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 (لفوركساالمتاجرة بالعمالت )بالشروط واألحكام الخاصة 
 
 

 االتفاقية ومنصات التداول .1
 

ها تداول العمالت والمعادن الثمينة وغيربغرض منصات تداول  "(البنك"بـشار إليه ي  و)  Swissquote Bank Ltdةالمحدودسويسكوت قدم بنك ي .1.1

شار ي  و) (”CFD”, “Contract for Differences“) عقود الفروقات -كون عليه الحالبحسب ما ي– والتي تشمل مساعدةن األدوات المالية الم
ن وغيرها م (،الخاصة بها الهواتف المحمولةو اإلنترنت والتي تشمل تطبيقات)تريدر  وميتا أدفانسد تريدرمثل  "(فوركسال أدوات"ـب كلها اإليه

 "(.فوركسال منصات"بـ مجتمعة  و "فوركسال منصة"شار إليها منفردة بـوي  آخر )حين إلى من  تقدم وتتاحمنصات التداول التي قد 

 
 عامالتت"بـوي شار إليها ) من خاللهاجرى عامالت التي ت  تاستخدام منصات الفوركس والكيفية لفوركس باهذه الشروط واألحكام الخاصة تحكم  .1.2

 (."التداولمكتب " بـوي شار إليه لبنك )با الخاص لتداولا مكتب أو بمساعدة عامالت إلكترونيا  تهذه ال بدءتم  سواء   "(،فوركسال
 

لتي على الخدمة الفوركس باهذه الشروط واألحكام الخاصة تنطبق  كما، يةال يتجزأ من االتفاق لفوركس جزءا  باهذه الشروط واألحكام الخاصة تشكل  .1.3
 .فوركسمعامالت الفيما يتعلق بيقدمها البنك 

 

ط في هذه الشرو إليها مشارال األخرى المعلومات الواردة في الوثائقو لفوركسباخاصة األحكام الشروط وال وقبل كل يقر العميل بأنه قد قرأ وفهم .1.4
قواعد التداول أي من وموقع البنك على اإلنترنت و بيان اإلفصاح عن مخاطر الفوركس : وثيقةعلى وجه الخصوصمن هذه الوثائق  ، وواألحكام

أو على أي  اإللكترونيالمعلومات المتاحة على موقع البنك  نشرات وغيرها من الحقائق نشراتو صداراإل نشراتتلف مخ و( دناهّرفة أكما هي مع)
يقر العميل ويوافق على أنه بمجرد كما لفوركس. بامن هذه الشروط واألحكام الخاصة  ال يتجزأ جزءا  الوثائق هذه تشكل جميع و .،سمنصة فورك

المعلومات المتاحة على موقع  نشراتغيرها من أو  الحقائق نشراتأو  اإلصدار اتنشرحدى إلتخضع أو تجرى وفقا   فوركسلمعاملة العميل إتمام 
 شروط تلك الوثيقة.لالعميل   منقبوال  إتمام تلك المعاملة  البنك سيعتبر فإن أو على أي منصة فوركس اإللكترونيالبنك 

 

  .ما لم ي نص على خالف ذلك لفوركسباهذه الشروط واألحكام الخاصة  علىلعامة اواألحكام في الشروط الواردة تعريفات تسري ال .1.5
 

 ىالعامة أو أي وثيقة تعاقدية أخرواألحكام لفوركس والشروط بايقر العميل ويوافق على أنه في حالة وجود تناقض بين هذه األحكام والشروط الخاصة  .1.6
  .لم يتفق على خالف ذلك لفوركس ماباهذه الشروط واألحكام الخاصة فإنه يؤخذ ب

 

 .ألحكام العامةالشروط وا لما تنص عليه لفوركس وفقا  باديل هذه الشروط واألحكام الخاصة يحتفظ البنك بحقه في تع .1.7
  

 
 قواعد التداول .2

 
قعه على مويدرجها  قدوالتي  ("التداول قواعد"بـ وي شار إليها فوركس )الستخدام منصات ال وضع شروط يةلبنك حرليقر العميل ويوافق على أن  .2.1

 :مايلي أن يحدد الخاص لتقديره يجوز للبنك وفقا  فإنه  على وجه الخصوصو اَ.راه مناسبي آخرأي شكل بأو  اإللكتروني
 

 .فوركسالساعات عمل منصات  (أ
 .(عامالت الفوركسمالتي ال يمكن خاللها إجراء خالل عطلة نهاية األسبوع  اتساعالعلى سبيل المثال: فوركس )الساعات إغالق منصات  (ب
 .ساعات عمل مكتب التداول (ج
  .الفوركسواألقصى لمبالغ معامالت  والمتزايد الحد األدنى (د
 .للتداول( توافرهاأوقات فوركس )بما في ذلك الالفوركس المتاحة على منصات أدوات  (ه
 .هاإغالقبعد أو منصات الفوركس  ساعات عمل خاللأدناه(  معّرف ووالهامش المطلوب )كما ه لرافعة الماليةثر األقصى الحد األ (و
ة" "الربح والخسار سمى أيضا  ت  التي قد األرباح والخسائر المحققة وغير المحققة )وب ةتعلقالمخرى األشروط وال إرسال األوامرسرعة و لعملةا (ز

 .(أدناه معّرف وه)كما  الممدد المدين/الرصيد الدائنباإلضافة إلى  ائر"(أو "األرباح والخس
 .)كما هو موضح أدناه( الممدد الرصيد الدائن/المدين تأكيد حجز( وأدناه معّرف وه)كما  ي إلجراء التمديدالحد الزمن (ح
 .ومدى تكرارهاوبيان موقعها  ،قاريرن التم وغيرها والبيانات لمعامالتل مشورةرسائل  صدارإ (ط
 .وركسفالالفوركس على منصة أدوات  أي منلتداول  "(وامراأل" وي شار إليها فيما بعد بلفظةالمتاحة )األوامر أنواع تنفيذ عمل وأسلوب طريقة  (ي

 
 .البنكالتي يطبقها أو غيرها من المعايير  المعنيةفترة ال وأ العمالء مجموعاتأو العميل  أو فوركسالمنصة ل وفقا  قد تختلف قواعد التداول  .2.2

 
  .ت وبدون إشعار مسبقفي أي وق تعديل أو تغيير قواعد التداول الخاصوفقا  لتقديره يحق للبنك  .2.3

 

 .لمعنيةافوركس لمعاملة اقبل تنفيذ  شروطها بقبل أنه قد و قواعد التداوللأنه قد قرأ أحدث نسخة ب فوركسي من معامالت الأل هإجراءيقر العميل عند  .2.4
 

 
 إمكانية استخدام منصة فوركس .3

 
 حده اسبا وبالنظر إلى كل حالة علىفقا  لما يراه منوفي أي وقت و -قديينالتعا ئهشركاحماية للحماية نفسه أو  عند تقديره ضرورة ذلك-يجوز للبنك  .3.1

و أفوركس الأو الوصول إلى منصة إجراء معامالت الفوركس في أو إلغاء حق العميل تقييد  -أسبابألي دون إعطاء إشعار مسبق أو إبداء - قرريأن 
ثل هذا القرار. اتخاذ مبمجرد يقوم البنك بإبالغ العميل سو .تصفية المراكز المفتوحةبفقط ال تتعلق وامر هذه األمتى كانت  العميل رفض تنفيذ أوامر
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قدمها التي يالخدمات  نفس تقدم خرىأ ستثماريةشركة خدمات وساطة مالية أو الدى  آخر حساب هيكون لأن بالعميل يوصي البنك  تلك الحاالتفي و
  .الخاصة بالبنك فوركسالعلى منصات تعذر إجراؤها عند  ي يرغب بهاتفوركس الالإجراء معامالت من لعميل امكن يتللبنك ا

 
  .البنك أو اإلهمال الجسيم من جانب االحتيال تإال في حاال هتنفيذل أو رفضه أمرأي إصدار لعميل من ل همنع بسبب  البنك مسؤوال  ي عتبر ال  .3.2

 

حسابه ى إل سهولةبمن الدخول العميل يتمكن  المن الممكن أأنه و .معينة ياتبرمج تنزيلتطلب منه يفوركس قد الأن الوصول إلى منصة العميل يدرك  .3.3
نصة مراكز مفتوحة على م هلكان  متى :المحتمل عائقفي االعتبار هذا ال أخذييجب على العميل أن فإنه  عليهو الخاصة به. لتنفيذ معامالت الفوركس

حتاج يالتي في الحاالت تجدر اإلشارة على أنه كما أنه  مباشرة وبوقت قصير.وركس التأكد من استطاعته استخدام منصة الف، فإن عليه فوركسال
عواقب ل ؤديتالمعامالت قد  تلكإجراء تمكن من القبل مسبقا   معينة ياتبرمجلتثبيت  حاجتهفإن  عيسرشكل فوركس باللتنفيذ معامالت فيها العميل 
 .سلبية

 
 

  الهامش .4
 

في جميع األوقات كافيا   "(الفوركس هامش" بـ إليهشاري  ومن أجل تنفيذ معامالت الفوركس ) استخدامهعميل المبلغ الذي يرغب اليجب أن يكون  .4.1
على  أن يتعيندون  "(المطلوب الهامش"بـ شار إليه ي  و) أو أوامره المفتوحة كذلك في حسابه لعميلل المفتوحة مراكزالالذي تتطلبه لتغطية الهامش 

،  طلوبملتغطية أي هامش للفوركس أموال إضافية كهامش أي  فورا  أن يدفع للبنك يجب على العميل كما . يتعلق بذلك فيما أي إشعارالبنك إرسال 
  .للعميل أي رصيد مدين على أي حسابلتسوية موال الالزمة األدفع كما يجب على العميل 

 
رغب العميل يالتي فوركس المعامالت بلهامش المطلوب فيما يتعلق ا تحديدفي  -وفقا  لتقديره الخاص وبغض النظر عن ظروف السوق- يةحرالبنك لل .4.2

دون - نكيجوز للبوفي تعديل الهامش المطلوب في أي وقت.  هحقيحتفظ البنك بكما ، المفتوحة وأوامر العميل لعميللالمراكز المفتوحة و إجراءهافي 
 لفوركس واألوقات واأليام المعنية وظروف السوقوحجم معامالت ا اب العميلالمراكز المفتوحة في حسعدد أخذ بعين االعتبار أن ي -ا  ملزمأن يكون 

د الهامش عند تحدي الخاص لتقديره لبنك وفقا  قد يطبقها امعايير أخرى  باإلضافة إلى أي -السيولة أو ارتفاع معدل التذبذب فيواضح النقص الك-
وركس فالهامش على  هحفاظاإللكتروني ليضمن امش المطلوب على موقع البنك هالالمتعلقة بصفحات اليجب على العميل الرجوع إلى و. المطلوب

  .الخاص به حسابالفي  مطلوبال
 

 فوركسلامعامالت لتغطية الهامش المطلوب ل كاف  غير للعميل الفوركس هامش أن  وجدرفض تنفيذ أي أمر إذا أن ي -الخاص وفقا  لتقديره- يحق للبنك .4.3
العامة في المادة المتعلقة بالعجز عن حكام الشروط واألفي ممارسة الحقوق المنصوص عليها  -ا  من يكون ملزدون أ- نكيحق للبكما . الخاصة بالعميل

البنك أو قد يؤدي إلى لدى ة المودعالعميل أصول جميع  قد يؤدي إلى فقدانما  هوو ة كل أو جزء من المراكز المفتوحةالحق في تصفيك)السداد 
ا هي نسبة التصفية )كموصوله عند أو تغطية الهامش المطلوب في فشل العميل خاصة  عند  ل العميل المودعة لدى البنك(،أصوقيمة  تجاوزتخسائر 

 . المادةهذه رسة حقوقه بموجب ممابمجرد الشروع في  إبالغ العميل البنكويجب على  .فة أدناه(معرّ 
 

 وامر.هذه األنفيذ أو عدم تنفيذ تبتم إبالغه يحالة أي من أوامره حتى بمراقبة يتعهد العميل  .4.4
 
 

  أثر الرافعة المالية .5

 
 وأ يللعما مجموعاتل وفقا   لهذه الرافعة الماليةقصى الحد األقد يختلف و فوركس التي يجريهامعامالت الفي  الرافعة الماليةاستخدام العميل قرر يقد  .5.1

و خارج أيام العمل أ خالل الليل ة الماليةفعاالمعتمد للرالحد األقصى قد يختلف  مثالعلى سبيل الف ه.قيطبأي معيار آخر يختار البنك تأو  عنيةالفترة الم
ة فعالرفيها الحد األقصى لفترة يختلف إلى من فترة معينة االنتقال  يؤديه قد أنإلى  هنا تجدر اإلشارةكما خالل أيام العمل. المعتمد قصى الحد األن ع

 .للعميل جزء من المراكز المفتوحة أو كلتلقائية لالتصفية الإلى  المالية

 
ددة أو لفترة مح ، وذلكدون إشعار مسبقووالهامش المطلوب في أي وقت  افعة الماليةأن يغّير الحد األقصى للر -الخاص تقديرهوفقا  ل-لبنك يجوز ل .5.2

كحين وجود  ،ظروف السوقعند تدهور  رللبنك أن يجري هذا التغيييجوز  فإنه على وجه الخصوصو .الءللعمالء أو مجموعات العم ،غير محددة
تلقائية الة تصفيال إلى والهامش المطلوب افعة الماليةفي الحد األقصى للرالتغيير قد يؤدي هذا و، التذبذب تمعدالفي  السيولة أو ارتفاع في نقص 

  .لعميلل أو جزء من المراكز المفتوحة كلل
 

 .والهامش المطلوب ة الماليةفعار في الحد األقصى للرتترتب على التغييجة أي نتيبل قبسيأنه  هذه الوثيقة بموجبالعميل يقر  .5.3

 
 

 المراكز المفتوحة تمديد .6
 

 لقياما -دون أن يكون ملزما  –فإن للبنك  يوم عمل، عند نهاية خاص به مفتوحمركز ل مقاصة إجراءلتصفية أو  يلالبنك أوامر من العمعند عدم تلقي  .6.1
  .("التمديد")وي شار إليه بـ -”Roll Over“-يوم عملتزامن مع الم اليوم التالييخ تسوية تارلالمراكز المفتوحة  بتمديد

 
 مفتوحة بالتمديدالمراكز المفتوحة المعنية ستظل . ( تأثير على الحساب"Tom-next"أو بعد الغد   ”Swap“ مبادلةالبـ سمى أحيانا  وي  ) للتمديديكون  .6.2

ير يتم احتساب هذا المبلغ وفقا  لتقدو ،"مديدالت خصم/إضافة "عبارة شار إليه بي  وهو ما  ه منهأو خصمساب لحإلى امبلغ بإضافة البنك يقوم سولكن 

  .أو جزء من المراكز المفتوحة للعميل كلتلقائية لالتصفية إلى ال التمديدخصم  وقد يؤدي ،الخاص البنك
 

ة الخاصواألحكام في هذه الشروط  هي واردةكما  المتعلقة به غيرها من التفاصيلو نطاقهو تهوآلي التمديدمبدأ  شرحد العميل أنه قد قرأ وفهم يؤك .6.3
أن ووافق على  فهمقد أنه على  العميل يؤكد كماللعميل.  يجعله متاحا  و ا  البنك مناسبيعتبره أي شكل ب ى الموقع اإللكتروني للبنك أوعلأو  لفوركسبا

 .المعنية كسداة الفورأل وفقا  ق بشكل مختلف طبقد ي   التمديد
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  فوركسالالمخاطر المرتبطة بمعامالت  .7
 

 ال ، وأنهةنطوي على درجة بالغة من المخاطريو ،المضاربةقدر كبير من على  ينطويفوركس تداول أدوات ال يقر العميل ويدرك أن .7.1
 .بهم تتجاوز هامش الفوركس الخاص خسارةمخاطر وتحمل تكبد  هميمكنألشخاص الذين إال ابشكل عام ناسب ي

 
بهذه  ةحدد بعض المخاطر المرتبطة بمعامالت الفوركس والمرفقتي تفوركس الالبيان اإلفصاح عن مخاطر وثيقة باالطالع على العميل ي وصى  .7.2

 .الوثيقة
 
 

 تأكيدات .8

 
ث أو أو تحدي مراجعةفيه أي تاريخ يتم  وأالسداد(  عمليات)كتتعلق بالحساب معاملة أو عملية أخرى تاريخ أي أو من تاريخ فتح الحساب  اعتبارا   .8.1

 البنك: مصلحةلبنك ويوافق على ما يلي لليؤكد فإن العميل ، أي جزء منهااالتفاقية أو تعديل 
 

مثل هذه الهامش المطلوب لو فوركسالمعامالت بكل الظروف المحيطة و هاينفذالتي أنه يفهم طبيعة كل معامالت الفوركس العميل على يؤكد  (أ
 ومدى المخاطراتها ودرج ةطراخماألسعار وعوامل البأدناه( والجوانب المتصلة  معّرفنظام التصفية التلقائية )كما هو و دمديتالوآليات  امالتعمال

التداول  قاسوأالمرتبطة ب القيودكذلك  و ،هبوطالأو  صعودبال ألسعارا ةحركل ته، مع مراعاالفوركس لمعامالت هإجرائبلها  نفسهالعميل يعرض التي 
 .معامالت الفوركسذات الصلة بالقانونية األخرى واألحكام والشروط  ،الفوركس على معامالتالتي تسري وقواعد السوق  ،ةخارج البورص

 
 . ابه هلتزاميوافق على اأنه والفوركس قواعد السوق المطبقة على معامالت ب علمعلى يقر العميل بأنه  (ب

 
إذا لفوركس اعن تداول أدوات  العميل يمتنع، ون الحاجة إلى تغيير مستوى معيشتهدوها خسارت يستطيعالتي األصول على  العميلتقتصر استثمارات  (ج

ال إال ينبغي له المخاطرة عن طريق الدخول بعمليات الفوركس  هيدرك العميل أنو. مثل تلك االستثماراتب بالقيام وضعه الشخصي يسمحلم يعد 
 ". ةمخاطراعتبار هامش الفوركس بأنه "رأس مال للبنك . ويمكن ب مع دخلهي تتناسوالت منزلهنفقات تلبية غير الزمة لالباألصول 

 
 

 إدارة ومراقبة المراكز المفتوحة  .9

 
 . المفتوحةيتحمل وحده مسؤولية إدارة ومراقبة مراكزه المفتوحة وأوامره يؤكد العميل على أنه  .9.1

 
 (”Spot“)    وامر الفوريةاألأنواع مختلفة من األوامر، مثل باستخدام  يل، قد يرغب العماستثماريةستراتيجيات التنفيذ أو  للحد من مدى المخاطر .9.2

 أو أوامر إيقاف الخسارة المتحرك (”Stop“)أوامر اإليقاف أو  (”Limit“) أو أوامر محدودة (”Market Best“) أو أوامر األفضل في السوق
(“Trailing Stop”) أمر يلغي اآلخر" أو أوامر "(“One Cancels the Other”, ”OCO”) تنفيذإذا تم ر "أو أوام (“If Done”) “ تلغى  وأ

 كل نوع من هذه األوامر. كما أنه يتوفر تعريف  (”If Done One cancels the Other“)  األوامر األخرى" تلغىتنفيذ أمر "إذا تم أوامر 
 فوركس. العلى الموقع اإللكتروني للبنك أو على منصات 

 

 أو عدة ر عندما يكون لديه مركز، وعلى وجه الخصوص سيراقب هامش الفوركس الخاص به باستمراباستمرارع حسابه يقر العميل بأنه سيراج .9.3
 الشروط واألحكام الخاصة للفوركس. هذه من  3,3ويتعين على العميل الرجوع إلى المادة  .في حسابه فتوحةمأمر أو أوامر مراكز مفتوحة أو 

 

 ن يوافق عليها البنك.قبل أ ال ت عتبر األوامر نافذة .9.4
 

ى العميل يجب عل فإنه (،على سبيل المثال )بسبب مشاكل فنيةمتاحة فوركس غير الأو منصات حساب أو الالموقع اإللكتروني للبنك  كونفي حالة  .9.5
 .مكتب التداول( وذلك لتخفيف أي أضراركاالتصال بوامر )إلرسال األمتاحة أخرى استخدام أي وسيلة 

 
 

 بل والفروق بين أسعار البيع والشراء وتضارب المصالحالبنك كطرف مقا .10

 
 مشابهة ةؤسسمتعدد األطراف أو أي متداول  مرفق وأ ةمنظم تداول سوقعن طريق الفوركس معامالت  ه لن يتم اجراءى أنيقر العميل ويوافق عل .10.1

 . إلى خالف ذلك تتم اإلشارةما لم 
 

كون ، فإن البنك يالبنكمع  التي يقوم بها ويدخل فيهاجميع معامالت الفوركس فإن  -إلى خالف ذلكما لم تتم اإلشارة  - يقر العميل ويوافق على أن .10.2
دما يرغب عن مشتر  كالبنك في جميع معامالت الفوركس مع العميل يدخل و. للعميل قابلمال فطرال ي أن يكون البنكأ–في تلك المعامالت  أصيال   طرفا  

 و نصحأ أي وصف آخر له حق أمانة وكيل أوالوسيط أو ال سمسار أوال  يكون البنك بمثابةلشراء، والابوكبائع عندما يرغب العميل  بيعالبالعميل 
أيضا   يكوننك البفإن  بالنسبة لبعض أدوات الفوركسو .ن االلتزامات السويسريفي قانو الموضحفوركس عقد بيع بالمعنى ت عد كل معاملة و  .للعميل
 . المالية لمشتقاتلمنتجات ا مقدم
 

وبناء  على ذلك فإن البنك يقوم بالدخول في  .وقت في أيتتعلق بمعامالت الفوركس أسعار ليس ملزما  بتقديم البنك  يقر العميل ويوافق على أن .10.3

 رة معينةخالل فتبمعامالت الفوركس يتعلق  سعرلالبنك م يقدوعند عدم ت. المطلق اختيارهوه الخاص على تقدير بناء  مع العميل الفوركس معامالت 
أوامر   يتم تنفيذالقد  باإلضافة إلى أنه، خالل تلك الفترةكز مفتوح عن طريق منصات الفوركس مر صفيةفتح مركز جديد أو ت يستطيع نفإن العميل ل
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 . سعرا  قدم البنك يبمجرد أن " السعري نزالقاال"بـ لما ي سمى عرضة  تلك األوامر قد تكون وأ في تلك الفترة لالعمي
 

على  ل بناء  العميأوامر تنفيذ على البنك يستحيل  في بعض األحيان يصعب أو قد هفإن ،ظروف معينةب عند مرور السوقيقر العميل ويوافق على أنه  .10.4
 عرض للمخاطر. تتقييم ال وأأو مقبول  عادل سعرتقييم أو سعر محدد أو تصفية بعض المراكز المفتوحة 

 

 "لمبذولةا أفضل الجهود"أساس على المعطاة للبنك العميل وامر أيتم إجراء جميع أن يقر العميل ويوافق على من بنود في هذه الفقرة,  بناءا على ورد .10.5
(“Best Efforts Basis”) - ل راء العميجإ في فترة متاحالسعر ال بناء  علىالعميل يقوم البنك بتنفيذ أوامر أن  أي -على خالف ذلكالبنك ينص لم ما

التي امر األوالسعر وكمية وحجم  ذلكلشراء أو البيع باحجم مع مراعاة  فروقات األسعارعلى يتم احتسابها بناء   معينة للبنكفائدة  إلى إضافة   لألمر
مر على تنفيذ األواي ويؤد .آخرإلى من وقت  التي تطرأ عليها تعديالتالو واللوائح ذات الصلة قواعد التداولل وفقا  ذلك  ويكون ،العميل أوامر تسبق

 تنفيذ ال يستطيعقد  قر العميل أن البنكيو ".السعري نزالقاال"بـ ما يسمى إلى  (”Best Efforts Basis“)  ´المبذولة أفضل الجهود"أساس 

اع معدل السيولة أو ارتف صنظرا  لظروف السوق )كنق العميلالذي رغب فيه من السعر  سعر أسوأب إال اذهينفت لن يستطيعأنه أو لعميل معينة لأوامر 
يتحمل أي ال يوافق العميل على أن البنك  قاهرة(. كماو الظروف الأنظمه االتصاالت أ)كتعطل األنظمة اإللكترونية أو  أخرىالتذبذب( أو ظروف 

في مثل هذه  البنك يقومو ،عملالج أيام التي يتم إدخالها خار وامراأل -سبيل المثال ال الحصر على- ذلك ويشمل ،ما يتعلق بمثل تلك األوامرمسؤولية في
فيه العميل  أجريلليوم الذي  في يوم العمل التاليفوركس الإعادة فتح منصة بمجرد " المبذولة أفضل الجهود"أساس على العميل  أوامرتنفيذ بالظروف 
 وأوق السيولة في الس وأبسبب ظروف السوق فتح ال ىومست حددهيذي السعر البيكون أو  التنفيذ قد ال يكون فوريا  هذا يقر العميل بأن و ،األوامر
 ظروف أخرى.  أياألسعار أو  فروقات

 
قدم يقد أنه  وأمعامالت الفوركس ب للعميل فيما يتعلق توفير أفضل سعرب ا  ليس ملزم -للعميل مقابال   ا  طرفبصفته - يقر العميل ويوافق على أن البنك .10.6

 .  مناسبا   أو أي سبب آخر يراه البنك الخاصة به معامالت الفوركسحجم  وأ يلحجم ودائع العمل وفقا  ة تفاوتم ا  أسعار
 

علق مسؤولية قراره فيما يت هالعميل وحدويتحمل  ،فيما يتعلق بمعامالت الفوركس بنكالمصلحة تتعارض مع مصلحته  يقر العميل ويوافق على أن .10.7
معدالت العار الصرف وأن ال يوجد مصدر مركزي ألسبعلمه بأنه  العميل كما يقر .بشأن تلك المعامالت له األسعار التي يقدمها البنك بمالئمة

 . كفائتهاإلى عدم  يديؤقد مما  حدهكل منها على  لىيتم التفاوض ع هي معدالت وأسعارله التي يقدمها البنك  األسعارو
 

لبنك ول على البنك بأي حال من األحوال ملزمةليست وة فقط استرشاديمؤشرات لكتروني على موقع البنك اإل درجةالماألسعار  قفرومؤشرات ت عد  .10.8
فوركس معاملة الم حج وأ يللحجم ودائع العم ة وفقا  تفاوتمتقديم فروق أسعار يحتفظ البنك بحقه في كما . حرية تطبيق فروق األسعار التي يراها مناسبة

 ستثنائيةفي ظروف السوق اال فروق األسعار ، كما قد تزدادالتذبذب في السوق وأوتتأثر فروق األسعار بالسيولة . مناسبا  البنك راه يأو ألي سبب آخر 
 مشابهة.الحداث األأو  النقدية اتلسياساقرارات  وألقرارات التي تتخذها البنوك المركزية ل نتيجة   أو

 

أي حال ب ا  لزمم البنك ليسن أو في نفس الفترة، ذي يعرضه البنك عليه يختلف عن السعر الذي حصل عليه البنكالسعر ال يقر العميل ويوافق على أن .10.9
 .  مع العميل الفوركسمعامالت ل نتيجة  هامش الربح الذي حصل عليه البنك بغ العميل يبلتبمن األحوال 

 

ة التي للحرك سةحركة معاكأنه قد يحمل توقعات ل ، أوعميليراهن عليها الالتي السوق حركة نفس راهن على ي قد لبنكا يقر العميل ويوافق على أن .10.10
كسب يقد  علم بأن البنكأن ي العميل يجب علىإنه صة به فاالخالتداول عمليات المتعلق ب هتغطية تعرضعدم البنك ار ياخت عندو. يراهن عليها العميل

 قد تتعارض مصلحة البنك مع مصلحة العميل. بالتالي و مصلحة العميل، السوق ضدتحرك من المال إذا  ا  مزيد
 

 والمخاطر وتضارب المصالح المتعلقة بها.الخاصة به مع البنك الفوركس أنه يفهم ويقبل دور البنك في معامالت على يل يؤكد العم .10.11
 
 

 نظام التصفية التلقائية .11
 

 عينةظروف م قعند تحق تلقائيا  كل أو جزء من المراكز المفتوحة للعميل يتم من خالله تصفية لتصفية معين للبنك نظام ليقر العميل ويوافق على أن  .11.1
 ية التلقائيةلمتعلقة بنظام التصفمن المعلومات ا ذلك وغير طريقة عمل هذا النظام ومجالهتكون  "(.التلقائية التصفية نظام"بعد بعبارة فيما وي شار إليه )
ي للبنك أو متاحة على الموقع اإللكترون وحةالمفتوامر األوإلغاء  -"(التصفية نسبة"بعد بعبارة فيما وي شار إليها )ذات الصلة لتصفية اوال سيما نسبة -

 في أي وقت. و الخاص هتقديرحسب  هذا النظام تعديلللبنك ويجوز  ،البنك مالئما   هعتبري آخر أي شكلب
 

ة التلقائية لتصفيا يقبل نظامأنه وة قبل فتحه للحساب مع البنك، لمتعلقة بنظام التصفية التلقائيدراسة وفهم كل المعلومات اقد قام بأنه يؤكد العميل  .11.2
 صفية الالوصول إلى نسبة الت عندنظام التصفية التلقائية  تفعيلالقيام بوعلى وجه الخصوص، يقر العميل بأنه قد فهم أن  ،اوالشروط المتعلقة به

 أعلىد تكون قائر العميل خسفإن  األسعار تقلبسرعة ومدى إلى  ا  نظرفمع نسبة التصفية؛  قتصر على مبلغ يتوافقيعني أن خسائر العميل سوف ت
  .على وجه التحديد الفوركس كون أعلى من هامشتقد ر ومن ذلك بكثي

 

بنك الام يقفمع ذلك و ،الهامش المطلوبلتغطية أي طلب إيداع أصول إضافية  الهامش"، طلب"بليس ملزما  بإجراء ما ُيسمى البنك يقر العميل بأن  .11.3

معاملة أي بالعميل يقبل كما . بأي حال من األحوال تطبيق نظام التصفية التلقائيةفي هذا الطلب  يغيرولن حسن النية ب يكون دائما   الهامش بطلب
زء من المراكز و جأكل عن األضرار الناتجة عن التصفية التلقائية ل مسؤولال وحده هتصفية التلقائية ويقر بأنتنفيذها بموجب نظام اليجري فوركس 

 . هالمفتوحة ل
 

خسارة تفادي  ىيهدف إلنظام التصفية التلقائية  على الرغم من أنو. فقط لبنكا لمصلحة نشئافق على أن نظام التصفية التلقائية قد أُ يقر العميل ويو .11.4

ي فتنشيط نظام التصفية التلقائية بمجرد وصول العميل إلى نسبة التصفية  وعلى الرغم من أن البنك سيحاول ،هامش الفوركس خسارة تتجاوز العميل
كثير خسائر أعلى برغم ذلك العميل قد يتكبد بالتالي و، في هذا الصددأي ضمان منح ي الوإال أن البنك غير ملزم بذلك ، البية العظمى من الحاالتالغ

 .  من هامش الفوركس
 

تم تنشيط نظام إذا لم ي مسؤولغير البنك أن ب العميليقبل ، كما النتيجة المرجوةيثمر عن ال قد عمل أو ييقر العميل بأن نظام التصفية التلقائية قد ال  .11.5
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 .  البنك من جانب أو اإلهمال الجسيماالحتيال إال في حالة ، تفعيله في الوقت المناسبإذا لم يتم  الوصول إلى نسبة التصفية أوبمجرد التصفية التلقائية 
 

 عن أية أضرار ناتجة عن عدم مسؤولالأنه وحده على ؤكد العميل يو ،هالخاص بتجاوز مبلغ هامش الفوركس تلتأكد من أن خسائره ال بايلتزم العميل  .11.6
 المفتوحة.  هتصفية مراكز

 

فرضها التي يمتطلبات الهامش عن  رضا العميلعدم ك -الحصرالمثال ال على سبيل - ظروف استثنائية معينة عند وقوععلى أنه قر العميل ويوافق ي .11.7
اتخاذ  -الخاص تقديرهوفقا  ل- للبنك يحق فإنه قاهرةالقوة الث احدلوقوع أي من أفوركس أو المنصات عدم توافر ل وأ األطراف المقابلة لهعلى لبنك ا

تفعيل نظام أو فوركس الإغالق أي من منصات أو  الفوركسكل أدوات بعض أو المتعلقة بعن تقديم األسعار وقف التك راها ضروريةيأي خطوات 
ي مثل هذه فتم تصفيتها تالمفتوحة س هيدرك أن مراكزويقر العميل بأنه  بعد، لى نسبة التصفيةل إعدم الوصوعلى الرغم من  التصفية التلقائية

 .رغباته بغض النظر عنلة االح

 
 

 المعاوضة .12

 
لآلخر  ا  نيالبنك والعميل مد كان كل منفي حال  نهاية أي يوم عمل عندتتم تلقائيا  معاوضة االلتزامات التي يتعين على كل من البنك والعميل سدادها  .12.1

حق أكبر من المبلغ اإلجمالي المستأحد الطرفين وإذا كان المبلغ اإلجمالي المستحق من  ،بينهما قد تم تنفيذهاالتي فوركس المعامالت ل نتيجة  أموال ب
 فرق بين المبلغين. للطرف اآلخر الاألكبر بالسداد مبلغ المدين بالالتزام الطرف بالطرفين تزامات اله يتم استبدال فإن الطرف اآلخرمن 

    
لبنك ل إنبها فعمالت المقومة الأو استحقاقها بغض النظر عن مواعيد و عن العالقات التجارية مع العميل الناشئةالبنك جميع مطالبات فيما يتعلق ب .12.2

العميل. كما يحق للبنك في أي وقت  لحسابآخر  أي مكانأو في جميع المراكز المفتوحة وجميع األدوات المالية التي في عهدته ب مستحقاته معاوضة
العملة و يتهاتسمبغض النظر عن  -ةالمراسلالبنوك مختلفة أو ال هفروعحسابات العميل لدى بما في ذلك - المفتوحة لديهحسابات العميل معاوضة 
المراد معاوضتها هي عبارة عن إعادة طالبة إذا كانت الم وأ متطابقةغير العميل البنك ومطالبات كانت حتى لو  اتالمعاوضبهذه  . ويسمحاالمقومة به

يقوم البنك بإخطار العميل بأي معاوضة واعتراضات أو استثناءات. إذا كانت محل أو  أي من أمنائهمودعة لدى البنك أو  ما ورقة ماليةأو  غرض
 ألحكام هذه الفقرة.  وفقا  أ جريت 

 

فوركس )على سبيل المثال أدوات القيمة أو دفع  يتسلم أو يطلب من البنك تسليمأن  -أي ظرف من الظروفتحت - له يقر العميل بأنه ال يجوز .12.3
 . له المراكز المفتوحةمعاوضة يجوز له أن يطلب المبلغ الصافي فقط بعد أنه و ،(العمالت

 

حدده يلذي اصرف السويسري بسعر تحويلها إلى الفرنك الللبنك يمكن  فإنه بعملة أخرى غير الفرنك السويسريمقّومة المبالغ المستحقة كانت إذا  .12.4
 البنك.

 
 

 اإلنهاء المبكر لمعامالت الفوركس .13

 
تسري العامة واألحكام الشروط المعنية بحالة العجز عن السداد في المادة فإن لفوركس، باوالشروط الخاصة األحكام من هذه  11إضافة إلى المادة  .13.1

 فوركس.المعامالت أيضا  على 
 

 
 المسؤولية القانونية .14

 
 للبنك الحق في إجراء التصحيحات الالزمة نما فإ غير صحيح بسبب خطأ واتضح أن هذا السعرفوركس بسعر قدمه البنك في معاملة دخل العميل  إذا .14.1

غير  عد أنهايثبت فيما ب عندما يعتمد البنك على معلومات سعر غير صحيحتزيد احتمالية تقديم و ،فوركس المعنيةمعاملة الفي حساب العميل أو إلغاء 
 لكبما في ذ خاصةال( ظروف السوق أ)بسبب  إّما أطراف ثالثة أخرى(أي األطراف المقابلة للبنك أو تلك الواردة من بما في ذلك ) صحيحة أو خاطئة

لعميل ايقبل ا كمخطأ مشابه. أي إمالئي أو خطأ أو )ج( ، )ب( أسباب فنية أو نقص السيولة أو ارتفاع معدل التذبذب، -حصرال على سبيل المثال ال–
ال ي عد و, أخذا بعين األعتبار األسعار الصحيحة عند حصول الخطأ. وفي الوقت المناسبالمالئم  شكلالالبنك ببه قام ما متى بأي تصحيح لألسعار 

 . بنكال ال الجسيم من جانبأو اإلهماالحتيال إال في حالة  لهذه المادة وفقا  البنك العميل فيما يتعلق بتدخل ب لحقتعن أية أضرار  مسؤوال  البنك 
 

منصات ب ما يتعلقفي منتجاته أو خدماته يقوم البنك باستخدامالتكنولوجيا  لبرمجيات أوخارجي لأي مورد عدم مسؤولية يقر العميل ويوافق على  .14.2
أو  هاتخدامأو اس التكنولوجيا جيات أولبرما لتلكلدخوله العميل نتيجة ب عن أي ضرر لحق "(الخارجي موردال"بعد بعبارة فيما وي شار إليه فوركس )ال

 ". ا  مقصود ا  خارجيا  "مستفيدالخارجي عتبر المورد ي  في هذا الصدد و. هاأو استخدام يهاالوصول إلالفشل في 
 

 مسؤوال  البنك كون وال ي ،العناية الواجبةمراعاة مع  المورد ذلك اختاركان البنك قد إذا خارجي أفعال أو إهمال أي مورد  يةالبنك مسؤوليتحمل ال  .14.3
 أو األنظمة التي يستخدمها العميل.  اللوغاريتماتأو تداول لا مشوراتحلول خارجية تتعلق بعن تنفيذ وتشغيل أي 

 

 .على العميل لفوركسباهذه الشروط واألحكام الخاصة في الشروط واألحكام العامة والمتعلقة بالمسؤولية القانونية الواردة في حكام تسري األ .14.4
 

 
 هوأتعاب يضات البنكتعو .15

 
ليها في جدول صوص عتكاليف المنالالرسوم والعموالت وللعميل خصم من أي حساب أن ييحق للبنك  فإنه الفرق بين سعر البيع والشراءباإلضافة إلى  .15.1

 .كتابة   المتفق عليهاأو  لكترونياإلعلى موقع البنك  المنشورالرسوم 
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 متفرقات .16

 
ب أن تقرير أو إشعار من البنك( يجبأية اعتراضات تتعلق  وأ تعلق بتنفيذ أو عدم تنفيذ أي أمريل المثال فيما يأي شكوى من قبل العميل )على سب .16.1

  .ستالمواحد من االفي موعد ال يتجاوز يوم عمل  المعني خطاراإلتقرير أو الفور تلقي  خطيا  ُتقدم 

 
 ضهمشمول تفويعلى يوافقون خارجيون ماليون  ونمدير همحساباتيتولى إدارة الذين فإن العمالء  لفوركسبابول هذه الشروط واألحكام الخاصة بق .16.2

  إلتمام تلك المعامالت. لجميع معامالت الفوركس بالقدر الالزم الخارجيون نويالمال نولمديرولئك االممنوح أل
 

 العميل لحاسوب( IPبروتوكول اإلنترنت ) عنوان منصات الفوركس وأنوفير تخارجي لمورد ل تابعة يجوز للبنك استخدام برمجيات هيقر العميل بأن .16.3
 افةكالعميل يقبل كما  ،-في الخارج الذي قد يكون موجودا  و-الخارجي لهذا المورد  ا  صبح معروفيقد عليه أو الجهاز الذي يستخدم العميل البرنامج 

 .سرية المصرفيةوالالخصوصية حقوق ب فيما يتعلق، ال سيما ا الشأنلعواقب التي قد تكون مرتبطة بهذا
 
 

 القانون الحاكم واالختصاص القضائي .17
 

فسر وتُ بشكل حصري  الموضوعي لقانون السويسريألحكام ا -لفوركسباالخاصة واألحكام الشروط هذه  بما فيها– تخضع االتفاقية وأي جزء منها .17.1
 .في ضوئه

 
زاع ألي نالحصري الختصاص اعمالء المقيمين في الخارج ومكان ال نفاذ ضدمكان اإلمكان األداء وسويسرا و بڤغالن بمقاطعة مقر البنك في يكون  .17.2

رفع ومع ذلك، يحتفظ البنك بحقه في  ،-لفوركسباالخاصة واألحكام الشروط هذه بما فيها  – أي جزء منها وأاالتفاقية ينشأ عن أو فيما يتعلق ب

أي محكمة مختصة أخرى، وفي هذه الحالة يظل القانون السويسري  أو محل سكنه أو أمامالعميل إقامة محل في  الدعوى أمام المحاكم المختصة
  .حصريا  هو الساري الموضوعي 
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