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&%$#"ا
 م.م.ذ تالمعلا ةطاسولل 01/ت$روك*س '

 
  لوادتلا باسح ماDحأو طو?<
 ت*يOتلا دئاوف نم 'Jاخلا

 
 
 VWXYZCا" ةك-, لSق نم )"ةلثاملا طو-Oلا"( تKيIتلا دئاوف نم BCاخلا لوادتلا باسح> ةقلعتملا ما2حأو طو-, ەذه رادصإ مت

_j تسسأت ةدودحم ةKلوؤسم تاذ ةك-, ،"م.م.ذ تالمعلا ةطاسولل _̂[تXروكKس
C د ةرامإklC، مقر تحت ةدحتملا تارامإلا ةلود 

nجسKق نم ةصخرمو ،1642447 لSلاملا قاروألا ةئيه لKعلسلاو ة j_
C ةدحتملا تارامإلا ةلود )category 1 trading broker( 

_j لجسملا اهناونع> )20200000026( مقر ةصخرلا تحت
C ب قودنص�Xيجروبمال ة�انب( 1014-367 مقر ةعطق 117814 دY_C( 

_kاثلا قباطلا
C، د ةرامإ ،201 مقر بتكمklC، ةدحتملا تارامإلا ةلود. 

 
 نم ك>اسح نا¡ اذإ كKلع ةلثاملا طو-Oلا قبطُت .)"طو-Oلا"( انن�ب لوادتلا ةقالعل ةمِظنُملا طو-Oلل ةلم2م ةلثاملا طو-Oلا نإ
 .)"تKيIتلا دئاوف نم BCاخلا لوادتلا باسح"( تKيIتلا دئاوف نم BCاخلا عWنلا

 
 ةمدقم 1

 
 ةراتخم تاودأ ¥ع نX¤ختلا موسرو تKيIتلا موسرو دئاوفلا نم BCاخ باسح وه تKيIتلا دئاوف نم BCاخلا لوادتلا باسح 1-1

_j ةن�بم
C ق نم ̂[يغتلل عضخ�  دق يذلاو( ەاندأ لودجلاSع� اذهو ،)رخآل تقو نم انلY_C تاقفصلا نأ j_

C ەاندأ ةن�بملا تاودألا 
_j نX¤خت موسرو تKيIت موسرو دئاوف يأل عضخت نل

C إ 23:59:59 ةعاسلا نم ةحوتفم تق> لاحB قوتب( 00:00 ةعاسلاKت 
 .)ةصنملا

 
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 
 

 
 .بلطلا دنع تKيIتلا دئاوف نم BCاخلا لوادتلا باسح ̂[فوت متي دق .تKيIت دئاوف عم لوادتلا باسح وه داتعملا انباسح نإ 1-2
 
_j ،انل زوج�  1-3

C و انريدقت ¥ع ًءانب ،تقو يأÄس يأ ءاد>إ نودÅب: 
 
 وأ ؛تKيIت دئاوف نم BCاخ لوادت باسح ءاشÇإل بلط ذKفنت ضفر )أ(
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_jو كل حWنمملا تKيIتلا دئاوف نم BCاخلا لوادتلا باسح ءاغلإ )ب(
C إ ك>اسح ةداعإ متي ، ةلاحلا ەذهB عم لوادت باسح 

_j .تKيIت دئاوف
C اقفو ك>اسح ءاهنإ انل زوج� ،كلذ ¥ع كتقفاوم مدع ةلاح

Ë
 .طو-Oلل 

 
 ءاهنإلاو دويقلا  2
 

 .تKيIتلا دئاوف نم حاÄرأ قيقحت تKيIتلا دئاوف نم BCاخلا لوادتلا باسح مادختسا نم ÍCاسألا ضرغلا نوك� نأ زوج� ال 2-1
 

_j كKلإ ةقحتسم تKيIت دئاوف يأ دقفت نأ نكمملا نم هنأ ¥ع قفاوت كنإ 2-2
C لمعKحت ةWXإ ك>اسح لB اخ لوادت باسحBC 

 .تKيIتلا دئاوف نم
 
 نم رخآ ل2ش يأ وأ مKلس ̂[غ ل2شÐ لوادتلا وأ بعالتلا وأ لاKتحالا وأ مادختسالا ةءاسإ لا2شأ نم ل2ش يأ اندجو اذإ  2-3

_j ةKلاKتحالا وأ ةللضملا ةطشÇألا لا2شأ
C اخلا لوادتلا باسحBC تلا دئاوف نمIيKاقفو( ك> صاخلا ت

Ë
 هنإف ،)صاخلا انريدقتل 

_j انل زوج�
C تقو يأ: 

 
  و ؛طو-Oلا بجوم> انقوقح ةسرامم )أ(

 
 و ؛يروف رثأ> ك> صاخلا تKيIتلا دئاوف نم BCاخلا لوادتلا باسح ءاغلإ  )ب(

 
 باسح> ةلصلا تاذ ةقحتسملا ̂[غ ةدئافلا فKلا2تو تافو×مو ةقحتسملا ̂[غ تKيIت دئاوف يأ دادZ[ساو حيحصت  )ج(

 و ؛ ك> صاخلا تKيIتلا دئاوف نم BCاخلا لوادتلا
 

kÙاضق رمأ Bإ ةجاحلا نودÄو يروف رثأ> ةلثاملا طو-Oلا ءاهنإ )د(
C كل راعشإ وأ. 

 
 رارقإ 3
 
kZآلا ¥ع قفاوتو رقت

C: 
 
_j ،انل زوج� )أ(

C لع ضرفن نأ ،صاخلا انريدقت قفوو تقو يأKت موسر كIيKطلا> تاقفصلا ت�Xفلاو ةق]Zلا ةYZC سانم اهارنS؛ة  
 
 لوادتلا باسح ¥ع ةضورفملا ةلومعلا ةداXز متي دقو ەالعأ ةروكذملا تاودألل راعسألا قورفل _kدألا دحلا عيسوت متي دق  )ب(

 و ؛تKيIتلا دئاوف نم BCاخلا
 
 و ؛ةرمتسمو ةمظتنم ةروص> ةSقارملل تKيIتلا دئاوف نم BCاخلا لوادتلا باسح عضخ� )ج(

 
 ةصنملا ¥ع موسرلا ەذه رهظت فوسو ،ةقفص يأ د�دجت دنع اهضرعن YZCلا تاجتنملا ¥ع ةنيعم موسرب م2مازلإ متي دق )د(

 ."تKيIتلا دئاوف " مسا>
 

 ةعونتم ماDحأ 4
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ةحاÞ دري مل ام 4-1
ً

 j_
C لاO-علاو ظافلألا لمحت ،ةلثاملا طوSةددحملا تارا j_

C لاO-اعملا ¥ع طوk_
C اهسفن j_

C ,-ةلثاملا طو. 
 

اقفو 4-2
Ë

اقفو Oَّفُتو ةلثاملا طو-Oلا عضخت ،طو-Oلل 
Ë

 .ةدحتملا تارامإلا ةلود _á̂ناوقل 
 

4-3  j_
C لا ةمجرت لاحO-إ اهنم ءزج يأ وأ ةلثاملا طوB لجنإلا ةغللا ̂[غ ةغل يأ]̂_Xضوت ضارغأل كلذ نوك� ةKحKو ،طقف ةj_

C 
 .دمتعملا وه ةX_̂[لجنإلا ةغللا صن نوك� ،ضراعت وأ فالتخا يأ دوجو لاح

 
4-4 nُلا ل2شO-اءزج طوË لا نم أزجتي الO-لا قبطُتو ،ةلثاملا طوO-طو  j_

C لا تلفغأ لاحO-ةلأسم يأ نع ةلثاملا طو.  
 

_j ةدراولا طو-Oلاو ما2حألا ةفا¡ دعت  4-5
C لاO-راس ةلثاملا طوXلع ةذفانو ةKلا ولخت .كO-ق� امم ةلثاملا طوKبجوم> انقوقح د 

اKلخت ل2شäُ ام وأ طو-Oلا
Ë

 .اهنم ءزج يأ وأ اهضع> نع 
 
 

 
 


