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المقدمة.1
ATRIAFINANCIALشركة1.1  LTDمثل)MagicPath Capital Ltd(المشار)مرخصة"نحن")أو"الشركة"باسمیليفیماإلیھا

فيمسجلةالشركة.الرئیسیةالمالیةاألوراقفيللتعامل")VFSC"باسمیليفیماإلیھا(المشاربفانواتوالمالیةالخدماتلجنةقبلمنومنظمة
فانواتو.جمھوریةبورتفیال،السریع،كومولطریقجوفانت،بنایة،1276فيالمسجلمكتبھاویقع.17910تسجیلبرقمفانواتو

علىالقانونيالقسمبموجبالشركةمنالمقدمةالسیاساتمعالحالیةواألحكامالشروط1.2
https://www.evest.com/start-trading/documents-policies/#وقتمنالمعدلةبصیغتھ،العمیل")"اتفاقیةأو"االتفاقیة"(مًعا

معالعمیلتداولنشاطوتحكمالطرفین،كالوالتزاماتوحقوقللعمیل،الخدماتبموجبھاالشركةستقدمالتيالعملشروطحددآلخر،
الشركة.

بأنھالعمیلیصرحالحساب)،فتحطلبنموذجوتقدیمإكمالعندالمثالسبیل(علىالشركةخدماتعلىللحصولبطلبالتقدمخاللمن1.3
لھذابھا.االلتزاموالشركةالعمیلعلىیجبللشركة،كعمیلالطلبمقدمقبولتمإذاأنھیعنيوھذااالتفاقیةمستنداتجمیعوقبلوفھمقرأقد

السبب، ُینصح جمیع العمالء المحتملین بقراءة جمیع المستندات التي تشكل االتفاقیة بعنایة والموافقة علیھا قبل الدخول في اتفاقیة مع الشركة.

اإلنجلیزیةغیرأخرىبلغاتالمقدمةالمعلوماتأوالترجمةاإلنجلیزیة.غیرأخرىبلغاتأعالهالمذكورةالمستنداتتقدیمللشركةیجوز1.4
یتعلقفیماالتزامأومسؤولیةأيالشركةتتحملوالاإلطالق،علىقانونيتأثیرأيلھایكونأوالشركةتلزموالفقطإعالمیةألغراضھي

معلوماتعلىللحصولاإللكترونيوالموقعاإلنجلیزیةاللغةإصدارإلىالرجوعأیًضاالعمیلعلىویجبفیھاالواردةالمعلوماتبصحة
عن الشركة وسیاساتھا.

الشركة.عنصادرةضمنیةأوصریحةبیاناتأوأخرىترتیباتأواتفاقیاتأياالتفاقیةتلغي1.5

الحسابفتحعملیةأكملوقدالتداوللمنصةمرخصمستخدمھوالذيالشركةعمیلنعنيفإننابك""الخاصو"أنت"إلىنشیرعندما1.6
برنامجأيتنزیلقررتإذاإجراؤھا.تمالتيالواجبةالعنایةوفحوصاتالعمالءتحدیدعنراضیةوالشركةالشركة،تداولحسابتطبیقأو

علىتوافقفإنكالبرنامجوبتنزیلعلیكتنطبقالمطبق)الحد(إلىالمستندھذافيالواردةواألحكامالشروطفإنالتداول،عرضالستخدام
ذلك وتوافق على االلتزام بالشروط واألحكام الواردة ھنا، على الرغم من أنھ لن یتم التعامل معك كعمیل لدینا ولن نتحمل أیة التزامات تجاھك.

على:بالشركةاالتصالیمكنكمالحظات،أوأسئلةألیة1.7
فانواتوجمھوریةبورتفیال،السریع،كومولطریقجوفانت،بنایة،1276العنوان: 

+35797648150الھاتف:رقم
info@evest.comاإللكتروني: البرید

عبرإماالحالیة،االتفاقیةعلىتعدیالتأيذلكفيبماعلیھا،وتوافقالمعلوماتتلقيعلىقادرأنكتؤكدفإنكالحالیة،االتفاقیةبقبول1.8
البرید اإللكتروني أو من خالل موقع الشركة على الویب (یشار إلیھ فیما یلي باسم "موقع الویب"). 

التعاریف.2

االتفاقیة:ھذهفي.2.1

https://www.evest.com/start-trading/documents-policies%23/
mailto:info@evest.com


یجب أن یشمل "التداول المسيء" أًیا من اإلجراءات التالیة، على سبیل المثال ال الحصر، وضع أوامر "إیقاف الشراء" أو "إیقاف البیع"
قبل إصدار البیانات المالیة، والمراجحة، والتالعب، والتأخر في التداول، واستخدام زمن انتقال الخادم، التالعب باألسعار ،التالعب

بالوقت، البحث عن فوائد التداول، مزیج من الخالصات األسرع / األبطأ، إساءة استخدام میزة إلغاء الصفقات المتاحة على المنصة أو
استخدام (بدون موافقة خطیة مسبقة من الشركة) ألي برنامج یستخدم الذكاء االصطناعي تحلیل ألنظمة الشركة و/ أو النظام األساسي

(المنصات) و/ أو حساب تداول العمیل.

"بیانات اعتماد الحساب" تعني اسم مستخدم فرید وكلمة مرور فریدة تستخدمھا للوصول إلى منصة التداول واستخدامھا.

 "الشركة التابعة" تعني فیما یتعلق بالشركة، أي كیان یتحكم بشكل مباشر أو غیر مباشر أو یخضع لسیطرة الشركة، أو أي كیان یخضع
بشكل مباشر أو غیر مباشر للسیطرة المشتركة مع الشركة؛ و "السیطرة" تعني القدرة على التوجیھ أو وجود األرضیة إلدارة شؤون

الشركة أو الكیان.

"االتفاقیة" تعني "اتفاقیة العمیل" والسیاسات الموجودة في موقع الشركة على الویب ، بصیغتھ المعدلة من وقت  آلخر.

یقصد بمصطلح "اللوائح المعمول بھا" (أ) أعمال وقواعد لجنة فانواتو للخدمات المالیة ووحدة االستخبارات المالیة؛ و (ب) جمیع
القوانین والقواعد واللوائح األخرى المعمول بھا كما ھي ساریة من وقت آلخر.

"العملة األساسیة" تعني في عقد العمالت األجنبیة العملة األولى في زوج العمالت التي یشتري العمیل أو یبیع مقابلھا عملة التسعیر.

"یوم عمل" یعني أي یوم ، بخالف یوم السبت أو األحد ، أو أي یوم فانواتو أو العطل الدولیة التي سیتم اإلعالن عنھا على موقع الشركة.

"شراء" تعني معاملة في العمالت األجنبیة وعقود الفروقات یتم فتحھا من خالل عرض شراء رقم محدد من أصل أساسي معین، ویمكن
أیًضا اإلشارة إلیھا في تعامالتنا معك في الفوركس والعقود مقابل الفروقات على أنھا "طویلة" أو " مراكز طویلة".

یجب أن تتضمن "معلومات العمیل"، من بین أشیاء أخرى، التفاصیل الشخصیة مثل االسم واسم العائلة ومكان وتاریخ المیالد والعنوان
السكني ومعلومات ووثائق معرفة العمیل والتفاصیل المالیة مثل الحساب المصرفي وتفاصیل بطاقة االئتمان، البیانات المصرفیة،

ومصدر الدخل، واإلقامة الضریبیة ورقم التعریف الضریبي، والتوظیف، والتفاصیل المھنیة.

ُیقصد بمصطلح "العقود مقابل الفروقات" مشتًقا بخالف خیار السعر اآلجل أو اتفاقیة المقایضة أو السعر اآلجل، والغرض منھا ھو منح
المالك تعرًضا طویًال أو قصیًرا لتقلبات السعر أو المستوى أو القیمة األساسیة، بصرف النظر عما إذا كان یتم تداولھ في مكان تداول،

ویجب تسویة ذلك نقًدا أو یمكن تسویتھ نقًدا بناًء على اختیار أحد األطراف بخالف سبب التقصیر أو حدث إنھاء آخر.

"زوج العمالت" یعني الشيء أو األصل األساسي لعقد العمالت األجنبیة بناًء على التغییر في قیمة إحدى العمالت مقابل األخرى. یتكون
زوج العمالت من عملتین (عملة التسعیر والعملة األساسیة) ویوضح مقدار عملة التسعیر المطلوبة لشراء وحدة واحدة من العملة

األساسیة.

"VFSC"للشركة.اإلشرافیةالسلطةوھيبفانواتو،المالیةالخدماتلجنةتعني

ھذه.العمیلاتفاقیةمن22.1الفقرةفيالواردالمعنىلھایكونأنیجبالتقصیر""حالة



ُیقصد بمصطلح "التعامل في األوراق المالیة" القیام بأي من األشیاء التالیة، أي صنع أو عرض عمل مع أي شخص، أو حث أو محاولة
حث أي شخص على الدخول أو عرض الدخول في:

إیداعأوإقراضأوفیھااالكتتابأوفیھااالكتتابأوفیھاالتصرفأوالمالیةاألوراقعلىالحصولبھدفأواتفاقیةأيأ)
األموال في أو مع أي مجتمع صناعي أو ادخار أو جمعیة بناء؛ أو

إلىبالرجوعأوالمالیةاألوراقعائدمناألطرافمنأليربحتأمینھوالمزعومغرضھاأوغرضھایكوناتفاقیةأيب)
التقلبات في قیمة األوراق المالیة ، و "التعامل في األوراق المالیة" یجب تفسیره وفًقا لذلك.

 

"الفرق" یعني في العمالت األجنبیة والعقود مقابل الفروقات الفرق في السعر عند فتح الصفقة وإغالق ھذه الصفقة.

لھذامفتوحةمعاملةأيفیھتنتھيمعینأساسيبأصلیتعلقفیماالتداولمنصةعلىالمحددالتاریخیعنيالصالحیة"انتھاء"تاریخ
األصل األساسي تلقائًیا.

علىأخرىمعلوماتأوبیاناتأيأوبیانیةرسومأوأخبارأوأسعارعروضأوسوقیةأومالیةبیاناتأيتعنيالمالیة""البیانات
اإلطالق متاحة من خالل منصة التداول.

"المؤسسة المالیة" تعني البنوك أو المؤسسات المالیة أو الوسطاء أو المنظمات التجاریة األخرى.

اإللكترونيالموقععلىعلیھاالعثوریمكنوالتيالفروقات)عقود(أيالشركةتقدمھاالتيالمالیةاألدواتتعنيالمالیة""األداة
#/www.evest.com/start-trading/trading-fees//

وتمویلاألموالغسلمكافحةقانونمن4المادةبموجبالمنشأةالمالیةاالستخباراتوحدةتعنيالمالیة"االستخبارات"وحدة
.2014لعام13رقماإلرھاب

ھذه.العمیلاتفاقیةمن14.1الفقرةفيالمحددالمعنىلھیكونأنیجبالقاھرة"القوة"حدث

ھذهفيالفروقاتلعقودذكرأيفإنوبالتالي،عمالت.زوجھواألساسياألصلیكونحیثCFDنوع"FX"أو"FX"عقدبـُیقصد
االتفاقیة یغطي أیًضا عقود العمالت األجنبیة.

منصةفيمحددھوكماصفقة،فتحأجلمنبكالخاصالتداولحسابفيالمطلوبالمالمناألدنىالحدیعنياألولي""الھامش
التداول من وقت آلخر لكل أصل أساسي محدد.

البرنامجورمزوالشعاراتالتجاریةواألسماءالخدمةوعالماتالتجاریةوالعالماتاالختراعبراءاتالفكریة"الملكیة"حقوقتعني
اإلنترنتنطاقاتوأسماءاأللوانونظامواألزرارالتجاریةواألسرارالتجاریةواألسماءوالتخطیطاتوالشخصیاتوالرموز
أشباهطبوغرافیاوحقوقالبیاناتقواعدوحقوقالكمبیوتر)برامجفيالحقوقذلكفي(بماالنشروحقوقالتصمیماتفيوالحقوق

وتشملمسجلةغیرأومسجلةكانتسواءحالةكلفياألخرى،الفكریةالملكیةوحقوقالمعرفةوحقوقالمنفعةونماذجالموصالت
طلبات التسجیل وجمیع الحقوق أو أشكال الحمایة األخرى لھا تأثیر مكافئ أو مماثل في أي مكان في العالم.

األساسیة.السوقأسعارارتفعتإذاقیمتھاتزیدشراءصفقةیعنيالفروقاتمقابلوالعقوداألجنبیةالعمالتلتداولالطویل""المركز
على سبیل المثال، فیما یتعلق بأزواج العمالت: شراء العملة األساسیة مقابل عملة التسعیر.

http://www.evest.com/start-trading/trading-fees/


أدناه.الملحقمن2.3الفقرةفيالمحددالمعنىلھیكونأنیجبالتحدید""أمر

الحفاظأجلمنالتداولمنصةفيمحددھوكمابكالخاصالتداولحسابفيالمطلوبالمالمناألدنىالحدیعنيالصیانة""ھامش
على الصفقة مفتوحة على منصة التداول.

تنفیذعروضالحصر،الالمثالسبیلعلىذلكفيبماملموس،أوواضحأنھمعقولبشكلنعتقدخطأأيیعنيالواضح""الخطأ
المعامالت ألحجام مبالغ فیھا من األصول األساسیة أو بأسعار سوق غیر صحیحة بشكل واضح أو أسعار بخسارة واضحة.

"الھامش" یعني الھامش األولي وھامش الصیانة مجتمعین.

وقتمنبنا،الخاصةالھامشمتطلباتلتلبیةبكالخاصالتداولحسابفيالمالمبلغلزیادةلكجانبنامنطلًباالھامش""نداءیعني
ھذه.العمیلاتفاقیةمن15الفقرةبموجبمكالمةإجراءالحصرالالمثالسبیلعلىذلكفيبماآلخر،

"أمر السوق" یعني األوامر التي یتم تنفیذھا بأفضل سعر متاح في السوق.

ھذهتنطبقالفوري.التنفیذوضعفيتنفیذھاللشركةیمكنالتياألساسیةاألصوللعدداألقصىالحدیعنيالعادي"السوق"حجم
رغبإذاواألحكامالشروطھذهتغییرلتقدیرهیجوزالمطلق.تقدیرھاحسبالشركةالعادي.السوقحجمعلىواألحكامالشروط

العمیل في إجراء معاملة أعلى من حجم السوق العادي لألداة المحددة.

"الصفقة المفتوحة" تعني أي عقد مفتوح لم یتم إغالقھ.

مقابلوالعقوداألجنبیةللعمالتبالنسبةالفروقات.مقابلوالعقوداألجنبیةالعمالتفيللتداولالعمیلمنتعلیماتیعني"الطلب"
الفروقات ، فھذا یعني أمر إیقاف الخسارة أو جني األرباح.

یقصد بمصطلح "الترخیص األساسي" الترخیص الذي یخول حاملھ ممارسة أعمال التعامل في األوراق المالیة.

"عرض األسعار" یعني معلومات السعر الحالي ألصل أساسي معین، في شكل أسعار العرض والطلب.

العملةمقابلبیعھاأوشراؤھاللعمیلیمكنوالتيالعمالتزوجفيالثانیةالعملةاألجنبیةالعمالتعقدفيتعنياالقتباس""عملة
األساسیة.

"األطراف" تعني أطراف اتفاقیة العمیل ھذه - الشركة والعمیل.

والتيالمحددالعمیلإلىموجھةمعلوماتعلىیحتويعمیللكلمخصصالویبعلىالشركةموقععلىقسمالشخصیة""المنطقة
قد تتفاعل الشركة والعمیل من خاللھا.

فيواحدة.مئویةنقطةمنالمائةفيعشریةنقاطبأربعالمقتبسةاألساسیةاألصولمعالفروقاتمقابلعقودصفقةفيتعني"النقطة"
معامالت عقود مقابل الفروقات مع األصول األساسیة المقتبسة في نقطتین عشریتین، یجب أن تعني النقطة نقطة مئویة واحدة.

"المركز" یعني مركزك فیما یتعلق بأي عمالت أجنبیة وعقود فروقات مفتوحة حالًیا في حساب التداول الخاص بك.



وتصبحالحسابفتحطلبنموذجإلكمالتقدیمھاعلیكیتعینالتيوالمالیةالشخصیةالمعلوماتبعضتعنيالتسجیل""بیانات
إجراءاتلدلیلوفًقاقیادتك،رخصةأوسفركجوازمننسخةالحصرالالمثالسبیلعلىالمعلوماتھذهتتضمنأنیمكنعمیلنا؛

مكافحة غسل األموال / تمویل اإلرھاب الخاص بالشركة.

فيأیًضاویمكنمعین،أساسيأصلمنمحددعددبیععرضخاللمنفتحھایتمفروقاتوعقودفوركسمعاملة"بیع"بكلمةُیقصد
تعامالتنا معك، أن یشار إلیھا على أنھا " قصیر" أو "مركز قصیر".

ھذه.العمیلاتفاقیةمن7الفقرةفيالمبینالنحوعلىاالتفاقیة،ھذهبموجبللعمیلالشركةتقدمھاالتيالخدماتتعني"الخدمات"

"Scalping"یغلقھاأوو/الوقتنفسفيالفروقاتمقابلالعقودفيالصفقاتمنجًداكبیًراعدًداالعمیلفیھایفتحالتيالحالةتعني
ألقل من خمس دقائق أو الشراء بسعر العرض و/ أو البیع بسعر الطلب، وذلك للحصول على العطاء/ اسأل الفرق.

الذيالوقتفيبالفعل.بھالصفقةتنفیذیتمالذيوالسعرالفروقاتعقدفيللصفقةالمتوقعالسعربینالفرقیعنيالسعري""االنزالق
المطلوبالسعرمنبالقرباألمرتنفیذسیتملذلك،متاًحا؛العمیلیطلبھالذيالمحددالسعریكونالقدللتنفیذ،طلبتقدیمفیھیتم

إیجابي.انزالقأنھعلىذلكإلىفیشارالعمیل،یطلبھالذيالسعرمنأفضلالتنفیذسعركانإذاالنقاط.منبعددعنھبعیًداأوللعمیل
أثناءالسعرياالنزالقیحدثماغالًباسلبي.انزالقأنھعلىذلكإلىفیشارالعمیل،یطلبھالذيالسعرمنأسوأالمنفذالسعركانإذا

استخداموعندمعین،بسعرأمرتنفیذالمستحیلمنیجعلممااإلخباریة)األحداثبسببالمثالسبیل(علىالمرتفعةالتقلباتفترات
المتوقعالسعرعلىللحفاظالمطلوبالسعرمستوىفيكاٍفاھتمامھناكیكونالعندماكبیرةأوامرتنفیذعندوأیًضاالسوق،أوامر

للتجارة.

"البرنامج" یعني البرنامج المقدم من قبلنا والذي ستحتاج إلى تنزیلھ من أجل استخدام منصة التداول.

األجنبیةالعمالتفياألساسيلألصلوالمزایدةالطلببینالفرقیعنيالفروقاتمقابلوالعقوداألجنبیةالعمالتلتداول"السبرید"
والعقود مقابل الفروقات في نفس اللحظة.

منأقلیكونالشراءحالةوفيمسبًقا،تحددهبسعرفروقاتوعقودفوركسمركزفيصفقةإلغالقعرًضایعنيالخسارة""وقف
سعر الصفقة االفتتاحي وفي حالة البیع یكون أعلى من سعر الصفقة االفتتاحي.

مفتوًحابالمركزلالحتفاظالمخصومةأوالمضافةالفائدةتعنيالفروقاتمقابلوالعقوداألجنبیةالعمالتلتداولالتدویر"أو"المقایضة
طوال اللیل.

منأعلىیكونالشراءحالةوفيمسبًقا،تحددهبسعرفروقاتوعقودفوركسمركزفيصفقةإغالقعرضتعنياألرباح""جني
سعر الصفقة االفتتاحي وفي حالة البیع یكون أقل من سعر الصفقة االفتتاحي.

أموالورصیدالعمیلوأوامرالمفتوحةالمراكزجمیعمنیتكونالذيللعمیلوالفریدالحصريالحسابیعنيالتداول""حساب
التداولحساباتمنالمختلفةاألنواعحولالمعلوماتمنمزیدعلىالعثوریمكنالعمیل.ألموالالسحباإلیداع/ومعامالتالعمیل

اإللكترونيالموقععلىالخاصةومتطلباتھاوخصائصھاآلخروقتمنالشركةتقدمھاالتي
https://www.evest.com/start-trading/trading-account-types.
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كمبیوتروأجھزةتداولمنصةمنتتكونوالتيالشركة،قبلمنوصیانتھاتشغیلھایتمالتياإللكترونیةاآللیةتعنيالتداول""منصة
وعقوداألجنبیةالعمالتفيللعمیلالتداولنشاطیسھلمماتقنیة،ومرافقوبرامجاتصاالتوأجھزةبیاناتوقواعدوبرامج

الفروقات عبر حساب التداول.

أقلمئویةنسبةمستوىعندالمحددالخسارةإیقافأمریعنيالفروقاتمقابلوالعقوداألجنبیةالعمالتتداولفيالمتحرك""اإلیقاف
سعرللبیعالمتحركالخسارةوقفأمریحددالسعر.تذبذبمعالمتحركاإلیقافسعرتعدیلیتمطویلة.لصفقة-السوقسعرمن

ولكنالتتبع،بمقداراإلیقافسعریرتفعالسوق،سعرارتفاعمع"الحق".مبلغإرفاقمعالسوقسعرمنأقلثابتمبلغعنداإلیقاف
إذا انخفض سعر الزوج، ال یتغیر سعر وقف الخسارة، ویتم تقدیم طلب السوق عند الوصول إلى سعر اإلیقاف.

فيالمستخدمةأوالمضمنةالثالثالطرفبرامجتحكمالتيالثالثةاألطرافمنالمقدمةالتراخیصیعنيالثالث"الطرف"ترخیص
منصة التداول.

"ساعات التداول" تعني ساعات التداول على النحو المنصوص علیھ في منصة التداول ألصل أساسي معین.

منصةعلىاألساسيلألصلالفروقاتمقابلوالعقوداألجنبیةالعمالتبیعأولشراءعرضإغالقأوفتحإما"الصفقة"تعني
التداول، سواء بواسطتك أو بواسطتنا.

(لعقودعمالتأزواجیكونقدوالذيالفروقاتمقابلعقدفياألساسياألصلأوالكائناألساسي""األصلبمصطلحُیقصد
مناآلجلة.والعقوداألسھم،ومؤشراتوأسھم،وسلع،آجلة،وعقودثمینة،أوأساسیةمعادنأواألسھم،مؤشراتأوالفوركس)،

المفھوم أن القائمة عرضة للتغییر ویجب على العمالء الرجوع في كل مرة على منصة التداول.

أواآلجلةالعقودبورصاتأوالمالیةاألوراقمثلاألساسیةاألصولتداولیتمحیثالصلةذاتالسوقتعنياألساسیة""السوق
غرف المقاصة أو المنظمات ذاتیة التنظیم أو مرافق التجارة متعددة األطراف أو أنظمة التداول البدیلة.

www.evest.comالویبعلىالشركةموقعالویب""موقعبمصطلح“ُیقصد

ھذه.العمیلاتفاقیةمن30الفقرةفيعلیھالمنصوصالمعنىلھیكونأنیجبالكتابي""اإلخطار

المؤنثتستوردأنیجبالمذكرعلىتدلالتيالكلماتصحیح.والعكسالجمعإلىالمفردإلىتشیرالتيالكلماتتشیرأنیجب.2.2
القانونیةالكیاناتوجمیعالمسجلةغیراألخرىوالھیئاتوالشراكاتالشركاتاألشخاصإلىتشیرالتيالكلماتتشملصحیح.والعكس

األخرى والعكس صحیح.
فقط.إلیھاالرجوعلتسھیلھيالفقراتعناوین2.3

التداولمنصةواستخدامالرخصة.3 

شخص:أيقبلمناالستخدامأوللتوزیعمخصصةغیرالتداولمنصة.3.1
سلیمأوقانونياختصاصلھلیسأوو/ملزمعقدلتشكیلالقضائیةسلطتكفيالقانونيالسنوبلغعاًما18العمرمنیبلغلممن·

العقل؛
· یقیم في الوالیات المتحدة األمریكیة والیابان وكندا وجمھوریة كوریا الدیمقراطیة وبلدان المنطقة االقتصادیة األوروبیة.
· من یكون موظًفا أو مدیًرا أو شریًكا أو وكیًال أو تابًعا أو قریًبا أو مرتبًطا بطریقة أخرى بالشركة أو أي شركة تابعة لھا.

http://www.evest.com/%23/


التداولمنصةواستخدامإلىالوصولرفضأوو/تعلیقفيمعقول،بشكلبالتصرفبالحق،نحتفظأعاله،وردممااالنتقاصدون3.2
و/ أو إغالق حساب التداول وإنھاء اتفاقیة العمیل ألي شخص وفًقا لتقدیرنا الوحید والمطلق.

تقدیممنلمنعناتفسیرهأواعتبارهیمكنھناشيءأيیوجدالأنھعلىوتوافق،أخرىألطرافالتداولمنصةنقدمقدبأنناتقرأنت3.3 
مثل ھذه الخدمات.

قابلوغیرتماًمالإللغاءوقابلحصريوغیرمحدوًداشخصًیاترخیًصاھذابموجبنمنحكاالتفاقیة،ھذهوأحكاملشروطوفًقا.3.4
واالستفادةالشخصيالستخدامكفقطفقط،الكائنرمزفيالتداولمنصةاستخدامأوو/لتثبیتالباطنمنللترخیصقابلوغیرللتحویل

منھا وفًقا لشروط ھذه االتفاقیة.
المضمنالثالثالطرفبرنامجتوفیرعندئٍذفیجبفیھا،مضّمنأوالتداولمنصةداخلخارجیةلجھةتابعبرنامجأيتضمینتمإذا3.5
الطرفلتراخیصضمنيأوصریحدعمأوتعویضأوضمانأينقدمالنحنالتداول.منصةعلىتنطبقالتياالتفاقیةھذهلشروطوفًقا

الالغرض،ولھذانیة،بحسنواألحكامالشروطلھذهوفًقاالشركة،خدماتباستخدامكعمیللكُیسمحمسؤولیة.أينتحملولنالثالث،
إساءةالمثال:سبیل(علىتحكیمممارساتأوتداولاستراتیجیةأيأوبرمجیةخوارزمیةأوإلكترونيجھازأيباستخداملكُیسمح

أسعارفيعادلةغیرمیزةعلىالحصولأوالتالعبإلىیھدفالذيبالوقت)التالعبأوباألسعارالتالعبأواالستجابةوقتاستخدام
العطاء والعرض.

فقطلكمخصصةالتداولمنصةاالتفاقیة.ھذهبموجبصراحًةلكالممنوحةغیرالتداولمنصةعلىالحقوقوجمیعبأينحتفظ3.6
قبل(منمنھامشتقةأعمالوأيالنسخوجمیعالتداول،منصةالظروف.منظرفأيتحتلكبیعھایتموالالشركةمعالتجارةلتسھیل

وأياالختراعوبراءاتوالمعرفة،والشعارات،التجاریة،والعالماتالنشر،وحقوقبھا،المرتبطةوالشھرةأنشأھا)،الذيالشخص
أيُیعدالالفقرة،ھذهفيأعالهعلیھمنصوصھومابخالفلدینا.المرخصینأوللشركةفقطمملوكةوستظلھيفكریة،ملكیةحقوق

خدمةعالمةأواختراعبراءةأوكیفیةمعرفةأوشعارأونشرحقوقأوتجاریةعالمةأوشھرةأيفيأخرىمصلحةأوحقأوترخیص
أو غیرھا من حقوق الملكیة الفكریة في منصة التداول أو أي جزء أو عمل مشتق منھا الممنوحة أو المنقولة إلیك.

أجل:منالمعقولةالخطواتجمیعاتخاذعلیكیجب3.7
الالزمةالتحتیةوالبنیةاالحتیاطيالنسخووسائلالتشغیل)نظامبرنامجذلكفي(بماالتشغیلوبیئةاألجھزةوصیانةشراء·

الحصرالالمثالسبیلعلىذلكفي(بماالخاصة.نفقتكوعلىاالتفاقیةھذهمدةطوالالتداولمنصةوصیانةوتشغیللتثبیت
أنظمة الطاقة غیر المنقطعة واألجھزة الكھربائیة االحتیاطیة)؛

أوأفعالكبسببالتداولمنصةإتالفمناألخرىالتعطیلوأحداثاألمنیة،واالنتھاكاتبالفیروسات،إصاباتأيمنع·
إھماالتك؛

فیروساتأوالكمبیوترجھازإلىالوصولفيوالتحكمباألمنیتعلقفیماالمناسبةالحمایةوصیانةلتشغیلوالتخطیطالتنفیذ·
الكمبیوتر أو غیرھا من المواد أو األجھزة أو المعلومات أو البیانات المماثلة الضارة أو غیر المالئمة.

معقولة.ورعایةبمھارةالتداولمنصةبتسلیمسنقوم3.8 
علىالروتینيبالبناءالقیامأوالتداولمنصةمنجزءأيإزالةأوتعدیلأوإضافةلنایحقالخاص،لتقدیرناووفًقاآلخروقتمن3.9

مصالحكعلىسلًبایؤثرالحتىمناسًبانراهالذيالحدوإلىالتنظیمیةالتزاماتنااالعتبارفينأخذفإننابذلك،القیامخاللمنالخادم.
ھذامثلیتلقىالقدالعمیلأنحقیقةأخرى.اتصالوسیلةأيأوالداخليالبریدنظامأوالتداولمنصةتنبیھعبرنخطركقدالفضلى،

اإلخطار ال یشكل خرًقا بناًء على ھذه االتفاقیة.
قبلمن)2(یومینلمدةصلةذيخطيإشعارتقدیمیتمأنبشرطالصیانةألغراضوقتأيفيالتداولمنصةإغالقفيالحقلدینا.3.10

الشركة. في ھذه الحاالت، لن یكون من الممكن الوصول إلى منصة التداول.
ضمني:أوصریحضمانأوتعھدأينقدمال.3.11

الوصولیتأثر(قدانقطاعدونمستمرأساسعلىوقتأيفيأوالوقت،طوالإلیھاللوصولمتاحةالتداولمنصةتكونأن·
إلى منصة التداول، على سبیل المثال، من خالل الصیانة الروتینیة أو اإلصالحات أو إعادة التكوین أو الترقیات)؛

· فیما یتعلق بتشغیل أو جودة أو وظائف منصة التداول؛
· أن تكون منصة التداول خالیة من األخطاء أو العیوب. و



فقدانإلىذلكیؤديعندماذلكفيبمامدمرةأوملوثةخصائصلھآخرشيءأيأوالفیروساتمنخالیةالتداولمنصةأن·
نتیجةقبلكمنبرامجأومعداتأياستبدالأوبیاناتأيفقدانعنمسؤولیننكونلناألخرى.ممتلكاتكأوبیاناتكإتالفأو

استخدام منصة التداول.
أنت: .3.12 

· یجوز لك استخدام منصة التداول فقط طالما أنك مصرح لك بذلك؛
· ال یجوز استخدام منصة التداول ألي غرض بخالف الغرض الذي تم توفیره من أجلھ بموجب ھذه االتفاقیة؛ و

· مسؤوالً عن استخدامك لمنصة التداول (بما في ذلك بیانات اعتماد الحساب).
عدم:علىتوافقأنت.3.13 

مناسبة؛استخدام منصة التداول ألغراض غیر قانونیة أو غیر(أ)
الحصر)الالمثالسبیل(علىذلكفيبماشبكاتنا،أوأنظمتناأوأجھزتناأولبرامجناالسلیمالتشغیلتعطیلأوالتدخلتحاول)(وال(ب)

الملفاتذلكفيبماشبكات،أوأنظمةأوأجھزةأوكمبیوتربرامجأيوظائفمنتحدأوتدمرأوتتلفأوتقاطعقدالتيالملفاتنقل
ضارمحتوىأوتجسسبرامجأومتنقلةفیروساتأوطروادةأحصنةفیروساتأوفیروساتعلىتحتويالتيالملفاتأوالتالفة
آخر؛

(ج) القیام بعملیات تداول مسیئة؛
(د) إرسال طلبات ضخمة على الخادم مما قد یتسبب في تأخیر وقت التنفیذ؛

أجزاءإلىأوآخر،مستخدمبأيالخاصالكمبیوتر(أنظمة)نظامأوبناالخاصالكمبیوترنظامإلىبھالمصرحغیرالوصولمحاولة(ھـ)
تقدمتقدالشركةأنأمنیةتدابیرأيعلىالتحایلأوعكسیةھندسةإجراءتحاولأوإلیھاوصولحقوقتمتلكالالتداولمنصةمن

بطلب إلى منصة التداول؛
(و) اتخاذ أي إجراء من شأنھ أو قد یتسبب في توقف أو تدھور توفیر منصة التداول للمستخدمین اآلخرین؛

أوفاحشةأومبتذلةأوضارةأومھددةأوعنصریةأوبغیضةأومسیئةأوتشھیریةأومضایقةأوقانونیةغیرأوكاذبةموادأينقل(ز)
تحریضیة أو غیر مقبولة أو مسیئة من أي نوع أو طبیعة؛

(ح) القیام بأي عمل تجاري على منصة التداول؛
أواالختراعبراءاتأوالتجاریةالعالماتأوالنشرحقوقبموجبمحمیةأخرىموادأوبرامجعلىتحتويملفاتتنزیلأوتحمیل(ط)

لممااالقتضاء)عندالدعایة،خصوصیةأوالسریةحقوقبموجب(أواإلھمالطریقعنأوقصدعناألخرىالفكریةالملكیةحقوق
تكن تمتلك أو تتحكم في الحقوق المتعلقة بھا أو حصلوا على جمیع الموافقات الالزمة؛

(ي) تزویر أصل أو مصدر أي محتوى أو مادة أخرى؛
(ك) استخدام أي برنامج یطبق تحلیل الذكاء االصطناعي على أنظمة الشركة و/ أو منصة التداول؛

(ل) اعتراض، أو مراقبة أو إتالف أو تعدیل أي اتصال غیر مخصص لھ؛
أخرىتعلیماتأورموزأيأوالموقوتةالقنبلةأوطروادةحصانأوالدودةأوالفیروساتأوالعنكبوتأنواعمننوعأياستخدام(م)

مصممة لتشویھ أو حذف أو إتالف أو تفكیك منصة التداول أو نظام االتصال أو أي نظام تابع للشركة؛
(ن) إرسال أي اتصاالت تجاریة غیر مرغوب فیھا غیر مسموح بھا بموجب القانون المعمول بھ أو اللوائح المعمول بھا؛

إیقافأو(األنظمة)النظامھذاتعطلفيیتسببأوالتداولمنصةأوالشركةكمبیوترنظامسالمةینتھكقدأوشأنھمنشيءأيفعلس)
تشغیلھا؛

(ع) اتخاذ أي إجراء من شأنھ أن یسمح بالوصول أو االستخدام غیر المنتظم أو غیر المصرح بھ للمنصة ؛ أو
أومنطقةمنناشئIPعنوانأوموقعمنمالیةأداةبیعأوشراءأمروتنفیذالتداولمنصةإلىقانونيغیربشكلالدخولتسجیل(ف)

والیة قضائیة حیث ال ُیسمح بذلك ألسباب تنظیمیة.

التداول.منصةنسخأوحفظأوتنزیللكیحقال.3.14
اإلجراءاتمنأكثرأوواحداتخاذلنافیحقأدناه،3.14إلى3.13منالفقراتشروطانتھكتأنكفيمعقولبشكلاشتبھناإذا.3.15 

أدناه.22الفقرةفيالواردةالتقصیرأحداثالمضادة



للحسابواألماناالعتمادبیانات.4 
منبنا.الخاصةالتداولمنصةعلىأوامربوضعلكسیسمحوالذيباسمكتداولحسابنفتحفسوفلنا،كعمیللكقبولناحالةفي4.1

علىالعثوریمكنمختلفة.ھامشوخصائصمتطلباتلھاوالتيالتداول،حساباتمنمختلفةأنواًعاتقدمالشركةأنوالمفھومعلیھالمتفق
-https://www.evest.com/startعلىالحساباتأنواع trading/trading-account-types.
أنویجبسریةتعتبروالتيلك،قبلنامنالصادرةحسابكاعتمادبیاناتإدخالمنكسُیطلبالتداول،حسابإلىالوصولأجلمن4.2

تستخدمھا أنت وحدك.
أنت:. 4.3

عدملضمانضروریةتكونقدالتياألخرىاالحتیاطاتاتخاذوعنسریةحسابكاعتمادبیاناتتظلأنضمانعنمسؤول(أ)
لجھازالوصولإمكانیةثالثطرفمنحعدممنوالتأكدالمفوضممثلكأوغیركآخرشخصأيقبلمناستخدامھاإمكانیة

الكمبیوتر الخاص بك على سبیل المثال عن طریق استخدام عارض الفریق لتشغیل التحكم على جھاز الكمبیوتر الخاص بك؛
طرفأيكانإذاأواألشكالمنشكلبأيللخطرتعرضتقدحسابكاعتمادبیاناتأنعلمتإذاالفورعلىإخطارنایجب(ب)

ثالث قادًرا على الوصول إلى منصة التداول؛ و
اعتمادبیاناتأوبكالخاصالتداولحسابرقممنیقتبسشخصأليسلطةبإنشاءملزمینلسناأنناعلىتوافقأنت(ج)

الحساب. یحظر صراحة استخدام بیانات اعتماد حسابك من قبل أي طرف ثالث.

منصةإلىوصولكتعلیقأوحسابكاعتمادبیاناتتغییرمنكنطلبفقدلألمن،خرقھناكیكونأنالمحتملمنأنھنعتقدكناإذا4.4
أيفيحسابكاعتمادبیاناتتغییرطلبأولكإصدارھاأوتعدیلھاأوالجدیدةالحساباعتمادبیاناتتحریرفيبالحقنحتفظالتداول.

وقت، عن طریق إرسال إشعار إلیك.
الوصولحقآخرشخصأيأوقاصرأيمنحوعدم،حسابكاعتمادبیاناتإلىالوصولفيوحدكتحكمكضمانعنمسؤولأنت4.5 

منالتداولمنصةعلىاإلجراءاتجمیععنوالمفردةالكاملةالمسؤولیةتتحملبأنكتقرحسابك.اعتمادبیاناتباستخدامالتداولمنصةإلى
خالل بیانات التسجیل الخاصة بك، بما في ذلك أي إفشاء غیر مصرح بھ لبیانات اعتماد حسابك.

أليغیرك،آخركیانأوشخصأيقبلمناستخدامأوسرقةأوخسارةبأيعلمتإذاكتابًیاثمشفویاًأوالًالفورعلىبإخطارناتتعھد4.6
الحساباعتمادلبیاناتآخراستخدامأيلمنعخطواتذلكبعدسنتخذحسابك.اعتمادبیاناتذلكفيبمابك،الخاصةالتسجیلبیاناتمن

ھذه وسنصدر بیانات اعتماد حساب بدیلة. لن تتمكن من إجراء أي طلبات حتى تتلقى بیانات اعتماد حسابك البدیلة.

وفًقالنا،فیجوزلھا،مصرحغیرخارجیةجھاتاستلمتھاقدتكونقدحسابكاعتمادبیاناتبأنموثوقمصدرمنإبالغناتمإذا4.7
لتقدیرنا دون أي التزام بإخطارك مسبًقا، إلغاء تنشیط حساب التداول.

وعرضھاوتخزینھابكالخاصةالتداول(حسابات)حساببعملیاتوالمتعلقةلكالمتاحةالمعلوماتإلىبالوصولكعمیللكُیسمح4.8 
أخرىبطریقةالوصولتوفیرأواإلنتاجإعادةأوالنقلأوبالنشرلكُیسمحالالعمیل.وبوابةالتداولمنصةعبروطباعتھاوتعدیلھاوتحلیلھا

لطرف ثالث، دون إفشاء مسبق وموافقة من الشركة.

العناوینذلكفيبماالمعلومات،إلىالوصولمنلھممصرحغیرآخرونأشخاصتمكنإذامسؤولیةأينتحملالبأنناتقرأنت4.9 
طرفأيأواألطرافبینأعالهوردمانقلیتمعندماالحساباعتمادوبیاناتالشخصیةوالبیاناتاإللكترونیة،واالتصاالتاإللكترونیة،

آخر، باستخدام اإلنترنت أو مرافق اتصال الشبكة األخرى، البرید أو الھاتف أو أي وسیلة إلكترونیة أخرى.

أواستخدامإساءةأواستخدامأيعلىبناًءأضرارأوخسارةأوإجراءأومطالبةأيمنوإعفائناعناوالدفاعتعویضناعلیكیجب.4.10 
استخدام غیر مصرح بھ لمنصة التداول من خالل بیانات اعتماد حسابك.

الفكریةالملكیة.5



لمرخصینا.أولناالتابعةالتداولمنصةفيالفكریةالملكیةحقوقأنت5.1

تفعل:لنسوف5.2
علىذلك،یشملأنیجبالتداول.منصةمنجزءأيأوالتداولمنصةمنأيترجمةأوتغییرأوتعدیلأوتسجیلأونسخ(أ)

أليآخر)شكلبأيالتدخلأوالتعدیلإزالةمحاولة(أوأخرىطریقةبأيالتدخلأوتحریرأوإزالةعدمالحصر،الالمثالسبیل
أسماء أو عالمات أو شعارات أو عالمات تجاریة على منصة التداول؛

القانونبھیسمحالذيالحدباستثناءجزئًیاأوكلًیاالتداوللمنصةالمصدررمزاشتقاقمحاولةأوالتفكیكأوالعكسیةالھندسة(ب)
صراحة؛ و

حقوقلحمایةجھدكقصارىوستبذلبنا،الخاصةالفكریةالملكیةحقوقمنبأياإلتالفأواإلضراراألشكالمنشكلبأي(ج)
الملكیة الفكریة الخاصة بنا من االنتھاك من قبل أطراف ثالثة.

فكریةملكیةحقوقوأيبھاالمرتبطةوالشھرةأنشأھا)،الذيالشخصقبل(منمنھامشتقةأعمالوأيالنسخوجمیعالتداول،منصة5.3
منحكیتمالھذه،العمیلاتفاقیةبموجبالممنوحالترخیصباستثناءكذلك.وستظللناالمرخصینأووحدنالنامملوكةالتداول،منصةفي

أو نقل أي ترخیص أو حق أو مصلحة أخرى في أي شھرة أو حق ملكیة فكریة في منصة التداول أو أي جزء أو عمل مشتق منھا.
لك:یجوزالاالتفاقیة،ھذهفيصراحًةبھمسموًحایكنلمما.5.4

اتفاقیةبموجبحقوقأيأوالتداولمنصةمشاركةأوتوزیعأوتأجیرأوتأجیرأورھنأونقلأوفرعيترخیصأوتعیین(أ)
العمیل؛

أوأجھزةأوآالتأومعداتأيعلىمنفصلبشكلمنھامكونجزءأياستخدامأوالتداول،منصةمنمكونجزءأيفصل(ب)
نظام على اإلطالق؛

ألغراضفقطواحدةنسخة(بخالفإنتاجإعادةأومشتقةأعمالإنشاءأوعكسیةھندسةأوعكسيتجمیعأوتفكیكأوفك(ج)
النسخ االحتیاطي واألرشیف) منصة التداول أو أي جزء منھا؛

(د) إزالة أو تدمیر أي عالمات ملكیة أو أساطیر موضوعة على منصة التداول أو متضمنة فیھا؛
(ھـ) تطویر طرق لتمكین األطراف غیر المصرح لھا من استخدام منصة التداول؛

واجھاتأوبرمجةأوملفاتتنسیقاتأوخوارزمیاتأوأساسیةأفكارأوكودمصدرأياكتشافأوبناءإعادةمحاولة(و)
التشغیل البیني لمنصة التداول بأي وسیلة كانت؛

باستخداملآلخرینالسماحأواستخدامأوالخدمات،مكتبأوالوقتتقاسمألغراضاستخدامأوإعارةأوتأجیرأوتوفیر(ز)
منصة التداول لصالح أطراف ثالثة؛

بطریقةتعطیلھایتمالتيالوظائفأوالمیزاتلتمكینأداةأياستخدامأوالتداول،منصةفيفنیةقیودأيحولااللتفاف(ح)
أخرى في منصة التداول؛

(ط) استخدام عملیات ووظائف مماثلة لتطویر میزات أو وظائف منافسة مع منصة التداول؛
سبیلعلىذلكفيبماقانونیة،غیرأومالئمةغیرأواحتیالیةأنشطةأيإلجراءمالیةبیاناتأيأوالتداولمنصةاستخدام(ي)

المثال ال الحصر انتحال الھویة المخادع؛
(ك) تسمح أو تشجع أي طرف ثالث على القیام بأي مما سبق.

والتسجیلالتطبیقبیانات.6
بماالمیالدوتاریخاالسممثلالشخصیة،التفاصیلتقدیمخاللمنمعناالتسجیلعلیكیجبوخدماتنا،التداولمنصةاستخدامأجلمن6.1
وثائقجمیعمعوإرسالھالحسابفتحطلبنموذجملءبعدالتسجیل.بیاناتمثلالمرافق)،وفاتورةالسفرجواز(مثلالھویةوثائقذلكفي

تمإذابماإلبالغكإشعاًراإلیكسنرسلبنا،الخاصةالداخلیةالفحوصاتإلجراءقبلنامنالمطلوبةالتسجیلوبیاناتالمطلوبةالتعریف
حتىلناكعمیلماشخصقبولعلىبھا)المعمولاللوائحبموجبقادریننكونال(وقدمطالبینلسناأنناالمفھوممنللشركة.كعمیلقبولك

ذلكفيبما(للشركةالداخلیةالشیكاتوجمیعالشخصھذاقبلمنوكاملصحیحبشكلوإكمالھانطلبھا،التيالوثائقجمیعاستالمیتم



لقبولاإلضافیةالواجبةالعنایةمتطلباتفرضفيبالحقنحتفظأنناأیًضاالمفھومومنالواجب.النحوعلىاألموال)غسیلمكافحةشیكات
العمالء المقیمین في بلدان معینة.

یلي:بماوتتعھدتوافقأنت6.2
إلىإلكترونيبریدإرسالطریقعنالمالیةحالتكفيأوو/والمالیةالشخصیةمعلوماتكعلىتطرأتغییراتبأيإخطارنا·

documents@evest.com.
· تقدیم بیانات تسجیل صحیحة ودقیقة وحدیثة وكاملة كما ھو مطلوب من خالل عملیة التسجیل؛

إلىاإللكترونيبالبریدتغییراتأيإرسالطریقعنوكاملةوحدیثةدقیقةإلبقائھاالفورعلىوتحدیثھاالتسجیلبیاناتعلىالحفاظ·
documents@evest.comو

· تأكد من تسجیل الخروج من حساب التداول الخاص بك في نھایة كل جلسة على الموقع؛
التسجیلبیاناتاستخدامیمكنمناسًبا.نراهحسبماآلخروقتمنالشیكاتمنوغیرھااالئتمانمنالتحققعملیاتبإجراءنقومقد·

التسجیلبیاناتباستخدامتفوضناأنتحسابك.علىللحفاظوكذلكاألموالغسلمنعفيالمعلوماتمنغیرھاأوبكالخاصة
الخاصة بك وغیرھا من المعلومات إلجراء الفحوصات المذكورة أعاله فیما یتعلق بعملیة التطبیق الخاصة بك؛

القدالحدث،ھذامثلحدوثحالةفيحسابك.تجمیدلنایجوزالتسجیل،بیاناتفيمخالفةأوقانونيغیرنشاطبأيعلمناحالةفي·
نكون في وضع یسمح لنا باإلفراج عن األموال وقد ال نتمكن من تنفیذ التعلیمات الالحقة منك.

الزمنياإلطارخاللالمطلوبةالھویةبوثائقالشركةتزویدعدمالمثالسبیل(علىالواجبةالعنایةمتطلباتمنأيفشلحالةفي·
عالقةإنھاءسیتمومنھنشأتالذيوالمصدرالحسابنفسإلىالفورعلىالشركةلدىمودعةأموالأيإعادةسیتمالمطلوب)،

العمل بینك وبین الشركة.
(حسابات)حسابفياالحتیاليأوالخادعالنشاطأشكالمنذلكغیرأوالتالعبتحكیمأواحتیالفيالشركةاشتباهحالةفي·

أيإلغاءعنمسؤوالًیكونولنالخاص.لتقدیرھاوفًقاكافیةتعتبرإضافیةتكالیفوتحصیلأرباحأيسحبللشركةیحقالعمیل،
صفقة تداول أو أرباح أو في حالة حدوث أضرار أو خسائر قد تنجم عن تعلیق الحساب أو اإلغالق أو الفك.

تعلیماتأومعلوماتأيعلىباالعتمادتفوضنافإنكحسابك،اعتمادبیاناتباستخدامالتداولمنصةإلىالدخولتسجیلبمجرد6.3
المثالسبیلعلىاالستفسار.أوالتحقیقمنمزیدإجراءدونبك،الخاصةالتسجیلبیاناتباستخدامللبیاناتإرسالأيفيعلیھامنصوص

التيللشروطوفًقامعاملةأيتنفیذلناویجوزنتلقھا،لمالتيأوالدقیقةغیراإلرسالعملیاتعنمسؤولیةأينتحملالسبق،ماالحصرال
تلقیناھا بالفعل.

حسبمرخصةمناسبةسلطةمنقانونيكیانمعرفعلىبالحصولملزًمایكوناعتبارًیا،شخًصاالعمیلفیھایكونالتيالحالةفي.6.4
علىقادًرایكونأنبھا)المعمولاللوائحتنص(حیثماللعمیلیجوزالاالعتباري،الشخصحالةفيقانوني.كیانمعرفاتلتقدیماألصول

تنفیذ أي معامالت مع الشركة إذا لم یكن لدیھ معرف كیان قانوني.

الخدمات.7
االتفاقیة.ھذهفيعلیھاالمنصوصواألحكامللشروطوفًقاالعمیلمعالمالیةاألدواتأوالمالیةاألوراقمعامالتفيالشركةستنخرط.7.1
الشركة:علىیتعیناالتفاقیة،ھذهبموجب7.2

أ) توفیر الوصول إلى:
أوثابتةشخصیةكمبیوترأجھزةطریقعنالشركةإلىالعمیلمناإللكترونیةالبیاناتنقلتتیحالتيالبرامج(أيالتداولمنصاتأوالً.

محمولة أو أي جھاز آخر مزود بمودم عبر شبكة نقل بیانات معتمدة تحددھا الشركة)؛
ثانیا. مرافق التحلیل الفني؛ و

التيالمالیةاألدواتأوالمالیةاألوراقمعمعامالتفيالدخولبھدفخارجیةلجھاتتابعونمعلوماتخدمات(موفرو)مزودأيثالثا.
تقدمھا الشركة بموجب ھذه االتفاقیة.



منالمعتمدالخدمةمزودأوالشركةمعاتصالإنشاءیتیحمما،الشركةتقدمھااإلنترنتعبرخدماتأوبرنامجأيإلىالوصولتوفیرب)
مقدملھا.المصرحالخارجیةالجھةأوالشركةمن،األسعارعروض/األسعارذلكفيبما،المعلوماتعلىوالحصول،خارجیةجھة

الخدمة.

تسمیتھاإعادةأوإضافتھاأواالتفاقیةھذهبموجبالمقدمةالخدماتتغییرالخاص،لتقدیرھاوفًقاللشركة،یجوزأنھعلىالعمیلیوافق.7.3
أو تركھا دون تغییر عن طریق إخطار العمیل مسبًقا وفًقا لألحكام ذات الصلة من ھذه االتفاقیة.

االتفاقیة.ھذهبموجباألخرىاألساسیةاألصولأوللعملةفعليتوریدیوجدالبأنھویقبلالعمیلیقر.7.4

والتعلیقالنصیحة.8
یلي:ماویفھمصراحةھذابموجبالعمیلیقر8.1

بینآلخروقتمنعلیھااالتفاقیتمقدالتياألخرىاإلضافیةوالخدماتللعمیلفقطتنفیذیةتداولخدماتالشركةستقدم(أ)
الشركة والعمیل كتابًة؛

(ب) ال تقدم الشركة أي مشورة بشأن مزایا أو مالءمة أي معاملة یتم الدخول فیھا بموجب ھذه االتفاقیة إلى العمیل؛
(ج) لن تقوم الشركة بإدارة أو مراقبة استثمارات العمیل؛

(د) تنفیذ الشركة ألي طلب نیابة عن العمیل ال یعني بأي حال من األحوال أي موافقة أو توصیة لھذه المعاملة من قبل الشركة؛
جزًءاتشكلوالتيالویبعلىالشركةموقعوعلىاالتفاقیةھذهفيالمخاطرعناإلفصاحعملیاتمنالعدیدالشركةحددت(ھـ)

من ھذه االتفاقیة؛
واألدواتالمالیةاألوراقفيمعاملةبأيیتعلقفیماللعمیلشخصیةتوصیةأيتقدمأوائتمانیةبصفةالشركةتتصرفلن(و)

المالیة، ما لم یتم االتفاق على ذلك كتابًیا على وجھ التحدید؛
علىذلكفيبماالخاصة،العمیلوظروفأھدافضوءفيفیھایفكرمعاملةأليالخاصتقییمھإجراءالعمیلعلىیجب(ز)

سبیل المثال ال الحصر، المخاطر والفوائد المحتملة للدخول في تلك المعاملة؛
یتعلقفیمانصیحةأوتوصیةباعتبارھاالشركةمنأخرىاتصاالتأواقتراحأومعلوماتأيعلىاالعتمادللعمیلینبغيال(ح)

بتلك المعاملة.

طلبفيالعمیلیرغبقدمعاملة.بأيتتعلقأخرىأوضریبیةأوقانونیةمشورةبأيالعمیللتزویدواجبأيتحتالشركةتكونلن8.2
أنمنبموجبھالعمیلتحذیریتمضریبیة.التزاماتأيیتحملقدكانإذافیماشكأيلدیھكانإذاصفقة/فيالدخولقبلمستقلةمشورة

قوانین الضرائب عرضة للتغییر من وقت آلخر.
أوالویب،علىموقعھاعلىتنشرھاقدالتياإلخباریةالرسائلفي(أوالعمیلتزویدلتقدیرھا،ووفًقاآلخروقتمنللشركة،یجوز8.3
تفعلأینالمعلومات.منغیرھاأوالسوقعلىالتعلیقاتأواألخبارأوبالمعلوماتذلك)غیرأواإللكترونيموقعھاعبرالمشتركینتزود
ذلك:

ھذهواكتمالبدقةیتعلقفیماضمانأوضمانأوتمثیلأيالشركةتقدمالالمعلومات؛ھذهعنمسؤولةالشركةتكونلن(ط)
المعلومات أو فیما یتعلق بالضرائب أو اآلثار القانونیة ألي معاملة ذات صلة؛

غیرماليترویجأونصیحةأيتشكلوالالخاصةاالستثماریةقراراتھاتخاذمنالعمیللتمكینفقطالمعلوماتھذهتقدیمیتم(ي)
مرغوب فیھ للعمیل؛

التيأوالوثیقةھذهتستھدفھالذيالمستھدفالسوقأواألشخاصفئةأوالشخصعلىقیودعلىتحتويالمعلوماتكانتإذا(ك)
یتم توزیعھا علیھا، یوافق العمیل على أنھ لن یقوم بتوزیعھا أو مشاركتھا أو نقلھا إلى أي شخص أو فئة من األشخاص ؛

أكثرأوواحدةشاشةوفيمختلفةوسائلعبرللعمیلتظھرأومرئیةالعامةالتوصیاتأوالمنشورةاألبحاثتقاریرتكونقد(ل)
أننضمنأنیمكنناوالالمعلوماتھذهمثلالعمیلیتلقىأننضمنأنیمكنناالالمعلومات.لتلقيمختلفةاشتراكاتمنوكجزء

یكون وقت تلقي ھذه المعلومات ھو نفس الوقت الذي یتلقاه العمالء/ المستلمون اآلخرون لھذه المعلومات.



اإللكترونيالموقعزوارأولعمالءالشركةتتیحھاالتيأوالمقدمةاألخرىالمعلوماتأواألخبارأوالسوقتعلیقاتأنالمفھوممن8.4
عرضة للتغییر والتعدیل والسحب في أي وقت ودون إشعار مسبق.

الشخصیةالبیاناتسرّیة.9
للموقعاستخدامھمنأوبھالخاصالمكتملالحسابفتحطلبنموذج(فيالعمیلمنمباشرةالعمیلمعلوماتجمعللشركةیجوز9.1

والمؤسساتوالبنوكاالحتیالمنعووكاالتاالئتمانمراجعوكاالتالمثال،سبیلعلىذلك،فيبماآخرینأشخاصمنأوأخرى)بطریقة
البیاناتومعالجةجمععلىبموجبھویوافقالعمیلیقرلذلك،العامة.السجالتومقدموالثالثةالمصادقةخدماتومقدمواألخرىالمالیة

والعمیلبینالعالقةوإدارةواألحكامالشروطھذهبموجبالتزاماتناأداءلغرضتداولحساببفتحیتعلقفیماالعمیلمنالمقدمةالشخصیة
نحن.
الخدماتتوفیربخالفغرضألياستخدامھایتمولنسریةأنھاعلىالشركةبھاتحتفظالتيالعمیلمعلوماتالشركةتعاملأنیجب.9.2

التسویق.وألغراضواإلحصائیةالبحثیةلألغراضالخدماتإلدارةالواجبة،العنایةوفحوصاتاألموالغسلومكافحةوتحسینھاوإدارتھا
المعلومات الموجودة بالفعل في المجال العام، أو التي تمتلكھا الشركة بالفعل دون واجب الحفاظ على السریة، لن یتم اعتبارھا سریة.

التداولتجربةوتحسینبالخدماتتزویدكأجلمنثالثةأطرافمعالشخصیةبیاناتكمشاركةالمناسباتبعضفيللشركةیجوز9.3
موافقتكدونثالثطرفأليالشخصیةبیاناتكعنالشركةتفصحلنالشركة.خصوصیةوسیاسةبھاالمعمولللقوانینوفًقابك،الخاصة
المسبقة.

التالیة:الحاالتفيالبطاقة)وتفاصیلالسریةالطبیعةذاتوالوثائقالتسجیالتذلكفي(بماالعمیلمعلوماتعنالكشفللشركةیحق9.4
(أ) حیثما یقتضي القانون أو أمر محكمة صادر عن محكمة مختصة.

فيأوشركائھمأوالعمیلأوالشركةعلىقضائیةسلطةأوسیطرةلھاأخرىتنظیمیةسلطةأيأوVFSCطلبعلىبناًء(ب)
أراضي الشركة التي لدیھا عمالء.

(ج) إلى الھیئات الحكومیة ووكاالت إنفاذ القانون حیثما یقتضي القانون ذلك واستجابة للطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى ؛
(د) للسلطات المختصة للتحقیق في أو منع االحتیال أو غسل األموال أو أي نشاط غیر قانوني آخر؛

(ھـ) عند الضرورة لكي تدافع الشركة عن حقوقھا القانونیة أو تمارسھا أمام أي محكمة أو ھیئة قضائیة أو محكم أو سلطة حكومیة؛
(و) بالقدر المطلوب بشكل معقول لتنفیذ األوامر ولألغراض الملحقة بتقدیم الخدمات؛

(ز) لمقدمي خدمات الدفع والبنوك/ مؤسسات االئتمان التي تعالج معامالتك؛
أغراضمنأيبشأنالمشورةتقدیمأوالمساعدةأوبالتدقیقیقومونالذینالمستشارینمنغیرھمأوالمقاولینأوللمراجعین(ح)

بالتزاماتھابالسریةوااللتزامالمعلوماتلھذهالسریةبالطبیعةالمعنيالمحترفإبالغیجبحالةكلفيأنھشریطةأعمالنا؛
أیًضا؛

أوبھایحتفظونأوالبیاناتقواعدینشئونالذیناآلخرینالخدمةلمقدمياالتصالتفاصیلوفقطالمطلوبالحدإلىفقط(ط)
أواإللكترونيالبریدإرسالخدماتأوالسجالتحفظخدماتویقدمونإلكترونیة)،غیرأوإلكترونیةكانت(سواءیعالجونھا

ومعالجتھاوتخزینھاالعمیلمعلوماتبجمعالشركةتقوممساعدةإلىتھدفالتيالمماثلةالخدماتأوالمراسلةخدمات
واستخدامھا أو االتصال بالعمیل أو تحسین توفیر الخدمات بموجب ھذه االتفاقیة.

الحالةھذهمثلفي،الشركةتسویقتحسینأجلمناإلحصائیةلألغراضاآلخرینالخدماتلمقدميالمطلوب،بالقدرفقط(ي)
سیتم تقدیم البیانات في شكل مجمع.

تحسینبغرضاإللكترونيالبریدأوالھاتفعبراستطالعاتتقدمالتيالبحثیةاالتصالمراكزلتسویقالمطلوب،بالقدرفقط(ك)
خدمات الشركة، وفي مثل ھذه الحالة سیتم تقدیم تفاصیل االتصال فقط.

(ل) عند الضرورة لكي تدافع الشركة عن حقوقھا القانونیة أو تمارسھا أمام أي محكمة أو ھیئة قضائیة أو محكم أو سلطة حكومیة.
(م) ألي شخص مخول من قبلك.

(ن) شركة تابعة أو وسیط ُمعرِّف للشركة أو أي شركة أخرى في نفس مجموعة الشركة.



األخرىاالتفاقیاتأوبناالخاصةواألحكامالشروطتطبیقأوإنفاذأجلمنمطلوًباالكشفھذایكونحیثثالثطرفألي(س)
ذات الصلة.

فيھذاسیحدثالعمیل؛إلىعملیوم)15(عشرخمسةقبلخطيإشعارمعالمشترین،أوالمنقولینأولھمالمتنازلأوللخلفاء(ع)
االتفاقیةبموجبالتزاماتھاأومزایاھاأوحقوقھاكلأومنأياستبدالأوعنالتنازلأونقلأوبیعالشركةقررتإذاماحالة
بذلكالقیامیمكنالعمیل.إلىالعملأیامقبلكتابيإشعار).15(عشرخمسةتوفیرمراعاةمعبأكملھااالتفاقیةتنفیذأومعك
تصفیةأوالشركةتنظیمإعادةأوثالثطرفمعالشركةعلىاالستحواذأواالندماجحالةفيالحصرالالمثالسبیلعلى

الشركة أو بیع أو نقل كل أو جزء من األعمال أو أصول الشركة إلى الطرف الثالث.

أنتوبیننا.بینكالعالقةإدارةولغرضاالتفاقیةھذهبموجبوالتزاماتناواجباتناأداءألغراضالمعلوماتھذهلجمیعبمعالجتناتقرأنت9.5
وخدماتنامنتجاتنالتحلیلأیًضاالمعلوماتنستخدموقداألغراضلھذهثالثةأطرافمعالشخصیةمعلوماتكمشاركةلنایجوزأنھعلىتوافق

-https://www.evest.com/legal/en/ENاإللكتروني:موقعناعلىالموجودةالخصوصیةسیاسةمعیتماشىبماوتحسینھا
Privacy_Policy.pdf f 

بجمعالشركةتقومأنشریطةالخاصة،أوالسریةالمعلوماتأوو/السوقوتحدیثاتوالتحلیالتالتعلیقاتتلقيیمكنكأنھتدركأنت9.6
علىبنااالتصالطریقعنوقتأيفيالموافقةھذهسحبلكیحقبأنھأیًضاتقرأنتالمعلومات.ھذهتوفیرعلىمسبقةموافقة

info@evest.com.
السوقأبحاثإلجراءأوالمعلومات،وإدارةالتسویقألغراضالشركةقبلمنالشخصیةبیاناتكاستخدامعلىموافقتكحالةفي9.7 

قدالتيالخارجیةاألطرافبعنایةمختارةمجموعةمعأومجموعتھافيأخرىشركاتمعالبیاناتھذهمشاركةللشركةفیجوزللشركة،
أيفيالموافقةسحبلكیحقبأنھأیًضاتقرأنتتھمك.قدالتيوالخدماتالمنتجات  حول بمعلوماتلتزویدكالشخصیةالبیاناتتستخدم

compliance@evest.comعلىبنا  االتصالطریقعنوقت
اإلنترنت:علىالمتاحةبالشركةالخاصةالخصوصیةبسیاسةوتقرتقرأأنیجب.9.8

https://www.evest.com/legal/en/EN-Privacy_Policy.pdf
والعمالء،العمل،بخططالمتعلقةالمعلوماتالحصر،الالمثالسبیلعلىذلك،فيبمابناتتعلقأوتخصناالتيالمعلوماتجمیع.9.9

تموالتيتنفیذھاأوالعمیلاتفاقیةفيالدخولنتیجةتتلقاھاالتيالمالیةالمعلوماتأوو/الفكریةالملكیةوحقوقوالخدمات،واإلمدادات،
تحدیدھا على أنھا السریة من قبلنا أو من الواضح أنھا سریة بطبیعتھا تشكل "معلومات سریة".

العمیلاتفاقیةبموجبأجلھمنلكتوفیرھاتمالذيالغرضبخالفغرضأليالسریةمعلوماتنااستخدامعدمعلىتوافقأنت.9.10
بدونثالثطرفأيبواسطةإلیھاالوصولأوإفشاءھاومنعثالث،طرفأيإلىمنانتلقاھاالتيالسریةالمعلوماتإفشاءعدمعلىوتوافق

موافقتنا الخطیة المسبقة باستثناء ما قد یقتضیھ القانون أو أي سلطة قانونیة أو تنظیمیة.
ببندیتعلقفیمااالتفاقیة،ھذهإنھاءبعدسارًیاااللتزامھذاسیظلالسریة.معلوماتنالحمایةالعنایةمنمعقولةدرجةتستخدمسوف.9.11

معین من المعلومات السریة، حتى وقت مبكر یصل ھذا العنصر من المعلومات السریة إلى المجال العام بخالف خرقك لھذا المصطلح.

والتسویقاإلدارة.10  

أوالھاتف،عبرالعمیلمعمباشراتصالإجراءآلخر،وقتمناالتفاقیة،شروطإدارةلغرضللشركة،یجوزأنھعلىتوافقأنت.10.1
الفاكس أو البرید اإللكتروني أو البرید العادي.

بالفاكسالمرسلةوالسجالتوالمستنداتالھاتفیةالمكالمات.11

https://mena.evest.com/wp-content/uploads/2020/11/MagicPath__Privacy-Policy.pdf
https://mena.evest.com/wp-content/uploads/2020/11/MagicPath__Privacy-Policy.pdf
mailto:info@evest.com
mailto:compliance@evest.com
https://www.evest.com/legal/en/EN-Privacy_Policy.pdf


للشركة.حصریةملكیةالتسجیالتوستكونالشركةبواسطةبھاواالحتفاظوالشركةالعمیلبینالھاتفیةالمحادثاتتسجیلیتمقد.11.1
یقبل العمیل مثل ھذه التسجیالت كدلیل قاطع على الطلبات أو المحادثات المسجلة على ھذا النحو.

دلیالًضوئًیاالممسوحةالنسخةإنتاجإعادةتشكلأنویجبإلكترونًیاالشركةتتلقاھاالتيبالفاكسالمرسلةالمستنداتمسحیتمقد.11.2
قاطًعا على ھذه التعلیمات المرسلة بالفاكس.

التداول.بمنصةیتعلقفیمامعناتعامالتكعلىدلیالًسجالتناستكون.11.3

بالعمیل،یتعلقآخرشيءوأيواالتصاالتالحسابفتحووثائقالشخصیةالعمیلبیاناتعلىتحتويبسجالتالشركةستحتفظ.11.4
لمدة ست سنوات على األقل بعد إنھاء االتفاقیة أو المعاملة.

التداولتأكیدات.12
طلباتھ.عنكافیةبتقاریرالعمیلتزویدالشركةعلىیجب.12.1
طلبھ.بتنفیذتتعلقمعلوماتعلىالحصولخاللھمنللعمیلیمكناإلنترنتعبرنظامإلىالوصولإمكانیةللعمیلالشركةتوفر.12.2
طلبھ.حالةحولبمعلوماتالطلب،عندالعمیل،تزویدالشركةعلىیجبذلك،علىعالوة.12.3

للتداولالعامةالقواعد.13
لتنفیذبالترتیبالشركةتقوم،التداولمنصةعلىطلًباالعمیلیضعأنبمجرد،الوثیقةھذهفيواردةأخرىأحكامبأیةاإلخاللدون.13.1
التنفیذمكانھيالشركةأنأي،العمیلضدكمسؤولالفروقاتمقابلالعقودفيالعمیلأوامرتنفذالشركةأنالمفھوممنالمذكور.األمر

لتنفیذ أوامر العمیل.
ھذاكان(سواءالصفقةإلكماللناتقدمھعرضمنأوالًتتكونالتداول،منصةعلىإجراؤھایتممعاملةكلأنعلىوتوافقتقرأنت.13.2

مكتمالًالعرضاعتبارسیتملعرضك.الالحقوقبولناالتداول،منصةعلىمدرجمعینبسعرمفتوح)مركزإغالقأومركزلفتحالعرض
فقط عندما یتم استالم عرضك وقبولھ بواسطتنا. سیتضح قبولنا للعرض من خالل تأكیدنا لشروطھ لك واستكمالھا.

المعاملة.لھذهإتمامناقبلوقتأيفيمعاملةتعدیلأوإلغاءطلبیمكنك.13.3
تقصیرأواحتیالوجودعدمحالةفيإلیھ.تستندأوواضحخطأأيعلىتحتويالبدایةمنمعاملةأيإبطالفيبالحقنحتفظنحن.13.4

متعمد من جانبنا، لن نكون مسؤولین تجاھك عن أي خسارة أو تكلفة أو مطالبة أو طلب أو مصاریف بعد أي خطأ واضح.
الالمثالسبیلعلىذلكفيبماالتداول،منصةعلىبأنشطتكیتعلقفیماآلخروقتمنبھانبلغكقیودبأيااللتزامعلیكیجب.13.5

الحصر، حجم المعامالت أو الشروط األخرى التي قد تنطبق على عرض األسعار الخاص بنا.
ھذهمعالمتوافقةالتداولقواعداتباعأومعینسعربتحدیدملزمینولسناأساسیةأسواقأيعنمستقلةالتداولمنصةبأنتقرأنت.13.6

السوق.بیاناتإلىاإلشارةمعالتداول،منصةعلىالمعروضةباألسعارمرتبططلبكتشغیلبدءبأنأیًضاتقرأنتاألساسیة.األسواق
عندأنھالشركةتضمنوالالصلةذاتاألساسیةاألسواقفيآخرمكانفيالمعروضةباألسعارمرتبطةغیرالشركةتقدمھاالتياألسعار

علىالمعروضةاألسعاركانتإذاماتحدیدعندآخر.مكانفيمتاًحایكونقدالذيالسعرمنمالءمةأكثرسعرهسیكونما،أمرتنفیذ
أيتجاھلالمطلق،لتقدیرناوفًقاملزمین)،لسنا(ولكننالنایحقتتجاوزھا،أوالصفقةفيقبلنامنالمقبولالسعرإلىتصلالتداولمنصة
ذاتاألساسیةاألسواقفيالواحدالیومخاللأوالسوقبعدماالمزاد،فتراتالسوققبلمامرحلةأيخاللمنصتناعلىمعروضةأسعار

إلىالمعقول،رأینافيتؤدي،قدأخرىفترةأيخاللأوالصلة،ذاتاألساسیةاألسواقفيأخرىتعلیقفترةأویومأيخاللالصلة،
ظھور سعر قصیر األجل المسامیر أو التشوھات األخرى.

بھا.معترفبورصةفيتتعاملالأنكعلىتوافقفإنكالتداول،منصةعلىطلًباتضععندما13.7
بك،الخاصةالتداولأغراضبخالفغرضأليالتداولمنصةعلىالمعروضةاألسعاراستخدامعدمعلىوتوافقتتعھدأنت13.8

وتوافق على عدم إعادة توزیع أسعارنا على أي شخص آخر سواء كان إعادة التوزیع ألغراض تجاریة أو ألغراض أخرى.



للحدالتداولمنصةعلىالمعامالتإتمامفقطیمكنكاألساسي.األصلتشكلالتيالوحداتمنمحددلعددتتممعاملةكلبأنتقرأنت13.9
األقصىالحدحتىالوحدة""مبلغوبمضاعفاتالوحدة"،"مبلغكـالتداولمنصةفيعلیھالمنصوصالنحوعلىالوحداتعددمناألدنى
أصللكلالوحدة""مبلغتحدیدوالمطلق،الخاصلتقدیرناوفًقالنا،یجوزأنھعلىوتوافقتقرأنتالتداول.منصةبھتسمحالذيللمبلغ

أساسي.
لك.ملزمةمكتملة،صفقةوأيتفتحھا،صفقةكلستكون.13.10
لناألساسي.األصللھذاالتداولساعاتخاللوقتأيفيمعین،أساسيألصلمركزإغالقأولفتحأسعارعرضطلبیمكنك.13.11

ألصلمركزإغالقأولفتحعلیھبناًءوالتصرفعرضكوقبولأسعارعرضتقدیمالمطلق،لتقدیرناوفًقالنا،یجوزولكنملزمین،نكون
السوقفیھیكونالذيالوقتخاللإالالمعامالتتداولیجوزالالحاالت،بعضفياألساسي.األصللھذاالتداولساعاتخارجأساسي

مسؤولیةعاتقكعلىتقعمحدد.أساسيأصللكلالتفاصیلرابطتحتالتداولمنصةعلىالتداولساعاتعرضیتممفتوًحا.األساسي
التأكد من أنك على درایة باألصل األساسي الذي قد یتأثر.

فيعلیھاالمنصوصالعواملمنأًیاأنمركز،إغالقأوبفتحطلبكقبولقبلعلمنا،إذاأدناه،حقوقنامنحقبأياإلخاللدون.13.12
أنھندركأنقبلمركًزابالفعلأغلقناأوفتحناقدذلك،معكنا،إذاتماًما.طلبكرفضفيبالحقنحتفظفإننابھا،الوفاءیتملم13.13الفقرة

باطلةأنھاعلىالصفقةھذهمثلمعالتعاملإمالتقدیرنا،وفًقالنافیجوزھنا،13.13الفقرةفيعلیھاالمنصوصالعواملأحداستیفاءیتملم
وفيالمفتوح،المركزإغالقأوبفتحالمطلق،لتقدیرناوفًقالك،نسمحقدذلك،ومعآنذاك.السائدالسعرعندالمركزإغالقھا.أوالبدایةمن
راضیة.تكنلمھنا13.13الفقرةفيالواردةالعواملمنالرغمعلىالمركز،ھذاإغالقأوبفتحملزًماستكونالحالةھذه

یلي:ما12-13الفقرةفيإلیھاالمشارالعواملتشمل.13.13
(أ) یجب الحصول على عرض األسعار عبر منصة التداول أو بأي وسیلة أخرى قد نخطرك بھا من وقت آلخر؛

(ب) یجب تقدیم عرضك لفتح أو إغالق المركز طالما أن عرض األسعار ال یزال سارًیا؛
(ج) یجب أال یحتوي االقتباس على خطأ واضح؛

الوحدةلمبلغاألدنىالحدمنأقلبخصوصھاالصفقةفتحسیتمالتيالوحداتعددیكونأالیجبمركز،فتحتعرضعندما(د)
المحدد في منصة التداول، حسب االقتضاء، من وقت آلخر، أو أكبر من المبلغ المسموح بھ وفًقا لشروط ھذه االتفاقیة؛

الذيوالجزءلإلغالقتعرضھالذيالمركزجزءمنكلیكونأالیجب،مفتوحمركزكلولیسجزءإغالقتعرضعندما(ھـ)
سیظل مفتوًحا إذا قبلنا عرضك أصغر من الحد األدنى لمبلغ الوحدة المحدد في منصة التداول ؛

(و) یجب أال یكون حدث القوة القاھرة قد حدث عندما تعرض فتح أو إغالق معاملة، مما یؤثر على تنفیذ المعاملة؛
(ز) یجب أال یكون حدث التقصیر قد وقع فیما یتعلق بك؛

وضعھتمآخرحدأورصیدأوصیانةھامشأوأوليمبلغأيتجاوزإلىاالفتتاحیؤديأالیجبمركز،أيفتحتعرضعندما(ح)
على تعامالتك؛

تعرضوالذيبھالمعمولاألساسيلألصلالتداولساعاتخاللإلیناعرضكتقدیمیجبالمستند،ھذامن13.12للفقرةوفًقا(ط)
بشأنھ فتح أو إغالق المركز؛

(ي) عدم انقطاع االتصال باإلنترنت أو االتصاالت؛
(ك) لم یكن ھناك طلب من السلطات التنظیمیة أو اإلشرافیة في فانواتو أو أمر محكمة بخالف ذلك؛

(ل) عدم الشك في قانونیة أو صدق األمر؛
(م) وجود ظروف سوق عادیة. و

(ن) أي عامل معقول آخر نخطرك، وفًقا لتقدیرنا الخاص، من وقت آلخر.

علىتقعمعاملة.أيبحالةإخطارهأوالعمیلبمراقبةوالشركة،العمیلبینذلكخالفعلىاالتفاقیتملمماملزمة،لیستالشركة.13.14
عاتق العمیل مسؤولیة إدراك مواقفھ في جمیع األوقات.

علىكبیرتأثیرلحدوثھیكونقدوالذيالشركة")("إجراءالشركةإجراءنوعمنبحدثالعمیلتداوالتمنأكثرأوواحدةتتأثرقد.13.15
تجارتھم (صفقاتھم) و/ أو على حساب التداول الخاص بھم بشكل عام. یمكن أن یشمل إجراء الشركة على سبیل المثال ال الحصر:

أ) أي حقوق أو نصوص أو مكافأة أو رسملة أو إصدار أو عرض آخر لألسھم أو الضمانات أو الخیارات.



ب) أي استحواذ أو إلغاء ألسھم خاصة من قبل الُمصدر أي تخفیض أو تقسیم أو توحید أو إعادة تصنیف 
      لرأس المال.

ج) أي توزیعات نقدیة أو أسھم، بما في ذلك توزیعات األرباح.
د) عرض االستحواذ أو االندماج.

ھـ) أي اندماج أو إعادة بناء یؤثر على األسھم المعنیة.

للعمیل.الفروقاتمقابلالعقود(صفقات)بتداولصلتھحیثمنالشركةإجراءلتفعیلوضروریةمعقولةتراھاإجراءاتأيالشركةستتخذ
اإلجراءات التي قد تتخذھا الشركة عند حدوث إجراء الشركة ھي كما یلي:

أ) یجوز إضافة أو الخصم من حساب تداول العمیل بمبلغ مستحق.
ب) یجوز تعدیل الصفقات المفتوحة للعمیل و/ أو أوامر العمل بما في ذلك أي أوامر جني األرباح أو وقف 

     الخسارة أو إغالقھا أو إلغاؤھا لتعكس شروط إجراء الشركة.
ج) یجوز فتح واحدة أو أكثر من الصفقات الجدیدة على حساب تداول العمیل ، في أقرب وقت ممكن عملًیا ونتیجة لحدث   الشركة.

د) یجوز للشركة زیادة عامل الھامش فیما یتعلق بتجارة (الصفقات) المتأثرة.
بعدإالالمتأثرةالصفقاتمن أكثرأوواحدةإغالقمنالعمیلیتمكنالبحیثالتداولحسابإلىالوصولتقییدللشركةیجوزھـ)

انتھاء إجراء الشركة.

فتحھایعتزمونالتيالتجارةكانتإذاماحولالخاصةأبحاثھمبإجراءیقومونالشركة،معتجاریةصفقةالعمالءیفتحأنقبلالشركةتوصي
معرضة ألن تكون موضوًعا إلجراءات الشركات، وإذا كان األمر كذلك، فإن التأثیر المحتمل لھذا اإلجراء على التجارة یرغبون في فتح.

وفًقاالمالیةاألدواتفيإضافیةمعامالتأيإجراءأجلمنالعمیلحسابفياألموالمنكاٍفمبلغإیداعضمانمسؤولیةالعمیلیتحمل
إلجراءات الشركة. الشركة لیست ملزمة باتخاذ أي إجراء نیابة عن العمیل إذا لم تكن ھناك أموال كافیة للمضي قدما في مثل ھذا اإلجراء.

بإغالقفسنقومأخرى،بطریقةحلھاتمأولإلفالسCFDالفروقاتلعقداألساسیةأصولھاتشكلالتيالشركةتعرضتإذااإلفالس..13.16
اإلفالس.تاریخھواإلغالقتاریخیكونأنیجباألساسي.األصللذلكCFDفيالمفتوحةمعامالتكمنأي

الشركة،تبذلھاالتيالمعقولةالجھودمنالرغمعلىأنھوالمفھومعلیھالمتفقمنولكنما،أمرلتنفیذمعقولةجھوًداالشركةستبذل.13.17
فقد ال یتم دائًما تحقیق النقل أو التنفیذ على اإلطالق ألسباب خارجة عن سیطرة الشركة.

القاھرةالقوة.14
یلي:ماالحصر،الالمثالسبیلعلىالقاھرة،القوةحدثسیتضمنقاھرة.قوةحدثوجودتحدیدالمعقول،رأینافيلنا،یجوز.14.1

عملأومدني،اضطرابأوشغبأوإضرابأيالحصرالالمثالسبیلعلىذلكفي(بماحادثةأوعملأوفعلأي(أ)
تمنعنارأینا،فيوالتي،وطنیة)فوقأوحكومیةسلطاتأوھیئاتأليوأنظمةأعمالأوصناعي،عملأوحرب،أوإرھابي،

منصةعلىبشأنھانتعاملالتيالفروقاتمقابلوالعقوداألجنبیةالعمالتمنأكثرأوواحدفيمنظمسوقعلىالحفاظمن
التداول؛

أوالحرائقأوالفیضاناتأوالعواصفأوالحوادثأواإلعصارأواإلعصارأوالتسوناميأوالزالزلأووالقدرالقضاء(ب)
األوبئة أو غیرھا من الكوارث الطبیعیة التي تجعل من المستحیل على الشركة تقدیم خدماتھا ؛

(ج) المنازعات العمالیة و اإلغالقات التي تؤثر على عملیات الشركة؛
التيأوعلیھا،نؤسسالتياألساسیةاألصولمنأيفشلأوعنالتخليأوحدوثأوأساسيسوقأيإغالقأوتعلیق (د)

أيفيالتداولعلىعادیةغیرأوخاصةشروطأوحدودفرضأوأسعارنا،عرضأواألشكال،منشكلبأيبھانرتبط
سوق من ھذا القبیل أو في أي حدث من ھذا القبیل؛



علىتنظیميحظرفرضأوالسوق،فيالتداولألسعاراألقصىأواألدنىالحدتحدیدأوالسوق،فيالتداولتعلیق(ھـ)
المنظماتاإلداریة.الھیئاتأوالدولة،سلطاتقراراتأوالحظر)،ھذافيتسببتقدالشركةتكنلم(ماطرفأيأنشطة

ذاتیة التنظیم، قرارات الھیئات اإلداریة لمنصات التداول المنظمة؛
أوھیئةأليأخرىلوائحأوأعمالأيأوالمناسبةالتنظیمیةالسلطاتقبلمنالمالیةللخدماتمؤقتوقفعناإلعالنتم(و)

سلطة تنظیمیة أو حكومیة أو فوق وطنیة؛
ھذهمثللحدوثمعقول)بشكل(التصرفتوقعناأواألساسيالسوقأوو/معاملةأيمستوىفيمفرطةحركةحدوث(ز)

الحركة؛
اإللكترونیةالمعداتتعطلأوالكھربائي،التیارانقطاعأوالكمبیوتر،أواالتصاالتأوالنقلمرافقفيفشلأوعطلأي(ح)

أو معدات االتصاالت؛ أو
أوالفرعي،السرأمینأوالسر،أمینأولنا،رئیسأووكیلأووسیط،أومالیة،مؤسسةأوصلة،ذيموردأيفشل(ط)

أداءمناألسبابمنسببأليالتنظیم،ذاتیةأوالتنظیمیةالمنظمةأوالمقاصةغرفةأواألساسي،السوقأوالتاجر،
التزاماتھا.

الخطواتمنأكثرأوخطوةاتخاذوقت،أيوفيإشعاردونالمطلق،لتقدیرناوفًقالنا،فیجوزقاھرة،قوةحدثوجودقررناإذا.14.2
التالیة:

العمليغیرأوالمستحیلمنالقاھرة"القوة"حدثیجعلالذيالحدإلىاالتفاقیةشروطكلأومنأيتطبیقتعدیلأوتعلیق (أ)
للشركة االمتثال لھا.

الشركةبموقفالمتعلقةالظروففيمعقولبشكلمناسبةالشركةتراھاالتياألخرىاإلجراءاتجمیعاتخاذإغفالأواتخاذ(ب)
والعمیل والعمالء اآلخرین.

(ج) إغالق المنصة (المنصات) في حالة حدوث عطل في الصیانة أو لتجنب التلف.
(د) إغالق كل أو بعض المراكز المفتوحة للعمالء.

(ھـ) رفض قبول الطلبات من العمالء.
(و) تعطیل حساب العمیل.

(ز) زیادة متطلبات الھامش دون إشعار.
(ح) خفض مستویات الرافعة المالیة.

(ط) إغالق أي أو كل المراكز المفتوحة باألسعار التي تراھا الشركة بحسن نیة لیكون مناسباً.
(ي) زیادة ھوامش الربح.

(ك) تخفیض الرافعة المالیة.
(ل) تغییر مستوى اإلیقاف.

عنوالقاھرة،قوةحدثوقوعحالةفيآخرشخصأيتجاهأوتجاھكاألشكالمنشكلبأيمسؤولیننكونلنأنناعلىتوافقأنت.14.3
الكامل،أوالجزئيالوفاءعدمعنالمسؤولیاتجمیعمناألطرافإعفاءسیتماإلجراء.ھذامثلاتخاذقررناإذا،14.2للفقرةوفًقاأفعالنا
والذيقاھرة،قوةلحدثنتیجةالسلیمغیرالوفاءأوالوفاءعدمھذاكانإذااالتفاقیة،ھذهبموجببااللتزاماتالصحیحغیرالوفاءعنوكذلك

حدث بعد إبرام اتفاقیة العمیل.

الھامشنداءوالھامشمتطلبات.15

الصفقةعلىالحفاظأجلمنبك.الخاصالتداولحسابفياألوليالھامشبتوفیرتتعھدفإنكأساسي،ألصلمركزفتحأجلمن.15.1
فيمتوفرةالھامشمتطلباتالصیانة.ھامشیتجاوزأویساويبكالخاصالتداولحسابفيالمبلغأنبضمانتتعھدفإنكمفتوحة،
أوالبنكيالتحویلطریقعنبكالخاصالتداولحسابفياإلیداعاتإجراءیمكنیختلف.أساسيأصللكلالھامشبأنتقرأنتالمنصة.



حسابفيلدیكالذيالمالمبلغعلىبناًءآلخر،وقتمننخطركقدكماآخر،موقعأيأومصرفي،حسابإلىأخرى،دفعطریقة
حالًیابھااالحتفاظأوفتحھافيترغبقدالتيالمفتوحةللصفقاتاإلجماليوالعددالمبلغتحدیدفيبالحقنحتفظأننابك،الخاصالتداول

على منصة التداول.

الھامش.متطلباتحسابلكیفیةفھمكمنالتأكدمسؤولیةعاتقكعلىتقع.15.2
ھذهقبلخطيإشعارعملأیام)5(خمسةالعمیلوإعطاءالھامش،متطلباتتغییرللشركةیحققاھرة،قوةحدثیقعلمما.15.3

فيللعمیلمسبقإشعاردونالھامشمتطلباتتغییرللشركةیحقالجدیدة.المراكزعلىالجدیدةالھامشمتطلباتتطبیقیجبالتعدیالت.
بالفعلالمفتوحةالمراكزوعلىالجدیدةالمراكزعلىالجدیدةالھامشمتطلباتتطبیقللشركةیحق،الحالةھذهفيالقاھرة.القوةحدثحالة

البریدعبرالعمیلإبالغویجباإللكترونيالموقعأوو/المنصةعلىالتغییراتجمیعتنفیذیتمأنیجبضرورًیا.ذلككانحیثما
فيبھالخاصالتداولحسابفيالمودعالمبلغمراقبةمسؤولیةالعمیلعاتقعلىتقعالتحدیثات.ھذهعلىالموافقةمنھویطلباإللكتروني

جمیع األوقات مقابل مبلغ أي ھامش مطلوب بموجب ھذه االتفاقیة وأي ھامش إضافي قد یصبح ضرورًیا لإلبقاء على مراكزه مفتوحة.
لنداءوفًقابكالخاصالتداولحسابفيمعینإجراءاتخاذمنكنطلبأنالخاص،لتقدیرناوفًقالنا،یجوزبأنھوتقرتدركأنت.15.4

وعددحسابك،وحجممعنا،العاممركزكالحصر،الالمثالسبیلعلىذلكفيبماالعوامل،منعددعلىالھامشنداءیعتمدقدالھامش.
الصفقات المفتوحة التي أجریتھا، وحجم التداول، وتاریخ التداول وظروف السوق.

بأنھاالعمیلبتحذیرالتداولمنصةقیامحالةفيأوذلك،حدوثحالةفيولكنللعمیلھامشينداءأيبإجراءالشركةتلتزمال.15.5
قصیرة،زمنیةفترةغضونفيالثالثة،الخیاراتمنأًیایتخذأنالعمیلعلىیجبالتداول،حسابفيالھامشمنمعینةنسبةإلىوصلت

للتعامل مع الموقف:
(أ) الحد من تعرضھ (الصفقات المغلقة) ؛ أو

(ب) التحوط من مواقفھ (فتح المواقف المضادة لتلك التي لدیھ اآلن) أثناء إعادة تقییم الوضع ؛ أو
(ج) إیداع المزید من األموال في حساب التداول الخاص بھ.

وفًقاالحقیمنحناھذه،العمیلاتفاقیةمن15.5الفقرةبموجبإجراءاتخاذعدمأووقتأيفيالھامشمتطلباتتلبیةفياإلخفاقإن15.6
المبلغمراقبةمسؤولیةعاتقكعلىتقعلك.آخرإشعاربدونربحأوبخسارةسواءالمفتوحةصفقاتكوجمیعأيإغالقفيالخاصلتقدیرنا

المودع في حساب التداول الخاص بك، في جمیع األوقات، مقابل مبلغ ھامش الصیانة المطلوب نتیجة لقرارات التداول الخاصة بك.
التداول.حساببعملةنقدیةبأموالالھامشدفعیجب.15.7
حسابفيائتمانأيفإنلذلك،تماًما.منفصلبشكلتداولحسابكلمعالتعاملفسیتم،معناتداولحسابمنأكثرلدیككانإذا15.8
ضمانمسؤولیةعاتقكعلىتقعآخر.تداولحساببأيیتعلقفیمابالتزاماتكیفيلنكھامش)المودعةالمبالغذلكفي(بماواحدتداول

توفیر مستوى الھامش المطلوب لكل حساب تداول على حدة.

والضرائبوالتكالیفوالمدفوعاتالتسویة.16
الصفقة:إتمامعند.16.1

· ستكون مسؤوالً عن الفرق إذا كانت الصفقة:
أوالصفقة؛افتتاحسعرمنأعلىالصفقةإغالقوسعرالبیع،)1(
الصفقة.افتتاحسعرمنأقلالصفقةإغالقوسعرالشراء،)2(

· یجب أن تتلقى الفرق إذا كانت الصفقة:
أوالصفقة؛افتتاحسعرمنأقلالصفقةإغالقوسعرالبیع،)1(
الصفقة.افتتاحسعرمنأعلىالصفقةإغالقوسعرالشراء،)2(



العمیلاتفاقیةفيأعاله16.1الفقرةبموجبعنھامسؤوالًالطرفینمنأيیكونالتيالمبالغجمیعفإنذلك،خالفعلىنتفقلمما.16.2
عندبكالخاصالتداولحسابإلىالصلةذاتالمبالغإضافةأوبخصمھذابموجبتفوضناأنتالصفقة.إغالقعندفوًراللدفعقابلةھذه

إغالق كل معاملة. من المفھوم أنھ بمجرد تقدیم طلب، حتى یتم تنفیذ ھذا األمر وإغالق الصفقة، لن یكون ھامش الصیانة متاًحا للسحب.
علىتقعالتداول.منصةعلىبإكمالھاتقوممعاملةبأيیتعلقفیماوالتقییماتوالرسومالضرائبوجمیعأيعنمسؤوالًستكون.16.3
استخداممنبكالخاصالتداوللنشاطنتیجةتنشأالتيأوإقامتك،بلدفيعلیكالمطبقةالضرائبجمیعودفعحسابمسؤولیةوحدكعاتقك
منبالمائة)(عشرة٪10إلىتصلمعینةمعالجةرسومتطبیقللشركةیجوزأنھعلىوتوافقتقرفإنكذلك،إلىباإلضافةالتداول.منصة

فقطالعمیلحسابمنالمعالجةرسومخصمیتمالمعالجة").("رسومالشركةلدىبكالخاصالتداولحسابفيالمودعةاألموالإجمالي
حسابإغالقفيالشركةوشرعتواألحكام،الشروطھذهانتھكقدالمعنيالعمیلأنمنوالتحققبالتقییمالشركةفیھاقامتالتيالحالةفي

تداول العمیل مع الشركة.
عنھامسؤوالًتكونوالتيالتداولمنصةعلىتتمالتيبالمعامالتتتعلقالضرائب،ذلكفيبماأخرى،تكالیفتنشأأنالممكنمن.16.4

والتي ال یتم دفعھا من خاللنا وال نفرضھا.
االتفاقیة.ھذهبموجبالمعامالتإلنھاءمطلوبةتكونقدوثائقوأياالتفاقیةبھذهالمتعلقةالطوابعنفقاتجمیعبدفعتتعھد.16.5
أیًضاللتطبیققابلةالمبادلةرسومالفرق.دفععلیكیتعینالفروقات،مقابلالعقودبتداولیتعلقفیماأنھھذابموجبالواضحمن.16.6
فرضفيبالحقالشركةتحتفظذلك،إلىباإلضافةأدناه.الملحقمن4الفقرةفيموضحھوكماالفروقات،مقابلالعقودتداولعلى

علىواحدشھرقبلكتابيإشعارتقدیمعندالمستقبل،فيالفروقاتمقابلالعقودفيمركزلفتحمصاریفأورسومإضافةأوعموالت
األقل إلى العمیل. قد یتم أیًضا فرض رسوم على العموالت.

الویب علىالشركةموقععلىآلخر،وقتمنالمطبقة،العموالتأوالرسومعلىالعثوریمكن.16.7
https://www.evest.com/start-trading/trading-fees./#

ھذه.العمیلاتفاقیةمن20الفقرةألحكاموفًقاآلخروقتمنوالعموالتوالتكالیفالرسومتغییرللشركةیحق16.8

والسحوباتالودائع.17

فصلسیتمالعمیل.عننیابةالشركةتحددھا("المؤسسة")مؤسسةفيتداولحسابفيبھاالمحتفظالعمیلأموالإیداعسیتم.17.1
فيمختلفینعمالءبأموالاالحتفاظللشركةیجوزمنفصل.عمیلحسابفيبھاالمعمولللوائحوفًقابھاواالحتفاظالشركةقبلمناألموال

استثماربخدماتیتعلقفیماالدفعوكیلخدماتلتوفیرالدفعوكالءمناثنینمعتتعاونالشركةأنأیًضابھالمسلمومنالحساب.نفس
الشركة:

·Atriafinancial Business Services Limited،تسجیلبرقمقبرصجمھوریةفيتأسستشركةHE عنوانھاولھا419548
Athallasasفيالمسجل 62، Mezzanine، Strovolos، Nicosia، Cyprus، بـالمتعلقةالمدفوعاتجمیعمعالجةستتم.2012

PaysafeبواسطةAtriafinancial Business Services.المحدودة

·Atriafinancial Capital Limited،فيالمسجلوعنوانھا10356128تسجیلبرقمالمتحدةالمملكةفيتأسستشركةوھي
11Blackheath Village،إنجلترا،لندن،SE3 9LA.

أوالبنكيالتحویلطریقعناإلیداعاتإجراءسیتماالتفاقیة.ھذهخاللوقتأيفيالتداولحسابفياألموالإیداعللعمیلیجوز.17.2
الودائعالتداول.حسابفيمجھولةمدفوعاتأوثالثطرفمدفوعاتالشركةتقبللنآلخر.وقتمنالشركةتقبلھاأخرىطرقأي

علىبناًءالتداول،حساببعملةمطلوبةستكونقبلنا،منتحدیدهأوذلكخالفعلىاالتفاقیتملممامستحقة،أخرىودائعوأيبالھامش
أورصیدكفيقائمةأموالأيبتحویلمنا،تطلبولننقوم،لنالتداول.منصةفيمحددھووكماعنوانكفيمحددھوكمااألصليبلدك

علىاإلیداعخیاراتحولالتفصیلیةالمعلوماتعرضیتمأخرى.عملةإلىواحدةبعملةبكالخاصالتداولحسابإلىبواسطتكدفعھاتم
الموقع اإللكتروني.



مصاریفأوتحویلرسومأيخصمبعدالمؤسسة،تستلمھالذيالتاریخفيالتداولحسابفياألموالإیداععلىالعمیلیوافق.17.3
أخرى متكبدة.

إیداعرفضللشركةیحقالتداول.حسابفيالمودعةاألموالمصدرلتأكیدوثائقأيوقتأيفيالعمیلمنتطلبأنللشركةیحق.17.4
العمیل إذا لم تكن الشركة راضیة على النحو الواجب فیما یتعلق بشرعیة مصدر األموال.

إخطارالعمیلعلىیجبإیداعھا،یتمأنالمفترضمنكانعندماالتداولحسابفيالعمیلأرسلھاالتياألموالإیداعیتملمإذا.17.5
التداولحسابمنللتحقیقرسومأيخصمیتمقدأنھعلىالعمیلیوافقللتحویل.مصرفيتحقیقإجراءالشركةمنوالطلبالشركة
الشركةتزویدالعمیلعلىیجبالتحقیق،إجراءأجلمنأنھعلىویوافقالعمیلیتفھمبالتحقیق.یقومالذيللبنكمباشرةدفعھاأوبھالخاص

بالمستندات والشھادات المطلوبة.
الشركة.تقبلھاالتيبالطریقةالعمیلمنصلةذاطلًباالشركةتتلقىعندماالعمیلأموالسحبعملیاتعلىالشركةتؤثرأنیجب.17.6
وقتأقربفيالسحبطلبمعالجةالشركةعلىیتعینالتداول،حسابمناألمواللسحبالعمیلمنتعلیماتالشركةتلقيعند.17.7

ممكن، إذا تم استیفاء المتطلبات التالیة:
(أ) تتضمن تعلیمات السحب جمیع المعلومات الضروریة في المساحة الشخصیة؛

(ب) التعلیمات ھي إجراء تحویل إلى الحساب األصلي (سواء كان ذلك حساًبا مصرفًیا أو حساب نظام دفع 
وما إلى ذلك) الذي تم إیداع األموال منھ في األصل في حساب التداول أو بناًء على طلب العمیل إلى حساب 

مصرفي ینتمي للعمیل (سیتم طلب المستندات الداعمة)؛
(ج) الحساب الذي سیتم التحویل إلیھ یخص العمیل؛

(د) في لحظة الدفع، یتجاوز رصید العمیل المبلغ المحدد في تعلیمات السحب بما في ذلك جمیع رسوم 

الدفع؛
(ھـ) ال یوجد حدث قوة قاھرة یمنع الشركة من التأثیر على االنسحاب.

(و) یجب التحقق من العمیل بالكامل وفًقا إلرشادات التحقق الموضحة على موقع الویب.

)1(لضمانضروریةإجراءاتأياتخاذالخاصلتقدیرھاوفًقاالشركةعلىیتعینأعاله،المذكورةالشروطمنأياستیفاءعدمحالة في
حسابھفيكافیةأموالالعمیللدى)3(العمیل،یخصالتيالحسابإلىالتحویلإجراءیتم)2(مناسب،بشكلالعمیلھویةمنالتحقق

الخاص من أجل الحفاظ على جمیع المراكز المفتوحة.
مجھول.حسابأوثالثطرفأيبسحبالشركةتقوملنالعمیل.منإالتتملنالسحبعملیاتأنوالمفھومعلیھالمتفقمن.17.8
یطلبللعمیلسحبطلبرفضفيبالحقالشركةتحتفظمنھ.نشأتالذيالحسابنفسوإلىالطریقةبنفساألموالإرجاعسیتم.17.9

طریقة تحویل معینة.
ذيالتداولحسابمنالرسومھذهبخصمالشركةوستقومالثالثةباألطرافالخاصةوالتحویلالدفعرسومجمیعالعمیلیتحمل.17.10
الصلة.

موقععلىالمطبقةالرسومعلىالعثوریمكنالتداول.حسابنوعأوالعمیلحسبآلخروقتمنالسحبرسومتطبیقیتمقد.17.11
.#/https://www.evest.com/start-trading/trading-feesالویبعلىالشركة
صحیحةتعلیماتتقدیمالعمیلعلىیجبأنھالمفھوممنالعمیل.إلىاألموالتحویلأثناءالشركةارتكبتھاالتياألخطاءردیجب.17.12

لعملیة التحویل ؛ قد ال تتمكن الشركة من تصحیح الخطأ وقد یضطر العمیل إلى تحمل الخسارة.

العمیلبأموالاالحتفاظ.18
إجراءاتأيأواإلفالسحالةفيثم،ومنشامل.حسابفيبھااالحتفاظالعمیلأموالالشركةإلیھاستنقلالتيالمالیةللمؤسسةیجوز.18.1
العمیل،عننیابةالمالیةالمؤسسةضدمضمونةغیرمطالبةفقطالشركةلدىیكونقدالمالیة،المؤسسةبتلكیتعلقفیمامماثلةأخرى

وسیتعرض العمیل لخطر أن األموال التي تلقتھا الشركة من المؤسسة المالیة غیر كافیة لتلبیة مطالبات العمیل.

https://www.evest.com/start-trading/trading-fees#/


أموالفيالتصرفمنثالثطرفلتمكینالعمیلأموالعلىالمقاصةحقوقأواالمتیازاتأوالضمانحقوقمنحللشركةیجوزال.18.2
الوالیةفيبھالمعمولالقانونبموجبمطلوبھذایكنلمماللعمیل،الخدماتتقدیمأوبالعمیلتتعلقالالتيالدیوناستردادأجلمنالعمیل

لذلكوفًقاھذهالعمیلاتفاقیةبتعدیلتقومفسوفاالتفاقیة،ھذهمثلفيالشركةدخلتإذاالعمیل.بأموالاالحتفاظفیھایتمقدالتيالقضائیة
لتعكس ذلك.

التيالعمیلبأموالیتعلقفیمامعلوماتعلىالحصولخاللھمنللعمیلیمكناإلنترنتعبرنظامإلىالوصولللعمیلالشركةتوفر.18.3
تحتفظ بھا الشركة نیابة عن العمیل.

والمقاصةالمعاوضة.19
االلتزاماتتسویةتلقائًیافسیتمالشركة،علىالمستحقاإلجماليالمبلغیساويالعمیلقبلمنالدفعالمستحقاإلجماليالمبلغكانإذا.19.1

المتبادلة لتسدید المدفوعات وإلغاء بعضھا البعض.
فإناآلخر،الطرفقبلمنالدفعالمستحقاإلجماليالمبلغیتجاوزالطرفینأحدقبلمنالدفعالمستحقالمبلغإجماليكانإذا.19.2

الطرف الذي لدیھ المبلغ اإلجمالي األكبر سیدفع الفائض للطرف اآلخر وسیتم استیفاء جمیع االلتزامات الخاصة بالدفع وإبراء ذمتھا تلقائًیا.
ھذهفياألرصدةوتوحیدمنھاأيأوالعمیلباسمالمفتوحةالتداولحساباتجمیعدمجللشركةیحقالحالیة،االتفاقیةإنھاءحالةفي.19.3

الحسابات وتسویة ھذه األرصدة في حالة إنھاء االتفاقیة.

نشطةوغیرمجّمدةتداولحسابات.20
(شھرین)شھرینلمدةبكالخاصالتداولحسابعلىتداول)نشاطأوسحبعملیاتأو(إیداعاتمعامالتوجودعدمحالةفي.20.1
دوالًراوسبعون)(خمسة75بمعدلبكالخاصالتداولحسابعلىالنشاطعدمرسومفرضفيبالحقالشركةتحتفظأكثر،أواألقلعلى

أيإغالقسیتمالعمیل.تداولحساببعملةیعادلھماأوتالي،شھركلأمریكًیادوالًرا(خمسین)50واألولىأشھرثالثةلكلأمریكًیا
قدوأنناآلخروقتمنبھإخطاركیتمالذيالنحوعلىالمطبقةالرسوموستدفعمسؤولأنكعلىتوافقأنتالرسوم.لتغطیةمفتوحةمراكز

نخصم ھذه الرسوم من أي أموال نحتفظ بھا نیابة عنك.
دیونسدادیتمأنبشرطمجاًنا،الشركة،دعمخدمةإلىالمرسلالعمیلطلبعلىبناًءالنشطغیرالتداولحسابتنشیطإعادةیمكن.20.2

العمیل للشركة مقابل خدمة ھذا الحساب أو غیره من حسابات العمیل غیر النشطة بالكامل (أو غیر موجود).
منأكثرأوبرنامجمنكجزءللعمیلالمستحقةاألموالاستخدامیمكنالالخاصة.العمیلأموالمنحصرًیاالرسومفرضیتم.20.3

برامج المكافآت أو عروض ترویجیة أخرى للشركة للدفع مقابل خدمة حساب تداول غیر نشط.
الشركةتحتفظمعروفة،اتصالتفاصیلآخرفيالعمیلإخطاروبعدأكثر،أو(عامین)عامینلمدةنشطغیرالتداولحسابكانإذا.20.4
إنشاءالشركةعلىویجبللعمیلمستحقةالخاملالحسابفياألموالتظلأنیجبخامًال.وجعلھالتداولحسابإغالقفيبالحق

السجالت واالحتفاظ بھا وإعادة ھذه األموال عند طلب العمیل في أي وقت بعد ذلك.

التعدیالت.21
التالیة:األسبابمنألياالتفاقیةشروطمنأيتغییرللشركةیجوز.21.1

مصلحةفيالتغییریكونلنأوالفھم؛فيأسھلاالتفاقیةشروطسیجعلالتغییرأنمعقولبشكلالشركةترىعندما(أ)
العمیل؛



قائمةمنشأةأوخدمةاستبدالأوجدیدة؛منشأةأوخدمةإدخالأوللعمیل؛الشركةتقدمھمرفقأوخدمةأيمشاركةلتغطیة(ب)
وقتأيفيالعمیلیستخدمھلمأوواسع،نطاقعلىاستخدامھتوقفأوقدیًما،أصبحمرفقأوخدمةسحبأوجدیدة؛بأخرى

في العام السابق، أو أصبح عرضھ مكلًفا للغایة بالنسبة للشركة؛
أوالمصرفيالنظامفيللتغییراتنتیجةللعمیلالمقدمةالخدماتعلىمعقولةتغییراتإجراءمنالشركةلتمكین(ج)

االستثماري أو المالي؛ أو التكنولوجیا؛ أو األنظمة أو المنصة التي تستخدمھا الشركة إلدارة أعمالھا أو تقدیم الخدمات أدناه؛
بھا؛المعمولاللوائحفيالمتوقعالتغییرأوللتغییرنتیجةأوأخرىسلطةأيأوVFSCلطلبنتیجة(د)

ھذاعلىیعتمدلن،الحالةھذهمثلفيبھا.المعمولاللوائحمعیتعارضاالتفاقیةفيبندأيأنالشركةتجدعندما(ھـ)
اللوائحلتعكساالتفاقیةتحدیثعلیھویجبالصلةذاتبھاالمعمولاللوائحیعكسكانلوكمامعھیتعاملولكنھالمصطلح

المعمول بھا.

الذيالتغییربأنالعمیلیقرذلك،ومععمل.أیام5عنیقلالمسبقبإخطارالعمیلتزویدالشركةعلىیجب،21.1الفقرةبموجب.21.2
یتم إجراؤه لیعكس تغییر اللوائح المعمول بھا، إذا لزم األمر، قد یسري على الفور.

وأوقاتوالسیاسةالتنفیذوقواعدالتداولوشروطوالمقایضاتالتمویلورسوموالعموالتوالرسومالتكالیفمراجعةللشركةیحق.21.3
المنصةأوو/اإللكترونيالموقععلىالتغییراتھذهتنفیذیتمأنیجبآلخر.وقتمنالمنصةأوو/الشركةموقععلىالموجودةالتداول
اإللكترونيالبریدعبرمسبًقاإشعاًراللعمیلالشركةتقدمأنیجبقاھرة،قوةحدثوجودعدمحالةفيلذلك.وفًقامسبًقاالعمیلإبالغوسیتم
علىیجبللتغییر،العمیلقبولعدمحالةفيالتاریخ.ذلكقبلالتغییرعلىالموافقةقبول/العمیلعلىیجباألقل.علىعملأیام5لمدة

الحالةھذهفياإلنھاءنتیجةرسومأيدفعالعمیلعلىیتعینالالتغییر.قبولوعدماالتفاقیةإنھاءفيیرغبالعمیلأنالشركةإبالغالعمیل
، بخالف التكالیف المستحقة والمستحقة الدفع للخدمات المقدمة حتى اإلنھاء.

اإلنھاءونتائجواإلنھاءالبدء.22
حسابفتحتمأنھأوللشركةكعمیلقبولھتمقدبأنھإلبالغھالشركةترسلھإلشعارالعمیلاستالمعندوتبدأالتنفیذحیزاالتفاقیةتدخل.22.1

تداول لھ.
االتفاقیةھذهإنھاءللشركةیجوزللعمیل،مسبقإشعاردونالفورعلىإلنھائھااالتفاقیةھذهبموجبالشركةبحقوقاإلخاللدون.22.2 

خاللمنفوريبأثراالتفاقیةھذهإنھاءللعمیلیحقالعمیل.إلىاألقلعلىعملأیامسبعةلمدةخطيإشعارتقدیمخاللمنفوريبأثر
تقدیم إشعار خطي لمدة سبعة أیام عمل على األقل للشركة.

تكونقدقانونیةالتزاماتأوحقوقأيأوالطرفینمنأيقبلمنبالفعلتكبدهتمالتزامأيعلىطرفأيقبلمناإلنھاءیؤثرلن.22.3
نشأت بالفعل بموجب االتفاقیة أو أي معامالت تمت بموجب ھذه االتفاقیة.

ذلكفيبماالفورعلىالسدادوواجبةمستحقةللشركةالعمیلقبلمنالدفعالمستحقةالمبالغجمیعتصبحاالتفاقیة،ھذهإنھاءعند.22.4
أوتكبدتھاإضافیةومصاریفرسوموأيللشركةمستحقةأخرىمبالغوأيالمستحقةالتكالیفجمیعالحصر)الالمثالسبیل(على

ستتكبدھا الشركة نتیجة إلنھاء االتفاقیة.
اإلنھاء:تاریخوقبلاالتفاقیةھذهإنھاءإشعارإرسالبمجرد.22.5

أيبإغالقالشركةستقوماإلنھاء،عندبذلك،القیامفيفشلإذاالمفتوحة.مراكزهجمیعبإغالقملزمالعمیلسیكون(أ)
مركز مفتوح باألسعار الجاریة؛

ُیسمحالتيالوظائفمنتحدقدأو(المنصات)المنصةإلىالوصولحقالعمیلمنحعنالتوقفللشركةیحق(ب)
للعمیل باستخدامھا على المنصة (المنصات)؛

(ج) یحق للشركة رفض قبول الطلبات الجدیدة من العمیل؛
عندالعمیلبأموالاالحتفاظفيبالحقالشركةوتحتفظللعمیلالتداولحسابمناألموالسحبرفضللشركةیحق(د)

الضرورة إلغالق المراكز التي تم فتحھا بالفعل و/ أو دفع أي التزامات معلقة للعمیل بموجب االتفاق.

یلي:ماكلأوأيتطبیقیتمقداإلنھاء،عند.22.6



(أ) یحق للشركة الجمع بین أي حسابات تداول للعمیل، لتوحید األرصدة في حسابات التداول ھذه وتسویة تلك األرصدة ؛
(ب) یحق للشركة إغالق حساب (حسابات) التداول؛

(ج) یحق للشركة تحویل أي عملة في حسابات التداول؛
(د) یحق للشركة إغالق المراكز المفتوحة للعمیل؛

السلطاتمنتعلیماتأوللعمیلاحتیالأوبھمشتبھقانونيغیرنشاطأوقانونيغیرنشاطوجودعدمحالةفي(ھـ)
الشركةلتقدیروفًقاتراھاالتيالمبالغھذهحجب(بعدالشركةفستقومالعمیل،لصالحرصیدھناككانإذاالمختصة،

ببیانوتزویدهعملًیاممكنوقتأقربفيللعمیلالرصیدھذادفعالمستقبلیة)بااللتزاماتیتعلقفیمافيمناسبةالمطلق
یجبللتطبیق.قابلةمبالغأيلدفعوصيأيأومرشحأيیوجھاالقتضاء،وعندالرصید،ھذاإلىالوصولكیفیةیوضح
للشركةیحقالعمیل.باسمحسابإلىفقطستدفعالشركةأنالمفھوممنللعمیل.العمیللتعلیماتوفًقااألموالھذهتسلیم

إلىالوصولتعذرأوالتعلیماتتقدیمفيالعمیلفشلحالةفيثالث.لطرفالمدفوعاتتنفیذ،لتقدیرھاوفًقا،ترفضأن
إلىمباشرًةالخاص)لتقدیرھا(وفًقااألموالھذهتوجیھإعادةالشركةعلىیتعینلھ،معروفعنوانآخرفيالعمیل
الخاصةالتسجیلبیاناتتحدیثمسؤولیةالعمیلعاتقعلىتقعاإلیداع.مصدرنفسإلىإعادتھأوو/المصرفيحسابھ

بھ، وال تتحمل الشركة أي مسؤولیة تجاه العمیل عن أي أموال مفقودة.

التقصیرحالة.23
تقصیر":"حدثیشكلیليمماكل.23.1

(أ) فشل العمیل في أداء أي التزام مستحق للشركة بموجب ھذه االتفاقیة.
أووصيأوقضائيحارسأوشركةتعیینتمإذاأوفرًدا)،العمیلكان(إذاالعمیلطرفمناإلفالسطلبتقدیمتمإذا(ب)

مشابھأومشابھإجراءأيفيالبدءیتمأوالعمیلدائنيمعتكوینأوبترتیبالعمیلقامإذاأومشابھ،مسؤولأوإداريمتلقي
ألي مما سبق فیما یتعلق بالعمیل.

ج) فشل العمیل في توفیر أي ھامش مبدئي و/ أو ھامش تحوط، أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب االتفاقیة؛
(د) فشل العمیل في تقدیم أي وثائق تعریف و/ أو أي معلومات أخرى كما تطلبھا الشركة من وقت آلخر؛

(ھـ) فشل العمیل في أداء أي التزام بسبب الشركة الناشئة عن االتفاقیة أو أي مستندات أخرى مبرمة مع الشركة؛
صحیح.غیریصبحأوصحیحغیرھذهالعمیلاتفاقیةمن23الفقرةفيالعمیلقدمھضمانأوتمثیلأيیكونعندما(و)

(ز) وفاة العمیل (إذا كان العمیل فرًدا) أو تم اإلعالن عن غیابھ أو فقدان عقلھ.
یكونأوبھاالمعمولاللوائحخرقأوالشرعیةعدمأواالحتیالأنواعمننوعأيفيالشركةبإشراكالعمیلیقوم(ح)

معرًضا لخطر إشراك الشركة في أي نوع من االحتیال أو عدم شرعیة أو خرق اللوائح المعمول بھا.
ھذهتحدداألخرى،البلدانأوفانواتوتشریعاتفيعلیھاالمنصوصللمتطلباتالعمیلقبلمنالمادياالنتھاكحاالتفي(ط)

األھمیة النسبیة بحسن نیة من قبل الشركة.
أوالبطاقة،علىاالحتیالأواإلرھاب،تمویلأواألموال،غسیلأنشطةفيمتورطالعمیلأنفيالشركةاشتبھتإذا(ي)

أنشطة إجرامیة أخرى.
(ك) تشك الشركة بشكل معقول في أن العمیل قد قام بإجراء محظور بموجب ھذه االتفاقیة.

(ل) تشك الشركة بشكل معقول في أن العمیل أجرى تداوًال مسیًئا.
(م) تشك الشركة بشكل معقول في أن العمیل فتح حساب التداول بطریقة احتیالیة.

أوواحداتخاذمسبق،خطيإشعاروبدونوقتأيفيالمطلق،لتقدیرھاوفًقاللشركة،یجوزتقصیر،حالةحدوثحالةفي.23.2
أكثر من اإلجراءات التالیة:

(أ) إنھاء ھذه االتفاقیة على الفور دون إشعار مسبق للعمیل.
(ب) إلغاء أي منصب شاغر.



(ج) حظر الوصول إلى المنصة بشكل مؤقت أو دائم أو تعلیق أو حظر أي وظائف للمنصة.
(د) رفض إرسال أو تنفیذ أي طلب للعمیل.

(ھـ) تقیید نشاط تداول العمیل.
(و) في حالة االحتیال، إعادة األموال إلى المالك الحقیقي أو وفًقا لتعلیمات سلطات إنفاذ القانون في البلد المعني.

(ز) إلغاء األرباح المكتسبة من خالل التجارة التعسفیة.
(ح) إلغاء جمیع الصفقات التي نفذھا العمیل على الفور.

(ط) اتخاذ اإلجراءات القانونیة بشأن أي خسائر تتكبدھا الشركة.

والضماناتاإلقرارات.24
بالرجوعمعاملةإغالقأوبفتحفیھاتقوممرةكلفيمتكررةتعتبرالتالیةوالضماناتاإلقراراتمنكلأنعلىتوافقأنت.24.1

إلى الظروف السائدة في ذلك الوقت:
جمیعمنمضللةوغیرودقیقةوصحیحةكاملةتكونذلكبعدوقتأيوفيالتسجیلمرحلةأثناءإلیناالمقدمةالتسجیلبیانات (أ)

النواحي والشھادات المقدمة أصلیة؛
(ب) تتمتع بعقل سلیم، وعمرك القانوني، وكفاءتك القانونیة؛

یلیھا،ومااالتفاقیةھذهبموجبالتزاماتكوأداءمعاملةكلوفتحوتسلیمھا،العمیلاتفاقیةلتنفیذاألصولحسبمخولأنك(ج)
واتخذت جمیع اإلجراءات الالزمة لتفویض ھذا التنفیذ والتسلیم واألداء؛

فإنكبذلك،القیامخاللمنالتداول.منصةعلىصفقةلفتحعرًضاتقدمأنقبلأدناهالواردةالمعامالتعملكیفیةتفھمأنك(د)
تضمن أنك تفھم شروط وأحكام اتفاقیة العمیل وأي آثار قانونیة ومالیة لھا؛

الویبعلىالشركةموقععلىالموجودوالتحذیراتالمخاطرعناإلفصاحإشعاروفھمتقرأتأنك(ھـ)
https://www.evest.com/legal/en/EN- RISK_DISCLOSURE.pdf؛

وأنظمةوالبرمجیات،الصلة،ذاتواألجھزةالتداولمنصةوخصائصمواصفاتلفھمالمعقولةالخطواتجمیعاتخذتأنك(و)
معالجة البیانات وأنظمة االتصاالت والشبكات الالزمة للوصول إلى منصة التداول وتشغیلھا؛

(ز) أنت تتصرف بصفة أصیل ولیس كوكیل أو ممثل أو وصي أو نیابة عن شخص آخر.
حسبمفوًضاعنكنیابةالعمیلاتفاقیةفيیدخلالذيوالشخصسیكون،معاملةإغالقأوفتحفيیمثلكشخصأيأن(ح)

األصول للقیام بذلك نیابة عنك؛
و/أساسيسوقأيفيعضًواأوالمال،رأسغالبیةأساسيسوقأيفیھایمتلكشركةأوأساسي،سوقأيفيموظًفالست(ط)
ھذهتغطیھاالتيالمالیةاألدواتفيتتداولالتيالشركةتأمینأوائتمانأوبنكأيأوأساسيسوقأيفيمسجلةشركةأو

االتفاقیة بیننا؛
سعرأوسعرأيفيطفیفةأوو/زمنیةدقةعدمأيالستغاللأوالسكالبینجأوالمراجحةألغراضصفقةأيفيتدخللن(ي)

معروض على منصة التداول؛
وفیماالعمیلباتفاقیةیتعلقفیمامنكالمطلوبةالصلةذاتغیرھاأوالحكومیةوالموافقاتالتراخیصجمیععلىحصلتأنك(ك)

سیتموكانتشروطھاوجمیعالكاملوالتأثیرالمفعولساریةوالموافقاتالتراخیصوھذهالمعامالتإغالقأوبفتحیتعلق
االمتثال لھ؛

أومرسومأوقانونأيینتھكلنتكملھا،معاملةكلذلكفيبماالتداول،لمنصةواستخدامكاالتفاقیةوتنفیذوتسلیمتنفیذ(ل)
منأيبھاتتأثرأوبھاتلتزماتفاقیةأيأومقیًما،فیھاأنتالتيالقضائیةالوالیةفيعلیك،ساریةقاعدةأوداخليقانونأومیثاق

أصولك؛
منصوصھومابخالفمصرفيحسابأيمنبكالخاصالتداولحسابإلىأمواالًترسللناالستثنائیة،الظروفبخالف(م)

علیھ في بیانات التسجیل. سنحدد ما إذا كانت ھناك ظروف استثنائیة من وقت آلخر؛



أومستخدمةأوقانونيغیرنشاطأيعائداتمباشرةغیرأومباشرةطریقةبأيلیستالتداولفيالمستخدمةالعمیلأموال(ن)
یعتزم استخدامھا لتمویل اإلرھاب؛

االثنيفيشغلشخصمعتجاري)شریكأوقریبالمثالسبیل(علىعالقةأيلدیكولیسللسیاسةمعرًضاشخًصالست(س)
نموذجفيبالفعلذلكعناإلفصاحعدمحالةوفيصحیح،غیرأعالهالبیانكانإذابارًزا.عاًمامنصًباالماضیةشھًراعشر
خاللمرحلةأيفيذلكحدثإذاالشركةبإخطاروستقومممكنوقتأقربفيالشركةبإبالغتقومفسوفالحساب،فتحطلب

فترة سریان ھذه االتفاقیة تصبح شخًصا مكشوًفا سیاسًیا؛
الالمثالسبیلعلىذلك،فيبمابالمعلومات،الشركةتزودكأنعلىوتوافقاإلنترنتإلىمنتظًماوصوالًلدیكأنتؤكد(ع)

المتعلقةوالمعلوماتوالسیاساتاالتفاقیاتوھذهوالرسوموالتكالیفواألحكامالشروطعلىالتعدیالتحولمعلوماتالحصر،
بالطبیعة ومخاطر االستثمارات عن طریق نشر ھذه المعلومات على الموقع اإللكتروني و/ أو البرید اإللكتروني.

العمیلاتفاقیةفيآخرمكانأيفيأوالبندھذافيعلیھاالمنصوصوالضماناتاإلقراراتمنأليجانبكمنخرقأي.24.2
یجعل أي معاملة قابلة لإللغاء منذ البدایة أو یمكن إغالقھا من قبلنا بأسعارنا السائدة في ذلك الوقت، وفًقا لتقدیرنا المطلق.

التعویض.25
أونفقاتأوتكالیفأوخسائرأيعنمسؤولةجسیم،إھمالأومتعمدتقصیرأواحتیالوجودعدمحالةفيالشركة،تكونلن.25.1

أضرار تتكبدھا نتیجة أي عدم دقة أو خطأ في أي معلومات قدمتھا لك الشركة.
مسؤولیةأوأضرارأومطالباتأيوكالئھاأولھاالتابعةالشركاتأوموظفیھاأومسؤولیھاأومدیریھاأوالشركةتكبدتإذا.25.2

یتعلقفیماأوو/الخدماتبتوفیریتعلقفیماأوو/االتفاقیةلتنفیذنتیجةأوبالتنفیذیتعلقفیماتنشأقدوالتينفقات،أوتكالیفأو
أيتتحملالوكالئھاأولھاالتابعةالشركاتأوموظفیھاأومسؤولیھاأومدیریھاأوالشركةفإن(المنصات)،المنصةباستخدام

مسؤولیة من أي نوع، تقع على عاتقك مسؤولیة تعویض الشركة.
أضرارأومباشرةغیرأوعرضیةأوخاصةأوتبعیةخسائرأيعنتجاھكاألحوالمنحالبأيمسؤولةالشركةتكونلن.25.3

فیماتتكبدھاقدالتيالنفقاتأوالتكالیفأوالالحقة)السوقبحركاتیتعلقماذلكفي(بماالفرصةضیاعأواألرباحفيخسارةأو
یتعلق االتفاقیة أو توفیر الخدمات أو استخدام المنصة (المنصات).

واستخدامالخدماتلتوفیراالتفاقیةھذهبموجبللشركةالمدفوعةالرسومتجاھكللشركةالتراكمیةالمسؤولیةتتجاوزأالیجب.25.4
المنصة (المنصات).

المسؤولیةإخالء.26
یلي:مانضمنالالتحدید،وجھعلىنحن،.26.1
تفيالتداولمنصةوظائفومرافقأنمنالتأكدمسؤولیةعاتقكعلىتقعوبالتاليالفردیة،متطلباتكالتداولمنصةستلبي(أ)

بمتطلباتك؛
(ب) ستكون معداتك وبرامجك واتصاالتك متوافقة مع األجھزة والبرامج التي نستخدمھا لتوفیر منصة التداول؛

أخطاءأيوجودأنعلىوتوافقاألخطاءمنخالًیاأواألخطاءمنخالًیاأوآمًناأوانقطاعبدونالتداولمنصةاستخدامسیكون(ج)
بسیطة أو أخطاء ال یشكل انتھاًكا التفاقیة العمیل ھذه؛

(د) سنكون قادرین على منع تعطل الطرف الثالث وتشغیل منصة التداول؛
(ھـ) سیتم تصحیح األخطاء في منصة التداول؛ أو

(و) سنكتشف كل خطأ في منصة التداول.

اإلنترنت،الحصرالالمثالسبیلعلىذلكفيبماوالالسلكیة،السلكیةاالتصاالتمرافقعبرالبیاناتنقلفينتحكمالبأنناتقرأنت.26.2
كما أننا لسنا مسؤولین عن فشل االتصال أو التشوھات أو التأخیر عند التداول عبر اإلنترنت (عبر اإلنترنت أو خدمة الھاتف المحمول).



قدوبالتالي)OTC(وصفةبدونإجراؤھایتمبلبھا،معترفبورصةفيإجراؤهیتمالالتداولمنصةعلىبھتقومالذيالتداولبأنتقرأنت
تعرض العمیل لمخاطر أكبر من معامالت الصرف المنظمة (مثل مخاطر الطرف المقابل).

بأي:تتعلقأوعنناتجةخسارةأومسؤولیةأينتحملولنأیًضا،مسؤولیتنانخليفإنناھذا،وبموجب.26.3
(أ) تعطیل اتصاالتك باإلنترنت؛

أحداثأوإجراءاتعنأوالشبكاتخدماتأوسلعأوالخارجیةالجھاتبرامجعنكلًیاأوجزئًیاالناتجةاألمنیةاالنتھاكات(ب)
خارجة عن سیطرتنا المعقولة؛

وسیلةبأيلكنوفرھاأولكنقدمھافنیةوثائقأيأوالعمیل،اتفاقیةمعصارمبشكلتتوافقالالتيالتداولمنصةاستخدام(ج)
أخرى، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، على موقعنا اإللكتروني؛

عنخارجآخرسببأيأوالقاھرةالقوةلحدثنتیجةاالتفاقیةبموجبالتزاماتھامنأيأداءفيالشركةجانبمنإخفاقأي(د)
إرادتھا؛

(ھـ) أي شخص یحصل على بیانات اعتماد حسابك قبل إبالغ العمیل للشركة بإساءة استخدامھ؛
اإللكترونیة،العناوینذلكفيبماالمعلومات،إلىالوصولإمكانیةلدیھمالذینلھمالمصرحغیرالثالثوناألشخاص(و)

آخر،طرفأيأواألطرافبینأعالهوردمانقلیتمعندماالحساباعتمادوبیاناتالشخصیةوالبیاناتاإللكترونیة،واالتصاالت
باستخدام اإلنترنت أو مرافق اتصال الشبكة األخرى، والبرید، والھاتف، أو أي وسیلة إلكترونیة أخرى؛

(ز) أي من مخاطر اإلفصاح عن المخاطر والتحذیرات الموجودة على موقع الشركة على الویب؛
(ح) أي تغییرات في معدالت الضریبة.

(ط) أي أفعال أو إغفاالت (بما في ذلك اإلھمال واالحتیال) من جانب العمیل؛
(ي) إذا كنت تعتمد على وظائف مثل اإلیقاف المتحرك والمستشار الخبیر وأوامر وقف الخسارة؛

(ك) حدوث االنزالق السعري. و
(ل) تجسید مخاطر العملة.

التداول:لمنصةباستخدامكیتعلقفیمالكنقدمھاأخرىمعلوماتأومالیةبیاناتبأيیتعلقفیما.26.4
(أ) یتم تقدیم ھذه المعلومات فقط لتمكین العمیل من اتخاذ قراراتھ االستثماریة الخاصة وال ترقى إلى مستوى المشورة االستثماریة؛

(ب) لسنا مسؤولین إذا كانت أي من ھذه البیانات أو المعلومات غیر دقیقة أو غیر كاملة بأي شكل من األشكال ؛
(ج) لسنا مسؤولین أو مسؤولین عن أي إجراءات تتخذھا أو ال تتخذھا بناًء على ھذه البیانات أو المعلومات؛

(د) ستستخدم ھذه البیانات أو المعلومات فقط وفًقا لألغراض المنصوص علیھا في اتفاقیة العمیل؛
أونشرھاأوتوزیعھاإعادةأوالمعلوماتأوالبیاناتھذهإرسالبإعادةتقومولنلنا،مملوكةالمعلوماتأوالبیاناتھذه(ھـ)

الكشف عنھا أو عرضھا كلًیا أو جزئًیا إلى أطراف ثالثة باستثناء ما تتطلبھ اللوائح المعمول بھا؛ و
(و) ستستخدم ھذه البیانات أو المعلومات فقط بما یتوافق مع أي قوانین ولوائح ساریة.

المسؤولیةتحدید.27
عنا.نیابةالمتعمدالتقصیرأواالحتیالأوالجسیماإلھمالحاالتباستثناءخسارة،أيعنتجاھكمسؤولیننكونلن.27.1
عن:أمامنامسؤوالًستكون.27.2

(أ) أي خسارة (مباشرة أو غیر مباشرة) في اإلیرادات أو األرباح؛
(ب) أي خسارة (مباشرة أو غیر مباشرة) من المدخرات المتوقعة؛

(ج) أي خسارة (مباشرة أو غیر مباشرة) للشھرة أو الضرر الذي یلحق بالسمعة؛
(د) أي خسارة (مباشرة أو غیر مباشرة) لفرصة عمل أو ناجمة عن توقف العمل؛

(ھـ) أي خسارة (مباشرة أو غیر مباشرة) أو تلف في البیانات؛



باتفاقیةیتعلقفیماأوعنتنشأحالةكلفيخاصأوعقابيأونموذجيأوعرضيأوتبعيأومباشرغیرضررأوخسارة(و)
ذلك،بخالفأوالقانونبموجبآخر،ضررأيأواإلھمالأوالعقدلخرقنتیجةالحصرالالمثالسبیلعلىذلكفيبماالعمیل

وبغض النظر عما إذا كان أي من الطرفین یعرف أو لدیھ سبب لمعرفة إمكانیة الخسارة أو اإلصابة أو الضرر المعني.
ھذایرتكبھالذياالحتیاليالتحریفأواالحتیالعنالطرفینمنأيمسؤولیةیقیدأویحدأویستبعدماالفقرةھذهفيیوجدال.27.3

الطرف (أو أي شخص ینوب عنھ).
فيالقائمةالحقوقانتھاكاتعلىثالثلطرفالفكریةالملكیةحقوقانتھاكعنالمطبق،بالقدرمسؤولیتنا،تقتصرأنیجب.27.4

فانواتو.
التداول.منصةبتزویدیتعلقفیماومسؤولیاتنااللتزاماتناالكاملالمدىالعمیلاتفاقیةتحدد.27.5
عن:الناشئةوالخسائرالمطالباتجمیعمنذمتناإبراءویتمالمسؤولیةنتحمللن.27.6
الحساب،اعتمادبیاناتأوبكالخاصالتداولحسابإلىالوصولحقعلىیحصلشخصأيقبلمنإغفالأوفعلأي(أ)

سواء سمحت بھذا الوصول أم ال؛
(ب) التأخیر أو الفشل أو الخطأ من جانبك في تنفیذ أي تعلیمات معقولة قدمناھا لك؛

(ج) تعلیمات غیر دقیقة أو غیر كاملة تتلقاھا؛
سواءمالیة،بیاناتأليبكالخاصالتداولحسابإلىالوصولمعثالثطرفأيقبلمنأوقبلكمناستخدامأواعتمادأي(د)

إلكمال معاملة على منصة التداول أو ألي غرض آخر مھما كان.
أوخسائرأيعنمسؤولةجسیم،إھمالأومتعمدتقصیرأواحتیالوجودعدمحالةفيتكون،لنالشركةبأنالعمیلیقر.27.7

الالمثالسبیلعلىذلك،فيبماللعمیلمقدمةمعلوماتأيفيخطأأودقةعدمأينتیجةالعمیلیتكبدھاأضرارأونفقاتأوتكالیف
المنصوصالمحددةالظروففيمعاملةأيإغالقأوإبطالفيالشركةحقمراعاةمعمعامالت.بأيالمتعلقةالمعلوماتالحصر،

علیھا في ھذه االتفاقیة، تظل أي معاملة تتبع مثل ھذا الخطأ أو عدم الدقة صالحة وملزمة من جمیع النواحي لكل من الشركة والعمیل.

التداولتفاویض.28
خاللمنالتداولمنصةعلىجانبكمنمقدمةأنھایبدوأومقدمةتعلیماتأيعلىبناًءبالتصرفھذابموجبتفوضناأنت.28.1

استخدام بیانات اعتماد حسابك.
توافقأنتمنك.نتلقاھاتعلیماتأوكتابيأوإلكترونيأوشفھياتصالأيعلىاالعتمادھذا،بموجبتفوضناوأنتلنا،یحق.28.2

على أن:
دونالتعلیماتعلىبناًءالتصرفلنایحقالحساب،اعتمادبیاناتإدخالبعدالتداولمنصةإلىالدخولتسجیلبمجرد(أ)

االستفسار عن صحة التعلیمات والنظر في التعلیمات ذات القوة والتأثیر مثل األوامر المكتوبة التي قدمتھا؛
كلقبلالتوقیعاتأوتعلیماتكلصحةمنبالتحققیلزمناماالفقرةھذهفيیوجدالالتداول،منصةإلىالدخولتسجیلبعد(ب)

عملیة تداول؛ و
تبینلوحتىاحتیالیة،أوالئقةغیرأوبھامصرحغیرأوبھامصرحكانتسواءالتعلیمات،جمیعمخاطرتتحملأنیجب(ج)
واألضراروالرسوموالتكالیفالخسائرجمیعمنوتخلصناتعوضناأنیجبمنك.إذندونتقدیمھاتمقدالتعلیماتھذهأن

منشكلبأيضدنا،رفعھایتمقدالتيأونتحملھاأونعانیھاقدالتيكانتمھماوااللتزاماتوالمطالبوالدعاوىوالمصروفات
بناًءالتصرفرفضأومعلوماتأوتعلیماتأيعلىبناًءالتصرففيالتأخیرأوتصرفاتنامنالناشئةأوالمتعلقةاألشكال

علیھا.
أن:معقولبشكلنعتقدكناإذاتعلیماتأليوفًقاللتصرفواجبأيتحتنكونلنأعاله،وردممااالنتقاصدون.28.3

(أ) كان الشخص الذي قدم مثل ھذه التعلیمات یتصرف بما یتجاوز سلطتھ؛
(ب) التصرف بناًء على مثل ھذه التعلیمات من شأنھ أن ینتھك أي قانون أو قاعدة أو الئحة أو اتفاقیة العمیل؛ أو

یجوز،27.3الفقرةھذهبموجب(ب)و(أ)النقطتینضمنتقعأنھافيبعدفیمانشكمعاملةإلجراءعرًضاقبولناحالةفي(ج)
علىالصفقةمعالتعاملأوالتداولمنصةعلىالمعروضالسائدالسعرثمفيالمعاملةھذهإغالقإماالمطلق،لتقدیرناوفًقالنا،



أنھیزعمشخصأيسلطةعنلالستعالمجانبنامنالتزامأنھعلىالفقرةھذهفيشيءأيتفسیریتملنالبدایة.منذباطلةأنھا
یمثلك.

كانتإذاالھاتفعبرأوفقط،التداولمنصةخاللمنالطلب)ذلكفي(بمامعاملةإغالقأولفتحعرضأيتقدیمیتمأنیجب.28.4
أوالفاكسطریقعنالمرسلةالعروضذلكفيبمامعاملة،إغالقأولفتحالمكتوبةالعروضقبولیتملنكذلك.التداولمنصة

البرید اإللكتروني أو الرسائل النصیة.
علىبناًءالتصرفلنافیجوزھذه،العمیلاتفاقیةمن2.4الفقرةمعیتوافقمابخالفمعاملةإغالقأولفتحعرًضاتلقیناإذا.28.5

أوخطأأيبسببتتكبدھاأوتعانیھاتكلفةأوضررأوخسارةأيعنمسؤولیننكونلنذلكومعالمطلق،لتقدیرناوفًقاالعرض،ھذا
تأخیر أو إغفال في تصرفنا أو رفض التصرف بناًء على ھذا العرض.

الطرفینبینالعالقة.29
فسوفكتابًیا،ذلكخالفعلىنتفقلمماأنھیعنيھذاشخص.أليكوكیلولیسأصیلبصفةمعنامعاملةكلتفتحسوف.29.1
معاملةكلبموجبالتزاماتكتنفیذعنوشخصيمباشربشكلمسؤوالًوستكوناألغراضلجمیععمیلناأنكعلىمعكنتعامل

كعمیلالشخصھذانقبلفلنال،أملناالشخصھذابتحدیدقمتسواءعنھ،نیابةأوآخربشخصیتعلقفیماتتصرفكنتإذاتبرمھا.
لنا ولن نقبل أي التزام تجاھھ ما لم یتم االتفاق على خالف ذلك كتابًیا على وجھ التحدید.

المصالحتضارب.30
اإلفصاح،خاللمنعمالئھالجمیعالعادلةالمعاملةضمانالشركةعلىیتعینالمصالح،فيتضاربظھورحالةفي.30.1

مصالحعلىعادلغیربشكلمصالحھاتضعأنللشركةیجوزالذلك.غیرأوالتصرفورفضللسریة،الداخلیةوالقواعد
عمالئھا.

علىیجبمصالحھا،فوقمصالحھستضعالشركةأنمعقولبشكلوصحیحبشكلإبالغھتمالذيالعمیلیتوقععندما.30.2
الشركة أن ترقى إلى ھذا التوقع.

التضاربھذاعنالكشفیتملمماللعمیل،المستحقالعنایةواجبمعتتعارضقدمعاملةأيفيالدخولللشركةیجوزال.30.3
معالتعاملیجبالعمالء،طلباتمعالسوقفيالمشاركونیتعاملعندماالخصوصوجھعلىالمعاملة.علىالعمیلووافقللعمیل

ھذه الطلبات بشكل مناسب ومع المراعاة الواجبة لمصالح العمیل الفضلى.

واللغةالمكتوبةاإلشعاراتوالتواصل.31
(بخالفآخراتصالأوطلبأوإشعارأيإرسالیجباالتفاقیة،ھذهفيالتحدیدوجھعلىذلكخالفعلىینصلمما.31.1

أيإلى(أوأدناهالشركةعنوانإلىاالتفاقیةبموجبالعمیلقبلمنالشركةإلىأدناه)31.2للفقرةوفًقافقطتقدیمھایتمالتياألوامر
أوفانواتو،فينشرهتمإذاالنشرأواإللكتروني،البریدطریقعنالغرض)لھذاللعمیلآلخروقتمنالشركةتحددهقدآخرعنوان
فيفعلًیاالشركةتستلمھاعندمافقطتسلیمھاتمتمأنھویعتبرالتجاريالسریعالبریدخدمةأوفانواتو،خارجنشرهتمإذاالجويالبرید

تفاصیل االتصال التي تظھر في الصفحة األولى.
العندمافقطأخرى.وسیلةبأيالشركةإبالغیجوزوالالتداولمنصةعلىالطلباتوضعیجبأنھوالمفھومعلیھالمتفقمن.31.2

تعمل المنصة، یمكن تقدیم الطلبات عبر الھاتف.
أوللمنصةالداخليالبریدأواإللكترونيالبریدالتالیة:الطرقمنأياستخدامللشركةیجوزالعمیل،معالتواصلأجلمن.31.3

الفاكس أو الھاتف أو البرید أو خدمة البرید التجاري أو البرید الجوي أو موقع الشركة اإللكتروني أو المنطقة الشخصیة.
العمیلفإنثم،ومنبھ.الخاصةالتسجیلبیاناتعلىالموجودةاالتصالتفاصیلعلىبالعمیلاالتصالالشركةعلىیجب.31.4

ملزم بإخطار الشركة على الفور بأي تغییر في تفاصیل االتصال الخاصة بالعمیل.



إرسالأوللمنصةالداخليالبریدأواإللكترونيالبریدالعمیل:إلىالشركةمنخطيإشعاربمثابةالتالیةاالتصالطرقتعتبر.31.5
الفاكس أو البرید أو خدمة البرید التجاري أو البرید الجوي أو موقع الشركة على الویب.

البریدخدمةأوالبریدأوالفاكسأواإللكترونيالبریدالشركة:إلىالعمیلمنخطيإشعاربمثابةالتالیةاالتصالطرقتعتبر.31.6
التجاري أو البرید الجوي أو البرید التجاري.

مستلمة:ذلك)إلىوماوالتقاریروالبیاناتوالتأكیداتواإلشعارات(المستنداتالعمیلإلىإرسالھایتماتصاالتأيتعتبر.31.7
البریدیكونأنبشرطاإللكترونيبالبریدإرسالھابعدواحدةساعةغضونفياإللكتروني،البریدعبرإرسالھاتمإذا(أ)

اإللكتروني قد غادر من منظور الشركة.
(ب) إذا تم إرسالھا عن طریق البرید الداخلي للمنصة، فور إرسالھا.

بواسطةالرسالةاستالمیؤكدبھالخاصالفاكسجھازمناإلرساللتقریرالمرسلاستالمعندبالفاكس،اإلرسالحالةفي(ج)
جھاز الفاكس الخاص بالمستلم.

(د) إذا تم إرسالھا عن طریق الھاتف، بمجرد االنتھاء من المحادثة الھاتفیة.
(ھـ) إذا تم إرسالھا عن طریق البرید، بعد سبعة أیام تقویمیة من نشرھا.

(و) إذا تم إرسالھا عبر خدمة البرید السریع التجاریة، في تاریخ توقیع المستند عند استالم ھذا اإلشعار.
(ز) إذا تم إرسالھا عن طریق البرید الجوي، بعد ثمانیة أیام عمل من تاریخ إرسالھا.

(ح) إذا تم نشره على موقع الشركة، في غضون ساعة واحدة بعد نشره وإرسال برید إلكتروني لإلشعار ذي الصلة إلى العمیل.
(ط) إذا تم نشرھا على الصفحة الشخصیة، فور نشرھا.

قدآلخر،وقتمنللشركة.الرسمیةاللغةوھياإلنجلیزیة،اللغةھيخاللھامنالشركةمعالتواصلللعمیلیجوزالتياللغة.31.8
بھذهالشركةمعللتواصلمالءمةأكثرأنھالعمیلیجدقدالحالةھذهوفيللعمیل،األماللغةیتحدثونموظفینبتوظیفالشركةتقوم

أوالترجمةاإلنجلیزیة.باللغةتكونأنیجبالشركةتقدمھاالتيوالمعلوماتالمستنداتجمیعأنالواضحمنذلك،ومعاللغة.
علىقانونيتأثیرأيلھایكونأوالشركةتلزموالفقطإعالمیةألغراضھياإلنجلیزیةغیرأخرىبلغاتالمقدمةالمعلومات
إلىالرجوعأیًضاالعمیلعلىویجبفیھاالواردةالمعلوماتبصحةیتعلقفیماالتزامأومسؤولیةأيالشركةتتحملوالاإلطالق،

نسخة اللغة اإلنجلیزیة والموقع اإللكتروني للحصول على معلومات عن الشركة وسیاساتھا.

الكاملاالتفاق.32
أواتفاقیةأيتلغيإنھامعھا.التعاملیتمالتيبالمسائلیتعلقفیمااألطرافبینوالتفاھمالكاملةاالتفاقیةالعمیلاتفاقیةتحدد.32.1

تفاھم سابق بینك وبیننا فیما یتعلق بموضوعھا.

للفصلالقابلیة.33
أوقانونيغیرأوللتنفیذقابلغیرقضائياختصاصذاتمحكمةأيقبلمناالتفاقیةھذهمنجزءأياعتبارحالةفي.33.1

البدایة،منذاالتفاقیةھذهمنمستبعًداالجزءھذااعتبارفسیتمتنظیمیة،جھةأوسوقأليقانونأوالئحةأوقاعدةأيمعیتعارض
أوشرعیةأواالتفاقیةمنالمتبقیةاألحكامتنفیذقابلیةأووشرعیةمطلًقاالحكمتضمینیتململوكماوإنفاذھااالتفاقیةھذهتفسیروسیتم

صالحیة أو قابلیة إنفاذ ھذا الحكم وفًقا للقانون و/ أو اللوائح الخاصة بأي دولة أخرى االختصاص القضائي، یجب أن ال تتأثر.



التنازل.34
أوالحقعنتنازالًیشكللنالعمیلاتفاقیةفيعلیھمنصوصتعویضأوحقممارسةفيتأخیرأيأوممارسةفيإخفاقأي.34.1

خرقأيعنتنازالًالعمیلاتفاقیةشروطمنأيخرقعنالتنازلیشكلالأخرى.تعویضاتأوحقوقأيعنتنازالًأوالتعویض
آخر ولن یؤثر على الشروط األخرى التفاقیة العمیل.

لیستالعمیل)اتفاقیةفيعلیھمنصوصھوما(باستثناءوتراكمیةالعمیلاتفاقیةفيعلیھاالمنصوصوالتعویضاتالحقوق.34.2
حصریة ألي حقوق أو تعویضات منصوص علیھا في القانون.

تحذیرأيیعتبرومتعددة.مشتركةاالتفاقیةبموجبوااللتزاماتالمسؤولیاتتكونأكثر،أوشخصینمنالعمیلیتألفعندما.34.3
أيیعتبرالعمیل.یشكلونالذیناألشخاصجمیعإلىإرسالھتمقدالعمیلیشكلونالذیناألشخاصأحدإلىتوجیھھیتمآخرإشعارأو

طلب یقدمھ أحد األشخاص الذین یشكلون العمیل أنھ قد تم تقدیمھ من قبل جمیع األشخاص الذین یشكلون العمیل.

الملكیةنقل.35
أوالقانونبموجبسواءالعمیل،اتفاقیةبموجبالتزاماتكمنأيتفویضأونقلھاأوحقوقكمنأيعنالتنازللكیجوزال.35.1

غیر ذلك، سواء على أساس دائم أو مؤقت إلى طرف ثالث، دون موافقة خطیة مسبقة منا.

والنزاعاتالشكاوي.36
علىعلیھاالعثوریمكنوالتيالشركة،إجراءاتاتباعفعلیھشكوى،عناإلبالغفيالعمیلرغبإذا.36.1

https://www.evest.com/legal/en/EN- Complaint_Policy.pdf.
وعنواإلنصافالنیةحسنأساسعلىالمسألةحلمحاولةعلىالطرفانیتفقصراحة،االتفاقیةھذهتغطیھاالحالةنشأتإذا.36.2

طریق اتخاذ مثل ھذا اإلجراء بما یتفق مع ممارسات السوق.
.VFSCفيشكوىتقدیمللعمیلیجوزأنھالمالحظفمنللشركة،النھائيالقرارعنراضًیاالعمیلیكنلمإذا.36.3

أعاله.إلیھاالمشارالشكاويإجراءاتاستخدامأوبوجودمتأثرغیرقانونيإجراءاتخاذفيالعمیلحقیظل.36.4

المتعددةالحساباتأصحاب.37
أوتحذیرأيیعتبرومتعددة.مشتركةاالتفاقیةبموجبوااللتزاماتالمسؤولیاتتكونأكثر،أوشخصینمنالعمیلیتألفعندما.37.1
طلبأيیعتبرالعمیل.یشكلونالذیناألشخاصجمیعإلىإرسالھتمقدالعمیلیشكلونالذیناألشخاصأحدإلىتوجیھھیتمآخرإشعار

یقدمھ أحد األشخاص الذین یشكلون العمیل أنھ قد تم تقدیمھ من قبل جمیع األشخاص الذین یشكلون العمیل.
عنھ،ینوبمنأوالشركةبھاتحتفظالتياألموالجمیعفإنالعمیل،یشكلونالذیناألشخاصألحدالعقليالعجزأوالوفاةحالةفي.37.2

ستكون لصالح الناجي (الناجین) وبطلب جمیع االلتزامات والمسؤولیات المستحقة إلى الشركة سیكون مستحًقا على الناجین (الناجین).

القضائيواالختصاصالحاكمالقانون.38
لالختصاصالخضوععلىونحن)(أنتونتفق،فانواتولقوانینإنفاذھاوإمكانیةوتأثیرھاوبناءھاالعمیلاتفاقیةتفسیریخضع.38.1

لقوانینتخضعالتداولمنصةعلىتتمالتيالمعامالتجمیعأنعلىتوافقأنتالنزاعات.فيللبتفانواتولمحاكمالحصريالقضائي
فانواتو بغض النظر عن موقع المستخدم المسجل.



یتمحیثالمالیین،المتعاملینعملتحكمأخرىعامةسلطاتوأيبھاالمعمولللوائحالعمیلعننیابةالمعامالتجمیعتخضع.38.2
وقواعدبھا،المعمولللوائحاالمتثاللضمانضروریةتراھاتدابیرأياتخاذتتجاھلأوتتخذأنللشركةیحقآلخر.وقتمنتعدیلھم

السوق ذات الصلة. یجب أن تكون ھناك أي تدابیر یتم اتخاذھا وتكون ملزمة للعمیل.



الملحق - شروط تداول العمالت األجنبیة والعقود مقابل الفروقات
ِنَطاق .1

معالمتاحةاألساسیةاألصولأنواعلجمیعالفروقاتمقابلللعقودالمالیةاألدواتفيیتداولونالذینالعمالءعلىفقطالملحقھذاینطبق1.1
والسلعاآلجلةالعقودالثمینة،أواألساسیةالمعادناألسھم،مؤشراتاألجنبیة)،العمالت(لعقودالعمالتأزواجمثلآلخروقتمنالشركة

واألسھم ومؤشرات األسھم.

واإلغالقالفتحمعامالتأوامر/.2

منصةحددتھالذيبالسعربیع،أوشراءصفقةفتحإماعلیكیجبالتداول،منصةعلىفروقاتوعقودفوركسفيصفقةفتحأجلمن.2.1
األصلالبیع)،حالة(فيالشراءأوالشراء)،حالة(فيالبیعتعرضأنإماعلیكیجبالصفقة،إغالقأجلمنالصفقة.ھذهوقتفيالتداول

أوالمعامالتنقلیمكنالالختامي.العرضھذاوقتفيالتداولمنصةتحددهالذيبالسعرالمفتوحة،الصفقةھذهتغطیھالذياألساسي
الصفقات المفتوحة إلى مزودي الفوركس وعقود الفروقات اآلخرین أو منصاتھم.

شراءعملیةفتحعندبأنھتقرأنتالتداول.منصةعلىتداولھیتمأساسيأصللكلبیعوسعرشراءأسعارعرضالتداولمنصةستوفر.2.2
بیععملیةفتحعندأنھأیًضاتقرأنتاألساسي.األصلھذالشراءالتداولمنصةتحددهالذيبالسعرإالبذلكالقیاملكیجوزالبیع،إغالقأو

أو إغالق عملیة شراء، ال یجوز لك القیام بذلك إال بالسعر الذي تحدده منصة التداول لھذا األصل األساسي.
ھذهمثلفتحوقتفيالسوق")("طلبالتداولمنصةعلىمتاحسعربأفضلصفقةلفتحعرضتقدیملكیحقالتداول،منصةعلى2.3

المعاملةبھتكتملالذيالسعریكونالقدالسوق،بأمریتعلقفیمامحدد").("أمرصفقةلفتحعرضتقدیممعیًناسعًراتحددلمماالصفقة،
السعرمنأعلىسعرأوأقلبسعرسوقأمرلفتحعرضكقبولیجوزأنھعلىتوافقأنتالطلب.تقدیمعندالمعروضالدقیقبالسعردائًما
فسیتمسوق،أمرفتحاخترتإذاآلخر.وقتمنالتداولمنصةفيمحددھوكمامعیننطاقضمنبك،الخاصالسوقطلبفيحددتھالذي

قبول عرضك بأفضل سعر ممكن معروض على منصة التداول.
أنھعلىتوافقأنتالطلب.تقدیمعندالمعروضالدقیقبالسعردائًماالمعاملةبھتكتملالذيالسعریكونالقدمحدد،بأمریتعلقفیما2.4

كمابكالخاصالحدأمرفيحددتھالذيالسعرمنالبیع،حالةفيأعلىسعًراأوالشراء،كانإذاأقلبسعرحدأمربفتحعرضكقبولیجوز
وقتأيفيعرضك.فيحددتھالذيبالسعرعرضكقبولیتمفقدمحدد،أمرفتحعرضتإذاآلخر.وقتمنالتداولمنصةفيمحددھو
ممكنسعربأفضلعرضكقبولفسیتممحدد،أمرفتحاخترتإذاإضافیة.مسؤولیةأيدونالتحدیدأمرإلغاءیمكنكالتحدید،أمرقبولقبل

معروض على منصة التداول.
یظھرالفروقاتوعقوداألجنبیةالعمالتأنواعمننوعلكلالتداولساعاتخاللبھا)مسموًحاكان(إذاوتغییرھاالطلباتتقدیمیمكن2.5
خارجالشركةقبلتھاإذامركزفتحأوامرأنعلىالعمیلیوافقآلخر.وقتمنالشركةمنالمعدلةبصیغتھ،الویبعلىالشركةموقععلى

ساعات التداول قد ال تكون قادرة على التنفیذ في حالة عدم تداول السوق بالسعر المنصوص علیھ بمجرد بدء ساعات التداول.

إلىالمفتوحةالمراكزجمیعترحیلسیتماالقتضاء).(حسبالتالیةالتداولجلسةخاللساریةتظلتنفیذھا،یتملمالتيالمعلقة،األوامر.2.6
سیتمالمفتوح.الفوريالمركزإغالقفيالشركةحقوقمراعاةمعالصلة،ذاتاألساسیةالسوقفيالعملإغالقعندالتاليالعملیوم

ترحیل أي مراكز آجلة مفتوحة عند انتھاء الفترة ذات الصلة إلى الفترة التالیة ذات الصلة وفًقا لحقوق الشركة في إغالق المركز المفتوح.
إلغاؤھا.وسیتمالمفعولساریةتظلولنلملئھا،كاٍفحجموجودعدمبسببالسوقأوامرتنفیذیتملم.2.7
الطلب،صالحیةوقتتحدیدیتملمإذاالعمیل.قبلمنمحددھوكماالمحدد،الطلبووقتلنوعوفًقاصالحةالطلباتتكونأنیجب.2.8

إلىالتداولحسابرصیدوصلإذاالمعلقةالطلباتكلأوواحدحذفللشركةیجوزذلك،ومعمحددة.غیرلفترةصالًحایكونأنفیجب
الصفر.

تنفیذھا.قبلاألوامربإزالةالعمیلیقومقد2.9
التداول).رمزعلى(اعتماًدامعینمستوىمنمسافةأعلىأنھاطالمااألرباحوجنيالخسارةإیقافأوامرتغییریمكن.2.10



الصالحیة،انتھاءتغییرأجلمنتنفیذه.قبلالمعلقاألمرتعدیلأوحذفأوالمعلقةالطلباتصالحیةانتھاءتاریختغییرللعمیلیجوز.2.11
سیحتاج العمیل إلى إلغاء الطلب ووضع طلب جدید.

التالي:النحوعلىالعمالتعلىالفروقاتمقابلوالعقوداألجنبیةالعمالتطلباتتنفیذیتم.2.12
المعلنة؛باألسعار)T/P(األرباحجنيأوامرتنفیذیتمأ.

األولى؛السوقبأسعار)S/L(الخسارةإیقافأوامرتنفیذیتمب.
األولى؛السوقبأسعاراإلقفاللصفقاتالمحددة)S/L(الخسارةإیقافأوامرتنفیذیتمج.

د. یتم تنفیذ أوامر الحد باألسعار المعلنة؛
ه. یتم تنفیذ أوامر وقف الشراء وإیقاف البیع لفتح المركز بأسعار السوق األولى.

علىویوافقالعمیلیقرالغایة،لھذهتحقیقاانزالق.یحدثوقدإرشادیةأسعارعروضھيالعمیلمنصةفياألسعارأنالمفھوممن.2.13
ما یلي:

وجنيالخسارةإیقافأوامرذلكفي(بماأمرتنفیذضمانللشركةیمكنالإرادتھا،عنخارجةوعواملالسوقلتقلباتنظًراأ.
فياألصلفيالعمیلحددهمماأسوأبسعرالطلبإغالقیتمقدالمثال،سبیلعلىالعمیل.طلبفيالمحددالمستوىعلىاألرباح)

مثل ھذا األمر (أي االنزالق السالب). في مثل ھذه الحالة، ستقوم الشركة بإغالق الصفقة بأفضل سعر تالي.
إلىالسعرفيالتحسنھذاتمریرللشركةیمكناإلیجابي)،االنزالق(أيالعمیللصالحاألساسياألصلسعریتحركعندماب.

العمیل.

إعادةالشركةسترسلآخر،سببأيأوالحجمأوبالسعرتتعلقألسبابالطلب،فيقدًماالمضيعلىالشركةقدرةعدمحالةفي.2.14
العمیلوسیحتاجالطلبرفضسیتمالعمیل).یطلبھالذيالسعریتوفرحتىمعھالتعاملفيیرغبالذي(بالسعرالعمیلإلىاألسعارعرض

إلى تقدیم طلب آخر.
التيالعادیةالتداولساعاتخارجالفروقاتمقابلالعقودمنبأيیتعلقفیماالعمیلأوامرلتنفیذبالترتیبملزمةالشركةتكونلن.2.15

تظھر على موقع الشركة على الویب.

والحدودالتوقف .3

لشروطوفًقااألرباح،وجنيالخسارةإیقافأمرخاللمنالصفقةإغالقسعربتحدیدلكالسماحالخاص،لتقدیرناوفًقالنا،یجوز.3.1
اتفاقیة العمیل وأي شروط وأحكام أخرى قد ننفذھا من وقت آلخر.

حسباألرباح"،"جنيسعرأوالخسارة""إیقافبسعرالصفقةبإغالقھذابموجبتفوضنافإنكلطلبك،وقبولناعرضكعلىبناًء3.2
الصفقةإغالقالخاص،لتقدیرناوفًقالنا،یجوز.إخطارك.دونأوالتعلیماتمنمزیددونالطلب،فيعلیھمتفقھولماووفًقااالقتضاء،

عندما یساوي السعر المعروض من قبلنا على منصة التداول السعر المقبول من قبلنا لمثل ھذا الطلب أو یتجاوزه.
خاللاألرباح"،"جنيوالخسارة""إیقافأمرذلكفيبمامعاملة،إغالقأوفتحبطلبلكنسمحأنالخاص،لتقدیرناوفًقالنا،یجوز3.3
أنتالمحددة.الزمنیةالفترةھذهخاللالصفقةإغالقالخاصلتقدیرناوفًقالنافیجوزالطلب،ھذامثلقبلناإذاأنت.تحددھامحددةزمنیةفترة
متفقأخرىقیودأليذلكبخالفتمتثلالالتيأوالمحددةالزمنیةالفترةھذهخارجالمعاملةھذهبإغالقملزمینلسناأنناعلىوتوافقتقر

علیھا فیما یتعلق بھذه الصفقة.
السعرمستوىبأنتقرأنتالخسارة.إیقافبأمریتعلقفیمامتحركإیقافأمرلوضععرضقبولالخاص،لتقدیرناوفًقالنا،یجوز.3.4

اإلیقافیزالالبینمالصالحك.التداولمنصةعلىالسوقیتحركحیثتعدیلھیتمقدالخسارةإیقافأمرفيعلیھالمنصوصاألصلي
لصالحكالتداولمنصةعلىاألقلعلىواحدةنقطةبمقدارالسوقفيتغییركلأنعلىتوافقفإنكالمفعول،ساريبكالخاصالمتحرك
النقطةفيالتغییراتتقریبسیتمنقطة.واحدة.مئویةنسبةمنمائةبمقدارالمتحركاإلیقافمستوىلرفعجانبكمنجدیًداعرًضاسیشكل

إلى أقرب قیمة مطلقة بعملتك األساسیة بناًء على بلدك األصلي، كما ھو محدد في منصة التداول.



فيالمحددالمستوىعلىاألمرتنفیذضمانیمكنناالسیطرتنا،عنخارجةوعواملالسوقلتقلباتنظًراأنھعلىوتوافقتقرأنت3.5
الصفقةبإغالقسنقومالحالة،ھذهمثلفياألمر.ھذامثلفياألصل.فيحددتھمماأسوأبسعراألمرإغالقیتمقدالمثال،سبیلعلىطلبك،
ھذاوراءالكامناألساسياألصلسعرینخفضقدالشراء،حالةفيالخسارة،إیقافبأمریتعلقفیماالمثال،سبیلعلىتالي.سعربأفضل
األساسياألصلسعریرتفعقدالبیع،حالةفياإلطالق.علىالسعرھذاإلىالوصولدونالخسارة،إیقافسعردونماإلىفجأةاألمر

الكامن وراء ھذا األمر فجأة فوق سعر إیقاف الخسارة، دون الوصول إلى ھذا السعر على اإلطالق.
السعرارتفعأوالشراءأثناءالسعرانخفضإذاالمثال،سبیل(علىلصالحكاألساسياألصلسعریتحركحیثاألرباحبجنيیتعلقفیما3.6
فيالمثال،سبیلعلىإلیك.األسعارفيالتحسنھذاتمریر)بذلك)القیامعلینایتعینال(ولكنذلكیمكنناأنھعلىتوافقفأنتالبیع)،أثناء
علىالسعرھذاإلىالوصولدوناألرباح،جنيسعرفوقفجأةاألمرھذاوراءالكامناألساسياألصلسعریرتفعقدالشراء،حالة

ھذاإلىالوصولدوناألرباح،جنيسعردونماإلىفجأةاألمرھذاوراءالكامناألساسياألصلسعرینخفضقدالبیع،حالةفياإلطالق.
السعر على اإلطالق.

منتجعلقدالسوقظروفألنالمقصودة،للمبالغالخسائرمنبالضرورةیحدلنالخسارةإیقافأمروضعأنعلىالعمیلیوافق3.7
المستحیل تنفیذ مثل ھذا األمر بالسعر المحدد وال تتحمل الشركة أي مسؤولیة على اإلطالق.

یتمالخبیرالمستشارأوو/المتحركالوقتمثلالعمیلتداوللمنصةإضافیةوظائفتستخدمالتيالتداولعملیاتأنعلىالعمیلیوافق3.8
تنفیذھا بالكامل تحت مسؤولیة العمیل، ألنھا تعتمد بشكل مباشر على منصة التداول الخاصة بھ وال تتحمل الشركة أي مسؤولیة على اإلطالق.

مقایضات)(أوقسط .4

ذاتاألساسیةالسوقإغالقیتمعندمااألسبوعنھایةعطلةخاللأواألساسیةالسوقفيالتداولیومنھایةفيتعقدھامفتوحةمعاملةأي4.1
التالي،العملیومإلىالمعامالتھذهمثلتحویلعندبأنھتقرأنتالتلقائي.اإلغالقلتجنبالتاليالعملیومإلىتلقائًیاتحویلھایتمالصلة،

المركزقیمةمنثابتةمئویةنسبةھوالتأمینقسطمبلغ("المتداول").المعاملةبھذهیتعلقفیماحسابكمنمبادلةقسط/خصمأوإضافةستتم
األصولوفروقالفائدة،وأسعاربیع،أوشراءھيالمعاملةكانتإذاماأخرى،أموربینمنذلكفيبماالعواملمنعددإلىویستند

رابطفيأساسيأصللكلمبادلةالقسط/عرضیتمبالسوق.الصلةذاتاألخرىاالقتصادیةوالعواملالیومیةاألسعاروتقلباتاألساسیة،
"التفاصیل" لكل أصل أساسي محدد على منصة التداول.

الممیز.باألصلدرایةعلىبأنكتقرفإنكمعین،أساسيألصلمعاملةستفتحكنتإذاماتحدیدعند4.2
علیھاتراكمتمفتوحةمعامالتأليبكالخاصالتداولحسابإلىأومنمقایضةقسط/طرحأوإلضافةھذابموجبتفوضناأنت4.3

عالوة/ مقایضة، وفًقا للسعر المطبق علیھا، كل یوم في وقت التحصیل المحدد في منصة التداول لكل أصل أساسي فردي، حسب االقتضاء.
الصالحیةانتھاءمعامالت .5

معینة.ألداةالصالحیةانتھاءووقتتاریختحدیدوالمطلق،الخاصلتقدیرناوفًقالنا،یجوز5.1
أساسي.أصللكلالتفاصیلرابطفيالتداولمنصةعلىعرضھفسیتممعین،أساسيألصلالصالحیةانتھاءتاریختحدیدحالةفي5.2

تقع على عاتقك مسؤولیة إعالم نفسك بتاریخ ووقت انتھاء الصالحیة.
المعاملةإغالقفسیتمھذا،الصالحیةانتھاءتاریخقبلصالحیة،انتھاءتاریخلھأساسيبأصلیتعلقفیمامفتوحةمعاملةتغلقلمإذا5.3

ووقتتاریخقبلمباشرةالتداولمنصةعلىعرضھتمسعرآخرسیكونبسعرالصفقةإغالقیجبالصالحیة.انتھاءتاریخعندتلقائًیا
انتھاء الصالحیة المعمول بھما.

الفروقات .6

الموقعأوو/التداولمنصةعلىتظھرمتغیرةأسعارفروقلھاالشركةلدىالمتاحةالفروقاتمقابلوالعقوداألجنبیةالعمالتجمیع6.1
اإللكتروني.

السوق.ظروفعلىوتعتمدثابتةلیستالویبعلىالشركةموقععلىالعقدمواصفاتفيالمحددةاألسعارفروق6.2



الرافعة  .7

یمكنآخرمستوىأيأوالفروقات،لعقوداألساسیةاألداةعلىاعتماًدا،400إلىیصلالمالیةللرافعةأقصىحًدالعمالئھاالشركةتقدم.7.1
طلبھمعلىبناًءأعلىمالیةبرافعةالعمالءتزویدیتمقداإللكتروني.وموقعھاالشركةتداولمنصةعلىلكوإتاحتھآلخروقتمنتعدیلھ
یرجىالشركة،تقدمھاالتياألدواتجمیعفيالمقدمةالمالیةالرافعةحولالمعلوماتمنلمزیدالطلب.ھذاعلىالشركةموافقةعلىوبناًء

الرجوع إلى موقعنا على اإلنترنت.

السوقحركةفإن،1:30مالیةبرافعةتداوللمركزبالنسبةالمثال،سبیلعلىالخسارة.احتماالتمنالمالیةالرافعةاستخدامیزید7.2
التوالي.على٪15بنسبةخسارةأوزیادةإلىستؤدي٪0.5بنسبةالمعاكسةاإلیجابیة/

موقععلىالموضحةللشروطوفًقامسبق،إشعاردونأقل)مالیةرافعةتوفیر(أيالتداوللحسابالمالیةالرافعةتغییرللشركةیحق.7.3
#/https://www.evest.com/start-trading/trading-feesبالشركةالخاصالویب

منالعمیلبھایقومالتيالمالیةالرافعةفيالتغییروكذلكالشركة،وضعتھاالتيللقواعدوفًقاالمالیةالرافعةفيالتلقائيالتغییرسیؤدي.7.4
خالل مساحتھ الشخصیة إلى إعادة حساب متطلبات الھامش لجمیع مراكز العمیل.

للشركة:یحق7.5
منسیخففبذلكالقیامأنمنالشركةتأكدتإذاالعمیلتداولحساباتعلىدینامیكيبشكلالمالیةالرافعةمستوىخفض(أ)

المفتوحةالمعامالتعلىالتغییرھذاسیؤثرالھامة.اإلعالناتأواألحداثبسببالمتطرفةالسوقتحركاتعنالناشئةالمخاطر
وسیطفيالشركةقبلمنإخطارھاسیتموالتيالمالیة،الرافعةمستوىخفضعناإلعالنبعدفتحھاسیتمالتيالمعامالتوكذلك

دائم مثل البرید اإللكتروني.
األخبارأوو/الكلياالقتصادأحداثقبلالھامشمتطلباتحجمزیادةأوو/المعروضةالمالیةالرافعةمستوىمنالحد(ب)

القادرة على التأثیر بشكل كبیر على أسعار األدوات المالیة.
ضروریةتنظیمیةمتطلباتألياالمتثالأجلمنالھامشمتطلباتحجمزیادةأوو/المقدمةالمالیةالرافعةمستوىمنللحد(ج)
القصوىالمستویاتمنأعلىمستوىإلىالمالیةالرافعةتغییریمكنالالعمیل.اختصاصضمنأوالشركةاختصاصضمنتقع

المحددة لكل نوع منتج حسب اللوائح الحالیة.

https://www.evest.com/start-trading/trading-fees#/

