
الشروط واألحكام الخاصة بالمتاجرة بالعمالت )الفوركس(
االتفاقية ومنصات التداول. 1

إلیھ . 1.1 یُشار  )و   Swissquote Bank Ltd المحدودة  سویسكوت  بنك  یقدم 
وغیرھا  الثمینة  والمعادن  العمالت  تداول  بغرض  تداول  منصات  بـ»البنك«( 
الحال-  علیھ  یكون  ما  –بحسب  تشمل  والتي  المساعدة  المالیة  األدوات  من 
وخیارات   )“CFD“, “Contract for Differences“( الفروقات   عقود 
العملة (و یُشار إلیھا كلھا بـ»أدوات الفوركس«) مثل أدفانسد تریدر ومیتا تریدر 
وغیرھا  بھا(،  الخاصة  المحمولة  والھواتف  اإلنترنت  تطبیقات  تشمل  )والتي 
من منصات التداول التي قد تقدم وتتاح من حین إلى آخر )ویُشار إلیھا منفردة 

بـ»منصة الفوركس« ومجتمعة ً بـ»منصات الفوركس«(.

تحكم ھذه الشروط واألحكام الخاصة بالفوركس كیفیة استخدام منصات الفوركس . 1.2
الفوركس«(،  ب»تعامالت  إلیھا  )ویُشار  خاللھا  من  تجرى  التي  والتعامالت 
سواًء تم بدء ھذه التعامالت إلكترونیا أو بمساعدة مكتب التداول الخاص بالبنك 

)ویُشار إلیھ ب »مكتب التداول«(.

تشكل ھذه الشروط واألحكام الخاصة بالفوركس جزء اً ال یتجزأ من االتفاقیة، . 1.3
كما تنطبق ھذه الشروط واألحكام الخاصة بالفوركس على الخدمة التي یقدمھا 

البنك فیما یتعلق بمعامالت الفوركس.

بالفوركس . 1.4 الخاصة  واألحكام  الشروط  كل  وقبل  وفھم  قرأ  قد  بأنھ  العمیل  یقر 
والمعلومات الواردة في الوثائق األخرى المشار إلیھا في ھذه الشروط واألحكام، 
مخاطر  عن  اإلفصاح  بیان  وثیقة  الخصوص:  وجھ  على  الوثائق  ھذه  من  و 
الفوركس وموقع البنك على اإلنترنت وأي من قواعد التداول )كما ھي معّرفة 
نشرات  من  وغیرھا  الحقائق  ونشرات  اإلصدار  نشرات  مختلف  و  أدناه( 
البنك اإللكتروني أو على أي منصة فوركس،.  المتاحة على موقع  المعلومات 
الخاصة  الوثائق جزءا ال یتجزأ من ھذه الشروط واألحكام  وتشكل جمیع ھذه 
بالفوركس. كما یقر العمیل ویوافق على أنھ بمجرد إتمام العمیل لمعاملة فوركس 
الحقائق أو غیرھا  تخضع أو تجرى وفقاً إلحدى نشرات اإلصدار أو نشرات 
من نشرات المعلومات المتاحة على موقع البنك اإللكتروني أو على أي منصة 
تلك  لشروط  العمیل  من  قبوال  المعاملة  تلك  إتمام  سیعتبر  البنك  فإن  فوركس 

الوثیقة.

الشروط . 1.5 ھذه  على  العامة  واألحكام  الشروط  في  الواردة  التعریفات  تسري 
واألحكام الخاصة بالفوركس ما لم یُنص على خالف ذلك.

یقر العمیل ویوافق على أنھ في حالة وجود تناقض بین ھذه األحكام والشروط . 1.6
الخاصة بالفوركس والشروط واألحكام العامة أو أي وثیقة تعاقدیة أخرى فإنھ 

یؤخذ بھذه الشروط واألحكام الخاصة بالفوركس ما لم یتفق على خالف ذلك.

یحتفظ البنك بحقھ في تعدیل ھذه الشروط واألحكام الخاصة بالفوركس وفقا لما . 1.7
تنص علیھ الشروط واألحكام العامة.

قواعد التداول. 2

یقر العمیل ویوافق على أن للبنك حریة وضع شروط الستخدام منصات الفوركس . 2.1
)ویُشار إلیھا ب »قواعد التداول«( والتي قد یدرجھا على موقعھ اإللكتروني أو 
بأي شكل آخر یراه مناسباَ. وعلى وجھ الخصوص فإنھ یجوز للبنك وفقا لتقدیره 

الخاص أن یحدد مایلي:

ساعات عمل منصات الفوركس. أ( 
ساعات إغالق منصات الفوركس )على سبیل المثال: الساعات خالل عطلة   ب( 

نھایة األسبوع التي ال یمكن خاللھا إجراء معامالت الفوركس(.  
ج(  ساعات عمل مكتب التداول.

الحد األدنى والمتزاید واألقصى لمبالغ معامالت الفوركس.  د( 
أدوات الفوركس المتاحة على منصات الفوركس )بما في ذلك أوقات توافرھا   ه( 

للتداول(.  
الحد األقصى ألثر الرافعة المالیة والھامش المطلوب )كما ھو معّرف أدناه(   و( 

خالل ساعات عمل منصات الفوركس أو بعد إغالقھا.  
العملة وسرعة إرسال األوامر والشروط األخرى المتعلقة باألرباح والخسائر   ز( 

المحققة وغیر المحققة )والتي قد تسمى أیض اً »الربح والخسارة«  
أو »األرباح والخسائر«( باإلضافة إلى الرصید الدائن/المدین الممدد )كما ھو    

معّرف أدناه(.   

الحد الزمني إلجراء التمدید )كما ھو معّرف أدناه( وحجز تأكید الرصید الدائن/  ح( 
المدین الممدد )كما ھو موضح أدناه(.  

إصدار رسائل مشورة للمعامالت والبیانات وغیرھا من التقاریر، وبیان موقعھا   ط( 
ومدى تكرارھا.  

طریقة عمل وأسلوب تنفیذ أنواع األوامر المتاحة )ویُشار إلیھا فیما بعد بلفظة   ي( 
»األوامر«( لتداول أي من أدوات الفوركس على منصة الفوركس.  

قد تختلف قواعد التداول وفقا لمنصة الفوركس أو العمیل أو مجموعات العمالء . 2.2
أو الفترة المعنیة أو غیرھا من المعاییر التي یطبقھا البنك.

وقت . 2.3 أي  في  التداول  قواعد  تغییر  أو  تعدیل  الخاص  لتقدیره  وفقاً  للبنك  یحق 
وبدون إشعار مسبق. 

بأنھ قد قرأ أحدث نسخة . 2.4 الفوركس  العمیل عند إجراءه ألي من معامالت  یقر 
لقواعد التداول وأنھ قد قبل بشروطھا قبل تنفیذ معاملة الفوركس المعنیة.

إمكانية استخدام منصة فوركس. 3

یجوز للبنك -عند تقدیره ضرورة ذلك لحمایة نفسھ أو لحمایة شركائھ التعاقدیین- . 3.1
یقرر  أن  إلى كل حالة على حده  مناسبا وبالنظر  یراه  لما  في أي وقت ووفقاً 
-دون إعطاء إشعار مسبق أو إبداء ألي أسباب- تقیید أو إلغاء حق العمیل في 
تنفیذ  رفض  أو  الفوركس  منصة  إلى  الوصول  أو  الفوركس  معامالت  إجراء 
أوامر العمیل متى كانت ھذه األوامر ال تتعلق فقط بتصفیة المراكز المفتوحة. 
الحاالت  تلك  القرار. وفي  اتخاذ مثل ھذا  العمیل بمجرد  بإبالغ  البنك  وسیقوم 
یوصي البنك العمیل بأن یكون لھ حساب آخر لدى شركة خدمات وساطة مالیة 
العمیل من  لیتمكن  البنك  یقدمھا  التي  الخدمات  نفس  تقدم  أخرى  استثماریة  أو 
منصات  على  إجراؤھا  تعذر  عند  بھا  یرغب  التي  الفوركس  معامالت  إجراء 

الفوركس الخاصة بالبنك.

ال یُعتبر البنك مسؤوال بسبب منعھ للعمیل من إصدار أي أمر أو رفضھ لتنفیذه . 3.2
إال في حاالت االحتیال أو اإلھمال الجسیم من جانب البنك. 

یدرك العمیل أن الوصول إلى منصة الفوركس قد یتطلب منھ تنزیل برمجیات . 3.3
معینة. وأنھ من الممكن أال یتمكن العمیل من الدخول بسھولة إلى حسابھ لتنفیذ 
في  یأخذ  أن  العمیل  على  یجب  فإنھ  وعلیھ  بھ.  الخاصة  الفوركس  معامالت 
االعتبار ھذا العائق المحتمل: متى كان لھ مراكز مفتوحة على منصة الفوركس، 
فإن علیھ التأكد من استطاعتھ استخدام منصة الفوركس مباشرة وبوقت قصیر. 
لتنفیذ  فیھا  العمیل  یحتاج  التي  الحاالت  في  أنھ  على  اإلشارة  تجدر  أنھ  كما 
معامالت الفوركس بشكل سریع فإن حاجتھ لتثبیت برمجیات معینة مسبقاً قبل 

التمكن من إجراء تلك المعامالت قد تؤدي لعواقب سلبیة.

الھامش . 4

معامالت . 4.1 تنفیذ  أجل  من  استخدامھ  العمیل  یرغب  الذي  المبلغ  یكون  أن  یجب 
الفوركس )وُی شارإلیھ ب »ھامش الفوركس«( كافیاً في جمیع األوقات لتغطیة 
المفتوحة  المفتوحة للعمیل في حسابھ أو أوامره  الھامش الذي تتطلبھ المراكز 
كذلك )وُی شار إلیھ ب »الھامش المطلوب«( دون أن یتعین على البنك إرسال 
أي إشعار فیما یتعلق بذلك. كما یجب على العمیل أن یدفع للبنك فور اً أي أموال 
إضافیة كھامش للفوركس لتغطیة أي ھامش مطلوب ، كما یجب على العمیل دفع 

األموال الالزمة لتسویة أي رصید مدین على أي حساب للعمیل. 

في . 4.2 السوق-  ظروف  عن  النظر  وبغض  الخاص  لتقدیره  -وفقاً  الحریة  للبنك 
تحدید الھامش المطلوب فیما یتعلق بمعامالت الفوركس التي یرغب العمیل في 
إجراءھا والمراكز المفتوحة للعمیل وأوامر العمیل المفتوحة، كما یحتفظ البنك 
بحقھ في تعدیل الھامش المطلوب في أي وقت. ویجوز للبنك -دون أن یكون 
ملزم اً- أن یأخذ بعین االعتبار عدد المراكز المفتوحة في حساب العمیل وحجم 
معامالت الفوركس واألوقات واألیام المعنیة وظروف السوق -كالنقص الواضح 
في السیولة أو ارتفاع معدل التذبذب- باإلضافة إلى أي معاییر أخرى قد یطبقھا 
العمیل  على  ویجب  المطلوب.  الھامش  تحدید  عند  الخاص  لتقدیره  وفقا  البنك 
الرجوع إلى الصفحات المتعلقة بالھامش المطلوب على موقع البنك اإللكتروني 

لیضمن حفاظھ على ھامش الفوركس المطلوب في الحساب الخاص بھ.

                 
                      SQ-D-LC-01-28-AR_v1.1 - Special Terms Conditions Forex

1
03-2019

Regulated by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA), Swissquote Bank Ltd is the Leading Online Bank in
Switzerland since 2000. More information available on www.swissquote.com



لتقدیره الخاص- أن یرفض تنفیذ أي أمر إذا وجد أن ھامش . 4.3 یحق للبنك -وفقاً 
الفوركس  لمعامالت  المطلوب  الھامش  لتغطیة  كاٍف  غیر  للعمیل  الفوركس 
الحقوق  ممارسة   - ملزما  یكون  أن  -دون  للبنك  یحق  كما  بالعمیل.  الخاصة 
المادة المتعلقة بالعجز عن  المنصوص علیھا في الشروط واألحكام العامة في 
السداد )كالحق في تصفیة كل أو جزء من المراكز المفتوحة وھو ما قد یؤدي إلى 
فقدان جمیع أصول العمیل المودعة لدى البنك أو قد یؤدي إلى خسائر تتجاوز 
تغطیة  في  العمیل  فشل  عند  البنك(، خاصةً  لدى  المودعة  العمیل  أصول  قیمة 
الھامش المطلوب أو عند وصولھ نسبة التصفیة )كما ھي معّر فة أدناه(. ویجب 
على البنك إبالغ العمیل بمجرد الشروع في ممارسة حقوقھ بموجب ھذه المادة. 

یتعھد العمیل بمراقبة حالة أي من أوامره حتى یتم إبالغھ بتنفیذ أو عدم تنفیذ . 4.4
ھذه األوامر.

أثر الرافعة المالية. 5

یجریھا . 5.1 التي  الفوركس  معامالت  في  المالیة  الرافعة  استخدام  العمیل  یقرر  قد 
وقد یختلف الحد األقصى لھذه الرافعة المالیة وفقا لمجموعات العمیل أو الفترة 
المعنیة أو أي معیار آخر یختار البنك تطبیقھ. فعلى سبیل المثال قد یختلف الحد 
األقصى المعتمد للرافعة المالیة خالل اللیل أو خارج أیام العمل عن الحد األقصى 
المعتمد خالل أیام العمل. كما تجدر اإلشارة ھنا إلى أنه قد يؤدي االنتقال من 
التصفية  إلى  المالية  للرافعة  األقصى  الحد  فيھا  يختلف  فترة  إلى  معينة  فترة 

التلقائية لكل أو جزء من المراكز المفتوحة للعميل.

المالیة . 5.2 للرافعة  األقصى  الحد  یغیّر  أن  الخاص-  لتقدیره  -وفقا  للبنك  یجوز 
والھامش المطلوب في أي وقت ودون إشعار مسبق، وذلك لفترة محددة أو غیر 
محددة، للعمالء أو مجموعات العمالء. وعلى وجھ الخصوص فإنھ یجوز للبنك 
أن یجري ھذا التغییر عند تدھور ظروف السوق، كحین وجود نقص في السیولة 
أو ارتفاع في معدالت التذبذب، وقد يؤدي ھذا التغيير في الحد األقصى للرافعة 
المراكز  من  جزء  أو  لكل  التلقائية  التصفية  إلى  المطلوب  والھامش  المالية 

المفتوحة للعميل

يقر العميل بموجب ھذه الوثيقة أنه سيقبل بأي نتيجة تترتب على التغيير في . 5.3
الحد األقصى للرافعة المالية والھامش المطلوب

تمديد المراكز المفتوحة. 6

عند عدم تلقي البنك أوامر من العمیل لتصفیة أو إجراء مقاصة لمركز مفتوح . 6.1
خاص بھ عند نھایة یوم عمل، فإن للبنك –دون أن یكون ملزما - القیام بتمدید 
 Roll“- عمل  یوم  مع  المتزامن  التالي  الیوم  تسویة  لتاریخ  المفتوحة  المراكز 

Over“- )و یشار إلیھ ب»التمديد«(. 

6.2 . Tom-next « أو بعد الغد “Swap“ یكون للتمدید )و ي سمى أحیانا بالمبادلة
«( تأثیر على الحساب. ستظل المراكز المفتوحة المعنیة بالتمدید مفتوحة ولكن 
سیقوم البنك بإضافة مبلغ إلى الحساب أو خصمھ منھ وھو ما ي شار إلیھ بعبارة 
» إضافة/خصم التمديد«، ویتم احتساب ھذا المبلغ وفقا لتقدیر البنك الخاص، 
وقد یؤدي خصم التمدید إلى التصفیة التلقائیة لكل أو جزء من المراكز المفتوحة 

للعمیل 

من . 6.3 وغیرھا  ونطاقھ  وآلیتھ  التمدید  مبدأ  شرح  وفھم  قرأ  قد  أنھ  العمیل  یؤكد 
الخاصة  واألحكام  الشروط  ھذه  في  واردة  ھي  كما  بھ  المتعلقة  التفاصیل 
بالفوركس أو على الموقع اإللكتروني للبنك أو بأي شكل یعتبره البنك مناسب ا 
ویجعلھ متاحا للعمیل. كما یؤكد العمیل على أنھ قد فھم ووافق على أن التمدید قد 

ي طبق بشكل مختلف وفقا ألداة الفوركس المعنیة.

المخاطر المرتبطة بمعامالت الفوركس . 7

من . 7.1 كبير  قدر  على  ينطوي  الفوركس  أدوات  تداول  أن  ويدرك  العميل  يقر 
بشكل  يناسب  ال  وأنه  المخاطرة،  من  بالغة  درجة  على  وينطوي  المضاربة، 
تتجاوز ھامش  تكبد وتحمل مخاطر خسارة  الذين يمكنھم  إال األشخاص  عام 

الفوركس الخاص بھم.

یوصى العمیل باالطالع على وثیقة بیان اإلفصاح عن مخاطر الفوركس التي . 7.2
الوثیقة. بھذه  والمرفقة  الفوركس  بمعامالت  المرتبطة  المخاطر  بعض   تحدد 

تأكيدات. 8

تتعلق . 8.1 أخرى  أو عملیة  معاملة  أي  تاریخ  أو  الحساب  فتح  تاریخ  من  ا  اعتبار 
بالحساب )كعملیات السداد( أو أي تاریخ یتم فیھ مراجعة أو تحدیث أو تعدیل 
االتفاقیة أو أي جزء منھا، فإن العمیل یؤكد للبنك ویوافق على ما یلي لمصلحة 

البنك:
یؤكد العمیل على أنھ یفھم طبیعة كل معامالت الفوركس التي ینفذھا وكل   أ( 

الظروف المحیطة بمعامالت الفوركس والھامش المطلوب لمثل ھذه المعامالت    
وآلیات التمدید ونظام التصفیة التلقائیة )كما ھو معّرف أدناه( والجوانب    

المتصلة باألسعار وعوامل المخاطرة ودرجاتھا ومدى المخاطر التي یعرض    
العمیل نفسھ لھا بإجرائھ لمعامالت الفوركس، مع مراعاتھ لحركة األسعار    

بالصعود أو الھبوط، و كذلك القیود المرتبطة بأسواق التداول خارج البورصة،    
وقواعد السوق التي تسري على معامالت الفوركس، والشروط واألحكام    

القانونیة األخرى ذات الصلة بمعامالت الفوركس.  
یقر العمیل بأنھ على علم بقواعد السوق المطبقة على معامالت الفوركس وأنھ   ب( 

یوافق على التزامھ بھا.   
تقتصر استثمارات العمیل على األصول التي یستطیع خسارتھا دون الحاجة إلى   ج( 

تغییر مستوى معیشتھ، ویمتنع العمیل عن تداول أدوات الفوركس إذا  
لم یعد وضعھ الشخصي یسمح بالقیام بمثل تلك االستثمارات. ویدرك العمیل أنھ    

ال ینبغي لھ المخاطرة عن طریق الدخول بعملیات الفوركس إال  
باألصول الغیر الزمة لتلبیة نفقات منزلھ والتي تتناسب مع دخلھ. ویمكن للبنك    

اعتبار ھامش الفوركس بأنھ »رأس مال مخاطرة«.   

إدارة ومراقبة المراكز المفتوحة. 9

المفتوحة . 9.1 مراكزه  ومراقبة  إدارة  مسؤولیة  وحده  یتحمل  أنھ  على  العمیل  یؤكد 
وأوامره المفتوحة.

العمیل . 9.2 یرغب  قد  استثماریة،  استراتیجیات  لتنفیذ  أو  المخاطر  مدى  من  للحد 
باستخدام أنواع مختلفة من األوامر، مثل األوامر الفوریة )“Spot“( أو أوامر 
األفضل في السوق )“Market Best“( أو أوامر محدودة )“Limit“( أو أوامر 
 )“Trailing Stop“( أو أوامر إیقاف الخسارة المتحرك )“Stop“( اإلیقاف
 )“One Cancels the Other“, “OCO“( »أو أوامر »أمر یلغي اآلخر
أو أوامر »إذا تم تنفیذ )“If Done“( “ أو تلغى أوامر »إذا تم تنفیذ أمر تلغى 
األوامر األخرى« )“If Done One cancels the Other“( . كما أنھ 
یتوفر تعریف كل نوع من ھذه األوامر على الموقع اإللكتروني للبنك أو على 

منصات الفوركس. 

سیراقب . 9.3 الخصوص  وجھ  وعلى  باستمرار،  حسابھ  سیراجع  بأنھ  العمیل  یقر 
ھامش الفوركس الخاص بھ باستمرار عندما یكون لدیھ مركز أو عدة مراكز 
مفتوحة أو أمر أو أوامر مفتوحة في حسابھ . ویتعین على العمیل الرجوع إلى 

المادة 3,3 من ھذه الشروط واألحكام الخاصة للفوركس.

ال تعتبر األوامر نافذة قبل أن یوافق علیھا البنك.. 9.4

في حالة كون الموقع اإللكتروني للبنك أو الحساب أو منصات الفوركس غیر . 9.5
متاحة )بسبب مشاكل فنیة على سبیل المثال(، فإنھ یجب على العمیل استخدام 
وذلك  التداول(  بمكتب  )كاالتصال  األوامر  إلرسال  متاحة  أخرى  وسیلة  أي 

لتخفیف أي أضرار

البنك كطرف مقابل والفروق بين أسعار البيع والشراء وتضارب . 10
المصالح

یقر العمیل ویوافق على أنھ لن یتم اجراء معامالت الفوركس عن طريق سوق . 10.1
تداول منظمة أو مرفق تداول متعدد األطراف أو أي مؤسسة مشابھة ما لم تتم 

اإلشارة إلى خالف ذلك.

فإن جميع . 10.2 ذلك-  إلى خالف  اإلشارة  تتم  لم  ما   - أن  على  ویوافق  العمیل  یقر 
معامالت الفوركس التي يقوم بھا ويدخل فيھا مع البنك، فإن البنك يكون طرفا 
أصيال في تلك المعامالت –أي أن يكون البنك الطرف المقابل للعميل. ویدخل 
البنك في جمیع معامالت الفوركس مع العمیل كمشت ر عندما یرغب العمیل 
بالبیع وكبائع عندما یرغب العمیل بالشراء، وال یكون البنك بمثابة السمسار أو 
الوسیط أو الوكیل أو أي وصف آخر لھ حق أمانة أو نصح للعمیل. و تعد كل 
السویسري.  االلتزامات  قانون  في  الموضح  بالمعنى  بیع  عقد  فوركس  معاملة 
وبالنسبة لبعض أدوات الفوركس فإن البنك یكون أیضا مقدم لمنتجات المشتقات 

المالیة. 
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بمعامالت . 10.3 تتعلق  أسعار  بتقديم  ملزما  ليس  البنك  أن  ویوافق على  العمیل  یقر 
الفوركس في أي وقت. وبنا ء على ذلك فإن البنك یقوم بالدخول في معامالت 
عدم  وعند  المطلق.  واختیاره  الخاص  تقدیره  على  ء  بنا  العمیل  مع  الفوركس 
لن  العمیل  فإن  فترة معینة  الفوركس خالل  یتعلق بمعامالت  البنك لسعر  تقدیم 
یستطیع فتح مركز جدید أو تصفیة مركز مفتوح عن طریق منصات الفوركس 
خالل تلك الفترة، باإلضافة إلى أنھ قد ال یتم تنفیذ أوامر العمیل في تلك الفترة 
أو قد تكون تلك األوامر عرضة لما یسمى ب »االنزالق السعري« بمجرد أن 

یقدم البنك سعرا .

یقر العمیل ویوافق على أنھ عند مرور السوق بظروف معینة، فإنھ قد یصعب . 10.4
بنا ء على سعر  العمیل  أوامر  تنفیذ  البنك  أو في بعض األحیان یستحیل على 
محدد أو تصفیة بعض المراكز المفتوحة أو تقییم سعر عادل أو مقبول أو تقییم 

التعرض للمخاطر.

بناءا على ورد من بنود في ھذه الفقرة, یقر العمیل ویوافق على أن یتم إجراء . 10.5
المبذولة«  الجھود  »أفضل  أساس  على  للبنك  المعطاة  العمیل  أوامر  جمیع 
)“Best Efforts Basis“( -ما لم ینص البنك على خالف ذلك- أي أن یقوم 
البنك بتنفیذ أوامر العمیل بنا ء على السعر المتاح في فترة إجراء العمیل لألمر 
مع  األسعار  فروقات  ء على  بنا  احتسابھا  یتم  للبنك  معینة  فائدة  إلى  ة  إضاف 
مراعاة حجم الشراء أو البیع بذلك السعر وكمیة وحجم األوامر التي سبقت أوامر 
العمیل، ویكون ذلك وفق ا لقواعد التداول واللوائح ذات الصلة والتعدیالت التي 
أساس »أفضل   ´ األوامر على  تنفيذ  ويؤدي  آخر.  إلى  وقت  علیھا من  تطرأ 
الجھود المبذولة« )“Best Efforts Basis”( إلى ما يسمى ب »االنزالق 
أو  للعمیل  معینة  أوامر  تنفیذ  یستطیع  ال  قد  البنك  أن  العمیل  ویقر  السعري«. 
أنھ لن یستطیع تنفیذھا إال بسعر أسوأ من السعر الذي رغب فیھ العمیل نظرا 
التذبذب( أو ظروف أخرى  ارتفاع معدل  أو  السیولة  السوق )كنقص  لظروف 
القاھرة(. كما  أو الظروف  أنظمھ االتصاالت  أو  )كتعطل األنظمة اإللكترونیة 
یوافق العمیل على أن البنك ال یتحمل أي مسؤولیة فیما یتعلق بمثل تلك األوامر، 
خارج  إدخالھا  یتم  التي  األوامر  الحصر-  ال  المثال  سبیل  -على  ذلك  ویشمل 
أیام العمل، ویقوم البنك في مثل ھذه الظروف بتنفیذ أوامر العمیل على أساس 
العمل  یوم  في  الفوركس  منصة  فتح  إعادة  بمجرد  المبذولة«  الجھود  »أفضل 
التالي للیوم الذي أجري فیھ العمیل األوامر، ویقر العمیل بأن ھذا التنفیذ قد ال 
یكون فوریا أو یكون بالسعر الذي یحدده مستوى الفتح بسبب ظروف السوق أو 

السیولة في السوق أو فروقات األسعار أو أي ظروف أخرى.

ملزما . 10.6 ليس  للعميل-  مقابال  طرفا  -بصفته  البنك  أن  على  ويوافق  العميل  يقر 
بتوفير أفضل سعر للعميل فيما يتعلق بمعامالت الفوركس أو أنه قد يقدم أسعارا 
متفاوتة وفق ا لحجم ودائع العميل أو حجم معامالت الفوركس الخاصة به أو 

أي سبب آخر يراه البنك مناسبا .  

البنك فيما يتعلق . 10.7 العميل ويوافق على أن مصلحته تتعارض مع مصلحة  يقر 
بمعامالت الفوركس، ويتحمل العميل وحده مسؤولية قراره فيما يتعلق بمالئمة 
األسعار التي يقدمھا البنك له بشأن تلك المعامالت. كما یقر العمیل بعلمھ بأنھ 
ال یوجد مصدر مركزي ألسعار الصرف وأن المعدالت واألسعار التي یقدمھا 
البنك لھ ھي معدالت وأسعار یتم التفاوض على كل منھا على حده مما قد یؤدي 

إلى عدم كفائتھا.

اإللكتروني مؤشرات . 10.8 البنك  موقع  المدرجة على  األسعار  فروق  تعد مؤشرات 
البنك وللبنك حریة  استرشادیة فقط ولیست ملزمة بأي حال من األحوال على 
تطبیق فروق األسعار التي یراھا مناسبة. كما یحتفظ البنك بحقھ في تقدیم فروق 
أسعار متفاوتة وفق ا لحجم ودائع العمیل أو حجم معاملة الفوركس أو ألي سبب 
آخر یراه البنك مناسبا . وتتأثر فروق األسعار بالسیولة أو التذبذب في السوق، 
كما قد تزداد فروق األسعار في ظروف السوق االستثنائیة أو نتیج ة للقرارات 
التي تتخذھا البنوك المركزیة أو قرارات السیاسات النقدیة أو األحداث المشابھة.

یقر العمیل ویوافق على أن السعر الذي یعرضھ البنك علیھ یختلف عن السعر . 10.9
من  حال  بأي  ملزما  لیس  البنك  وأن  الفترة،  نفس  في  البنك  علیھ  الذي حصل 
البنك نتیج ة لمعامالت  الربح الذي حصل علیھ  العمیل بھامش  بتبلیغ  األحوال 

الفوركس مع العمیل. 

یقر العمیل ویوافق على أن البنك قد یراھن على نفس حركة السوق التي یراھن . 10.10
یراھن  التي  للحركة  معاكسة  لحركة  توقعات  یحمل  قد  أنھ  أو  العمیل،  علیھا 
علیھا العمیل. وعند اختیار البنك عدم تغطیة تعرضھ المتعلق بعملیات التداول 
الخاصة بھ فإنھ یجب على العمیل أن یعلم بأن البنك قد یكسب مزیدا من المال 
إذا تحرك السوق ضد مصلحة العمیل، وبالتالي قد تتعارض مصلحة البنك مع 

مصلحة العمیل.

یؤكد العمیل على أنھ یفھم ویقبل دور البنك في معامالت الفوركس الخاصة بھ . 10.11
مع البنك والمخاطر وتضارب المصالح المتعلقة بھا.

نظام التصفية التلقائية. 11

یقر العمیل ویوافق على أن للبنك نظام معین للتصفیة یتم من خاللھ تصفیة كل . 11.1
أو جزء من المراكز المفتوحة للعمیل تلقائیا عند تحقق ظروف معینة )و یشار 
إلیھ فیما بعد بعبارة »نظام التصفية التلقائية«(. تكون طریقة عمل ھذا النظام 
ومجالھ وغیر ذلك من المعلومات المتعلقة بنظام التصفیة التلقائیة -وال سیما نسبة 
التصفیة ذات الصلة )و یشار إلیھا فیما بعد بعبارة »نسبة التصفية«(- وإلغاء 
األوامر المفتوحة متاحة على الموقع اإللكتروني للبنك أو بأي شكل آخر یعتبره 
تقدیره الخاص وفي أي  النظام حسب  للبنك تعدیل ھذا  البنك مالئما ، ویجوز 

وقت.

التصفیة . 11.2 بنظام  المتعلقة  المعلومات  كل  وفھم  بدراسة  قام  قد  أنھ  العمیل  یؤكد 
التلقائیة قبل فتحھ للحساب مع البنك، وأنھ یقبل نظام التصفیة التلقائیة والشروط 
المتعلقة بھا، وعلى وجه الخصوص، يقر العميل بأنه قد فھم أن القيام بتفعيل 
أن خسائر  يعني  ال  التصفية  نسبة  إلى  الوصول  عند  التلقائية  التصفية  نظام 
العميل سوف تقتصر على مبلغ يتوافق مع نسبة التصفية؛ فنظرا إلى سرعة 
ومدى تقلب األسعار فإن خسائر العميل قد تكون أعلى من ذلك بكثير وقد تكون 

أعلى من ھامش الفوركس على وجه التحديد. 

أي . 11.3 الھامش«،  يُسمى ب»طلب  ما  بإجراء  ملزما  ليس  البنك  بأن  العمیل  یقر 
طلب إیداع أصول إضافیة لتغطیة الھامش المطلوب، ومع ذلك فقیام البنك بطلب 
الھامش یكون دائما بحسن النیة ولن یغیر ھذا الطلب في تطبیق نظام التصفیة 
یجري  فوركس  معاملة  بأي  العمیل  یقبل  كما  األحوال.  من  حال  بأي  التلقائیة 
تنفیذھا بموجب نظام التصفیة التلقائیة ویقر بأنھ وحده المسؤول عن األضرار 

الناتجة عن التصفیة التلقائیة لكل أو جزء من المراكز المفتوحة لھ.

يقر العميل ويوافق على أن نظام التصفية التلقائية قد أ نشئ لمصلحة البنك . 11.4
فقط. وعلى الرغم من أن نظام التصفیة التلقائیة یھدف إلى تفادي خسارة العمیل 
خسارة تتجاوز ھامش الفوركس، وعلى الرغم من أن البنك سیحاول تنشیط نظام 
التصفیة التلقائیة بمجرد وصول العمیل إلى نسبة التصفیة في الغالبیة العظمى 
من الحاالت، إال أن البنك غير ملزم بذلك وال يمنح أي ضمان في ھذا الصدد، 

وبالتالي قد يتكبد العميل رغم ذلك خسائر أعلى بكثير من ھامش الفوركس. 

النتیجة . 11.5 یثمر عن  ال  قد  أو  یعمل  ال  قد  التلقائیة  التصفیة  نظام  بأن  العمیل  یقر 
المرجوة، كما یقبل العمیل بأن البنك غیر مسؤول إذا لم یتم تنشیط نظام التصفیة 
الوقت  في  تفعیلھ  یتم  لم  إذا  أو  التصفیة  نسبة  إلى  الوصول  بمجرد  التلقائیة 

المناسب، إال في حالة االحتیال أو اإلھمال الجسیم من جانب البنك.

یلتزم العمیل بالتأكد من أن خسائره ال تتجاوز مبلغ ھامش الفوركس الخاص بھ، . 11.6
ویؤكد العمیل على أنھ وحده المسؤول عن أیة أضرار ناتجة عن عدم تصفیة 

مراكزه المفتوحة. 

يقر العميل ويوافق على أنه عند وقوع ظروف استثنائية معينة -على سبيل . 11.7
المثال ال الحصر- كعدم رضا العميل عن متطلبات الھامش التي يفرضھا البنك 
على األطراف المقابلة له أو لعدم توافر منصات الفوركس أو لوقوع أي من 
أحداث القوة القاھرة فإنه يحق للبنك -وفقا لتقديره الخاص- اتخاذ أي خطوات 
أدوات  كل  أو  ببعض  المتعلقة  األسعار  تقديم  عن  كالتوقف  ضرورية  يراھا 
الفوركس أو إغالق أي من منصات الفوركس أو تفعيل نظام التصفية التلقائية 
على الرغم من عدم الوصول إلى نسبة التصفية بعد، ويقر العميل بأنه يدرك أن 
مراكزه المفتوحة ستتم تصفيتھا في مثل ھذه الحالة بغض النظر عن رغباته.

المعاوضة. 12

والعمیل . 12.1 البنك  من  كل  على  یتعین  التي  االلتزامات  معاوضة  تلقائیا  تتم 
مدین  والعمیل  البنك  من  كل  كان  حال  في  عمل  یوم  أي  نھایة  عند  سدادھا 
وإذا  بینھما،  تنفیذھا  تم  قد  التي  الفوركس  لمعامالت  ة  نتیج  بأموال  لآلخر  ا 
اإلجمالي  المبلغ  من  أكبر  الطرفین  أحد  من  المستحق  اإلجمالي  المبلغ  كان 
بالتزام  الطرفین  التزامات  استبدال  یتم  فإنھ  اآلخر  الطرف  من  المستحق 
المبلغین.  بین  الفرق  اآلخر  للطرف  بالسداد  األكبر  بالمبلغ  المدین   الطرف 
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العمیل . 12.2 مع  التجاریة  العالقات  عن  الناشئة  البنك  مطالبات  بجمیع  یتعلق  فیما 
وبغض النظر عن مواعید استحقاقھا أو العمالت المقومة بھا فإن للبنك معاوضة 
مستحقاتھ بجمیع المراكز المفتوحة وجمیع األدوات المالیة التي في عھدتھ أو في 
حسابات  معاوضة  وقت  أي  في  للبنك  یحق  كما  العمیل.  لحساب  آخر  مكان  أي 
العمیل المفتوحة لدیھ -بما في ذلك حسابات العمیل لدى فروعھ المختلفة أو البنوك 
المراسلة- بغض النظر عن تسمیتھا والعملة المقومة بھا. ویسمح بھذه المعاوضات 
حتى لو كانت مطالبات البنك والعمیل غیر متطابقة أو إذا كانت المطالبة المراد 
معاوضتھا ھي عبارة عن إعادة غرض أو ورقة مالیة ما مودعة لدى البنك أو أي 
من أمنائھ أو إذا كانت محل اعتراضات أو استثناءات. ویقوم البنك بإخطار العمیل 

بأي معاوضة أ جریت وفقا ألحكام ھذه الفقرة.

يقر العميل بأنه ال يجوز له -تحت أي ظرف من الظروف- أن يتسلم أو يطلب . 12.3
من البنك تسليم أو دفع قيمة أدوات الفوركس )على سبيل المثال العمالت(، وأنه 

يجوز له أن يطلب المبلغ الصافي فقط بعد معاوضة المراكز المفتوحة له.

إذا كانت المبالغ المستحقة مقّومة بعملة أخرى غیر الفرنك السویسري فإنھ یمكن . 12.4
للبنك تحویلھا إلى الفرنك السویسري بسعر الصرف الذي یحدده البنك.

شروط خاصة لخيارات الفوركس. 13

العمالت . 13.1 أزواج  على  للتنفیذ  القابلة  غیر  الخیارات  تداول  إمكانیة  البنك  یتیح  قد 
أكثر.  أو  واحدة  فوركس  منصة  عبر  الفوركس«(  )»خيارات  الثمینة  والمعادن 
المعامالت التي تتم على خیارات الفوركس س تعتبر معامالت فوركس وستخضع 

للشروط واألحكام الخاصة المرتبطة بالفوركس، ما لم یذكر غیر ذلك.

الخیارات ھي عقود تمنح حائزھا )»المشتري«( الحق، دون أن یكون ملزما ، . 13.2
في شراء أو بیع األصول لبائع الخیار )»البائع«( في موعد وتاریخ محدد مسبقا 
بسعر  الفوركس،  خیارات  حال  في  أو   ، مسبقا  محدد  وبسعر  )»االستحقاق«( 
في شراء  الحق  »الشراء«  خیار  ویتیح  الممارسة«(.  )»سعر  مسبقا  محدد  بیع 

األصول، بینما یمنح خیار »البیع« الحق في بیع تلك األصول.

یعّرف . 13.3 و  ثمینة.  معادن  أو  عمالت  أزواج  في  الفوركس  خیارات  أصول  تتمثل 
خیارالفوركس بكونھ إما »خيار شراء« أو »خيار بيع«. كل خیار خاص بالعملة 
»شراء«  مكون  لھ  بیع(  خیار  أو  شراء  خیار  كان  )سواء  الثمینة  بالمعادن  أو 
و«بیع«، حیث أن ممارسة الحق الممنوح لمشتري الخیار یؤدي بھذا المشتري 
إلى شراء)أو بیع(، عملة في مقابل عملة أخرى على سبیل المثال، یتم بیعھا )أو 
)مثال  الزوج  ھذا  تحدید  في  أوال  یظھر  الذي  الثمین  المعدن  أو  العملة  شرائھا(. 
للیورو/الدوالر، الیورو( یشار إلیة ب »عملة األساس«، والعملة أو المعدن الثمین 
الذي یظھر ثانیا في تحدید زوج العملة أو المعدن الثمین )مثال للیورو/الدوالر، 

الدوالر( فیشار إلیھ ب »العملة المقابلة«.

بصرف النظر عما یخالف ذلك في ھذه الشروط واألحكام الخاصة للفوركس، فإن . 13.4
تسوية خيارات الفوركس ستتم بتنفيذ مركز فوري مسدد نقدا على زوج العملة 

أو المعادن الثمينة، والمتضمن عملة األساس والعملة المقابلة.

یتیح البنك إمكانیة فتح المراكز »الطویلة« أو »القصیرة« على خیارات الفوركس. . 13.5
المركز الطویل یعني أن العمیل ھو المشتري لخیار الفوركس والبنك ھو البائع. 
إلى  الفوركس  بائع )أي »یكتتب«( خیار  العمیل ھو  أن  یعني  القصیر  والمركز 

البنك.

مواصفات . 13.6 یتضمن  البنك  إلى  طلبا  العمیل  یقدم  الفوركس،  خیار  تداول  لبدء 
الفوركس  )»خيار  بیعھا  أو  شرائھا  في  العمیل  یرغب  التي  الفوركس  خیارات 
البنك.  یوفرھا  التي  لذلك  المخصصة  األداة  أو  النموذج  باستخدام  المطلوب«(، 
وتتضمن المواصفات، على وجھ الخصوص، سواء كان العمیل ینوي شراء أو بیع 
خیار الفوركس، رمز األداة، سواء كان الخیار خیار بیع أو شراء، واالستحقاق 
أو  استعداد إلصدار  على  البنك  كان  وإذا  الطلب،  استالم  بعد  الممارسة.  وسعر 
حیازة خیار الفوركس المطلوب )حسب االقتضاء(، فسیقدم عرض ا للعمیل نظیر 
خیار الفوركس المطلوب )»العرض«(، والذي قد یشمل دفع قسط )»القسط«(. 
ویتم الدخول في تداول خیار الفوركس المطلوب عند قبول العمیل للعرض ضمن 
اإلطار الزمني الذي یحدده البنك لقبول العرض ووفقا للشروط المنصوص علیھا 
بالعرض. إال أن البنك یحق لھ رفض طلب العمیل، وفي ھذه الحالة، فسوف یعلن 

للعمیل، خالل مھلة معقولة، بأنھ لن یصدر أو یحوز خیار الفوركس المطلوب.

ال تخضع المعامالت على خیارات الفوركس للتمدید.. 13.7

یفھم العمیل ویقر بأنھ، ومن أجل تقدیمھ للخدمات المرتبطة بخیارات الفوركس، قد . 13.8
یقوم البنك بشراء أو بیع )حسب االقتضاء( خیارات التبادل األجنبیة ألطراف ثالثة 
من مزودي السیولة )»مزودي السيولة«(. ھذه الخیارات )»خيارات الفوركس 
بالمحاكاة«( لھا نفس مواصفات خیارات الفوركس من الناحیة المادیة. وعند طلبھ 
ذلك، یعلم البنك العمیل بما إذا كان البنك قد قام بحیازة أو بیع خیارات الفوركس 

بالمحاكاة، فیما یخص خیار الفوركس المطلوب.

على غرار معامالت الفوركس األخرى، یكون البنك ھو الطرف المقابل الوحید . 13.9
للعمیل، فیما یخص تداول خیارات الفوركس. يُمكن للعميل فتح وتصفية مراكز 
خيارات الفوركس فقط في حدود استعداد البنك للدخول في معاملة مع العميل. 
الخاصة  بالمنھجيات  باالستعانة  البنك  يحدده  الفوركس  خيارات  تسعير  أن  كما 
الفوركس  خيار  أسعار  تقديم  البنك  يضمن  ال  ما،  بقبول عرض  قمت  متى  به. 
المعني، كما أنھ ال یضمن أن ھذه األسعار ستكون مقبولة بالنسبة لك، أو أنھ سیتم 
احتسابھا وفقا لمعادلة أو منھجیة محددة. إذا ما رغب العمیل الدخول في معاملة 
خاصة بإحدى خیارات الفوركس، مثال في حال رغبتك بیع )أو إعادة شراء( خیار 
التي استلمت من  الفوركس  تقدیم طلب بذلك عبر منصة  الفوركس، یجب علیك 

خاللھا العرض، وقد یرفض البنك الدخول في المعاملة المعنیة.

یقر العمیل بأنھ ال یوجد سوق لخیارات الفوركس وأن البنك ھو مصدر السیولة . 13.10
الوحید لخیارات الفوركس. یدخل البنك في معامالت مرتبطة بخیارات الفوركس 
خیارات  بیع(  إعادة  )أو  بحیازة  ملزم  غیر  البنك  أن  كما  الخاص.  لتقدیره  وفقا 
الفوركس التي باعھا العمیل إلى )أو حازھا من( البنك. قد يرفض البنك، تحديدا 
، الدخول في معاملة مع العميل إذا ارتأى البنك ضرورة ذلك، أو إن لم يستطع 
مزودي  أحد  مع  بالمحاكاة  الفوركس  خيار  الموافقة على  المعاملة  في  الدخول 
السيولة. وعلیھ، قد یتعذر على العمیل حیازة خیارات الفوركس أو بیع )أو إعادة 

شراء( خیارات الفوركس التي قام بحیازتھا من )أو بیعھا إلى( البنك.

مبین . 13.11 ھو  كما  االستحقاق،  عند  فقط  للممارسة  قابلة  الفوركس  خیارات  تكون 
بالعرض. سیقوم البنك، دون أن یكون ملزم ا بذلك وببذل جھود معقولة تجاریا 
، بممارسة )بحسب الحالة وبالنیابة عن العمیل( جمیع خیارات الفوركس »ذات 
القیمة المتأصلة« عند االستحقاق، وفي غضون 12 ساعة بعد تاریخ االستحقاق. 
ھو  البنك  یكون  التي  الفوركس  خیارات  بممارسة  البنك  سیقوم  للشك،  تجنبا 
المشتري بموجبھا وخیارات الفوركس التي یكون العمیل ھو المشتري بموجبھا. 
ویقر العمیل بأنھ في حال كون العميل ھو المشتري لخيار فوركس »ذي القيمة 
ا بذلك،  البنك سيسعى ، دون أن يكون ملزم  المتأصلة« عند االستحقاق، فإن 
يُصدر  لم  وإن  حتى  العميل،  عن  بالنيابة  المعني  الفوركس  خيار  ممارسة  إلى 
العميل تعليمات بذلك. سيحق للبنك عدم ممارسة، أو اعتبار أن خيار الفوركس 
لم يُمارس بشك ل صحيح، إذا لم يستطع البنك، وبعد بذل جھود معقولة تجاريا ، 
ممارسة خيارات الفوركس بالمحاكاة )إن وجدت( أو في حال عجز مزود السيولة 
عن السداد أو إبدائه مؤشرات بأنه سوف يعجز عن الوفاء بالتزاماته المتعلقة 

بخيارات الفوركس بالمحاكاة.

سیكون . 13.12 الفوركس  خیار  فإن  للفوركس،  الخاصة  واألحكام  الشروط  ھذه  لغرض 
»ذي قیمة متأصلة«:

إن كان خیار الفوركس خیار شراء، وإذا كان سعر الصرف بین عملة األساس 	 
والعملة المقابلة عند االستحقاق، وكما حدده البنك )»سعر الصرف الفوري«(، 

أعلى من سعر الممارسة.
من 	  أقل  الفوري  الصرف  كان سعر  وإذا  بیع،  خیار  الفوركس  خیار  كان  إن 

سعر الممارسة.
یقر العمیل بأن السعر الفوري قد یكون مختلف ا عن األسعار ال معلنة من قبل 

البنك عبر موقعھ اإللكتروني أو غیره على منصات الفوركس.

إذا مورس خیار الفوركس بحسب شروطھ ووفقا لھذه الشروط واألحكام الخاصة، . 13.13
فإن البنك والعمیل سیدخالن في مركز فوري مدفوع نقد ا على زوج العملة أو 
التسویة«(.  )»معاملة  المقابلة  والعملة  األساس  عملة  المتضمن  الثمینة  المعادن 

ویكون لمعاملة التسویة الخصائص والسمات التالیة:
إن كان العمیل مطالبا بشراء عملة األساس نظیر العملة المقابلة في حال تمت 	 

على  »طویال«  فوریا  مركزا  للعمیل  سیكون  بالمثل،  فوركس  خیار  تسویة 
معاملة التسویة، أي أن العمیل سیكون مطالبا بشراء عملة األساس نظیر العملة 

المقابلة في حال ما تمت تسویة معاملة التسویة بالمثل.
المقابلة في حال تمت 	  العملة  العمیل مطالبا ببیع عملة األساس نظیر  إن كان 

على  »قصیرا«  فوریا  مركزا  للعمیل  سیكون  بالمثل،  فوركس  خیار  تسویة 
معاملة التسویة، أي أن العمیل سیكون مطالبا ببیع عملة األساس نظیر العملة 
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المقابلة في حال ما تمت تسویة معاملة التسویة بالمثل.
یتم الدخول في معاملة التسویة عند سعر الممارسة.	 

معامالت . 13.14 على  المنطبقة  واألحكام  الشروط  إلى  التسویة  معاملة  تخضع  سوف 
للتمدید  التسویة  معاملة  تخضع  ذلك،  یخالف  عما  النظر  وبصرف  الفوركس. 
ولھامش الفوركس. يتم الدخول في معاملة التسوية وتكون خاضعة للتمديد فقط 
)بوسائل منھا( إذا حافظ العميل على الھامش المطلوب لمعاملة التسوية. وفي 
یحق  سوف  االستحقاق،  عند  المطلوب  الھامش  على  العمیل  محافظة  عدم  حال 
للبنك عدم الدخول في معاملة التسویة. وفي ھذه الحالة، سیكون خیار الفوركس قد 

انقضى وانتھى وسيخسر العميل أية أرباح ُمحققة من خيار الفوركس.

بالتداول . 13.15 للعمیل  البنك  یسمح  قد  الفوركس،  لخیار  المشتري  ھو  العمیل  كان  إذا 
على أساس ھامش، أي استخدام الرافعة المالیة، حیث یسمح للعمیل بالدخول في 
تداول على خیار الفوركس المعني عن طریق دفع جزء من القسط إلى البنك. إذا 
كان العمیل بائعا لخیارات الفوركس، )1( یحق للبنك تسعیر خیارات الفوركس 
بحیث ال یدفع قسطا ، أو یقوم بدفع ھذا القسط في شكل مبلغ محجوب على حساب 
العمیل، و)2( قد یشترط البنك إیداع العمیل للھامش في حساب، وقد یقوم أیضا 
بإجراء مقاصة بین مبلغ الھامش والقسط. ھذا و یحدد البنك اشتراطات الھامش 

وفقا لتقدیره الخاص وبمقتضى أحكام المادة 4 أعاله.

اإلنھاء المبكر لمعامالت الفوركس. 14

إضافة إلى المادة 11 من ھذه األحكام والشروط الخاصة بالفوركس، فإن المادة . 14.1
العامة تسري أیضا على  السداد في الشروط واألحكام  العجز عن  المعنیة بحالة 

معامالت الفوركس.

المسؤولية القانونية. 15

إذا دخل العمیل في معاملة فوركس بسعر قدمھ البنك واتضح أن ھذا السعر غیر . 15.1
صحیح بسبب خطأ ما فإن للبنك الحق في إجراء التصحیحات الالزمة في حساب 
العمیل أو إلغاء معاملة الفوركس المعنیة، وتزید احتمالیة تقدیم سعر غیر صحیح 
عندما یعتمد البنك على معلومات یثبت فیما بعد أنھا غیر صحیحة أو خاطئة )بما 
في ذلك تلك الواردة من األطراف المقابلة للبنك أو أي أطراف ثالثة أخرى(إّما 
الحصر-  المثال ال  بما في ذلك –على سبیل  الخاصة  السوق  )أ( ظروف  بسبب 
نقص السیولة أو ارتفاع معدل التذبذب، أو )ب( أسباب فنیة، أو )ج( خطأ إمالئي 
البنك  العمیل بأي تصحیح لألسعار متى ما قام بھ  أو أي خطأ مشابھ. كما یقبل 
بالشكل المالئم وفي الوقت المناسب, أخذا بعین األعتبار األسعار الصحیحة عند 
حصول الخطأ. وال یعد البنك مسؤوال عن أیة أضرار تلحق بالعمیل فیما یتعلق 
بتدخل البنك وفقا لھذه المادة إال في حالة االحتیال أو اإلھمال الجسیم من جانب 

البنك.

یقر العمیل ویوافق على عدم مسؤولیة أي مورد خارجي للبرمجیات أو التكنولوجیا . 15.2
یقوم البنك باستخدام منتجاتھ أو خدماتھ فیما یتعلق بمنصات الفوركس )و یشار إلیھ 
فیما بعد بعبارة »المورد الخارجي«( عن أي ضرر لحق بالعمیل نتیجة لدخولھ 
أو  إلیھا  الوصول  في  الفشل  أو  استخدامھا  أو  التكنولوجیا  أو  البرمجیات  لتلك 
استخدامھا. وفي ھذا الصدد ي عتبر المورد الخارجي »مستفیدا خارجیا مقصود 

ا «.

ال یتحمل البنك مسؤولیة أفعال أو إھمال أي مورد خارجي إذا كان البنك قد اختار . 15.3
ذلك المورد مع مراعاة العنایة الواجبة، وال یكون البنك مسؤوالعن تنفیذ وتشغیل 
التي  األنظمة  أو  اللوغاریتمات  أو  التداول  بمشورات  تتعلق  خارجیة  حلول  أي 

یستخدمھا العمیل. 

تسري األحكام المتعلقة بالمسؤولیة القانونیة الواردة في الشروط واألحكام العامة . 15.4
وفي ھذه الشروط واألحكام الخاصة بالفوركس على العمیل.

تعويضات البنك وأتعابه. 16

للبنك أن یخصم من أي . 16.1 فإنھ یحق  البیع والشراء  الفرق بین سعر  إلى  باإلضافة 
حساب للعمیل الرسوم والعموالت والتكالیف المنصوص علیھا في جدول الرسوم 

المنشور على موقع البنك اإللكتروني أو المتفق علیھا كتاب ة .

متفرقات. 17

أي شكوى من قبل العميل )على سبيل المثال فيما يتعلق بتنفيذ أو عدم تنفيذ أي . 17.1
أمر أو أية اعتراضات تتعلق بتقرير أو إشعار من البنك( يجب أن تُقدم خطيا فور 
 تلقي التقرير أو اإلخطار المعني في موعد ال يتجاوز يوم عمل واحد من االستالم

بقبول ھذه الشروط واألحكام الخاصة بالفوركس فإن العمالء الذین یتولى إدارة . 17.2
الممنوح  تفویضھم  شمول  على  یوافقون  خارجیون  مالیون  مدیرون  حساباتھم 
الالزم  بالقدر  الفوركس  معامالت  لجمیع  الخارجیون  المالیون  المدیرون  ألولئك 

إلتمام تلك المعامالت.

یقر العمیل بأنھ یجوز للبنك استخدام برمجیات تابعة لمورد خارجي لتوفیر منصات . 17.3
الفوركس وأن عنوان بروتوكول اإلنترنت )IP( لحاسوب العمیل أو الجھاز الذي 
یستخدم العمیل البرنامج علیھ قد یصبح معروفا لھذا المورد الخارجي -والذي قد 
یكون موجودا في الخارج-، كما یقبل العمیل كافة العواقب التي قد تكون مرتبطة 

بھذا الشأن، ال سیما فیما یتعلق بحقوق الخصوصیة والسریة المصرفیة

القانون الحاكم واالختصاص القضائي. 18

الخاصة . 18.1 واألحكام  الشروط  ھذه  فيھا  –بما  منھا  جزء  وأي  االتفاقية  تخضع 
فسر  وُت  حصري  بشكل  الموضوعي  السويسري  القانون  ألحكام  بالفوركس- 

في ضوئه.

يكون مقر البنك في غالن بمقاطعة ڤو بسويسرا مكان األداء ومكان اإلنفاذ ضد . 18.2
العمالء المقيمين في الخارج ومكان االختصاص الحصري ألي نزاع ينشأ عن أو 
فيما يتعلق باالتفاقية أو أي جزء منھا – بما فيھا ھذه الشروط واألحكام الخاصة 
بالفوركس-، ومع ذلك، یحتفظ البنك بحقھ في رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة 
في محل إقامة العمیل أو محل سكنھ أو أمام أي محكمة مختصة أخرى، وفي ھذه 

الحالة یظل القانون السویسري الموضوعي ھو الساري حصري ا
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