
اتفاقية استخدام نظام "التداول بالنسخ”.

االتفاقية الثالثية الحالية )المشار إليها فيما يلي باسم "االتفاقية"( يتم إبرامها بين فوركس مارت )المشار
إليها فيما يلي باسم "الشركة"(، وعميل فوركس مارت الذي ينوي نسخ صفقات عميل من عمالء

الشركة عبر اإلنترنت لغرض تحقيق األرباح ويفهم بشكل واضح جميع المخاطر المالية )المشار إليها فيما
يلي باسم "المتابع"(، والعميل - أحد المشاركين في نظام التداول بالنسخ - الذي ينوي السماح للمتابع

بنسخ صفقاته )المشار إليها فيما يلي باسم "المتداول"(.

. تعاريف1

"الشركة" تعني مجموعة فوركس مارت التي توفر منصة تداول ونظام مدفوعات وتسويات بين المتابع
والمتداول )يشار إليه فيما يلي بنظام "التداول بالنسخ"(.

"المتداول" يعني عميل الشركة المسجل في نظام "التداول بالنسخ" كمتداول لغرض أو بقصد توفير
صفقاته لنسخها باإلضافة إلى إدارة حسابه نيابًة عن نفسه ونيابًة عن المتابعين الذين يستخدمون

النظام لنسخ صفقاته.
"المتابع" يعني عميل الشركة المسجل في نظام "التداول بالنسخ" كمتابع لغرض أو بقصد نسخ صفقات

المتداول الذي يشارك في نظام "التداول بالنسخ".
"المراقبة" تعني صفحة معينة على موقع الشركة اإللكتروني تحتوي على معلومات حول المتداولين.
هذه الصفحة متاحة للجمهور على موقع الشركة اإللكتروني في قسم "التداول بالنسخ" في منطقة

العمالء ومنطقة المتابعين.

. أحكام عامة2

. وصف نظام "التداول بالنسخ"1

نظام "التداول بالنسخ" هو منتج برمجي طورته وتملكه الشركة ومصمم لتنفيذ جميع عمليات النسخ
وأتمتتها تقنيًا بين حسابات التداول المسجلة لدى الشركة. يوفر نظام "التداول بالنسخ" العمليات

المؤتمته التالية:
. تسجيل المتابع في نظام "التداول بالنسخ".1

. تسجيل المتداول في نظام "التداول بالنسخ".2

. اشتراك المتابع في حساب المتداول لغرض نسخ صفقات المتداول إلى حساب المتابع.3

. احتساب العمولة التي يدفعها المتابع للمتداول مقابل الصفقات المربحة المنسوخة والمنفذة؛4

. احتساب عمولة عن كل يوم اشتراك يدفعها المتابع للمتداول.5
 
. تضاف العمولة إلى حساب المتداول.6

. التغييرات التي أجراها المتداول على البارامترات لنسخ صفقاته؛7

. التغييرات التي أجراها المتابع على بارامترات االشتراك لنسخ الصفقات؛8

. معلومات في الوقت الحقيقي عن حساب المتداول يتم عرضها في منطقة المتابعين.9



. يتوفر نظام "التداول بالنسخ" في منطقة العمالء لجميع عمالء الشركة المسجلين في نظام "التداول2
 من االتفاقية على اللوائح الفنية لنظام "التداول بالنسخ".6بالنسخ" كمتابعين أو متداولين. تنص المادة 

. يحمل نظام "التداول بالنسخ" مخاطر مرتبطة بكل من الصفقات التي ينفذها المتداول والصفقات التي3
ينسخها المتابع. باإلضافة إلى ذلك، قد يكون هناك خلل فني بسبب عيوب منصة التداول أو نظام التداول

بالنسخ.

. حقوق والتزامات الشركة.3

تحدد االتفاقية الحالية حقوق والتزامات الشركة باإلضافة إلى الحقوق وااللتزامات المحددة في اتفاقية
العرض العام التي يقبلها العميل عند حساب تداول. شريطة أن تعمل خوادم الشركة بشكل صحيح،

تستوفي الشركة جميع االلتزامات المحددة في هذه االتفاقية.

. نسخ الصفقات1

توافق الشركة على طلب المتابع لنسخ الصفقات من حساب المتداول إلى حساب المتابع في غضون
 دقيقة بعد قبول المتداول للطلب.30

تقوم الشركة بنسخ الصفقات من حساب المتداول إلى حساب المتابع في الوقت الفعلي مع تأخير
أقصاه دقيقتان.

الصفقات التي تظل مفتوحة ألقل من دقيقتين ال يجوز نسخها من حساب المتداول إلى حساب المتابع.
إذا قام المتداول بتعديل مستويات إيقاف الخسارة أو جني األرباح لصفقة مفتوحة داخل نظام "التداول

بالنسخ"، فيمكن تطبيق التغييرات المذكورة أعاله على صفقات المتابع المنسوخة مع تأخير يبلغ حوالي
 دقيقة. يوافق العميل على العواقب المحتملة لهذا التأخير.1-2

الخيارات المشتراة قبل أقل من دقيقتين من تفعيلها ال يجوز نسخها من حساب المتداول إلى حساب
المتابع.

. األرباح والخسائر2

بعد أن يتلقى المتداول طلبًا لنسخ الصفقات، تقوم الشركة بتسجيل األرباح والخسائر الناجمة عن
الصفقات التي فتحها المتداول وكذلك الصفقات المنسوخة إلى حساب المتابع على أساس منتظم. يتم

توفير هذه السجالت مرة واحدة في الساعة وتكون متاحة في منطقة العمالء ومنطقة المتداولين.

. إلغاء االشتراك في نظام التداول بالنسخ3

 دقيقة. قد تختلف30إذا قدم المتابع أو المتداول طلبًا إللغاء االشتراك، تقوم الشركة بمعالجته في غضون 
األرباح الواجب دفعها إلى المتابع عن األرباح المعروضة في منطقة المتابعين عند إلغاء االشتراك، بما في
ذلك الحاالت التي تكبد فيها المتداول خسائر، مع إغالق صفقاته بأمر إيقاف في وقت تحديث المعلومات.

. حماية أموال المتابع من سحوبات المتداول4

تضمن الشركة أن المتداول غير قادر على سحب األموال من حساب المتابع خالل فترة االشتراك.
باإلضافة إلى ذلك، ال يستطيع المتداول سحب األموال المطلوبة إلبقاء المراكز مفتوحة.

. توفير تفاصيل االتصال5



تتأكد الشركة من أن معلومات االتصال الخاصة بالمتداول )البريد اإللكتروني ورقم الهاتف( وإحصائيات
حسابه متاحة للجمهور على صفحة المراقبة. يمكن استخدام المعلومات المقدمة لالتصال بالمتداول.

تتأكد الشركة من أن تفاصيل االتصال الخاصة بالمتابع )البريد اإللكتروني ورقم الهاتف( متاحة للمتداول
الذي تخضع صفقاته للنسخ. تصبح المعلومات متاحة للمتداول بعد قبول المتداول لطلب المتابع لنسخ

الصفقات.

. يقر المتداول بحق الشركة في إلغاء جزء أو كل األرباح التي حصل عليها المتداول في نظام "التداول6
بالنسخ" إذا اكتشفت الشركة أن المتداول قد أضر بالصورة العامة للشركة بأي وسيلة من وسائل

االتصال، بما في ذلك رسائل البريد اإللكتروني والرسائل الداخلية المرسلة إلى المتابع من خالل وصف
لمشروع "التداول بالنسخ" على صفحة المراقبة والشبكات االجتماعية، إلخ.

. يحق للشركة تغيير أي معلومات عن المتداول دون تقديم إشعار مسبق إذا اكتشفت الشركة أن7
المتداول قدم عمًدا معلومات تكرر أو تشبه جزئيًا أو كليًا المعلومات التي قدمها متداولون آخرون والتي قد

تكون مضللة للمتابع. في بعض الحاالت، قد يتم إنهاء نشاط المتداول في نظام "التداول بالنسخ".

. تضمن الشركة منح عموالت للمتداول إذا قام متداولون آخرون بإعادة نسخ صفقاته. وبالتالي، إذا قام8
٪ من10 دفع 2، فيجب على المتداول 3 وبيعها إلى المتابع 1 بنسخ صفقات المتداول 2المتداول 

 من االتفاقية6.9. أي أن العمولة يتم دفعها وفًقا للفقرة 1العمولة، التي دفعها له المتابع، إلى المتداول 
الحالية.

. تضمن الشركة تلبية بارامترات االشتراك التي اختارها المتابع. يتم نسخ الصفقات من حساب المتداول9
إلى حساب المتابع وفًقا للشروط التي حددها المتداول في اإلعدادات التي حددها المتابع. تظل شروط

النسخ كما هي لفترة اشتراك معينة عندما يشترك المتابع في حساب المتداول. في حال قيام المتداول
بتغيير شروط النسخ، يتم تطبيق هذه الشروط على االشتراكات الجديدة فقط.

. حقوق والتزامات المتابع4

تحدد االتفاقية الحالية حقوق والتزامات المتابع باإلضافة إلى الحقوق وااللتزامات المنصوص عليها في
اتفاقية العرض العام التي قبلها العميل أثناء عملية التسجيل. تمارس المتابع الحقوق إلى حد ما تتيحه

مرافق البرامج واألجهزة الخاصة بالشركة. في حالة حدوث مشكالت و/أو أعطال فنية في البرامج، ال
يمكن للشركة ضمان احترام حقوق المتابع بالكامل.

. اإلقرار بالمخاطر1

 من االتفاقية الحالية وينظر فيها.7يقر المتابع بموجب هذه االتفاقية بجميع المخاطر الموضحة في المادة 
يفهم المتابع أن المعلومات عن المخاطر المحتملة الواردة في اإلفصاح عن المخاطر الحالية قد ال تكون

كاملة ويتحمل أي مخاطر تسببها الشركة أو طرف ثالث بشكل معقول.

. اإلقرار باللوائح الفنية لنظام "التداول بالنسخ"2

 من هذه االتفاقية وأي مخاطر6يقر المتابع باللوائح الفنية لنظام "التداول بالنسخ" الموضحة في المادة 
تتعلق بها ويقبلها.

. اإلقرار بوضع الشركة بموجب هذه االتفاقية3



يقر المتابع بأن الشركة توفر بموجب االتفاقية الحالية التنفيذ الفني لنظام "التداول بالنسخ" وأنها لن
تكون مسؤولة عن نتائج التداول على حساب المتداول.

. االتصال بالمتداول بشأن إدارة الحساب4

يتصل المتابع مباشرة بالمتداول بشأن أي مشكلة تتعلق بإدارة حساب المتداول باستخدام معلومات
 من االتفاقية الحالية إذا لم يتم ذكر أي من شروط النسخ بوضوح من3.5االتصال المقدمة وفًقا للفقرة 

قبل المتداول في نظام "التداول بالنسخ".

. نسخ الصفقات من حساب المتداول5

يجوز للمتابع طلب نسخ الصفقات من حساب المتداول المفضل في منطقة المتابعين، ولكن ليس هناك
 دقيقة بعد30ما يضمن أن المتداول سيقبل طلب نسخ الصفقات. تبدأ عملية نسخ الصفقات في غضون 

قبول الطلب من قبل المتداول. يمكن للمتابع نسخ الصفقات من عدد غير محدود من الحسابات.

. الوصول إلى إحصائيات حساب المتداول6
 

يتمتع المتابع بإمكانية الوصول الكامل إلى إحصائيات حساب المتداول، بما في ذلك البيانات المتعلقة
بالرصيد وحقوق الملكية واألرباح المتاحة في الوقت الفعلي والتي يتم تحديثها مرة واحدة في الساعة
في ظروف السوق العادية. بناًء على هذه المعلومات، يجوز للمتابع أن يقرر إلغاء االشتراك في حساب

المتداول. ومع ذلك، يجب أن يكون المتابع على دراية بالتأخيرات المحتملة في تحديثات المعلومات التي
يجب أال تتجاوز ساعة واحدة في ظروف السوق العادية.

. إغالق الصفقات على حساب المتابع7

يتم إغالق الصفقات على حساب المتابع في الوقت الفعلي بعد إغالقها في حساب المتداول أو تلقائيًا
 من هذه االتفاقية.6.13وفًقا للفقرة 

باإلضافة إلى ذلك، تتيح منصة التداول للمتابع إغالق الصفقات المنسوخة وفًقا لتقديره.

. إلغاء االشتراك8

ُيلغى االشتراك في نسخ الصفقات إذا:

. طلب المتداول أو المتابع إلغاء االشتراك؛1

. كانت األموال المتاحة في حساب المتابع غير كافية.2

. كانت األموال المتاحة في حساب المتابع غير كافية لدفع العمولة إلى المتداول.3

. حقوق والتزامات المتداول5

تحدد االتفاقية الحالية حقوق والتزامات المتداول باإلضافة إلى الحقوق وااللتزامات المنصوص عليها في
اتفاقية العرض العام التي قبلها العميل أثناء عملية التسجيل. يتمتع المتداول بالحقوق إلى حد ما تتيحه

مرافق برامج وأجهزة الشركة. في حالة حدوث مشكالت و/أو أعطال فنية في البرنامج، ال تستطيع
الشركة ضمان احترام حقوق المتداول بالكامل.



. اإلقرار بالمخاطر1

 من االتفاقية الحالية7يقر المتابع بموجب هذه االتفاقية بجميع المخاطر المنصوص عليها في المادة 
وينظر فيها. يفهم المتابع أن المعلومات المتعلقة بالمخاطر المحتملة الواردة في اإلفصاح عن المخاطر

الحالية قد ال تكون كاملة ويتحمل مخاطر تسببها الشركة أو طرف ثالث بشكل معقول. يقر المتداول
بالمسؤولية الكاملة عن أي خسائر يتكبدها هو أو متابعوه وقد تنجم عن تداوله في الفوركس.

. اإلقرار باللوائح الفنية لنظام "التداول بالنسخ"2

 من هذه االتفاقية وأي مخاطر6يقر المتداول باللوائح الفنية لنظام "التداول بالنسخ" الموضحة في المادة 
تتعلق بها ويقبلها.

 
. اإلقرار بوضع الشركة بموجب هذه االتفاقية3

يقر المتابع بأن الشركة توفر بموجب االتفاقية الحالية التنفيذ الفني لنظام "التداول بالنسخ" وأنها لن
تكون مسؤولة عن نتائج التداول في حساب المتداول. الشركة ليست أصاًل أو مستفيًدا من أي صفقات

و/أو أرباح المتداول.

. االتصال بالمتابع بشأن إدارة الحساب4

يتصل المتداول مباشرة بالمتابع بشأن أي مشكلة تتعلق بإدارة حساب المتداول باستخدام بيانات
. من االتفاقية الحالية إذا لم يتم ذكر أي من شروط النسخ بوضوح من3.5االتصال المقدمة وفًقا للفقرة 

72قبل المتداول في نظام "التداول بالنسخ". يجب على المتداول الرد على طلب المتابع في غضون 
 يوًما بعد إلغاء االشتراك.30ساعة خالل فترة االشتراك وفي غضون 

. معلومات حول المراقبة5

بمجرد تسجيل المتداول في نظام "التداول بالنسخ"، ستتم إضافة حسابه تلقائيًا إلى قائمة المراقبة
المتوفرة على موقع الشركة اإللكتروني وفي منطقة العميل.

. نسخ الصفقات من حساب المتداول6

بمجرد تسجيل المتداول في نظام "التداول بالنسخ"، يجوز له قبول طلبات المتابعين لنسخ الصفقات.
يحق للمتداول في رفض الطلب في أي وقت.

ومع ذلك، إذا تعرض المتابع لخسائر نتيجة لنسخ الصفقات، فال يمكن للمتداول إلغاء االشتراك فقط بقراره
الخاص دون تقديم إشعار مسبق.

. إلغاء االشتراك في نظام "التداول بالنسخ"7

ُيلغى نسخ الصفقات في نظام "التداول بالنسخ" في الحاالت التالية:

. يقوم المتداول بإلغاء االشتراك عن طريق النقر فوق "إلغاء االشتراك" في منطقة المتداولين؛1

. يقوم المتابع بإلغاء االشتراك عن طريق النقر فوق "إلغاء االشتراك" في منطقة المتابعين.2

. يفتقر المتابع إلى األموال في الحساب لدفع عمولة للمتداول؛3



. تقوم الشركة بإلغاء االشتراك بعد أن يقوم المتابع والمتداول بتقديم طلب إلغاء إلى إدارة الدعم.4

. في حالة تعرض المتابع لخسائر من الصفقات المنسوخة، ال يمكن للمتداول إلغاء اشتراك المتابع فقط8
بقراره الخاص دون تقديم إشعار مسبق.

. العمولة الواجب دفعها للمتداول9
 

في حالة حصول المتابع على أرباح من الصفقات المنسوخة خالل فترة االشتراك، تضاف العمولة
 من هذه االتفاقية إلى حساب المتداول أو حساب آخر، إذا تم تحديده، وفًقا6المنصوص عليها في المادة 

.6.9للفقرة 

. اللوائح الفنية لنظام "التداول بالنسخ"6

. تصف اللوائح الفنية لنظام "التداول بالنسخ" عدًدا من العمليات الفنية ومدتها. يقر المتداول والمتابع1
بأي أوجه قصور محتملة في العمليات الموضحة هنا بسبب مشاكل فنية و/أو فشل البرامج ويقبلها.

. تطبق اللوائح الفنية لنظام "التداول بالنسخ" على العمليات التالية:2

. تسجيل المتابع والمتداول في نظام "التداول بالنسخ" في منطقة العمالء الخاصة بالشركة؛1
. تخزين معلومات االتصال الخاصة بالمتداول والمتابع. ُتستخدام المعلومات لالتصال بأطراف االتفاقية2

الحالية؛

. طلب المتابع لنسخ الصفقات.3

. قبول أو رفض المتداول لطلب المتابع.4

. سجل الصفقات المنسوخة من قبل المتابع من حساب المتداول.5

. سجل أزواج العمالت في الصفقات المنسوخة من قبل المتابع؛6

. سجل عمولة عن كل صفقة رابحة يدفعها المتابع للمتداول؛7

 لوت من كل صفقة رابحة يدفعها المتابع للمتداول؛0.01. سجل عمولة عن كل 8

. سجل حصة الربح التي سيدفعها المتابع للمتداول.9

. سجل العمولة اليومية التي سيدفعها المتابع للمتداول كل يوم باستثناء عطالت نهاية األسبوع وأيام10
العطالت في سوق الفوركس؛

. نسخ الصفقات عبر اإلنترنت إلى حساب المتابع من حساب المتداول؛11

. طلب المتابع إللغاء االشتراك.12

. طلب المتداول إللغاء االشتراك.13

. إنهاء نسخ الصفقات من حساب المتداول إلى حساب المتابع.14



. تزويد كل متابع بإمكانية الوصول إلى اإلحصائيات الخاصة بنظام "التداول بالنسخ" في قائمة المراقبة15
والتفاصيل في حساب المتداول؛

 
. اإلغالق التلقائي للصفقات في حساب المتابع.16

. التسجيل3

. تسجيل المتابع1

بعد أن يقبل العميل االتفاقية الحالية في منطقة العمالء الخاصة بالشركة، يتم تسجيله في نظام
"التداول بالنسخ" كمتابع. أثناء عملية التسجيل، تقوم المتابع بإدخال معلومات االتصال الخاصة به )البريد

اإللكتروني ورقم الهاتف ومراسلي الويب( التي تكون متاحة للمتداولين الذين يقوم المتابعون بنسخ
صفقاتهم. يجوز للمتابع تغيير بيانات االتصال الخاصة به في أي وقت. تكون منطقة المتابعين متاحة

للمتابع في منطقة العمالء الخاصة بالشركة بعد أن يكمل المتابع التسجيل.

. تسجيل المتداول2

بعد أن يقبل العميل االتفاقية الحالية في منطقة العميل الخاصة بالشركة، يتم تسجيله في نظام التداول
بالنسخ باعتباره المتداول. أثناء عملية التسجيل، يقوم المتداول إدخال بيانات االتصال الخاصة به )البريد
اإللكتروني ورقم الهاتف ومراسلي الويب( التي ستكون متاحة للمتابعين الذين يقومون بنسخ الصفقات

من حساب المتداول. يجوز للمتداول تغيير معلومات االتصال في أي وقت.

أثناء عملية التسجيل، يقوم المتداول بتحديد مبلغ العمولة الواجب إضافته إلى حساب المتداول من
حساب المتابع لكل صفقة مربحة مغلقة يتم نسخها من قبل المتابع، ومبلغ العمولة الواجب إضافته إلى
حساب المتداول من حساب المتابع لكل يوم اشتراك باستثناء أيام العطالت في سوق الفوركس. تصبح
منطقة المتداول متاحة للمتداول في منطقة العميل الخاصة بالشركة بعد أن يكمل المتداول التسجيل.

. عند اختيار متداول، يجب على المتابع االنتباه إلى نوع حساب المتداول. يجب أن يكون لدى المتابع3
والمتداول نفس نوع الحساب لنسخ الصفقات بنجاح. خالف ذلك، لن يكون االشتراك في حساب المتداول

المختار متاًحا.

. طلب المتابع لنسخ الصفقات4

يطلب المتابع نسخ صفقات المتداول عن طريق اختيار المتداول في قائمة المراقبة.

 دقيقة بعد30في حال قبل المتداول الطلب فإن النظام يبدأ في نسخ الصفقات عبر اإلنترنت في غضون 
القبول. في حال رفض المتداول الطلب فإن النظام لن يبدأ في نسخ الصفقات إلى حساب المتابع.

. قبول المتداول لطلبات نسخ الصفقات5

المتداول لديه حق الوصول إلى طلبات نسخ الصفقات الجديدة في منطقة المتداول. يحق للمتداول قبول/
 ساعة بعد استالم72رفض أي طلب عن طريق اختيار الخيار المقابل في منطقة المتداول في غضون 

 ساعة بعد استالم الطلب.72الطلب. سيتم إلغاء الطلب الذي يتجاهله المتداول تلقائيًا في غضون 



. نسخ الصفقات إلى حساب المتابع6

بعد أن يقبل المتداول طلب نسخ صفقاته إلى حساب المتابع، يبدأ النظام في نسخ الصفقات في وضع
 دقيقة.30الوقت الفعلي في غضون 

. إلغاء نسخ الصفقات إلى حساب المتابع7

 دقيقة.30عندما يلغي المتابع االشتراك في نسخ الصفقات، يوقف النظام عملية النسخ في غضون 

. تحديث البيانات عن أرباح المتداول/المتابع8

يتم تحديث البيانات المتعلقة بأرباح المتداول والمتابع بانتظام. هذه المعلومات متاحة في منطقة
المتداول/منطقة المتابع.

. إضافة العموالت إلى حساب المتداول9

احتساب العموالت وإضافتها إلى حساب المتداول هما عملية تلقائية بالكامل. إذا تم إلغاء االشتراك
 لوت وحصة من األرباح0.01وحقق المتابع على األرباح فسيتم اقتطاع عمولة لكل صفقة وعمولة لكل 

من حساب المتابع وستضاف إلى حساب المتداول. يتم احتساب العمولة بناًء على نتائج التداول
)إجمالي األرباح والخسائر(، المستلمة خالل فترة االشتراك في نظام "التداول بالنسخ". يتم اقتطاع
العمولة اليومية من حساب المتابع وتضاف إلى حساب المتداول في نهاية كل يوم باستثناء عطالت

سوق الفوركس.

. تجديد حساب المتداول10

يمكن للمتداول إيداع األموال في حسابه عن طريق اتباع إجراء معياري في قسم األمن على الموقع
اإللكتروني الرسمي للشركة. تتم إضافة األموال المودعة إلى حساب المتداول بعد استالمها من قبل

الشركة.

. تجديد حساب المتابع11

يمكن للمتابع إيداع األموال في حسابه عن طريق اتباع إجراء معياري في قسم األمان على الموقع
اإللكتروني الرسمي للشركة. تتم إضافة األموال المودعة إلى حساب المتابع بعد استالمها من قبل

الشركة.

. الوصول إلى إحصائيات نظام "التداول بالنسخ" يشمل ما يالي:12
. مراقبة الحسابات في منطقة العميل. يمكن أيًضا عرض صفحة المراقبة على الموقع اإللكتروني1

الرسمي للشركة و/أو المواقع اإللكترونية الخاصة بشركاء الشركة الرسميين؛
 
. بيانات الرصيد والهامش الحر وقت التحديث األخير.2

. النسخ الحالي للصفقات من حساب المتداول وسجل االشتراك؛3

. تهدف إحصائيات نظام "التداول بالنسخ" التي تقدمها الشركة إلى تمكين المتابع من مراقبة نشاط13
المتداول. في الوقت نفسه، يجب أن يكون المتداول والمتابع على دراية بالتأخيرات المحتملة في



 ساعات في ظل ظروف السوق العادية.2-1تحديثات اإلحصائيات والتي ال تتجاوز 

. اإلغالق التلقائي للصفقات في حساب المتابع.14

. إذا لم يكن لدى المتابع أموال كافية لنسخ الصفقات فسيتم إلغاء جميع الصفقات المنسوخة مؤخًرا1
في حساب المتابع بالسعر الحالي. لن يتم إغالق الصفقات إذا قام المتابع بتفعيل الخيار في منطقة

العميل الذي يبقي الصفقات مفتوحة في حالة عدم وجود أموال كافية لفتح صفقات جديدة.

. إذا كان المتابع يفتقر إلى األموال لدفع عمولة للمتداول فسيتم إغالق جميع الصفقات المنسوخة2
مؤخًرا في حساب المتابع بالسعر الحالي.

. إذا تم تسجيل حساب المتداول وحساب المتابع باسم نفس الفرد أو الكيان القانوني أو أحد األقارب15
المقربين فال يمكن نسخ الصفقات بين هذه الحسابات إذا تم تعيين عمولة لكل لوت.

. في حالة وجود مراكز معاكسة، ال يتم نسخ الصفقات المغلقة جزئيًا إلى حساب المتابع.16

. تحذير المخاطر7

. بالتسجيل في نظام "التداول بالنسخ، يقر المتداول والمتابع بتحذير المخاطر هذا ويقبالنه.1

. يفهم المتابع بوضوح مخاطر الخسارة المتعلقة بالتداول غير الناجح في حساب المتداول.2
6.12. يقر المتابع بأن البيانات المقدمة في إحصائيات "نظام التداول بالنسخ" كما هو محدد في الفقرة 3

من هذه االتفاقية قد تختلف عن المعلومات الفعلية. من بين أمور أخرى، قد يتكبد المتداول خسائر كبيرة
في الوقت الذي لم يتم فيه تحديث اإلحصائيات بعد. يجب أال تتجاوز التأخيرات في تحديث الرصيد

والهامش الحر والمعلومات األخرى ساعة إلى ساعتين في ظل ظروف السوق العادية.

. يقر المتابع ويقبل جميع المخاطر المتعلقة بالتأخير في تحديث اإلحصائيات الخاصة باألرباح والرصيد4
والهامش الحر. يفهم المتابع أن البيانات المقدمة في منطقة المتابع قد تختلف عن المعلومات

المستخدمة لحساب األرباح التي يتلقاها المتابع من نسخ الصفقات.

. يقر المتداول والمتابع بجميع المخاطر المتعلقة بالتأخيرات المحتملة في معالجة الطلب من قبل النظام5
 دقيقة. في حالة وجود مشاكل فنية من جانب الشركة، ال15ويقبالنها. يمكن أن تتجاوز هذه التأخيرات 

يمكن للشركة ضمان الموافقة على االشتراك أو إلغائه في الوقت المناسب وكذلك تحديث اإلحصائيات
في نظام "التداول بالنسخ". يقبل المتابع والمتداول ويقران بأن جميع المخاطر المتعلقة بالتأخيرات

المحتملة في معالجة الطلب بواسطة نظام "التداول بالنسخ" قد تؤدي إلى خسائر لكل من المتداول
والمتابع.

. المطالبات والنزاعات8

. يلتزم المتداول والمتابع ببذل كل جهد ممكن لتسوية أي مطالبات ونزاعات تتعلق باللوائح الفنية لنظام1
"التداول بالنسخ" عن طريق التواصل عبر البريد اإللكتروني مع الشركة. يتعهد األطراف بالحفاظ على

سرية جميع المعلومات حتى يتم حل الدعوى أو النزاع.

. ترد الشركة على جميع الشكاوى والنزاعات المتعلقة بسير عمل نظام "التداول بالنسخ" في غضون2
 يوًما من تاريخ االستالم. ال تتعامل الشركة مع أي مطالبات أو نزاعات متعلقة بالخسائر الناتجة عن30



نشاط المتداول في سوق الفوركس.

. تخضع جميع المطالبات والنزاعات لهذه االتفاقية والمنطق السليم، في حالة عدم الكشف عن أي3
جانب من جوانب نظام "التداول بالنسخ" بشكل كامل في هذه االتفاقية.

. اللغة9

. لغة هذه االتفاقية هي اللغة اإلنجليزية.1

. للراحة، يمكن للشركة توفير نسخة االتفاقية بلغة مختلفة عن اللغة اإلنجليزية. النسخة المترجمة من2
االتفاقية ذات طابع إعالمي فقط.

. في حالة وجود تناقضات بين النسخة اإلنجليزية من هذه االتفاقية والنسخة المترجمة بأي لغة، تسود3
النسخة اإلنجليزية.


