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) "الش�وط الما�لة"(  الخالي من فوائد الت��يتالتداول  حساب  الما�لة المتعلقة ب  حكاماألش�وط وال  إن

التداول  ل  مكملة لعالقة  الُمنِظمة  ُتطبق  ش�وط") ("ال  �يننالش�وط  كان  الما�لة  ش�وط  ال.  إذا  عليك 
 "). حساب التداول الخالي من فوائد الت��يت("من فوائد الت��يت  يالخالنوع المن  حسابك
 
 

 مقدمة  1
ورسوم  الت��يت رسوم والفوائد  خالي من هو حسابحساب التداول الخالي من فوائد الت��يت  1-1

أدناه  مختارة  أدواتعلى  التخ��ن   الجدول  للتغ�ير من قبلنا     والذي قد(  م�ينة في  من يخضع 
فوائد ورسوم الم�ينة أدناه لن تخضع ألي    األدواتفي  الصفقات  أن  وهذا يعني    ،)وقت آلخر

(بتوقيت    00:00إلى الساعة    23:59:59في حال بقت مفتوحة من الساعة  ت��يت ورسوم تخ��ن  
 .المنصة)

 
AUDCAD EURAUD GBPCAD USDCAD 
AUDCHF EURCAD GBPCHF USDCHF 
AUDJPY EURCHF GBPJPY USDJPY 

AUDNZD EURGBP GBPNZD XAGEUR 
AUDUSD EURJPY GBPSGD XAGUSD 
CADCHF EURNZD GBPUSD XAUEUR 
CADJPY EURUSD HKDJPY XAUUSD 
CHFJPY GBPAUD NZDJPY XPDUSD 

  NZDUSD XPTUSD 
 

 
حساب التداول الخالي من  قد يتم توفير  .  ت��يتفوائد  مع  التداول    حسابنا المعتاد هو  حسابإن   1-2

 عند الطلب.فوائد الت��يت 
 
 :أي سببيجوز لنا، في أي وقت، بناًء على تقد�رنا وبدون إبداء   1-3
 
 ؛ أو حساب تداول خالي من فوائد ت��يتإلنشاء  رفض �نفيذ طلب  أ)(

 
حالة ، يتم إعادة حسابك  هذه الفي  و  لممنوح لكت��يت االخالي من فوائد  التداول  الحساب  إلغاء   ب) (

في حالة عدم موافقتك على ذلك، يجوز لنا إنهاء حسابك وفقًا  .  مع فوائد ت��يتإلى حساب تداول  
 للش�وط. 

 
   القيود واإلنهاء  2

تحقيق  حساب التداول الخالي من فوائد الت��يت  استخدام  األساسي من    أن يكون الغرض  ال يجوز 2-1
 .فوائد الت��يتأرباح من 
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أنه من الممكن أن تفقد أي فوائد 2-2 إليكت��يت    إنك توافق على  �ل في عملية تحو  مستحقة 

 .خالي من فوائد الت��يتإلى حساب تداول  كحساب
 
التداول بشكل غير  ستخدام أو االحتيال أو التالعب أو  االأي شكل من أشكال إساءة  وجدنا  إذا    2-3

حساب التداول الخالي  آخر من أشكال األنشطة المضللة أو االحتيالية في    شكل  أو أي  سليم
 )، فإنه يجوز لنا في أي وقت: الخاص تقد�رنال اً الخاص بك (وفقمن فوائد الت��يت 

 
 ؛ و  بموجب الش�وطممارسة حقوقنا  أ)(

 
 و  الخاص بك بأ�ر فوري؛إلغاء حساب التداول الخالي من فوائد الت��يت   ب) (

 
 لمستحقةاغير  مستحقة ومص�وفات وتكاليف الفائدة  الغير  فوائد ت��يت  واسترداد أي    تصحيح  ج)(

 ؛ و بحساب التداول الخالي من فوائد الت��يت الخاص بك ذات الصلة 
 

 شعار لك. أو إ ش�وط الما�لة بأ�ر فوري وبدون الحاجة إلى أمر قضائيالإنهاء  د) (
 
 إق�ار 3
 

 تقر وتوافق على اآلتي: 
 
الط��قة  بت الصفقات  يت��، أن نفرض عليك رسوم  الخاصيجوز لنا، في أي وقت ووفق تقد�رنا   )أ(

  والفترة التي ن�اها مناسبة؛
 
الحد األدنى    ) ب( يتم توسيع  المذكورة أعاله  لف�وق األسعارقد  العمولة    لألدوات  ��ادة  يتم  وقد 

 و ؛حساب التداول الخالي من فوائد الت��يت على المف�وضة
 
 و  ؛ومستمرة م�اقبة بصورة منتظمةلل حساب التداول الخالي من فوائد الت��يت يخضع  )ج(
 
وسوف تظهر   ،على المنتجات التي نعرضها عند تجديد أي صفقةمعينة  قد يتم إل�امكم برسوم   ) د(

 ". فوائد الت��يت هذه الرسوم على المنصة باسم "
 
 أحكام متنوعة  4
الما�لة، تحمل األلفاظ والعبا�ات المحددة في الش�وط على   الش�وط  ما لم �رد ص�احًة في  4-1

 في ش�وط الما�لة. نفسها المعاني 

ر وفقاً  الش�وطللش�وط، تخضع  وفقاً  4-2  . الهاشمية لقوانين المملكة األردنية الما�لة وُتفسَّ
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ش�وط الما�لة أو أي جزء منها إلى أي لغة غير اللغة اإلنجلي��ة يكون ذلك الفي حال ترجمة    4-3
يكون نص اللغة اإلنجلي��ة هو    ،في حال وجود أي اختالف أو تعارضو  ،فقط  توضيحية ألغ�اض  
 . المعتمد

الش�وط جزءاً  4-4 يتج�أ من    ُتشكل  الش�وط  ،  الما�لة  الش�وطال  أغفلت  الش�وط  في حال  وُتطبق 
 الما�لة عن أي مسألة. 

ش�وط  ال. تخلو  عليكسا��ة ونافذة    الما�لة  تعد كافة األحكام والش�وط الواردة في الش�وط  4-5
 . عن بعضها أو أي جزء منها اً ُيشكل تخلي ما أو حقوقنا بموجب الش�وط الما�لة مما يقيد
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.
رقم الحساب / الب��د االلكت�ونياسم العميل

التا��خ التوقيع

إنني أص�ح بأنني ق�أت الش�وط واألحكام الما�لة المتعلقة بحساب التداول الخالي من فوائد الت��يت  وأوافق على االلت�ام بها


