخطرك بهموقعنا اإللكتروني 

خالله الوصول إلى حسابك؛

أو مجموعة    إسيعني شخصاً أو شركة ليست وكيالً لشركة إي دي إس مزود الخدمة 

، بما في ذلك على سبيل  الغيرمن طرف خارجي ، والتي تقدم خدمة إسإي دي إس 

المثال ال الحصر، أي برنامج تداول أو إشارة أو مشورة أو إدارة مخاطر التداول أو  

مساعدات تداول أخرى، والتي قد يكون لديك وصول أو اتصال مباشر بها في حسابك؛ 

مرور حيث يمكنك تقديم أوامر التداول  يعني منصة إلكترونية محمية بكلمة النظام

أو الدخول إليها باستخدام أي وسيلة  إلينا بموجب هذه الشروط والتي يمكن تنزيلها و

بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  أو جهاز مثل الموقع اإللكترونيإلكترونية 

؛الحاسب اآللي، أو الحاسوب اللوحي والهاتف المحمول

مالية  دفعة أي أو إيداع مالي في حسابك لم تقم به بنفسكأي تعني غيردفعات ال

؛خاصةوكالة بموجبباستثناء مدير حسابك من حسابك إلى حساب آخر  مسحوبة

تعني أي منصة خارجية مقبولة لنا، مثل خدمات الرسائل  المنصة الخارجية

اإللكترونية في الوقت الفعلي؛

أي وقت وألي سبب فيما  تعني رصيد التداول الذي نقدمه إليك فيالتداولرصيد 

على سبيل المثال ال  يتعلق بحسابك أو أنشطة التداول الخاصة بك، بما في ذلك 

على سبيل  استالم الهامش منك لغرض عندما نضيف إلى حسابك بالهامش الحصر

، أو عندما نوافق على إضافة  المثال، عندما تدفع باستخدام بطاقة أو تحويل مصرفي

ألي سبب من األسباب؛الهامش إلى حسابك 



 
تعني أي تعليمات أو طلبات أو أي اتصاالت أخرى ترسلها إلينا فيما تعليمات التداول

يتعلق بأي أمر أو أي صفقة أو مركز مفتوح؛ 

ا وتنفيذها من تعني عقداً أو معاملة في أداة مالية بينك وبيننا يجرى قبولهالتعامالت

جانبنا وفقاً لهذه الشروط؛   

اإلمارات العربية المتحدة؛تعني دولةاإلمارات العربية المتحدة

مفتوح؛ و يعني أي هامش تم استخدامه لمركز الهامش المستخدم 

  من وقت   إس يعني أي موقع إلكتروني خاص بشركة إي دي إس الموقع اإللكتروني 

كما في تاريخ هذه الشروط ، وهو الموقع لتالي آلخر بما في ذلك

http://www.adss.com/en-gb/
http://www.adss.com/en-gb/
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