
 

 المشروحات االضافية و الشروط العامة للتداول باالسواق المالية العالمية

 بما يلي:و يقبل , يقر العميل الموقعة منه لفتح حساب  باإلضافة الى ما ورد في اتفاقية العميل األساسية

 

أن  األخبار و/أو المعلومات و/أو تقارير و/أو النصائح و/أو التحاليل أو غير ذلك الموفرة للعميل اتجاه األسواق  -

مالية  , و ال تقدم خدمة االستشارات المالية للعمالء اال بعد توقيع  كاستشاراتتمثل أراء فقط وأنه ال يمكن اعتمادها 

وكل ما خرج عن ذلك ال تمثل استشارات يمكن للعميل  الستشارات الماليةعقد ما بين العميل و الشركة يتيح تقديم ا

 . اتاعها وفي حال اتباعها يكون ذلك على مسؤولية العميل وحده

 

 (Swaps)ى الفوائد أو كلفة التخزين أو مبالغ تسمان جميع العقود المفتوحة ألكثر من يوم يتم عليها اضافة او خصم  -

 .في حساب العميل حسب نوع األدوات المالية المفتوحةعلى كل مركز مفتوح يومي  لبشك يحتسب  مبلغ ماليوهي 

 على بعض األدوات ر من يومثان الشركة قد تعفي العميل من أي مبالغ مالية في حال إبقاء عقود التداول مفتوحة الك

خاصة للعقود التي يتم فيها بشرط عن اساء استخدام هذا االعفاء على سبيل المثال ترك العقود لفترة زمنية طويلة 

والرجوع على العميل لخصم المبالغ  بالعادة خصومات مالية, و يحق للشركة الغاء هذا االعفاء اذا دعت  الحاجة

التي كانت ستكون مستحقة على العيل لو لم يقدم هذا االعفاء وذلك حسبما تراه الشركة مناسبا وال يحق للعميل 

 .وع عليه بأثر رجعي منذ بداية تعامالتهاالعتراض على ذلك ويقبل بالرج

 

 : التداول المسيء/ التداول الخاطئ /اساءة التداول   -

األوامر وان و هي تشمل مجموعة من االوامر التي يمكن ان يتم ادخالها على برنامج التداول من قبل العميل و هذه  

, و على ألنها نفذت على أساس خاطئينة تعتبر مرفوضة في حاالت مع نفذت في وقتها كما ظهر على شاشة العميل

أو أوقات الذروة أو  البيانات الماليةفي أوقات  تالتداوال أو بعض التداول على أسعار متأخرة سبيل الذكر ال الحصر

 غيرها حيث أنه يمكن نتيجة لقصور معين في نظام التداول أن يحل العميل على تأكيدات خاطئة لتنفيذ وتظطر

الشركة لتصليحها الحقا العميل بقر ويوافق بحق الشركة في ويخلي العميل مسؤولية الشركة عن أي خسائر تنتج بما 

 .فيها الفرصة البديلة

 

 :Expert Advisorبرنامج التداول الذاتي  -

من برمجة للمستثمرين تمكنهم  Expert Advisorبرنامج التداول الذاتي   مج التداول خاصيةتوفر الشركة في برنا

يتم  روبوتات أو برامج الكترونية للتداول تقوم بأجراء عمليات شراء أو بيع أو وضع أوامر لذلك على حساب العميل. و

ة مثل البرامج من قبل العميل على منصته الخاصة اذا اختار ذلك. وتنبه الشركة العمالء من المخاطر اإلضافية إضاف

د من خسائر العمالء وقدد تحقق نفس الفرص للخسائر أو أكثر ويكون استخدام مثل الستخدام مثل هذه البرامج وأنها التح

بعدم السماح للعميل باستخدام بحسب تقديرها في حاالت معينة يحق للشركة هذه البرامج على مس{ولية العميل وحده كما 

امر تم تنفيذها بشكل مخالف تلك البرامج و يحق للشركة أيضا تعديل او الغاء و ذلك طريق الوسيط الخارجي أي أو

 .في حال استخدامها بتقدير الشركة للتداول المسيء التفاقية العميل

 

 



 التحذيرات و المخاطر مشروحات

 

 وقبول  دراية و فهميقر بأنه على و ان العميل على جدا ان التداول في البورصات االجنبية ينطوي على مخاطر عالية 

و ان التداول في هذه االسواق  يمكن ان يؤدي  األسواق.اثناء التداول في هذه  يواجهالمدى المخاطر التي يمكن  ان 

و يتحمل  رالمستثمالى خسارة كامل االموال المستثمرة و في بعض الحاالت يمكن ان تتجاوز الخسائر كامل المبلغ 

قترضة أو أموال هو ليس على استعداد كما يقر العميل أنه لن يستثمر أية أموال مالعميل اية خسائر تتجاوز استثماراته 

لخسارتها كما أقر العميل بأنه فهم كافة مخاطر البورصات األجنبية بما في ذلك مخاطر توسع فروقات األسعار, 

مخاطر حدوث أخطاء في برنامج التداول وحق الشركة في تصحيح أي أخطاء بشكل رجعي, مخاطر ارتفاع الودائع 

 ها من المخاطر.لمفتوحة في حال عدم توفر السيولة الكافية وغيرالمطلوبة واغالق العمليات ا

 


