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األحكام والشروط العامة لكافة الخدمات التي تقدمها الشركة في األسواق المالية إضافة لألدوات المالية المدرجة   FBSتتضمن هذه االتفاقية من  

 FBSتخضع . 000001317: ؛ رقم التسجيل.FBS Markets Incهي االتفاقية الخاصة بـ  FBSاتفاقية . وغير المدرجة على لوائح السوق

Markets Inc  ألحكامIFSC  ص وفق الترخيIFSC IFSC/000102/4602118: ؛ العنوان ,Guava Street ,Belize Belama Phase 

1 ,Belize . تتم إدارة المدفوعات عبرНDС Technologies Ltd ,. رقم التسجيلHE 370778 ;قوس ماكاريو : العنوانIII   وفيرونوس  ,

 203المكتب , بلوك ب, مركز بي لوردوس

 

 :FBS يتجزأ من اتفاقية تعتبر االتفاقيات التالية جزءا ال 

 اتفاقية العمالء -١

 اتفاقية الشراكة  -٢

   سياسة الشريك متعددة المستويات -٣

 CopyTradeاتفاقية  -٤

 األحكام والتعاريف العامة  -٥ 

 . على الموقع اإللكتروني للشركة وفي الصفحة الشخصية «  المعلومات»قسم  أي مستند آخر مذكور في هذه االتفاقيات أو في ٦- 

 

هذه بعناية من قبل عميل الشركة حيث أنها تنظم شروط عمليات التداول التي يقوم بها إضافة ألي نشاط آخر له   FBSيجب قراءة اتفاقية  

اناته للتسجيل على الموقع اإللكتروني أو على تطبيق الهاتف المحمول  من خالل تقديم بي. بالتوازي مع أي نوع من العالقة يربطه بالشركة عموما

، وأنه فهم مضمونها وقبلها دون قيد أو شرط،  FBSشاء صفحة شخصية على موقع الشركة، يؤكد العميل على إلمامه بجميع أحكام اتفاقية وإن 

يتم تنظيم قواعد ومبادئ استخدام البيانات الشخصية للعميل  . سياسات ووثائق خاصة بالشركة ومشار إليها في هذا النص إضافة ألية اتفاقيات أو 

 . ه من خالل سياسة خصوصية الشركة وحمايت 
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 نّص االتفاقية  -١
كة  -١-١ ي تقدمها الشر

وط الخدمات الت  كة الخدمات التالية للعميل . تحدد هذه االتفاقية أحكام وشر ي السوق  تنفيذ :  تقدم الشر
 
العمليات ف

ي السوق النظاميةالمالية، تنفيذ الصفقات باستخدام األدوات المالية 
 
تحدد هذه االتفاقية أيضا ترتيب  . المعروضة أو غير المعروضة ف

ن األطراف، فيما يتعلق بتوفير الخدمات المذكورة أعاله  : بموافقته عىل هذه االتفاقية، يضمن العميل ما يىلي . المدفوعات بير

ي حال كان العميل شخصا اعتباريا، أن يكون -١-١-١
ن
ي المسموحتكون ضمن العمر القانو/ ف

ي حال كان العميل كيانا قانونيا، أن يكون القادر،  . نن
ن
ف

ي حساب تداول العميل
ن
 . والمسؤول الوحيد عن الطلب أو االمتثال فيما يتعلق بالصفقات المنفذة ف

ي حساب العميل ب  -٢-١-١
ن
 . ما يتوافق مع أحكام هذه االتفاقيةتنفذ كل الصفقات ف

ي حال تغيير أو تعديل أي من  -٣-١-١
ن
، يجب ( أو ما يقابلها من الوثائق)البيانات الشخصية أو انتهاء صالحية جواز السفر أو الهوية الشخصية ف

كة بذلك خالل  ي يتضمن اسم العميل واسم عائلته، رقم الحساب  .  أيام عمل ٣عىل العميل إبالغ الشر
ونن يد اإللكي  يجب إرسال إخطار عير الير

يجب توقيع  . صالحة عن جواز السفر أو الهوية الشخصية، ووثيقة صالحة تثبت مكان إقامته، رقم الهاتف، إضافة لصورة ( الحسابات)

كة support@fbs.comاإلخطار، سحبه عىل السكانر، وإرساله إىل  ي الذي استخدمه العميل عند فتحه حسابا لدى الشر
ون  يد اإللكير . من الير

ا  ن كة طلب المزيد من الوثائق للتحقق وضمان االلي  ام  ".  معرفة العميل" م باللوائح السارية فيما يتعلق بـ يحق للشر ن ي االلي 
ن
أي تأخير أو فشل ف

 (.  حساباته ) بهذا البند يعتير خرقا لالتفاقية من جهة العميل وقد يؤدي إىل إغالق حسابه 

 .عتباريا، عليه إرسال طلب التسجيل شخصيا إذا كان العميل شخصا ا  -   

ي حال كونه كيانا   -
ن
 . قانونيا، يتم إرساله من قبل الشخص المسؤولف

ي ) يمكن لكل عميل الحصول عىل صفحة شخصية واحدة  -٤-١-١
ونن عىل جميع  وهذا ينطبق  . مع استكمال التحقق من الهوية(  بريد إلكي 

 : الحاالت التالية

كة؛  •  إذا كان العميل مسجل عىل موقع الشر

ي تطبيق الهاتف المحمول؛  •
 إذا كان العميل مسجل ف 

 إذا كان العميل شخص خاص له بروفايل مسجل؛  •

وفايل مسجل • ي بير
 .إذا كان العميل هو مدير كيان قانون 

كة بإلغاء التحقق من  ي يحتاج فيها العميل إىل إكمال التحقق من الهوية لصفحة شخصية جديدة تقوم الشر
ي الحاالت التر

الصفحة الشخصية  ف 

 .السابقة

 أنواع الحساب.   - ٢- ١

مها معنا بشكل عام ي تير
ته ونوع العقود التر  عىل معرفة العميل وخير

ً
ات مختلفة. اعتمادا  مختلفة من الحسابات بخصائص ومير 

ً
م أنواعا

ّ
، قد نقد

ي تحويل حسابك إىل نوع حساب م 
  ال تكون بعض أنواع الحسابات هذه متاحة لك. نحتفظ بالحق ف 

ً
ختلف إذا قررنا، وفق المنطق، أن نوعا
ات ومعايير األهلية لحساباتنا، وكذلك جعل الحسابات غير متاحة   ي تغيير المير 

 بالحق ف 
ً
 من الحسابات هو األنسب لك. نحتفظ أيضا

ً
ي مختلفا

ف 
ي 
ون  يد اإللكير ي أو عير الير

ون  ات عىل موقعنا اإللكير  بهذه التغيير
ً
 مسبقا

ً
أو عىل منصة التداول الخاصة بنا. يمكنك   أي وقت، وسنقدم إخطارا

 . ي
ون   العثور عىل وصف مفصل ألنواع الحسابات عىل الموقع االلكير

 حساب تجريبي. قد تقدم الشركة نسخة تجريبية من الحساب للتداول في بيئة آمنة مع المنتج قبل أن تستثمر أموالك. - ١- ٢- ١

 (. 1:3000وبدون عمولة. باستخدام الحساب العادي، يمكنك التداول مع أعلى رافعة مالية ) حساب عادي. يملك الحساب سبريد متغير  - ٢- ٢- ١

وحدات نقدية مقومة من العملة األساسية )سنت أمريكي،   100xهي أنه يستخدم  Centحساب السنت. الميزة الرئيسية المميزة لحساب  - ٣- ٢- ١

الخاص به،  Centدوالرات أمريكية في حساب   10ب القياسي. إذا قام العميل بإيداع إلخ(، في حين أن شروط التداول تساوي تلك الخاصة بالحسا

العميل على اختبار استراتيجيات تداول جديدة أو مستشارين خبراء في  Centسنت أمريكي. نتيجة لذلك، قد تساعد حسابات  1000فسيحصل على 

لم يتم اإلشارة في الصفحة الشخصية إلى أن المبلغ معروض بالسنت. الحساب  ظروف السوق دون أي استثمارات مالية كبيرة. يرجى مالحظة أنه 

 به سبريد متغير وبدون عمولة. 

 . الحساب به سبريد متغير ولكن مع عمولة. Cryptoحساب  - ٤- ٢- ١

 . 1:3000بريد هو  حساب زيرو سبريد. الحساب ال يحوي سبريد ولكن لديه عمولة. الحد األقصى للرافعة المالية لحساب زيرو س  - ٥- ٢- ١

 . 1:3000. الحساب به سبريد ثابت وبدون عمولة. مع أعلى رافعة مالية وقدرها Microحساب  - ٦- ٢- ١

  و  الصفقات من محدود غير عدد فتح إمكانية و أقل%( 10)  إيقاف ومستويات%( 30)  هامش نداء مستوى  لديه  الحساب. برو  حساب - ٧- ٢- ١

 . أخرى بعملة يعادله ما أو أمريكي دوالر 1000 هو  برو حساب في  لإليداع األدنى الحد. المعلقة األوامر
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 إقرارات العميل   -٣-١

وط والمواثيق المنصوص عليها، وأنه  / يقر العميل ويضمن أن له   -١-٣-١ ي هذه االتفاقية، وأداء كل الشر
ن
لها كامل الحرية واألهلية للدخول ف

أو محظور من التعاقد أو سواه، وغير ممنوع من عقد هذا االتفاق وتنفيذه، وأن هذا ال يعتير خرقا أو انتهاكا ألية اتفاقية أخرى بير    غير مقيد

كة وأي طرف ثالث  .الشر

ي ممارسة الرقابة عىل نشاطاته وسلوكه وكل ما يتعلق بتداوله عىل م  -٢-٣-١
ن
كة ف كةعىل العميل أن يتفهم ويوافق عىل حق الشر  . نصة الشر

وطها / يقر العميل أيضا أن لديه   -٣-٣-١  . ها فهما كامال لهذه االتفاقية، ويوافق عىل كل أحكامها وشر

كة.  ترجمة الوثائق  - ٤-٣-١ ية لتوفير الراحة لعمالء الشر ن كة إىل لغة أخرى غير اإلنجلير ية  .  ُيقصد بها ترجمة أي مستند شر ن سيكون للنسخة اإلنجلير

كة المن أي مستند  ي شر
ي أي إجراء قانون 

 
جمة ف ويجب عىل العميل تقديم الوثائق أو المعلومات ذات الصلة إلثبات . أسبقية عىل أي نسخة مير

ية ن باللغة اإلنجلير أو مع ترجمة مصاحبة  ية  ن أو حالة االمتثال باللغة اإلنجلير المدفوعة  المبالغ  الرسمية  .  دورة رد  اللغة  العميل ويفهم أن  يقبل 

كة هي  يةاللغة ا للشر  . إلنجلير 

 خدمات الشركة -٢
كة"يشير مصطلح  -١-٢ كة" خدمات الشر ي تتيح للعميل .  إىل أية خدمات تفاعلية أو برمجيات تقدمها الشر

 : والت 

كة أو أي طرف ثالث مرصح به، إضافة الستالم المعلومات و   - ١-١-٢ كة أو الطرف الثالث  /االتصال بالشر المرصح أو عروض األسعار من الشر

 به؛ 

ي  المعامالت  إجراء  - ٢-١-٢
 
كة  خالل من المالية  األسواق ف ي  بما  ،FBS Trader و MetaTrader 5 و MetaTrader 4 طريق عن الشر

 
 نقل ذلك ف

ونية البيانات نت المتصل (مشابه جهاز أي أو) العميل كمبيوتر بير   اإللكير كة وشبكة باإلنير  المرخصة؛  الشر

 طريق عن الصفقات تنفيذ عىل  فقط قادر أنه عىل  ويوافق التواصل قواعد قرأ قد أنه العميل يؤكد االتفاقية، هذه قبول عير   -٢-٢

MetaTrader 4 أو MetaTrader 5 أو FBS Trader فقط. 

كة خدمات تشملت  -٣-٢ ي  التحليل ووسائل FBS Trader و MetaTrader 5 و MetaTrader 4 برامج حزمة الشر
 ألطراف خدمات وأي الفت 

  تقديمها  يتم ثالثة
ً
كة خدمات مع  جنب إىل جنبا  .الشر

ي تعديل، إضافة، إعادة تسمية أو اإلبقاء عىل خدماتها المقدمة بما يتوافق مع أحكام هذه االتفاقية دون يوافق العميل عل  -٤-٢
كة ف  ى حق الشر

ي قد يتم تعديلها، إضافتها أو إعادة تسميتها مستقبال، إضافة للخدمات يوافق العميل أيضا عىل تطبيق االتفاقية عىل  .  إخطار مسبق
الخدمات الت 

ي تق 
كةالحالية الت   . دمها الشر

كة بتنفيذ األوامر فقط، وال تقدم أية إدارة لألصول، وال أية توصيات -٥-٢  . فيما يتعلق بعمليات التداول، تقوم الشر

كة مسؤولة عن  -٦-٢  (: أحكام هذه االتفاقية ما لم تشمله) ال تعتير الشر

 تعقب حالة أية عمليات تداول للعميل وإبالغه بها؛   -١-٦-٢

 ة مواقع مفتوحة للعميل؛ إغالق أي -٢-٦-٢

ي منصة التداول   -٣-٦-٢
 . Metatrader 4محاولة تنفيذ أوامر العميل بأسعار مختلفة عن المعروضة فن

كة تقديم توصيات أو معلومات م   -٧-٢ ي بعض الحاالت االستثنائية، يحق  .  ن شأنها دفع العميل لتنفيذ أية صفقاتال تتضمن خدمات الشر
فن

كة تقديم المعلومات، كة مسؤولة عن أية نتائج لمثل هذه التوصيات والنصائح  للشر عىل  .  التوصيات أو النصائح للعميل، ومع ذلك، ال تعتير الشر

ي إغالق أو رفض أي موقع يفتحه العميل، ت
كة فن ي يقوم بها العميل استنادا إىل معلومات غير دقيقة  الرغم من حق الشر

عتير عمليات التداول الت 

كة عىل السواءأو عن طريق الخطأ ساري  . ة المفعول وإلزامية للعميل والشر

 

يعات    -٨-٢ ائب، وهي تعمل بموجب تشر كة وكيل ضن ائب و.  Belizeال تعتير الشر امات أخرى  / تتعامل األطراف مع الرصن ن  .بصورة مستقلة أو أية الي 

كة بصورة غير   -٩-٢ ي حال تعامله مع الشر
كة رفض العميل وتعرض عليه سحب إيداعه فن  . صحيحة أو غير الئقة يحق للشر

ات للطاقة األساسية األصول أو للعملة فعىلي  توريد أي إجراء  يتم ال -١٠-٢  األرباح جميع خصم/إيداع يتم .التداول عملية ضمن والمؤشر

 .الصفقة إغالق فور العميل تداول حساب  رصيد من والخسائر

 األوامر والطلبات  -٣
ي    -١-٣

وط التداول الحالية ف  ي قسم    www.fbs.comيمكنك إيجاد المعلومات الرسمية الكاملة المتعلقة بشر
وط التداول"ف  كة  ".  شر يحق للشر

ي الفقرة 
وط التداول مع إخطار مسبق كما هو مذكور فن  .٣- ٧تغيير شر

 أوامر وطلبات العميل  -٢-٣

 : يتم تطبيق طرق التنفيذ التالية أثناء عمليات التداول  -١-٢-٣

http://www.fbs.com/
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ات والطاقة اآلجلة للعقود – "السوق تنفيذ" طريقة  -٢-٢-٣  ;والمؤشر

 ألدوات تداول سوق الفوركس  -" تنفيذ السوق "طريقة   -٣-٢-٣

 : الخطوات التالية عادة عير   Metatrader 4يمر أي أمر يعطيه العميل عن طريق   -٤-٢-٣

ونيا؛ يرسل العميل أمرا ( أ  إلكير

م؛ (  ب
ّ
 ترسل منصة العميل األمر أو الطلب إىل المخد

معند وجود (  ت
ّ
ن منصة العميل والمخد م والتحقق منه؛   ،اتصال مستقر بير

ّ
 يتم استالم األمر من قبل المخد

ي حال كون األمر صالحا ( ث
ن
ي هذه الحالة. يوضع عىل قائمة االنتظار  ،ف

ن
معالجة الطلب من قبل   جار  ... الرجاء االنتظار"تظهر الرسالة التالية   ،ف

ي نافذة  " المخدم
ن
ي منصة " أمر "ف

ن
 العميل؛ ف

م األمر بعد معالجته إىل منصة العميل؛ ( ج
ّ
 يعيد المخد

م( ح
ّ
ن منصة العميل والمخد ي حال وجود اتصال مستقر بير

ن
 . تستلم المنصة األمر أو نتيجة الطلب بعد معالجته، ف

ي حالة      -٥-٢-٣
 
ي هذه الحالة يجب عىل العميل الضغط عىل زر  .  فقط"  تم قبول األمر"يمكن للعميل إلغاء األمر المرسل أثناء وجوده ف

ن
إلغاء  "ف

ي هذه الحالة بسبب خصائص منصة التداول ". األمر
ن
 . Metatrader 4ال يمكن ضمان إلغاء األمر ف

ي حال وصول األمر إىل المعالج وظهور حالة  -٦-٢-٣
 
 .هؤ إلغا  ال يمكن ، "األمر قيد المعالجة"ف

كةيتوقف الوقت الالزم    -٧-٢-٣ م الشر
ّ
خالل ساعات .  إضافة لظروف السوق الحالية.  لمعالجة األمر عىل االتصال بير  منصة العميل ومخد

   5إىل    1تستغرق معالجة الطلب حواىلي    ،السوق العادية 
 
ي عادة

ي حال وجود ظروف غير اعتيادي.  ثوانن
ن
ي السوق ف

 
يمكن أن تستغرق المعالجة    ،ة ف

 .وقتا أطول

ي حال تغير السعر   - ٨-٢-٣
كة لطلب العميل   ف  ي لحظة معالجة الشر

كة استخدام السعر الجديد   ،الحاىلي لألداة المالية المستخدمة ف  يحق للشر

ي مثل هذه الحالة (. طلب/عرض )
 . تتم معالجة طلب العميل عىل السعر الجديد ،فن

ي الحاالت التالية  -٩-٢-٣
 : يتم رفض طلب العميل ف 

ي حال إرسال الطلب قبل استالم التسعير األول من قبل منصة التداول؛  ،عند افتتاح السوق ( أ
 ف 

ي ظروف السو( ب
 غير النظامية؛   قفن

ي حال(  ت
ي هذه الحالة .  عدم توفر المارجن الالزم لدى العميل  ةفن

ي من المال"أو  "  ال تسعير " تظهر رسالة    ،فن
ي منصة التداول؛   "ال يوجد ما يكفن

 ف 

ي حال( ث
  ةفن

ً
ي الدقيقة  30وتنفيذ أكير من  استخدام العميل روبوتا

ي هذه الحالة حظر هذا الروبوت  ،طلبا فن
كة ف   . يحق للشر

يد ذات لألدوات بالنسبة (ج يد  دون أمر لفتح الثابتة العمولة أو ت،الثاب السير كة يحق ،سير  طلبات أية ورفض"فقط إغالق" وضع تغيير  للشر

ي  "التداول تعطيل تم "تعليق ظهور مع،  أوامر  لفتح جديدة
يد تجاوز حال ف  ي  السير

يد حجم  األساسي  العقد ف   .العمولة مبلغ أو الثابت السير

ةيمكن . تعتير منصة التداول الطريقة األكير اتباعا إلرسال األوامر والطلبات -١٠-٢-٣  . كذلك إرسالها عير الهاتف أو الدردشة المباشر

ي بعض الحاالت    -١١-٢-٣
ن   IPيمكن اعتبار استخدام نفس الـ    ،االستثنائيةف  ي كل الحسابات  ،من عمالء مختلفير

المنفذة   ،كما لو أن كافة األوامر ف 

 . قد نفذت من قبل العميل نفسه هذا، IPمن عنوان 

 : (off-market) يمكن إلغاء األوامر المفتوحة أو المغلقة عىل تسعير خارج السوق -١٢-٢-٣

ي حال فتح ( أ
ي حال إغالق األمر عىل تسعير خارج السوق ( األمر عىل تسعير خارج السوق بفن

 فن

اتيجيات المراجحة    -١٣-٢-٣ كة باستخدام اسير ي األسواق المتصلة    arbitrageال تسمح الشر
(. عقود العمالت اآلجلة والعمالت النقدية   :مثال ) فن

ي حال استخدام العميل للمراجحة 
كة إلغاء مثل هذه األوامر  ،عالنية شا أو  arbitrageفن  . يحق للشر

ي حالة مخالفتها ألحكام هذه االتفاقية -١٤-٢-٣
كة إلغاء أوامر العميل ف   . يحق للشر

 عمليات التداول   -٣-٣

اء بواسطة سعر الطلب  -١-٣-٣  . سعر العرضيتم فتح أمر بيع بواسطة . يتم فتح أمر شر

اء بواسطة سعر   -٢-٣-٣  .يتم إغالق أمر البيع بواسطة سعر الطلب. العرضيتم إغالق أمر الشر

أي أنه  .  بتوقيت المنصة  00:10:00حت     23:59:00الخصم لألوامر المفتوحة من  /يتم تحويل اإلضافة ".  rollover"تمديد الموقع    - ٣-٣-٣

ة مناقتطاع التحويل عن كل األوامر /سيتم إضافة   .ت المنصةبتوقي 00:00:00  حت    23:59:00 المفتوحة خالل الفير

ات الطاقة  عقود تداول عند  - ٤-٣-٣ ي  والمؤشر
ة  تملك  التر  واحد عقد  عىل  المنفذة  الصفقات  كل  إغالق  يتم  ، (انتهاء تاريــــخ) محدودة  تداول فير

 .األخير  التسعير  عىل 

ي ظروف السوق النظامية  -٥-٣-٣
ي  "  Dealer" يحتفظ الديلر  ،ف 

يد ضمن النطاق المحدد فن  .تفاصيل العقدبالسير

يد  -٦-٣-٣  : يمكن مضاعفة السير

ي حال حدوث ظروف غير اعتيادية؛ * 
كة دون إخطار مسبق فن  لكل عمالء الشر

كة؛   العمالء،لكافة *  ي للشر
ون  ات مواصفات العقد عىل الموقع اإللكير  مع تحديث إلزامي مسبق لتغيير
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ي حال حدوث ظروف قاهرة؛  لكافة العمالء دون إخطار* 
 
 مسبق ف

ي تفاصيل العقد* 
ن
 .لكل طلب يتجاوز حجم السوق النظامي لألداة المحددة ف

ي حسابات التداول    - ٧-٣-٣
 
يد ف ي الوقت    قبل،يمكن توسيع السير

 
ها،السياسية    االقتصادية، وبعد اإلعالنات    لمناسب،ا ف  االنقطاع، خالل    وغير

ي وقت افتتاح السوق 
 
ن )ف يد عال   منخفضة،إضافة للوقت الذي تكون فيه السيولة  ،( االثنير  . أو عندما تكون حالة السوق مرهونة بسير

يد الثابت أو العمولة الثابتة، يحق   -٨-٣-٣ يد بالنسبة لألدوات ذات السير يد العقد األساسي أكير من حجم السير يد إذا كان سير كة رفع السير للشر

 . الثابت

 . صفقةفتح  -٤-٣

ات اإللزامية إلرسال أمر هي  -١-٤-٣    ٨-٢ :البارامير

 اسم األداة؛ * 

 حجم التداول؛ * 

 صفقة نوع ال* 

اء"يجب عىل العميل الضغط عىل زر    ،فيما يخص منصة العميل دون استخدام الروبوت  صفقةلفتح    -٢-٤-٣ ي  "  بيع"أو  "  شر
ي اللحظة الت 

ن
ف

كة مناسبة له  . تكون فيها أسعار الشر

 .يجب إنشاء األمر للقيام بالتداول عىل السعر الحاىلي   ،خص منصة العميل بمساعدة روبوتت  صفقةلفتح   -٣-٤-٣

 المفتوحة صفقاتمعالجة ال   -٤-٤-٣

ي يصل فيها أمر العميل بفتح  (  أ
ي اللحظة الت 

ن
م  صفقة ف

ّ
ي حساب التداول  ، إىل المخد

 
ي حال توفر المارجن  .  يتم التحقق تلقائيا من المارجن الحر ف

ن
ف

 . ويتم إنشاء مالحظة عىل المخدم بخصوص عدم توفر المبلغ المطلوب  ها،ال يتم فتح  ،المارجن كافيا إذا لم يكن . صفقةيتم فتح ال   ،المطلوب 

ي حال كان نوع أداة التداول ( ب
 . المطلوب عن صفقة قد يختلف تسعير فتح ال ،" تنفيذ السوق" فن

ي ملف تسجيل المخدم  ةالمفتوح  صفقةالرسالة المتعلقة بال(  ت
ي تظهر ف 

قد    صفقةتمت معالجته وأن ال   عميل قدتوضح أن طلب ال  ،والتر

ي منصة التداول  ةمفتوح  صفقةكل  .  تفتح
 . (ticker) حصل عىل مؤشر تف 

ي منصة التداول عند افتتاح  صفقة كل أمر لفتح ( ث
ي هذه الحال. يعتير الغيا   السوق،يتم إرساله قبل ظهور التسعير األول ف 

ي   ،ة فن
تظهر رسالة ف 

ي حالة معالجة الـ ". التداول غير مسموح/ال تسعير "نافذة منصة العميل 
عىل سعر إغالق  صفقة عن طريق الخطأ طلبا للعميل لفتح  Dealerفن

كة إلغاء هذا األمر ، اليوم السابق ي مثل هذه الحالة. يحق للشر
كة مع العميل وتبلغه بذلك  ،فن  .تتواصل الشر

 صفقة إغالق ال -٥-٣

ي تكون فيها أسعار  "  إغالق"يجب عىل العميل النقر عىل زر    ،من منصة العميل دون استخدام الروبوت  صفقةإلغالق    -١-٥-٣
ي اللحظة الت 

فن

كة مناسبة له  . الشر

 .عىل السعر الحاىلي   صفقةيجب إنشاء أمر إلغالق ال  ،من منصة العميل بمساعدة روبوت   صفقةإلغالق   -٢-٥-٣

 .صفقةإلغالق ال" خذ الربــحأ "أو /و " إيقاف الخسارة "دام األوامر التالية يمكن استخ  -٣-٥-٣

 صفقةمعالجة األوامر إلغالق   -٤-٥-٣

ي حساب التداول  (  أ
ي قائمة األوامر المفتوحة فن

إغالق  "خيار    ،أثناء إنشاء طلب أو أمر إلغالق أي منها   يظهر   ، أو أكير   صفقتان مقفلتانإذا تواجد فن

ي قائمة  " بـ 
ي االتجاه المعاكس قفلةالم صفقاتأو أكير من ال  ةظهر واحدت  اختياره،بعد . نبثقةالم " نوع"فن

   صفقةبعد وضع عالمة قرب ال. ف 
القائمة  ة المطلوب أو يغلق جزئيا   متساوية،من أحجام  الصفقات المقفلة  يغلق العميل    عليه،بالضغط  #...".  بـ#... إغالق"يتم تفعيل زر    ، من 

ي هذه الحالة .  مقفلير  من حجمير  مختلفير    صفقتير  
  صفقة بقر الت و   ،األكير   صفقةمن ال  ا األصغر إضافة لجزء مماثل له  صفقةيتم إغالق ال   ،فن

 ة، ير  مفتوحتالحجم األكير بير  االثن  اتذ
 . وهكذا يتم استالم مؤشر جديد 

ي قائمة ال(  ب
ي حساب التداول    صفقاتإذا تواجد فن

يظهر   ،عندها أثناء إنشاء طلب أو أمر إلغالق أي منها   ،ان أو أكير تمقفل  صفقتانالمفتوحة ف 

ي قائمة " بـ إغالق متعدد "خيار 
…". إغالق متعدد لـ"ويتم تفعيل زر   ،لألداة المعينة   صفقاتتظهر الئحة بكل ال   ،بعد اختياره. المنبثقة" نوع" فن

ي هذه.  المقفلة لألداة  صفقات يغلق العميل كل ال  ،بالضغط عىل هذا الزر
باتجاه الحجم   ةمفتوح  ةالجديد(  صفقاتال) صفقةبقر ال ، ت الحالة  فن

يد المتغير "  بـ إغالق متعدد "و " بـ إغالق  "ال تعمل الوظائف : هام. ويتم استالم مؤشر جديد  ،الكىلي األكير   . لألدوات ذات السير

ي ملف التسجيل صفقةعندما تظهر المالحظة الخاصة بإغالق (  ت
ي أنه تمت معالجة طلب العميل بإغالق ال  ، ف 

 . صفقةهذا يعت 

ي منصة التداول عند افتتاح    صفقةإذا تم إرسال طلب إلغالق ال(  ث
يتم رفض هذا الطلب من    ،السوق إىل المعالجة قبل ظهور التسعير األول ف 

ي نافذة منصة العميل  .  Dealerقبل الـ  
كة إلغاء التداول إذا قام الـ  ".  ال يوجد سعر"تظهر رسالة فن بمعالجة أمر العميل إلغالق   Dealerيحق للشر

ي مثل هذه الحالة . عىل تسعير إغالق اليوم السابق عن طريق الخطأ صفقةال
كة مع العميل وتبلغه ،فن  . بذلك  تتواصل الشر

 . ألداة التداول، قد يختلف تسعير إغالق الصفقة عن المطلوب" تنفيذ السوق"إذا تم استخدام نوع ( ج
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ي لحسابك  إذا كنت تحتفظ بصفقة  -٥-٥-٣ اء، فستتلقر توزيعات األرباح كتعديل إيجانر   .  شر
ً
ي وفقا أما إذا كنت تحتفظ بصفقة بيع، فسيكون هناك تعديل سلتر

ي األداة األساسية. لجهة اإلصدار
ي منتج، فأنت ال تتداوله وال تمتلكه وليس لديك أي حق فن

 . الحظ أنه عند الدخول فن

 . اإللزامي  صفقاتإغالق ال -٦-٣

كة يحق .المارجن اتصال يحدث العميل، حساب عىل (الرقمية للعمالت %100 من أقل) %40 من أقل الهامش مستوى كان إذا   -١-٦-٣  للشر

 .الصفقات إغالق قرار المخدم يتخذ .العمالء صفقات إغالق  عن مسؤولة ليست ولكنها 

كة يحق  -٢-٦-٣ ة، بالصفقة مسبق إخطار دون المفتوحة العميل لصفقات اإللزامي  اإلغالق للشر  أو من أقل المارجن مستوى كان إذا  األخير

وري المارجن من (الرقمية للعمالت %80) %20 يساوي  .المفتوحة الصفقات عىل للحفاظ الض 

ي حالة تنفيذ الفقرة    ،يتم التحكم برصيد الحساب الحاىلي من قبل المخدم  -٣-٦-٣
 
ي ف

ئ أمرا باإليقاف  الحالية،من االتفاقية    ٢- ٦-٣والتر يتم    .تنشر

ال ي ملف تسجيل    صفقاتيمكن مشاهدة إغالق ال.  عميلتنفيذ اإليقاف عىل تسعير السوق الحاىلي عىل أسس متوافقة مع أوامر 
 
اإلجباري ف

 ". إيقاف "المخدم مع مالحظة 

وط الفقرة    - ٤-٦-٣ ي حالة تنفيذ شر
 
  صفقةال   هي   ا يتم إغالقه  صفقة أول    ، مفتوحة  صفقاتوكان لدى العميل عدة    ، من هذه االتفاقية  ٢-٦- ٣ف

ة األكير  اتذ  . الخسارة المتغير

ي حساب العميل  صفقة،إذا تم اإلغالق القشي لل  -٥-٦-٣
 
ي .  مما يعيده إىل الصفر  ، تتم إضافة التعويض إىل الحساب  ، وظهر رصيد سالب ف

ن
إال ف

كة أن إجراءات العميل مقصودة)حاالت خاصة   كة  ،  ( عندما ترى الشر  . مطالبة العميل بتسديد ديونهوهنا يحق للشر

ي االعتقاد أن العميل يدير حسابير  أو أكير ذات بيانات تسجيل مختلفة    -٦-٦-٣
 
كة أسبابها ف ي حالة كان للشر

 
مثال فتح أوامر متعاكسة عىل  ) ف

ن جلسات التداول ة بير
ي تركت مفتوحة خالل عطلة نهاية األسبوع أو خالل الفي 

ي تتجاوز    FBSيحق لـ    ،(نفس أداة التداول الت 
اقتطاع الخسائر الت 

 . رصيد أحد الحسابات من رصيد حساب آخر الذي يعود إىل نفس العميل

ي حساب العميل  -٧-٦-٣
داد النقود  ، إذا تم تثبيت الرصيد ف  كة من المبلغ اإلجماىلي لعمولة اسير

ي عوضتها الشر
  ( المرتجعة)  يتم اقتطاع األموال التر

 .المدفوعة عن اليوم الحاىلي 

 تغيير الرافعة المالية  -٧-٣

كة تغيير الرافعة المالية مرة واحدة فقط خالل الـ    -١-٧-٣ ي ينفذها  .  ساعة  24يمكن لعميل الشر
  العميل،ألسباب تتعلق بأمان صفقات التداول الت 

ي وضع التداول 
 (. مفتوحة  صفقاتيوجد )من غير الممكن تغيير الرافعة المالية إذا كان الحساب ف 

ي يملكها العميل أو عىل جميعها،    -٢-٧-٣
التداول التر ي أي وقت دون إشعار مسبق عىل أيٍّ من حسابات 

المالية ف  الرافعة  كة تغيير  يحقُّ للشر

ا للب 
ً
ي يملكها العميل أو عىل جميعها، وذلك وفق

ي كل حساب  من حسابات التداول التر
ا عىل مجموع حصة األسهم ف 

ً
 من االتفاقية.   3.7.3ند  اعتماد

كة تطبيق الفقرة   -٣-٧-٣ فتح. 3.7.2يحق للشر
ُ
 . عىل الصفقات المفتوحة أصال إضافة إىل الصفقات سوف ت

 )جميع الحسابات باستثناء برو(   1الجدول 

 الحدود حتر  الرافعة المالية  

1:3000 $200   )  )يورو(    200€ )دوالر أمريكي

( )دوالر  $2000 1:2000  )يورو(   2000€ أمريكي

1:1000 $5000  )  )يورو(   5000€ )دوالر أمريكي

1:500 $30000   )  )يورو(    30000€ )دوالر أمريكي

1:200 $150000  )  )يورو(   150000€ )دوالر أمريكي

 بال حدود  بال حدود  1:100

 بال حدود  بال حدود  1:50
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 المالية لحساب برو( )الحد األقىص لقيم الرافعة  1.1الجدول 

 

/ يورو(   الرافعة المالية    )الدوالر األمريكي
 الحدود حتر

1:2000 0:5999   

1:1000 6000  - 14999 

1:500 15000 -  89999 

1:200 90000 -  449999 

 بال حدود  1:100

 بال حدود  1:50

 

 

ي قد يتعرض لها ا من أجل تقليل المخاطر    -٤-٧-٣
ي وقت افتتاح السوق يوم  التر

،لعميل ف  مفتوحة    صفقاتإذا كان العميل قد احتفظ ب  االثنير 

كة تقليل الرافعة المالية وتغيير متطلبات المارجن عدة أضعاف األسبوع،خالل عطلة نهاية   .يحق للشر

٥-٧-٣-   : ي أي نوع من حسابات التداول محددة كالتاىلي
ات و المعادن ف   الرافعة المالية لتداول المؤشر

 للفضة والذهب.   333:  1

ات والطاقة.  1:200  للمؤشر

1  :100   .  للبالديوم والبالتير 

 لألسهم.  1:100

 عىل األصول الرقمية المشفرة   5:  1

ات و األصول الرقمة المشفرة والطاقة واألسهم، ال يمكن أن تكون الرافعة المالية أكير بالنسبة للفضة والذهب والبالديوم   والبالتينوم والمؤشر

 . 3.7.3مما تنص عليه الفقرة  

 وصف األمر  -٤
ي منصة تداول عميل  -١-٤

 . FBSأنواع األوامر ف 

ي منصة تداول عميل ( األوامر المعلقة) صفقةيمكن إيجاد أنواع األوامر التالية لفتح    -١-١-٤
 : FBSفن

ي لحظة تبديل األمر؛  صفقةتوقعات بفتح   -" إيقاف البيع( "أ
اء عىل سعر أعىل من السعر الحاىلي ف 

 شر

ي لحظة تبدي  صفقةتوقعات بفتح    -" إيقاف البيع( "ب
 ل األمر؛ بيع عىل سعر أقل من السعر الحاىلي ف 

ي لحظة صفقةتوقعات بفتح   -" الحد من البيع( "ت
اء عىل سعر أعىل من السعر الحاىلي ف 

 تبديل األمر؛   شر

اء( "ث ي لحظة تبديل األمرصفقة  توقعات بفتح  -" الحد من الشر
 .  بيع عىل سعر أعىل من السعر الحاىلي ف 

 : صفقةيمكن استخدام األوامر التالية إلغالق 

ي لحظة تبديل األمر؛  للعميل،سبقا عىل سعر أقل ربحا م  ةمفتوح  صفقةتوقعات بإغالق  -" لخسارةإيقاف ا ( "ج
 من السعر الحاىلي ف 

ي لحظة ت  ة مفتوح صفقةتوقعات بإغالق   -" أخذ الربــح( "ح
 ربحا للعميل من السعر الحاىلي ف 

 بديل األمر؛ مسبقا عىل سعر أكير

 وقت إعطاء ومدة صالحية األوامر  -٢-٤

ي يكون فيها التداول مسموحا لألداة الحالية حضا تعديل وإزالة األوامر من قبل العميل  إعطاء،يجب أن ينفذ   -١-٢-٤
ساعات  .  خالل المدة التر

ي مواصفات األداة
 . التداول لكل أداة محددة فن

ي   -٢-٢-٤
 . حتر زوال السبب الذي أدى لإلغالق قشيا،قد يتم إيقاف التداول بأداة ما   السوق، عند حدوث مواقف غير متوقعة ف 
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ات  ( جيد حت  اإللغاء)  GTSلألداة المالية تملك حالة "  أخذ الربــح"و  "  إيقاف الخسارة"كل األوامر المعلقة إضافة ألوامر   - ٣-٢-٤ ومقبولة لفي 

ي خانات   ، للعميل تحديد تاريــــخ ومدة انتهاء صالحية األمر بنفسهيحق .  غير محددة
 
 ". انتهاء الصالحية"بملء التاريــــخ والوقت ف

 . أحكام إعطاء األمر -٣-٤

ات التالية  -١-٣-٤ ي يرسل فيها العميل أمرا لوضع أوامره المعلقة يجب تحديد البارامير
ي اللحظة التر

 
 : ف

 اسم األداة؛ ( أ

 الحجم؛ ( ب

اء، إيقاف البيع، الحد من البيع)نوع األمر (  ت اء، الحد من الشر  ؛ ( إيقاف الشر

 . مستوى األمر(  ث

ي األمر، ومنها ما يىلي  -٢-٣-٤
ن
ات اختيارية ف ي أمر العميل، يمكن تحديد بارامي 

ن
ات المحددة ف  : إضافة إىل البارامي 

ي أنه لم يتم تحديد إيقاف الخسارة    ٠.٠٠٠٠القيمة  .  مستوى إيقاف الخسارة لألمر المعلق(  أ
ي وقت  )تعتن

ن
أو تم حذفها إذا كانت قد أرسلت ف

 (. سابق

ي أنه لم يتم تحديد أخذ الربــح   ٠٠٠٠. ٠القيمة .  الربــح ألمر معلقمستوى أخذ (  ب
ي وقت سابق)تعتن

ن
 (. أو تم حذفه إذا كان قد أرسل ف

 . تاريــــخ ومدة صالحية األمر المعلق(  ت

ي الحاالت التاليةقد يرفض مخ  -٣-٣-٤
ن
 : دم التداول أمرا ف

ات المطلوبة مفقودة أو ( أ  خاطئة؛  إذا كانت قيمة واحد أو أكير من البارامي 

ي منصة العميل دون االستعانة بالروبوت، تظهر رسالة خطأ( ب
ن
ي هذه الحالة، إذا كان األمر المعلق قد حدد ف

ن
 ". غير صالح T/Pأو  S/L: "ف

ات التالية" أخذ الربــح" و " إيقاف الخسارة"عندما يرسل العميل أمرا لتحديد   -٤-٣-٤  : لصفقات مفتوحة، يجب تحديد البارامي 

ي تم تحديد األمر لها؛ مؤشر للص( أ
 فقة المفتوحة التر

ي أنه لم يتم تحديد  ٠.٠٠٠٠القيمة  ". إيقاف الخسارة"مستوى أمر  (  ب
 قد حدد  أو تم حذفه إذا كان" )إيقاف الخسارة"تعتن

ي وقت سابق 
 (. ف 

ي أنه لم يتم تحديد   ٠.٠٠٠٠القيمة ". أخذ الربــح"مستوى أمر  (  ت
 د أو تم حذفه إذا كان ق" ) أخذ الربــح"تعتن

ي وقت سابق 
 (. حدد ف 

ن .  ال يجب تحديد أي أمر من أي نوع أقرب من عدد النقاط المحدد لتسعير السوق الحاىلي   - ٥-٣-٤ ي النقاط بير
يتم تحديد الحد األدنن للمسافة فن

 السعر الحاىلي 
ن ي ل (  مستوى األمر المعلق)مستوى األمر المحدد وبير

ونن ي مواصفات األداة عىل الموقع اإللكي 
كةلكل أداة فن  . لشر

ي ظروف غير اعتيادية للسوق، قد تتم زيادة مستويات اإليقاف -١- ٥-٣-٤
 . إذا تم تنفيذ األمر فن

ي حال كان السعر الحاىلي أقرب إىل مستويات  طلبا   -٦-٣-٤
،  "مستويات اإليقاف" لهذا األمر منها إىل قيمة    T/Pأو    S/Lت إغالق أو تعديل األوامر، فن

رفض مع تعليق كالتاىلي 
ُ
 ". ال تسعير "أو " األمر قريب جدا من السوق. تم تعطيل التعديل: " ت

ي    -٧-٣-٤
فن معلق،  أمر  أو حذف  تعديل  تحديد،  طلبات  إىل سعر  ترفض  أقرب  الحاىلي  السعر  قيمة    T/Pأو    S/Lحال كان  إىل  منه  األمر  لهذا 

 ". ال تسعير " أو " غير صالح  T/Pأو  S/L: "، مع تعليق كالتاىلي " اإليقاف مستويات"

ي أنه قد تمت معالجة أمر العميل وتم وضع ( وضع) عندما تظهر مالحظة عن تحديد   -٨-٣-٤
ي ملف تسجيل المخدم، هذا يعتن

 . األمرأمر فن

 .كل أمر معلق يحصل عىل مؤشر   -٩-٣-٤

التداولإذا تم استالم طلب معالجة لوضع    -١٠-٣-٤ التداول، فإنه يرفض من مخدم  ي منصة 
وتظهر نافذة .  األمر قبل ظهور السعر األول ف 

ي منصة العميل" التداول غير مسموح/السعر غير موجود"
 . فن

 . تعديل وحذف األوامر  -٤-٤

ات األوامر المعلقة    عندما يرسل  - ١-٤-٤ يجب  (  ة وأخذ الربــح لألمر المعلقمستوى األمر المعلق، إيقاف الخسار) العميل أمرا لتعديل بارامي 

ات التالية  : تحديد البارامي 

 ؛(Ticker)المؤشر  ( أ

 مستوى األمر؛ (  ب

ي أنه لم يتم تحديد إيقاف الخسارة   ٠.٠٠٠٠القيمة  . مستوى أمر إيقاف الخسارة(  ت
 ؛ ( أو تم حذفه إذا كان قد حدد سابقا )تعتن

ات ي مثل هذه الحالة، ال يتم تفعيل زر  . يحق لمخدم التداول إلغاء األمر إذا تم إعطاء قيم خاطئة لواحد أو أكير من البارامير
 ". تعديل"فن

ات التاليةعندما يرسل العميل أمرا لتعديل أوامر إيقاف الخس  -٢-٤-٤  : ارة وأخذ الربــح للصفقة المفتوحة، يجب تحديد البارامي 

 للصفقة المفتوحة؛ ( Ticker)مؤشر ( أ

ي أنه لم يتم تحديد إيقاف الخسارة   ٠.٠٠٠٠القيمة  . مستوى أمر إيقاف الخسارة(  ب
 ؛ ( أو تم حذفه إذا كان قد حدد سابقا )تعتن

ي أنه لم يتم تحديد أخذ الربــح   ٠.٠٠٠٠القيمة  . مستوى أمر أخذ الربــح(  ت
 ؛ (أو تم حذفه إذا كان قد حدد سابقا )تعتن
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 .لألمر المحذوف( Ticker)عندما يرسل العميل أمرا لحذف أمر معلق، عليه تحديد المؤشر   -٣-٤-٤

ي ملف تسجيل المخدم، يعتير طلب العميل لتعديل أو حذف   -٤-٤-٤
ن
األمر قد تمت معالجته،  عندما تظهر مالحظة عن تعديل أو حذف أمر ف

 .ويعتير األمر قيد التعديل أو الحذف 

ي منصة التداول عند افتتاح السوق  قد يرفض مخدم التداول أمر التعديل أو الحذف، إذا تم إرساله للمعالجة قبل ظهور  -٥-٤-٤
 
. السعر األول ف

ي أو .  لحذفعن طريق الخطأ أمر العميل، قد يتم إلغاء التعديل أو ا   Dealerإذا عالج الـ  
ونن يد اإللكي  يستلم العميل إشعارا بهذا الخصوص عير الير

 .منصة التداول

كة حذف األمر    -٦-٤-٤ ي الحساب غير كاف  لفتح األمر، يحق للشر
 
، وكان مستوى الهامش ف

ً
 معلقا

ً
إذا مرت ثالثة أشهر بعد أن قدم العميل طلبا

 . المعلق من الحساب دون إشعار مسبق

 تنفيذ األمر   -٥-٤

ي الحاالت التالية   -١-٥-٤
ن
 : يتم تنفيذ األمر ف

ي  -أوامر إيقاف البيع ( أ
ي اللحظة الت 

ن
ي األسعار الجارية مساويا أو أقل من مستوى األمر؛ ف

ن
 يكون فيها سعر العرض ف

اء ( ب ي األسعار الجارية مساويا أو أكير من مستوى األمر؛   -أمر إيقاف الشر
ن
ي يكون فيها سعر الطلب ف

ي اللحظة الت 
ن
 ف

ي األسعار الجارية مس -أمر الحد من البيع ( ت
ن
ي يكون فيها سعر العرض ف

ي اللحظة الت 
ن
 اويا أو أكير من مستوى األمر؛  ف

اء ( ث ي األسعار الجارية مساويا أو أقل من مستوى األمر؛  -أمر الحد من الشر
ن
ي يكون فيها سعر الطلب ف

ي اللحظة الت 
ن
 ف

اء مفت  -أمر أخذ الربــح ( ج ي األسعار الجارية مساويا أو أكير من من أجل صفقة شر
 
 وحة، عندما يكون سعر العرض ف

 مستوى األمر؛ 

ي األسعار الجارية مساويا أو أقل من مستوى األمر؛  -أمر إيقاف الخسارة ( ح
اء مفتوحة، عندما يكون سعر العرض فن  من أجل صفقة شر

ي األسعار الجارية مساويا أو أقل من مستوى األمر؛ من أجل صفقة بيع مفتوحة، عندما يكون سعر الطل -أمر أخذ الربــح ( خ
 ب ف 

ي األسعار الجارية مساويا أو أكير من مستوى األمر  -أمر إيقاف الخسارة ( د
 . من أجل صفقة بيع مفتوحة، عندما يكون سعر الطلب فن

ن األسعار، يتم تنفيذ األمر وفقا للقواعد التالية  -٢-٥-٤ ي حاالت الفجوات بير
 : فن

ي فجوة السعر خالل  "  أخذ الربــح"ستوى  إذا كان م(  أ
ي هذه .  فتح األمر، فإنه بمجرد فتح األمر يتم إلغاء إعدادات أخذ الربــحلألمر المعلق فن

فن

 ؛ ( ، فجوةtpإلغاء : )الحالة تتم إضافة مالحظة إىل التعليقات

ي سعر األمر؛" أخذ الربــح"يتم تنفيذ أمر  ( ب
 مع مستوى فجوة السعر كما هو محدد فن

ي هذه الحالة تتم إضافة مالحظة إىل التعليقات  .  السعر عىل التسعير األول بعد الفجوةمع مستوى فجوة  "  إيقاف الخسارة"تنفيذ أمر  يتم  (  ت
إيقاف خسارة )فن

 ؛(sl gap / slip)أي ( انزالق / فجوة 

اء"يتم تنفيذ أوامر (  ث ي مثل هذه الحالة تتم إضافة مالحظة إىل التعليقات  . السعرالمعلقة عىل التسعير األول بعد فجوة  "  إيقاف البيع" و "  إيقاف الشر
بدأ )فن

)أي ( انزالق / فجوة  started gap  / slip ؛(  

أوامر  (  ج تنفيذ  اء"يتم  الشر من  البيع"و  "  الحد  لها "  الحد من  المحددة  األسعار  إىل .  المعلقة عىل  إضافة مالحظة  تتم  الحالة  هذه  مثل  ي 
فن

 ؛ ( فجوة/ بدأ) التعليقات 

ي حا (  ح
كة الحد من الربــح لمثل هذا األمر بمقدار    ٣٠٠ل كانت فجوة السعر أكير من  فن   ٣٠٠نقطة وتم تسجيل الربــح بناء عليها، يحق للشر

 . نقطة

ي 
ة، قد يتم تنفيذ األوامر ف  ي بعض الحاالت عند كون فجوات األسعار صغير

 .الوضع العادي وفقا لألسعار المحددة لها ف 

اء ( خ  . والبيع عادة عىل أول تسعير بعد الفجوة السعريةيتم تنفيذ أوامر الشر

ي بيانات األمر وإعادة تنفيذه عىل أول سعر بعد الف
كة إعادة النظر ف  ي حالة تنفيذ األمر عىل سعر صالح قبل الفجوة السعرية، يحق للشر

 . جوة السعريةف 

اء والبيع عىل أول تسعير بعد الفجوة السعرية( د  . يمكن إغالق أوامر الشر

كة األمر عىل السعر المحدد له( أ - ٣-٥-٤  ي ظروف السوق النظامية، تنفذ الشر
 . فن

ي (  ب
ي هذه الحالة، . صالح العميل أو الإذا تم تنفيذ األمر وفقا لظروف السوق غير النظامية، قد يختلف سعر تنفيذ األمر عن السعر المحدد له، سواء كان فن

فن

 . باألمر" slip"أو " انزالق"يتم إرفاق تعليق 

طير   من أي العميل حساب استوف   إذا  -٤-٥-٤   التاليير   الشر
ً
 :معا

 إذا لم يتجاوز مستوى المارجن الرافعة المالية المحددة لهذا الحساب؛ ( أ

 من الحجم الكىلي للصفقات باستخدام أداة تداول واحدة وباتجاه واحد %  ٦٠( ب
اء) أو أكير  ؛ ( بيع أو شر

 ساعة قبل إغالق السوق؛  ٢٤اإلجمالية خالل  إذا تم تشكيل هذا الجزء من الصفقة( ت

كة تعيير    ي الصفقة اإلجمالية عىل مستوى سعر الطلب إلغالق السوق لألداة ناقصا نقطة واحدة "  أخذ الربــح"يحق للشر
لألوامر المتضمنة فن

اء) ، أو عىل مستوى سعر العرض إلغالق السوق لألداة زائدا نقطة واحدة (ألوامر البيع )  (. ألوامر الشر
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 سحب األموال /إيداع -٥
ي حساب تداول العميل  -١-٥

ن
 إيداع األموال ف

ي صفحته الشخصيةي  -١-١-٥
ن
ي حسابه عن طريق وسائل وأنظمة الدفع المتاحة ف

ن
 . مكن للعميل اإليداع ف

كة خالل  -٢-١-٥  . يوم عمل بعد إنشاء الطلب  2إذا كان من غير الممكن تنفيذ اإليداع تلقائيا، تتم معالجة الطلب من قبل القسم الماىلي للشر

كة تحديد الحد األدن  من األموال عىل ودائع العملة الرقمية  -٣-١-٥ ي  . يحق للشر
ن
نموذج ُيشار إىل الحد األدنن لمبالغ الودائع بالعمالت الرقمية ف

آخر أو من عنوان غير متوافق    blockchainأي إيداعات للعمالت الرقمية أقل من الحد األدنن أو تلك المرسلة عن طريق الخطأ من خالل  .  اإليداع

داد.  قد تؤدي إىل خسارة األموال  غير قابل لالسي 
أنه يخاطر  يقر العميل ب.  لذلك، يجب اعتبار أي إيداع بالعملة الرقمية أقل من الحد األدنن

 . بخسارة األموال إذا كان المبلغ المرسل أقل من الحد األدنن إليداع العملة الرقمية

 سحب األموال من حساب تداول العميل  -٢-٥

ي  تلك الدفع ألنظمة فقط حسابه من األموال سحب للعميل يمكن  -١-٢-٥
ي  استخدامها  تم التر

 
ي  . 5.1.1 البند ف

 
ي  الحاالت ف

 إيداع فيها  يتم التر

اضية/رقمية عملة يستخدم العميل كان إذا  .المودعة للمبالغ  بالنسبة الطرق بنفس السحب يتم مختلفة، بطرق الحساب ي  افير
 
 العمليات ف

 .األموال سحب أثناء رقمية عملة لكل فقط واحدة محددة  محفظة باستخدام العميل يتعهد المالية،

ا لنظام 
ً
 ) LIFOعندما يقوم العميل باإليداع باستخدام عدة طرق دفع، يتم إجراء عمليات السحب وفق

 
ي أنه إذا (. آخر ما يدخل يخرج أول

هذا يعتن
ي حسابه باستخدام طريقة الدفع  

ن
 سحب   2، وبعد ذلك استخدم طريقة الدفع  1قام العميل باإليداع ف

ً
لإليداع، إلجراء عملية سحب، يجب أوال

    2إجماىلي مبلغ اإليداع الذي تم إجراؤه عير طريقة الدفع  
 
 )أول

ً
ي مرة واحدة أو جزئيا

ن
، وبعد ذلك فقط، يمكن  2من خالل طريقة الدفع    (الكل ف

 . 1إجراء السحب عىل طريقة الدفع 
لتوزيــــع األموال    -٢-٢-٥ الداخىلي  التحويل  العميل بتقسيم عمليات  إذا تم استخدام  ي مطالبة 

 
بالحق ف كة  الشر العميل، تحتفظ  بير  حسابات 

 للمبالغ المحولة بغرض االمتثال لقوانير  وأحكام مكافحة غسيل األموال
ً
 .السحب وفقا

ي   -٣-٢-٥
  المناطق،  من العديد  ف 

ً
كة، قرار عىل  بناءا ي  األموال سحب  يتم الشر

 والبونص األرباح  مثل  للعميل المودع المبلغ  قيمة  تتجاوز التر

يك وعمولة والجوائز ي  حساب إىل ذلك، إىل وما  الشر
 .للعميل محىلي  مضف 

ي بعض الحاالت االستثنائية    - ٤-٢-٥
كة رفض سحب أموال العميل باستخدام (  مثل الظروف القاهرة، إلغاء عملية نظام الدفع، الخ) فن يحق للشر

ي هذه الحاالت كال عىل حدةوفقا للظروف، يتم . نظام الدفع المحدد
 . النظر فن

ن    -٥-٢-٥
ُ
ي غضون يوَمي عمل بعد استالم طلب السحب، ما لم تك

 ف 
ً
كة، تتمُّ معالجة طلبات السحب عادة ا لسياسة السحب الخاصة بالشر

ً
وفق

 أطول للمعالجة. 
ً
ب وقتا

ّ
 هناك أسباب أخرى تتطل

اإليد  -٦-٢-٥ عمليات  قانونية  من  للتحقق  العميل  من  إضافية  معلومات  طلب  لتقديرها   
ً
وفقا كة  للشر يمكن  الحساب،  من  التحقق  اع بعد 

والسحب من أموال العميل. وهذا يشمل عىل سبيل المثال ال الحض: مصدر الدخل ومصدر األموال، فيديو مع وثيقة تعريف، إثبات العنوان. 

ي وقت تقديم المستندات والتحقق منها. يمكن أن يستمر التحقق من المستندات 
كة تعليق عمليات التداول عىل حساب العميل ف  يحق للشر

داد مبلغ اإليداع الذي    14  لمدة تصل إىل كة مستندات إضافية للتحقق من الهوية، يجوز للعميل طلب اسير ي أي لحظة بعد أن تطلب الشر
يوم. ف 

 عىل نتائج التحقق وف
ً
كة إنهاء االتفاقية مع العميل دون توضيح األسباب ورفض تقديم الخدمات للعميل بناءا . يحق للشر

ً
 تم إيداعه مسبقا

ً
قا

 خلية لمكافحة غسيل األموال. للسياسة الدا 

ي الحساب عير بطاقات ائتمانية    - ٧-٢-٥
يجب تنفيذ سحب األموال من الحساب إىل مرة واحدة عىل األقل،  ( creditأو    debit)إذا تم اإليداع فن

 .  هذه البطاقة خالل عام من تاريــــخ آخر إيداع قام به باستخدام هذه البطاقة

البطاقة لمعالجة السحب. يجب أن تحتوي إذا تم تمويل الحساب عن    - ٨-٢-٥ ْصم أو االئتمان، فيجب تقديم نسخة من 
َ
طريق بطاقة الخ

الِحَية.  4أرقام وآخر  6النسخة عىل أول   م البطاقة واسم حامل البطاقة وتاريــــخ انتهاء الصَّ
َ
 أرقام من َرق

ي الحساب عن طريق بطاقة مرصفية أو أي طريقة  -٩-٢-٥
دفع أخرى وتم تقديم طلب السحب، فسيتم إعادة األموال إىل نفس  إذا تم اإليداع فن

اح طريقة دفع أخرى حيث  كما تحت. البطاقة المرصفية أو طريقة الدفع لإليداع األوىلي  ي رفض السحب المطلوب واقير
كة بالحق ف  فظ الشر

ي حالة استخدام طريقة دفع محلية لإليداع وعدم توفر   . يكون للعميل طريقة دفع بديلة
نفس الطريقة للسحب، ال يمكن للعميل سوى  ف 

   . استخدام طريقة دفع محلية أخرى للسحب
ونية، ال يمكن سحب المبلغ الذي يتجاوز مبلغ اإليداع  -١- ٩-٢-٥ ي حال قيام العميل باإليداع عير المحفظة اإللكير

مثل الربــح والمكافآت  ) ف 
يك وما إىل ذلك ي هذه االتفاقية( والجوائز وعمولة الشر

ونية ثبت ملكيتها  للعميل، باستثناء ما هو منصوص عليه فن  .إال إىل محفظة إلكي 
ي حسابات تداول العميل وأنظمة الدفع وذلك بما يخدم أصالة وثبات أنشطة العميل عىل    -١٠-٢-٥

ن العمليات المالية فن كة التوفيق بير يحق للشر

كة    . منصة الشر

ي حالة وجود تض  -١-١٠-٢-٥
ي سجالت أنظمة الدفع أو تم  فن

كة إلغاء أية عمليات مالية لم يتم العثور عليها ف  ي المعامالت، يحق للشر
ارب ف 

 (. تحميل التكاليف) إلغاؤها 
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أية مدفوعات عن هذه   داد  المختلف عليها إضافة السير بالمبالغ  أية عمليات تداول تمت  إلغاء  أيضا  كة  للشر الحالة، يحق  ي هذه 
العمليات، مثل عمولة ف 

اكة، العمولة المرتجعة، لوتات العروض والمسابقات، الخ  . الشر

وري إعادة المبلغ المدفوع بواسطة البطاقة المرصفية، ولكن فقط إذا كان    -١١-٢-٥ كة عىل استثناء بعض الحاالت عندما يكون من الرصن العميل قد توافق الشر

ر سبب ذلك ي الحاليمكن للعميل تقديم طلب اسي  . يير
 : ات التاليةداد فن

ي الموقع •
 ;الخدمة ليست كما هي موضحة ف 

 ; الخدمة المتلقاة ال تعمل بشكل مناسب •

ي تم استخدامها لإليداع •
ي الحساب، ولكن لم يتم إجراء أي صفقات وتم إجراؤها فقط عىل البطاقة المضفية التر

 .تم اإليداع ف 

ي طلب 
ي الدفعة األوليةيجب أن تكون جميع المعلومات الواردة ف 

ي األصل ف 
ي تم تقديمها ف 

كة مطابقة لتلك التر  .اإللغاء المقدم إىل الشر

ي إىل 
ون   support@fbs.comمن أجل بدء عملية اإلرجاع، يجب عىل العميل إرسال طلب إلغاء عن طريق إرسال بريد إلكير

ي استخدمها العميل عند دفع األموال
ونية والتفاصيل المضفية التر  . باإلضافة إىل ذلك، سيتم رد األموال إىل المحافظ اإللكير

كة تحتفظ  -١٢-٢-٥ ي  بالحق الشر
داد ف  ي  التعويض مبالغ اسير

ي  .تداول نشاط وجود عدم  أو العموالت سداد سياسة استخدام إساءة حالة ف 
ة،  الحالة ف   األخير

كة تحتفظ سحب، طلب بتقديم قمت إذا ي  بالحق الشر
كة، تدفعها مضفية رسوم ألي معادل مبلغ فرض ف   .السحب مبلغ إجماىلي  من %3 أو الشر

تحديد  بالنسبة للحسابات التي اكتُشف فيها إساءة باستخدام سياسة سداد العموالت أو عدم وجود نشاط تداول، تحتفظ الشركة بالحق في   -١٣-٢-٥

 .أيام عمل عند إنشاء طلب السحب 10قد تستغرق معالجة عمليات السحب هذه ما يصل إلى  . نظام الدفع الذي سيسمح للعميل بسحب األموال إليه

 : التحويل الداخىلي  -٣-٥
مرات بصورة يدوية عن    ١٠الـ  بينما تتم معالجة أية تحويالت داخلية تتخىط  .  تحويالت داخلية بصورة تلقائية  ١٠تتم معالجة حت     -١-٣-٥

؛   طريق القسم الماىلي

ي تتم بصورة يدوية أيضا  -٢-٣-٥
يك وعمالئه والتر  . التحويالت عن طريق األطراف الثالثة غير ممكنة باستثناء التحويالت الداخلية بير  الشر

 . الحماية المالية -٤-٥

كة طلب تحقق العميل من بي  - ١-٤-٥ انات الصفحة الشخصية المستخدمة عند التسجيل وفتح حساب لضمان الحماية المالية، يحق للشر

ي أي وقت أن يرسل العميل نسخة من جواز سفره أو أية وثيقة مماثلة، مصدقة من كاتب عدٍل  . لتداولا 
كة فن وفقا )لهذا الغرض، قد تطلب الشر

كة  (. لتقدير الشر

كة حظر إيداع أو سحب األموال لألطراف الثالثة  -٢-٤-٥  . يحق للشر

ي  .٣ .٤ .٥
وط ألحكام انتهاكه أو العميل، قبل من االحتيال أشكال من شكل  بأي االشتباه أو الرصد حالة ف  كة يحق العمالء، اتفاقية وشر  لتقديرها  وفقا للشر

 .والسحب اإليداع عمليات كافة تعليق الخاص

كة  .  ٥.  ٥ ي حالة خرق العميل ألي من بنود وأحكام هذه االتفاقية، تحتفظ الشر
ن األطراف وحظر حساب التداول فن ي إنهاء االتفاقية بير

 بحقها فن

ي تحّصل عليها 
ي رصيد الحساب بعد خصم األرباح إىل نظام الدفع الخاص .  الخاص بالعميل وإلغاء األرباح التر

كة بتحويل صافن بعد ذلك تقوم الشر

امات  .  من إنهائها   يوم عمل  ٢من هذه االتفاقية وذلك خالل  .  ١.  ٢.  ٥بالعميل بما يتماشر مع البند   ن ي إنهاء كافة الي 
كة  إنهاء االتفاقية يعتن الشر

ي هذه االتفاقية سارية المفعول بغض  .  تجاه العميل
إليها هنا، تبف  القواعد واألحكام المتعلقة بالخصوصية والواردة فن وط المشار  وفقا للشر

 . النظر عن إنهاء االتفاقية

ي لهذه االتف.  ٦.  ٥
اضن ي حالة اإلنهاء بالي 

كة بحظر حساب التداوفن ي الرصيد اقية بناء عىل طلب العميل، تقوم الشر
ل الخاص بالعميل وتحويل صاف 

ي متضمنا األرباح إىل نظام الدفع الخاص بالعميل بما يتماسر مع البند  
. يوم عمل من إنهائها   ٢من هذه االتفاقية وذلك خالل  .  ١.  ٢.  ٥المتبقر

وط المشار إليها هنا، تبف  ال ي هذه االتوفقا للشر
فاقية سارية المفعول بغض النظر عن إنهاء  قواعد واألحكام المتعلقة بالخصوصية والواردة فن

 .االتفاقية

ي إنهاء االتفاقية وحظر حساب التداول الخاص به.  ٧.  ٥
كة بحقها فن يكون .  إذا ثبت وفاة العميل أو تعرضه لما يمنعه من التداول، تحتفظ الشر

ي سحب الرصيد المتب
ي ضمن حساب التداول متاحا حرصا لورثة العميل وفقا للقانالحق فن

ون المعمول به وعير الوثائق والمستندات الصادرة  ف 

 .ال يحق لورثة العميل استخدام حساب التداول بأي حال من األحوال. عن السلطات المختصة

استخدام السوق أو سوء سلوك السوق، أو التداول من الداخل، أو إذا اعتقدنا أنك قد ارتكبت أو حاولت ارتكاب شكل من أشكال إساءة     -٨-٥

 لتقديرنا المطلق ودون سابق إنذار لك، القيام ببعض األمور التالية )إىل الحد الذ 
ً
ي يسمح إنشاء سوق غير منظم، أو غير ذلك، فيجوز لنا، وفقا

 به القانون(: 

ي أنها قد نتجت عن أي من هذه •
 األنشطة؛  الحجز عىل أي أموال يشتبه ف 

 إجراء أي تصحيحات أو تعديالت ناتجة عىل حسابك؛  •

 تعليق و/أو إغالق حسابك؛  •

وط واألحكام؛ و/أو  •  إنهاء هذه الشر

mailto:support@fbs.com
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ي نراها مناسبة.  •
 اتخاذ اإلجراءات األخرى التر

 العموالت والتكاليف اإلضافية -٦
كة والتكاليف اإلضافية وفقا للمبالغ    - ١-٦ ي تفاصيل العقديدفع العميل عموالت الشر

ن
كة قيم العموالت والتكاليف األخرى  تنشر  .  المحددة ف الشر

ي 
ون   . عىل موقعها اإللكير

كة تغيير قيم العموالت والتكاليف األخرى دون إخطار العميل مسبقا   -٢-٦ ي .  يحق للشر
ن
كة ف ي للشر

ونن ات عىل الموقع اإللكي  يتم نشر كل التغيير

كة "قسم  ي تفاصيل الع/و " أخبار الشر
ن
 . قدأو ف

كة أال تكشف للعميل أية تقارير بخصوص األرباح، العموالت والرسوم األخرى  باعتبار أن كل قواعد و  -٣-٦ كة مستوفاة، يحق للشر أحكام الشر

ي االتفاقية الحالية
 
ي تتلقاها عن تداول العميل، باستثناء بعض الحاالت الخاصة المذكورة ف

 . التر

" أو "سواب فري"، المشار إليها الحسابات اإلسالمية،  ٤. ٦ وط التالية:  فيما يىلي باسم "الحساب اإلسالمي  متوفرة بالشر

ي إذا لم يتم إغالق األمر من قبل. تم   ۱.  ٤. ٦
 من األحد الثان 

ً
كة عمولة أسبوعية ثابتة بدءا اتيجيات طويلة األجل، تفرض الشر بالنسبة لالسير

ي 
 
. هذه العمولة ليست فائدة وتعتمد عىل كون الصفقة بيع   FBSعىل موقع   مواصفات العقد نثبيت العمولة األسبوعية وتحديدها ف ي

ون  اإللكير
اء.    أو شر

ي  ۲  . ٤. ٦
 
 لـ، Forex Exoticبالنسبة للصفقات طويلة األجل ف

ً
 .  ۱ . ٤.  ٦. pهناك عمولة أسبوعية، وفقا

 أثناء الكشف:   ۳.  ٤. ٦

 فري( لتنفيذ أوامر المراجحة؛    استخدام حساب إسالمي )سواب ۱. ۳.  ٤. ٦

اتيجيات تداول المناقلة  ۲. ۳.  ٤. ٦  ;  Carry tradeاستخدام اسير

مناسب أو استغالل الحساب اإلسالمي )سواب فري( لتحقيق أرباح إضافية.   ۳. ۳.  ٤. ٦  استخدام غير

 
ً
ي أي وقت، وفقا

ي رفض تزويد العميل بخدمات سواب فري وكذلك تحصيل العمولة من حساب التداول الخاص به ف 
كة بالحق ف  تحتفظ الشر

 .  ۱.  ٤. ٦. pلـ
فرض عمولة عند فتح صفقات تداول عىل األسهم. بالنسبة للعميل الذي يستخدم تطبيق   -٥-٦

ُ
فإن قيمة العمولة عىل جميع أصول األسهم  FBS Traderت

 %. 0.7فإن قيمة العمولة عىل جميع أصول األسهم هي  FBSمع حسابات  MT5أو   MT4%. بالنسبة للعميل الذي يستخدم منصة 0.35هي 

 .االتصال بين العميل والشركة -٧
كة وسائل االتصال التالية للتواصل مع العميل   -١-٧  : تتبع الشر

ي الداخىلي  ( أ
ونن يد اإللكي  ي اتجاه واحد الير

كة إىل العميل) من منصة التداول ف   ؛ ( من الشر

 الدردشة، من خالل الصفحة الشخصية؛ ( ب

 الهاتف؛ ( ت

يد؛ ( ث  الير

ي األقسام المخت ( ج
كة؛ اإلعالنات فن ي للشر

ونن ي الموقع اإللكي 
 صة فن

 الدردشة؛ ( ح

كة بيانات العميل، المحددة عند فتح الحساب( خ ها وفقا لألحكام الحالية  لالتصال بالعميل، تستخدم الشر ي تم تغيير
 . أو التر

ي الرد عىل العمالء بالطريقة  -٢-٧
كة أولويات فن كة من االستجابة الحتياجات العميل، تحدد الشر ي يمكن  : التالية لتتمكن الشر

وسائل االتصال الت 

ة  :  للعميل من خاللها القيام بالتداول يد أوال، ثم تت(  من الصفحة الشخصية)الدردشة المباشر م اإلجابة عىل األسئلة الواردة عير المنتديات والير

ي 
ون   . اإللكير

 : مقبولة من العميل.(  التقارير، الخالوثائق، اإلعالنات، اإلشعارات، التأكيدات، )تعتير المراسالت   -٣-٧

؛ ( أ ي
ونن  بعد ساعة من إرسالها إىل بريده اإللكي 

يد الداخىلي لمنصة ال(  ب ة بعد إرسالها عير الير
 تداول؛ مباشر

ة بعد إنهاء المحادثة عير الهاتف؛ (  ت  مباشر

https://fbs.com/trading/specs/forex-exotic-standard
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يد؛  ٧بعد  (  ث  أيام من إرسالها عن طريق الير

كةبعد ساعة من وضعها عىل الموقع اإللكي  ( ج ي للشر
 . ونن

ن الوصول إىل صفحته الشخصية ومنصة التداول بواسطة كلمات  -٤-٧ ي ينفذها العميل، يتم تأمير
ن شية كل عمليات التداول الت  . المرور  لتأمير

 . يحتفظ العميل لنفسه بتسجيل الدخول وكلمات المرور

ن حماية عمليات تداول العميل، يتم تسجيل أحاديثه الهاتفية م -٥-٧ ونية متخصصةبهدف تأمير كة عير وسائل إلكي  كة هذه . ع الشر تملك الشر

 . التسجيالت ويمكن لها استخدامها كدليل لألوامر المرسلة من قبل العميل

 .ءات دراسة وتسوية النزاعات واالدعاءاتإجرا -٨
 . إجراءات دراسة وتسوية نزاعات وادعاءات األوامر -١-٨

كةعند نشوء خالف، يحق للعميل   -١-١-٨ ي تظهر فيها   ٢يتم قبول االدعاءات خالل  . تقديم ادعاء ضد الشر
 .يوم عمل من اللحظة الت 

الفقرة    -٢-١-٨ ي 
 
ف عنها  المنصوص  المعلومات  االدعاء  يتضمن  أن  ي    ٦-١-٨يجب 

ونن اإللكي  يد  الير عير  إرسالها  يتم  وأن  االتفاقية،  هذه  من 

support@fbs.com .ي أية ادعاءات ترسل بخالف المذكور
ن
 ال يتم النظر ف

ي ادعاء العميل خالل   -٣-١-٨
ن
كة ف كة بنية حسنةيجب عىل العميل التفاوض .  أيام عمل ١٠تنظر الشر  .واالستجابة لطلبات الشر

كةيتم تعليق   -٤-١-٨ ي االدعاء حت  استجابة العميل لطلبات الشر
ن
 .النظر ف

 

ي الحاالت التالية  -٥-١-٨
ن
 : يتم رفض االدعاء مع إمكانية إغالق حسابات العميل ف

كة خالل  (أ ي االستجابة لواحد أو أكير من طلبات الشر
 . استالمها  أيام من تاريــــخ  ٥فشل العميل فن

كة أن العميل يستخدم أكير من (  ب وهو ما ال يتوافق    IPأو الدخول إىل المنصة من أكير من عنوان  /جهاز للدخول إىل منصتها و  اكتشاف الشر

ح أو لالستخدام من قبل طرف ثالث غير مرص / أو يزيد الشكوك بأن حساب العميل تعرض للتهكير أو الشقة و/مع السلوك الطبيعي للعميل و 

 . به

كة أسباب منطقية لالعتقاد ب( ت  .  أن العميل ينوي السماح لطرف ثالث غير مرصح به بالدخول إىل حسابهأن تتوافر لدى الشر

 : يجب أن يتضمن ادعاء العميل  -٦-١-٨

 االسم الكامل؛ ( أ

 رقم الحساب؛ (  ب

 تاريــــخ ووقت حدوث الحالة المختلف عليها؛  (  ت

 عليه؛ األمر المختلف ( Ticker)مؤشر  (  ث

 .وصف االدعاء( ج

كة رفض   -٧-١-٨  . ٦-١-٨و   ٢-١-٨االدعاء المقدم إذا لم يتوافق مع الفقرات يحق للشر

ي االدعاءات المقدمة ضد جودة الخدمة -٢-٨
 . إجراءات النظر فن

يد اإللكت.  ١.  ٢.  ٨ ي إذا كان لدى العميل أي ادعاء ضد جودة الخدمة، يحق له إبالغ قسم مراقبة الجودة عير الير
يتم  .  quality@fbs.comرون 

ي كافة 
ي ترسل إىل هذا العنوان بدقة وتأٍن من قبل فريقنا المختص بمراقبة الجودةالنظر فن

 . اإلدعاءات الت 

ي االدعاء ضد جودة الخدمة هي    -٢-٢-٨
ة الزمنية للنظر فن وفقا لنتائج التحقق، يتم إرسال إشعار بهذه النتائج إىل جهات  .  أيام عمل  ١٠الفي 

ي صفحته الشخصية كما حددها عند  
 . فتح الحساباتصال العميل ف 

 : يجب أن يتضمن ادعاء العميل  -٣-٢-٨

 االسم الكامل؛ ( أ

 رقم الحساب؛ (  ب

 تاريــــخ ووقت حدوث الحالة المختلف عليها؛ (  ت

 اسم قسم الدعم الذي كان العميل عىل اتصال معه؛ ( ث

ة  )طريقة االتصال ( ج  عير الصفحة الشخصية، الدردشة عير الهاتف، الدردشة المباشر

كة، طرق االتصال األخرىالموقع  ي للشر
ون   ؛ ( اإللكير

 . وصف الحالة وهدف االدعاء( ح

 مصدر المعلومات إلثبات صحة االدعاء   -٣-٨



FBS  اتفاقية  
 

 

 
 

FBS Markets Inc 
IFSC license IFSC/000102/460 

Address: 2118, Guava Street,  
Belize Belama Phase 1, Belize  
www.fbs.com 

15  

 

ي الحالة المختلف عليها   -١-٣-٨
ن
ي يتم ا .  يعتير ملف تسجيل المخدم المصدر األساشي للمعلومات عند النظر ف

لحصول عليها من  للمعلومات الت 

ي يتم الحصول عليها من  ملف تسجيل المخدم أولوية  
ي ذلك المعلومات التر

 
ي الحالة المختلف عليها، بما ف

 
عىل أية وسائل أخرى عند النظر ف

 . ملف تسجيل منصة العميل

 . إذا لم يحتوي ملف تسجيل المخدم عىل مالحظات متعلقة بادعاء العميل، يعتير ادعاؤه باطال -٢-٣-٨

 دفع التعويضات  -٤-٨

 . ادعاء العميل، تنفذ التسوية بدفع التعويضات بإضافتها إىل حساب تداول العميلإذا ثبتت صحة  -١-٤-٨

ي حال كان لدى العميل نية لتنفيذ فعل ولم يتمكن من ذلك لسبب ما   -٢-٤-٨
ن
 . ال تشمل التعويضات الربــح غير المستلم ف

ار غير الماىلي   -٣-٤-٨
كة األضن  . ة للعميلال تعوض الشر

كة المدفوع  - ٤-٤-٨ ي بخصوص الحالة المختلف  تضيف الشر ات إىل حساب تداول العميل خالل يوم عمل واحد من لحظة اتخاذ قرار إيجانر

 .عليها 

ي االدعاء  -٥-٨
ن
 حاالت رفض النظر ف

ي تم إرسالها أثناء صيانة المخدم ا  -١-٥-٨
ي لم تعالج والت 

ط أن يتم إرسال إشعار بخصوص ال يتم قبول االدعاءات ضد األوامر الت   لمحددة، شر

يد الداخىلي من منصة التداول أو عير أية وسيلة أخرى بما يتوافق مع الفقرة   ال يعتير عدم .  من االتفاقية الحالية ١- ٧الصيانة إىل العميل عير الير

ي مثل 
 . هذا اإلشعار سببا لالدعاءتلف 

ة الزمنية لتنفيذ ا   -٢-٥-٨ لتنفيذ األمر، وبغض النظر عن وقت  Dealerألمر بغض النظر عن الوقت الذي احتاجه الـ ترفض االدعاءات ضد الفي 

ي ملف تسجيل المخدم
 
 . ظهور مالحظة تنفيذ األمر ف

ي هذه االتفاقية وفقا للمعايير العالمية  -٣-٥-٨
ي لم يرد ذكرها فن

ي الحاالت المختلف عليها والت 
 . يتم النظر فن

ي  -٦-٨ كة إعادة حالة األمر إىل ما قبل الـ إذا تم فتح، إغالق أو تغتر  .spikeر أمر العميل بسبب تسعير خارج السوق، يحق للشر

 المخاطر  -٩
ي ذلكي

ي سوق المال العالمية، بما ف 
تبة عىل تنفيذ عمليات التداول ف   :قر العميل بأنه تم إعالمه بالمخاطر المير

 مخاطر الرافعة المالية   -١-٩

وط   التداول ضمنعند تنفيذ   -١-١-٩ ي النسبة عىل رصيد حساب تداول العميل بسبب تأثير  "  تداول المارجن"شر
قد يؤثر تغيير صغير نسبيا فن

ي مبلغ اإليداع األوىلي وأية مبالغ إضافية تم إيداعها لدعم  .  الرافعة المالية
ي حالة تحرك السوق عكس اتجاه صفقة العميل، قد يتعرض لخسارة فن

فن

اتيجيات التداول ذات الصلةيعتير العمي .  الصفقات المفتوحة  . ل مسؤوال تماما عن أية مخاطر، وعن استخدام األدوات المالية، واختيار اسير

، إضافة إلرسال أوامر إيقاف الخسارة % ١٠٠ينصح بإبقاء مستوى المارجن عند   -٢-١-٩  . لتجنب أية خسائر محتملةوأكير

اء و يقر العميل بأنه عىل دراية بالمخاطر المحتملة  .  ٣.  ١.  ٩  رأسماله األوىلي بالكامل نتيجة شر
ي تتعلق بتكبد خسائر جزئية أو حتر

أو بيع أية  /التر

داد األموال المفقودة.  أداة مالية  . يوافق العميل عىل استعداده لتحمل هذه المخاطر وعىل أنه لن يكون قادرا عىل اسي 

 داة المالية مخاطر تقلبات األ   -٢-٩

ة أو التعرض   تشهد المجموعة الواسعة من  -١-٢-٩ ي احتمال تحقيق أرباح كبير
ي األسعار خالل اليوم، وهذا يعت 

ة ف  ات كبير أدوات التداول تغير

ة عىل السواء  . لخسائر كبير

 المخاطر الفنية والتقنية  -٣-٩

هيوافق العميل عىل مخاطر خسارة المال بسبب أخطاء    -١-٣-٩ ا مما قد يحدث من  المعلومات واالتصال، األخطاء المتعلقة بالكهرباء، وغير

 . جهة العميل

ي قد تحدث بسبب  -٢-٣-٩
 : أثناء التداول عن طريق منصة العميل، يوافق العميل عىل مخاطر خسارة المال والت 

مجيات وسوء نوعية االتصال من جانب العميل؛ ( أ  أخطاء األجهزة والير

 دات العميل؛ سوء أداء مع( ب

 اإلعدادات الخاطئة لمنصة العميل؛ ( ت

ي الوقت المناسب؛  عدم(  ث
 تحديث منصة العميل ف 

ي معرفة العميل بالتعليمات المحملة ضمن المنصة( ج
 .نقص فن

 مخاطر ظروف السوق غير النظامية   -٤-٩

يد، وقد   يوافق العميل عىل أن ظروف السوق تنحرف عن النظامية أحيانا، قد يطول الزمن الالزم لمعالجة أوامر العميل، قد يتم توسيع السير

 . يختلف سعر التنفيذ عن األسعار الجارية

 مخاطر الخصائص الفنية والتقنية لمنصة التداول  -٥-٩
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ي المخدم   -١-٥-٩
ن
تعتير محاولة إرسال أي أمر لصفقة جديدة مرفوضة مع ظهور نافذة .  يوافق العميل عىل أنه يمكن تواجد صفقة واحدة ف

 ". تم قفل األمر" بالمالحظة 

المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات عن حركة األسعار هو المخدم األساسي الذي ينفذ أوامر التداول للحسابات  يوافق العميل عىل أن   -٢-٥-٩

ي منصة العميل مصدرا رسميا للمعلومات عن حركة األسعار، حيث أن . الحقيقية
ن
ن منصة  ال تعتير قواعد بيانات األسعار ف اتصاال غير مستقر بير

 . جزء من األسعار إىل منصة العميل العميل والمخدم قد يسبب عدم وصول

ي تستلمها   -٣-٥-٩
كة اعتمادا عىل األسعار الت  ي تحسبها الشر

كة المسؤول الوحيد عن  .  أسعار ضف األصول األساسية هي تلك الت  تعتير الشر

 .جميع المسائل المتعلقة بتحديد أسعار السوق

ي تقدمها الشر  -٤-٥-٩
وط عىل األسعار الت  كة لعمالئها باعتبارها الصحيحة حضا، حيث ترفض كل االدعاءات المتعلقة  يوافق العميل دون شر

كة عن أية مصادر أخرى لألسعار ي تقدمها الشر
 .باختالف األسعار التر

ي أي وقت إذا ارتأت أنه  - ٥-٥-٩
ن
كة إعادة النظر باألسعار المقدمة ف ظروف سوق "أو  /، و " أسعار خارج السوق"ا تقع ضمن تعريف  يحق للشر

ي االتفاقية الحالية و "  خطأ واضح"أو  /، و "امية غير نظ
ن
ي قسم  /تم تحديده ف

ن
، ويحق لها عكس النتائج المالية لعميالت  " األحكام والتعريفات"أو ف

 .التداول المنفذة عىل هذه األسعار

ي حالة الوقف غير المجدول    - ٦-٥-٩
ن
مجيات، يف ي األجهزة أو الير

ن
التداول بسبب فشل ف ي مخدم 

ن
كة مزامنة قاعدة لحركة األسعار ف حق للشر

كة، لكنها ليست ملزمة،  .  بيانات األسعار عىل المخدم مع مصادر أخرى من أجل استمرارية سجل حركة األسعار ي هذه الحالة، يمكن للشر
ن
ف

ة بعكس النتائج المالية لعميالت تداول العميل المنف  .ذة أثناء هذه الفي 

ي األمر الذي تم إرساله بالفعل إىل الـ /إزالة األمر إضافة لنافذة فتح/تعديل/ يوافق العميل عىل أن إغالق نافذة إرسال  - ٧-٥-٩
إغالق األمر ال يلغن

Dealer لمعالجته . 

ي حالة إرسال األمر مرة ثانية قبل استالم المعلومات عن نتائج   -٨-٥-٩
يوافق العميل عىل مخاطر تنفيذ عمليات التداول غير المخطط لها فن

ي المرة األوىل لمعالجته من قبل الـ 
 . Dealerإرساله فن

امن لمستوى األمر المعلق ومستويات  - ٩-٥-٩ ن أو أخذ الربــح، المرسل للمعالجة بعد /الخسارة و إيقاف    يوافق العميل عىل أن األمر بالتعديل المي 

ي اتجاه تعديل مستويات أوامر إيقاف الخسارة و 
 . أو أخذ الربــح للصفقة المفتوحة لهذا األمر/تنفيذ األمر، سيتم تعديله فقط فن

ي حالة إرسال أمر معلق أو أوامر إيقاف الخسارة و   -١٠-٥-٩
ي حركة األسعار،  توى الم أو أخذ الربــح للمس /يوافق العميل أنه فن

ساوي للسعر الحاىلي ف 

ي حالة وضع عالمة جديدة قرب األمر، مع استيفاء أحكام الفقرة 
 .  ٤-٥يتم تنفيذ األمر ف 

 مخاطر فشل االتصال  -٦-٩

كة  -١-٦-٩  .يوافق العميل عىل مخاطر خسارة المال بسبب كونه لم يستلم، أو استلم متأخرا، رسالة من الشر

ي غير محمية من الوصول غير المضح بهميل أن يقر الع   -٢-٦-٩
ون  يد اإللكير  . المعلومات غير المشفرة المرسلة عير الير

ي منصته خالل   -٣-٦-٩
يد الداخىلي فن ي يستلمها عير الير

كة حذف الرسائل الت   .أيام من لحظة إرسالها  ٣يوافق العميل عىل أنه يحق للشر

كة ويوافق عىل مخاطر خسارة األموال بسبب الوصول غير المضح يعتير العميل مسؤوال تماما عن شية    - ٤-٦-٩ ي تقدمها الشر
المعلومات التر

 .به ألي طرف ثالث إىل حساب التداول

 .خطر تأخير معالجة المعامالت   -٧-٩
ي معالجة المعامالت من قبل أنظمة الدفع  -١-٧-٩

 . يقبل العميل جميع مخاطر الخسائر المالية الناتجة عن أي تأخير ف 
 مسؤولية كاملة فيما يتعلق بجميع المخاطر الخاصة   -٢-٧-٩

ً
ي معالجة المعامالت، يكون العميل مسؤوال

ي حالة حدوث مثل هذا التأخير ف 
ف 

ي حساب التداول
 . ولديه خيار معالجة الدفع عير نظام دفع بديل بعدم كفاية الرصيد ف 

 مخاطر الظروف القاهرة   -٨-٩

 .يوافق العميل عىل مخاطر خسارة المال بسبب الظروف القاهرة  -١-٨-٩

 الظروف القاهرة -١٠
ابات، أعمال بما فيها عىل سبيل  )أية أفعال أو أحداث قاهرة  :  وال تقتض عىل ما يىلي تتضمن الظروف القاهرة،     - ١-١٠ المثال ال الحرص اإلضن

الحرائق،   األرضية،  الهزات  االستثنائية،  الطقس  ظروف  الفيضانات،  اإلرهابية،  اإلعمال   ، ي
المدنن والعصيان  الجماعية  ابات  اإلضن الشغب، 

ابات العمالية، الحوادث  كة  (  مجيات، الخ، اإلجراءات الحكومية، فشل االتصال وموارد الطاقة، فشل األجهزة والير الحروب، اإلضن ي تعتير الشر
والت 

  أنها كانت مسؤولة عن عدم استقرار السوق أو أسواِق واحدة أو عدة ادوات، انقطاع األعمال، تصفية أو إغالق أية سوق أو غياب الدليل عىل 

كة األسعار  ي حددت الشر
ي أية سوق أو خاللالقواعد الت 

 . هذا الحدث عن طريقها، أو تقديم أية ظروف تداول غير اعتيادية ف 

ن حدود الظروف القاهرة وحدوثها   - ٢-١٠ كة، المتالكها أرضية صلبة، تعيير كة عن حسن .  يحق للشر ي حالة حدوث ظروف قاهرة، تتخذ الشر
فن

 . نية اإلجراءات الالزمة إلخطار العميل عن هذه الظروف
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كة  يو  -٣-١٠ ي حالة حدوث ظروف قاهرة، يحق للشر
 
ي هذه االتفاقية دون الحد م ) افق العميل عىل أنه ف

ن
دون  (  ن حقوقها األخرى المحددة ف

ي أي وقت بما يىلي 
ن
 : إخطار خىطي مسبق القيام ف

 زيادة طلبات المارجن؛ ( أ

كة صحيحا؛ ( ب  إغالق واحدة أو كل الصفقات المفتوحة عىل السعر الذي تجده الشر

ام بهذه األحكام؛ ق أو تعديل تطبيق واحد أو كل أحكام هذه االتفاقية طالما أن الظروف التعىلي (  ت كة االلير   قاهرة ال تتيح للشر

ي مثل هذه (  ث
ن
ي هذه اإلجراءات ف

ن
كة صالحية النظر ف كة، يوافق العميل والعمالء اآلخرون عىل أن للشر اتخاذ أو عدم اتخاذ إجراءات ضد الشر

 الظروف؛ 

الن(  ج القاهرة، من  إعادة  الظروف  العميل، تحت هذه  ي نتائج عمليات تداول 
 
أو  /خالل تغيير األسعار، فتح ظر ف الصفقات واألوامر،  إغالق 

 . الحذف الكامل لألوامر

 المحتويات عودة إىل 
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كة إ  كة "، المشار إليها هنا بـ .FBS Market Incن شر ي  IB، والعميل الذي فتح حساب "الشر
 
، المشار إليه هنا بـ   www.fbs.comف

يك" ي اتفاقية " األطراف"، المشار إليهما معا بـ " الشر
ن
اكة، دخال ف  : التالية  الشر

 : األحكام العامة -١
 . تشكل هذه االتفاقية جزءا ال يتجزأ من اتفاقية العميل -١-١

وري  -٢-١ يك، من الرصن  :  لتكون مسجال كشر

ي  -١-٢-١
ونن كة اإللكي   . إنشاء صفحة شخصية عىل موقع الشر

اكة -٢-٢-١  .  الموافقة عىل هذه االتفاقية واستالم إيميل التأكد من افتتاح حساب شر

اكة شخىصي  IDاستالم رقم  -٣-٢-١  .شر

ي أي وقت  -٤-٢-١
ن
يك الشخصية ف كة أن تطلب صورة الهوية الشخصية، أو أية وثائق أخرى، لتأكيد بيانات الشر  .  يحق للشر

ف للوسيط يجوز ،IB حساب فتح بعد-٣-١ كة موقع عىل متاحة ترويجية مواد أي تحديد الُمعرِّ ي  حسابها  أو الشر
 
 وسائل من أي ف

، التواصل ، موقعه عىل ووضعها  االجتماعي ي
ون    أو االلكير

ً
 .QR رمز أو به  الخاص اإلحالة رابط استخدام ذلك، من بدال

وط الفقرة    -٤-١ اكة نشطا ٢-١بعد استيفاء شر يك أثناء  .  ، يعتير حساب الشر ي للشر
ونن يد اإللكي  ي إىل الير

يتم إرسال إشعار ضمن إيميل تلقان 

 . عملية التسجيل

يك  -٥-١ كة والشر ي ا يتعهد كل من الشر
ن
ك لجذب العمالء إىل التداول ف ام بالتنسيق المشي  ن لسوق واستخدام أدوات التداول المقدمة من  بااللي 

كة  . الشر

و   -٦-١ ام باألحكام والشر ن كة، إضافة لاللي  ام ببنود هذه االتفاقية، أي أن يبحث عن عمالء جدد ويجذبهم للتداول مع الشر ن يك بااللي  ط يتعهد الشر

ي هذه 
ي هذه االت .  االتفاقية  األخرى الواردة فن

اماته المنصوص عليها فن ن ط أن يجذب العمالء  عند أداء الي  يك التضف بحرّية شر فاقية، يمكن للشر

كة  . إىل الشر

كة  -٧-١ وط عىل أن كل العمالء الذين يقوم بجذبهم هم عمالء للشر يك دون شر  .يوافق الشر

 تنسيق األطراف  -٢
اكة عملال تشير هذه االتفاقية بأية طريقة    -١-٢ يك استخدام اسم  .  إىل عالقات أو شر كة، شعارها أو أية مواد محفوظة  ال يمكن للشر الشر

كة خطيا عىل ذلك ي ذلك اإلعالن، الرسومات، بطاقات العمل، اإلعالنات، المنشورات، إال بعد موافقة الشر
ي أي مكان، بما ف 

يمكن  . الحقوق ف 

يك أن يقوم باستخدام أدواته   يكللشر كة مع امتيازاته كشر ي أية محافل كعميل للشر
يمنع استخدام أية حالة  .  فقط  ونشاطاته وتقديم نفسه فن

كة. تعريفية أخرى ويجية المصممة خصيصا له من قبل الشر يك استخدام المواد الي   . يحق للشر

كة مسؤولة عن أي مما يىلي تحت أية ظروف  -٢-٢
 :  ال تعتير الشر

يك  -١-٢-٢  . أو اتفاقية العميل/بما يخالف أحكام هذه االتفاقية و   أية ترصفات للشر

كة أية نش  -٢-٢-٢ ي تقدمها له الشر
يك خارج االمتيازات التر  .اطات للشر

يك  -٣-٢-٢ ر يلحق بأي طرف ثالث بسبب خطأ يرتكبه الشر  .  أية خسارة أو ضن

امه بالفقرة   -٤-٢-٢ ن ي الي 
يك سببه الفشل فن  .  قيةمن هذه االتفا   1-3أية ادعاءات للشر

م األطراف ببنود هذه االتفاقية و   -٣-٢ ن  .إال إذا أعيدت صياغتها بطريقة أخرى وتوقيعها أو اتفاقية العميل /تلي 

 حقوق وواجبات الشريك   -٣
كة -١-٣ يك بما يىلي للحصول عىل مخصصاته المالية من الشر

 : فور الموافقة عىل هذه االتفاقية، يقوم الشر

كةيقوم   -١-١-٣ ويــــج للشر  .  بالي 

كة  -٢-١-٣ ن بلده لجذب عمالء جدد إىل الشر  .  يقوم بكل النشاطات المتوافقة مع قوانير

كة، خدماتها، امتيازاتها وأية معلومات أخرى مرتبطة بهذا  -٣-١-٣  .إعالم العمالء الجدد بنشاطات الشر

ج  -٤-١-٣ العناوين،  فيها  بما  الجدد،  للعمالء  كة  الشر عن  معلومات  وتقديم  الشر االتصال،  االستفادة من هات  والخاصة ألحكام  العامة  ط 

كة  .  خدمات الشر

كة    - ٥-١-٣ ي للشر
ونن ، أقسام الموقع، أين يمكن إيجاد المعلومات فيه،  (www.fbs.com)تزويد العمالء الجدد بمعلومات عن الموقع اإللكي 

ورة  . التعليقات والتوضيحات عند الرصن

يعات والقوأن تتوافق نشاطات  -٢-٣ يك مع التشر ي بلد إقامتهالشر
 . انير  ف 
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ة  -٣-٣ كة عن أية معلومات متعلقة بنشاطاته مباشر يك إبالغ الشر  . يحب عىل الشر

كة  -٤-٣ يك جذب العمالء إىل الشر  .  يجب عىل الشر

وط التالية   -٥-٣ يك إذا تم استيفاء الشر كة من قبل الشر  :  يعتير أن العميل قد تم جذبه إىل الشر

ي ا   -١-٥-٣
ن
كة عير رابط شخىصي يسجل العميل حسابه ف يك( Referral Link)لشر  .  يرسله له الشر

ي  المعرف الوسيط معلومات بإرفاق العميل يقوم  -٢-٥-٣
 
 الوسيط  عليها  حصل كما  لتسجيله الشخصية  صفحته حساب  إعدادات ف

ي  تداول، سجل للعميل يكون عندما  للطلب، االمتثال يتم .المسم المعرف
 
ي  تنفيذه حالة ف

 
ي  العميل تسجيل منذ أيام 7 غضون ف

 
 ف

www.fbs.com المحمول الهاتف تطبيقات من أي أو "FBS - أو "التداول وسيط "FBS Trader"  مسجل غير  العميل يكون وعندما 

ي  .مختلف معّرف وسيط لدى بالفعل
 
ي  المعرف الوسيط عن االنفصال/بالربط القيام للعميل يمكن تداول، سجل وجود عدم حالة ف

 
 أي ف

 .وقت

ي  .-٣-٥-٣
 
  اعتباره فسيتم الجديد، التداول حساب بتسجيل المعرف الوسيط عليه حصل الذي  العميل قيام حالة ف

ً
 حساب أنه عىل تلقائيا

ي  أو/و العميل يتغير  لم ما  المسم، المعرف بالوسيط (مرفق ) مرتبط
 .جديد تداول حساب تسجيل أثناء المعرف الوسيط يلع 

كة تحتفظ-٦-٣ ي  بالحق الشر
 
 عىل  العميل تسجيل تم أن منذ عمل أيام 7 خالل المعرف الوسيط عليه حصل الذي العميل تسجيل ف

www.fbs.com المحمول الهاتف تطبيقات من أي أو "FBS - Trading Broker" أو "FBS Trader".  ي
 
 عىل يجب  الحالة، هذه ف

ح معير   عميل اكتساب حقيقة إثبات المعرف الوسيط   التسجيل فشل سبب وشر
ً
 .االتفاقية هذه من 3.5 للبند وفقا

كة   -٧-٣ ويجية للشر يك أن يقدم أدواته الي   . إلقرارها قبل البدء بالحمالت اإلعالنية( بما فيها بطاقات العمل)يجب عىل الشر

كة  -٨-٣ ويــــج للشر يك من استخدام أية طرق دعائية مخالفة للقانون للي   :  يمنع منعا باتا استخدام ما يىلي .  يمنع الشر

ويــــج النشطة   -١-٨-٣  ؛ APSنظم الي 

 ؛ (  بما فيها اإلباحية)اإلعالن عىل المواقع الالأخالقية  -٢-٨-٣

يك ؛   -٣-٨-٣ ن بلد إقامة الشر ونية غير المتوافقة مع قوانير
 اإلعالن عىل المواقع اإللكي 

ي المجهول والمؤذ  –السبام  -٤-٨-٣
ونن يد اإللكي   ي ؛ الير

ح المخاطر والخدمات للعمالء ؛ اإلعالن المتضمن وصف الخدمات بشكل مشوه أو ناقص، أو  -٥-٨-٣ ي شر
 القصور ف 

يك ؛   -٦-٨-٣ ي بلد إقامة الشر
ن فن  اإلعالن المتضمن معلومات خاطئة أو منقوصة، أو عدم موافقة القوانير

كة ؛    -٧-٨-٣  أية نشاطات أخرى قد ترصن بسمعة الشر

وعة  -٨-٨-٣  . أية نشاطات ترويجية غير مشر

يك ما يىلي  -٩-٣
 : ال يحق للشر

 .الخ fsb ،ffbs ،fbss: أو أي نمط منها، مثال" FBS"أو استخدام عالمة /يل و تسج  -١-٩-٣

ي عمل و -٢-٩-٣
 .الخ fsb ،ffbs ،fbss: أو أية أنماط أخرى منه، مثل " FBS"أو استخدام اسم /التسجيل فن

كة المباشر    -٣-٩-٣ يك من استخدام رابط الشر ي أنظمة   (  Referral Link)أو رابطه الشخصي  (  URL)يمنع الشر
غوغل، ياهو، اليف )  PPCفن

ويجية لطلبات العالمة التجارية، .(الخ ي . للحمالت الي 
ونن وعة لجذب العمالء إىل الموقع اإللكي   . كما يمنع استخدام أية طرق أخرى غير مشر

يك   -٤-٩-٣ كة ( IB)ليس ألي شر ي إنشاء أي تطبيق باستخدام اسم أو لوغو الشر
 .FBSالحق فن

يك  -٥-٩-٣  «. Google Ads»من استخدام إعالنات البحث المدفوعة بما فيها « Introducing Broker»يمنع الشر

يك أداء أية عمليات نقدية مع العمالء   -١٠-٣  .(. بما فيها قبول المبالغ، البطاقات المرصفية أو محافظ النقود، الخ) ال يحق للشر

يك الحفاظ عىل الشية فيما يتعلق بن   -١١-٣ كة ويجب عىل الشر ي االطالع عليها  أو معلوماتها،/ شاطات الشر
ي سيملك الحق فن

 . والت 

كة  -١٢-٣ ي قد ترتد بنتائج سلبية عىل الشر
ة عن أية حقائق يطلع عيها، والت  كة مباشر يك إبالغ الشر  .  يجب عىل الشر

يك، يجب عليه  -١٣-٣ كة فيما يتعلق بنشاطات الشر ي حال وجود ادعاءات يقدمها العمالء إىل الشر
 .  معالجتها بنفسه فن

ي سوق البورصة قبل توقيعه اتفاقية العميليجب   -١٤-٣
يك تحذير العميل من مخاطر التداول فن  .عىل الشر

يك بتقديم أية نصائح و  - ١٥-٣ كة الشر اتيجياته، أو التأثير عىل قراراته  /أو توصيات للعميل فيما يتعلق بعمليات التداول و / ال تنصح الشر
أو اسي 

كة .  خرىبأية طريقة أ   . مسؤولة عن نتائج مثل هذه النصائح والتوصياتال تعتير الشر

ات إخبارية أو مالحظات، أو   -١٦-٣ ي مجال اإلعالم، إصدار، أو إرسال أية نشر
ي نشر أية مواد فن

يك نشر أو مشاركة أو المساهمة فن ال يحق للشر

ي المجالت، والمواقع 
ي كتابة أية مواد صحفية، أو فن

ها المساهمة فن كةالشخصية أو المنتديات وغير ي قد تض  بسمعة الشر
 . ، والتر
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ي سيقدمها لهم  -١٧-٣
يك بإعالمهم باالمتيازات الت  م الشر ن ي أية عالقة مع العمالء، يلي 

ن
   . قبل الدخول ف

 حقوق وواجبات الشركة  -٤
ي تنفيذ أحكام هذه االتفاقية  -١-٤

ن
يك ف كة بتقديم المساعدة للشر م الشر ن  .تلي 

ن   -٢-٤ كة بدفع مستحقات تلي  ي هذه االتفاقيةم الشر
 
يك كما هو موضح ف  . الشر

كة-٣-٤  طلبه  أو/و الشخصية صفحته من العمولة  تقرير عىل الحصول المعرف الوسيط يستطيع .والحسابات التعامل عن مسؤولة الشر

يد عير  ي  الير
ون   .الرسمي  اإللكير

كة بفتح حسابات حقيقة لل   -٤-٤ م الشر ن يك  تلي  وط اتفاقية العميلعمالء الذين يجذبهم الشر  .بالتوافق مع أحكام وشر

كة  -٥-٤ ي تقدمها الشر
ويد العمالء بالقدرة عىل إجراء عمليات التداول عير تسجيل الدخول وكلمات المرور الت  ن كة بي  م الشر ن  .  تلي 

كة بأرشفة كامل عمليات تداول العميل  -٦-٤ م الشر ن  .  تلي 

كة   -٧-٤ يك يت يحق للشر ويجية لجذب العمالءاستالم تقرير كامل من الشر  . ضمن نتائج حمالته الير

ي جذب   -٨-٤
ن
يك ف ي حال فشل الشر

ن
كة إلغاء االتفاقية ف ن خالل    ٥يحق للشر يك ٩٠عمالء نشطير  . يوما من تسجيله كشر

ي الئحة العمالء الذين  -٩-٤
ن
ن ف كة إقصاء واحد أو أكير من حسابات العمالء المسجلير ي حال لم    يحق للشر

 
يك بجذبهم، ف يتم اإليداع قام الشر

ي الحسابات المذكورة خالل 
 
ي الصفحة الشخصية للعميل ٣٠ف

 
 . يوما من تسجيلها ف

يك بجذبهم -١٠-٤ كة إلغاء العميل من الئحة العمالء الذين قام الشر وط هذه االتفاقية، يحق للشر ي استيفاء شر
ن
يك ف ي حال فشل الشر

ن
 .  ف

كة إبال  -١١-٤ ي هذه االتفاقيةغ العمالء أن الوسيط يستلم يحق للشر
 
كة عن تداوالتهم، كما هو موضح ف  .   مخصصات شهرية من الشر

التداول   -١٢-٤ أو  أو االحتيال  السلوك  السوق أو سوء  ارتكاب شكل من أشكال إساءة استخدام  ارتكب أو حاول  العميل قد  أن  اعتقدنا  إذا 

ف،  باستخدام معلومات من الداخل أو اضطراب السوق أو غير ذلك؛ يجوز لنا،    لتقديرنا الخاص والمطلق، دون إشعار الوسيط الُمعرِّ
ً
وفقا

 القيام ببعض اإلجراءات التالية )بالقدر الذي يسمح به القانون(: 

ي أنها قد نتجت عن أي من هذه األنشطة؛  •
 الحجز عىل أي أموال يشتبه ف 

 للوسيط الُمعّرف لهذا العميل؛  •
ً
 إلغاء العمولة المستحقة سابقا

 لوسيط المعّرف؛ فصل العميل عن ا  •

يك هذه مع الوسيط المعّرف للعميل؛ و/أو  •  إنهاء اتفاقية الشر

ي نراها مناسبة.  •
 اتخاذ اإلجراءات األخرى التر

كة طلبت إذا   -١٣-٤ كة يحق  وإال  ساعة، ٢٤ خالل إرسالها  العميل عىل يجب ،(للبطاقة ضوئية نسخ) إثباتا  الشر  تلقائيا  ارتباطه فك للشر

ي  البطاقة عن صور بإرسال يقوم أن إىل
اكة عمولة أية إضافة تتم ال .ارتباطه إعادة يتم بذلك، قيامه عند .بموجبها  باإليداع قام التر  عن شر

ة ي  الفير
 .االرتباط فك فيها  تم قد كان التر

وطها   -١٤-٤ ي استيفاء شر
يك ف  ي حال فشل الشر

كة إلغاء االتفاقية ف   .يحق للشر

ن األطراف دون إشعار مسبق   - ١٥-٤ ي إنهاء هذه االتفاقية بير
ن
كة الحق ف يك فإن للشر ي حالة مخالفة أي من أحكام هذه االتفاقية من قبل الشر

فن

يك    IBوحظر حساب   يك وإلغاء جميع البونصات وجميع عموالت الشر اكة جميع العمالء المرتبطير  بالشر يك وفك ارتباط شر الخاص بالشر

يكإ   .المرتبطة بعمالئه ها من المكافآت للشر كة المتعلقة بتحويل العموالت وغير امات الشر الير  إنهاء  ي 
إنهاء هذه االتفاقية يعت  وفقا لهذه  .  ن 

وط فإن قواعد وأحكام هذه االتفاقية المتعلقة بالخصوصية تبف  سارية المفعول بغض النظر عن إنهاء االتفاقية  . الشر

كة إلغاء تنشيط حساب الشر     -١٦-٤ يك باستخدامه ألكير من عام ميالدي واحد  يحق للشر بما يتضمنه ذلك عىل سبيل )اكة إذا لم يقم الشر

كة سوف  (.  المثال ال الحرص عمليات تسجيل الدخول، تغيير اإلعدادات، سحب العمولة، وما إىل ذلك ي أن الشر
إن إلغاء تنشيط الحساب يعتن

 . تتوقف عن حساب العمولة، وستتم أرشفة الحساب

كة و/أو كانت نتيجة  ي     -  ١٧-٤ ي تقديم المستندات المطلوبة من قبل الشر
كة فصل العميل عن الوسيط المعرف إذا فشل العميل ف  حق للشر

كة ملزمة بإبالغ الوسيط الُمعّرف عن سبب عدم إتمام فحص  KYCفحص "اعرف عميلك ) (" الخاص بالعميل غير مرضية. لن تكون الشر

 بالعميل بطريقة مرضية. (" الخاص KYC"اعرف عميلك )

يك مع    - ١٨-٤ اتفاقية الشر إنهاء  كة  كة عن تقديم الخدمات وتقديم المنتجات للعمالء من دول/مناطق معينة، يحق للشر إذا توقفت الشر

ي دولة/منطقة محظورة أو يجذب عمالء لهذه البلدان/المناطق. 
 وسيط معّرف مسجل ف 

 ود امتيازات الشريك  قي -٥
كة يمنع عىل ال  -١-٥ ، ما لم يحصل عىل موافقة مسبقة من الشر يك ما يىلي

 :  شر

كة، أو إلزامها بأي من ذلك -١-١-٥ امات باسم الشر ن  . القيام بأية الي 
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كة/تقديم أية ضمانات و   -٢-١-٥  . أو وعود، أو اإلدالء بأية ترصيحات عن المدفوعات أو أية اتفاقيات تقرها الشر

كة و   -  ٣  - ١-٥ ونية للشر ها من  /فيما يتعلق باستخدام أي محتوى متوفر عىل المواقع اإللكير أو تطبيقاتها الخاصة بالهواتف المحمولة، وغير

اع،   االخي  براءات  التجارية،  العالمات   ، الطبع والنشر الحرص، حقوق  المثال ال  ي ذلك عىل سبيل 
ن
بما ف بنا،  الخاصة  الفكرية  الملكية  حقوق 

امج، الرموز واأليقونات، الشعارات، األحرف، النماذج، أشار التداول، األزرار، مخططات األلوان  ت الخدمةعالما  ، األسماء التجارية، رموز الير

ها  يك  .  والرسومات، وغير كة دون موافقة خطية  «  Introducing Broker»ال يحق للشر استخدام أي من حقوق وأصول الملكية الفكرية للشر

كةمسبقة من طر التطبيقات أو  .  ف الشر كة أو أسماء تطبيقاتها أو وصف هذه  ُيحظر تماما استخدام أسماء نطاقات مماثلة لما تملكه الشر

كة و ونية للشر يعتير انتهاك .  أو تطبيقاتها الخاصة بالهواتف المحمولة/الكلمات المفتاحية أو الصور والفديوهات المتواجدة عىل المواقع اإللكي 

ن  .  ق فاضح لهذه االتفاقيةمثابة خر هذه القاعدة ي  ي هذه الحالة إنهاء االتفاقية مع تطبيق أحكام الفقرتير
ن
يك    5.  5و    4.  5يجوز ف منها بحق الشر

«Introducing Broker »وحسابه. 

يك من   -٢-٥  :  يمنع الشر

ي الصفحة الشخصية  -١-٢-٥
ن
كة والمتاحة ف ويجية المقدمة من الشر ي حال  .  تعديل رمز المواد الي 

ن
كة إلغاء هذه االتفاقية ف القيام بهذا، يحق للشر

يك  .  ومستحقات الشر

ن    -٣-٥ ي الفقرتير
ن
 .سنوات من إلغائها   ٥من هذه االتفاقية ساري المفعول عند توقيع االتفاقية وحت    ٢-٥و   ١-٥يعتير ما ذكر ف

وط هذه  -٤-٥ ي استيفاء شر
ن
يك ف كة ألية دعاوي كنتيجة لفشل الشر ي حال استالم الشر

ن
، يقوم  (بما فيها النشاطات غير المرصح بها )تفاقية اال ف

يك بتعويض كامل النفقات   كة(  الخسائر)الشر ي قد تلحق بالشر
ي قد تتحملها الستعادة  .  الت 

كة بالنفقات الت  ي هذه الحالة، تعرف خسائر الشر
ن
ف

كة عادة خالل ممارسة ع( خسائر حقيقية)حقوقها ومصالحها  ا الطبيعي والذي قد يتأثر ويؤثر عىل سمعتها  ملهإضافة للربــح الذي تجنيه الشر

ام بأحكام هذه االتفاقية ي االلير 
 
يك ف كة كتعويض. كنتيجة لفشل الشر اض عىل مبلغ الخسارة الذي تطلبه الشر يك االعي   .ال يحق للشر

ي حت  يتم تغطية كافة    -٥-٥
كة حظر حسابه الحقيف  وط هذه االتفاقية، يحق للشر يك لشر ي حال خرق الشر

كة تغطية  .  سائرالخفن يحق للشر

ي هذه االتفاقية و 
يك من مستحقاته الشهرية أو أية مدفوعات أخرى مشار إليها فن ي قد يتسبب بها الشر

 .  أو اتفاقية العميل/الخسائر الت 

ن تحت وكالته    -٦-٥ يك وأحد المسجلير ن الشر ي حال تطابق البيانات بير
يد ا :  عىل سبيل المثال ال الحرص )فن ، رقم الهاتف،  إللالعنوان، الير ي

ون  كير

ها   IPعناوين   ن أو أكير من عنوان  .  ، يتم إلغاءه من الئحة العمالء الذين جذبهم(وغير ن حقيقيير ي حال رصد حسابير
نفسه، يتم اعتبارهما    IPفن

affiliates ( تسجيل أتوماتيكي) وال يتم دفع أية مستحقات عنها ،. 

كة طلب التحقق من الصفحة  -٧-٥ يك واستلم عمولة عنهم، قبل الموافقة عىل سحب  الشخصية لكل ا يحق للشر لعمالء الذين جذبهم الشر

يك  . المال من حساب الشر

ي تستخدم الممارسة المعروفة باسم تضخيم الحساب    -  ٨-٥
، ال يتم دفع أية عموالت كما يتم فصل «churning»فيما يتعلق بالصفقات الت 

ي (  العمالء)العميل  
، عىل سبيل المثال ال الحرص ، تنفيذ الصفقات من خالل حساب العميل «churning» م الحساب  يتضمن تضخي. المعتن

ي حالة القيام بمثل هذا األمر و.  لغرض وحيد هو إنشاء العموالت
ي حسابات العمالء الذين يقدمهم الوسيط،  /فن

أو أي نشاط تداوىلي آخر فن

ة إنهاء ا للريبة، يحق لألخير كة مثير الوسيط وفقا لذلك،  (  عموالت )أو إعادة حساب أو حجب عمولة  /اقية وهذه االتف  والذي قد تجده الشر

كة  . وبما يتماشر مع تقديرات الشر

 مبادئ عمل الشريك وجذب العمالء   -٦
كة، كما هو موضح   -١-٦ كة، متضمنا معلومات عن السوق المالية وخدمات الشر ي مخصص لنشاطات الشر

ونن يك إنشاء موقع إلكي  يحق للشر

ي الفقرة 
 .  هذه االتفاقية  من 3فن

يك   -٢-٦  :  بإحدى الطرق التالية(  الئحة العمالء)يتم تسجيل العمالء وإضافتهم إىل مجموعة العمالء الذين جذبهم الشر

كة( Referral Link)يستخدم العميل رابطا شخصيا   -١-٢-٦ ي للشر
ونن  . للدخول إىل الموقع اإللكي 

ي  المعرف الوسيط معلومات تقديم عند المسم المعرف بالوسيط االرتباط اختيار للعميل يجوز. ٢.  ٢.  ٦
 صفحته حساب إعدادات ف 

ي  الشخصية
وط جميع استيفاء حالة ف   :التالية الشر

يك آخر    - ي الفقرة  )أال يكون العميل مسجال بالفعل ضمن ارتباطات شر
ي تلك الحالة يجب عىل العميل اتباع اإلجراءات المنصوص عنها فن

. ٦فن

٣. ٢ .). 

ي أي من الحسابات المدرجة ضمن صفحته الشخصية  -
يستثتن من ذلك صفقات التداول ضمن .  أال يملك العميل صفقات تداول سابقة فن

 .البونصحسابات 

 من حساباته الحقيقية، يعتير الطلب مقبوال إذا تم إرساله خالل  -
ي واحد أو أكير

م تقويمية  أيا  ٧إذا كان العميل يملك صفقات تداول سابقة فن

 . www.fbs.comمن لحظة تسجيل العميل عىل موقع 

اكة مسجال قبل تسجيل العميل لحسابه عىل موقع أن يك -  . www.fbs.comون حساب الشر
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ف الوسيط اسم تحت المسجل للعميل يجوز. ٣.  ٢.  ٦ ف الوسيط تغيير  الُمعرِّ ف الوسيط معلومات تقديم عند الُمعرِّ ي  الُمعرِّ
 
 إعدادات ف

ي  به الخاصة الشخصية صفحته حساب
 
وط جميع استيفاء حالة ف  :التالية الشر

ي أي من الحسابات المدرجة ضمن صفحته الشخصية  -
ن
يستثت  من ذلك صفقات التداول ضمن   .أال يملك العميل صفقات تداول سابقة ف

 .حسابات البونص

 من حساباته الحقيقية، يعتير الطلب مقبوال إذا تم إرساله خالل  -
ي واحد أو أكير

ن
أيام تقويمية   ٧إذا كان العميل يملك صفقات تداول سابقة ف

 . www.fbs.comمن لحظة تسجيل العميل عىل موقع 

اكة مسجال قبل تسجيل العميل لحسابه عىل موقع أن يكون حساب ال -  . www.fbs.comشر

ف الوسيط ترك للعميل يحق  -٣-٦   يصبح بهوأن الخاص الُمعرِّ
ً
  عميل

ً
ا كة مباشر ي  للشر

 
ي  .وقت أي ف

 
 الوسيط عن العميل فصل حالة ف

ي  مذكور هو كما  أخرى مرة آخر ُمعرف وسيط بأي إلحاقه إعادة يمكن ال الُمعرف
 
 .االتفاقية هذه من .6.2.3 الفقرة ف

يك    -٤-٦ ي حسابه  ال يحق للشر
 
اكة  (  حساباته) استالم أية مستحقات عن التداول ف الخاصة، أو الحسابات العائدة ألقاربه أو أية أطراف شر

يك فردا أو كيانا قانونيا ) أخرى   (. سواء كان هذا الشر

 عموالت ورسوم الشريك  -٧
كة تدفع-١-٧  اكة عمولة الشر ي  المحددة بالقيمة الشر

 
 (وإغالقها  فتحها  تم صفقة) مكتملة صفقة كل عن االتفاقية، هذه من .7.3 الفقرة ف

ي  منفذة
 
يك استقطبه الذي ،(FBS Trader و MT5 و MT4 حسابات) للعميل مفرد حساب أي ف كة، مع للعمل الشر  باستثناء  الشر

ي  الصفقات
  إغالقها  تم التر

ً
  أو جزئيا

ً
  إغالقا

ً
 .مضاعفا

ن   -١-١-٧  . ٣-٧و   ٢- ٧يتم حساب العمولة ودفعها بالتوافق مع الفقرتير

يك عن كل العمالء الذين قام بجذبهم مرة واحدة كل   -٢-٧  .   ساعة  ٢٤يتم حساب ودفع عمولة الشر

اكة   -٣-٧  : عمولة الشر

مفتوحة ومغلقة( منفذة من قبل العميل الذي تم  سنت / لوت لكل معاملة تامة )صفقة    10بالنسبة لحسابات السنت، تصل حتر   -١-٣-٧

سنت. يجب أن يكون الفرق بير  سعري افتتاح    1جذبه. الحد األدن  لمبلغ عمولة الوسيط المعّرف الذي يدفع عىل حسابات السنت هو  

 نقطة بغض النظر إذا كانت رابحة أم ال.  59وإغالق الصفقة المنتهية أكير من  

كاء من كولومبيا و جنوب أفريقيا عىل حساب التداول السنت  قاعدة الفرق ال تنطبق عىل ا  كاء من جنوب إفريقيا وكولومبيا. عمولة الشر لشر

ي المعاملة التامة، أي، يتم إضافة رصيد العمولة ألي معاملة تامة. 
حسب دون مراعاة الفرق بير  سعر الفتح وسعر اإلغالق ف 

ُ
 ت

 .استقطابه تم الذي العميل نفذها  (وإغالقه  فتحه تم أمر) مكتملة صفقة كل عن لوت/أمريكيا  دوالرا  ٨٠ حتر  "ميكرو" لحسابات -٢-٣-٧

 .ال أم رابحة كونها  عن النظر بغض نقطة ٥٩ يتخىط أن يجب المكتملة للصفقة واإلغالق االفتتاح سعري بير   الفرق

يد و الغير محدودة تصل    - ٣-٣-٧ /لوت لكل صفقة كاملة )أمر تم فتحه ثم    10حتر  بالنسبة للحسابات "العادية" و زيرو سير دوالر أمريكي

 إغالقه( ينفذها العميل الذي تم جذبه. 

 لم يعد بإمكان العمالء فتح حسابات غير محدودة.  

 العمولة عىل الحسابات غير المحدودة المفتوحة سابقا مماثلة لعمولة الحساب العادي.  

ال اكة، يجب أن يكون  المنتهية أكير من  للحصول عىل عمولة الشر نقطة بغض النظر إذا كانت    59فرق بير  سعري افتتاح وإغالق الصفقة 

 رابحة أم ال. 

كاء من كولومبيا و جنوب أفريقيا عىل حساب التداول العادي   كاء من جنوب إفريقيا وكولومبيا. عمولة الشر قاعدة الفرق ال تنطبق عىل الشر

حسب دون مراعاة الفرق بير  سعر الفتح وسع
ُ
ي المعاملة التامة، أي، يتم إضافة رصيد العمولة ألي معاملة تامة. ت

 ر اإلغالق ف 

تحت و أغلقت( منفذة من قبل العميل الذي    3تصل حتر  ، ECNبالنسبة لحسابات  -٤-٣-٧
ُ
ي ف

دوالر / لوت لكل معاملة تامة ) للصفقة التر

 نقطة بغض النظر إذا كانت رابحة أم ال.  59المنتهية أكير من تم جذبه. يجب أن يكون الفرق بير  سعري افتتاح وإغالق الصفقة 

 تنفيذه يتم (إغالقها  ثم فتحها  تم صفقة) كاملة معاملة لكل لوت/$5 إىل األقىص الحد يصل ،"Crypto" لحسابات بالنسبة -٥-٣-٧

ي  اإلغالق وسعر االفتتاح سعر بير   الفرق يتجاوز أن  يجب .مكتسب عميل بواسطة
 كونها  عن النظر بغض نقطة 59 الكاملة الصفقة ف 

 .ال أم مربحة

/لوت عن كل صفقة مكتملة )أمر تم فتحه وإغالقه( نفذها العميل الذي تم إحضاره.  20حسابات "برو" تصل حتر    -٦-٣-٧  دوالر أمريكي

 يتم (إغالقها  ثم  فتحها  تم صفقة) كاملة معاملة لكل لوت/$10 إىل األقىص الحد  يصل ، "FBS Trader" لحسابات بالنسبة - ٧-٣-٧

ي  اإلغالق وسعر االفتتاح سعر بير   الفرق يتجاوز أن يجب .مكتسب عميل بواسطة تنفيذها 
 عن النظر بغض نقطة 59 الكاملة الصفقة ف 

 .ال أم مربحة كونها 
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إذا تم استالم عمولة الشراكة عن أوامر الشراء والبيع المفتوحة في السوق لنفس األداة بنفس الوقت، يحق للشركة أن تعتبر ذلك احتياال    -٤-٧

   .المعني( العمالء)من قبل الشريك وأن تلغي عمولة الشراكة المدفوعة له وتفك ارتباط العميل 

يك عن عميل واحد    -٥-٧ ة  %  ٣٠إذا تجاوزت عمولة الشر يك لفي  شهور قبل أن يرسل طلب السحب، يحق    ٦إىل    ١من العمولة الكلية للشر

كة إلغاؤها   .للشر

يك عن حساب عميل واحد    -٦-٧ كة أن تعدل العمولة إىل %  ٦٠إذا تجاوزت عمولة الشر ي هذا الحساب، يمكن للشر
ن
من مبلغ اإليداع الكىلي ف

ي هذا الحساب%  ٦٠أقل من  
ن
 . من اإليداع الكىلي ف

تتجاوز    -٧-٧ أن  يك  الشر لعمولة  يمكن  المحدد%  ٥٠ال  الشهر  العمالء خالل  متوسط رصيد حسابات  الرصيد .  من  متوسط  يتم حساب 

(average Equity  ) كما يىلي : 

 

 

 ، حيث 

E  -  متوسط الرصيد ،average Equity 

1E -  ،ي بداية الشهر لكل حسابات العمالء
ن
 الرصيد ف

2 E -  ي نهاية الشهر
  .لكل حسابات العمالءالرصيد فن

ي الفقرة  -٨-٧
يك ١-٧إن العمولة المذكورة فن كة للشر ي تدفعها الشر

يك المطالبة بها .  هي العمولة الوحيدة الت   .  ال عموالت أخرى يحق للشر

يك بالدوالر األم  -٩-٧ يك تدفع عمولة الشر  .  ريكي مهما كان بلد إقامة الشر

ي يستحقها عن تداول العمالء الذين يفعلون خيار    -١٠-٧
يك الت  ي تحسب مع : بالطريقة التالية" Fix Rate" تحسب عمولة الشر

العمولة الت 

وبا بـ   ن االعتبار حجم التداول مرصن  (. نسبة السعر الثابت مقسما عىل السعر الحاىلي )األخذ بعير

ف ) - ١١-٧ ع السحب األوىلي لعمولة الوسيط الُمعرِّ
َ
فير  من إندونيسيا  ( عن طريق بطاقات الخصم/االئتمان. يجب عىل الوسطاءIBُيمن الُمعرِّ

ف ألول مرة إىل حساباتهم المضفية المحلية.  يا وفيتنام وتايالند سحب عمولة الوسيط الُمعرِّ  ومالير 

يك من خالل /تنفيذ اإليداعيتم   - ١٢-٧ يك  . الجدول الذي يحدده نظام المدفوعات المستخدمالسحب من حساب الشر ي حال استالم الشر
فن

ي يتم اإليداع فيها باستخدام بطاقات االئتمان
، قد يتم تمديد الوقت حت   /عمولة من حسابات العمالء الت  يوم عمل مع    ٤٥السحب اآلىلي

كة عند الض  .رورةإبالغه من قبل الشر

كة أ -١٣-٧ ي ظروف استثنائية، يحق للشر
يكفن  .ن تحدد من جانب واحد الطرق المتاحة لسحب عمولة الشر

يك بما يتوافق مع الفقرة   -١٤-٧ كة أن تعدل عموالت ورسوم الشر  .من هذه االتفاقية ٣- ١٠يحق للشر

ي السالب    - ١٥-٧
ي حساب  (  Balance fixed)إذا تم تعويض الحساب من الخسارة ف 

كة خصم مبلغ التعويض من  فن إجماىلي  العميل، يحق للشر

ي تم دفعها عن اليوم نفسه الذي تم فيه تصفير الرصيد
اكة عن تداول هذا العميل والتر  . عمولة الشر

 مدة الصالحية   -٨
، وهي سارية المفعول حتر    -١-٨ ي

ون  اكة هذه حير  التنفيذ بعد أن يتم قبولها من قبل الوسيط المعرف عىل الموقع اإللكير تدخل اتفاقية الشر

ي 
ي أي وقت. اللحظة التر

عة ف 
ّ
اكة موق كة طلب اتفاقية شر  يقرر فيها أحد الطرفير  إنهاؤها. يجوز للشر

ي قبل خمسة )    -٢-٨ ف( إنهاء االتفاقية عن طريق إرسال إخطار كتانر
كة أو الوسيط الُمعرِّ ( أيام عمل للطرف  5يمكن ألي من الطرفير  )الشر

 اآلخر. 

ي إنهاء أو تعليق هذه  -٣-٨
كة بالحق ف  ي قد تندرج بموجب أحكام هذه    تحتفظ الشر

االتفاقية دون إشعار أو أي حقوق للوسيط المعرف التر

ي ذلك التصفية  
ها من األحداث الهامة، بما ف  أو  االتفاقية و / أو ملحقها المرفق أو المرتبط بها، بسبب أي سوء تضف أو خرق أو فشل أو غير

كة وحدها. اإلعسار من جانب الوسيط المعرف. سيكون هذا اإلنهاء وفق  لتقدير الشر
ً
 ا

كة )مثل الرسائل اإلخب  -٤-٨ ويــــج ألعماله إىل الشر كة مستخدمة للير ف بإعادة أي مواد خاصة بالشر م الوسيط الُمعرِّ ارية  عند إنهاء االتفاقية، يلير 

نت ووسائل التو  ي حالة احتفاظ الوسيط المعّرف بموقع عىل شبكة اإلنير
اصل االجتماعي واستخدام أي  والالفتات والنصوص وما إىل ذلك(. ف 

 عند إنهاء االتفاقية المذكورة. 
ً
م الوسيط المعّرف بسحب هذه المواد فورا كة، يلير   من مواد الشر
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ف، إذا: )أ( أصبح من غ -٥-٨ ي للوسيط الُمعرِّ  عىل إشعار كتانر
ً
كة إنهاء هذه االتفاقية عىل الفور لسبب ما، بناءا ير  عالوة عىل ذلك، يجوز للشر

ي 
ي هذه االتفاقية؛ القانون 

 
ف المنصوص عليها ف امات الوسيط الُمعرِّ ف أداء أو االمتثال ألي واحد أو أكير من الير  كة و / أو الوسيط الُمعرِّ أو   للشر

كة، إذا لم يعد   لتقديم / توفير الخدمات للشر
ً
 ومناسبا

ً
، عن أن يكون الئقا ي

كة المنطقر  لتقدير الشر
ً
ف، وفقا لوسيط  ا )ب( توقف الوسيط الُمعرِّ

امات بموجب هذه االتفاقية أو إذا تم منعه ألي سبب من تنفيذ ا  خيص أو الموافقة الالزمة ألداء االلير  ف يمتلك التفويض أو الير ألنشطة  الُمعرِّ

ي القانون المعمول به أو اللوائح الحكومية. 
 
ي حالة حدوث أي تغيير ف

 
امات الواردة أدناه؛ و)ج( ف  و / أو االلير 

 رةالظروف القاه -٩
اماته إن تسببت بذلك ظروف وأحداث قاهرة    -١-٩ ن ي تأدية الي 

ن
ي أو الكىلي ف

االضطرابات  )ال يعتير أي طرف من األطراف مسؤوال عن الفشل الجزن 

التأميم ، تخفيض قيمة   المصادرة،  الرقابة عىل الرصف،  ي ذلك 
ن
بما ف ، إجراءات حكومية  الدوىلي التدخل  المسلح،  العصيان  الحرب،  المدنية، 

ي ال مفر منها العملة، ا 
 (. وكل ما ال عالقة له بإرادة طرف من االطراف. لكوارث الطبيعية، القضاء والقدر، األحداث األخرى التر

اماته بإبالغ الطرف اآلخر عن هذه الظروف بصورة مكتوبة خالل ما ال يزيد عن   -٢-٩ ن م الطرف الذي يتعذر عليه تأدية الي  ن أيام بعد وقوع   ٥يلي 

 .  لمذكورة أعالهاألحداث ا 

ي بلد إقامة الطرف  -٣-٩
ن
ي هذا التقرير من قبل سلطة أو منظمة مختصة ف

ن
ي إن فشل  .  يجب تأكيد الحقائق المذكورة ف

 
إخطار الطرف اآلخر ف

 .  الوقت المحدد ال يعد سببا موجبا إلخالء المسؤولية عن الطرف الذي لم يقم بالتبليغ

اما  -٤-٩ ن ي حال استمرار تعذر تأدية الي 
ن
 . أشهر، يتم إنهاء االتفاقية ٦ت الطرف ألكير من ف

 أحكام أخرى  -١٠
كة نهائيا  -١-١٠ يك، يعتير رأي الشر ن أي عميل والشر ي حال حدوث خالف بير

 .  فن

ي هذه   - ٢-١٠
فن عليها  المنصوص  من مسؤولياته  الطرف  يعفن هذا  ال  األطراف،  أحد  قبل  من  امات  ن االلي  استيفاء  متطلبات  غياب  ي حال 

فن

 . االتفاقية، وال تعتير سببا لعدم تحمل المسؤولية

يك عىل -٣-١٠ ي أي وقت  يوافق الشر
وط محددة من هذه االتفاقية ف  كة تعديل شر يك عىل مسؤوليته عن التحقق  .  أنه يحق للشر يوافق الشر

 .  من تعديالت هذه االتفاقية

 :  يتم اعتبار واحدة من هذه الطرق إشعارا خطيا   -٤-١٠

ي  -١- ٤-١٠ ؛  الير ي
ونن  د اإللكي 

يد العادي؛  -٢- ٤-١٠  الير

ي قسم  -٣- ٤-١٠
كةأخبار ا "اإلعالن فن ي الخاص بها " لشر

ونن  .  عىل الموقع اإللكي 

ي يتم إرسالها أثناء عملية التسجيل،    - ٥-١٠
ه، والت  ي وغير

ونن يد اإللكي  يك والمعلومات الواردة فيه مثل الير كة تفاصيل اتصال الشر تستخدم الشر

يك لها  أو أحدث معلومات   . اتصال يقدمها الشر

يك.(  ت، إشعارات، إعالنات، تحقق، تقارير، الخمستندا )يتم اعتبار أي نوع من الرسائل   -٦-١٠  :  مستلما من قبل الشر

،   ١بعد  -١- ٦-١٠ ي
ونن يد اإللكي   ساعة من إرسال الير

يد العادي،  ٧بعد  -٢- ٦-١٠  أيام من إرسال الير

كةساعة من نشر  ١بعد  -٣- ٦-١٠ ي للشر
ونن يد اإللكي   . المعلومات عىل الير

كة    -٧-١٠ يك إبالغ الشر ي قام بإرسالها أثناء التسجيل، وذلك خالل  يجب عىل الشر
ات عىل تفاصيل ومعلومات االتصال به التر أيام   ٥بأية تغيير

يد العادي، .  عمل ، الير ي
ونن يد اإللكي   : ن ما يىلي أو أية طرق اتصال أخرى تضم يمكن إرسال اإلشعار عير الير

ي الوقت المناسب،   -١- ٧-١٠
 وصول المعلومة فن

يك شخصيا تقديم المعلومة م -٢- ٧-١٠  .  ن الشر

وطها    - ٨-١٠ ي حال خرق متعدد أو كبير ألحكامها وشر
من قبل الطرف اآلخر،  يمكن حل هذه االتفاقية قضائيا بناء عىل طلب أحد األطراف، فن

ي أية حالة قانونية أخرى
 . أو ف 

 :بموافقته على هذه االتفاقية، يقر الشريك بأنه -١١
 .  قرأ وفهم هذه االتفاقية  -١-١١

 . فهم كل أحكام هذه االتفاقية ووافق عليها   -٢-١١
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يك من الموافقة عىل هذه االتفاقية  -٣-١١   .ال يوجد ما يمنع الشر

 

 المحتويات عودة إىل 
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 سياسة الشريك متعددة المستويات 
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 المقدمة   -١

اكة   -١ الشر "برنامج  باسم   
ً
أيضا إليها  يشار  ي 

والتر  ، "السياسة"(  باسم  يىلي  فيما  إليها  )المشار  المستويات  متعددة  كاء 
الشر تحدد سياسة 

ي منتجاتنا " Cascadesالمتسلسل أو 
 
كاء متعدد المستويات، والذي يسهل التعاون  ف نامج الشر وط واإلجراءات الخاصة بير واتصاالتنا، الشر

كاء جدد )"أنت" أو  "، "FBS Markets Inc  "(FBSبير    كاء الذين يجتذبون شر كة" أو "نحن" أو "لنا" أو "أنفسنا"( والشر نحن أو "الشر

يك المستوى أ" أو "نفسك"(.   "لك" أو "شر

ب -٢  أو  ُيتاح  المتسلسل  اكة  الشر الذين يستوفون متطلبات مالءمة  )  Cascadesرنامج  كاء  الشر أمام  المستويات(  اكة متعدد  الشر برنامج 

كاء متعدد المستويات، فسيتم إخطارك، عىل سبيل المثال، من خالل الصفحة الشخصية لـ  نامج الشر  لير
ً
كة. إذا كنت مؤهل و/أو   FBSالشر

ي إذ
ون  يد اإللكير ويجية الخاصة بنا. عير الير ي الير

ون  يد اإللكير اك برسائل الير
 ا قمت باالشير

اكة المتسلسل  -٣   لك، فيمكنك نشر رابط إحالة برنامج الشر
ً
اكة متعدد المستويات متاحا أو تقديم معرف   Cascadesإذا كان برنامج الشر

كاء إلرفاقه بك.  يك الخاص بك للشر  الشر

كاء متعددة المست    -٤ مة بينك وبير   تعد سياسة الشر يك المير  من اتفاقية الشر
ً
يك  .  FBS Markets Incويات هذه جزءا تجدون اتفاقية الشر

يك المستوى أ االمتثال لجميع المتطلبات المنصوص  .  https://cdn.fbs.com/docs/FBS_agreement_en.pdfعىل   يجب عىل شر

اكة.  ي اتفاقية الشر
 
 عليها ف

بموجب  "(  IFSCالمشار إليها فيما يىلي بـ "( )Belizeللتنظيم من قبل لجنة الخدمات المالية الدولية )   FBS Markets Incتخضع    -٥ 

ي بلير  بشهادة التأسيس رقم   IFSC/000102/460ترخيص رقم 
 . 000001317وتم تأسيسها ف 

 المصطلحات  -٢

 الشركة الخدمات والمنتجات والمرتبط بشريك.  في هذه السياسة، يدل على الشخص الذي تقدم له   ،"العميل" 

التعاون بين األطراف الذي يسمح للشريك من المستوى أ بتلقي عمولة للعمالء المرتبطين    " Cascades"برنامج الشراكة متعدد المستويات" أو " يعني  

 بالشريك من المستوى ب. 

 عّرف للشركة بغرض جذب عمالء للشركة. الشخص الذي سجل كوسيط مُ  "الوسيط الُمعّرف"أو   "الشريك" يُقصد بـ

الشراكة" تدّل   على    "اتفاقية  الشراكة  اتفاقية  تجدون  والشركة.  للشركة  العمالء  يجذب  الذي  الشخص  بين  االتفاقية  على 

https://cdn.fbs.com/docs/FBS_agreement_en.pdf . 

 هو الشريك الذي يجذب شركاء للشركة.   "شريك المستوى أ" 

أ إذا تم استيفاء    يعني الشريك الذي يتم جذبه من قبل الشريك من المستوى أ. يُعتبر الشريك من المستوى ب مرتبطاً بشريك المستوى   "شريك المستوى ب"  

 الشروط التالية: 

قام الشريك من المستوى ب بتسجيل حساب الشريك عبر رابط إحالة الشريك من المستوى أ أو إرفاقه باستخدام رقم معّرف الشريك من المستوى   •

 أ.

فق باستخدام رقم معرف الشريك  في الوقت الحالي، يسجل الشريك من المستوى ب حساب الشريك عبر رابط إحالة الشريك من المستوى أ أو ير •

ر  من المستوى أ، فإن الشريك المستوى ب ليس شريكاً نشطاً للشركة، أي أنه لم يتلق عموالت لجذب الشركاء و/أو عمالء الشركة آلخر اثني عش

 ( شهراً. 12)

 التنسيق والتعاون  -٣ 

للسياسة، تتعهد الشركة والشريك من المستوى أ   -١  بالتزامات متفق عليها بشكل متبادل تهدف مباشرة إلى الحصول على شركاء المستوى ب،  وفقاً 

 والذين بدورهم يكتسبون عمالء للتداول في األسواق واستخدام األدوات التي توفرها الشركة. 

لشريك من المستوى ب للشركة، باإلضافة  يتعهد الشريك من المستوى أ بااللتزامات المنصوص عليها في هذه السياسة، مثل البحث والتواصل مع ا -٢ 

ستوى أ  إلى الحقوق وااللتزامات األخرى المنصوص عليها في هذه السياسة. عند تنفيذ االلتزامات المنصوص عليها في السياسة، يعمل الشريك من الم

https://cdn.fbs.com/docs/FBS_agreement_en.pdf
https://cdn.fbs.com/docs/FBS_agreement_en.pdf
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 بشكل مستقل ولكنه يكتسب عمالء للشركة.

مل مشتركة بين الشركة والشريك المستوى أ. ال يمكن لشريك المستوى أ استخدام اسم الشركة  ال تشير هذه السياسة إلى أي عالقة عمل أو عالقة ع  -٣ 

أو المنشورات،    وشعار الشركة والمواد األخرى المحمية بحقوق الطبع والنشر في أي مكان، بما في ذلك اإلعالن أو الطباعة أو بطاقات العمل أو اإلعالنات 

 لك. ما لم تمنح الشركة إذناً صريحاً بذ 

 التفاعل بين الشركاء -٤ 

  يكون الشريك من المستوى أ مسؤوالً عن جميع اإلجراءات التي يقوم بها الشريك من المستوى ب في جذب العمالء للشركة، وامتثال الشريك من -١ 

 المستوى ب لشروط اتفاقية الشريك. 

 االنفصال عن الشريك من المستوى أ بطريقة تحددها الشركة. يمكن للشريك من المستوى ب المرتبط بالشريك من المستوى أ  -٢  

يوافق الشريك من المستوى أ على أنه إذا تم فصل الشريك من المستوى ب، فلن يحق للشريك من المستوى أ الحصول على عمولة على الشريك من   -٣

ستوى أ على أنه إذا طلب الشريك من المستوى ب االنفصال عن  المستوى ب أو على العمالء المحالين من الشريك المستوى ب. يوافق الشريك من الم

 مستوى ب.الشريك من المستوى أ، فيجب على الشركة االمتثال لهذا الطلب والتوقف عن دفع أي عمولة للشريك من المستوى أ فيما يتعلق بالشريك من ال

 عمولة شريك المستوى أ -٥ 

 تتكون عمولة الشريك المستوى أ من جزأين: -١

a.    من عمولة العمالء،  100من اتفاقية الشراكة.  مبلغ العمولة هو    7عمولة الشريك لعميل مرتبطة بالشريك من المستوى أ، كما هو محدد في المادة %

 مولة. من اتفاقية الشريك على هذه الع 7من اتفاقية الشراكة.  تنطبق جميع القواعد المحددة في المادة  7والتي يتم احتسابها وفقاً للمادة  

b.   من العمولة التي يتلقاها شركاء المستوى ب لعمالئهم المحالين، والتي يتم  20عمولة العمالء المرتبطين بشريك المستوى ب.  مبلغ العمولة هو %

 . من اتفاقية الشراكة على هذه اللجنة 7من اتفاقية الشريك.  يجب تطبيق جميع القواعد المحددة في المادة  7احتسابها وفقاً للمادة 

$. وفقاً لذلك، سيحصل الشريك من المستوى أ، الذي يرتبط به الشريك من المستوى ب،  100، كانت عمولة الشريك المستوى ب  على سبيل المثال  -٢

 $. 20على عمولة قدرها 

اعرف  .  FBSيمكن العثور على المعلومات الخاصة بشركاء المستوى ب وعموالت الشريك من المستوى أ في الصفحة الشخصية الخاصة بك لدى  

 المزيد. 

 الشريك من المستوى أ أو إبطالها/إلغاؤها أو تعليقها في أي من الحاالت التالية: قد يتم تأخير دفع عمولة  -٣

إذا رأت الشركة أنها مشبوهة في نشاط حساب الشريك من المستوى أ أو حساب الشريك من المستوى ب، أو أي من حسابات العميل المرتبطة   •

 بأي من الشركاء؛

 ذ إجراءات بسوء نية إلنشاء عموالت شريك من المستوى أ؛إذا قام الشريك أو العميل من المستوى ب بتنفي •

و  إذا قررت الشركة أن رسوم الشريك من المستوى أ مستمدة من نشاط مرتبط، بشكل مباشر أو غير مباشر، بممارسات احتيالية أو غير قانونية أ •

 خادعة. 

أ  -٤ يجب  آلخر.   وقت  من  الشريك  ترتيب وطرق حساب عموالت  تعديل  للشركة  الشركة  يجوز  موقع  على  متاحة  الحالية  الحساب  تكون طريقة  ن 

 اإللكتروني. إذا تم تغيير طريقة الحساب الجديدة، فسيتم اعتبارها سارية المفعول من تاريخ نشرها على موقع الشركة على الويب. 

 مدة الصالحية  -٦ 

ا أرسل شريك المستوى أ رابط إحالة لجذب الشركاء، أو إذا استخدم شريك  تدخل هذه السياسة حيز التنفيذ بعد أن يوافق عليها الشريك المستوى أ. إذ -١

 آخر معرف الشريك من المستوى أ إلرفاقهم، فإن الشريك من المستوى أ يقبل هذه السياسة. 

ها أحد الطرفين إنهاءها. يجوز تدخل اتفاقية الشريك هذه حيز التنفيذ من لحظة قبول الشركة لشروطها، وهي سارية المفعول حتى اللحظة التي يقرر في -٢

 للشركة طلب اتفاقية شريك موقعة في أي وقت. 

https://fbs.com/cabinet/partner/report/client
https://fbs.com/cabinet/partner/report/client
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 القيود والتعديالت واإلنهاء  -٧ 

 يجوز للشركة، وفقاً لتقديرها، وضع قيود على تشغيل حسابات الشريك من المستوى أ ألي من األسباب التالية:   -١

 متورط في أي معامالت غير قانونية/احتيالية؛إذا كان هناك أي شك في أن الشريك من المستوى أ  •

مبرمة    إذا كان هناك شك في أن الشريك من المستوى أ ينتهك أياً من شروط هذه السياسة أو أي بند من بنود اتفاقية الشركاء أو أي مستندات أخرى •

 بين شريك المستوى أ مع الشركة؛

المستوى أ أداء أو االمتثال ألي واحد أو أكثر من التزامات الشريك من المستوى أ بموجب  إذا أصبح من غير القانوني للشركة و/أو الشريك من   •

 هذه السياسة؛ و/أو 

لمستوى أ  إذا توقف الشريك من المستوى أ، في رأي الشركة المعقول، عن أن يكون الئقاً ومناسباً لتقديم الخدمات للشركة، إذا لم يعد الشريك من ا •

ص أو الموافقة الالزمة ألداء االلتزامات بموجب هذه السياسة أو إذا كان يُمنع الشريك من المستوى أ ألي سبب من  يحمل التفويض أو الترخي 

 األسباب من تنفيذ األنشطة و/أو االلتزامات الواردة أدناه. 

مستوى ب و/أو العمالء الذين قدمهم شركاء  ال يمنع إنهاء حالة الشريك من المستوى أ الشركة من الدخول الحقاً في عالقات تعاقدية مع شركاء ال -٢

 المستوى أ. 

أ قبل  يمكن للشركة إنهاء اتفاقية الشريك وهذه السياسة مع شريك المستوى أ في أي وقت. لن تدفع الشركة العمولة المستحقة للشريك من المستوى   -٣

 تاريخ إنهاء اتفاقية الشريك إذا: 

 أ متورط في أي معامالت غير قانونية / احتيالية؛إذا كان هناك شك في أن الشريك من المستوى  •

مبرمة    إذا كان هناك شك في أن الشريك من المستوى أ ينتهك أياً من شروط هذه السياسة أو أي بند من بنود اتفاقية الشركاء أو أي مستندات أخرى •

 بين شريك المستوى أ مع الشركة؛

 أحكام أخرى  -٨ 

 تناولها في هذه السياسة التفاقية الشراكة. تخضع جميع األمور التي لم يتم   -١

 في حالة وجود أي حجج بين الشريك المستوى أ والشريك المستوى ب، يكون قرار الشركة نهائياً وملزماً.  -٢

ية مراجعة  يوافق الشريك من المستوى أ على حق الشركة في تعديل شروط معينة لهذه السياسة في أي وقت. يتحمل الشريك من المستوى أ مسؤول -٣

 جميع التعديالت على السياسة. 

  المحتويات عودة إىل 
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وط التاليةCopyTradeباستخدامك منصة  كة . ، فإنك توافق ضمنا عىل األحكام والشر ن شر   FBSتعتير هذه االتفاقية قانونية بينك وبير

Markets Inc .  ونية ، البيانات، منصة التداول اإللكي  ي
ونن كة اإللكي  المقدمة من  ( CopyTrade)، وهي تضبط أحكام استخدامك لموقع الشر

FBS Markets Inc . ي تشمل منصة
تها وبدأت بتشغيلها، والت  ي اخي 

إن . ومزودي اإلشارات CopyTrade، إضافة للخدمات والمنتجات الت 

ون طرفا ( متداولير  ال)إشارات التداول من مزودي اإلشارات  CopyTradeتتلف  منصة  . ىلي هي نظام تداول آ CopyTradeمنصة  الذين يعتير

إذا تم  . المستثمربالتحقق من صحتها ومدى مالئمتها إلعدادات وتفضيالت حساب .  FBS Markets Incبمجرد استالم اإلشارة، تقوم . ثالثا 

ن التنفيذ.  FBS Markets Incقبول إشارة التداول، ترسلها   .لدخول حير

   المصطلحات -1
ي هذه االتفاقية كما هو مبير  هنا أدناه ي

 
ي هذه االتفاقية، يتم  . تم تفسير المصطلحات الواردة ف

ن
إذا وردت بعض المصطلحات دون تفسير ف

ها وفقا لـ   كة " اتفاقية العميل"تفسير  . FBS Markets Incالخاصة بشر

كة -١-١ ن    ٢١١٨:  العنوان. FBS Markets Inc: الشر ن بيالما فير ن ١شارع غوافا، بيلير ، بيلير ن  ، مدينة بيلير

كة ويملك حساب تداول مفتوحا : العميل  -٢-١ م اتفاقية العميل مع الشر كة، يير  .  فرد أو شر

٣-١- CopyTrade :كة  .  منصة لنسخ التداول، تقدمها الشر

كة، الذي سجل حسابا للتداول: المتداول -٤-١ ي حسابات المستثمر تعتير .  عميل الشر
ي حسابه إشارات لتنفيذ الصفقات فن

 . عمليات التداول فن

كة المسجل كمستثمر والذي ينسخ صفقات المتداول ويحصل عىل نسبة مئوية :  المستثمر -٥-١  . من ربــح المتداول)%(  عميل الشر

، والذي يمكن للمستثمر بموجبه :  العرض  -٦-١ ن ي للعروض العامة للمتداولير
ونن ي إشارات نسخ التداولشكل إلكي 

اك فن ال يعتير العرض  . االشي 

وط الخاصة بالتعاون ضمن إطار  ن المستثمر والمتداول، بل يصف فقط الشر  . CopyTradeبمثابة اتفاقية رسمية بير

 توضيح المخاطر   -٢
ي يوافق ال  -١-٢

يوافق المستثمر والمتداول بشكل كامل  . تنطوي عىل عدد من المخاطر CopyTradeمستثمر والمتداول عىل أن المشاركة ف 

ي يمكن أن تحدث كنتيجة لنشاط المتداول أثناء العرض الذي تم اختياره
كة نصائح استثمارية، وال  .  عىل الخسائر المحتملة والت  ال تقدم الشر

ي حسابه الخاص، ويعتير مسؤوال عن  ينفذ المتداول ع. أو عيوب استثمار ما /بمزايا و  توصيات خاصة فيما يتعلق 
مليات التداول كما يشاء فن

تب عىل ما يقوم به  .  الخطر المي 

ي حساب المتداول وفقا   -٢-٢
ي هذا الحساب قد يختلف عن سعر التنفيذ فن

تب عىل أن سعر تنفيذ الصفقات فن يوافق المستثمر عىل الخطر المي 

كة بتعويض الفرق المح. تنفيذ السوقل ي الربــحال تقوم الشر
 .  الخسارة أو العموالت عن مثل هذه الصفقات/تمل فن

تبة عىل أن المتداول قد ال يملك شهادة    -٣-٢  . تثبت مؤهالته / ترخيصا / يوافق المستثمر عىل المخاطر المي 

ي تعود إلمكانية إغالق المتداول لصفقته جزئ يوافق المستثمر عىل المخاطر المرتبطة بالخسائر المحتملة    -٤-٢
يا وبالتاىلي التسبب بإغالق  والتر

ي حساب المستثمر
ي  .  الصفقة الحالية والفتح الفوري لصفقة جديدة ف 

 تكون الصفقة الجديدة فن

ي المت  -٥-٢  حسانر
ن ن متطلبات المارجن اإلجماىلي بير تبة عىل الفرق المحتمل بير

 .  داول والمستثمريوافق المستثمر عىل المخاطر المي 

ي قد تحدث بسبب تقريب القيم عند استخدام إعدادات مرنة  يوافق المستثمر عىل    -٦-٢
مخاطر الخسائر المحتملة أو فقدان الربــح، والت 

 . للحجم أثناء نسخ صفقات المتداول

ي قد تحدث كنتيجة إلع  -٧-٢
دادات النسخ غير الصحيحة، إضافة لعدم يوافق المستثمر عىل مخاطر الخسائر المحتملة أو فقدان الربــح، والت 

 . ية تعديل اإلعدادات بعد االرتباط بعرض المتداولإمكان
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 األوامر هذه تفعيل يتم قد .الربــح أخذ أو الخسارة إيقاف ألوامر تفعيله مع حتر  المحتملة المال خسارة مخاطر  عىل المستثمر يوافق  -٨-٢

 .متداول لكل  المخاطرة ومستوى السوق ظروف بسبب ذلك يحدث قد .تعيينه تم عما  مختلفة مستويات عند

ي حساب-٩-٢
 
ة والمعرفة الكافية، ما قد يؤثر عىل نتائج التداول ف تبة عىل أن المستثمر قد ال يمتلك الخير

  يوافق المتداول عىل المخاطر المير

 . المستثمر وبالتاىلي عىل عمولة المتداول

تبة عىل عدم استالم   -١٠-٢ ي رصيده للقيام  يوافق المتداول عىل المخاطر المير
 
ي ف

المبلغ الكامل للعمولة نظرا لعدم امتالك المستثمر ما يكق 

ي مثل هذه الحاالت.  بهذا اإلجراء
ن
كة أي مسؤولية وال تعوض فرق العمولة ف  .  ال تتحمل الشر

ي الحؤول دون تنفيذ الصفقات عىل أسعار مناسبة،  -١١-٢
 
ي أسواق الفوركس ف

 
أو حتر عدم تنفيذها   قد تتسبب التقلبات أو نقص السيولة ف

ار، التكاليف والنفقات  . FBS Markets Incال تعتير  . أبدا  بما فيها عىل سبيل المثال ال الحرص  )مسؤولة تجاه أي شخص عن الخسائر، األضن

تبة  ة والعرضية والمي  ة وغير المباشر ار المباشر ي تحدث كنتيج ( فقدان األرباح، عدم إمكانية االستخدام، إضافة لألضن
ة لعدم إمكانية تنفيذ  والت 

وط السوق ي  .  الصفقات بسبب شر
ن
ي ف

تبة عىل عدم استالم العمولة نظرا لعدم امتالك المستثمر ما يكفن يوافق المتداول عىل المخاطر المي 

ي مثل هذه الحاالت. رصيده لتنفيذ الصفقة
ن
كة أي مسؤولية وال تعوض الصفقات غير المنفذة ف  .ال تتحمل الشر

كة توصي    ٢-١٢- ي  أو للتداول المحمول الهاتف أجهزة استخدام عند بالحذر المستثمرين  الشر
 .«CopyTrade» منصة من البيانات تلقر

، االتصال عىل المحمولة الهواتف تعتمد  مسؤولة «FBS Markets Inc» تعتير  ال .GPRS و 3G، WiFi شبكات لقيود وتخضع الالسلكي

ار، الخسائر، عن شخص أي أمام  وكافة االستخدام، سوء األرباح، خسارة :الحض ال المثال سبيل عىل فيها  بما ) والنفقات ليفالتكا  األض 

ار ة األض  ة وغير  المباشر  .المحمول الهاتف لجهاز المستثمر استخدام عن الناجمة (والتبعية  والعرضية المباشر

 مسؤوليات األطراف  -٣
 . مسؤوليات المستثمر  -١-٣

ي   -١-١-٣
ي المشاركة فن

وط هذه االتفاقية CopyTradeتقتصن يؤكد المستثمر عىل أنه قرأ بعناية  . عىل المستثمر الموافقة الكاملة عىل أحكام وشر

وط العرض الذي اختاره  .  اتفاقية العميل، هذه االتفاقية، وشر

ي   -٢-١-٣
ورة أنه سيحقق نفس النتائج مستقبال يوافق المستثمر عىل أن الربــح الذي حققه المتداول فيما سبق ال يعتن  .  بالض 

ي عرض المتداول هو الحد األدنن المطلوب لالرتباط بعرض المتداول  -٣-١-٣
 . يوافق المستثمر عىل أن الحد األدنن لإليداع المحدد فن

اتيجية تداول يرونها مناسبة  -٤-١-٣ ن الصالحية باستخدام أية اسي  فذ المتداولون عمليات التداول  ني . يوافق المستثمر عىل أن للمتداولير

 أموالهم الخاصة، وبالتاىلي فهم غير مؤتمنير  عىل أموال المستثمر وغير ملزمير  بتقديم أية استشارات له
 .  مستخدمير 

ي  كافية أموال وجود مسؤوليات المستثمر يتحمل  -٥-١-٣
 .نسخها  تم أنه عن النظر بغض المراكز  عىل والحفاظ األوامر لتنفيذ حسابه ف 

 المكتسبة  األموال من المتبقية %95 نسبة ستبقر  .أرباحهم من %5 بنسبة  ثابتة عمولة للمتداولير   يدفع أن عىل المستثمر يوافق --٦-١-٣

ي 
 .المستثمر حساب ف 

فير   للمتداولير   يدفع أن عىل المستثمر يوافق  -٧-١-٣
اوح .PRO متداولو يحددها  عمولة (PRO) المحير ي  العمولة تير

 المتداول يحددها  التر

ف ي  المكتسبة األموال من المتبقية النسبة ستبقر  .%80 إىل %1 من المحير
 .المستثمر حساب ف 

ي   -١-٢-٣
ي المشاركة فن

وط هذه االتفاقية CopyTradeتقتصن يؤكد المتداول عىل أنه قرأ بعناية  . عىل المتداول الموافقة الكاملة عىل أحكام وشر

وط العرض الذي اختاره  .  اتفاقية العميل، هذه االتفاقية، وشر

ي التداول تسمح له بتنفيذ عمليات التداول بما يزود المستثمرين    -٢-٢-٣
ته ومهاراته فن  .  بإشارات التداوليؤكد المتداول عىل أن خير
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وط هذه االتفاقية و   -٣-٢-٣ وط العرض ال يعفيه من مسؤولية النتائج المالية  /يوافق المتداول عىل أن تجاهل أو سوء قراءة أحكام وشر أو شر

ي يقوم بها و 
تبة عىل ذلك/ألنشطة التداول الت   .  أو المخاطر المي 

تب عىل أن سعر   -٤-٢-٣ ي حسابهيوافق المتداول عىل الخطر المي 
 
ي حساب المستثمر قد يختلف عن سعر التنفيذ ف

 
ال تقوم . تنفيذ الصفقات ف

ي عمولة المتداول عن مثل هذه الصفقات
ن
كة بتعويض الفرق المحتمل ف  .الشر

ي قام بنسخها من حساب المتداول  -٥-٢-٣
ي حسابه، أي تلك الت 

ن
ي إغالق أو تعديل الصفقات ف

ن
تعتير    ال. يوافق المتداول عىل حق المستثمر ف

ي عمولة المتداول عن مثل هذه الصفقات
 
كة مسؤولة عن ذلك وال تعتير ملزمة بتعويض الفرق المحتمل ف  . الشر

كة  -٣-٣:كمتداول، فإنك توافق عىل نشر المحتوى الذي يتوافق مع القاعدة التالية «CopyTrade»عندما تنضم إىل   ٦-٢-٣  . مسؤوليات الشر

كاتيمنع ذكر أسماء،  - ونية، المتاجر، والشر ط،   .لوغوهات، أو أية معلومات أخرى خاصة بالمجموعات، المواقع اإللكير إذا لم تستوِف هذا الشر

ويــــج، وسنقوم بحظرك من استخدام التطبيق  .سنعتير المحتوى الخاص بك نوعا من الدعاية والير

ي    -١-٣-٣
ن
ن ف كة للمشاركير كة مسؤولة عن األداء  . مات وفقا ألحكام اتفاقية العميلمجموعة كاملة من الخد CopyTradeتقدم الشر تعتير الشر

ي السليم وفقا التفاقية العميل 
 .التقتن

ي   -٢-٣-٣
ن
ن ف كة أية مسؤولية تجاه المشاركير ة  CopyTradeال تتحمل الشر ي قد تحدث بصورة مباشر

فيما يتعلق بالخسائر أو فقدان األرباح، والتر

ة كنتيجة لعمليات ا   .  لتداول المنفذة أو غير المنفذة من جهة المستثمر أو المتداولأو غير مباشر

ي   -٣-٣-٣
ن فن كة أية مسؤولية تجاه المشاركير ة  CopyTradeال تتحمل الشر ي قد تحدث بصورة مباشر

فيما يتعلق بالخسائر أو فقدان األرباح، والتر

ة كنتيجة لتجاهلهم األحكام والوثائق الناظمة أو نظام التعا   .ونأو غير مباشر

ي تقدر بـ   -٧-٢-٣
ي يحّصلها من المستثمر والتر

 .من أرباحه  %٥يوافق المتداول عىل قيمة العمولة الثابتة التر

وط التالية -٨-٢-٣  :ال يعتير حساب المتداول متاحا للنسخ ضمن التطبيق سوى عند استيفائه الشر

 أو أكير  $١٠٠رصيد الحساب  -

 تم التحقق من الحساب  -

وط، ال يتم وضع الحساب عىل قائمة الحسابات القابلة للنسخ ضمن تطبيق   .«CopyTrade»إذا لم يتم استيفاء هذه الشر

ي أية مرحلة، وال تتحمل أية مسؤولية تجاه المستثمرين فيما يتعلق بالخسائر أو فقدان  -٤-٣-٣
ته فن كة بتقييم مهاراة المتداول وخير  ال تقوم الشر

 .  األرباح المحتمل

كة مسؤولة عن  -٥-٣-٣  : ال تعتير الشر

ي هذه الحالة تقع كافة المخاطر المحتملة عىل عاتق المستثمر. اإلهمال المتعمد أو غير المتعمد من قبل المتداول لمصالح المستثمرين( أ
 .  فن

ي هذه الحالة تقع كافة المخاطر المحت. االحتيال الذي قد يقوم به المتداول عىل أموال المستثمر( ب
 . ملة عىل عاتق المستثمرفن

ن من الدخول إىل حسابات التداول الخاصة بهم، إضافة إلمكانية وصول طرف ثالث إىل هذه الحسابات(  ت ي هذه  . عدم تمكن المتداولير
فن

 .الحالة تقع كافة المخاطر المحتملة عىل عاتق المتداول

ي هذه  . إضافة إلمكانية وصول طرف ثالث إىل هذه الحسابات عدم تمكن المستثمرين من الدخول إىل حسابات التداول الخاصة بهم،(  ث
فن

 . الحالة تقع كافة المخاطر المحتملة عىل عاتق المستثمر

ن الحسابات ( ج ي سحب األموال أو تحويلها بير
كة)التأخير الطارئ فن  (.  إذا لم يكن هذا التأخير نتيجة خطأ من طرف الشر
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كة، ( ح ي إذا لم يحدث من طرف الشر
كةأي خطأ فتن يك لها أو أي طرف ثالث ال يعتير موظفا لدى الشر  .  بل من شر

كة( خ ي قد تحدث أثناء عمليات صيانة مخدمات الشر
 . خسائر المستثمر أو المتداول الت 

اعات   -٤ ن  تسوية الين

ي  -١-٤
ن
ي حالة عدم رضا المشارك ف

ن
كة   عن أي جانب من جوانبها، CopyTradeف  FBSيحق له تقديم شكوى وفقا التفاقية العميل لدى شر

Markets Inc  . 

ي الشكوى إذا لم تكن مكتوبة بما يتوافق مع اتفاقية العميل -٢-٤
ن
 . ال يتم النظر ف

ي الشكوى واتخاذ قرار بشأن ما ورد فيها وفقا التفاقية العميل لدى   -٣-٤
ن
 .  قيةوأحكام هذه االتفا . FBS Markets Incيتم النظر ف

 FBS Markets Incلدى  CopyTradeاالستمارة الخاصة باتفاقية  -٥

كة وعمالئها بدءا من تاريــــخ فتح حساب التداول  CopyTradeتعتير اتفاقية   -١-٥ أما تاريــــخ إنهاء هذه  . سارية المفعول عىل كل من الشر

 .  االتفاقية فهو نفس تاريــــخ إنهاء اتفاقية العميل

ي حال وجود أي   -٢-٥
ن
ي هذه االتفاقية ف

ن
كة، فإن ما ورد ف ن أحكام هذه االتفاقية واتفاقية العميل، أو أية وثيقة ناظمة أخرى لدى الشر تعارض بير

ها من الوثائق  . يعتير نافذا عىل غير

٣-٥- CopyTrade  كة بنفسها، ويعتير خاصا بها وع صممته الشر ها من الخدمات المماثلة   قد تختلف األحكام وطرق الحساب. هو مشر عن غير

ي هذا المجال
 .  المقدمة ف 

ي أي وقت تشاء  -٤-٥
كة إجراء تعديالت عىل بنود هذه االتفاقية فن ن التنفيذ وتصبح إلزامية للعميل بدءا من  . يحق للشر ات حير تدخل التغيير

ي رسالة اإلخطار المستلمة
 .التاريــــخ المحدد فن

 الملكية الفكرية   -٦
اع،  ميع أصول الملك ج ، العالمات التجارية، براءات االخير ي ذلك عىل سبيل المثال ال الحض، حقوق الطبع والنشر

كة، بما ف  ية الفكرية للشر

امج، الرموز، الشعارات، األحرف، النماذج، أشار التداول، األزرار، ومخططات األلوان وال رسومات،  عالمات الخدمة، األسماء التجارية، رموز الير

ي ذلك جميع قوانير  ولوائح حقوق النشر هي ملكية حض 
ال يجوز . ية لنا، ومحمية بقوانير  ومعاهدات الملكية الفكرية المحلية والدولية بما ف 

كة ي توفرها بها الشر
أو المحتوى الخاص بنا ألي غرض /ال يحق لك استخدام أي من صورنا و .  لك استخدام هذه الصور بأية طريقة خالف الت 

ي أو سواه، أي ترخيص  . موافقة خطية مسبقةآخر دون الحصول عىل 
ء موجود عىل مواقعنا عىل أنه يمنح، بشكل ضمتن ي

ال يجوز تفسير أي شر

ي استخدام أية عالمة تجارية بدون ترصيــــح خىطي أو إذن من مالك هذه العالمات التجارية
ي  .  أو حق فن

باستثناء ما هو منصوص عليه ضاحة فن

ي ذلك  هذه الوثيقة، ال يحق لك دون ترصيــــح خ
، تعديل، إعادة صياغة أو إنتاج، توزيــــع، أو استغالل أية مواد تجاريا، بما ف  طي مسبق تغيير

نامج، تصميم واجهة المستخدم، أو الشعارات، من هذا الموقع أو سواه من مواقعنا   . النصوص، الرسومات، الفيديو، الصوت، رموز الير

  المحتويات عودة إىل 
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اء عليه الطلب   . السعر األعىل من بير  األسعار، وهو السعر الذي يمكن للعميل الشر

اتيجية التداول، حيث تستخدم  ( المراجحة)الموازنة   "  أوامر المراجحة"اسير

ي   " المراجحة"أمر الموازنة 
 
اؤه ف ي نفس الوقت عىل سوق أخرىأصل تم شر

 
ه ف وهكذا يتم تعويض فرق  .  سوق، وبيع نظير

أخرى  أسهم  ي سوق 
ن
ف األصل  السوق  .  قيمة  تطور  عن  النظر  بغض  اتيجية،  االسي  لهذه  كنتيجة 

 (.  نتيجة لتعويض أوامر التداول المتبادلة)مستقبال، تبف  قيمة األصل ثابتة تقريبا  

اء  "  ةمراجح " يعتير األمر أيضا أمَر موازنة   أصل ماىلي عىل سوق واحدة  (  بيع)عندما يتكون من شر

اء)دون بيع   ي لحظة  (  شر
ن
ن ف ن السوقير ن أسعار هاتير ة بير ه عىل سوق أخرى، عند وجود فجوة كبير نظير

 .  فتح أو إغالق أمر

 .وهو السعر الذي يمكن للعميل البيع عليه. السعر األقل من بير  األسعار العرض

 . معلومات عن حركة األسعار األسعارقاعدة بيانات 

اؤها وفقا لسعر العملة العملة األساسية  ي يمكن للعميل بيعها أو شر
ي زوج العمالت المحدد، التر

 
 .  العملة األوىل ف

ي حساب التداول الرصيد
 
 . الحصيلة المالية اإلجمالية للصفقات الكاملة والعمليات غير التداولية ف

يط  ة   (النطاق) الشر ي مخطط التداول يحتوي أسعار االفتتاح واإلغالق، إضافة للسعر األعىل واألدن  للفير
 
عنض ف

 .  المحددة

ة السوق الشيعة  ة زمنية قصير
ي السعر خالل فير

 
افق  .  أحد ظروف السوق، عندما يحدث تغيير حاد ف السوق  "تي 

ة قبل و.  عادة مع فجوات السعر"  الشيعة  ة بعد حدث أو  أ/كقاعدة عامة، تحدث مباشر و مباشر

 :  عدة أحداث 

 بداية حرب أو أعمال عسكرية؛   -

؛   - ي يؤثر اقتصادها بشكل كبير عىل ظروف االقتصاد العالمي
ات اقتصادية للبلدان الت   نشر مؤشر

 إعالن قرار بشأن أسعار الفائدة من البنوك المركزية ولجانها؛   -

مدرا   - يعقدها  ي 
الت  الصحفية  والمؤتمرات  ورؤساء  الخطابات  المالية  وزراء  المركزية،  البنوك  ء 

؛   ي يؤثر اقتصادها بشكل ملحوظ عىل حالة االقتصاد العالمي
 الدول الت 

ي العمالت؛  -
 تدخالت المؤسسات الحكومية فن

ي   -
 ؛  (الدولة )األعمال اإلرهابية عىل المستوى الوطتن

ي تفرض حالة الطوارئ الكوارث الطبيغي  -
رة؛  ( أو ما شابهها )ة، والتر ي األقاليم المترصن

 فن

ممثىلي  (  االنتخاباتبما فيها نتائج  ) استقاالت وتعيينات  :  األحداث السياسية والظروف القاهرة  -

 اإلدارات التنفيذية للحكومة؛ 

 .  أحداث أخرى، تؤثر بشكل ملحوظ عىل ديناميكيات معدل األداة -

اؤها وفقا للعملة األساسية  ( ملة السعر الع )سعر العملة  ي يمكن للعميل بيعها أو شر
ي زوج العمالت المحدد، التر

 .  العملة الثانية ف 

 .  حجم عملية تداولية، األساس الذي يتم تغيير قيمة إحدى العمالت فيه إىل عملة أخرى زوج العمالت 

 . القيمة الزائدة الذي يحدده العميلمؤشر إيقاف  إيقاف القيمة الزائدة 

انتهاء وقت التداول المخصص لتداول أصل ما، ال يمكن بعده مواصلة التداول عىل العقد الخاص   انتهاء الصالحية 

 . به

 نوع الحساب 

 

ي يتم تشكيلها عىل أساس الحد األدن  لمبلغ  
وط، الخدمات المتاحة للعميل، والتر مجموعة الشر

يعتمد الحد األعىل لإليداع عىل اختيار  .  من أنواع الحسابات له حد أدنن لإليداعكل نوع  .  اإليداع

 .  الرافعة المالية

م توقيت منصة التداول 
ّ
ي ملف تسجيل المخد

ي المستخدم لتحديد األحداث ف 
 . النطاق الزمت 

ي 
يط.  حركة األسعار، المقدمة عىل هيئة رسوم بيانية الرسم البيان  ة  هي    : ذروة كل شر العرض األعىل خالل فير

يط   قاعزمنية ما،   ، سعر اإلغالق  هو    : كل شر يط، سعر    : ( إغالق)العرض األدن  ي الشر
آخر عرض ف 

يط: ( افتتاح)االفتتاح  ي الشر
 . العرض األول ف 
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Dealer 1  ) ي تنظم أسسا قانونية لتنفيذ عمليات التداول عىل
ي وقع العميل معها اتفاقية، والت 

كة الت    الشر

وط تداو   ل المارجن؛ شر

و(  2 التداول  م 
ّ
تنفيذ  /مخد العمالء،  وأوامر  طلبات  بمعالجة  يقوم  والذي  كة  الشر موظف  أو 

 .  األوامر، اإليقاف واتصاالت المارجن

الطويل  الصفقة  )  الموقع 

 ( مدطويلة األ 

اء األداة مع توقع ارتفاع السعر اء العملة األساسية عىل سعر  :  تطبق عىل أزواج العمالت .  شر شر

 .  العملة

المغلق   الصفقة  )الموقع 

 ( المغلقة

ي من الصفقة المنجزة
 .  نتيجة الجزء الثان 

 .  الطلب ال يجعل العميل قادرا عن تنفيذ أمر. للحصول عىل سعر  Dealerتعليمات العميل للـ  الطلب 

 .زوج عمالت أو عقد الفرق األداة

ي حساب التداولالقائمة الكاملة للصفقات  سجل الحساب 
 
 . والعمليات غير التداولية ف

ي أو شخص ما أبرم اتفاقا مع الـ   العميل 
وط تداول  Dealerكيان قانون  ، لتنفيذ عمليات التداول عىل شر

 .  المارجن

المالية    MetaTrader 4.0برمجية   منصة العميل   السوق  ي 
ن
العرض ف العميل معلومات عن  عليها  يتلف   ي 

الت 

كة) الشر الذي تحدده  ال(  بالحجم  التحليل  ي أونالين، وينفذ عليها 
التداول،    فت  للسوق، وعمليات 

، حذف األوامر، واستالم الرسائل من الـ   كة  Dealerإضافة إلرسال، تغيير يمكن الوصول إىل  . والشر

MetaTrader 4.0  نتعير مجانا  .   اإلنير

القصير  الصفقة  )  الموقع 

ة األمد  ( قصير

األساسية عىل سعر  بيع العملة  :  تطبق عىل أزواج العمالت .  بيع األداة مع توقع انخفاض السعر 

 . العملة

ي تعتمد عىل تغير سعر األصل األساسي   عقد الفرق 
ي )أداة تنفيذ عمليات التداول، والتر

وهو األصل الموجود فن

ات أسهم، الخ(أساس عقد الفرق  . ، والذي يمكن أن يكون حصة، عقودا آجلة، معادن ثمينة، مؤشر

 .  عملية تقديم األسعار لينفذ العميل أوامره التسعير 

 .  مبلغ الضمان وحجم عملية التداولنسبة بير    الرافعة المالية 

 حجم وحدة العملة األساسية نسبة إىل سعر العملة؛ : بالنسبة لزوج العمالت( ١ السعر

 . قيمة وحدة األصل األساشي نقديا : بالنسبة لعقد الفرق ( ٢

ي يرسلها   ملف تسجيل العميل 
سجل عليه باستمرار أوامر وطلبات العميل، التر

ُ
الملف الذي تنشئه منصة العميل والذي ت

 . Dealerإىل الـ 

م 
ّ
ي يستلمها   ملف تسجيل المخد

م، والذي تسجل عليه باستمرار كل طلبات وأوامر العميل التر
ّ
الملف الذي ينشئه المخد

 . ، إضافة لنتائج معالجتها Dealerالـ 

نفس    الصفقات الصفقات المقفلة  التداول عىل  أداة  لنفس  يتم فتحها  ي 
التر نفسه،  الحجم  ة من  الطويلة والقصير

 . حساب التداول

ي منصة التداول اللوت 
 .  مفهوم مصغر لتحديد عدد من األسهم، السلع، العمالت األساس، المقبولة ف 

ي تفاصيل العقد  .  فلةالمق  صفقاتوإبقاء ال لفتح    Dealerالحماية المطلوبة من الـ   الصفقات المقفلة مارجن 
يتم تحديدها فن

 .  لكل أداة

تنفيذ عمليات التداول باستخدام الرافعة المالية، عندما يكون العميل قادرا عىل تنفيذ التداول  تداول المارجن 

 .  بمبلغ أكير بكثير من حجم أمواله

ي تفاصيل العقد لكل أداة.  صفقاتالكضمان لفتح    Dealerالمبلغ المطلوب من الـ   المارجن األوىلي 
 .  يتم تحديده فن

وري  ي تفاصيل  .  المفتوحة  صفقاتلدعم ال  Dealerالمبلغ المطلوب كضمان من الـ    - المارجن الض 
يتم تحديده فن

 .  العقد لكل أداة

 تسعير خارج السوق 

 (Off-market ) 

ي األسعار؛   -
ة فن  وجود فجوة كبير

ة زمنية  - ة إىل المستوى األوىلي مما يسبب فجوة أسعار؛ تراجع السعر خالل في   قصير
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ي الحركة الشيعة للسعر قبل ظهور هذا السعر؛   -
ن
 نقص ف

ي قد تؤثر  /لحظة ظهور السعر، حيث ال وجود ألحداث اقتصادية كلية و  -
كات، والت  أو أخبار للشر

 .  معدل األداة بشكل ملحوظ عىل 

كة إزالة المعلومات عن تسعير خارج السوق من قاعدة بيانات أسعار المخدم  . يحق للشر

ي حساب العميل   العمليات غير التداولية 
 
 . االئتمان(  سداد) أو عملية منح  (  السحب من حساب العميل) عمليات اإليداع ف

 «. ظروف السوق العادية» السوق العادية 

 عندما يصل السعر   صفقة ما لفتح أو إغالق  Dealerتوجيهات العميل للـ  األمر

 . إىل مستوى األمر

 .نتيجة الجزء األول من الصفقة المنجزة وضع االفتتاح 

 . إعادة افتتاح التداول بعد عطلة نهاية األسبوع، العطالت أو بعد فاصل بير  جلسات التداول افتتاح السوق 

 . عندما يصل السعر إىل مستوى األمر صفقةلفتح   Dealerتوجيهات العميل للـ  األمر المعلق 

 . المفتوحة عىل قيم األسعار الحالية صفقاتخسارة غير مثبت لل/ربــح الخسارة المتغير /الربــح

متساويير    الصفقات المنجزة   بحجمير   متعاكستير   تداول  ي 
عمليتر من  اء  (:  صفقةوإغالق    صفقةفتح  ) تتكون  شر

اء التاىلي 
 . بالبيع التاىلي أو بيع بالشر

 . تسلسل أسعار كل أداة تصل إىل منصة التداول حركة األسعار  

 

أونالين،    Dealerعندما يرى العميل حركة أسعار الـ  .  طريقة لتقديم األسعار للعميل دون طلب األسعار( حركة)تدفق  

ي أي وقت إرسال أمر لتنفيذ عملية تداول
 .  يمكنه فن

 . سعر وحدة ألصغر جزء ممكن من ال النقطة 

ي تفاصيل العقد حجم اللوت 
ي لوت واحد، المثبت ف 

 .  حجم األسهم، السلع، العملة األساسية ف 

ر كة برمجيات  » المطوِّ ر-« MetaQuotesشر  . منصة التداول مطوِّ

 .  أو تغيير مستوى األمر ، ، حذفوضع، صفقةإغالق  /لفتح  Dealerتوجيهات العميل للـ  األمر

السوق عن   اختالف ظروف 

 الظروف النظامية 

 «. سوق شيعة» أو « راكدة سوق »انظر 

ي 
ي حساب التداول، الذي يمكن استخدامه لفتح   المارجن المجان 

 :  يتم تحديده بالصيغة . ة جديد صفقةالمبلغ ف 

ي 
 .المارجن -السهم = المارجن المجان 

م
ّ
مجية   المخد المعلومات  MetaTrader Server 4.0الير تقدم  العميل،  وأوامر  طلبات  تعالج  ي 

والت   ،

المالية   ي السوق 
كة ا بالحجم الذي تحدده  ) أونالين عن العروض فن ن  (لشر ، تسجل المسؤوليات بير

وط وال، إضافة  Dealerالعميل والـ   .  قيودلمراقبة الشر

الخ الروبوت  مجة  الير بلغة  برمجية  هيئة  عىل  التداول  حساب  مراقبة  اتيجية    MetaQuotesاصة  اسير

Language 4ي ترسل طلبات وأوامر إىل المخدم من منصة العميل
 .  ، والت 

Spike 

 

 «. تسعير خارج السوق»انظر 

التداول األساسية   تفاصيل العقد  وط  التداول، خطوات تغير  )شر يد، حجم اللوت، الحجم األدنن لعملية  السير

، مارجنحجم عملية   . لكل أداة.( المقفلة، الخ صفقاتال  التداول، المارجن األوىلي

، كنتيجة لقيامه أو عدم قيامه بفعل ما، خالف واحدا أو  Dealerعندما يعتقد العميل أن الـ  (  ١ الحالة المختلف عليها 

 أحكام هذه االتفاقية؛ أكير من 

أن العميل، كنتيجة لقيامه أو عدم قيامه بفعل ما، خالف واحدا أو    Dealerعندما يعتقد الـ  (  ٢

 . أكير من أحكام هذه االتفاقية

يد  ا عنه بالنقاط السير  . فرق بير  سعر العرض والطلب معير
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ي منصة التداول، والذي يبير  الصفقات المنجزة، ال  خاصتسجيل   الحساب 
 
المفتوحة،    صفقاتللعمليات ف

 .العمليات واألوامر غير التداولية، إضافة إىل حالة الرصيد

وط   نوع الحساب  ي يتم تشكيلها عىل أساس الحد األدن  لمبلغ    والخدمات المتاحةمجموعة الشر
للعميل، والتر

ي كل نوع حساب.  اإليداع
ن
يعتمد الحد األعىل لإليداع عىل الرافعة  .  هناك حد أدنن لمبلغ اإليداع ف

ي تم اختيارها 
 . المالية الت 

ي منصة التداول ةمفتوح صفقة رقم تعريف خاص بكل  ( Ticker)المؤشر 
 
 . أو أمر معلق ف

ة طويلة من الزمن، منصة التداول بنسبة أقل بكثير   راكدة السوق ال
حالة السوق، عندما تدخل األسعار، خالل فير

 .  منها عند ظروف السوق النظامية

اء أو بيع األداة عملية التداول ي يقوم بها العميل لشر
 .  العملية التر

المالية،   منصة التداول السوق  ي 
 
ف العرض  بتقديم معلومات عن  تقوم  ي 

التر مجيات  والير األجهزة  مجموعة من 

العميل والـ   كة بير  
المشير المسؤوليات  التداول، تسجيل  ، إضافة لمراقبة  Dealerتنفيذ عمليات 

وط وال منصة  " و " المخدم"االتفاقية الحالية من  غراضأل  منها  تتكون الصيغة األبسط. قيودالشر

 ".  العميل

ي منصة التداول، والذي يبير  الصفقات المنجزة، ال  خاصتسجيل   حساب التداول 
 
المفتوحة،    صفقاتللعمليات ف

 .  العمليات واألوامر غير التداولية

ي األمر مستوى األمر 
 .  سعر محدد ف 

يمكن   الظروف القاهرة  ال  ي 
التر منعها األحداث  أو  بها  الفقرة  .  التوقع  ي 

فن القاهرة  الظروف  تفاصيل  من    10انظر 

 .  االتفاقية الحالية

سعر   عىل  المتقدم  السعر 

 خارج السوق 

يط الدقيقة بسعر خارج السوق يط الدقيقة والذي يسبق شر  .  سعر إغالق شر

 : إحدى هاتير  الحالتير   فجوة األسعار

 عرض السعر الحاىلي أكير من طلب السعر السابق؛   -

 .  طلب السعر الحاىلي أقل من عرض السعر السابق -

افتتاح   عند  األسعار  فجوة 

 السوق  

 : إحدى هاتير  الحالتير  

 عرض سعر افتتاح السوق اليوم أكير من طلب سعر إغالق السوق البارحة؛   -

 . طلب سعر افتتاح السوق اليوم أقل من عرض سعر إغالق السوق البارحة -

الـ    صفقةإغالق  /فتح خطأ واضح  عىل سعر مختلف بشكل    Dealerالعميل، أو تنفيذ أمر العميل من قبل 

ي لحظة الفعل، أو أي فعل آخر أو عدم القيام بفعل من  
ي حركة األسعار فن

ملحوظ عن سعر األداة فن

ي الوقت المحدد  Dealerقبل الـ  
 .  مرتبط بتحديد خاط  للسعر عىل مستوى سعر السوق فن

اء علي. السعر األعىل من بير  األسعار الطلب   .  هوهو السعر الذي يمكن للعميل الشر

 . وهو السعر الذي يمكن للعميل البيع عليه. السعر األقل من بير  األسعار العرض

 : يتم حسابه بالصيغة . رصيد الحساب الحاىلي  السهم

ة  -الربــح المتغير + الرصيد = السهم   . الخسارة المتغير

ي تفاصيل  .  المقفلة   صفقاتلفتح وإبقاء ال  Dealerهامش األمان المطلوب من الـ   مارجن التحوط 
يتم تحديده فن

 .  العقد لكل أداة

 «. المقفلة صفقاتال»انظر  القفل

 . تنفيذ أوامر العميل عىل أفضل سعر متوفر تنفيذ السوق 

 . «الموقع الطويل»انظر  طويل 

 «. الموقع القصير »انظر  قصير 
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وري، عىل هيئة نسبة   مستوى المارجن   :  يتم تحديدها بالصيغة.  مئويةنسبة بير  السهم والمارجن الض 

 %. ١٠٠(*المارجن/السهم= )مستوى المارجن  

 اتصال المارجن 

 

للـ   المفتوحة    صفقات، دون أن يكون ملزما، إغالق كل الDealerحالة الحساب، عندما يحق 

ي هذه  .  للعميل بسبب نقص المارجن الحر 
ن
ن حدوث اتصال المارجن محدد ف مستوى المارجن حير

 .  االتفاقية

 

الرئيسية   تفاصيل العقد  التداول  ال)أحكام  الحد األدنن لحجم  اللوت،  يد، حجم  ،  صفقةالسير المارجن األوىلي  ،

 .لكل أداة تداول.( المقفلة، الخ صفقاتمارجن ال 

Spike  تسعير خارج السوق»انظر .» 

م صفقةاألمر بإغالق ال اإليقاف
ّ
 .  قشيا، والذي ينشئه المخد

ليلية لل  ( SWAP)السواب  الليل  صفقاتفائدة  للـ  .  المعلقة طوال  إيجابيا أو سلبيا   SWAPيمكن  هناك .  أن يكون 

ي لـ   SWAPجدول خاص بقيم الـ 
ونن  .FBSلكل أداة تداول عىل الموقع اإللكي 

 اإليقاف المتحرك 

(Trailing Stop) 

اتيجية   : المراقبة التالية ألمر إيقاف الخسارة اسير

 ؛ اإليقاف المتحركأقل من قيمة  ةالمفتوح  صفقةعدم القيام بأي فعل إذا كان ربــح ال -

أمر    وضع، أرسل أمرا إىل المخدم لاإليقاف المتحرك قيمة    ةالمفتوح  صفقةعند تجاوز ربــح ال  -

؛   اإليقاف المتحركإيقاف الخسارة عىل مسافة قيمة   من السعر الحاىلي

،  استالم عرض أسعار أبعد عن مستوى إيقاف الخسارة المحدد من قيمة اإليقاف المتحرك  عند  -

اإليقاف  عىل مسافة قيمة  أمر إيقاف الخسارة الحاىلي لتعيينه  إىل المخدم لتغيير مستوى    أرسل أمرا  

 . عر الحاىلي من الس  المتحرك

ي تم    اإليقاف المتحركيتم تفعيل  
نت، والتر فقط عندما يتم تفعيل منصة العميل، المتصلة باإلنير

م
ّ
 . التعرف عليها بنجاح من قبل المخد

 السعر المتوقع لصفقة ما والسعر الفعىلي الذي يتم تنفيذها   االنزالق
يشير مصطلح االنزالق إىل الفرق بير 

 . عنده

ي تحدث عند  قد يحدث  
التقلبات الشديدة التر ات  ي أي وقت لكنه غالبا ما يرافق فير

االنزالق ف 

 . استخدام أوامر السوق

للحفاظ عىل   المحدد  بالسعر  توافر حجم كاف   أمر كبير دون  تنفيذ  أن يحدث عند  يمكن  كما 

يد العرض  .الطلب الحاىلي /سير

  

 

 المحتويات عودة إىل 


