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� للوساطة العمالت ذ.م.م ي س�كور�ت�ي

 ا���يت

وط الدفع  �ش

ي  الخدمات الظاهرة ع� الموقع
ويف كة  ُمقّدمة من  ar-www.equiti.com/uae/  االل��ت � للوساطة العمالت ذ.م.م   �ش ي س�كور�ت�ي

كة  "ا���يت ي �ي �ش "، واليت
، دولة  ي ي إمارة ديب

ي دولة  1642447اإلمارات المتحدة تحت رقم �سج�ل ذات مسؤول�ة محدودة تأسست �ف
، ومرخصة من قبل هيئة األوراق المال�ة والسلع �ف

ي صندوق ب��د    ) بعنوانها 20200000026( ) تحت الرخصة رقم  category 1 trading brokerاإلمارات المتحدة (
- 367قطعة رقم    117814المسجل �ف

، مكت  1014 ي
) الطابق الثايف ي كة")201ب رقم (بنا�ة المبورجييف ، دولة اإلمارات المتحدة (و�شار إليها ف�ما بعد بـ"ال�ش ي  .، إمارة ديب

 
وط وأحكام الدفع الماثلة بمعامالت اإل�داع والســــــــــــحب،   وط الدفع"، و�طاقات مســــــــــــبقة الدفع ("والرســــــــــــوم والمصــــــــــــار�ف المتعلقة بها تتعلق �ش ). وتعت�ب  �ش

ي تحكم ع وط واألحكام اليت وط الدفع مكملة لل�ش وطالقتنا التجار�ة معك ("�ش  "). ال�ش
 

وط.  ي ال�ش
ف لها �ف وط الدفع الماثلة المعيف المبني ي �ش

 �كون للمصطلحات الرئ�س�ة المستخدمة �ف
 

 معامالت اإل�داع والسحب  .1
 

ي حســـــــابك أو ســـــــحب األموال من حســـــــابك   1-1
  �جوز لك  إ�داع األموال �ف

�
وط الدفع.  وفقا وط و�ش ي   للـ�ــــــش

حســـــــابك جزءا� من  �شـــــــكل األموال المودعة �ف
 الخاص بك األموال المتاحة للسحب.  رص�د الحساب؛ و�مثل الهامش الحر

 
ون�ة    لك 1-2 ف تفصــــــــ�ً� ع� البوابة اإلل��ت وصــــــــفحة خدمات  الخاصــــــــة بنا  العد�د من الخ�ارات إل�داع األموال أو ســــــــحبها من حســــــــابك ع� النحو المبني

.  واإل�داع الدفع ي
ويف  ع� موقعنا اإلل��ت

 
ون�ة وصـفحة  أن  من الممكن    إنه 1-3 ف تفصـ�ً� ع� البوابة اإلل��ت ي تودعها أو �سـحبها لحد أديف أو أق�ـ ل�ل معاملة ع� النحو المبني تخضـع األموال اليت

. إذا قدمت طلب إ�داع أو ســــــــحب بمبلغ �قل عن الحد األديف أو يتجاوز الحد األق�ــــــــ، ســــــــيتم ر  واإل�داع  خدمات الدفع ي
ويف فض  ع� موقعنا اإلل��ت

 طلبك. 
 

ي وقت معالجة السحب حدثت حركة ع� ق�مة صفقة أو أ��� من صفقاتك المفتوحة   �جوز لك سحب الهامش الحر 1-4
ي أي وقت. إذا �ف

ي حسابك �ف
�ف

، سيتم رفض طلب السحب.  بح�ث لم �عد الهامش الحر
�
 المطلوب للسحب متاحا

 
ي ســحب إجما�ي رصــ�د الحســاب ، �جب عل�ك إغالق   1-5

رصــ�د الحســاب لجميع الصــفقات المفتوحة. �جوز تقد�م طلبات ســحب إجما�ي إذا رغبت �ف
ي إ�

ويف ون�ة أو إرسال ب��د إل��ت وط الدفع. أو بالط��قة المبين backoffice.ae@equiti.com  ع�ب البوابة اإلل��ت ي �ش
 ة �ف

 
ي اســتقطاع (من طلب الســحب) المبلغ المســتحق لنا و�ســ��ة ذلك 1-6

وط، فإننا نحتفظ بالحق �ف  لنا بمبالغ بموجب ال�ــش
�
 وكنت مدينا

�
  إذا طلبت ســحبا

وط.   لل�ش
�
 المبلغ وفقا

 
ي حســــــــابك باســــــــتخدام مصــــــــادر دفع متعددة وقمت بعد ذلك بتقد�م طلب   1-7

ســــــــحب، ســــــــنقوم بمعالجة طلب الســــــــحب وتح��ل  إذا أودعت أمواً� �ف
وط أو الس�اسات أو أي أحكام أخرى خالف ذلك.  طت التعل�مات السار�ة أو ال�ش  األموال إ� مصدر اإل�داع إال إذا اش�ت
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ي حســــابك. لن ن 1-8
ي المعالجة قبل إضــــافة األموال �ف

ي حســــابك، قد �كون هنالك تأخ�ي �ف
تحمل المســــؤول�ة عن أي  عند بدء الدفع إلجراء معاملة إ�داع �ف

 . ر قد ينشأ نت�جة لذلك التأخ�ي  خسارة أو �ف
  

ي اليوم نفســـــه ع� أن تجرى معالجة طلبات الســـــحب المســـــتلمة بعد    15:00قد يتم معالجة طلب الســـــحب المســـــتلم قبل الســـــاعة   1-9
من يوم عمل �ف

ي أقرب وقت ممكن. 
 ذلك الوقت �ف

 
فن�ة قد تمنعك من إ�داع األموال أو سـحبها من حسـابك. توافق ع� إبراء ذمتنا من المسـؤول�ة عن أي مطالبة  لن نتحمل المسـؤول�ة عن أي مشـكلة   1-10

 تنشأ �سبب أي صع��ات فن�ة. 
 

 الرسوم واألتعاب  .2

ي حسابك أو معاملة السحب منه لرسوم أو أتعاب:  2-1
 من الممكن أن تخضع معاملة اإل�داع �ف

 
 من قبل البنك الذي تتعامل معه؛ ) أ(

 
 ن قبل مزود بطاقة الخصم أو االئتمان؛م ) ب (

 
 من قبل مقدم خدمة الدفع؛ ) ج(

 
 من قبل البنك الذي نتعامل معه أو مزود خدمة الدفع البد�ل؛ أو ) د(

 
 من قبلنا.  ) ه(

 
 �جوز أن نخصم هذە الرسوم واألتعاب من مبلغ اإل�داع أو السحب الخاص بك، أو أن نق�دها �شكل منفصل ع� حسابك. 

 
ي أو الدوالر األم���ي أو اليورو   2-2 لييف ي أو الدرهم اإل إذا أج��ت معاملة إ�داع أو ســــــــــــحب بعملة غ�ي الجن�ه اإلســــــــــــ�ت

، فقد تخضــــــــــــع معاملتك لرســــــــــــوم  مارايت
ي معاملة اإل�داع أو الســحب �ســعر ال�ــف المعلن، فإنك تقبل �ســعر ال�ــف المعلن ورســوم تح��ل العملة، وتواف

ق ع�  تح��ل العملة. بالمتابعة �ف
ي تار�ــــخ اإل�داع أو الســــــحب،  

ــائد �ف خصــــــم رســــــوم تح��ل العملة من مبلغ اإل�داع أو الســــــحب. ســــــ�كون ســــــعر الـ�ـــــف المعلن هو ســــــعر الـ�ـــــف الســــ
ي تغي�ي رسوم تح��ل العملة، حسب تقد

يرنا،  باإلضافة إ� رسوم تح��ل العملة و�ي �سبة مئ��ة ثابتة من ق�مة اإل�داع أو السحب. نحتفظ بالحق �ف
 عتمادا� ع� (أ) عملة اإل�داع والعملة المحول إليها، أو (ب) العملة المقوم بها حسابك وعملة السحب. ا 

 
ــ 2-3 داد مبلغ اإل�داع أو إلغاء المعاملة، ســـــوف تتحمل المســـ  اســـــ�ت

�
ؤول�ة  إذا أج��ت معاملة إ�داع باســـــتخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة خصـــــم وطلبت الحقا

داد أو اإلل ي قد �طبقها مزود الدفع الخاص بك. عن رسوم االس�ت  غاء اليت
 

 البطاقات مسبقة الدفع  .3

ت  �جوز لنا، من وقت آلخر، تقد�م بطاقات مسـبقة الدفع من أجل أن �سـتعملها عمالؤنا الذين لديهم حسـابات �شـطة لدينا. قد �ـ�ي ع� البطاقا  3-1
وط وأحكام منفصلة، وقد ينطبق عليها رسوم وأتعاب خاص  ة. مسبقة الدفع �ش
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 للحصـول ع� بطاقة مسـبقة الدفع وتم إصـدارها، ولم تقم بعد ذلك باسـتالم تلك البطاقة، فسـوف تتحمل المسـؤول�ة عن التكال�  3-2
�
ف  إذا قدمت طلبا

 والرسوم المرتبطة ب�صدار البطاقة مسبقة الدفع. 
 

 تدرك أنه �جوز لنا بمحض اخت�ارنا، ودون الحاجة إ� إبداء أي سبب:  3-3
 

وط االستحقاق الخاصة بالبطاقة؛ أورفض  ) أ(  إصدار بطاقة مسبقة الدفع إل�ك حيت و�ن كنت مستوٍف ل�ش
 

ي تم إصدارها إل�ك.  ) ب (  إلغاء البطاقة مسبقة الدفع اليت
 

 حول ك�ف�ة الحصـــول 3-4
�
ــعارا� خط�ا ــنقدم إل�ك إشـ ــبب إنهاء عالقتنا التجار�ة أو غ�ي ذلك، سـ ــواء �سـ ــبقة الدفع، سـ ــ�د   عند إلغاء بطاقتك المسـ ع� الرصـ

ي بطاقتك ، إن وجد. 
ي �ف

 المتب�ت
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