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ز للوساطة العمالت ذ.م.م ي سيكوريتي 

 اكويت 

وط الدفع   شر

ي  الخدمات الظاهرة عىل الموقع
وب  مة من   www.equiti.com/uaeااللكي 

ّ
كة  ُمقد ز للوساطة العمالت ذ.م.م  شر ي سيكوريتي 

كة ذات "اكويت  ي هي شر
"، والت 

، دولة   ي إمارة دب  ي 
تأسست ف  المتحدة تحت رقم تسجيل  مسؤولية محدودة  ي دولة  1642447اإلمارات 

ف  والسلع  المالية  من قبل هيئة األوراق  ، ومرخصة 

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

، مكت 1014 ي
( الطابق الثاب  ي

كة"(201ب رقم )بناية المبورجيت  ، دولة اإلمارات المتحدة )ويشار إليها فيما بعد بـ"الشر ي  .، إمارة دب 

 
ـــــــــــحب،  وط وأحكام الدفع الماثلة بمعاملت اإليداع والسـ ـــــــــــاري  المتعلقة بها تتعلق شر ـــــــــــوم والمصـ ـــــــــــبقة الدفع )"والرسـ وط الدفع"، وبطاقات مسـ (. وتعتي  شر

ي تحكم ع
وط واألحكام الت  وط الدفع مكملة للشر وطلقتنا التجارية معك )"شر  "(. الشر

 
وط.  ي الشر

وط الدفع الماثلة المعت  المبي   لها ف  ي شر
 يكون للمصطلحات الرئيسية المستخدمة ف 

 
 معامالت اإليداع والسحب  .1

 
ـــــابك  1-1 ـــــحب األموال من حسـ ـــــابك أو سـ ي حسـ

 يجوز لك  إيداع األموال ف 
ً
وط الدفع.  وفقا وط وشر ي  للـشـــــر

ـــــكل األموال المودعة ف   من تشـ
ً
ـــــابك جن ا حسـ

 الخاص بك األموال المتاحة للسحب.  رصيد الحساب؛ ويمثل الهامش الحر
 
ونية  لك 2- 1  عىل البوابة اإللكي 

 
ـــــــي  ـــــــابك عىل النحو المبي   ت صـ ـــــــحبها من حسـ ـــــــة بنا  العديد من الخيارات إليداع األموال أو سـ ـــــــ حة خدمات الخاصـ وصـ

.  واإليداع الدفع ي
وب   عىل موقعنا اإللكي 

 
ونية وصـ حة أن من الممكن  إنه 3- 1  عىل البوابة اإللكي 

 
ي تودعها أو تسـحبها لحد أدب  أو أقلـ لمل معاملة عىل النحو المبي   ت صـي 

تخضـع األموال الت 
ـــــــ تم ر  واإليداع خدمات الدفع ـــــــ، سـ ـــــــحب بمبل  يقل عن الحد األدب  أو لتجاوز الحد األقلـ . إذا قدمت طلب إيداع أو سـ ي

وب  فض عىل موقعنا اإللكي 
 طلبك. 

 
ي وقت معالجة السحب حدثت حركة عىل قيمة ص قة أو أكير من ص قاتك الم توحة  يجوز لك سحب الهامش الحر 4- 1

ي أي وقت. إذا ف 
ي حسابك ف 

ف 
، س تم رفض طلب السحب.  بحيث لم يعد الهامش الحر

ً
 المطلوب للسحب متاحا

 
ي ســحب إجما ي رصــيد الحســاب ، يجب عليك إغلق   5- 1

رصــيد الحســاب لجميع الصــ قات الم توحة. يجوز تقديم طلبات ســحب إجما ي  إذا رغبت ف 

ي إ 
وب  ونية أو إرسال بريد إلكي  وط الدفع.  backoffice.ae@equiti.com  عي  البوابة اإللكي  ي شر

 أو بالطريقة المب نة ف 
 
ي اســتقطاع )من طلب الســحب( المبل  المســتحق لنا   6- 1

وط، ف ننا نحت ل بالحق ف   لنا بمبال  بموجب الشــر
ً
 وكنت مدلنا

ً
وتســوية ذلك إذا طلبت ســحبا

وط.   للشر
ً
 المبل  وفقا

 
ــــــحب وتحويل  7- 1 ــــــنقوم بمعالجة طلب السـ ــــــحب، سـ ــــــادر دفع متعددة وقمت بعد ذلك بتقديم طلب سـ ــــــتخدام مصـ ــــــابك باسـ ي حسـ

 ف 
 
إذا أودعت أمواال

وط أو السياسات أو أي أحكام أخرى خلف ذلك.  طت التعليمات السارية أو الشر  األموال إ  مصدر اإليداع إال إذا اشي 
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ــؤولية عن 8- 1 ــابك. لن نتحمل المسـ ي حسـ
ــافة األموال ف  ي المعالجة قبل إةـ

ــابك، قد يكون هنالك تأخي  ف  ي حسـ
أي  عند بد  الدفع إلجرا  معاملة إيداع ف 

 . ر قد لنشأ نتيجة لذلك التأخي   خسارة أو ض 
  
ي يوم العمل نفسهه   عىل ان تجري 9- 1  

ي بتوقيت الخليج )ف 
 
ي بتوقيت جرينتش (3 ظهرا

 
 قد يت  معالج  طل  السهه   المسههتل  قحل السههاع  11 صههحا ا

ي اقرب وقت ممكن  
 .معالج  طلحات الس   المستلم  بعد ذلك الوقت ف 

 
لبة لن نتحمل المسـؤولية عن أي مشـكلة فنية قد تمنعك من إيداع األموال أو سـحبها من حسـابك. توافق عىل إبرا  ذمتنا من المسـؤولية عن أي مطا 10- 1

 أي صعوبات فنية.  تنشأ بسبب
 
 الرسوم واألتعاب .2

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

 
 من قبل البنك الذي تتعامل معه؛ ( أ)

 
 من قبل منود بطاقة الخصم أو االئتمان؛ (ب)

 
 من قبل مقدم خدمة الدفع؛ ( ج)

 
 فع البديل؛ أومن قبل البنك الذي نتعامل معه أو منود خدمة الد ( د)

 
 من قبلنا.  (ه)

 
 يجوز أن نخصم هذه الرسوم واألتعاب من مبل  اإليداع أو السحب الخاص بك، أو أن نقيدها بشكل من صل عىل حسابك. 

 
ي أو الدوالر األمري ي أو اليورو  2- 2

ليت  ـــــــــــي  ـــــــــــحب بعملة غي  الجنيه اإلسـ ي أو الدرهم اإل إذا أجريت معاملة إيداع أو سـ
ـــــــــــوم  ماراب  ـــــــــــع معاملتك لرسـ ، فقد تخضـ

ي معاملة اإليداع أو السـحب بسـعر الـ ف المعلن، ف نك تقبل بسـعر الـ ف المعلن ورسـوم تحويل العملة، وتواف
ق عىل تحويل العملة. بالمتابعة ف 

ـــــحب،   ي تاريــــخ اإليداع أو السـ
ـــــائد ف  ـــــعر الـ ـــــف السـ ـــــعر الـ ـــــف المعلن هو سـ ـــــيكون سـ ـــــحب. سـ ـــــوم تحويل العملة من مبل  اإليداع أو السـ ـــــم رسـ خصـ

ي تغيي  رسوم تحويل العملة، حسب تقد
لرنا،  باإلةافة إ  رسوم تحويل العملة وهي نسبة مئوية ثابتة من قيمة اإليداع أو السحب. نحت ل بالحق ف 

 عىل )أ( عملة اإليداع والعملة المحول إليها، أو )ب( العملة المقوم بها حسابك وعملة السحب. ا
ً
 عتمادا

 
ــــ 3- 2 داد مبل  اإليداع أو إلغا  المعاملة، ســـــوف تتحمل المسـ ــــي   اسـ

ً
ــــم وطلبت الحقا ــــتخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة خصـ ؤولية إذا أجريت معاملة إيداع باسـ

داد أو اإلل ي قد يطبقها منود الدفع الخاص بك. عن رسوم االسي 
 غا  الت 

 
 البطاقات مسبقة الدفع  .3

ت يجوز لنا، من وقت آلخر، تقديم بطاقات مسـبقة الدفع من أجل أن سسـتعملها عملانا الذلن لدلهم حسـابات نشـطة لدلنا. قد سـشي عىل البطاقا 1- 3
وط وأحكام من صلة، وقد لنطبق عليها رسوم وأتعاب خاص   ة. مسبقة الدفع شر
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 للحصول عىل بطاقة مسبقة الدفع وتم إصدارها، ولم تقم بعد ذلك باستلم تلك البطاقة، فسوف تتحمل المسؤولية عن التكالي 2- 3
ً
  إذا قدمت طلبا

 والرسوم المرتبطة بإصدار البطاقة مسبقة الدفع. 
 
 تدرك أنه يجوز لنا بمحض اختيارنا، ودون الحاجة إ  إبدا  أي سبب:  3- 3
 

وط االستحقاق الخاصة بالبطاقة؛ أورفض  ( أ)  إصدار بطاقة مسبقة الدفع إليك حت  وإن كنت مستوٍف لشر
 

ي تم إصدارها إليك.  (ب)
 إلغا  البطاقة مسبقة الدفع الت 

 
 حول كي ية  4- 3

ً
 خطيا

ً
ــعارا ــنقدم إليك إشـ ــبب إنها  علقتنا التجارية أو غي  ذلك، سـ ــوا  بسـ ــبقة الدفع، سـ ــيد عند إلغا  بطاقتك المسـ ــول عىل الرصـ الحصـ

ي بطاقتك ، إن وجد. 
ي ف 
 المتبق 
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