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 لوائح التداول

 بشأن منصة التداول "ميتاتريدر" 
 

 األحكام العامة  -1
نظمة والشروط واألحكام الخاصة تحدد هذه اللوائح األ 1-1

بصفقات تداول العميل واالجراءات الخاصة بإصدار 
منصة  بشأنالعمالء وتعليمات الشركة  أوامروتنفيذ 

 خاصة: بصفة و  ،التداول "ميتاتريدر"
ق صفقات وكذل  تقديم وتعديل إغال / لوائح فتح ( أ)

 .أوامرلغاء وتنفيذ وا  
الصفقات المفتوحة ب يتعلق فيماإجراءات الشركة  ( ب)

في  الهامشان مبلغ كالخاصة بالعميل في حالة 
 لالحتفاظ بها.  الحساب غير كافي

 إجراء الفصل في النزاعات ذات الصلة بالتداول )ج(
 . بين العميل والشركة

قائمة األدوات المتاحة للتداول وشروط التداول توجد  1-2
الرئيسية في مواصفات األدوات المنشورة على موقع 
الشركة الرسمي على شبكة االنترنت والتي تشكل 

 ن هذه اللوائح واتفاقية العميل. يتجزأ مال  ا  جزء
غيير قائمة األدوات المتاحة للتداول وشروط يمكن ت 1-3

 لإلجراء التداول الرئيسية من قبل الشركة فقط وفقا  
 المنصوص عليه في اتفاقية العميل وهذه اللوائح. 

مدة التداول المسموح ثناء فقط أ يجوز للعميل التداول 1-4
ساعات التداول الخاصة  داة المحددة. بها لهذه األ

بكل أداة مذكورة في مواصفات األدوات ومتاحة على 
 موقع الشركة الرسمي على شبكة االنترنت. 

حساب تداول ل رافعة الماليةلاقصى يعتمد الحد األ 1-5
 العميل على نوع حساب التداول.

 لحسابل رافعة ماليةيحق للشركة تغيير  1-5-1
 في الحاالت التالية: 

أيام إلى  7دته شعار مسبق مبموجب إ ( أ)
 العميل.

لى العميل في حالة بدون إشعار مسبق إ ( ب)
 ظروف القوة القاهرة أو وضع استثنائي.

لكل عميل لكي يصل مستوى  بصفة فردية ( ج)
إلى الخاص به  لحسابل الرافعة المالية

 الهامشمتطلبات مستوى يتماشى مع  
المذكورة في مواصفات األدوات المتاحة 

ى شبكة موقع الشركة الرسمي عل في
 األنترنت. 

لكل عميل بموجب طلب بصفة فردية  ( د)
 وفقا   ا  معقول منه إذا كان ذل  مطلوب
 الستراتيجية التداول الخاصة به. 

 الرافعة الماليةيحق للشركة تغيير   1-5-2
والصفقات  للصفقات التي تم فتحها مسبقا  

 الجديدة. 
نوع حساب التداول الخاص بالعميل،  بناء على 1-6

ق و تستخدم الشركة أنواع وأحجام مختلفة من فر 
 ر. اسعاأل
يتم استخدام فرق السعر الثابت على   1-6-1

 .مايكروالحسابات 
 يمكن تغيير فرق السعر الثابت:   1-6-2



أيام إلى  7شعار مسبق مدته بموجب إ ( أ)
 العميل. 

شعار مسبق الى العميل في ظروف بدون إ ( ب)
 ختلف عن الظروف المعتادة.السوق التي ت

ق للعميل في ظروف القوة شعار مسببدون إ )ج(
 و الوضع االستثنائي. القاهرة أ

 سعار المتغيرة التي تتغير وفقا  فروق األ 1-6-3
 ستندردلوضع السوق تستخدم للحسابات 

 .MT-ECN حساباتو  برميامو 
سعار تم تحديد فروق األسعار )فروق أ 1-6-4

نمطية( لكل أداة لكل نوع حساب تداول في 
مواصفات التداول المتاحة على موقع 

 الشركة الرسمي على شبكة االنترنت. 
الصفقة المفتوحة إلى اليوم التالي،  يدمدتفي حالة  1-7

ر ". وتتوفswap" لفائدةسوف تقوم الشركة بتطبيق ا
دوات التي يمكن الفعلية وقوائم األ وائدفقيم ال
ها على موقع الشركة الرسمي على شبكة استخدام

 االنترنت. 
للصفقات  فوائديتم القيام بعمليات تسويات ال  1-7-1

حتى  23:55:22المفتوحة من الساعة 
 بتوقيت منصة التداول. 22:21:22الساعة 

لكافة  فوائدتضمن الشركة استخدام ال  1-7-2
 23:55:22الصفقات المفتوحة من الساعة 

بتوقيت منصة  22:22:22 حتى الساعة
 التداول. 

ربعاء صفقة مفتوحة من يوم األ يدمدتعند   1-7-3
 . ةثالثي فائدةالى الخميس، يتم استخدام 

وطلبات العميل هي  أوامرالوسيلة الرئيسية لتقديم  1-8
كما يحق للعميل  الخاصة بالعميل.  منصة التداول

الطلبات من خالل عامل االوامر و تقديم  يضا  أ
بالشركة عن طريق االتصال الهاتفي ولكن الهاتف 

منصة من خالل  وامرفقط عندما ال يمكنه تقديم األ
وفي هذه الحالة،  فنية.  ألسبابللعميل  التداول

يتعين على العميل اتباع خطة المحادثة )مرفق رقم 

باتفاقية العميل( المتاحة على موقع الشركة  3
 الرسمي على شبكة االنترنت. 

والتعليمات المقدم من  وامرم لتنفيذ األاإلجراء العا 1-5
 للعميل:  منصة التداولخالل 

ر "تنفيذ فوري" في يسعتال نظاميتم استخدام  1-5-1
 تنفيذ الصفقات.

العمالء  أوامريتم بصفة عامة إرسال وتنفيذ  1-5-2
للعمالء من خالل  منصة التداولمن خالل 

 الوسيلة التالية: 
أو طلبية يتم فحص  أمريقدم العميل  ( أ)

 للعميل. منصة التداولفي  صحتها
 أمرو للعميل استعالم أ منصة التداول ترسل ( ب)

 الى السيرفر. 
منصة ثابت بين  اتصالفي حالة وجود  )ج(

العميل  أمرللعميل والسيرفر، يتوجه  التداول
 ،صحتهمدى  الى السيرفر حيث يتم فحص

 request was" )في هذه الحالة 
accepted by server " |مر"تم قبول األ 

ملف سجل في من السيرفر"( سوف يظهر 
 السيرفر.

العميل، يتم وضعه في  أمرفي حالة صحة  )د(
 مرلوقت وصول األ قائمة االنتظار وفقا  

 ويظهر الوضع الحالي لتنفيذ الطلب
"Order is accepted"  |مر"تم قبول األ "

 للعميل.  منصة التداولعلى شاشة 
يل العم أمرو رسال طلب أيقوم النظام بإ )هـ(

ظهار الوضع الحالي على ، ويتم إللتنفيذ
 Order is" :للعميل منصة التداولشاشة 

in process"  | األمر"جاري تنفيذ".  
العميل  أمرو تنفيذ طلب أيقوم النظام ب )و(

 نتيجة التنفيذ الى السيرفر. ويرسل
منصة يرسل السيرفر نتيجة التنفيذ الى  )ز(

 للعميل. تداول



 منصة التداولفي حالة وجود ربط ثابت بين  )ح(
 منصة التداولللعميل والسيرفر، تتسلم 

 العميل. أمرو نتيجة تنفيذ طلب أللعميل 
التي تم  األوامريحق للعميل إلغاء الطلبات أو   1-5-3

وتم وضعها قيد االنتظار ويكون  رسالها مسبقا  إ
"تم قبول " | Order is accepted"وضعها 
ذل ، يجب على العميل أن يضغط  ب " وللقيامالطلب.
". ومع مرلغاء األ"إ|  "Cancel order" على زر

 ذل ، ال تضمن الشركة نجاح هذه المحاولة. 
على جودة  األمرو يعتمد وقت تنفيذ الطلب أ  1-5-4

وبين سيرفر الشركة  منصة التداولاالتصال بين 
وضاع وفي أ  وكذل  يعتمد على وضع السوق.

العميل في  أمرو طلب أالسوق المعتادة، يتم تنفيذ 
لسوق المختلفة وضاع اوفي أ  .خالل ثانية تقريبا  

ن يطول وقت تنفيذ طلبات عن المعتاد، يمكن أ
 العميل بشكل كبير.  وأوامر

خاص بالعميل تم وضعه في قائمة  أمركل   1-5-5
لى رسل إدقائق يجب أن ي   3نتظار للتنفيذ خالل اال

 3رسال الطلب خالل وفي حالة عدم إ  النظام.
من قائمة االنتظار  دقائق للتنفيذ، يتم حذفه تلقائيا  

 نه غير ساري المفعول.على أساس أ
العميل في الحاالت  أمرو يمكن رفض طلب أ  1-5-6

 التالية: 
في حالة تقديم العميل عند فتح السوق  ( أ)

ول في منصة لتعليماته أو طلبه قبل السعر األ
 التداول.

كافي لفتح صفقة  هامشفي حالة عدم وجود   ( ب)
 المطلوب. حجمجديدة لل

الصفقة المطلوبة من العميل  حجمن في حالة أ )ج(
 ال يمكن تنفيذه بسبب عدم توفره في السوق.

 ،للعقددنى أ قصى/في حالة انتها  حدود أ )د(
قصى عدد الصفقة التراكمية للعمالء و/أو أ

المقدمة لنوع  وامرمن الصفقات المفتوحة واأل
 حساب معين.

وضاع ( في أوضاع السوق المختلفة عن األ)هـ
 المعتادة.

ة تغيير متطلبات الهامش وفروق يحق للشرك 1-12
وشروط التداول  وامروسيلة تنفيذ األ سعار واأل

االخرى بسبب العطالت الرسمية الوطنية والدولية 
خرى المعتادة وذل  والحاالت األو  وعطالت البن
يام يتم تقديمه الى ر مدته سبعة أبموجب إشعا

وسوف يتم تطبيق  العميل بشأن هذه التغييرات. 
كافة التغييرات على شروط التداول على الصفقات 

 وعلى الصفقات الجديدة. التي تم فتحها مسبقا  
 حاالتحدوث  وفي حالة ظروف القوة القاهرة أ 1-11

للعميل شعار مسبق استثنائية، يحق للشركة بدون إ
ويمكن تطبيق   بتغيير أي شروط تداول.ن تقوم أ

 هذه التغييرات على الصفقات التي تم فتحها مسبقا  
وسوف تبذل الشركة   وعلى الصفقات الجديدة.
ثر السلبي لهذه التغييرات قصارى جهدها لتقليل األ
 على العميل للحد االدنى.

معامالت تداول خاصة  ةن أيتضمن الشركة أ 1-12
سوف  "spike" طفرةوث حد بالعميل تم تنفيذها عند

بعد اكتشاف  عادتها الى وضعها االصلي فورا  يتم إ
 .العطل

يحق للشركة مراجعة نتائج معامالت العمالء في  1-13
رفر نتج عنه يفي برمجيات الس عطلحالة اكتشاف 
أو إصدار أسعار خاطئة أو  التسعيرتأخير في 

جراءات الخاطئة من جانب الشركة، وخاصة في اإل
 الخطأ الواضح.  ةحال

 
 صفقة فتح  -2
. Ask الطلب سعربصفقات للشراء يتم تنفيذ فتح  2-1

سعر العرض بوسوف يتم تنفيذ فتح الصفقة للبيع 
Bid. 

 رسال التعليماتقوم العميل بفتح الصفقة من خالل إي 2-2
 الى سيرفر الشركة.  منصة التداولمن  مرو األأ

 المعايير التالية:  وامرو األوسوف تحدد التعليمات أ
 ة.األدا رمز ( أ)



  .صفقةحجم ال ( ب)
 ن يرسليتم فتح صفقة، يتعين على العميل ألكي  2-3

عميل الى لل منصة التداولمن  هأمر تعليماته أو 
 لكي يتم تنفيذه.سيرفر الشركة 

صفقة للشراء، ينبغي على  لكي يتم فتح  2-3-1
"شراء"  "Buy" ن يضغط على زرالعميل أ
لكي يتم  التداولمنصة ب الطلب في شاشة

 رسال التعليمات الى السيرفر.إ
فتح صفقة للبيع، يجب على لكي يتم   2-3-2

"بيع"  "Sell" ن يضغط على زرالعميل أ
لكي يتم  منصة التداولب في شاشة الطل

 رسال التعليمات الى السيرفر. إ
 يضا  الخاصة بفتح صفقة أ وامردار األصكما يمكن إ 2-4

طريق برنامج رسالها إلى سيرفر الشركة عن وا  
 فيالذي تم تركيبه  )متداول آلي( مستشار التداول

وال تميز الشركة  . منصة التداول الخاصة بالعميل
 .منصة التداولمن  وامررسال األبين وسائل إ

عند وصول تعليمات العميل لفتح صفقة إلى  2-5
بمراجعة حساب التداول  السيرفر، يقوم النظام تلقائيا  

 لفتح الصفقة. احفيما يخص الهامش المت
لفتح  احفي حالة كفاية الهامش المت 2-5-1

 الصفقة، سوف يتم فتح الصفقة الجديدة.
في حالة عدم كفاية الهامش لفتح الصفقة،  2-5-2

ة وسوف تظهر لن يتم فتح الصفقة الجديد
"ال توجد  "Not enough money" رسالة

 شاشة الطلب.  علىموال كافية" أ
ت العميل، تغير السعر عند تنفيذ تعليماحالة في  2-6

 Bid/Ask طلب/ عرض سوف يقترح النظام سعر
 وفي هذه الحالة، سوف تظهر شاشة  جديد.

"Requote"  |سعار جديدة.سعر" مع أ عادة"إ  
وفي حالة موافقة العميل على تنفيذ المعاملة 

، يقوم خالل ثالثة ثواني سعار المقترحة حديثا  باأل
ة عاد" في شاشة إنعم"" | OK"بالضغط على 

وفي حالة عدم قيام العميل خالل ثالثة   السعر.

"، فهذا يعني نعم"" | OK"ثواني بالضغط على زر 
 .سعار المقترحة حديثا  باألرفض تنفيذ المعاملة 

 تم تنفيذها وتعتبرتعتبر تعليمات فتح الصفقة  2-7
الصفقة مفتوحة عند ظهور السجل المعني في ملف 

 سجل السيرفر.
 صفقةبرقم  حديثا   يتم تعريف كل صفقة مفتوحة 2-8

 متتالي. 
قديم وتعديل يمكن تنفيذ معامالت التداول وكذل  ت 2-5

لغاء األ تداول المسموح بها ثناء فترة الفقط أ وامروا 
التداول  وقد تم ذكر ساعات  داة.والمحددة لكل أ

دوات المتوفرة على موقع لكل أداة في مواصفات األ
 الشركة الرسمي على شبكة االنترنت.

لفتح صفقة من أجل التنفيذ  أمرستالم ي حالة اف 2-12
اء وقت التداول إذا كان ثنخارج وقت التداول أو أ

ول سعر في افتتاح السوق، سوف يقوم ذل  قبل أ
 /Off quotes" برفضه. وسوف تظهر رسالةالنظام 

Trade is not allowed| " سعار/ "خارج األ
 منصة التداولالتداول غير مسموح به" على الشاشة 

الخاطئ لطلب العميل وفي حالة التنفيذ   للعميل.
بأي و لفتح صفقة عند سعر إغالق اليوم السابق )أ

يحق للشركة الغاء هذ  خر خارج السوق(،سعر آ
الحاالت التي بطال رصيدها، بما في ذل  المعاملة وا  

و يتم فيها فيما بعد إغالق هذه الصفقات بالكامل أ
ه الحالة، سوف وفي هذ  جزئيا من جانب العميل.

رسال إالعميل ب باالتصالتقوم الشركة   . بذل شعار وا 
 
 إغالق صفقة  -3
 العرض سعرب)أي البيع(  الشراء صفقاتغالق يتم إ 3-1

Bidسعربلبيع )أي الشراء( اغالق صفقة . ويتم إ 
 .Ask الطلب

رسال ق الصفقة بواسطة العميل عن طريق إغاليتم إ 3-2
الى سيرفر  منصة التداولذات الصلة من  وامراأل

على المعايير  وامروسوف تحتوي هذه األ الشركة. 
 التالية: 

 غالق. إلصفقة ال رقم ( أ)



  .حجم المعاملة ( ب)
السيرفر من إغالق الصفقة إلى  أوامررسال يتم إ 3-3

غالق "إ " |...# Close" خالل الضغط  على زر
 .منصة التداولفي شاشة   "...#

رسالها الى غالق الصفقة وا  إل أوامريمكن إصدار  3-4
سيرفر الشركة بواسطة برنامج مستشار التداول 

منصة التداول الخاصة  فيالمثبت )متداول آلي( 
رسال . وال تميز الشركة بين وسائل إبالعميل

 .من منصة التداولالتعليمات 
ق الصفقات يمكن للعميل استخدام غاللكي يتم إ 3-5

 Take" "وقف الخسارة" و " |Stop Loss" وامرأ
Profit | ""ربح" أخذ ال 

العميل، سوف  أمرتنفيذ  وقت في حالة تغيير سعر 3-6
. جديدBid/Ask  عرض/ طلب يقترح النظام سعر

 " |Requote" وفي هذه الحالة، سوف تظهر شاشة
وفي حالة   سعار جديدة.أسعار" جديدة مع أ عادة"إ

سعار الق الصفقة باألغموافقة العميل على إ
ن يقوم خالل ثالثة أ ، يتعين عليهالمقترحة حديثا  

" في نافذة نعم"" | OK"ضغط على زر ثواني بال
 3خفاق العميل خالل وفي حالة إ  السعر. ةعادإ

فإن هذا "نعم" " OKثواني في الضغط على زر "
باألسعار المقترحة يعني رفضه اغالق الصفقة 

 .حديثا  
لة إغالق صفقة في حا أوامريحق للشركة رفض  3-7

فيه طلب إغالق هذه الصفقة استالمها في وقت كان 
("Stop Loss | "و"وقف الخسارة" أ"Take Profit "
 لتنفيذ.ربح"( في قائمة انتظار ااخذ ال" |

وحة في حساب في حالة احتواء قائمة الصفقات المفت 3-8
، عندئذ أو أكثر  ينتالمقابلالتداول على صفقتين 

حداها في قائمة االسدال إ إلغالق أمربمجرد إصدار 
يظهر الخيار سوف "النوع"، " | Type" بـالخاصة 
في   غالق بواسطة"."إ " |Close By" االضافي

حالة اختيار العميل لهذا الخيار، سوف تظهر قائمة 
وعند اختيار   الصفقة )الصفقات( المفتوحة المقابلة.

 ...# Close" زر بتشغيلالعميل لصفقة، يقوم 

by#...| " # خالل . ومن .."اغالق #... بواسطة
غلق الصفقات الضغط على هذا الزر، يقوم العميل ب

تين ابلو "يخفض" صفقتين مقبنفس الحجم أ قابلةالم
الصفقة األصغر والجزء المماثل من   بحجم مختلف.

صدار الصفقة األكبر التي يتم إغالقها، تؤدي إلى إ
كبر في نفس اتجاه الصفقة األصفقة مفتوحة جديدة 

يار في وفر هذا الختويجديد.  رقم صفقةولكن مع 
 Close" "إغالق الشراء"ذو خاصية  حسابالنواع أ

Buy Enabled" .فقط 
في حالة وجود صفقات متعددة بين صفقات العميل  3-5

غالقها لدى العميل التي يرغب العميل في إالمفتوحة 
داة، ابقة الصفقات المفتوحة في نفس األمقابل مط

 Multiple" يمكن للعميل القيام بذل  باستخدام بند
close by| " في قائمة""االغالق المتعدد بواسطة ، 

"Type| "  ".غالق الصفقات وعند مطابقة/ إ "النوع
و لعميل إما صفقة صفرية أيحصل اسوف المختارة، 

ويجب  الكلي الصافي.  صافية بناء على التعرض
رقم سوف يتم تخصيص  هنعلى العميل أن يالحظ أ

ويتم توفير هذا  الصافية. لصفقة الكلية جديد ل صفقة
 "إغالق الشراء"ألنواع الحساب ذو خاصية الخيار 

"Close Buy Enabled" .فقط 
وتعتبر الصفقة مغلقة نافذة غالق الصفقة إ أمرر تعتب 3-12

 عند ظهور السجل المعني في ملف سجل السيرفر.
إغالق الصفقة خارج وقت التداول  أمرعند استالم  3-11

ول سعر في أو أثناء وقت التداول ولكنه يسبق أ
وسوف   افتتاح السوق، سوف يقوم النظام برفضه.

 Off quotes/ Trade is not" تظهر رسالة
allowed | " /التداول غير مسموح  "خارج السعر

للعميل. وفي حالة  منصة التداولبه" على الشاشة 
إلغالق الصفقة العميل أمر لخطأ بتنفيذ قيام النظام با

بأي سعر آخر و عند سعر إغالق اليوم السابق )أ
خارج السوق(، يحق للشركة إلغاء هذه المعاملة 

صلي. وفي ادة الصفقة المغلقة الى وضعها األعوا  
ركة باالتصال بالعميل هذه الحالة، سوف تقوم الش

 بالغه بذل . وا  



  Stop-outغالق اإل -4
عندما يقل مستوى الهامش في حساب العميل عن  4-1

في حساب % 52، وفي حساب مايكرو% 42
يحدث   MT-ECN في حساب% 122و ستاندارد
دون أن ولكن  ،يحق للشركة و الهامش" نداء" الوضع

و اكثر من تكون ملزمة، إغالق صفقة واحدة أ
وتتخذ   صفقات العميل بناء على وضع السوق.

 الصفقات.غالق إ اتالشركة قرار 
اض مستوى الهامش في حساب العميل في حالة انخف 4-2

في % 32، و في حساب مايكرو% 22قل من أ
 MT-ECN في حساب% 52، و حساب ستاندرد

ا ندهعو " إغالق" " |stop-out" سوف يحدث وضع
ي تمنع الرصيد السلبي في الحساب يحق للشركة لك

يل بدون موافقة كثر خاصة بالعمإغالق صفقة او أ
 شعار مسبق. العميل وبدون أي إ

الصفقة الحالية في حساب التداول  في التحكميتم  4-3
من هذه  2-4قرة بواسطة السيرفر وفي حالة تنفيذ الف

مر فيذ أ. ويتم تنإغالقصدار أمر المادة، سوف يتم إ
سعر السوق خالل السياق المعتاد في نفس ب غالقاإل

تسجيل وسوف يتم   العميل. وامرقائمة االنتظار أل
سجالت غالق االجباري لصفقة العميل في ملف اإل

و " أإغالق"" | Stop-out"السيرفر مع ذكر كلمة 
"SO" 

وجود عدة صفقات مفتوحة لدى العميل،  في حالة 4-4
عائمة  على خسائرالصفقة ذات أسوف يتم إغالق 

 .وال  أ
إذا نتج عن تنفيذ التوقف رصيد سالب في حساب  4-5

تداول العميل، سوف يتم تعويضه بحيث يصبح 
الرصيد صفر. ويتم تقييد هذا التعويض فقط في 
حالة عدم وجود صفقات مفتوحة للعميل في وقت 

 حدوث الرصيد السلبي. 
جباري للصفقات باإلغالق اإلالقيام  يضا  كما يمكن أ 4-6

بدون إشعار  إلغالقفي ذل  ا الشركة بما لتقدير وفقا  
خرى المنصوص عليها للعميل في الحاالت األ

 بموجب هذه اللوائح. 

 في منصة التداول  وامرنواع األ أ -5
ل ميتاتريدر لكي يتم فتح صفقات في منصة التداو  5-1

 التالية:  وامروضع األ معلقة( يمكن أوامر)
لفتح  أمر –" الموقوف "الشراء" | Buy Stop" ( أ)

على من السعر عند سعر أصفقة للشراء 
 .مرفي وقت تقديم األالمعروض 

لفتح  أمر –" الموقوف "البيع" | Sell Stop" ( ب)
سعر أقل من السعر في وقت تقديم بصفقة للبيع 

 مر.األ
لفتح  أمر –" عند الحد "الشراء" | Buy Limit" )ج(

سر اقل من السعر في وقت تقديم بصفقة للشراء 
 .مراأل

لفتح  أمر –" عند الحد "البيع" | Sell Limit" )د(
سعر اعلى من السعر في وقت بصفقة للبيع 

 .مرتقديم األ
استخدام  للعملي غالق الصفقات، يمكنلكي يتم إ 5-2
 التالية:  وامراأل

 إلغالق أمر –"وقف الخسارة" " | Stop Loss" )أ(
قل ربحية عن سعر أب صفقة تم فتحها مسبقا  
 . مرالسعر في وقت تقديم األ

إلغالق  أمر –ربح" أخذ ال"" | Take Profit" )ب(
كثر ربحية من سعر أبصفقة تم فتحها مسبقا 
 .مرالسعر في وقت تقديم األ

 
  مراجراء تقديم األ -6
معلق، يتعين على  أمرصة بلغرض تقديم تعليمات خا  6-1

 لزامية التالية: العميل أن يحدد المعايير اإل
 داة.األ رمز )أ(

  .مرنوع األ )ب(
  .مراأل حجم )ج(
 .ألمرمستوى ا )د(

ن يحدد العميل المعايير باإلضافة الى ذل ، يجوز أ 6-2
 ه المعلق: أمر االختيارية التالية فيما يخص 

"وقف الخسارة".  " |Stop Loss" ستوىم ( أ)
 Stopأمر "ه لم يتم تقديم نيعني أ 2.222



Loss| "  "او إلغاؤه في حالة "وقف الخسارة(
  .(مسبقا   تقديمه

 مرربح" ألال أخذ"" | Take Profit"مستوى  ( ب)
 " |Take Profitأمر " نيعني أ 2.222المعلق 

ه في حالة تقديمه )أو تم إلغاؤ " لن يتم خذ الربح"ا
 .(تقديمه مسبقا  

 المعلق. مرزمن انتهاء صالحية األ تاريخ و ( ت)
 Stop" المعلقة وكذل  وامروسوف يكون لكافة األ 6-3

Loss| " وقف الخسارة" و" "Take profit| "  أخذ "
)جيدة حتى يتم  GTCالمالية وضع  لألدواتربح" ال

 لمدة غير محددة.  الغاؤها( وسوف يتم الحصول عليه
 معلق في الحاالت التالية: أمر يحق للشركة رفض  6-4

تحديد أي من المعايير المطلوبة  في حالة عدم ( أ)
 و عدم صحتها.أ

كثر من المعايير في حالة عدم صحة واحد أو أ  ( ب)
 االختيارية. 

قصى بالحد األ الخاصةفي حالة تجاوز الحدود  )ج(
 المقدمة لنوع حساب معين. وامرلعدد األ

"وقف  " |Stop Lossوامر "ألعند تقديم العميل  6-5
ربح" لفتح اخذ ال"" | Take Profit"و الخسارة" أ

 صفقة، سوف يبين العميل المعايير التالية: 
 الصفقة المفتوحة.  رقم ( أ)
"وقف الخسارة"  " |Stop Lossأمر "ى مستو  ( ب)

"وقف " | Stop Lossأمر " نيعني أ 2.222
الخسارة" لم يتم تقديمه أو )سوف يتم الغاؤه في 

 حالة تقديمه(.
ربح" خذ الا" " |Take Profitأمر ")ج( مستوى 
خذ "ا" | Take Profit" أمر نيعني أ 2.222

ه في )أو سوف يتم الغاؤ ربح لم يتم تقديمه ال
 حالة تقديمه(.

ثر من المعايير المذكورة، وفي حالة عدم صحة واحد أو أك
"التعديل" غير  " |Modify" ويظل زر مرسوف يتم رفض األ

 فعال.
 

يقل ال ن من كافة األنواع، ينبغي أ أوامر عند تقديم 6-6
أو سعر  الفرق في النقاط بين سعر السوق الحالي و/

و يتم تحديد  ن المستوى المحدد.المعلق ع مراأل
المقدم  مراأل بيندنى للفرق في النقاط الحد األ

المعلق( لكل أداه في  مرالسعر الحالي )مستوى األو 
دوات المنشورة على موقع الشركة مواصفات األ

 الرسمي على شبكة االنترنت. 
صل السعر الحالي الى يإذا ، مرألاثناء تنفيذ أ 6-7

قل مخالفة شرط واحد على األستوى الذي يتم فيه الم
دوات، يحق أو مواصفات األ من هذا الجزء و/
 . مرللشركة رفض هذا األ

 مرواثناء تفعيل األأ لغاءاتمن أجل تخفيض اإل 6-8
المعلقة إلى السوق في وقت  الوامرا نقلالمعلقة، يتم 
معلقة لم  أوامرولذل ، ال يسمح بفتح   فتح الصفقة.

عميل. ولهذا الغرض، ال رصيديتم تأمينها بواسطة 
معلق يقوم النظام بإنشاء رهن افتراضي  أمرلكل  هفإن

 عقددوالر امريكي )مائتين وخمسون( لل 252بمبلغ 
رافعة بصرف النظر عن ال )لوت واحد( القياسي
ل فتح وقد يعمل هذا االجراء على إبطا . المالية

موال ية او التراكمية( التي تتجاوز األ)الفرد وامراأل
 المتوفرة في الحساب. 

 مت مرويعتبر األ نافذا   وضع أمرطلب العميل ليعتبر  6-5
 عند ظهور السجل في ملف سجل السيرفر.  هميقدت

  خاص به. رقممعلق  أمركل ل 6-12
ثناء أ وامرتقديم وتعديل أو حذف األبالعميل يمكن  6-11

 المدة التي يسمح فيها بالتداول على أداة معينة. 
ة بكل أداة مذكورة في صساعات التداول الخا

دوات المتوفرة على موقع الشركة مواصفات األ
 الرسمي على شبكة االنترنت. 

للتنفيذ خارج ساعات التداول أو  أمرفي حالة استالم  6-12
ول سعر عند افتتاح السوق، أ قبلأثناء وقت التداول 

وسوف تظهر رسالة   سوف يقوم النظام برفضه.
"Off quotes/ Trade is not allowed | "

منصة سعار/ ال يسمح بالتداول" في نافذة "خارج األ
  ,العميل ألمر الخطأ وفي حالة تنفيذ  للعميل. التداول



لة تنفيذ هذا وفي حا مريحق للشركة الغاء هذا األ
بإلغاء الصفقة  ، أن تقومهحتى يتم الغاؤ  مراأل

بطال الرصيد الذي تم التوصل اليه في المفتوحة وا  
وفي هذه الحالة سوف تقوم الشركة   .هذه الصفقة

 .الالزمه االشعار يلإ وترسلباالتصال بالعميل 
 
  وامرالغاء األ  تعديل و -7
أمر  معلق أو أمريحق للعميل تعديل و/أو إلغاء أي  7-1

"Stop Loss| " أمر "و "وقف الخسارة" أTake 
Profit | "ربح" قبل تفعيله. خذ ال"ا 

المعلقة  ألوامرلتعديل معايير ا طلباترسال إ عند 7-2
"ووقف " | Stop Loss" المعلق، و مر)مستوى األ
ربح" لهذه أخذ ال"" | Take Profit" الخسارة" و

 المعلقة( سوف يحدد العميل المعايير التالية:  وامراأل
 .رقم األمر ( أ)
  .مرمستوى األ ( ب)

وقف الخسارة" "" | Stop Loss"مستوى  )ج(
 " |Stop Lossأمر " نتعني أ 2.222القيمة 

ه في قديمه )أو تم الغاؤ "وقف الخسارة" لم يتم ت
 حالة تقديمه مسبقا(.

. القيمة " | "أخذ الربح"Take Profit"مستوى  )د(
 " |Take Profitأمر " نتعني أ 2.2222

تم الغاؤه في و الربح" لم يتم تقديمه )أ أخذ"
 حالة تقديمه مسبقا (.

حالة تحديد العميل لمعيار واحد أو أكثر غير  في
 صحيح، سوف يتم رفض تعليماته ويظل زر

"Modify…| " غير فعال. ..."التعديل " 
 Stop" أوامر الخاصة بتعديل لطلباتارسال ا عند 7-3

Loss | "وقف الخسارة" و" "Take Profit | "خذ "ا
ا يخص الصفقة المفتوحة، سوف يحدد يمربح" فال

 العميل المعايير التالية: 
 الصفقة المفتوحة.  رقم ( أ)
قف الخسارة" "و  " |Stop Loss" مستوى ( ب)

" Stop Lossأمر " نتعني أ 2.2222القيمة 

تم الغاؤه  و"وقف الخسارة" لم يتم تقديمه )أ |
 (. مسبقا   في حالة تقديمه

لقيمة ربح" اخذ ال"ا" | Take Profit"مستوى  ( ج)
 " |Take Profitأمر "أن تعني  2.2222

أو تم الغاؤه في ) هربح" لم يتم تقديمأخذ ال"
 (. حالة تقديمه مسبقا  

في حالة تحديد العميل لمعيار واحد أو أكثر غير 
 صحيح، سوف يتم رفض تعليماته ويظل زر

"Modify…| " غير فعال. ..."التعديل " 
المعلق، يتعين على  مررسال تعليمات الغاء األإ عند 7-4

  .هالذي سيتم الغاؤ  ألمرا رقمتحديد العميل 
تعديل أو إلغاء لالعميل  طلبذ يحق للشركة عدم تنفي 7-5

قرب من ه في حالة أن سعر السوق الحالي أأمر 
دوات المنشورة المستويات الواردة في مواصفات األ

 على موقع الشركة الرسمي على شبكة االنترنت. 
في  أمرليمات تعديل أو حذف ة رفض تعيحق للشرك 7-6

الى مستواه  و/أو  مرثناء تنفيذه وصل األحالة أنه أ
 قيد االنتظار للتنفيذ.  مسبقا   مرتم وضع األ

ويعتبر  نافذة أمرو حذف تعتبر التعليمات لتعديل أ 7-7
عند ظهور السجل المعني  ا  او محذوف معدال   مراأل

 في ملف سجل السيرفر. 
 مرتعديل أو إلغاء األض تعليمات يحق للشركة رف 7-8

قيد  مرتنفيذ هذه التعليمات بعد وضع األفي حالة 
 االنتظار لكي يتم تنفيذه.

للتنفيذ  أمرفي حالة استالم تعليمات تعديل أو إلغاء  7-5
وقت التداول ولكنه سبق  ثناءخارج وقت التداول أو أ

ول لهذه االداة  في منصة التداول عند السعر األ
 رفضه من قبل النظام.  افتتاح السوق، سوف يتم

 Off quotes/ Trade is" وسوف تظهر رسالة
not allowed| " سعار/ التداول غير "خارج األ

وفي   للعميل. منصة التداولمسموح به" على شاشة 
و الخطأ لتعليمات العميل حالة تنفيذ النظام على نح

 لغاء هذا التعديله، يحق للشركة إأمر لتعديل أو إلغاء 
ه األولي الى وضعمر ن تعيد األوأغاء لاإل أمر أو

سعار السوق خالل هذه وتنفيذه في حالة وصول أ



.  ويتم الغاء كافة الصفقات مرالفترة الى مستوى األ
نحو الخطأ المعدل على  مرالمفتوحة بموجب هذا األ
وفي هذه   بطال كافة نتائجها.في حالة تنفيذه، ويتم إ

الحاالت، سوف تقوم الشركة باالتصال بالعميل 
 وابالغه طبقا لذل .

 
  مرواتنفيذ األ  -8

تظار للتنفيذ في الحاالت قيد االن مريتم وضع األ 8-1
 التالية:

 البيع"" | Sell Stopأمر "يتم وضع  ( أ)
ن " قيد االنتظار للتنفيذ في حالة أالموقوف

صبح سعار أفي تغذية األ Bid العرض سعر
 . مرقل من مستوى األا  أو أمساوي

" الموقوف "الشراء " |Buy Stopأمر " وضع ( ب)
 الطلب ن سعرأ قيد االنتظار للتنفيذ في حالة

Ask و يتجاوز في تغذية األسعار يساوي أ
 .مرسعر األ

عند  "البيع" | Sell Limit" أمريتم وضع  ( ج)
ن النتظار لكي يتم تنفيذه في حالة أ" قيد االحد
في تغذية األسعار يساوي  Bid العرض سعر

 . مرو يتجاوز مستوى األأ
عند  "الشراء " |Buy Limitأمر "يتم وضع  )د(

 ن سعر" قيد االنتظار للتنفيذ في حالة أالحد
و يقل ر يساوي أسعافي تغذية األ Ask الطلب

 . مرعن مستوى األ
" بحخذ الر "ا " |Take Profitأمر "يتم تعبئة  )هـ(

ن سعر مفتوحة في حالة أ شراء صفقةل
على من ا  أو أصبح مساويأ Bidالعرض 
 . مرمستوى األ

 ف الخسارة"وق" " |Stop Lossأمر "يتم تعبئة  )و(
ن سعر مفتوحة في حالة أ شراء فقةلص

و يقل في تغذية األسعار يعادل أ Bidالعرض 
 . مرعن مستوى األ

" ربحخذ ال"ا " |Take Profitأمر "تعبئة  )ز(
الطلب ن سعر مفتوحة في حالة أ بيع صفقةل

Ask قل في تغذية األسعار أصبح يعادل او أ
 . مرمن مستوى األ

ف الخسارة" وق" " |Stop Lossأمر " يتم تعبئة )ح(
 الطلب مفتوحة عندما يصبح سعربيع لصفقة 

Ask على من في تغذية األسعار يعادل أو أ
 . مرمستوى األ

المعلق قيد االنتظار لكي يتم  مرعند وضع األ 8-2
بفحص كفاية الهامش  تنفيذه، يقوم السيرفر تلقائيا  

 الحر لفتح الصفقة. 
في حالة كفاية الهامش الحر لفتح  8-2-1

وفتح  مرالصفقة، سوف يتم تنفيذ األ
ر سجل جديد في هالصفقة. وسوف يظ

من ملف سجل السيرفر وفتح الصفقة 
مر ألا رقممع االحتفاظ ب مرتنفيذ األ خالل

 المعلق. 
حر لفتح في حالة عدم كفاية الهامش ال 8-2-2

و عدم فتح الصفقة، يحق للشركة فتح أ
لق المع مرالصفقة وسوف يتم حذف األ

" | Deleted (no money)"مع رسالة 
 موال(". "تم الحذف )ال توجد أ

جنبية في حالة كان مبلغ توريد العملة األ 8-2-3
، سوف يتم مراألفي السوق كافي للوفاء ب

لة عدم وجود أو وفي حا  .تنفيذه فورا  
سعار من نقص العروض، وكذل  إصدار أ

جانب البنو  التي ال يكون لديها القدرة 
بسبب القيود على الحجم،  وامرلتنفيذ األ

أو  ECNوالمشاكل الفنية من جانب 
 محاولة حفظ ستمرالبن ، الخ، سوف ت

و توقف طالما أنه لن يتم تنفيذه، أ مراأل
الوفاء بشروط تنفيذه وفي هذه الحالة عن 

 " |placed" الى مرحلة مرسوف يعود األ
منصة في  مرويتم تظليل األ "التقديم". 

قيد التنفيذ باللون االصفر، وال  التداول
 .عليه يجوز اجراء تغييرات



عند ظهور السجل المعني في  نافذا   مريعتبر األ 8-3
 ملف سجل السيرفر. 

 وامرية، يتم تنفيذ األفي ظل ظروف السوق العاد 8-4
 بريميامأو  رداستاند، أو ايكرومالمعلقة في حسابات 

 المنشورة بدون لألسعار وفقا   بواسطة الشركة تحديدا  
"slippage" .وفي حسابات   تخطيMT-ECN ،

 ECN ألسعار يتم التنفيذ وفقا  
ضمن فجوة السعر في  مرمستوى األ يقع ماعند 8-5

السوق المختلفة عن افتتاح السوق أو في أوضاع 
 باألسلوب مروضاع السوق المعتادة، يتم تنفيذ األأ

 التالي: 
 مستوى االفتتاح و عندمعلق ال مريتم الغاء األ ( أ)

الذي يقع الربح"  خذ"ا" | Take Profit" أمر
ضمن فجوة السعر مع وضع رسالة في 

 ملغي/[|  [cancelled/gap] المالحظات
 .]فجوة

 "ربح" | "أخذ الTake profitأمر "يتم تنفيذ   ( ب)
للسعر  مستوى ضمن فجوة السعر وفقا   عند

 المطلوب. 
"وقف  " |Stop Lossأوامر "سوف يتم تنفيذ  ( ج)

الخسارة" التي تكون عند مستوى فجوة السعر 
وفي   ول سعر متوفر بعد فجوة السعر.عند أ

هذه الحالة، سوف تجد التعليق في مالحظة هذا 
 .] فجوة /ارةوقف الخس [|   [sl/gap]مراأل

 الشراء" | "Buy Stopأوامر "يتم تنفيذ  ( د)
 الموقوف" البيع" | "Sell Stop" و الموقوف"

  ول سعر متاح بعد فجوة السعر.المعلقة عند أ
 مرفي تعليق هذا األ سوف تجد وفي هذه الحالة
تم البدء / [ [started/gap] هذه المالحظة

  .]فجوة
 الشراء" " |Buy Limit" المعلقة وامراأليتم تنفيذ  )هـ(

" عند الحد البيع"" | Sell Limit" " وعند الحد
الرسالة في سوف تظهر  عند السعر المطلوب. 

تم [ [started/gap] المالحظات بهذا الطلب
  .]البدء/ الفجوة

وفي بعض الحاالت في الفجوات السعرية الصغيرة، 
لإلجراء المعتاد عند وفقا  وامريجوز تنفيذ األ

هنا  مالحظات في  لن تكون  المذكورة. سعاراأل
 .MT-ECNحساب  أوامر

ضمن فجوة السعر، يتم  أوامرعند وقوع عدة  8-6
وضعها قيد االنتظار لكي يتم تنفيذها بترتيب 

 ها. رقامال طبقا  تصاعدي 
 

 النزاعات  -9
في حالة اعتقاد العميل أن الشركة انتهكت حقوقه أو  5-1

هذه اللوائح أو زاماتها الناشئة عن داء التأفي  تخفقأ
ت صلة بمعامالت خرى ذاقامت بانتها  أي شروط أ

 ن يرسل مطالبته الى الشركة. التداول، يحق له أ
فحصها تقوم الشركة بتقديم المطالبات و للعميل يمكن  5-2

طار الزمني المنصوص والشروط واإل لإلجراءوفقا 
 من اتفاقية العميل.  12عليه في البند 

غير المنفذة التي  ألوامرا المطالبات عن لن يتم قبول 5-3
السيرفر في  عمال الصيانة علىتم تقديمها أثناء أ

 بالغ العميل بشأن أعمال الصيانة المذكورة. حالة إ
ن تباشر بناء على يحق للشركة عند الضرورة، أ 5-4

 لهذه اللوائح.  بمراجعة الوضع قيد النزاع وفقا   اتقديره
مات ملف سجل السيرفر هو المصدر الرئيسي للمعلو  5-5

 الذي يتعلقدراسة الوضع محل النزاع  أثناء
سواق ت التداول الخاصة بالعميل في االمعامالب

في ملف  الموجودةالمعلومات سوف يعتد ب  المالية.
أكثر من المجادالت سجل السيرفر بشكل مطلق 

خرى عند دراسة هذا الوضع محل الخالف، بما األ
 منصةفي ذل  المعلومات الواردة في ملف سجل 

رسوم ويمكن استخدام  . التداول الخاصة بالعميل
ألغراض معلوماتية فقط،  بيانية ألزواج العمالت

عرض ه في بعض االحيان يمكن أن تنوذل  أل
معلومات غير صحيحة ال تتوازى مع عروض 

 االسعار التي تم استالمها بواسطة النظام. 
للشركة تسوية الوضع محل الخالف على  يمكن 5-6

  التالي:النحو 



الح حساب لص المقيدتعويض تصحيح ال ( أ)
و الخصم من حساب التداول الخاص بالعميل أ
 التداول الخاص بالعميل. 

لى عن طريق إعادة الصفقة المغلقة بالخطأ إ ( ب)
 صلي. األ وضعها

و من خالل إلغاء الصفقة المفتوحة بالخطأ أ )ج(
 المقدمة.  وامراأل

سلوب األ يارختبان تقوم وفقا لتقديرها ويمكن للشركة أ
الذي يتم به تسوية النزاع. وسوف تعمل الشركة نحو 
 التسوية الكاملة والعادلة للوضع محل الخالف وطبقا  

 للممارسات المعتادة.
نها مبررة، سوف يتم ووجد أفي حالة قبول المطالبة  5-7

تسويتها فقط من خالل تقييد مدفوعات التعويض الى 
الشركة ولن تقوم   حساب التداول الخاص بالعميل.

إذا كان الربح، وخاصة  بتعويض العميل عن خسارة
خفق في القيام العميل يعتزم اتخاذ أي اجراء ولكنه ا

ولن تقوم الشركة بتعويض  بذل  لسبب معين. 
 دبية. لخسائر غير المباشرة والخسائر األا

النزاعات النمطية ذات الصلة بالتداول واجراءات  5-8
 الفصل فيها. 

 ا  ، يتطلب النظام وقتمراأل تنفيذلكي يتم  5-8-1
م تنفيذ عدب وقبل إرسال شكوى  .معقوال  
ن يتأكد من ، يتعين على العميل أأمره

 .مرمرور وقت كافي لتنفيذ األ
العميل من  شكوىن ترفض ة أيحق للشرك  5-8-2

اللحظة التي حدث فيها النزاع حتى وقت 
 ألداء الشكوىاتخاذ القرار الخاص بهذه 

" Stop Loss" أوامرراءات تتعلق بإج ةأي
" | Take Profit"و أ "وقف الخسارة" |
 بشأنها.  الشكوىالتي تم تقديم  ح"ربخذ الا"

|  "Stop Lossأمر "في حالة وضع  5-8-3
خذ ا" | "Take Profit"و أ "ف الخسارة"وق
قام ولكن  للتنفيذ،قيد االنتظار  "ربحال

النظام بالخطأ بالتأكيد على تعديل/الغاء 
 بتنفيذه، يحق للشركة ان تقوم مرهذا األ

تعديل او  آلخرعند المستوى السابق 
 الغاء. 

معلق قيد االنتظار  أمرفي حالة وضع  5-8-4
للتصحيح ولكن النظام قام بالخطأ بالتأكيد 

، يحق للشركة مرعلى تعديل مستوى األ
 خر تعديل. آعند مستوى  مرتنفيذ األ

المعلق قيد االنتظار  مرفي حالة وضع األ 5-8-5
النظام على االلغاء، يحق  أكد للتنفيذ ولكن

 المعلق.  مرللشركة حذف األ
خصم من الرصيد بين بقيد/ تقوم الشركة  5-8-6

إلغالق الصفقة وصفقة المستوى الفعلي 
غالق المتوقعة، وفي حالة االخفاق اإل

ة اإلغالق وتم صفق أمربالخطأ في تنفيذ 
" | Stop Loss"قبوله من جانب الشركة )

" | "اخذ Take Profit"و أ "الخسارة "وقف
 .("ربحال

اع عند غالق صفقة محل نز يحق للشركة إ 5-8-7
و عند السعر الحالي في تغذية األسعار أ

االفتتاح  أمر في وقتالمعروض السعر 
على فروق السعر في  و/أو االغالق بناء  

 السوق.
 أمرفي حالة قبول مطالبة بشأن عدم تنفيذ  5-8-8

جانب الشركة، سوف تقوم  معلق من
الشركة بتقييد/خصم الرصيد بين المستوى 
الفعلي لصفقة االفتتاح والمستوى المتوقع 

 في حالة عدم وجود خطأ.  مرأللتنفيذ ا
كثر قيد واحد أو أ أمرفي حالة وضع  5-8-5

االنتظار للتنفيذ على نفس حساب التداول، 
واحد أو  أمرق للشركة رفض تنفيذ يح
موال كافية في وجود أ عدمكثر في حالة أ

 حساب العميل لتنفيذ المعاملة. 
 Stopأمر "في حالة قيام النظام بتنفيذ  5-8-12

Lossو أ ة"الخسار  " | "وقف"Take 
Profitبموجب سعر خارج  "ربح" |"اخذ ال

السوق وتسبب ذل  في مطالبة مشروعة، 



تقوم الشركة بتعويض الرصيد بين  سوف
غالق بموجب إغالق الصفقة الفعلي واإل

السوق في لسعر خارج السابق لالسعر 
سعر الحالي في وقت اتخاذ ال حالة كان
لسعر خارج السابق لمن السعر  القرار أسوأ
 التداول.

العميل لفتح الصفقة  أمر تم تنفيذفي حالة  5-8-11
و قيام العميل بموجب سعر خارج السوق أ

وجب سعر خارج السوق، بفتح صفقة بم
الصفقة بموجب يحق للشركة إغالق هذه 

 لغاء رصيدها في حالةاألسعار الحالية وا  
غالقها من جانب أن هذه الصفقة لم يتم إ

 العميل نفسه.
صفقة  إغالقفي حالة قيام النظام بتنفيذ  5-8-12

لى بموجب سعر خارج السوق وأدى ذل  إ
تقوم الشركة  مطالبة مشروعة، سوف

بتعويض الفرق بين إغالق الصفقة الفعلي 
السابق للسعر السعر غالق بموجب واإل

السعر الحالي  خارج السوق، في حالة كان
ت اتخاذ القرار في هذه المطالبة في وق
 من السعر قبل السعر خارج السوق.  أسوأ

صفقته  بإغالقفي حالة قيام العميل  5-8-13
بموجب سعر خارج السوق، يحق للشركة 
قيد/ خصم الفرق بين إغالق الصفقة 

لسابق اغالق بموجب السعر الفعلي واإل
 لسعر خارج السوق. ل
 
 
 
 
 
 
 
 

في حالة تمكن العميل من إثبات أن فتح  5-8-14
غالق المعاملة تم تنفيذه بموجب و/أو إ

سعر يختلف بشكل جوهري عن سعر 
السوق، سوف تقوم الشركة باالتفاق مع 

حساب رصيد هذه المعاملة  بإعادةالعميل 
  ها بالكامل.ألسعار السوق أو إلغاؤ  وفقا  
حاالت خاصة، يحق للشركة اختيار  وفي

طريقة الفصل في النزاع بناء على 
 تقديرها. 

نتائج سوف يتم القيام بالتعويضات عن  5-8-15
باألسلوب خطاء الواضحة من النظام األ

المفتوحة عند غالق الصفقة التالي: يتم إ
السعر الحالي ويتم إبطال رصيدها في 

غالقها حالة أن هذه الصفقة لم يتم إ
 لعميل نفسه.بمعرفة ا

طأ الواضح الخ نتائجسوف يتم تعويض  5-8-16
الخصم من الرصيد  /للنظام بواسطة القيد

ن اإلغالق غالق الصفقة الفعلية وبيبين إ
خر دقيقة، عند سعر اإلغالق في شريط آ

وفي حالة   قبل وقت الخطأ الواضح.
الفجوة في تغذية األسعار، سوف تستخدم 
ق الشركة أسعار متزامنة مع صانع السو 

 اتفاقية العميل.  ألحكامخر وفقا اآل
في حالة وضع محل خالف لم يتم وصفه في اتفاقية   5-5

العميل وفي هذه اللوائح، سوف تتخذ الشركة قرار 
الممارسات  قواعدعلى  نهائي بشأن المطالبة بناء  

 ومفهومالعامة بالسوق، وسياسة الشركة الداخلية 
 محل الخالف.  الشركة بشأن التسوية العادلة للموقف

 


