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 مقدمة .1
 

ي  للَعالقــة مُمـنِظ  كمســتند   �عمـل )الماثــل (االتفـاق العم�ــل اتفـاق . 1.1  ي  بينــك الـيت ن  "أنــت") "العم�ــل" بــ بعــد  ف�مـا  إليهــا  �شـار  (والــيت ي  كابيتــال  إم �ي  آي و�ـني  إليهــا  �شــار  (والـيت
كة" إم" �ي  "آي بـ أ�ضا  ي  بالخدمات يتعلق ف�ما  "نحن") أو  "ال�ش  لديها.  التجار�ة وأ�شطتك إم �ي  آي تقدمها  اليت

كــة ؛إم �ي  آي .1.2  ي  ُمســجلة �ش
ا  �ن كــة ل�متــد؛ كابيتــال إم �ي  آي .07101360 مســجل:  رقــم تحــت وو�لــز  إنجلــ�ت  ُمراقبــة هيئــة قبــل مــن ومنظمــة تــرخ�ص عــ� حــائزة �ش

وكَ�ات
�
 .Kingdom United 1NH, EC2M London St, Broad New 35 House, Street Broad New Limited, Capital ICM المسجل:  العنوان المال�ة:  الِسل

 االتفاق نطاق .2
 

وط قبولك .2.1  ام ال�شُ
�
ي  بدخولك ُ�ف�د  الماثلة، واألحك

ا  ُمِلزم اتفاق �ن
�
قر  إم.  �ي  آي مع قانون

ُ
وط وفهِمك بقراءتك وت    الماثل.  االتفاق وأحكام ل�شُ

وط ِص�غت .2.2  ام ال�شُ
�
ن �و  "أنت") أو  ("العم�ل" بينك واألحك طبق:  إم �ي  آي ني

ُ
 وت

نت ع�ب  • نت ع�ب  التداول منصة خالل من اإلن�ت  أو ؛إم �ي  آي اإلن�ت
ي  للتحم�ل قابلة تداول منصة أي ع�ب  •  إم �ي  آي توفرها واليت

 المرور.  كلمة  و/أو  الحساب ورقم العم�ل اسم �قدم شخص أي أو  معتمد  ثالث طرف َ�ضعها  صفقات أي ع� ذلك و�نطوي
 

ي  مـــا وهـــو  تجزئـــة كعم�ـــل  بتصـــن�فك قمنـــا  .2.3 وكَ�ات ُمراقبـــة هيئـــة قواعـــد  بموجـــب التجزئـــة لعمـــالء الممنوحـــة التنظ�م�ـــة الحما�ـــة مـــن اســـتفادتك �عـــين
�
 الِســـل

 المال�ة. 
 
 . سنتعامل معك بموجب: .42 

 الماثل؛ االتفاق •
؛ موقعنا  ع� المتاح المخاطر  تحذير  إشعار  • ي

وين  اإلل��ت
 أ�ملته؛ الذي التسج�ل طلب نموذج •
؛ موقعنا  ع� والمتاحة بنا  الخاصة األوامر  تنف�ذ  س�اسة • ي

وين  اإلل��ت
؛ موقعنا  ع� والمتاحة بنا  الخاصة المصالح تضارب س�اسة • ي

وين  اإلل��ت
نامج ترخ�ص أي •  و صلة؛ ذي ل�ب
وط أي • صدرها، إضاف�ة وأحكام �ش

ُ
ي  بما  ن

 بـ:  المتعلقة تلك ذلك �ن

وط و/أو  الحسابات ي  بالمعامالت يتعلق ف�ما  الصادرة األخرى ال�شُ وط تلك ضوعها مو  �كون اليت ام، ال�شُ
�
ي  واألحك  "االتفاق".  باسم مجتمعة إليها  �شار  واليت

 
ن  ..52  المعلومــات وأن بالصــفقات، المرتبطــة األساســ�ة بالمنتجــات يتعلــق ف�مــا  مهمــة معلومــات عــ� تحتــوي العقــد  مواصــفات أن إدراك العمــالء عــ� يتعــني

ي  عليها  النص تم بها  المتعلقة اإلضاف�ة
 .21 الفقرة �ن

 
كة بتف��ضك تف�د  الماثل، االتفاق ع� موافقتك ..62  كات أو  اإلدارات أو  إم �ي  آي �ش ي  بـك باالتصال لها  التابعة ال�ش

 مـن جانـب أي لمناقشـة -اإلطـالق عـ�- وقـت أي �ن
 لديها.  حسابك جوانب

 
ي  ..72 

 وأن:  المتكررة والتوض�حات الشخص�ة بالضمانات المتعلقة اإلفادات جميع ع� بموافقتك �ف�د  هذا  فإن صفقة، ب�برام فيها  تقوم مرة كل  �ن
ي  المعلومات جميع • ي  لنا  قدمتها  اليت

 الماد�ة؛ النوا�ي  جميع من ودق�قة صح�حة بك) الخاص الطلب نموذج (�ن

وسريعة لفقدان األموال بسبب العقود مقابل الفروقات والفوركس الفوري من األدوات المالية المركبة، وينطويان على مخاطر كبيرة 
من المستثمرين األفراد أموالهم خالل تداولهم في العقود مقابل الفروقات مع هذا المزود. يجب  78.64الرافعة المالية. خسر نحو ٪

يرة عليك التفكير في مدى تفهمك ألليات عمل العقود مقابل الفروقات وعقود الفوركس الفورية، ومدى قدرتك على المخاطرة الكب
 .بفقدان أموالك
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ام ع� موافقتك • ن  الماثل؛ باالتفاق االل�ت

ي  بما  بال�امل، وفهمه الماثل االتفاق بقراءة إقرارك •
 المخاطر؛ من والتحذير  العقد مواصفات ذلك �ن

ا، كنت  إذا  • ا؛ 18 الـ تجاوزت بأنك منك إقرار  فهذا  فرد�  عام�

ي بموجــب الوال�ــة القضــائ�ة لمحــل إقامتــك و�عتــ�ب إقــرار منــك بعــدم آي �ي إمق�امــك بــ�برام صــفقة تــداول مــع  •
، هــو تـ�ـف قــانوين

ي تخضع لها أنت؛  ن اليت  خرق أي من القوانني

ــا عنــك  أنــت، أو الطــرف الثالــث الحــائز عــ� • ــا مــن أو جميــع الصــفقات ن�ابــة عنــك باعتبــاره نائب� ة أ�� تفــ��ض منــك، والــذي قــام بمبــا�ش
 ول�س طرف ثالث؛

كة، وقمت بوضع أي صفقة أو تعل�مات فأنت مخول بالق�ام بذلك؛ •  و إذا كنت �ش

 ق�ة وتحذيرات المخاطر. وأن أي شخص أخر حائز ع� تف��ض منك بالتداول أو إصدار تعل�مات ن�ابة عنك بقراءة وفهم االتفا •

 

ي حالـــة حـــدوث أي خســـائر مـــن جانبـــك أو عـــن ط��ـــق  ..82
ي االتفـــاق الماثـــل،  آي �ي إم�ن

�سبب/بمناســـبة خرقـــك ألي ضـــمان عـــ� النحـــو المنصـــوص عل�ـــه �ن
َحمل مسئول�ة المبلغ اإلجما�ي المتضمن. 

َ
  س�قع عل�ك ِعبء ت

 

حــدد تلــك  -مــن وقــت آلخــر-التنــازل  آي �ي إمباالتفــاق معــك، �جــوز لـــ  ..92
ُ
ــام أو تخف�فهــا. عــ� ســب�ل المثــال ال الحـ�ـ، ح�ــث ت

�
ــوط واألحك ُ عــن تلــك ال�ش

ـــا للصـــفقة أو متطلبـــات الهـــامش، و�التـــا�ي �جـــوز لــــ  ـــا معين� ـــام حجم�
�
ـــوط واألحك ُ الســـماح لـــك بتجـــاوز تلـــك الحـــدود. و�قـــع عـــ�  -باالتفـــاق معـــك-، آي �ي إمال�ش

ـــوط  هذن. ال �شــــكل أي اتفــــاق ينشــــأ بموجبــــأي مســــؤول�ة تنشــــأ بموجــــب هــــذا اإل عاتقــــك وحــــدك عــــبء تحمــــل  ـ ُ التنــــازل أو عــــدم تنف�ــــذ أي جــــزء مــــن تلــــك ال�ش
ام؛ تنازً� من 

�
ي وقت الحق.  آي �ي إمواألحك

 عن تطبيق تلك القواعد �ن
 

جمة إن ..102  �ة ال�ت ن جمة النسخ جميع ع� األول��ة لهما  الماثل االتفاق وتفس�ي  اإلنجل�ي   الماثل.  االتفاق من األخرى الم�ت
 
 وصفقاتك حسابك .3 
 

ـــا مــــن صـــفقاتك.  13. ط فــــتح حســـاب لــــدينا قبـــل قبــــول أ�� نــــت، أو  ُ�شـــ�ت  عــــ�ب اإلن�ت
�
ون�ـــا �جــــب عل�ــــك تعبئـــة نمــــوذج طلـــب فــــتح الحســـاب و�رســــاله إلينـــا إمــــا إل��ت
ن مــلء جميــع األقســام ا ــام. يتعــني

�
ــوط واألحك ُ ، أو عــ� النمــوذج المرفــق بتلــك ال�ش ي

وين ط باســتخدام النمــوذج المطبــ�ع المتــاح عــ� موقعنــا اإلل�ــ�ت إللزام�ــة وُ�شــ�ت
ا من المعلومات ي أ��

ورة تحـري أق�ـ درجـات الدقـة و�حسـب مـا يتـوفر لـد�ك المقدمة،  تحري الدقة �ن غـ�ي الغـ�ي صـح�حة أو المعلومـات المـن المعرفـة. مـع �ن
ي تأخ�ي فتح حساب العم�ل الخاص بك. سوف تتسج طلب فتح الحساب أو ع� األقل واضحة ستؤدي إما إ� رفض� تام لنموذ 

  بب �ن
 

ون�ــا إلينــا، بمثابــة تفــ��ض لـــ  3.2 ا-إلجــراء عمل�ــات البحــث  آي �ي إمتوق�عــك عــ� نمــوذج طلــب فــتح الحســاب أو تح��لــه إل��ت  -عــ� النحــو الــذي تــراه مناســب�
ي قـــدمتها كاملـــة وصـــح�حة. و�شـــمل عمل�ـــات البحـــث هـــذه، عـــ� ســـب�ل المثـــال ال الحـ�ــ، المعلومـــات الـــواردة مـــ ن الســـجل للُمصـــادقة عـــ� أن المعلومـــات الـــيت

ي وأي وكاالت ائتمان�ة توصلت إليها   .آي �ي إماالنتخايب
 

ي قدمتها  آي �ي إمقد تقوم  3.3  ن عل�ـك إخطـار  ، وذلكب�جراء عمل�ات فحص دور�ة لب�اناتك اليت هـا. ورغـم ق�امهـا بـذلك، إال أنـه يتعـني آي للتحقق من عدم ق�امك بتغي�ي
ي نمـوذج طلـب التسـج�ل الـذي قدمتـه ( �ي إم

ي ذلـك تغيـ�ي ع� الفور بأي تغي�ي جـوهري �طـرأ عـ� أوضـاعك المال�ـة أو أي تغيـ�ي أخـر ذا صـلة بالمعلومـات المقدمـة �ن
بمـا �ن

). وحســب تقــديرها المطلــق �جــوز لـــ  ي
وين �ــد اإلل�ــ�ت . تتحمــل أنــت قبــول هــذا اإلخطــار عــ�ب ا آي �ي إمالوظ�فــة والعنــوان وتفاصــ�ل االتصــال وال�ب ي

وين �ــد اإلل�ــ�ت لهــاتف أو ال�ب
ي أو �سبب عدم تحديثها.  كمسؤول�ة أي خسائر قد تتكبدها نت�جة سوء توج�ه تفاص�ل العقد؛ �سبب عدم دقة أو صحة عناو�ن ب��د

وين  اإلل��ت
 
 بب الرفض). غ�ي ُملزمة بفتح حساب ألي عم�ل و�جوز لها رفض أي طلب ألي سبب (دون إفادة العم�ل �س آي �ي إم 3.4 
 
ي ُمســبق إل�ــك قبــل  آي �ي إمتحـتفظ  3.5  ي أي وقــت عــن ط��ــق إرسـال إخطــار كتــايب

ي إغــالق أو تعليــق حســاب تــداولك �ن
ي حــال ق�ــام  5لنفســها بــالحق �ن

آي أ�ــام عمــل. و�ن
، ولــن يــتم قبــول أي أوامــر تــداول جد�ــدة. ســيتم إغــالق أي  آي �ي إمبممارســة هــذا الحــق، ســيتم إغــالق جميــع مرا�ــز التــداول المفتوحــة وفــق ســعر اقتبــاس  �ي إم الحــا�ي

ي ذلـــك اليـــوم) وفـــق أول ســـعر معقـــول متـــاح لــــ 
غلقـــت �ن

�
ي أ ي األســـواق (أي الـــيت

ي حالـــة تعليـــق  آي �ي إممركـــز تـــداول غـــ�ي مقتـــبس قـــد �كـــون لـــد�ك �ن
ي يـــوم العمـــل التـــا�ي أو �ن

�ن
ام الوارد 

�
وط واألحك ي االتفاق الماثل. السوق ألي سبب، وذلك بموجب ال�شُ

 النص عليها �ن
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ـكة  3.6  آي عـ� أعمــال  وال�ـة قضــائ�ةألي سـلطة ُمختصــة تملـك  -دون إخطـارك �شـكل ُمســبق-عـن المعلومـات المتعلقــة بـك أو بحســابك -اإلفصــاح  آي �ي إم�حـق ل�ش
ي بُح  آي �ي إمأو أي شــــخص آخــــر تعتقــــد  �ي إم

اإلفصــــاح عــــن تلــــك  آي �ي إمعــــ� وجــــه التحد�ــــد، �حــــق لـــــ  ســــن ن�ــــة. أنــــه �ســــ� للحصــــول عــــ� مرجــــع أو مرجــــع ائتمــــاين
ي قد �ستف� عن أي ديون أو مسؤول�ات سلب�ة.  كات أخرى مماثلة واليت  المعلومات إ� �ش

 
ي ذلــك مســ آي �ي إم�قــع عــ� عاتقــك وحــدك مســؤول�ة إبــالغ  3.7 

ن إبــالغ صــاحب العمــل لــد�ك بالمعلومــات الخاصــة بصــفقات حســابك، بمــا �ن ام إذا كــان يتعــني ن ؤول االلــ�ت
ام المحدد أو إ� أي شخص آخر مخول له من قبـل ن ن إرسال مالحظات العقد والب�انات الخاصة بحسابك إ� مسؤول االل�ت ي هـذه  بها، وما إذا كان يتعني

صـاحب العمـل تلـ�ت
 المعلومات. 

 
ي  الخدمات . 4 

 إم �ي  آي تقدمها اليت
 
اماتك وفائك رهن 4.1  ن ي  عليها  النص الوارد  بال�ت

ي  الدخول لنا  �جوز  الماثل، االتفاق �ن
 المعامالت:  من التال�ة باألنواع يتعلق ف�ما  معك عقود  �ن

هــــا  أو  األســــهم أو  المال�ــــة، األوراق مــــن وســــلة الفرد�ــــة، المال�ــــة األوراق عــــ� الفروقــــات مقابــــل اآلجلــــة العقــــود  • ات، مــــن غ�ي  المــــؤ�ش
 األجنب�ة).  (العمالت والعمالت والسلع الثمينة والمعادن

نت.  ع�ب  أو  كتابة  آلخر  وقت من تقد�مها  ع� نتفق قد  أخرى استثمار�ة أنماط أي •  اإلن�ت
 

ي  فقط التنف�ذ  أساس ع� معك نتعامل سوف 24.
 األوقات.  جميع �ن

 

سدي لك أي نص�حة حول مزا�ـا أو مـدى مالءمـة إبرامـك لالتفـاق الماثـل، أو أي معاملـة ينطـوي عليهـا االتفـاق الماثـل، ولـن نقـدم لـك أي ن 4.3 
ُ
إال –صـ�حة اسـتثمار�ة لن �

ـــوفر لـــك حســـب تقـــديرنا الخـــاص
ُ
ي تنطـــوي عليهـــا تلـــك مصـــطلحات واإلجـــراءات االبطب�عـــة معلومـــات عامـــة أو واقع�ـــة مـــن وقـــت آلخـــر ف�مـــا يتعلـــق -أننـــا قـــد ن لمتضـــمنة الـــيت

ي 
ن عل�ـك االعتمـاد عـ� تقـديرك الخـاص عنـد تق��ـر مـا إذا كنـت سـتدخل �ن أي صـفقة تنطـوي عـ� هـذا  الصفقات أو ف�ما يتعلق بالمعلومات الفعل�ة للب�انات المال�ة. يتعـني

 االتفاق الماثل أم ال. 
 
ــا لس�اســة تنف�ــذ األمــر. تــم تزو�ــدك بملخــص لس�اســة التنف�ــذ الحال�ــة الخاصــة بنــا  معنــدما نقــو  4.4  . تجــدر بتنف�ــذ أمــر التــداول ن�ابــة عنــك، فإننــا تـ�ـف �شــكل عــام وفق�

ي بعض الحاالت، لن نكون مُ 
ـلاإلشارة إ� أنه �ن وكَ�ات المال�ـة ف�مـا يتعلـق �س�اسـة أفضَّ

�
ن باالمتثال لقواعد هيئة ُمراقبـة الِسـل عنـدما نقـوم بتقـد�م اقتبـاس  تنف�ـذ؛ مـثال  لزمني

 أسعار خاص بصفقة تداول ما، ثم بعدها نتعامل معك بصفتك الطرف المقابل للصفقة. 
 
وكَ�ات المال�ة–إذا كنت تعمل كوك�ل ألي شخص آخر، فإننا  4.5 

�
عامل هذا الشخص كُمعاملتنا لعمالئنا. -وامتثاً� قواعد هيئة ُمراقبة الِسل

ُ
 لن ن

 
ن عل�ـك قـراءة مواصـفات العقـد ن 4.6  ح مختلف األمور المتعلقـة باالتفـاق الماثـل. يتعـني ي نقدمها، و�ش بدقـة قبـل الـدخول  قدم مواصفات العقد ف�ما يتعلق بالخدمات اليت

ي أي صفقة. 
ن عل�ك التواصل معنا لطلب توضيح قبل الدخول �ن ر عل�ك فهم أي مسألة، يتعني

َّ
َعذ

َ
ي حال ت

ي أي صفقة. و�ن
 �ن
 
ي  للســوق المخصصــة إم �ي  آي اقتبــاس ســاعات خــالل إال  إم �ي  آي مــع صــفقة أي إجــراء �مكــن ال  4.7   يــتم لــم (مــا  بــه المســم�ح (األحجــام) الحجــم نطــاق وضــمن المعــين

ــوط تلــك عــ� الــنص تــم ). إم �ي  آي مــع ذلــك خــالف عــ� االتفــاق ُ ي  بالتفصــ�ل ال�ش
 إ� الرجــ�ع خــالل مــن األق�ــ والحــد  األدين  الحــد  بتحد�ــد  نقــوم العقــد.  مواصــفات �ن

ي  األسـعار  بـه تتوفر  الذي العادي السوق حجم
ي  صـلة؛ ذا  سـوق أي أو  بورصـة أي �ن ة معلومـات تقـدم والـيت ن  األق�ـ والحـد  األدين  الحـد  األسـعار.  عـن مبـا�ش  نوفرهمـا  الحـاليني

ي  بالتفص�ل عليهم النص و�تم الطلب، عند 
كة �حق العقد.  مواصفات �ن  مـن التأ�ـد  مسـؤول�ة عاتقـك عـ� قـع�و  األق�ـ، والحـد  األدين  لحـد ا سـواء الحـدود  تلك تغي�ي  لل�ش

ي  الدخول قبل الحال�ة الحدود  معرفة
كة تتمتع صفقة.  أي �ن ي  بالحق ال�ش

   بدون.  أو  لك إشعار  بتقد�م سواء التداول صفقة بحجم تتعلق حدودٍ  أي عن التنازل �ن
 
 بالمعـــامالت المتعلقـــة التفاصـــ�ل كـــل  ،10و 9 بالبنـــدين أدنـــاه موضـــح بالهـــامش.  تـــداول صـــفقات الماثـــل االتفـــاق بموجـــب معكـــم أ�شـــطتنا  تتضـــمن أن المحتمـــل مـــن 4.8 

 بالهامش. 
 

ي  عل�ه النص ورد  آخر  حكم أي عن النظر  بغض 4.9 
ور�ـا  نـراه إجـراء أي اتخـاذ  لنـا  �حـق خـدماتنا، بتقد�م يتعلق وف�ما  الماثل، االتفاق �ن  لضـمان -المطلـق تقـديرنا  وفـق- �ن

ن  االمتثال ن  لجميع االمتثال ع� "�شدة" توافق أنت بها.  المعمول للقوانني امـك عـدم لنـا  ارتأى وميت  بها.  المعمول القوانني ن  الماثـل.  باالتفـاق العمـل إنهـاء لنـا  �جـوز  بـذلك، ال�ت
ن  ي  بمــا  خـــدمات، مـــن نقدمـــه مـــا  أن إدراك عل�ـــك يتعــني

ي  التـــداول ذلـــك �ن
وكَ�ات ُمراقبـــة هيئـــة لتنظــ�م �خضـــع الفروقـــات، مقابـــل العقـــود  �ن

�
 واللـــوائح القواعـــد  وأن المال�ـــة الِســـل

هــــا  الفروقــــات مقابـــل والعقــــود  األســــهم بتـــداول والمتعلقــــة بهــــا  المعمـــول  وجــــه عــــ�- العمـــالء تــــذك�ي  يــــتم  اآلجلـــة.  والعقــــود  الرئ�ســــ�ة باألســـهم مرتبطــــة المنتجــــات مـــن وغ�ي
ي  المدي��ن وتداول الداخل من التداول مثل السوق" اماستخد "إساءة أشكال جميع ع� ينطبق األمر  هذا  بأن -الخصوص

كاتهم أسهم �ن  الخاصة.  �ش
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 اتفاق العميل
 الشُروط واألحكام
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ي  انقطاع ألي نت�جة تتكبدها  خسائر  أي عن مسؤولة غ�ي  إم �ي  آي 4.10 
ون�ـة االتصـاالت  أو  الطاقـة إمـدادات �ن  دون َ�ُحـول آخـر  حـدث أي أو  المعلومـات نظـام أو  اإلل��ت

كة تقد�م ي  علوماتالم تلك من ألي إم �ي  آي �ش
ي  األسواق من أ���  أو  واحد  سوق �ن  منها.  باالقتباس نقوم ما  عادة اليت

 
ي  ُعطـل تواجـه قـد  أنهـا  أو  لألنظمـة؛ صـ�انة/تحديثات بعمـل تقـوم قـد  بهـا  الخاصـة التـداول ومنصـات المعن�ـة األخرى واألطراف إم �ي  آي أن ع� العم�ل يوافق 4.11   فـين

تــب  الخاصــة الصــلة ذات األخــرى األنظمــة و/أو  التــداول منصــات) (أو  منصــة �شــغ�ل اســتمرار  لضــمان أنظمتها/خوادمهــا  بتحــد�ث تقــوم أو  �شــغ�ل إعــادة أو  إ�قــاف عل�ــه ي�ت
عال�ـــة.  أ�ـــ��  بط��قـــة بهـــا 

َ
ي  يتســـبب قـــد  ذلـــك أن عـــ� العم�ـــل يوافـــق النظـــام، الصـــ�انة/تحديثات عمل�ـــة وخـــالل ف

 أو  التـــداول (منصـــات) منصـــة إ� الوصـــول إمكان�ـــة عـــدم �ن
ة الصـلة ذات األخـرى األنظمـة ي  مشـكالت �حـدث قــد  أنـه العم�ـل �قبـل ذلــك، إ� باإلضـافة الـزمن.  مـن لفــ�ت

، األداء �ن ي
، لرســموا الـوظ��ن ي

مج�ـات، الب�ـاين  الخطــأ، ورسـائل وال�ب
.  النظــام عطـــل و/أو  واالتصــاالت  وال�مبيــوتر، ي

وين ي  اإلل�ـــ�ت
 أي تتحمـــل ال  إم �ي  آي أن عــ� العم�ـــل يوافــق بالنظام/الفشل/الصـــ�انة/التحديثات، مشــكالت حـــدوث حالــة �ن

ي  بما  خسارة، أي عن مسؤول�ة
ي  إليها  المشار  إلجراءاتا تلك من أي عن الناجمة المال�ة، الخسارة ذلك �ن

  الفقرة.  هذه �ن
 
 الصفقات وضع .5 
 
كة 5.1   للتداول.  طلب أي بقبول ملزمة غ�ي  إم �ي  آي �ش
 
نـــت عــ�ب  التـــداول منصـــة خـــالل مــن إال  إم �ي  آي مـــع الصـــفقات إجـــراء �مكــن ال  5.2   عـــ�ب  التـــداول منصـــات مـــن كــل  تحتـــوي .للتحم�ـــل القابلـــة التــداول منصـــة عـــ�ب  أو اإلن�ت

نــت  المنصــات تحــد�ث ســيتم الطلــب).  عنــد  إضــاف�ة معلومــات (وتتــوفر  ال�مبيــوتر  �شــغ�ل بــرامج متطلبــات مــن األدين  الحــد  عــ� للتحم�ــل القابلــة التــداول ومنصــات اإلن�ت
ورة ع� ونؤكد  بانتظام، �ل العمالء ق�ام �ن ن .  بفعال�ة األسا�ي  النظام وظائف �شغ�ل لضمان بذلك، إشعارهم عند  وتثبيتها  التحديثات بت�ن    أ���

 
ي  سعر  باقتباس إم �ي  آي تقوم 5.3

ن  فارق ع� ينطوي والذي لديها، المقبول العقد  حجم وفق االتجاه ثنايئ اء سعر  بني ـاء �مكنـك العم�ـل، بصـفتك البيـع.  وسـعر  ال�ش  ال�ش
 سعر.  أقل عند  البيع أو  سعر  أع� عند 

 
ن  ل،تداو  أمر  تنف�ذ  عند  5.4   حـيت  الصـفقة بتنف�ـذ  السـماح يـتم لـن المعلومـات تلـك بـدون بـك.  الخـاص المسـتخدم اسـم أو  حسـابك ورقـم اسـمك بـذكر  اإلفـادة عل�ك يتعني

 قبـول بتأ��ـد  قـومن عندما  ،إم �ي  آي ِقبل من فقط التداول أمر  تنف�ذ  قبول سيتم الهاتف، ع�ب  الصفقة إجراء عند  مفت�ح.  تداول مركز  إغالق منه الغرض اإلجراء كان  و�ن
ي  القبول بك.  الخاصة الصفقة

ي �ُ  ال  إم �ي  آي قبل من للتداول اللف�ن
ي  حقوقك أو  إم �ي  آي حقوق من أي ل�ن

ي  خطأ  حدوث حالة �ن
.  �ن  التسع�ي

 

 عـــ�ب  التـــداول منصـــات جميـــع تحـــتفظ المحادثـــات.  هـــذه مثـــل �ســـج�ل عـــ� توافـــق و�موجبـــه ،إم �ي  آي هـــاتف خطـــوط إ� الـــواردة المكالمـــات جميـــع �ســـج�ل يـــتم 5.5 
نت ي  بالتار�ــــخ للتحم�ل القابلة التداول ومنصات اإلن�ت ي  الصفقات لجميع الزمين ي  (بما  الوس�ط، هذا  ع�ب  تتم اليت

ي  الصفقات ذلك �ن ي  إم �ي  آي بمعرفـة إدخالهـا  يـتم الـيت  والـيت
ي 

ي  تـــدقيق و�ســـجل الهـــاتف)، عـــ�ب  التعل�مـــات تلـــ�ت  عقـــب تـــأيت
وين  و�ســـج�الت التســـج�الت تلـــك جميـــع مضـــمون).  غـــ�ي  ذلـــك أن مـــن الـــرغم (عـــ� �ـــلالعم أ�شـــطة ل�ـــل إل�ـــ�ت

ي  كدل�ل  استخدامها  يتم وقد  إم �ي  آي لـ ح��ة مل��ة �ي  الهاتف�ة المحادثات
 نزاع.  أي �ن

 
نـت ع�ب  التداول منصة إ� بالوصول السماح قبل 5.6  ن  للتحم�ـل، القابلـة التـداول منصـة أو  اإلن�ت  عنـد  المـرور.  وكلمـة الحسـاب رقـم أو  لمسـتخدما اسـم إدخـال عل�ـك يتعـني

نـت، عـ�ب  التداول منصة ط��ق عن التداول صفقة وضع �ـد  ترسـل عقـد  مـذكرة خـالل مـن لـك تأ��ـد  إرسـال سـيتم اإلن�ت .  بال�ب ي
وين  منصـة عـ� المعـامالت تأ��ـد  سـيتم اإلل�ـ�ت

؛ ل�ال  ُملزم العقد  الشاشة.  ع� عقد  مذكرة إظهار  ع�ب  للتحم�ل القابلة التداول ن ي  خطأ  حاالت  حدوث باستثناء الطرفني
.  �ن  الصـفقات مـع إم �ي  آي تتعامـل سـوف التسع�ي

ي  نت ع�ب  إجراؤها  يتم اليت ي  الصـفقات تأ��ـد  يتم ما  عادة قبولها.  وعند  استالمها  عند  �شطة أنها  ع� للتحم�ل القابلة التداول منصة أو  منصة التداول ع�ب اإلن�ت  عـن تـتم الـيت
نت منصة التداول ع�ب  ط��ق ي  للتحم�ل القابلة التداول منصة اإلن�ت

ون�ة.  الوسائل ط��ق عن به تتم الذي الوقت �ن  اإلل��ت
 
ي  غا�ـــة معلومـــات الحســـاب ورقـــم المـــرور  وكلمـــة المســـتخدم اســـم �عـــد  5.7 

 منصـــة عـــ�ب  أو  الهـــاتف عـــ�ب  إمـــا  حســـابك عـــ� إجراؤهـــا  يـــتم صـــفقات أي والحساســـ�ة.  الـ�ــ�ة �ن
نـــت عـــ�ب  التـــداول  صـــفقات اعتبارهـــا  ســـيتم بـــك، الخاصـــة المـــرور  كلمـــة  أو  الحســـاب رقـــم أو  المســـتخدم اســـم إمـــا  باســـتخدام للتحم�ـــل؛ القابلـــة التـــداول منصـــة عـــ�ب  أو  اإلن�ت

ن  صــح�حة.   طــرف لــدى حســابك رقــم عــن اإلفصــاح (باســتثناء شــخص�  ألي بــك الخاصــة المــرور  كلمــة  أو  الحســاب رقــم أو  المســتخدم اســم عــن اإلفصــاح عــدم عل�ــك يتعــني
ــا  عتمــدم ثالــث ن  . )16 للبنــد وفق� ا  إم �ي  آي إخطــار عل�ــك يتعــني ي  شــك انتابــك أو  أدركــت إذا  فــور�

ــا  أن �ن
�
ــا  طرف   أو  الحســاب رقــم أو  المســتخدم اســم إ� الوصــول حــق لد�ــه ثالث�

ك آخر  ا شخص�  أن أو  بك الخاصة المرور  كلمة  بحسابك.  يتعامل المعتمد) الثالث الطرف (أو  غ�ي
 
ي  5.8 

نـــت عـــ�ب  التـــداول منصـــة عـــ�ب  التـــداول صـــفقات إجـــراء حالـــة �ن  الـــذي النطـــاق عـــ� بـــالتعرف ُملزمـــة غـــ�ي  إم �ي  آي فـــإن للتحم�ـــل، القابلـــة التـــداول منصـــة عـــ�ب  أو  اإلن�ت
ي  المحل�ة السلطات من الصفقات وضع قانون�ة من التأ�د  مسؤول�ة وحدك عاتقك ع� وتقع العم�ل، خالله من يتداول  ا. له تخضع اليت

 
ي  السـعر  يتغـ�ي  قـد  ح�ـث صـحيح.  حـا�ي  �سـع�ي  اقتبـاس عـ� إال  صـفقة أي وضـع يتم لن 5.9 

 الـذي األسـعار  اقتبـاس التـداول.  بعمل�ـة ق�امـك وقبـل اقتباسـه بعـد  وقـت أي �ن
ا  �كون ال  وقد  فقط، المحادثة هذه ع� إال  ينطبق/��ى ال  الهاتف ع�ب  إل�ك إرساله يتم ي  األسـعار  الحقـة.  هاتف�ـة مكالمة أي خالل متاح�  فقـط" "إشـارة كــ  إعطاؤهـا  تـم الـيت
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ي  األسـعار  . إم �ي  آي قبـل مـن ذلـك غـ�ي  عـ� االتفاق يتم لم ما  تداولها  �مكن ال و  بها  �عتد  ال  ي  األسـعار  أو  تأه�لهـا  تـم الـيت  بتنف�ـذ  ق�امـك قبـل بهـا  �عتـد  ال  بهـا؛ إخطـارك تـم الـيت
ا  و�ي  التداول أمر   للتداول.  قابلة غ�ي  أ�ض�

 
ي  5.10 

ي  الصــفقات حالــة �ن نــتاإل  عــ�ب  التــداول منصــة ط��ــق عــن إجراؤهــا  يــتم الــيت  األســعار  وفــق التــداول أمــر  وضــع فقــط لــك �جــوز  للتحم�ــل، القابلــة التــداول منصــة أو  ن�ت
ي  المذكورة

نـت ع�ب  التداول منصة ع� حينه �ن ـكة أن كمـا   إرشـاد�ة األسـعار  هـذه للتحم�ـل.  القابلـة التـداول منصـة أو  اإلن�ت  أو  رفـض المطلـق، تقـديرها  حسـب ،إم �ي  آي ل�ش
حـة.  الصــفقة قبـول نـت عــ�ب  التــداول أنظمـة لطب�عــة ا ونظــر�  المق�ت ، فـإن عليهــا؛ االعتمـاد  إمكان�ــة وعــدم اإلن�ت  آي لـــ يتــيح السـوق، أســعار  اقتباســات اسـتخدام إســاءة أو  التــأخ�ي

ي  التـداول عمل�ـات المثال:  سب�ل (ع� بها  صلة ذات أخرى صفقات وأي الصفقات حذف أو  إزالة -المطلق تقديرها  ووفق- إم �ي   ف�مـا  المحذوفـة داولالتـ أوامـر  تغلـق الـيت
ي  بعــد) نــت عــ�ب  التــداول منصــة عــ�ب  إجراؤهــا  تــم والــيت ي  للتحم�ــل القابلــة التــداول منصــة أو  اإلن�ت  وضــع وقــت الفعل�ــة الســوق أســعار  إم �ي  آي -تقــدير وفــق–تعكــس ال  والــيت

ي  المحتملــة الخســائر  أو  الخســائر  مســئول�ة تتحمــل ال  إم �ي  آي الصــلة.  ذات الصــفقة ي  لتــداولا جــراء تتكبــدها  الــيت
 عــبء إم �ي  آي تتحمــل ال  ملغــاة.  أو  مرفوضــة صــفقة �ن

ي  الخسائر  عن مسؤولة تعد  أو  ل�ةؤو مسال كات مع تتكبدها  اليت ي  المعاملة �شأن أخرى �ش ي  تتم اليت
  الملغاة.  أو  المرفوضة التداول عمل�ة إطار �ن

 

ي  قد  5.11 
ي  ال�ف أسواق تعاين ة  تقلبات من الفور�ة السلع وأسواق األجنيب ي  كب�ي

ا  األسعار  �ن ا   تقلبـات و�ي  ��ـــــع"، سـوق أو  مضـطرب "سـوق باسـم إليهـا  �شار  ما  غالب�  كثـ�ي
 رأس أســـواق تقــوم أن -األوقــات تلـــك خــالل– المعتــاد مـــن النقد�ــة.  الس�اســة تغيــ�ي  وقـــرارات اإلخبار�ــة الب�انــات مثـــل الس�اســ�ة، أو  االقتصــاد�ة األحـــداث خــالل تحــدث مــا 

ا  التداول أوامر  بتنف�ذ  المال  عـ�ب  األسـعار  مـزودي عـ� تـأث�ي  الممارسـات لتلـك �كـون أن المحتمـل مـن اآلل�ـة.  األنظمـة عـ� االعتمـاد  وتقلـ�ص األسعار  فروقات وتوسيع �دو��
نت ـ�ة واألخطـاء االقتبـاس، إعـادة ل�ـاتعم وز�ادة للعمالء، المقدمة خدماتهم تباطؤ  إ� ذلك يؤدي وقد  اإلن�ت ي  الوقـت �سـبب الب�ش

 وتحد�ـد  الحـدث لتحل�ـل الـالزم اإلضـا�ن
ي  ذلـــك يتســـبب قـــد  للســـوق.  العـــادل ســـعر 

ات حـــدوث �ن ة  تـــأخ�ي ي  كبـــ�ي
ي  التـــداول أوامـــر  ومعالجـــة التـــداول عمل�ـــات تنف�ـــذ �ن

ن  �ن  التنف�ـــذ  لضـــمان األســـعار  إ� الرجـــ�ع يـــتم حـــني
ــا  التــداول عمل�ــات وتنف�ــذ  المؤتمــت النظــام عــ� �ــ�ب أ  �شــكل إم �ي  آي تعتمــد الصــحيح.  فر" الخــادم عــ�ب  تلقائ�� ات مــن للحــد  بنــا  الخــاص "الســ�ي  االقتبــاس و�عــادة التــأخ�ي
�ة واألخطاء ي  الخسـائر  وقـف أوامـر  نحـ�ي  و�التـا�ي  )،العطالت أوقات أو  كب�ي   �شكل السوق تقلب أوقات ذلك من (و�ستثين  الثابتة أسعارنا  فروقات ع� ونحافظ الب�ش  الـيت

ي  �س�اســتنا  علــم عـ� وإلبقائــك هـذا، عــ� و�نــاءً  عمالئنـا.  بهــا  �قـوم
ي  بـالحق لنفســها  تحـتفظ إم �ي  آي بــأن العلــم ُيـر�ب  الصــدد، هـذا  �ن

 تأ��ــدها  تــم- تـداول عمل�ــة أي إلغــاء �ن
ة خـالل اآل�ي  نظامنــا  خـالل مـن  تــأخر  السـعر  أن أو  للســوق الفعـ�ي  ســعر  تعكـس ال  -��ــــــع �شـكل الســوق تقلبـات أو  الهامــة الب�انـات تإصــدارا أو  الرئ�سـ�ة األخبــار  صـدور  فــ�ت

ن  لمنع وذلك باالستجابة، تتعلق مشا�ل �سبب   الثابتة.  األسعار  فروقات أو  اآل�ي  نظامنا  استخدام إساءة من المتداولني

 
ي  5.12 

ي  التداول أوامر  استخدام سوء أو  ستدانة،اال  أو  التداول، بعمل�ات يتعلق ف�ما  نزاع أي وجود  حالة �ن  لـن "التحـوط"، أو  "قـنص" أو  "سـكالبنج" عليهـا  ينطـوي قـد  اليت
ن  تلك التداول عمل�ات أخذ  يتم .  حسـابات مـن إزالتهـا  يـتم ور�مـا  محظور  �شاط أنها  ع� معها  التعامل وسيتم االعتبار  بعني ن ي  بـالحق لنفسـها  إم �ي  آي تحـتفظ المشـاركني

 �ن
ي  التـــداول عمل�ـــات إلغـــاء أو  اركمشـــ أي اســـتبعاد  ات�ج�ات تطبـــق أو  التـــداول قواعـــد  تنتهـــك الـــيت  تـــداول عمل�ـــة فـــتح هـــو  "Scalping" اإلســـكالبنج مناســـبة.  غـــ�ي  تـــداول اســـ�ت
ة خــــالل و�غالقهــــا  محــــددة ة زمن�ــــة فــــ�ت .  قصــــ�ي  التحــــوط . إم �ي  آي منصــــة عــــ� العالقــــة" "األســــعار  أو  األســــعار  تــــأخر  عــــ� العم�ــــل تــــداول هــــو  ”sniping“ القــــنص جــــدا�

“hedging”  كــة أو  إم �ي  آي مــع حال�ــة تــداول لعمل�ــة معا�ســة تــداول عمل�ــة إ� تداولــه حســاب بتعــ��ض العم�ــل ق�ــام هــو  التــداول، عمل�ــة حجــم ذات بــنفس أخــرى �ش
ي  التداول.  حساب ع� "البونص" االئتمان مكافأة استخدام إلساءة

ي  بـالحق لنفسـها  إم �ي  آي تحـتفظ الحالة تلك �ن
 وتعط�ـل الخسـائر  أو  األر�ـاح أو  التـداول عمل�ـة إلغـاء �ن

 الحساب. 

 التداول .6
 

ن  6.1 ، المشتق سعر  نتائج ع� يتداولون أنهم مالحظة العمالء ع� يتعني ، غ�ي  وأنهم الما�ي ن ن مُ  أو  مطالبني .  المنتج بتسل�م لزمني  األسا�ي
 
ي  �حدث ال  التداول هذا  6.2 

؛ "). OTC(" المقصورة خارج التداول خالل من �حدث ل�نه ما.  بورصة �ن ة إم �ي  آي تـدخل و�التا�ي ي  مبـا�ش
 بـاألداة يتعلـق ف�مـا  معـك عقـد  �ن

ي  المال�ة  فيها.  التداول ت��د  اليت
 
ي  بالحق لنفسها  إم �ي  آي تحتفظ 6.3 

 إم �ي  آي �سـتخدم سـوف سـاعة.  24بــ اإل�قـاف عمل�ة قبل إخطار  إرسال ط��ق عن مبادلة اإلسالم�ة/بدون الحسابات إ�قاف �ن
ي  الحــق هــذا 

ي  شـــك وجــود  حالـــة �ن
ي  الحســاب، اســـتخدام إســاءة �ن

ي  مفتوحـــةال المرا�ــز  جميـــع إغــالق تقـــرر  أن -الخــاص تقـــديرها  وفــق- ،إم �ي  آي لــــ �جــوز  الحالــة، تلـــك و�ن
 �ن

ي  و/أو  الحال�ــة للمعــامالت مضــافة مبــادالت  أو وخصــم التــداول حســاب ا  إ�شــاؤها  تــم الــيت ي  ُمســبق�
ف�مــا يتعلــق ب�عفــاء  العم�ــل مــن أخــرى طلبــات أي قبــول ورفــض الحســاب �ن

 أوامر التداول من المبادلة. 
 
ـا  وتخضـع المال�ة، األوراق مؤ�ش  أو  المال�ة األوراق لسلة أسا�ي  مكون بأي يتعلق ف�ما  أعاله المذكورة األحكام تطبق 6.4   تقل�صـها  يـتم -القب�ـل هـذا  مـن- �سـ��ة ألي أ�ض�

   مناسبا.  نراه الذي النحو  ع� المال�ة األوراق مؤ�ش  أو  المال�ة األوراق سلة ضمن المتأثرة المال�ة الورقة مع يتناسب بما 
 
ن  إذا  6.5  اء وانــدماج وتعليـق اسـتحواذ  لعــرض خاضـع أصـبح مــا  سـهم أن تبـني ي  بــالحق لنفسـها  تحـتفظ إم �ي  آي فــإن األسـهم، و�ش

 التــداول عمل�ـات كــل  أو  مـن أي إغـالق �ن
ي 
ي  إغالق سعر  آخر  وفق أو  اليوم نها�ة �ن

 التعد�ل.  قبل نهايئ
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ي  6.6 
 �سـعر  الصـفقة إغـالق يـتم قـد  ذلـك، مـن بـد�ً  واحـد.  سـعر  وفـق للسوق ال�ب�ي  الحجم اعتبار  إ� بالنظر  واحد  سهم صفقة إغالق يتعذر  قد  محددة، سوق ظروف �ن

ي  التـــداول ســاعات خـــالل إال  ذلــك �كـــون وال  صــلة، ذي أســـا�ي  تحــوط أي مـــع التعامــل مـــن إم �ي  آي ف�ــه تـــتمكن الــذي الســـعر  �عكــس
 فـــتح تـــم (ســواء األســـا�ي  الســوق �ن

ي  أو الصلة ذات الصفقة
).  السوق عمل ساعات خارج �ن    األسا�ي

 

ي  إم �ي  آي فـإن األشـكال؛ مـن شـكل بـأي بالسـيولة تتعلـق لمشـكلة -الحـا�ي  المفتـ�ح التـداول لمركـز  بالنسـبة– األسا�ي  السوق وتعرض حدث إذا  6.7
 أن إمـا  الحالـة؛ تلـك �ن

اء عليهــا  المتعــذر  مــن �كــون ي  القــدر  �ش
اض عــ� قــادرة غــ�ي  تكــون أو  تــداولك مركــز  أو  صــفقتك لتغط�ــة األساســ�ة العقــود  أو  األســهم مــن ال�ــا�ن ــء نفــس اقــ�ت ي

 الســوق مــن ال�ش
ي  المفتوحة؛

ي  بالحق لنفسها  إم �ي  آي تحتفظ الحالة تلك �ن
  .إم �ي  آي لدى المتاح التسع�ي  وفق التداول مركز  أو الصفقة هذه من جزء أو  كل  إغالق �ن

 
 قـد  إم �ي  آي فـإن األسـهم، عـ� قـائم مفت�ح تداول مركز  العم�ل لدى وكان هام، أسا�ي  خ�ب  صدور  رهن أو  األسهم ألر�اح �خضع األسا�ي  السوق أو  السهم كان  إذا  6.8 

 ٪. 200 فوق الرص�د/الهامش بمستوى للوصول األسهم ع� تداول مركز  كل  أو  من جزء ب�غالق تقوم
 
ن  مـن العد�ـد  �قـوم بح�ث اتفاق وفق تتداول كنت  إذا  6.9  ي  متماثلـة، تـداول عمل�ـات بوضـع المتـداولني

 التعامـل -الخـاص تقـديرها  وفـق- إم �ي  آي لــ �جـوز  الحالـة تلـك فـ�ن
؛ واحــدة.  تــداول عمل�ــة باعتبارهــا  تلــك التــداول عمل�ــات مــع ي  المتاحــة الســيولة مــن أ�ــ�ب  اإلجمــا�ي  الحجــم كــان  إذا  و�التــا�ي

ي  �ســبب ممــا  الســوق، �ن
 يــتم قــد  انــزالق، حــدوث �ن

ي  التـداول عـ� قـدرةال إم �ي  آي لــ خاللـه مـن سـيتاح الـذي المسـتوى نفـس عـ� وملئه الفرد�ة حصتهم حجم عن النظر  بغض الط��قة بنفس العمالء جميع مع التعامل
 �ن

.  السوق  األسا�ي
 

 تداول مرا�ز  فتح .7 
 
ي  التداول مرا�ز  إغالق يتم قد  7.1 

ي  السـوق كـان  إذا  ذلك من (و�ستثين  إم �ي  آي اقتباس ساعات وفق وقت أي �ن  مـا  ، األسـباب) مـن سـبب ألي متـاح غـ�ي  أو  معلـق المعـين
ي  التداول مرا�ز  إغالق إم �ي  آي تقبل قد  ذلك.  بخالف ب�خطارك إم �ي  آي تقم لم

 بذلك.  بالق�ام ملزمة غ�ي  أنها  إال  السوق، ع� ذلك و�عتمد  أخرى، أوقات �ن
 
ــا  لســت 7.2  �طــة االنقضــاء، تــار�ــــخ قبــل تــداولك مرا�ــز  أحــد  بــ�غالق ملزم� ي  تــداولك حســاب �كــون أال  �ش

ُصــور  حالــة �ن
ُ
.  ق ي  ذلــك، ومــع مــا�ي

ــا  معينــة ظــروف و�ن ــوط ووفق�  لل�ش
ام

�
ي  حسابك وجود  عدم رغم االنقضاء، تار�ــــخ قبل تداولك مركز  إغالق منك تطلب قد  أو  إم �ي  آي لـ �حق الماثلة، واألحك

ُصور  حالة �ن
ُ
.  ق    ما�ي

 

ف غـ�ي  عمـل يـوم مـع التـداول صـفقة انقضـاء تـار�ــــخ تـزامن إذا  7.3  ي  بـه معـ�ت
 غــ�ي  العمـل يـوم �سـبق الـذي العمـل يـوم اعتبـار  سـيتم بالصـفقة، الصـلة ذي األسـا�ي  الســوق �ن

ف ة به المع�ت ا  ذلك غ�ي  ع� النص يتم لم ما  الصفقة؛ انقضاء تار�ــــخ أنه ع� مبا�ش ي  تحد�د�
   ذلك.  بخالف ب�خطارك إم �ي  آي تقوم أو  العقد  مواصفات �ن

 
ــا  المفتوحــة التـداول مرا�ــز  إغــالق سـيتم 7.4  ي  انقضـائها  تــار�ــــخ حلــول عنـد  تلقائ��

ي  مفصـل هــو  (كمــا  صـالحيتها  انقضــاء توق�ــت و�ن
 آي إغــالق ســعر  عنـد  العقــد) مواصــفات �ن

ي  إم �ي 
ي  هتمـــاماال بــذل آجلـــة عقــود  عـــ� مفتوحـــة تــداول مرا�ـــز  لـــديهم الــذين عمالئنـــا  مـــن نطلــب اليـــوم.  ذلــك �ن

ي  والمعلومــات الســـوق إشـــعارات لمتابعــة ال�ـــا�ن  نرســـلها  الـــيت
   االقتضاء.  بحسب معها  والتعامل

 
 الحد وأوامر  الخسارة إ�قاف وأوامر  الجد�دة التداول أوامر  .8 
 
ي  8.1 

 األساس�ة:  األوامر  من أساس�ان نوعان يوجد  األح�ان، أغلب �ن

 و الجد�دة؛ التداول أوامر  •
 الحد.  أوامر أو التوقف أوامر  •

 

 عــ� ��ــــــح �شـكل إم �ي  آي وافقــت إذا  (إال  الحال�ـة المرا�ــز  تغلـق قــد  أنهـا  (رغــم مفتـ�ح حــا�ي  تـداول بمركــز  مرتبطـة غــ�ي  أوامـر  عــن عبـارة الجد�ــدة األوامـر  8.2
 تقبـل سـوف الحال�ـة).  المفتوحـة التـداول مرا�ـز  مـع تتعـارض تـداول عمل�ـات ب��شـاء األوامـر، تلـك تنف�ـذ  �سـبب، إذا  إال  أعـاله)) 2. 7 الفقـرة (راجع ذلك خالف

 الجد�دة:  الطلبات من التال�ة األنواع إم �ي  آي

ا  ســ�ظل األمــر  بــأن تف�ــد  “Good till Cancelled” إلغــاؤه يــتم حــيت  ج�ــد  •  وســوف الســوق، ينــت�ي  حــيت  أو  إلغــاءه يــتم حــيت  ســار��
وقف

ُ
؛ السوق من االقتباس عمل�ة إم �ي  آي ت ي  المعين

ا  سـ�ظل األمـر  بـأن تف�ـد  "،Day for Good" اليـوم انتهـاء حـيت  ج�ـد  •  للسـوق بالنسـبة إم �ي  آي اقتبـاس سـاعات نها�ـة حـيت  سـار��
 اليوم؛ لذلك الصلة ذات

 حـيت  أو  األمـر  وضـع عنـد  طلبتهمـا  اللـذين والتـار�ــــخ الوقـت حـيت  المفعـول سـاري سـ�ظل األمر  بأن "تف�د  Good Until" حيت  ج�د  •
ي  السوق من االقتباس عن إم �ي  آي تتوقف  أقرب).  (أيهما  المعين
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 لدينا.  االقتباس إجراءات أساس ع� األوامر  تلك �ستند  -حيت  لليوم/ج�د  إلغاء/ج�د  حيت  ج�د  جميع 8.3

 
.  بالســوق الخاصــة إم �ي  آي اقتبــاس ســاعات خــالل فقــط ســيتاح األمــر  بــأن تف�ــد  األمــر، إلغــاء يــتم حــيت  ج�ــد  8.4  ي ن  فجــوة -األشــكال مــن شــكل بــأي- حــدث و�ذا  المعــين  بــني

ي  إم �ي  آي اقتباس حسب السوق إغالق
  فتحهـا  إعـادة وتـم واحـدة تـداول جلسـة �ن

�
ي  إمـا  الحقـا

ي  أو، التال�ـة الجلسـة �ن
 فـتح إم �ي  آي أعـادت كلمـا   قـاهرة، قـوة وجـود  حالـة �ن

 �شـــكل عل�ـــه الحصـــول إم �ي  آي �ســـتطيع الـــذي األول الســـعر  أســاس عـــ� إم �ي  آي �ســـع�ي  اقتبـــاس وفـــق العم�ـــل أصـــدره الــذي التوقـــف أمـــر  تنف�ـــذ  ســـيتم -ذاتـــه الســوق
ي  معقول

.  السوق �ن  األسا�ي
 
ي  الخسائر  كإ�قاف  وضعها  يتم أوامر  أي 8.5 

 أن:  �جب المفتوحة المرا�ز  �ن
ا  أمرا  تعت�ب  • ؛ التداول مركز  �غلق حيت  أو  العقد  ينت�ي  حيت  أو  إلغاؤه يتم حيت  ج�د� ي  المعين
 و /اقتباسنا؛إم �ي  آي به تقوم الذي باالقتباس صله ذا  تكون •
 آخر.  سوق ألي ول�س األمر  إم �ي  آي به قبلت الذي بالسوق فقط، يتعلق، ف�ما  سل�مة تكون •

ي  باألســـــواق يتعلـــــق ف�مـــــا  8.6  ، األســـــا�ي  بالســـــوق الخاصـــــة التـــــداول ســـــاعات خـــــارج إم �ي  آي منهـــــا تقتـــــبس الـــــيت ي  �ي  آي اقتبـــــاس إ� ند �ســـــت األوامـــــر  جميـــــع فـــــإن المعـــــين
ي  السائدة العالم�ة األسواق مع يتوافق و�ما  عادلة بط��قة لها" يرتأى "بما  إم �ي  آي اقتباس سعر  وفق ملؤها  و�مكن /اقتباسنا إم

 الوقت.  ذلك �ن
 
ي  الموضــوعة األوامــر  إم �ي  آي تقبــل ســوف 8.7 

ي  الســاعات خــالل ســوق أي �ن ي  �ســع�ي  اقتبــاس إم �ي  آي فيهــا تقــدم الــيت
 أي تنف�ــذ  يــتم لــن ذلــك، ومــع المــذكور.  الســوق �ن

ي  نــ�ع أي مــن أمــر  أي أو  توقــف أوامــر 
 آي منــه اقتبســت ســوق أي فــتح عنــد  . إم �ي  آي مــع االتفــاق خــالل مــن إال  الســوق، لتلــك إم �ي  آي تــداول ســاعات خــارج ســوق أي �ن

، إم �ي  ي  الصـلة ذات للسـوق اقتبـاس أول وفـق ملـؤه سـيتم الجد�ـد  التداول أمر  أو  الحد  أمر  أو  التداول مركز  وقف أمر  فإن التسع�ي  معقـول �شـكل إم �ي  آي �سـتطيع والـيت
.  األمر  وحجم األسا�ي  السوق إ� باإلشارة عل�ه الحصول ي  المعين

 
ي  ب�لغائــه تقـم لــم أمــر  أي عـن تــنجم خسـائر  أي تتحمــل تطلبـه.  تعــد  لــم تـداول أمــر  أي إلغـاء مســؤول�ة عاتقـك عــ� �قـع 8.8 

 ألوامــر  بالنســبة بتعبئتـه.  إم �ي  آي ق�ــام حـال �ن
ـا.  الخسـارة إ�قـاف أمــر  إلغـاء فسـيتم الصــلة ذات التـداول عمل�ـة بـ�غالق تقــم لـم إذا  الخسـارة؛ وقـف ي  األســا�ي  الخسـارة وقـف أمـر  كــان  إذا  تلقائ��

 مفتوحــة تـداول عمل�ـة أي �ن
 الخسارة.  إ�قاف سعر  لتعكس التداول عمل�ة إغالق سعر  بتعد�ل الخاص تقديرها  وفق إم �ي  آي تقوم قد  المفتوحة، التداول عمل�ة إغالق قبل للتنف�ذ  قاب�ً 

 
ي  المحدد  السعر  إ� إم �ي  آي اقتباس �صل عندما  األمر  تنف�ذ  سيتم 8.9 

ي  أو  األمر  �ن
 السـوق إ� األسـعار  اقتباسـات جميع �ستند  المحدد.  السعر  وفق التداول عمل�ات �ن

 طـرف مـن أو  الـخ) المال�ـة، والخ�ـارات اآلجلـة للعقـود  الدول�ـة لنـدن بورصـة ني��ـورك، بورصـة لنـدن، (بورصـة معروفة عالم�ة بورصة من ل�هع الحصول يتم الذي األسا�ي 
 معــدل تكـال�ف �سـبب األسـا�ي  السـوق مـن أقـل أو  أعـ� لـدينا  المتـاح األسـعار  اقتبـاس �كـون قـد  السـوق).  صـانع أو  البنـك مـن (اقتبـاس بالجملـة األسـعار  مـوردي مـن مقابـل

ن  أســـعار  أو  األســـهم أر�ـــاح توز�عـــات أو  األســـهم ســـندات أو  األســـهم أر�ـــاح أو  الفائـــدة ا  مهـــم "اقتباســـنا" تع��ـــف فهـــم إن العم�ـــل.  �شـــاط تـــأث�ي  أو  المنافســـني  حســـاب إلدارة جـــد�
، مكونات من إي فهم لك يتسين  لم إذا  صحيح.  �شكل تداولك ي  توضيح.  ع� للحصول إم �ي  آي مع التواصل ُير�ب  المعين

 
ي  ب�بالغــك ُملزمــة ل�ســت إم �ي  آي 8.10 

ي –وحــدك عاتقــك عــ� �قــع األمــر.  مــلء حــال �ن
ا، زال مــا  أو  التــداول أمــر  مــلء تــم إذا  مــا  معرفــة مســؤول�ة -األوقــات جميــع و�ن  �شــط�

ن  التــداول، عمل�ــة بقبــول يتعلــق شــك أي لــد�ك كــان  و�ذا    الفــور.  عــ� إم �ي  آي بـــ لاالتصــا -المســؤول�ة تلــك وحــدك عاتقــك عــ� �قــع– عل�ــك يتعــني
�

ــو�
ُ
 القصــوى األهم�ــة ت

 تداول.  عمل�ة أي لصالح�ة توضيح ع� الحصول أجل من الهاتف ع�ب  لالتصال
  
 األمـر  هـذا  بتعـد�ل للعم�ـل السـماح -المطلـق الخـاص تقـديرها  وفـق- إم �ي  آي لــ �جـوز  الوقـف، أمـر  أو  الحـد  أمـر  أو  الجد�د  التداول أمر  مستوى إ� الوصول بمجرد  8.11 

ي  أن رغـم . إم �ي  آي ِقبـل مـن إجـراء اتخـاذ  يـتم أن قبـل
م غـ�ي  مـا  أمـر  لتعــد�ل تأ��ـد  أي تلـ�ت  األمــر  تنف�ـذ  -الخـاص تقـديرها  وفـق– إم �ي  آي لــ �جـوز  أنـه إال  ،إم �ي  آي لــ ُملـز�

ي  األصـ�ي 
ــا  عــن مسـؤولة إم �ي  آي تكــون لــن التعـد�ل.  إجــراء قبـل األمــر  هــذا  تفع�ـل حالــة �ن ي  التـداول مرا�ــز  مـن أ�� اض عــ� بنـاء تنشــأ  الــيت  منّفــذ أمــر  تفع�ـل بعــدم العمــالء افـ�ت

   ما.  �شكل
 
د  ما  (وهو  للفجوة تخضع األوامر  وكل مضمونة أوامر  توجد  ال  ذلك، خالف ع� النص يتم لم ما  8.12  ي  بالتفص�ل عل�ه النص س�ي

 ).8.14 الفقرة �ن
 
ا  الجد�ــد  األمــر  كــان  إذا  8.13  ي  وكــان )8.14 فقــرة (راجــع الفجــوة لـــ خاضــع�

ــا  يــؤدي قــد  �ســعر  األمــر  تنف�ــذ  وتــم �شــط، وضــع �ن ــا  تنشــ�ط إ� أ�ض�  إ�قــاف أو  الحــد  أوامــر  مــن أ��
ن  ي  لألمر، المالزمني

ا  الصفقة إغالق سيتم الحالة تلك �ن ي  سائدا�  كان  والذي إم �ي  آي تهقدم الذي السوق اقتباس أسعار  فروقات العم�ل خسارة مع فور�
  الوقت.  ذلك �ن

 
ن  ســـــــعري حـــــــدٍ  مـــــــن الســـــــوق فيهـــــــا  ينتقـــــــل حالـــــــة إ� "الفجـــــــوة" ُ�شـــــــ�ي  8.14  ـــــــا  ُمختلـــــــف آخـــــــر  ثـــــــاٍن  حـــــــدٍ  إ� ُمعـــــــني   األول.  عـــــــن تمام�

َ
 حـــــــد  �كـــــــون عنـــــــدما  الفجـــــــوة حـــــــُدثوت

ي  الســـــــعر 
ي  جد�ـــــــد)، ر أمـــــــ أو  منهـــــــا  الحـــــــد  أو  الخســـــــارة وقـــــــف (أمـــــــر  ،األمـــــــر  مســـــــتوى تجـــــــاوز  قـــــــد  الثـــــــاين

ن  �ن  إ� يـــــــؤدي قـــــــد  ذلـــــــك فـــــــإن كـــــــذلك؛  األول االقتبـــــــاس �كـــــــن لـــــــم حـــــــني
 فجوة.  حدوث
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ي  األسباب من العد�د  هناك   اليت
ُ
   الح�.  ال  المثال سب�ل ع� الشائعة األسباب أدناه موضح ذلك.  حدوث سبب ف� ت

ي  العمل بدء �سبب 8.14.1 
 السابقة؛ التداول جلسة إغالق سعر  عن تماما  �ختلف �سعر  ف�ه التداول وجرى األمر، وضع تم الذي المحدد  األسا�ي  السوق �ن

ا  8.14.2 ي  أمر  أي ع� األحداث لتلك المحتمل التأث�ي  ت�ي  أن �جب لذلك، وفق�
   تداولك.  حساب �ن

 
ي  انــزالق لحــدوث معرضــة الجد�ــد) التــداول ر أمــ أو  الحــد  أمــر  اإل�قــاف، (أمــر  أوامــر  جميــع 

ي  المفتوحــة.  الســوق �ن
 أمــر  أي فــإن التــداول، ســاعات خــالل انــزالٍق  حــدوث حالــة �ن

اء  السـوق مـن أقـل توقـف) أمـر  أو  إغـالق أمر  (سواء البيع وأوامر  السوق من أع� الحد) أمر  أو  جد�د  أمر  (سواء بيع أمر  أو  السوق من أقل الحد) أمر  أو  جد�د  أمر  (سواء �ش
ـاء أوامـر  أو  ي  فجــوات هنـاك كانـت  إذا  لالنــزالق.  عرضـة �كـون قــد  السـوق، مـن أعــ� التوقـف)، أو  اإلغـالق (ســواء ال�ش

 تــأثر  �سـبب آخــر، إ� مقتـبس واحـد  ســعر  مـن السـوق �ن
ن  قائم أمر  أي فإن اقتصاد�ة)، ب�انات إصدار  أو  ال��ــح من تحذير  (مثل بالحساس�ة تتسم معلومات بأي السوق    تنش�طه.  سيتم األسعار  تلك بني

 
ي  8.15 

ي  الحاالت  �ن  وفـق األوامـر  تلـك بمـلء إم �ي  آي سـتقوم جد�ـدة، تـداول مرا�ـز  فـتح و/أو  الحال�ـة المفتوحة التداول مرا�ز  إلغالق أوامر  سلسلة تعبئة فيها  �مكن اليت
ي  ذلك �سبب إذا  .إم �ي  آي قبل من تحد�ده يتم �سلسل أي

 تنظـر لـن األوامـر.  تلك إلغاء سيتم للتفع�ل، كاف�ة  تداول موارد  توافر  لعدم تال�ة تداول طلبات وجود  عدم �ن
ي  إم �ي  آي

 ها تقـدير  وحسـب ،إم �ي  آي إ� ورودهـا  فور/عنـد  األوامر  بتعبئة إم �ي  آي تقوم سوف آخر، وفشل واحد  أمر  ملء إ� يؤدي قد  الذي األمر  تعبئة �سلسل �ن
 الخاص. 

 
 للهامش الحساب�ة العمل�ات .9
ي  بالتداول إال  لعمالئها  إم �ي  آي �سمح ال  عام، �شكل 9.1 

 التداول).  عمل�ة بدء قبل أوال  األموال إ�داع (�جب األموال فيها  المودع حسابات �ن
 
ي  يتوافر  أن ع� تعمل وأن إلينا  تورد  أن ع� توافق أنت 9.2 

ي - تـداولك حساب �ن
ي  هـامش مسـتوى -األوقـات جميـع �ن

 موافقتـك تكـرار  يـتم الهـامش.  متطلبـات لتغط�ـة �كـ�ن
 معنا.  تداول حساب من أ���  لد�ك كان  إذا  حيت  حدة، ع� حساب بكل الموافق تلك وتتعلق ب�دخالها، تقوم صفقة ل�ل تلك

 
ي  لألمــوال األدين  الحـد  9.3  ي  دفعهــا  تـم الــيت ن  والــيت ي  بهــا  االحتفــاظ عل�ـك يتعــني

ي - كتــداول حسـاب �ن
 يــتم مفتوحــة، تــداول عمل�ـة أي نظــ�ي  هــامش باعتبارهـا  -محــدد وقــت أي �ن

 تداولك.  حساب ع� المطبقة الهامش متطلبات تغي�ي  -الخاص تقديرها  وفق- إم �ي  آي لـ �جوز  الهامش.  متطلبات أنها  ع� إليها  اإلشارة
 

ي  بـالحق تحـتفظ ول�نها  ول،تدا عمل�ة ألي المتاح الهامش مبلغ بمراقبة إم �ي  آي تقوم ما عادة 9.4 
، هـامش طلـب �ن ي

 و�سـبب الهـامش.  بمتطلبـات �عـرف مـا  وهـو  إضـا�ن
ي  العامـة ال��ـادة �سـبب أو  هـام خ�ب  إصدار  قبل أو  التداول أسلوب أو  العم�ل �شاط تأث�ي  أو  السوق تقلبات حركة ارتفاع

ي  مـا  ألداة الهـامش �ن
ي  أو  البورصـة �ن

 األسـب�ع، نها�ـة �ن
ي  بالحق إم �ي  آي تحتفظ

 عل�ـه المتفـق المسـتوى عـن (الرصـ�د/الهامش) التوقـف مسـتوى ز�ـادة و/أو  المقدمـة المال�ة الرافعة تقل�ل ط��ق عن الهامش متطلبات ز�ادة �ن
.  إشعار  تقد�م خالل من ٪100 حيت  ي  خ�ي

  إغالقهـا أو  المرا�ـز  بتغط�ـة تقـوم سـوف إم �ي  آي فـإن ٪،100 مـن أقـل التوقـف مستوى كان  إذا  الحالة تلك و�ن
�
 لجعـل جزئ�ـا

ار  أي مسؤول�ة حدهم العمالء يتحمل ٪. 100 من أع� الرص�د/الهامش   التداول.  مركز/مرا�ز  إغالق عن تنتج قد  خسائر  أو  أ�ن
 
ي  بحقهـا  إم �ي  آي تحـتفظ 9.5 

 أو  الهــامش متطلبـات إجمــا�ي  مـن ٪50 بنســبة (الرصـ�د/الهامش) التوقــف مسـتوى انخفـاض عنــد  للعم�ـل تــداول مركز/مرا�ـز  أي إغــالق �ن
ي  العم�ــــل.  مــــع عل�ــــه المتفــــق المســـتوى

ي  الُمتــــاح المبلــــغ هبـــوط حــــال �ن
 إم �ي  آي تقــــوم ســــوف للتوقــــف، التعــــرض �ســــبب َســــالب ُمســـتوى إ� الرصــــ�د/التــــداول حســــاب �ن

ـــوفر و�ــذلك .صـــفر مســتوى إ� الرصـــ�د تعــد�ل/باســتعادة
ُ
ي  مــذكور  هـــو  كمــا   .الَســـالب الرصــ�د مــن الحما�ـــة لــك ت

ي  بـــالحق إم �ي  آي تحــتفظ ،9.4 البنـــد �ن
 مســـتوى ز�ــادة �ن

 العم�ل.  إ� خ�ي  إشعار  تقد�م ط��ق عن التوقف
 
ورة �قلل ال  قد  ما، لمركز  خسارة كوقف  يوضع الذي األمر  9.6   الهامش.  متطلبات من بال�ن
 
 مســتوى يتجــاوز  عقــد  لحجــم تــداول عمل�ــة أي بــ�جراء الســماح المطلــق، تقــديرها  وفــق ،إم �ي  آي لـــ �حــق الماثــل، االتفــاق أحكــام مــن آخــر  حكــم أي عــن النظــر  بغــض 9.7 

ف العقد  لحجم األق� الحد  .  لسوق به المع�ت ن  معني
 
ة خـالل المثـال، سـب�ل (عـ� إشـعارك دون التوقـف مسـتوى تغيـ�ي  وكـذا  سـوق ألي األو�ي  الهامش لمتطلبات ين األد الحد  تغي�ي  -ألخر وقت من– إم �ي  آي لـ يتاح 9.8   فـ�ت

 الحال�ـة التـداول مرا�ـز  جميـع عـ� التوقـف ومستوى الجد�دة الهامش متطلبات تطبيق سيتم األساس�ة).  األسواق من ألي السائلة غ�ي  الطب�عة �سبب أو  السوق تقلبات
ي  مواصـفاتها  ضـمن األو�ي  الهـامش لمتطلبـات األدين  الحـد  تحد�ـد  ع� العقود  أغلب تحتوي جد�دة.  معامالت أي إ� باإلضافة ـ.  وقـت صـح�حة تكـون الـيت  متطلبـات الن�ش
ي  عليهــا  المنصــوص غــ�ي  الهــامش

ي  أو  العقــد  مواصــفات �ن ت الــيت ـ  تــار�ــــخ منــذ  تغــ�ي ـ ــها  أو  الطلــب عنــد  اقتباســها  ســيتم العقــد  مواصــفات ��ش  عاتقــك عــ� تقــع ع. الموقــ عــ� ��ش
 المطبقة.  الهامش لمتطلبات ص�غة أحدث استخدامك من التأ�د  مسؤول�ة

 
ي  9.9 

ي  بها  الخاصة الهامش متطلبات األسواق تلك تجذب مؤقتة.  أو  جد�دة أسواق إ�شاء يتم األح�ان بعض �ن  الطلب.  عند  متاحة ستكون ول�نها  تن�ش  ال  قد  واليت
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و�د  أنت تتعهد  9.10  ن ي  بالرصـ�د  لـدينا  تداولك حساب ب�ت
ي - كاف�ـة  أمـوال تـوافر  عـ� والعمـل ال�ـا�ن

ي  التعهـد  هـذا  و�تجـدد  الهـامش، بمتطلبـات للوفـاء -األوقـات جميـع �ن
 كـل  �ن

امات الوفاء عدم تداول.  عمل�ة ب�جراء فيها  تقوم مرة ن ي  الهامش بال�ت
ي  حدث هو  وقت أي �ن

ا�ن    شعارك. إ دون المفتوحة تداولك مرا�ز  إغالق إ� يؤدي وقد  اف�ت
 
ي  الموجودة األموال ال  9.11 

اماتك إجما�ي  �مثالن تداولك (مرا�ز) مركز  ع� طبقالمُ  الهامش وال  حسابك �ن ن   .إم �ي  آي تجاه المال�ة ال�ت
 

 الهامش نداء .10 
 
– ملزمـة غـ�ي  إم �ي  آي المسـتحق.  الهـامش لحسـاب المسـتخدمة الصـلة ذات األخـرى العوامـل وجميـع المفتوحـة تداولك مرا�ز  مراقبة مسؤول�ة عاتقك ع� �قع 10.1 

ي  أو  عام �شكل بك الخاصة الهامش نداء ب�جراء-اإلطالق ع�
ة �ن ن  نكون لن محددة.  زمن�ة ف�ت    بك.  االتصال استطاعتنا  عدم أو  معك تواصلنا  تعذر  عن تجاهك مسؤولني

 
   والمدفوعات الرسوم .11 
 
ي  أعــاله بالتفصـــ�ل وموضــح مطلــوب هـــو  (كمــا  الهـــامش مــدفوعات إ� باإلضــافة 11.1 

 وقـــت مــن– مال�ـــة مبــالغ لنــا  تـــدفع أن عــ� توافـــق فإنــك ، أعــاله) 10 و 9 البنـــدين �ن
ي  (بمــا  مــا  تــداول مركــز  أو  تــداول عمل�ــة نظــ�ي  لنــا  ســتحق�ُ  قــد  -ألخــر

ي  العمــوالت  و/أو  رســوم أي ذلــك �ن ي  -آلخــر وقــت مــن- بالتفصــ�ل عليهــا  الــَنُص  تــم الــيت
 العقــد) مواصــفات �ن

ي  والمبالغ ي  مطل��ة تكون قد  اليت
   تداول.  حساب أي ع� مدين رص�د  أي تصف�ة نظ�ي  أو  �ن

 
�بة ةالمتعلق المستحقات جميع تدفع سوف 11.2  ـائب المطبقـة )VAT( المضـافة الق�مـة ب�ن ي  األخـرى الرسـوم وجميـع األخـرى وال�ن  ف�مـا  -معقـول �شـكل- نتحملهـا  الـيت

ات أي معاملـــة.  بـــأي يتعلـــق ي  مســـتقبل�ة تغيـــ�ي
ن  �ن ــ�ب�ة القـــوانني ـ ي  ال�ن �بـــة أو  دمغـــة رســـم ســـواء رســـوم؛ فـــرض إ� تـــؤدي الـــيت هـــا  أو  المـــال رأس أر�ـــاح �ن ــ�ب�ة األشـــكال غ�ي ـ  ال�ن

ي  خرى،األ  ـائب الرسـوم عـن مسـؤوال  تكـون قـد  حسـابك.  يتحملهـا  أن �جـب المعـامالت؛ عـ� آلخـر  وقـت مـن فرضـها  يـتم قـد  واليت ي  األخـرى وال�ن فـرض ال  الـيت
ُ
 تتحمـل علينـا.  ت

ــائب الرســوم تلــك دفــع مســئول�ة وحــدك ي  وال�ن
ائــب أو  رســوٍم  ثمــة أن تــرى كنــت  إذا  مســتقلة مشــورة طلــب عل�ــك �جــب المناســب.  الوقــت �ن  عل�ــك تفــرض قــد  أخــرى �ن

 الماثل.  االتفاق إبرامك نت�جة
 
ي  11.3 

كة ِقبل من الرسوم فرض حالة �ن ي  األمـوال إل�ـداع المسـتخدمة للخدمـة) آخـر  مزود  أي (أو  الخصم أو  االئتمان بطاقة �ش
 تلـك بتحصـ�ل نقـوم قـد  حينهـا  حسـابك، �ن

 الرسوم.  هذه دفع عدم عن ناتجة إضاف�ة رسوم أو  إجراءات أي عن مسؤولة نتكو  ولن الرسوم تلك سداد  عدم عن مسؤولة غ�ي  إم �ي  آي منك.  الرسوم
 
كات مع والرسوم العمولة مشاركة لنا  �جوز  أنه ع� توافق 11.4  كـاء أو  بنـا  المرتبطـة ال�ش مها  أو  لهـم المكافـآت دفـع أو  اسـتالم أو  األخـرى الثالثـة األطـراف أو  التـداول �ش

�
 �سـل

ي  بالصفقات يتعلق ف�ما  منهم  طـرف عـ�ب  لنـا  تقـد�مك تـم عنـدما  المثـال، سـب�ل (عـ� المشـاركة ترتيبـات أو  المكافـآت تلـك مـن أي تفاصـ�ل عـرض يـتم لـن معك.  أبرمناها  اليت
ي  ثالــث)

ا  تــؤثر  لــن المــدفوعات تلــك أن لنــا  ارتــأى إذا  فقــط دفعهــا  يــتم ســوف والرســوم العمــوالت  تلــك أن مالحظــة ُيــر�ب  الصــلة.  ذات العقــد  مــذكرة �ن امنــا ا عــ� ســلب� ن  تجــاه ل�ت
نا.  بمصالح "األمثل" الوفاء

�
   عم�ل

 
   الصفقة مواصفات .12

 
ي  الحــ��ص الرجــل عنا�ــة ببــذل العمــالء نصــحو�ُ  إم �ي  آي تقدمــه ســوق بكــل يتعلــق ف�مــا  هامــة معلومــات العقــد  مواصــفات تــوفر  12.1 

 لتلــك فهمهــم مــن التأ�ــد  ســب�ل �ن
ي  الواردة المعلومات المعلومات. 

 :�شمل العقد  مواصفات �ن
ي  المتاحة العقد  أشهر  •

 سوق؛ كل  �ن
اء/البيع لعمل�ات إم �ي  آي أسعار فروقات •  سوق؛ ل�ل العمولة معدل و/أو  ال�ش
 الهامش؛ لمتطلبات األدين  الحد  متطلبات •
 التس��ة؛ أساس •
 التعامل؛ من األخ�ي  اليوم •
 الصفقة؛ حجم مواصفات •
ي  إم �ي  آي بـــ الخاصــة االقتبــاس ســاعات •

ي  المختلفــة التــداول أوقــات تحد�ــد  يــتم العاد�ــة؛ التــداول ظــروف (�ن
 األوقــات وجميــع العقــد  مواصــفات �ن

ي  المذكورة
وط �ن ام ال�شُ

�
 المتحدة)؛ الممل�ة بتوق�ت تتعلق بالعقد  الخاصة والمواصفات واألحك

ن  للتم��ل السائد  الفائدة معدل •  و وضحاها؛ ل�لة بني
 األخرى.  لألسواق بالنسبة الصلة ذات األخرى المسائل •

 

ن  12.2 ي  بـــالحق لنفســـها  تحـــتفظ إم �ي  آي أن إال  صـــح�حة، العقـــد  مواصـــفات كـــون  لضـــمان جهـــدها  قصـــارى بـــذل إم �ي  آي عـــ� يتعـــني
 مواصـــفات مـــن جـــزء أي تعـــد�ل �ن

ي  العقد 
 وقت.  أي �ن
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نــ�ع أن إم �ي  آي لـــ �حــق الطلــب.  عنــد  بهــا  وتزو�ــدك للعقــود  الحال�ــة العمــوالت  و/أو  األســعار  فــروق أســعار  اقتبــاس ســيتم 12.3 
ُ
 أو  الفائــدة أو  األســعار  فروقــات معــدالت  ت

ّ  أو  عقــد  أي عــ� العمــوالت  ي  الســُيولة تــوافر  عــدم و/أو  المتقلبــة الســوق ظــروف الحـ�ـ، ال  المثــال ســب�ل عــ� بــذلك، خــاص إشــعار  بــدون الحجــم مواصــفات تغــ�ي
 الســوق �ن

 . ا  األسا�ي ي  المقتبسة األسعار  فروقات تختلف قد  ،إم �ي  آي لتقدير وفق� نـت عـ�ب  التـداول منصـة عـ� المتاحـة الفروقـات عـن الهـاتف عـ�ب  إجراؤهـا  يـتم اليت  منصـة أو  اإلن�ت
 للتحم�ل.  القابلة التداول

 
 اآلجلة العقود  انقضاء .13 
ي  إننــا  13.1 

ي  نــتحكم ال  إم �ي  آي �ن
ي  التــداول مرا�ــز  جميــع إغــالق ســيتم المقصــورة.  خــارج اآلجلــة العقــود  تــوار�ــــخ ترح�ــل �ن  العقــد، تــار�ــــخ انقضــاء عنــد  مفتوحــة تــزال ال  الــيت

ي  إم �ي  آي توفره الذي التسع�ي  وفق
، القـادم، شـهر ال انقضـاء تـار�ــــخ مـن األقـل عـ� أ�ـام أر�عـة قبـل للتـداول متاحـة القـادم الشـهر  عقـود  سـتكون اليـوم.  ذلـك �ن  �قـع و�التـا�ي

  ذلك.  وفق والت�ف االنقضاء توار�ــــخ معرفة مسؤول�ه وحده العم�ل عاتق ع�

 المقاصة وعمل�ات الحساب �س��ة .14
 
ا، تداولك حساب رص�د  كان  إذا  14.1  ي  بالعملـة الـدفع َيـؤدى أن �جـب الفـور.  عـ� الرصـ�د  هـذا  مـن المبلـغ كامـل  اسـتحقاق سـيتم َمـدين�  مـن (أو  بهـا  الرصـ�د  �شـغ�ل يـتم الـيت

ن  �ف و�سعر  إم �ي  آي مع االتفاق خالل ي  بالعملة المبلغ تح��ل يتم قد  ،إم �ي  آي تحدده معني    أنت).  تحددها  اليت
 
 األمـــوال لتح��ـــل أخـــرى ط��قـــة أي أو  /ائتمانخصـــم بطاقـــة أو  ســـ��فت تح��ـــل ط��ـــق عـــن إمـــا  مـــدين حســـاب رصـــ�د  ألي الفـــوري الـــدفع إم �ي  آي تطلـــب ســـوف 14.2 

ون�ــا  ي  ظهــرا�  2:00 الســـاعة بحلـــول إم �ي  آي لــــ التابعـــة المـ�ــف�ة الحســابات إ� �ســـل�مها  و�ـــتم إم �ي  آي تقبلهـــا فور�ـــة و�ط��قـــة إل��ت
 ف�ـــه بـــات الـــذي العمـــل يـــوم نفـــس �ن

ا.  المدين حساب رص�د    الش�ك.  ط��ق عن الدفع رفض -سبب يأ إبداء ودون إشعار  بدون - إم �ي  آي لـ �حق مستحق�
 
ي  بالحق لنفسها  إم �ي  آي تحتفظ 14.3 

ـوط بموجب- لها  المستحقة المبالغ جميع ع� فوائد  ع� الحصول �ن ـام ال�شُ
�
ي  -الماثلـة واألحك ي  سـدادها  يـتم ال  والـيت

 5 غضـون �ن
 أو  مــ�الدي شــهر  كــل  عــن لـــها  الُمْســتحق المبلــغ عــ� ٪2 قــدرها ترا�م�ــة فائــدة عل�ــك ضتفــر  أن إم �ي  آي لـــ �حــق كمــا   بال�امــل، الســداد  يــتم حــيت  اســتحقاقها  تــار�ــــخ مــن أ�ـام
ي  التكــال�ف وجميـع أي ســداد  منـك تطلــب سـوف إم �ي  آي الشــهر.  مـن جـزء  ســبب ألي المبلـغ ســداد  اسـتحقاق عنــد  بالـدفع ق�امــك عـدم جــراء تتكبـدها  أو  تواجههـا  قــد  الـيت
 األسباب.  من

 
ي  بـــالحق لنفســـها  إم �ي  آي تحـــتفظ 14.4 

 عمل�ـــة جـــراء تتكبـــدها  مصـــار�ف أو  تكـــال�ف أو  فائـــدة أي -أنـــت بـــه تحـــتفظ آخـــر  حســـاب أي مـــن أو  حســـابك مـــن- تخصـــم أن �ن
داد  ــكة الـديون جميــع المـذكور.  الــدين اسـ�ت داد  قابلـة إم �ي  آي ل�ش ي  جهـدا  تــألوا  لـن إم �ي  آي القــانون.  بموجـب لالســ�ت

 (مهمــا  لهـا  ُمســتحق مبلـغ أي عــ� الحصـول ســب�ل �ن
 حجمه).  بلغ

 
ي  للسحب ُمتاحه تكون أو  -ظروف أي تحت- المتحققة غ�ي  األر�اح دفع يتم لن 14.5 

وين امك عن تعوض أو  اإلل��ت ن  المحققة.  الخسائر  بدفع ال�ت
 
 بطاقـات مـدفوعات أو  الشـ�كات (مثـل التحصـ�ل تحـت أمـوال وأي الهـامش ومتطلبـات السـلب�ة النقد�ـة المرا�ـز  لتغط�ة الالزمة باألموال االحتفاظ إم �ي  آي �حق 14.6 

 الماثل.  االتفاق بموجب مستحق آخر  مبلغ وأي المحققة والخسائر  االئتمان)
 
ي  إم �ي  آي لـ �جوز  14.7 

امات أي إلغاء وقت أي �ن ن  بـالحق، لنفسـها  إم �ي  آي تحـتفظ مقاصـة).  (عمل�ـة إم �ي  آي ِقَبـل لـك مسـتحق مبلـغ أي نظـ�ي  عل�ـك مسـتحقة ال�ت
ي  الخــاص، تقــديرها  ووفــق لــك إشــعار  أي تقــد�م دون

 أو  ةإدار�ـــ وظ�فــة أو  مســاهمة فيهــا  لــد�ك �كــون حســابات أي أو  وصــف أو  نــ�ع أي مــن لـــك حســابات كــل  أو  أي دمــج �ن
اف�ه مصلحة  .إ�ش

 
ي  المفتوحــة المرا�ــز  جميــع بتســ��ة المطالبــة إم �ي  آي لـــ �حــق الماثــل، االتفــاق بنــود  مــن ألي اإلخــالل دون 14.8 

 وفـــق التســ��ة تلــك إجــراء يــتم فــوري.  و�ــأثر  وقــت أي �ن
ي  أو  التســ��ة وقــت صــفقة ل�ــل (اقتباســنا)، إم �ي  آي لــدى الســائد  االقتبــاس

.  �شــكل التســ��ة تلــك جــراءإ فيهــا  �مكــن مــرة أول �ن  الخــاص التســ��ة مبلــغ احتســاب يــتم عمــ�ي
ن  والفرق الخاص تقديرها  وفق إم �ي  آي قبل من مفت�ح تداول مركز  بكل  .التس��ة سعر  وفق وق�متها  تداول عمل�ة ل�ل االفتتاح�ة الق�مة بني

ي  لنــا  �حــق الشــك، لتجنــب 14.9 
ي  ُمودعــة أمــوال أي -إل�ــك الرجــ�ع أو ُمســبق إشــعار  دون- بخصــم نقــوم أن وقــت أي �ن

 مــن خطــأ  �ســبب حســابك إ� تضــاف أو  حســابك �ن
   عنا.  ن�ابة أو  جانبنا 
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 المصالح تضارب .15 
 
م 15.1 

�
ي و مخـــاطرة، ثمـــة بـــأن إم �ي  آي ُ�َســـل

ي  (بمـــا  للمـــدي��ن �كـــون قـــد  معينـــة، ظـــروف ظـــل �ن
) غـــ�ي  اإلدارة مجلـــس أعضـــاء ذلـــك �ن ن ن  أو  التنف�ـــذيني  أو  الـــزمالء أو  المـــوظفني

ن  ــكة -مبــا�ش  غــ�ي  أو  مبــا�ش  �شــكل- مصــالح ت��طــه أخــر  شــخص أي أو  االستشــار�ني  للعمــالء؛ الُعل�ــا  المصــالح مــع تتعــارض قــد  مزا�ــا  -ذلــك غــ�ي  أو  مال�ــة ســواء- إم �ي  آي ��ش
تب قد  ما  وهو  لذلك، نت�جةو  ار  عل�ه ي�ت   المصالح.  بتضارب عرف�ُ  بما  العمالء، بمصالح إ�ن
 
ا  إم �ي  آي اعتمـــدت المصـــالح، تضـــارب مخـــاطر  وتقل�ـــل لمنـــع 15.2  ي  واإلجـــراءات األنظمـــة مـــن عـــدد�  المصـــالح لتضـــارب الماد�ـــة األشـــكال جميـــع إدارة آل�ـــات تحـــدد  الـــيت

ي  واإلجراءات األنظمة تلك ع� بالتفص�ل النص تم عليها.  والتعرف
ي  بنا  الخاصة المصالح تضارب س�اسة �ن نت.  ع�ب  عليها  االطالع �مكن واليت  اإلن�ت

 
ي  ترغـب كنـت  إذا  15.3 

ي  تضــارب أي حـول أو  لـدينا، المصــالح تضـارب س�اســة حـول المعلومـات مــن م��ـدٍ  عـ� الحصــول �ن
ـا  �ن ي  المصــالح مـن أ��  تــأث�ي  لهـا  �كــون أن تعتقـد  الـيت

 بنا.  االتصال ر�ب يُ  عل�ك،
 
 المعتمد الثالث الطرف .16 
 

ي  أنه إم �ي  آي تدرك 16.1
وري من �كون قد  الحاالت  بعض �ن ـل من أو  ال�ن  مسـؤوليتك عـ� �كـون بـذلك ق�امـك حسـابك.  إلدارة مـا  شـخص تفـ��ض لـك بالنسـبة المفضَّ

ي  ترغــب الــذي والشــخص أنــت منــك وســ�طلب الخاصــة،
 تف�ــد  موثقــة؛ تفــ��ض وث�قــة شــكل عــ� إم �ي  آي إ� موجــه خطــاب و�ســل�م تنف�ــذ  حســابك لتشــغ�ل اعتمــاده �ن

ن  بتخ��ل  حسابك.  لتشغ�ل المعتمد") الثالث الطرف(“ بصفته الشخص هذا  مثل وتعيني
 
ا  وفتحــت حــدث إذا  16.2  ــا  حســاب� ون�� ن  لــك يتن�ــ لــن توق�عــك، مــن أصــل�ة �ســخة لــدينا  �كــن ولــم بالفعــل، إل��ت م أن إ� معتمــد  ثالــث طــرف تعيــني قــدِّ

ُ
 معتمــد  نمــوذج لنــا  ت

 ق�ادة).  رخصة أو  سفر  جواز  من �سخة (مثال:  لتوق�عك مستقل
 
ن  إ� المعتمـد  الثالـث الطرف من موجهة تعل�مات قبول إم �ي  آي �حق المعتمد.  الثالث الطرف ت�فات جميع عن ال�املة المسؤول�ة تتحمل سوف 16.3   اسـتالم حـني

�ـد  ،إم �ي  آي لـدى العمـالء خـدمات قسـم إ� الخـ�ي  اإلشـعار  هـذا  إرسال �جب المعتمد.  الثالث الطرف سلطة ب�لغاء �ف�د  منك خ�ي  إشعار   ط��ـق عـن أو  المسـجل بال�ب
  الشخ�ي  التسل�م

�
ي  موظف ِقبل من ُمصادقا

ن  التعل�مات، تلك تل�ت  حال . إم �ي  آي �ن  عـام، و�شـكل بـه.  متصـلة مـرور  كلمـات  وأي حسـابك رقم تغي�ي  إم �ي  آي ع� يتعني
كة �حق ف ثالث طرف أي من تعل�مات أي قبول رفض لك، ُمسبق إخطار  توج�ه دون ،إم �ي  آي ل�ش ن  مع والتعامل به مع�ت ض الثالث الطرف تعيني   �كن.  لم كأن  الُمَفوَّ

 اإلنهاء .17
 
ا، الماثل االتفاق إنهاء لك �جوز  17.1  ي   ب�شعار  إفادتنا  ع�ب  فور�  إلينا.  موجه شف�ي  أو  كتايب
 
ي  معنــا  التواصــل �مكنــك 17.2 

�ــد  عــ�ب  وقــت أي �ن ي  ال�ب
وين ي  إلرشــادك الهــاتف أو  ال�تابــة أو  اإلل�ــ�ت

 بـــأي مــدين تكــن لــم إذا  حســابك بــ�غالق فقــط ســنقوم حســابك.  عمل�ــة �ن
 ُملــــزم عل�ـــك مســـتحقة الحســـاب إغـــالق قبـــل حســـابك يتكبـــدها  خســـائر  أي تعتـــ�ب  أعــــاله.  9.5 للفقـــرة إعمـــا�ً  مفتـــ�ح تـــداول مركـــز  أي إغـــالق موســـيت لنـــا، مســـتحقة أمـــوال

  فورا.  �سدادها 
 
وط وغ�ي  محدد  �شكل توافق أنت 17.3  ي  الحق لها  إم �ي  آي أن ع� م�ش

ا  وتحقق حدث إذا  فوري بأثر  حسابك تعليق أو  إغالق �ن  التال�ة:  ود البن من أ��
وط الماثل االتفاق خرقب ق�امك • ام)؛ (ال�شُ

�
 واألحك

 ؛إم �ي  آي بـ خاصة مادة أي بتح��ف ق�امك •
 ؛إم �ي  آي به تقوم تحقق بأي يتعلق ف�ما  المطل��ة المعلومات تقد�م استطاعتك عدم •
ي  تجاه ُمسيئة أو  فظة بط��قة ت�فك •

 أو ؛إم �ي  آي موظ�ن
قرر أن •

ُ
 حسابك.  إنهاء الخاص تقديرها  وفق إم �ي  آي ت

 

ا  ق�ام حال 17.4 ن  من أ�� ي  أو  ،إم �ي  آي تقدمـه الـذي الحـا�ي  االقتبـاس سـعر  وفـق المفتوحـة التداول مرا�ز  جميع إغالق "فورا" سيتم الماثل، االتفاق ب�نهاء الطرفني
 حالـة �ن

 أي إم �ي  آي تقبــل ولــن المــذكور، الســوق مــن إم �ي  آي قبــل مــن -معقــول �شــكل- المتــاح التــا�ي  الســعر  وفــق اإلغــالق ســ�كون األســباب، مــن ســبب ألي ســوق أي إغــالق
   جد�دة.  تداول عمل�ات

 
ا  يتحمل لن 17.5  ي  من أ��

 األداء.  واجبة حقوق أي ع� اإلنهاء يؤثر  ولن االتفاق، هذا  ب�نهاء ق�امه عند  عق��ة أي الماثل االتفاق طر�ن
ــا  إنهــاء عنــد   ، مــن أ�� ن  إ� لــك مســتحقة أرصــدة أي تح��ــل قبــل لهــا المســتحقة المبــالغ جميــع خصــم لهــا  و�جــوز  حســاباتك، مــن أي أو  جميــع دمــج إم �ي  آي لـــ �جــوز  الطــرفني

 حسابك. 

12



 اتفاق العميل
 الشُروط واألحكام

  clientservices@icmcapital.co.uk إذا كانت لديك أسئلة ، يرجى مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني

 

 
 
 

 

 

 .520965بموجب رقم التسجيل:  (FCA) آي سي إم كابيتال ليمتد، حائزة على ترخيص من هيئة مراقبة السلوكيات المالية
 : ICM Capital Limited, New Broad Street House, 35 New Broad St, London, EC2M 1NH, United Kingdom العنوان المسجل

 
ي  17.6 

ا  إغالق إشعار، دون لنا  �جوز  الماثل، االتفاق إنهاء بعد  وقت أي �ن   تداولك.  مرا�ز  من أ��
 
ي  ذلك، ع� عالوة 17.7 

، حدث أي أو  إفالس ألي التعرض حالة �ن ي
ا�ن  ملزمة):  غ�ي  (ول�نها  إم �ي  آي لـ �جوز  اف�ت

 
ــا  إغــالق • ــا) أو  (كل�� ي  المفتوحــة التــداول مرا�ــز  وجميــع كــل  جزئ��  صــلة ذات خســائر  أو  أر�ــاح أي �ســ��ة و�ــتم العم�ــل، بهــا  �حــتفظ الــيت

 فورا؛ التداول بعمل�ات
 منك؛ جد�دة تداوالت  أو  تعل�مات أي قبول ورفض حساباتك جميع إغالق •
 أو المفتوحة؛ المرا�ز  جميع ع� الوقف أوامر  فرض •
  إم.  �ي  آي له ترتأي ما  وفق ذلك و�كون إم �ي  آي مصالح لحما�ة معقول إجراء أي اتخاذ  •

 العم�ل أموال .18
 
  سوف 18.1 

ُ
ي  أو  منك المستلمة األموال إم �ي  آي عاِملت وكَ�ات ُمراقبة هيئة قواعد  تقتض�ه الذي النحو  ع� عنك ن�ابة بها  تحتفظ اليت

�
  المال�ة.  الِسل

 
ي  العم�ل أموال بجميع إم �ي  آي تحتفظ سوف 18.2 

 للعم�ل.  م�ف�ة حسابات �ن
 
ي  أموالك من أي ع� فواِئد  لك ندفع أن ع� تُنص ال  س�اساتنا  18.3   .إم �ي  آي بها ظتحتف اليت
 
ي  18.4 

ء أي أو  فائـدة أو  رسوم ألي إ�صاالت  أو  مُدفوعات أي عن النظر  (ب�ف سنوات 6 عن تقل ال  لمدة حسابك رص�د  ع� حركة أي وجود  عدم حالة �ن ي
 هـذا  مـن �ش

ي  -ذلك ح�ال خطوات من �لزم ما  اتخاذ  رغم- تعقبك علينا  المتعذر  من وكان ، القب�ل)
وِقـف قـد  أننا  ع� "أنت" توافق الحالة تلك �ن

ُ
 أمـوال باعتبارهـا  أموالـك مـع التعامـل ن

ي  األرصدة جميع �سجالت باالحتفاظ نقوم وسوف عم�ل، ي  صالحة مطالبات أ�ة بعمل والق�ام عنها  اإلفراج تم اليت
ي  األرصدة نظ�ي  المستقبل �ن  تح��رها.  تم اليت

 
ي  أمــوال أي وضـــع ثالـــث لطـــرٍف  �جـــوز  ال  ثالـــث.  لطـــرٍف  خســائرك أو  أر�احـــك مـــن جـــزء أي تخصـــ�ص لـــك �جــوز  ال  18.5 

 جميـــع حســـابك.  مـــن األمـــوال ســـحب أو  حســـابك �ن
ة لك تدفع أن �جب حسابك رص�د  من السح��ات    الخصم/االئتمان). أو بطاقة   Cheque SWIFTع�ب  مبا�ش

 
ن  وامتثـــاال  االحت�ـــال منـــع إجـــراءات �ســـبب 18.6  ي  . فقـــط األمـــوال منـــه أتـــت الـــذي المســـار  بـــنفس األمـــوال بـــرد  إم �ي  آي تقـــوم ســـوف األمـــوال، غســـل لقـــوانني

 إ�ـــداع حالـــة �ن
 الم�ـف�ة للب�انـات األصـل�ة النسـخ عـ� االطـالع تطلـب قـد  إم �ي  آي فـإن ذلـك؛ تعـذر  ومـيت  أمكـن، حيثما  البطاقة تلك إ� األموال إعادة ستتم البطاقة، بواسطة األموال

ي  ظِهر  اليت
ُ
ي  الحساب إ� إعادتها  قبل إم �ي  يآ إ� لألموال األص�ي  التح��ل ت

 المذكور.  الم��ن
 
ي  18.7 

، التح��ل ط��ق عن األموال إ�داع حالة �ن ي
، الحساب ل�شف األصل�ة النسخة االطالع تطلب قد  إم �ي  آي فإن الم��ن ي

 التح��ـل، إ�ـداع يوضـح والـذي الم��ن
ة قبل وذلك   األموال.  ب�عادة خاص إجراء أي مبا�ش

 
ي  18.8 

ي  الحــاالت  �ن ــا  تطلــب قــد  إم �ي  آي فــإن مغلقــة، المـ�ـف�ة الحســابات فيهــا  تكــون الــيت  ولــ�س الحســاب إغــالق بالفعــل تــم قــد  بأنــه �ف�ــد  األصــ�ي  المـ�ـف مــن خطاب�
ي  حسـاب إ� األمـوال ب�عـادة ق�امهـا  قبـل-إم �ي  آي تطلـب قـد  للم�ـف.  مسـتحقة أموال أي هناك

ي  التح��ـل مـن أصـل�ة �سـخة عـ� االطـالع -جد�ـد م�ـ�ن
 الـذي الم�ـ�ن

ي  الحساب من تم
ي  بالحساب خاص حساب كشف  من أصل�ة �سخة ع� االطالع وكذا  المغلق الم��ن

  الجد�د.  الم��ن
 
ن  تطــابق وجــود عــدم إم �ي  آي ســجالت أظهــرت إذا  الســابقة، الفقــرة إ� باإلشــارة 18.9   بــه، تقــدمت الــذي النحــو  عــ� إم �ي  آي حســاب وتفاصــ�ل البطاقــة تفاصــ�ل بــني

ة قبــل الجد�ــد  وضــعك لتأ��ــد  وذلــك صــلة، ذات أخــرى أدلــة أي أو  األصــل�ة المـ�ـف�ة الحســابات كشــوفات  عــ� االطــالع تطلــب قــد  إم �ي  آي فــإن  عمل�ــة إجــراءات مبــا�ش
 األموال.  إعادة

 
 لد�ـــه عم�ــل بكــل يتعلــق ف�مــا  وذلــك  –منهــا جــزء أو  التجار�ــة العم�ــل أ�شــطة كــل  تح��ــل مــن كجــزء  ثالــث طــرف إ� العم�ــل أمــوال بتح��ــل إم �ي  آي تقــوم قــد  18.10 

ي  مصلحة
  التجاري.  النشاط تح��ل وقت العم�ل ذلك تعل�مات أو  موافقة ع� حصلت إذا  -نقلها المطلوب العم�ل أموال �ن

 
 القاهرة القوة .19

 
ــا  تنف�ــذ  مــن إم �ي  آي ق�ــام دون تحــول قــد  الطــوارئ حــاالت  أو  عاد�ــة غــ�ي  أو  اســتثنائ�ة ظــروف �ي  القــاهرة؛ القــوة أحــداث 19.1  اماتهــا  جميــع أو  مــن أ�� ن ي  ال�ت  الــنص تــم الــيت

 الح�:  ال  المثال سب�ل ع� و�شمل، بموجبه.  عليها 
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ي  األسواق • ي  -"المعقول" إم �ي  آي تقي�م وفق- تكون اليت

 استثنائ�ة؛ و أ طارئة حالة �ن
ي  عل�ه نعتمد  سوق أي إغالق أو  تعليق •

وط أو  حدود  فرض أو  أسعارنا، اقتباس �ن ي  التـداول عـ� عاد�ة غ�ي  أو  خاصة �ش
 سـوق أي �ن

 القب�ل؛ هذا  من
ي - مضار�ة حركات أي حدوث •

ي  األسعار  مستوى ُ�شوه -المعقول تقي�منا  �ن
 منه؛ نقتبس سوق أي �ن

؛ النظام قواعد  من ج�هتو  أو  الئحة أو  قانون ألي االمتثال •  الحكو�ي
ي  منـــتظم �شـــكل تعمـــل األســـواق بجعـــل إم �ي  آي ق�ـــام دون �حـــول مـــا  حـــدوث حـــال •

 مـــا  عـــادة طب�ع�ـــة بصـــورة مســـجل عقـــد  أي �ن
 الصفقات؛ إجراء ألغراض باقتباسه إم �ي  آي تقوم

ـــا  لســيولة تحــدث طب�ع�ــة غــ�ي  خســارة أي • ي  أو  -�شــكل معقــول–األمــر دوث مثـــل هــذا حــ توقــع أو  المــذكورة األســواق مــن أ��
 حالـــة �ن

ي  ،إم �ي  آي لـــ المعقــول التقيــ�م وفــق ُمفــَرط، تقلــب حــدوث
ي  األســواق مــن أي �ن  آي توقــع أو  إم �ي  آي منهــا تقتــبس مــا  عــادة الــيت

 أو األمر؛ هذا  مثل حدوث احتمال�ة إم �ي 
ي  بما - ما  حدث أو  ت�ف أو  فعل أي •

اب ذلـك �ن ي  عصـ�ان أو  شـغب أو  إ�ن
ي  انقطـاع أو  إرهـاب أو  مـدين

 االتصـال أو  الطاقـة إمـدادات �ن
ي 

وين ـــا  أو  -االتصـــاالت  أو  فن�ـــة مشـــا�ل أو  المعلومـــات نظـــام أو  اإلل�ـــ�ت ي  اإلله�ـــة، األقـــدار  مـــن أ�� ي  انقطـــاع أثرهـــا  عـــ� يـــنجم قـــد  والـــيت
 �ن

 المعتاد.  النحو  ع� الصفقة خدمة بتوف�ي  إم �ي  آي ق�ام دون �حول بما  الطاقة،
 

 المطلق:  الخاص تقديرنا  حسب لنا  ف�جوز  قائمة، القاهرة القوة حالة أن -المعقول تقي�منا  وفق– لنا ارتأى ميت  19.2
 

 منها؛ أ�ا  أو  األسواق لجميع إم �ي  آي بـ الخاصة االقتباس ساعات تعد�ل و/أو  التداول تعليق •
ي  االئتمان حدود  تعد�ل و/أو  الهامش متطلباتاإل�داع/  ز�ادة •

 االئتمان�ة؛ الحسابات حالة �ن
 المفتوحة؛ التداول مرا�ز  جميع أو  أي إغالق •
 التداول؛ عمل�ات إغالق الصفقات تلك من الغرض كان  و�ن حيت  أخرى صفقات أي إجراء رفض •
 ؛إم �ي  آي لـ مستحقة قد  أخرى مبالغ أي و/أو  الهامش دفع الفور  ع� تطلب أن •
ي  أوامـــر  أي مـــلء أو  إلغـــاء •

ي  الخـــاص تقـــديرنا  وحســـب -الن�ـــة حســـن مبـــدأ  إعمـــال مـــع- المســـت��ات، تلـــك وفـــق حالـــة كـــل  �ن
 نكـــون أن �ن

ن  ن  منصفني ي  ومعقولني
 الظروف؛ هذه �ن

 به؛ المسم�ح الصفقة لحجم األق� الحد  تقل�ل •
 باقتباسها؛ إم �ي  آي تقوم أسعار  فروقات أي تغي�ي  •
ــوط تلــك مــن جــزء أي تعــد�ل أو  تعليــق • ُ ــام ال�ش

�
 إم �ي  آي لـــ بالنســبة المعقــول غــ�ي  أو  المســتح�ل مــن �جعــل الــذي الحــد  إ� واألحك

ام ن  أو بها؛ االل�ت
ي  إم �ي  آي لـ يتاح بح�ث اإلجراءات تلك مثل اتخاذ •

 ككل.   عمالئها  وعن نفسها  عن الدفاع الظروف تلك �ن
 

كة تتخذه قد  إجراء أي �سبب تتكبدها  قد  خسائر  أي إم �ي  آي تتحمل لن الن�ة، سوء أو  االحت�ال يثبت لم ما  19.3 ا  ال�ش  البند.  لهذا  وفق�

 والتع��ضات والشكاوى الحسابات ع� واالستعالمات التأ��دات .20
 
ي  الدخول عند  20.1 

:  وفق إم �ي  آي عقد مسودة ستكون ما، أمر  إلغاء أو  ألمر  تعد�ل أو  أمر  أو  صفقة أي �ن  التا�ي
 أو للتحم�ل؛ القابلة التداول منصة ع�ب  تتم بمعاملة يتعلق ف�ما  الشاشة ع� العرض •
 الهاتف:  ع�ب  المقدمة باألوامر  يتعلق ف�ما  •
�د  ع�ب  مراسلتك (أ) • ي  ال�ب

وين نت �قدم بمنتج تتعلق األوامر  تلك تكون عندما  اإلل��ت  أو ؛ع�ب منصة التداول ع�ب اإلن�ت
ي  الصفقات يتعلق ف�ما  الشاشة ع� لالطالع متاحة (ب) •  للتحم�ل.  القابلة التداول منصة ع�ب  تتم اليت

 

ي  ب��ـد  إرسـال إ� سـيؤدي حسـابك، عـ� تـأث�ي  له �كون مادي إجراء أي 20.2
وين �ـد  تأ��ـد  وجـود  عـدم الشاشـة.  عـ� تأ��ـد  و/أو إل�ـ�ت ي  بال�ب

وين  الشاشـة عـ� تأ��ـد  أو  اإلل�ـ�ت
ي  إلجراء

   وضعه.  تم أمر  أو  صفقة أي صالح�ة ع� يؤثر  لن حسابك �ن
 
ن  تـداولك.  ومرا�ـز  صـفقاتك بجميـع يتعلـق ف�مـا  المسـتمر  التـام إلمامـك عـ� الحفـاظ مسـؤول�ة عاتقـك عـ� �قع 20.3   اسـتالمك فـور  ذلـك صـحة مـن التحقـق عل�ـك يتعـني

ن  أ�ع.  وتداركها  ح�الها  الت�ف كان  أ�ع، مشكلة أو  خطأ  بأي إم �ي  آي إحاطة كان  وكلما  العقد.  لمسودة نت.  ع� ب�اناتك من بانتظام التحقق أ�ضا  عل�ك يتعني  اإلن�ت
 
ــا  بــك الخــاص الحســاب كشــف  ســ�كون 20.4  نــت عــ�ب  متاح� ي  اإلن�ت

نــت عــ�ب  تــداول منصــة تــوافر  لعــدم أو  حســابك بتعليــق إم �ي  آي تقــم لــم مــا  وقــت أي �ن  منصــة أو  اإلن�ت
 سبب.  ألي للتحم�ل القابلة التداول
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ن  ألجلــك، ملئــه يــتم لــم أو  بملئــه أنــت تقــم لــم أمــر  أو  بصــفقة خاصــة عقــد  مســودة تلق�ــت إذا  20.5   عقــد  مســودة أي �ســتلم لــم إذا  "فــورا".  إم �ي  آي إخطــار عل�ــك يتعــني

ن  وضعتها)، أنك تعتقد  (أو  ها بوضع قمت بصفقة خاصة  "فورا".  إم �ي  آي إخطار عل�ك يتعني
 
 "فورا".  إم �ي  آي إخطار عل�ك �جب خطأ؛ أي ع� ب�ان أو  عقد  أو  مسودة أي احتواء تعتقد  كنت  إن 20.6 
 
 علمــك فــور  إم �ي  آي إ� المحادثــة أو  التــداول ةعمل�ــ وتــار�ــــخ ووقــت تفاصــ�ل بهــا  موضــح محادثــة، أو  تــداول عمل�ــة بــأي يتعلــق نــزاع أو  استفســار  أي إرســال �جــب 20.7 

اع حل يتم لم إذا  بذلك.  ن ، �شكل الشكوى أو  ال�ن ي
ن  ُمر�ن ي  العمـالء خدمـة ف��ـق إ� التفاصـ�ل، كافـة  مـع أخـرى مـرة إحالتـه يتعني

ي  ذلـك، بعـد  حلهـا  يـتم لـم و�ذا  ،إم �ي  آي �ن
 �ن

ن  الحالة تلك ام مسؤول إ� األمر  إحالته يتعني ن �ـد  ط��ـق عـن إمـا  ذلـك و�كـون ،إم �ي  آي لدى االل�ت ي  ال�ب
وين :  اإلل�ـ�ت  إرسـاله أو  compliance@icmcapital.co.uk   التـا�ي

�د  ع�ب  :  العنوان ع� االمتثال، إدارة إ� ال�ب  Kingdom United 1NH, EC2M London St, Broad New 35 House, Street Broad New Limited, Capital .ICM التا�ي
ي  الحــل أن لــك ارتــأى و�ذا 

ي  -ترتضــ�ه الــذي النحــو  عــ� �كــن لــم - إل�ــه التوصــل تــم الــذي النهــايئ
ي  بــالحق تتمتــع الحالــة؛ تلــك �ن

ن  خدمــة إ� األمــر  إحالــة �ن  المال�ــة المظــالم أمــني
")FOS("   leaflet.htm-www.financialombudsman.org.uk/publications/consumer .  ن ن  إ� المســـألة إحالــــة  يتعـــني ي  المظـــالم أمــــني

 أشــــهر  ســـتة غضــــون �ن
ي  القرار  صدور  تار�ــــخ من

اع.  النهايئ ن  لل�ن
 
ي  20.8 

 �ي  آي اقتبـاس �سـع�ي  وفـق نـزاع، محـل �كـون تداول مركز  أي ب�غالق "فورا" تقوم أن -الخاص تقديرها  وفق- إم �ي  آي لـ فإن نزاع؛ أو  استفسار  أي وجود  حال �ن
ي  النت�جة عن النظر  و�غض ُمتاح.  اقتباس أول وفق أو  إم اع، عنها  س�سفر  اليت ن ع�د  لن إم �ي  آي فإن ال�ن

ُ
 القب�ل.  هذا  من مغلقة تداول عمل�ة أي إعادة أو  فتح ت

 
ي  العم�ــل أمــوال إ�ــداع ســيتم ، ”)FSCS(" المال�ــة الخــدمات تع��ضــات صــندوق خــالل مــن لــدينا  أعمالــك تغط�ــة يــتم قــد  20.9 

ي  حســاب �ن
 العم�ــل، بــأموال خــاص م�ــ�ن

ي  فتحه يتم والذي
ي  معتمد.  م�ف �ن

  حال �ن
ُ ي  بها  الُمحتفظ العمالء أموال جميع فإن ؛إم �ي  آي تع��

ي  حساب �ن
ي  ة. للحما�ـ تخضـع سـوف ثالـث طـرف لدى م��ن

 حالـة �ن
 الوفــاء مــن الثالــث" "الطــرف المـ�ـف يــتمكن لــم إذا  المال�ــة، الخــدمات تع��ضــات صــندوق مــن تعــ��ض عــ� الحصــول لــك �حــق قــد  الثالــث"، "الطــرف المـ�ـف إعســار 

اماتــه.  ن ي  جن�ــه 85,000 إ� �صــل بمبلــغ �ةاالســتثمار  األعمــال أنــواع معظــم تغط�ــة يــتم المطالبــة.  وظــروف وحالتــك بــه تقــوم الــذي العمــل نــ�ع عــ� ذلــك �عتمــد  بال�ت ليين  إســ�ت
تيبـات الخاصـة المعلومـات جميـع التعـ��ض).  لمسـتوى األق� الحد  (وهو   بــ االتصـال �مكنـك ")،FSCS(" المال�ـة الخـدمات تع��ضـات صـندوق لـدى متاحـة التعـ��ض ب�ت

:  العنـوان عـ� مراسـلتهم أو  المال�ـة، الخـدمات تع��ضـات صـندوق  أو  ،10th Floor, Beaufort House, 15 St Botolph Street, London, EC3A 7QU التـا�ي
�د  ع�ب  معهم التواصل ي  ال�ب

وين �د  عنوان ع� اإلل��ت ي  ال�ب
وين ي  الموضح اإلل��ت

 . www.fscs.org.uk المال�ة الخدمات تع��ضات صندوق موقع �ن
 
وط ع� تعد�الت .21 

ام ال�شُ
�
   واألحك

 
ــوط تخضــع 21.1  ُ  مرا�ـــز  جميــع عــ� ذلــك و�نطبــق فــورا، بــه العمــل ســيتم الخدمــة عــ� تعـــد�ل أي فــإن ،22 للفقــرة وامتثــاال  لــك.  إخطــار  تقــد�م عــ�ب  للتغيــ�ي  الماثلــة ال�ش

  و�عده.  التفع�ل ��ان تار�ــــخ عند  المعبأة غ�ي  واألوامر  المفتوحة التداول

 اإلشعارات .22
 
�ــد  عــ�ب  إم �ي  آي عمــالء إ� اإلشــعارات جميــع إرســال ســيتم 22.1  ، ال�ب ي

وين ي  الرســائل تلــك جميــع اعتبــار  يــتم اإلل�ــ�ت
 تف�ــد  رســالة إم �ي  آي تتلــق لــم مــا  المســتلمة، حكــم �ن

ن  التســل�م".  بـــ"عدم ي  تغيــ�ي  بــأي إم �ي  آي إخطـــار "فــورا" عل�ــك يتعـــني
.  ب��ــدك عنـــوان �ن ي

وين ي  التأ��ــد  أو  لإلشـــعار  اســتالمك عــدم جـــراء تتكبــدها  خســائر  أي اإلل�ـــ�ت
 حالـــة (�ن

 القب�ل.  هذا  من تأ��د  أو  إخطار  ألي استالمك عدم جراء مسؤول�ة أي إم �ي  آي تتحمل ال  منك.  است�فائها  يتم الموضوعة) األوامر  أو  التداول عمل�ات
 
ن  22.2  وري أمر  أنه ع� -كان  سبب ألي معنا  به التواصل �دعوك- إم �ي  آي به تح�طك طلب أي مع التعامل يتعني ا.  ح�اله الت�ف و�جب �ن  فور�
 
ي  22.3 

ي  أو  إم �ي  آي إخطـار عــدم حالـة �ن
 تــم قــد  العم�ـل أن اعتبــار  ســيتم العم�ـل، قبــل مــن اسـتالمه تــم قــد  آخـر  اتصــال أي أو  إشــعار  أي بـأن �ف�ــد  العم�ــل مـن إخطــار  تلــ�ت

 :به إخطاره
ي  •

ل لدينا  متاح عنوان آخر  ع� ب�د  �دا  �سل�مه حالة �ن ن ا  تقد�مه عند  أو  للعم�ل لعمل أو  لم�ن  للعم�ل؛ شخص��
 العم�ـــل)، ممثـــل أنـــه إم �ي  آي لــــ �ـــد�ي  الـــذي للشـــخص (أو  لوجـــه وجهـــا  بـــه العم�ـــل إحاطـــة أو  الهـــاتف عـــ�ب  شـــفه�ا  إخطـــاره تـــم إذا  •

 بالفعل؛ إعطائه يتم عندما 
ي  الهـاتف عـ� شـفه�ة رسالة ترك ع�ب  ار اإلخط تم إذا  •

�ـد  خدمـة عـ�ب  رسـالة أو  مكت��ـة نصـ�ة رسـالة أو  األر�ن ، ال�ب ي
 مـرور  بعـد  الصـويت

ن   الصلة؛ ذي الوس�ط ع� الرسالة ترك من ساعتني
 إرساله؛ من عمل يو�ي  بعد  األو� الدرجة ب��د  ع�ب  إرساله تم إذا  •
�طة إرسالها، من االنتهاء فور  بالفا�س، إرسالها  تم إذا  •  أو اإلرسال؛ عمل�ة بنجاح �ف�د  "إشعار" إم �ي  آي �ستلم أن �ش
�د  ط��ق عن إرساله تم إذا  • ي  ال�ب

وين   .إم �ي  آي ِقبل من التسل�م إشعار  استالم عند  اإلل��ت
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ي  عليها  المنصوص بالمسائل يتعلق ف�ما  أو  بموجب تقدم أو  تقد�مها  يتم أخرى رسالة أي أو  إشعار  أي  22.4
ي  الحاالت  باستثناء -الماثل االتفاق �ن  فيها  النص يتم اليت

ن  -الشف�ي  االتصال ع� �احة :  العنوان إ� إرسالها  وسيتم مكت��ة متقدَّ  أن يتعني  التا�ي
 ،إم �ي  آي الطرف:  اسم

  Kingdom United 1NH, EC2M London St, Broad New 35 House, Street Broad New Limited, Capital .ICMالعنوان: 
 

 المسؤول�ة حدود  .23 
 
ق�د  ال  23.1 

ُ
وط تلك ت  . إم �ي  آي جانب من اإلهمال عن الناشئة اإلصابة أو  الوفاة �سبب أو  االحت�ال عن ناشئة مسؤول�ة أي �ستبعد  أو  ال�ش

 
وط األخرى األحكام جميع مراعاة مع 23.2  ام لل�ش

�
 مسـؤول�ة كامـل  �مثـل سـبق ما  المتاحة.  أر�احك دفع عن أمامك مسؤولة تكون إم �ي  آي فإن الماثل، واالتفاق واألحك

 تجاهك.  إم �ي  آي
 
م 23.3  ن امــات بجميــع يتعلــق ف�مــا  الطلــب عنــد  و�عفائنــا  بتع��ضــنا  تلــ�ت ن ا والمطالبــات والتكــال�ف االل�ت  أو  مســتقبل�ة أو  حال�ــة (ســواء طب�عتهــا  كانــت  مهمــا  والنفقــات ر واأل�ن

ي  بمـا  ذلـك، غـ�ي  أو  طارئـة
ي  ،القانون�ـة) الرســوم ذلـك �ن امـات خرقـك جـراء مبـا�ش  غـ�ي  أو  مبــا�ش  �شـكل نتحملهـا  أو  نتكبـدها  الـيت ن ي  لالل�ت ن  الــيت  االتفــاق بموجـب أداؤهـا  عل�ـك يتعـني

ي  الحــدث بأحكــام لقــةالمتع األحكــام بموجــب لحقوقنــا  ممارســتنا  أو  الماثــل
ا�ن ي  بالتفصــ�ل عل�ــه الــنص الــوارد  االفــ�ت

ــوط �ن ُ ــام ال�ش
�
امــات تلــك تكــن لــم مــا  الماثلــة، واألحك ن  االل�ت

ار  والمطالبـــات والتكـــال�ف م المتعمـــد التقصـــ�ي  أو  الجســـ�م إهمالنـــا  �ســـبب حـــدثت أو  تكبـــدت قـــد  والنفقـــات واأل�ن ن  لهـــا  نتعـــرض قـــد  خســـائر  أي مـــن و�عفائنـــا  بتع��ضـــنا  .تلـــ�ت
ي  خطأ  أي جة: نت�

ع� تعل�مات أي �ن
ُ
ي  تعل�مات، أي ع� بناء أو  معتمد  شخص أي قبل من لنا  ت ض.  الشخص من أنها، ا يبدو  أو  تبدوا، واليت  الُمَفوَّ

 
 :عن مسؤولون كونن لن فإننا  ،23.5 المادة بموجب 23.4 

ام أو  تكلفة أو  مصار�ف أو  خسارة أي • ن ي  "خسارة") بـ جم�عها  إليها  (�شار  ال�ت  الخسـارة تلـك تكـن لـم مـا  أنـت؛ تتكبـدها  أو  تتحملهـا  الـيت
 جانبنا؛ من تعمد مُ  تقص�ي  أو  إهمالنا  عن ناجمة

ر  أو  خسارة أي • ر  أو  مبا�ش  غ�ي  �ن  التكـال�ف أو  ذلـك)، غـ�ي  أو  التجـاري النشـاط خسـارة أو  الـ��ــح فقـدان �سـبب ذلك كان  (سواء �ن
 - الالحقــــة بالتع��ضــــات المتعلقــــة األخــــرى المطالبــــات أو  المـ�ـــوفات أو 

�
ي  - ســــببها) كــــان  مــــا  (وأ�ــــا  كانــــت  مــــا  أ�ــــا  أو  عــــن �شــــأت والــــيت

 أو الماثل؛ االتفاق بمناسبة

ي  خطـأ  أي نت�جـة تتحملهـا  أو  تتكبدها  خسارة أي عن •
ض، الشـخص قـدمها  أو  أنـت قـدمتها  معلومـات أو  تعل�مـات أو  أمـر  أي �ن  الُمَفـوَّ

 المعتمد.  الشخص هذا  أنه يبدو  ممن أو  من تعل�مات أو  أمر  أي ع� بناءً  ت�فنا  نت�جة أو 
 

ي  يوجـــد  ال  23.5
ــوط تلـــك �ن ـ ُ ام أو  واجـــب أي �ق�ـــد  أو  �ســـتبعد  مـــا  ال�ش ن  أو  ")FSMA(" 2000 لعـــام واألســـواق المال�ـــة الخـــدمات قـــانون بموجـــب وذلـــك تجاهـــك، ح�النـــا  الـــ�ت

وكَ�ات ُمراقبة هيئة لقواعد  استنادا 
�
ي – المال�ة الِسل ن  واليت ي  يتعني

وط.  تلك ع� مقدم بها  العمل �كون أن -تعارض وجود  حالة �ن   ال�شُ
 
ن  مــيت  23.6  ـــا  نفـــاذ  عـــدم أو  بطـــالن تبـــني ـــوط تلـــك مـــن أ�� ُ ـــام، ال�ش

�
ـــوط تلـــك مـــن آخـــر  جـــزء أي عـــ� ينســـحب لـــن النفـــاذ  عـــدم أو  الـــبطالن فـــإن واألحك ُ ـــام ال�ش

�
 الجـــزء (أو  واألحك

ي 
   وأثاره.  وتهق بكل المفعول ساري س�ظل والذي ، الحالة) حسب المتأثر  الجزء من المتب�ت

 
ن  لك �جوز  ال  23.7  امات أو  الحقوق من ألي الباطن من التعاقد  أو  فرض أو  نقل أو  تعيني ن ي  عليها  النص الوارد  االل�ت

 الماثل.  االتفاق �ن
 
ن  إم �ي  آي لـــ �حــق 23.8  اماتهــا  و/أو  حقوقهــا  مــن بعــض أو  كــل مــع األشــكال مــن شــكل بــأي التعامــل أو  البــاطن مــن التعاقــد  أو  تحم�ــل أو  نقــل أو  تعيــني ن  االتفــاق بموجــب ال�ت

ي  بما  الماثل؛
كة إ� إحالتها  ذلك �ن �ك إ� أو  تابعة �ش  تداول.  �ش

ائب .24  ال�ض
 
ي  24.1 

، الوقت �ن ي  التـداول مـن الُمتحصـل الـدخل فـإن الحا�ي
�بـة مـن إعفـاؤه يـتم ال  الفروقـات، مقابـل العقـود  �ن  عـ� دمغـة رسـم يوجـد  ال  ذلـك، ومـع المـال.  رأس أر�ـاح �ن

ــائب لــوائح تتغــ�ي  قــد  الفروقــات.  مقابــل العقـود  ي  ال�ن
ي  �شــاطك أن مــن التأ�ــد  مســؤول�ة وحــدك عاتقــك عــ� �قــع وقــت.  أي �ن

ي  التــداول �ن
 يتوافــق الفروقــات مقابــل العقــود  �ن

�بة لوائح مع ن  وأي المحل�ة الدخل �ن    بها.  معمول أخرى مال�ة قوانني
 

 القضائ�ة الوال�ة .25
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وط تخضع 25.1  ام ال�شُ
�
ن  بينـك ةؤداالُمـ التجار�ـة المعـامالت وجميع بأ�مله الماثل واالتفاق واألحك ن  إم �ي  آي و�ـني ا، لقـوانني  كـان  مـا  إ�مـا – األطـراف جميـع و�خضـع إنجلـ�ت

ي  لالختصاص -إقامتهم محل
�ة.  للمحا�م القضايئ ن    اإلنجل�ي

 
 الم�د (أ):  الجدول

ي  
ات إ� (باإلضافة الماثل االتفاق �ن ي  المحددة التعب�ي

)، موقعنا  ع� آخر  مكان �ن ي
وين ن  اإلل��ت ي  التال�ة والعبارات ال�لمات تحمل أن يتعني

 التال�ة:  المعاين
 

ي  النقدي" "الرص�د  هو  الحساب" "رص�د 
ا  ع� الموجودة الخسائر  أو  األر�اح ع� حسابك رص�د  �شتمل (ال  حسابك �ن  مفتوحة).  التداول مرا�ز  من أ��

 
ض  ي  بها" المعمول "القوانني ن  أي تعين �عات أو  قواعد  أو  قوانني ها  أو  محل�ة أو  وطن�ة ��ش ن  من غ�ي ا  -حكوم�ة سلطة عن الصادرة القرارات أو  األوامر  أو  القوانني  للشك وتجنب�

ي  مبدأ  أو  قاعدة أي ع� ذلك ينطوي
وكَ�ات ُمراقبة هيئة قواعد  أحكام جميع وكذا  -المل��ة حقوق أو  العام القانون �ن

�
ف المال�ة الِسل ا  قانون بموجب بها  المع�ت  إنجل�ت

 وو�لز. 
 

ي  الطلب" "نموذج وط بهذه يتعلق ف�ما  إم �ي  آي من المقدم الطلب نموذج �عين ام.  ال�شُ
�
 واألحك

 
ــكة ـ ي  المنتســـبة" "ال�ش كـــة أي تعـــين كـــة أو  قابضـــة �ش ي  محـــدد  هـــو  (كمـــا  تابعـــة �ش

ــكات قـــانون �ن ـ كـــة أي و/أو  إم �ي  آي مجموعـــة ضـــمن )2006 لعـــام ال�ش كـــة ألي تابعـــة �ش  �ش
كات أو  قابضة  لها.  تابعة �ش

 
ي  مستخدما  الحال�ة الصفقات إغالق أو  التداول ببدء له أذنت الذي الشخص به ُ�قصد  المعتمد" الثالث "الطرف

 مشـار  هـو  كمـا   حسـابك، تفاصـ�ل ذلـك تحقيـق سـب�ل �ن
ي  إل�ه

 .61 البند �ن
 

ي  (بما  "رهان"
ي  �دخل عم�ل أن إ� �ش�ي  مشابهة أخرى كلمات  أو  "التداول") "التعامل"، "المراهنة"، ذلك �ن

 صفقة.  �ن
 
 ب�عه.  للعم�ل �مكن الذي السعر  هو  العرض" "سعر  أو " السعر عرض "
 

اء" ي  (بما  "ال�ش
ي "و""أخذ ذلك �ن اء "و"اش�ت اء") و"مركز "�ش اء عمل�ة إجراء أنه ع� تع��فه يتم �ش اء أو  �ش   .إم �ي  آي خالل من السوق �ش

 
ي  (بما  "العم�ل"

ي  بك") "الخاص و  "أنت" ذلك �ن كة أو  الشخص �عين ي  ال�ش ا  فتحت اليت ام ع� ووافقت إم �ي  آي لدى حساب� ن وط بتلك االل�ت ام.  ال�شُ
�
 واألحك

 
ي  أموالك إ� �ش�ي  العم�ل" "أموال/أموال ي  اليت

ي  تداولك حساب �ن ا  إم �ي  آي بها تحتفظ واليت وكَ�ات ُمراقبة هيئة لقواعد  وفق�
�
  المال�ة.  الِسل

 
ا  ،ألموالهم كامل  بتوص�ف إم �ي  آي عمالء �حتفظ وكَ�ات ُمراقبة هيئة لقواعد  وامتثاال  االستخدام، لمتطلبات وفق�

�
 المال�ة.  الِسل

 
 للتداول.  كموارد   دامهالستخ ائتمان خط -الخاص تقديرها  وفق -إم �ي  آي ف�ه تقدم الذي الحساب هو  االئتمان" "حساب

 
ي  تداول عمل�ة العم�ل إجراء إ� �ش�ي  مشابهة أخرى كلمات  أو  "CFD" أو "الفروقات مقابل "عقود 

  الفروقات.  مقابل العقود  �ن
" "الحدث �عت�ب   ي

ا�ض ي  وقع قد  االف�ت
 التال�ة:  الحاالت  �ن

 مضلل؛ أو  صحيح غ�ي  حدث �عت�ب  أو  بالفعل هو  إم �ي  آي لـ مكت��ة أو  شفه�ة سواء إفادة أي إصدارك •
ي  فشــلت إذا  •

اماتــك مــن أي تنف�ــذ  �ن ن ي  (بمــا  الماثــل االتفــاق بموجــب إم �ي  آي تجــاه ال�ت
ي  فشــلت إذا  أو  الهــامش) نــداء تلب�ــة الفشــل ذلــك �ن

 بــأي الق�ــام �ن
ء ي

  سواء نفسك به ألزمت �ش
�
ون�ة؛ رسالة ع�ب  أو  كتاب�ة  وس�لة بأي أو  الهاتف ع�ب  أو  شفه�ا  إل��ت

ي  •
ي  أو  وفاتك حالة �ن

ي  عل�ه النص الوارد  المقصود  بالمعين  مرضك حالة �ن
�ــــع أي �ن  العقل�ة؛ بالصحة خاص طبيقللت قابل ��ش

كات من أي أو  إم �ي  آي لـ المستحقة األموال سداد  عن تتخلف أن • كاء أو  بها  المرتبطة ال�ش  التداول؛ �ش
ا  أن -الخاص تقديرها  وفق– إم �ي  آي تعتقد أن • ي  المحددة الظروف من أ��

 تحدث.  أن المحتمل من التع��ف هذا  �ن
 

 اإل�داع" "حساب
 التداول.  بدء من تتمكن أن قبل ف�ه األموال عإ�دا  إ� تحتاج حساب هو 

 
 "DTP" للتحم�ل قابلة تداول منصة
ي  لتداول إم �ي  آي تقدمها للتحم�ل قابلة تداول منصة أي بها  �قصد 

 أسواقنا.  �ن
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 التنف�ذ" "س�اسة

ي  إم �ي  آي بـ الخاصة التنف�ذ" "س�اسة بـها ُ�قصد  .  موقعنا  ع� الحال�ة األوامر  تنف�ذ  لس�اسة ملخص متاح آلخر.  وقت من تعد�لها  يتم قد  واليت ي
وين  اإلل��ت

 

 االنقضاء" "تار�ــــخ
 وقتها.  وانقضاء الصفقة انتهاء تار�ــــخ إ� �ش�ي  مصطلح

 

 حر" "هامش
 التداول" "موارد  انظر 

 

وكَ�ات ُمراقبة "هيئة
�
 " (FCA) المال�ة الِسل

وكَ�ات ُمراقبة هيئة �ي 
�
 المتحدة.  الممل�ةب المال�ة الِسل

 

وكَ�ات ُمراقبة هيئة "قواعد 
�
 المال�ة" الِسل

ي  واللوائح القواعد  بها  يراد  وكَ�ات ُمراقبة هيئة عن تصدر  اليت
�
 آلخر.  وقت من المال�ة الِسل

 

 واألسواق" المال�ة الخدمات "قانون
ي   .2000 لعام واألسواق المال�ة الخدمات قانون تعين

 

"FX" 
 (تتضمن

 "فوركس"
 العمالت، تداول إ� �ش�ي 

 

 "فجوة"
ي  مفصل هو  كما 

 .8 الفقرة �ن
 

 األمر" تم "إذا 
ي  ي  ترغــب فقــد  جد�ــد، أمــر  تنشــ�ط تــم إذا  المثــال، ســب�ل عــ� مرفــق.  آخــر  أمــر  تنشــ�ط عنــد  فقــط �شــغ�له يــتم الــذي األمــر  �عــين

ن  �ن  محــدد  أمــر  و/أو  الخســارة إ�قــاف أمــر  تعيــني
ا.   األوامر".  تنف�ذ  تم "إذا  اإلضاف�ة األوامر  تلك تعت�ب  مسبق�

 

 ")IMR( الهامش لمتطلبات األدىض  "الحد 
 فيها (بما 

 الهامش" لمتطلبات األدىض  الحد  "متطلبات
ي  الهــامش متطلبــات بهــا  يــراد 

 التــداول لحجــم دين األ  الحــد  وفــق افتتاح�ــة تــداول عمل�ــة لوضــع المطلــوب الحــر) (الهــامش التــداول مــوارد  مــن األدين  الحــد  �مثــل الــذي المبــديئ
ي  حساب لد�ك كان  إذا  المثال سب�ل (ع� إم �ي  آي به �سمح الذي ليين ي  الهامش لمتطلبات األدين  الحد  وكان إس�ت

 3 بــ تـداول عمل�ة إجراء لك يتسين  وحيت  ،50 السوق �ن
؛ جنيهات ي ليين   150 عن �قل ال  ما  إ� بحاجة فأنت إس�ت

�
ي  جنيها ليين   50 × 3( إس�ت

�
) جنيها ي ليين  بذلك).  للق�ام المتاحة الموارد  من إس�ت

 

 اإلفالس" "
ي  و�حدث مفهومة

 التال�ة:  الحاالت  �ن

ا، كنــت  إذا  • ا  1986 لعــام اإلعســار  قــانون بموجــب  اإلفــالس مــن واق صــلح "طواع�ــة" تقــد�مك أو  إقــرارك عنــد  فــرد�  مــع اتفاق�ة/�ســ��ة أو  الثــامن) الجــزء (تحد�ــد�
ا  دائن�ك  إفالس؛ أمر  إصدار  أو  عموم�

كــة، نــتك  إذا  • ــكة لتصــف�ة أمــر، أو  قــرار، أي إصــدار  لــك مخــول أو  �ش ن  أو  إداري أمــر  إصــدار  أو  حلهــا، أو  ال�ش ة أو  رســ�ي  ُمســتِلم تعيــني  أي رهــن بموجــب البيــع مبــا�ش
كة أصل اح أو  لل�ش  ؛1986 لعام اإلعسار  قانون بموجب اإلفالس من واق صلح أي اق�ت
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ــوط بموجــب إم �ي  آي عمــالء أحــد  كنــت  إذا  • ُ ــامواألح ال�ش
�
 أو  شــابه مــا  أو  اإلعســار  أعمــال مــن عمــل أي أو  اســتحقاقها  عنــد  ديونــك ســداد  عل�ــك وتعــذر  الماثلــة، ك

   تجاهك.  اتخاذه تم إجراء أو  مماثل حدث
 

 الحد" "أمر 
ي  تعل�مات إ� �ش�ي  ي  ال��ــح جين

ي  تم") ("إذا  االحتماالت  كأحد  أو المطلوب المستوى إ� لدينا  التسع�ي  اقتباس وصل إذا  مفت�ح تداول مركز  �ن
 جد�د.  أمر  �ن

 

 لندن" "بورصة
 لندن.  بورصة

 

 "هامش"
ي  المستخدمة أو  المطل��ة النقد�ة المبالغ �صف مصطلح

 .8 الفقرة انظر  تداولك".  "مرا�ز  �شغ�ل أو  الصفقة لفتح إما  حسابك؛ �ن
 

 الهامش" "نداء

ي  إل�ه مشار  هو  كما   الهامش دفع طلب
 .9 البند �ن

 
 الهامش" "متطلبات

ي  مورد  أو  نقدي مبلغ هو 
 الحال�ة.  المفتوحة التداول مرا�ز  ع� للحفاظ مطل��ة ائتماين

 

 "سوق"
ات، إ� �ش�ي    آلخر.  آن من باقتباسه إم �ي  آي تقوم قد  آخر  منتج أي أو  فائدة ومعدالت  سندات سلع، عمالت، سهم، مؤ�ش

 

 العقد" "مواصفات
نت ع�ب  المتاحة الوث�قة إ� �ش�ي  ي  اإلن�ت ي  الساعات بالتفص�ل تورد  اليت  ومعـدالت  الهـامش لمتطلبـات األدين  الحـد  ومتطلبـات االقتبـاس، بعمل�ـة خاللهـا  إم �ي  آي تقـوم الـيت

  لك.  حددناه الذي لنحو ا ع� التداول ومرا�ز  المعامالت ع� المطبقة األخرى والمعدالت  األخرى السوق ومواصفات األخرى، التم��ل أسعار 
 

 جد�د" "أمر 
  .إم �ي  آي اقتباس �سع�ي  وفق محتمل مستقب�ي  �سعر  جد�دة صفقة لفتح تعل�مات �ي 

 

 "عرض"
 أو

 العرض" "سعر 
اء للعم�ل �مكن الذي السعر  هو    به.  ال�ش

 
 األوامر" "سجل

نت ع�ب  التداول منصة ع� نافذة    ك. ب الخاصة القائمة األوامر  �د  يتم ح�ث ،اإلن�ت
 

نت" ع�ب  التداول "منصة  اإلن�ت
نت ع�ب  تداول منصة أي بها  �قصد  ي  لتداول إم �ي  آي تقدمها اإلن�ت

 أسواقنا.  �ن
 

ض  "التم��ل  وضحاها" عش�ة بني
ي  تـداول بمركـز  تحـتفظ عنـدما  حسـابك عـ� تطب�قـه يـتم الـذي الخصـم أو  الرصـ�د  هـو 

ن  العقـود  بعـض �ن ي  بمـا  وضـحاها، عشـ�ة بـني
ي  األ�ـام ذلـك �ن  عمل�ـة إجـراء فيهـا  يـتم ال  الـيت

   تداول. 
 

ي  "خطأ 
" �ض  التسع�ي
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ي  كخطأ   تع��فه يتم
ـا  السـعر  اقتبـاس يـتم عنـدما  و�حـدث ،إم �ي  آي ِقبل من التسع�ي  �ن ) المحسـوب السـوق سـعر  (أو  السـائد  السـوق سـعر  مـن واضـح و�شـكل ماد�� ي  التـا�ي

 �ن
ي  السـائد  السـعر  عـن أقـل أو  أعـ� �ختلـف الـذي العـرض سـعر  أو  العطـاء سـعر  هـو  الح�ـ؛ ال المثـال سـب�ل عـ� التسـع�ي  خطـأ  ف�ـه.  اقتباسـه تـم الـذي الوقت

 الـذي السـوق �ن
 مـن المقتـبس العطـاء/العرض أسـعار  فروقـات المثـال، سـب�ل عـ� المنتج.  لهذا  الُمقتَبس العطاء/العرض أسعار  فروقات حجم من أ��ب  بنسبة األسا�ي  المنَتج ع� �شتمل

ي  خطــأ  اعتبــاره �مكــن 4801 - 4797 الصــحيح الســعر  �كــون عنــدما  4808 - 4804 مــن ف�صــ�ي  EFTS لعقــد إم �ي  آي ِقبــل
؛ �ن  4804 إم �ي  آي عــرض أن ح�ــث التســع�ي

ي  المنتج أسعار  فروقات يتجاوز 
 ).4799( الصحيح االقتباس منتصف عن بع�دا  )4 رقم فإن الحالة هذه (�ن

 

 التداول" "مرا�ز 
 المفتوحة الصفقات بها  �قصد 

 

" لدورانا "معدل  اليو�ي
ي  التداول مرا�ز  إ� �ش�ي  ي  األمـد  ط��لـة اقتضـاء تـوار�ــــخ المرا�ـز  لهـذه �كـون مـا  عـادة خسـائر.  أو  أر�اح أي تكبد  دون التا�ي  التداول يوم إ� تؤول اليت

 سـنوات األح�ـان بعـض (�ن
   وضحاها.  عش�ة خالل التم��ل وتجذب عد�دة)

 

 "إم �ي  آي اقتباس " "اقتباسنا"، "اقتباس"،
نـــت عـــ�ب  المتاحـــة التـــداول منصـــة عـــ�ب  باقتباســـه إم �ي  آي تقـــوم الـــذي الســـعر  هـــو   اقتباســـات جميـــع �ســـتند  .الهـــاتف عـــ�ب  أو للتحم�ـــل القابلـــة التـــداول منصـــة عـــ�ب  أو  اإلن�ت

ف عالم�ة بورصة أي من عل�ه الحصول يتم الذي األسا�ي  السوق إ� األسعار    جملة. بال األسعار  مزودي من آخر  طرف من أو  بها  مع�ت
 

 "إم �ي  آي بـ الخاصة االقتباس "ساعات االقتباس"، "ساعات
ي  بالتفصــ�ل عليهــا  الــنص الــوارد  األوقــات �ي 

ة إم �ي  آي تقــوم لــن أســواقها.  مــن إم �ي  آي تقتــبس عنــدما  العقــد  مواصــفات �ن  األســواق مــن أي مــن االقتبــاس عمل�ــة بمبــا�ش
  العمل.  ساعات خارج

 

 "بيع"،
 فيها (بما 

 بيع" "أمر  بيع" "مركز  "بيع"،
ة أو  بيع صفقة إجراء أنه ع� تع��فه يتم   .إم �ي  آي �سع�ي  اقتباس آل�ات وفق بيع عمل�ة مبا�ش

 

 "حجم/أحجام"
ــاء صــفقة حجــم إ� �شــ�ي  ي  الحصــص وأحجــام الق�اســ�ة، التــداول لعمل�ــة األق�ــ والحــد  األدين  الحــد  أحجــام تختلــف أن �مكــن البيــع.  أو  ال�ش  مــن إم �ي  آي بهــا �ســمح الــيت
ي  بالتفص�ل عليها  النص تم وقد  منتج، إ� منتج ومن ألخر  سوق

 العقد.  مواصفات �ن
 

 الخسارة/الخسائر" وقف "أمر 
ا.  محدد  مستوى عند  مفت�ح تداول مركز  إلغالق أمر  هو   مسبق�

 

كاء  التداول" "�ش
وع عالقة المثال سب�ل ع� ،إم �ي  آي بـ عالقة لد�ه شخص أي ك، م�ش ا�ة، عالقة مش�ت كاء وكالة، عالقة �ش  معرف.  وس�ط عالقة أو  الب�ضاء البطاقة �ش

 

 التداول" "موارد 
 (أو

 حر" "هامش
 أو

 المتاح" "الهامش
ي  المتاح المال مبلغ هو 

 الحال�ة.  اإل�قاف مست��ات لنقل أو  جد�دة صفقات إ� توز�عه �مكن والذي حسابك �ن
 

 "الصفقات"
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اء أو  بيــع سـواء تــداول عمل�ــة أي بهــا  �قصـد  ن  بينــك تــتم الفروقـات مقابــل عقــود لل �ش ي  (بمــا  إم �ي  آي و�ــني
 هــذا  مــن أخــرى صــفقة أي وتتضـمن التــداول)، مركــز  إغــالق ذلـك �ن

ن  تتم القب�ل  حدة.  ع� حالة كل  أساس وع� آلخر  وقت من عليها  االتفاق يتم قد  و�ينك إم �ي  آي بني
 

" "السوق  األسا�ي
ي  الماد�ة األساس�ة األصول �ي   األصول.  تلك تداول ف�ه يتم الذي والسوق اقنا،أسو  منها  �ستمد  اليت
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