


الصفحة الثانیة

ما ھو نسخ صفقات التداول؟

ما ھو نسخ صفقات التداول؟
نسخ صفقات التداول ھي منصة تم توفیرھا للمتداولین المبتدئین والمستثمرین المحترفین لالستفادة من خبرة المتداولین المحترفین ونسخ 

صفقاتھم بمبلغ استثماري یناسبك.

خطوات المتابع في نسخ صفقات التداول

قم بتسجیل الدخول إلى منطقة األعضاء الخاصة بك، واضغط علي قائمة نسخ 
الخطوة األولي 1

تأكد من وجود أموال كافیة في أحد 
حساباتك والتي ستكون مطلوبة لالنضمام 

إلى مدیر األموال.

* إذا كانت األموال غیر كافیة، یجب 
إجراء عملیة اإلیداع قبل اختیار مدیر 

األموال.

الرصید



الصفحة الثالثة

خطوات المتابع في نسخ صفقات التداول

i

مدیر األموال

iii

تغییر عرض المعلومات الخاصة 
بمدیر األموال – من مبسطة 

ومتوسطة وموسعة.

عرض المعلومات

ii

خیارات الفرز

حدد مدیر األموال استنادا إلى مخططات سجل األداء والبیانات الخاصة بھ. یمكنك اختیار عرض المعلومات الخاصة بمدیر 
األموال – من مبسطة ومتوسطة وموسعة المدي

الخطوة الثانیة 2



الصفحة الرابعة

خطوات المتابع في نسخ صفقات التداول

تحلیل استراتیجیة مدیر المال على أساس تاریخھم التجاري الفعلي.
الخطوة الثالثة 3



الصفحة الخامسة

أ. حدد مصدر االستثمار الذي سیتم تحویل األموال منھ إلى حساب المتابع الخاص بك، لیتم ربطھ بحساب مدیر األموال. 
ب. حدد مبلغ المال الذي سیتم استثماره مع مدیر األموال الذي قمت بإختیاره.

ج. تحقق من مربع نسخ الصفقات المفتوحة لنسخ الصفقات الحالیة من مدیر األموال.
 

a

b

c

خطوات المتابع في نسخ صفقات التداول

قم بالبدء بنسخ تداول مدیر األموال عندما تكون واثقا من استراتیجیتھ.
الخطوة الرابعة 4



الصفحة السادسة

i

مبلغ من المال على حساب 
المتابع بناء على عملیات 

اإلیداع/السحب والصفقات 
المغلقة.

الرصید

ii

رصید حساب المتابع + نتیجة 
الصفقات المفتوحة على حساب 

المتابع.

الرصید الفعلي

iii

نتیجة التداول لحساب المتابع 
بناء على الصفقات المغلقة. 

قیمة التحدیثات في الوقت 
الفعلي.

الربح

vi

عدد األیام منذ االنضمام إلى 
مدیر األموال.

األیام

v

مجموع عملیات اإلیداع 
والسحب في حساب المتابع.

إجمالي االستثمار

مراقبة مدیري األموال

مراقبة مدیري األموال الذین اشتركت معھم



الصفحة السابعة

مراقبة مدیري األموال الذین اشتركت معھم

a b c d

e f g h

i

أ. االستثمارات
مجموع عملیات اإلیداع والسحب في حساب المتابع.

ب. األرباح
نتیجة التداول لحساب المتابع بناء على الصفقات المغلقة. قیمة التحدیثات في الوقت الفعلي.

ج. الرصید
مبلغ من المال على حساب المتابع بناء على عملیات اإلیداع/السحب والصفقات المغلقة.

د. الرصید الفعلي
رصید حساب المتابع + نتیجة الصفقات المفتوحة على حساب المتابع. 

ه. العائمة
نتیجة التداوالت المفتوحة على حساب المتابع.

و. رسوم األداء
المبلغ الذي یدفعھ المتابع لمدیر األموال مقابل األرباح التي یقوم بإنشائھا على الحساب

ز. رسوم األداء المدفوعة
المبلغ اإلجمالي لرسوم األداء التي دفعھا المتابع لمدیر األموال مقابل الربح من الصفقات المغلقة منذ بدایة االستثمار.

ح. الرسوم غیر المسددة
وھذا یظھر رسوم األداء على أحدث األرباح التي حققھا مدیر األموال على حساب المتابع. سیتم فرض رسوم األداء 

ھذه في أقرب ترحیل لرسوم األداء إذا لم یفقد مدیر األموال ھذا الربح.

ط. مخطط األداء
ھذا ھو المخطط الذي یسمح للمستخدم بتقییم أداء مدیر األموال الذي تم إنشاؤه بواسطة قرارات التداول لمدیر 

األموال.  وھي أداة مفیدة للعمیل لمعرفة كیف سیكون استثماره على أساس تاریخي. 

مراقبة مدیري األموال



الصفحة الثامنة

1. الشروط
یتم تفسیر المصطلحات المستخدمة في ھذه االتفاقیة على النحو المشار إلیھ في ھذا البیان. إذا لم یتم وصف 

الشروط في ھذه االتفاقیة، فإن تفسیراتھا ستكون وفقا للشروط واألحكام العامة ألكسیم تراید.

1.1 الشركة – یشار ھنا إلى أكسیم ترید (أكسیمترید ذ.م.م) التي تأسست تحت الرقم المسجل 328 ذ.م.م 
2020 من قبل مسجل الشركات المحدودة الخصوم. ویقع في الطابق األول من مبنى بنك سانت فنسنت 

األول المحدود في شارع جیمس كینغستون وسانت فنسنت وجزر غرینادین.

1.2 العمیل – وھو أي  فرد أو شركة نجحت في فتح حساب تداول وحصلت على اتفاقیة عمیل مع أكسیم 
تراید.

1.3  نسخ التداول-خدمة تسمح للعمالء بنسخ الصفقات من مدراء األموال والتي یمكن تفعیلھا عن طریق 
الضغط على زر "االتصال" بمدیر أموال معین. یمكن تحقیق إلغاء تنشیط الخدمات بالضغط فوق زر "قطع 

االتصال" مع مدیر أموال معین.

1.4 مدیر المال – عمیل الشركة الذي سجل حساب تداول یعمل لنقل الصفقات إلى متابعیھ المتصلین. سیتم 
معالجة جمیع العملیات (الصفقات) وتنفیذھا على حسابات المتابعین التي من شأنھا إما الحصول على ربح أو 

تكبد خسائر.

1.5 المتابع – عمیل الشركة الذي یقوم بنسخ أوامر مدیر المال ویوافق على دفع نسبة مئویة من األرباح إلى 
مدیر األموال كما ھو مبین ویعتمد على شروط العرض المعلنة.

1.6  العرض – طرح عام إلكتروني لمدیر أموال یمكن للمتابع االشتراك من خاللھ لنسخ الصفقات. ال یمكن 
اعتبار العرض بمثابة اتفاق رسمي بین مدیر المال والمتابع ألنھ یصف فقط شروط تعاونھم أو حجم األجر 

الذي یقع ضمن نظام نسخ التداول.

2. اإلفصاح عن المخاطر
2.1  یوافق المتابع ومدیر األموال على حقیقة أن المشاركة في خدمات نسخ التداول مرتبطة بالمخاطر 

ویقبالن بشكل متبادل إمكانیة الخسائر نتیجة لنشاط مدیر األموال على عروض مختارة. ال تقدم الشركة 
المشورة االستثماریة، وال تقدم أي توصیات استثماریة مخصصة وال تقدم المشورة للعمالء حول مزایا أي 

استثمار. مدیر المال ینفذ عملیات التداول نیابة عن نفسھ، على حسابھ الخاص وعلى مسؤولیتك الخاصة.

2.2  یقبل المتابع المخاطرة على حقیقة أن أسعار تنفیذ األوامر على حسابھ قد تختلف عن أسعار التنفیذ على 

حساب مدیر األموال بسبب عملیات التداول في السوق. لن تعوض الشركة الفرق المحتمل في الربح أو 
الخسارة والعموالت المكتسبة لمثل ھذه المعامالت.

2.3  یقبل المتابع المخاطر المرتبطة بمعرفة أن مدیر األموال قد ال یمتلك ترخیصا یؤكد مؤھالتھ.

2.4  یقبل المتابع المخاطر المحتملة إما للخسارة أو األرباح المفقودة التي قد تحدث بسبب تقریب قیم نتائج 

التداول أثناء نسخ المعامالت التي یقوم بھا مدیر األموال.

2.5  یقبل المتابع المخاطر المحتملة من الخسائر أو األرباح المفقودة التي قد تحدث بسبب االختیار غیر 

الصحیح من مدبر األموال.

2.6  یقبل المتابع المخاطر المحتملة بسبب حقیقة أن مدیر األموال قد ال یكون لدیھ خبرة ومعرفة كافیة قد 

تؤثر على نتائج التداول على حساب المتابع وتأثیر ذلك على عموالت مدیر األموال.

2.7  یقبل مدیر األموال مخاطر عدم تلقي رسوم األداء اإلجمالیة بسبب حقیقة أن المتابع قد ال یكون لدیھ 

أموال كافیة أثناء تنفیذ األوامر. لن تكون الشركة مسؤولة عن تعویض الفرق في العمولة في مثل ھذه 
الحاالت.

2.8  قد یعیق التقلب أو عدم السیولة في أسواق الفوركس تنفیذ األوامر بأسعار مربحة أو معالجتھا في 

المجمل. وال تتحمل الشركة أي مسؤولیة تجاه أي شخص عن الخسائر أو األضرار أو التكالیف أو النفقات 
(بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، فقدان األرباح أو فقدان اإلیداع أو األضرار المباشرة أو غیر 

المباشرة أو العرضیة أو التبعیة) التي قد تحدث بسبب عدم تنفیذ الصفقات بسبب ظروف السوق. یقبل مدیر 
األموال مخاطر عدم استالم العمولة ألن المتابع قد ال یكون لدیھ أموال كافیة عند تنفیذ صفقة تداول. ولن 

تكون الشركة مسؤولة وال تتحمل أي مسؤولیة في التعویض عن األوامر غیر المنفذة لمثل ھذه الحاالت

3. مسؤولیات األطراف
3.1  مسؤولیات المتابع

3.1.1  مشاركة المتابع في نسخ التداول یعني القبول المطلق لھذه االتفاقیة. ویؤكد المتابع حقیقة أنھ درس 

بعنایة ھذه االتفاقیة وشروط عرض مدیر المال المختار.

3.1.2  یقبل المتابع حقیقة أن سجل ربح مدیر األموال خالل الفترات الماضیة ال یضمن تحقیق نفس النتائج 

في المستقبل.

3.1.3  یقبل المتابع الحد األدنى لإلیداع المحدد في عرض مدیر األموال وھو الحد األدنى المطلوب 

لالتصال بعرض مدیر األموال.

3.1.4   یوافق المتابع على أنھ یمكن لمدیري األموال استخدام أي استراتیجیة تداول یرونھا مناسبة. یقوم 

مدیرو األموال بتنفیذ عملیات تداول تجاریة باستخدام أموالھم الخاصة وال یعتبرون أمناء على أموال 
المتابعین؛ وبالتالي لن یقومو بتقدیم أي استشارة.

3.1.5  یتحمل المتابع مسؤولیة وجود أموال كافیة على حسابھ لتنفیذ األوامر والحفاظ على صفقات 

التداول.

3.1.6  یوافق المتابع على دفع عمولة لمدیري األموال (رسوم األداء)، من حیث نسبة الربح المشار إلیھا 

في عرض مدیر المال. باقي األرباح المكتسبة ستبقى في حساب المتابع.

3.1.7 ال یمكن للمتابع أن یتدخل في عملیة التداول وإدارة الصفقات التي یتم فتحھا من قبل مدیر األموال. 

قد یختار المتابع فقط قطع االتصال من مدیر األموال مما سیؤدي إلى إغالق الصفقات واالنفصال الدائم 
عن بعضھا البعض.

3.1.8  یوافق المتابع على أنھ قد ال یتم نسخ بعض الصفقات بسبب التناقضات في الرافعة المالیة بین 

حسابات مدیر األموال والمتابع. یوافق المتابع على أنھ قد یؤدي ذلك إلى نتائج تداول مختلفة لمدیر 
األموال والمتابع.

3.2  مسؤولیات مدیر األموال

3.2.1 مشاركة مدیر األموال في نسخ التداول یعني القبول المطلق لھذه االتفاقیة. مدیر المال یؤكد حقیقة 

أنھ درس بعنایة ھذا االتفاق.

3.2.2 مدیر األموال یؤكد حقیقة أنھ یمتلك خبرة في التداول ومھارات عملیة تسمح لھ بتنفیذ عملیات 

التداول وتقدیم التوصیات.

3.2.3 یقبل مدیر األموال أن سوء قراءة أو جھل ھذه االتفاقیة أو شروط العرض ال یحرره من مسؤولیات 

النتائج المالیة لنشاطاتھ التجاریة و المخاطر.

3.2.4 یقبل مدیر األموال المخاطر التي قد تنتج عن اختالف أسعار تنفیذ الطلبات على حساب المتابع عن 

أسعار التنفیذ على حسابھ. ولن تكون الشركة مسؤولة عن تعویض الفرق المحتمل في عمولة مدیر 
األموال في مثل ھذه الحاالت.

3.2.5 یوافق مدیر األموال عند انضمامھ إلى نسخ التداول على نشر المحتوى الذي یتوافق مع اللوائح 

التالیة: یحظر منعا باتا ذكر األسماء و الشعارات، أو أي معلومات تتعلق بالمجتمعات والمواقع 
اإللكترونیة والمحالت التجاریة والشركات. سیؤدي عدم القدرة على تلبیة ھذه المطالب إلى عدم اعتماد 

الحساب من قبل فریق المخاطر.

ھذه اتفاقیة قانونیة بینك وبین أكسیم تراید ملزمة باألحكام والشروط عند اختیارك 
استخدام منتجات وخدمات نسخ التداول كجزء من نظام نسخ التداول ومدیري األموال.

شروط وأحكام عامة

شروط وأحكام عامة



الصفحة التاسعة

5. عملیة االستثمار
5.1  المتابع

5.1.1  یجب على المتابع اإلیداع في أي من حسابات التداول الخاصة بھ أوال قبل إجراء تحویل داخلي 

لالنضمام إلى مدیر األموال.

5.1.2   قد یختار المتابع االنضمام إلى عدد غیر محدود من مدیري األموال وقد یتصل بحسابات من النوع 

القیاسي أو سنت أو ECN الخاصة بمدیر األموال دون أي قیود.

5.1.3  یجب على المتابع عند االشتراك مع مدیر األموال تحدید مبلغ األموال التي سیتم خصمھا -من 

حساب التداول أو حساب الشریك- الذي سیتم استثماره مع مدیر األموال المحدد. وسیتم إرجاع األموال 
وفقا لذلك إلى أي حساب تداول محدد عندما یختار المتابع التوقف عن نسخ مدیر األموال.

5.1.4   الحد األدنى االولي لالستثمار ألي مدیر أموال ھو 10 دوالر أمریكي. قد تكون االستثمارات 

الالحقة أو التالیة أقل من الحد األدنى المطلوب.

5.1.5  قد یستثمر المتابع المزید من األموال في حساب مدیر األموال من خالل إجراء عملیة تحویل 

داخلي أو إیداع في حساب المتابع النشط.

5.1.6   تعتمد الرافعة المالیة فى حساب المتابع على الرصید الفعلي الموضح في الجدول أدناه. نظرا 

لالختالفات المحتملة في الرافعة المالیة بین مدیر األموال والمتابع، قد ال یتم نسخ بعض الصفقات. یجب 
على المتابعین النظر في األمر أثناء قرارات االستثمار ومن أجل تجنب مثل ھذه القضایا - یجب على 

المتابعین عدم االستثمار بشكل أكبر بكثیر في حساب المتابع من رصید مدیر األموال الحالي.

5.1.7  ال توجد فوائد على حساب المتابع.

5.1.8  الحد األدنى لحجم العقود المتاحة للمتابع ھو 0.00001 لوت.

5.1.9  یتم تنفیذ صفقات المتابعین بالتناسب بین أرصدة مدیر األموال والمتابع في لحظة فتح التداول 

بغض النظر عن الرافعة المالیة. الحجم (التجارة المنسوخة) = الرصید (المتابع) / الرصید (مدیر 
األموال) × الحجم (مدیر األموال).

5.1.10  مثال على حسابات عقود التداول: رصید حساب مدیر األموال ھو $4,000 بینما رصید حساب 

المتابع ھو $20. في حالة تداول مدیر األموال 0.02 لوت، على حساب المتابع ستكون عقود التداول: 
4000/20 × 0.02 = 0.0001 لوت.

 5.1.11 األوامر المعلقة مثل "إیقاف الشراء" أو "إیقاف البیع" ستكون موضحة في قسم األوامر المفتوحة 

أو السجل ما لم یتم تنفیذھا على حساب مدیر األموال حینھا سیتم تنفیذھا على حساب المتابع.

5.1.12  بمجرد أن یتم توصیل العمیل إلى مدیر األموال – یصبح متابع وسیتم نسخ جمیع الصفقات من تلك 

اللحظة إلى حساب المتابع بغض النظر عما إذا كان مالك الحساب قد سجل الدخول إلى منطقة األعضاء 
أم ال.

5.1.13  یتم تنفیذ أوامر التداول في حساب المتابع عندما یقوم مدیر األموال بتنفیذ تلك األوامر ، ویتم 

تنفیذھا بسعر السوق. وھي نفس اآللیة عند إغالق األوامر ، لذلك قد تختلف أسعار تنفیذ ھذه األوامر.

5.1.14  في الحاالت التي ینفصل فیھا المتابع عن مدیر األموال، یتم إغالق جمیع الصفقات تلقائیا. وإذا 

انفصل المتابع في عطلة نھایة األسبوع، یتم إغالق الصفقات بآخر األسعار المتاحة قبل إغالق السوق.

5.1.15  یمكن للمتابع السحب من حسابھ طبقا للمعادلة:

الرصید الفعلي – رسوم األداء – الھامش * 3.

5.1.16   ال یسمح للمتابع بسحب األموال من الحساب أو القیام بتحویل داخلي إذا أصبح الرصید الجدید بعد 

التداول أقل من 10 دوالرات أمریكیة.أو أقل من الحد األدنى لمبلغ االستثمار المحدد بواسطة المدیر 
المالى الذي یرتبط بھ المتابع

3.2.6   یخضع طلب مدیر األموال دائما لموافقة فریق المخاطر بالشركة ویجب على المتقدمین استیفاء 

المعاییر التالیة:

- یجب أن یحتوي سجل الحساب على األقل 14 یوما من أداء التداول   
- یجب أن یكون رصید الحساب أكثر من 100 دوالر.

- یجب أن یكون حساب مدیر األموال موثق.

في حالة عدم استیفاء أي من المتطلبات المذكورة أو وفقا لتقدیر الشركة، قد ال تتم الموافقة على طلب 
مدیر األموال.

3.3  مسؤولیات الشركة

3.3.1  یجب على الشركة تزوید المشاركین في نسخ التداول بحزمة كاملة من الخدمات.

3.3.2   لن تكون الشركة مسؤولة أمام المشاركین في نسخ التداول فیما یتعلق بالخسائر أو األرباح 

المفقودة التي حدثت بشكل مباشر أو غیر مباشر نتیجة لعملیات التداول التي قام بھا أو لم ینفذھا المتابع أو 
مدیر األموال.

3.3.3  لن تكون الشركة مسؤولة أمام المشاركین في نسخ التداول فیما یتعلق بالخسائر أو األرباح 

المفقودة التي حدثت بشكل مباشر أو غیر مباشر نتیجة جھلھم بالقیود التقنیة للنظام.

3.3.4  ال تقیم الشركة بعمق المھارات المھنیة لمدیر األموال ومدى مالءمتھ في أي مرحلة من مراحل 

نشاطھ وال تتحمل أي مسؤولیة تجاه المتابعین عن أي خسائر متكبدة أو ربح مفقود.

3.3.5  الشركة غیر مسؤولة عن:

أ. عدم مراعاة متعمدة أو غیر مقصودة لمصالح المتابعین من قبل مدیر األموال. في ھذه الحالة یقبل 
المتابع جمیع المخاطر.

ب- االحتیال بأموال المتابعین تحت مسمى  مدیر األموال. في ھذه الحالة یقبل المتابع جمیع 
المخاطر.

ج. فقدان مدراء األموال إمكانیة الوصول إلى حسابات التداول الخاصة بھم، وكذلك األطراف 
األخرى التي تحصل على إمكانیة الوصول إلى ھذه الحسابات. في ھذه الحالة یقبل مدیر األموال 

كافة المخاطر.
د. فقدان المتابعین الوصول إلى حسابات التداول الخاصة بھم، وكذلك األطراف األخرى التي تحصل 

على حق الوصول إلى ھذه الحسابات. في ھذه الحالة یقبل المتابع جمیع المخاطر.
ه. التأخیرات غیر المتوقعة عند سحب/إیداع األموال أو أثناء التحویل بین الحسابات نظرا ألن 

التأخیر یحدث دون أن تكون الشركة على خطأ.
و. األعطال الفنیة إذا حدثت دون أن تكون الشركة على خطأ، ولكن من شركاء الشركة أو األطراف 

األخرى الذین لیسوا من موظفي الشركة.
ز. خسائر مدراء األموال أو المتابعین، إذا حدثت أثناء عملیات صیانة خوادم الشركة.

4. تطبیق اتفاقیة نسخ التداول من أكسیم ترید

4.1  تدخل اتفاقیة نسخ التداول حیز التنفیذ لكل من الشركة وعمالئھا في تاریخ فتح حساب مدیر األموال 

أو المتابع. وتاریخ إنھاء ھذه االتفاقیة سیكون نفس تاریخ إنھاء اتفاقیة العمیل.

4.2  في الحاالت التي ینشأ فیھا أي تعارض بین مواد ھذه االتفاقیة واتفاقیة العمیل، أو أي وثیقة تنظیمیة 

أخرى للشركة، فإن مواد ھذه الوثیقة ستسود على مواد الوثائق التنظیمیة األخرى.

4.3 نسخ التداول ھو مشروع تصمیم ذاتي للشركة. قد تختلف شروط وأسالیب الحساب عن شروط 

الخدمات المماثلة األخرى في ھذا المجال.

4.4 یحق للشركة إجراء تعدیالت على مواد ھذه االتفاقیة في أي وقت تراه مناسبا. وتدخل التغییرات حیز 

التنفیذ وتصبح إلزامیة للعمیل في التاریخ المحدد في الرسالة اإلعالمیة المستلمة.
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الصفحة العاشرة

6.7  تحتفظ الشركة بالحق في رفض طلب مدیر األموال إذا:

أ. نتائج التداول ال تبدو جذابة للمتابعین
ب.  نسبة المخاطرة على الحساب عالیة جدا

ج. تاریخ التداول قصیر جدا
د.  األسباب األخرى التي تعتبرھا الشركة مناسبة

6.8  أي إشارة أو شك، وفقًا لتقدیر الشركة وحدھا، بشأن أي شكل من أشكال المراجحة (بما في ذلك على 

سبیل المثال ال الحصر، الربح الخالي من المخاطر)، أو إساءة االستخدام (بما في ذلك على سبیل المثال ال 
الحصر، أنماط نشاط تداول مدیر األموال التي تشیر إلى أنھا تھدف فقط إلى االستفادة مالیاً دون أن تكون 
مھتم حقًا بالتداول في األسواق و/أو المخاطرة بالسوق؛ أو نشاط التداول الذي یتم خاللھ إعادة فتح غالبیة 
الصفقات في نفس أداة التداول بعد أقل من 30 ثانیة من إغالق التداول في نفس االتجاه)، تحوط الحساب 
بالكامل بنسبة تزید عن 50٪ من وقت التداول، أو التحوط الداخلي بالتنسیق مع األطراف األخرى أو أي 
شكل آخر من أشكال التحوط تكشف عن نوایا مسیئة أو أي أشكال أخرى من أشكال الخداع أو االحتیال، 

سیتم اعتبار جمیع المعامالت و/أو األرباح أو الخسائر المحققة على أنھا الغیة. في ھذه األوضاع، نحتفظ 
بالحق في فصل إستراتیجیة مدیر األموال الخاصة بالعمیل و/أو إغالق/تعلیق الحساب، وفصل جمیع 

المتابعین النشطین، و/أو إلغاء جمیع التداوالت، والعموالت، ورسوم األداء، ومكافآت الوكیل، ومصادرة 
جمیع األرباح و/أو إیداعات كل من مدیر األموال والتابعین.

ف شركة أكسیم ترید  6.9 ال یُسمح لمدیري األموال بأي نوع من التداول، والذي یمكن اعتباره مضاربة. تُعّرِ

المضاربة على أنھا استراتیجیة تداول یتم بموجبھا جمع األرباح من خالل االستفادة من تأخر فترات استجابة 
اإلنترنت، أو األسعار المتأخرة الناتجة عن مشكالت فنیة أو ظروف أخرى، أو حیث یتم إدخال أوامر البیع 

والشراء في الوقت نفسھ، أو تقریبًا في نفس الوقت (30 ثانیة بحد أدنى لكل أمر تداول). تعتبر المضاربة 
انتھاًكا صریًحا لشروطنا وأحكامنا. في ھذه األوضاع، نحتفظ بالحق في فصل إستراتیجیة مدیر األموال 

الخاصة بالعمیل و/أو إغالق/تعلیق الحساب، وفصل جمیع المتابعین النشطین، و/أو إلغاء جمیع التداوالت، 
والعموالت، ورسوم األداء، ومكافآت الوكیل، ومصادرة جمیع األرباح و/أو إیداعات كل من مدیر األموال 

والتابعین.

7. الملكیة الفكریة

جمیع أصول الملكیة الفكریة للشركة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر جمیع حقوق الطبع والنشر 
والعالمات التجاریة وبراءات االختراع وعالمات الخدمة واألسماء التجاریة ورموز البرامج والرموز 

والشعارات والشخصیات والتخطیطات واألسرار التجاریة واألزرار ونظام األلوان والرسومات والملكیة 
الفكریة الحصریة كلھا محمیة بموجب قوانین الملكیة الفكریة المحلیة والدولیة والمعاھدات بما في ذلك جمیع 

قوانین ولوائح حقوق الطبع والنشر. ال یجوز لك استخدام ھذه الصور بأي طریقة أخرى غیر الطریقة التي 
توفرھا الشركة بھا. ال یسمح لك باستخدام أي من صورنا أو المحتوى الخاص بنا ألي غرض آخر دون 

الحصول على موافقتنا الخطیة المسبقة. ال شيء وارد في مواقعنا على شبكة اإلنترنت یجب أن یفسر على 
أنھ متاح، بدون أي ترخیص أو حق في استخدام أي عالمة تجاریة دون إذن كتابي منا أو إذن من مالك ھذه 

العالمات التجاریة. باستثناء ما ھو مذكور صراحة في ھذه الرسالة، ال یجوز لك بدون إذن كتابي مسبق منا، 
تغییر أو تعدیل أو إعادة إنتاج أو توزیع أو استغالل أي مواد، بما في ذلك النص أو الرسومات أو الفیدیو أو 

الصوت أو رمز البرنامج أو تصمیم واجھة المستخدم أو الشعارات، من ھذا الموقع أو أي من مواقعنا.

5.1.17  في الحاالت التي ینخفض فیھا رصید المتابع على حسابھ إلى أقل من 5 دوالرات أمریكیة، سیتم 

فصل المتابع تلقائیا عن مدیر األموال.

5.1.18   یتم احتساب رسوم األداء كل یوم بعد انتھاء التداول في الساعة 00:30 (بتوقیت المیتاتریدر) 

وسیتم دفعھا فقط على األرباح الجدیدة للصفقات المغلقة التي تستند إلى مبدأ الربحیة. ھذا المبدأ یعني أنھ 
لن یتم فرض رسوم األداء حتى یحقق الحساب أرباحا جدیدة بعد دفع رسوم األداء األخیرة أو منذ بدایة 

االستثمار.
 سیتم دفع رسوم األداء فقط إذا كانت نتیجة الصفقات المفتوحة والمغلقة إیجابیة أو لم تكن ھناك صفقات 

مفتوحة على الحساب. في حالة ما إذا كانت نتیجة الصفقات المفتوحة والمغلقة سلبیة، لن یتم الحصول 
على رسوم األداء لھذا الیوم وسیتم تحصیلھا في الیوم التالي على الربح المحقق منذ آخر تحصیل، إذا 

تحقق شرط الصفقات المفتوحة.

5.1.19  ي یتلقى الوكیل (IB المباشر للمتابع) جزءا من رسوم األداء التي یكتسبھا مدیر األموال من 

المتابع في الوقت المحدد الذي یتلقى فیھ مدیر األموال رسوم األداء الخاصة بھ.

5.2  مدیر األموال

.MT4 5.2.1  یتبع حساب مدیر األموال إعدادات حساب

 IB) 5.2.2  یشارك مدیر المال جزءا من رسوم األداء الخاصة بھ والتي یشار إلیھا في العرض مع الوكیل

المباشر للمتابع). في كل مرة یتلقى فیھا مدیر األموال رسوم األداء یتم تحویل جزء منھا تلقائیا إلى 
الوكیل، إذا كان ھناك وكیل للمتابع.

5.2.3  في الحاالت التي یتم فیھا تصفیة مدیر األموال، سیتم قطع االتصال بجمیع المتابعین المرفقین 

وسیتم إغالق جمیع الصفقات المعنیة تلقائیا.

5.2.4  یجوز للعمیل تقدیم حساباتھ القیاسیة أو CENT أو حسابات ECN لیصبح مدیر أموال.

5.2.5  ال توجد قیود على عدد حسابات "مدیر األموال" وحسابات المتابعین.

5.2.6  وفقا لإلجراءات المعتادة، یجوز للشركة تأكید طلب مدیر األموال في غضون 48 ساعة من وقت 

التقدیم.

6. حقوق الشركة
تحتفظ الشركة بالحق في القیام بما یلي:

6.1  یجوز للشركة تقیید عدد حسابات مدیر األموال التي قد ینشئھا العمالء في أي وقت دون إخطار مسبق و 

تحتفظ بالحق في السلطة التقدیریة وحدھا.

6.2  یجوز للشركة إلغاء االشتراك للمتابع من مدیر األموال في أي وقت دون إخطار مسبق.

6.3  یجوز للشركة تخفیض العمولة التي یحددھا مدیر األموال والحد من القیمة القصوى لجمیع حساباتھ 

دون إخطار مسبق أو الحاجة إلى اإلعالن عن تفسیر.

6.4  تحتفظ الشركة بالحق في تعدیل ھذه الشروط واألحكام في أي وقت دون إشعار مسبق إلى المتابع أو 

مدیر األموال. وتسري التعدیالت في وقت نشرھا على موقع الشركة في قسم الشروط واألحكام.

6.5  یجوز للشركة أن تحتفظ بالحق في مراقبة نشاط مدیر األموال على المنصة واستبعاده من التصنیف إذا 

تم استخدام أي نھج من التداول المسيء على الحساب.

6.6  تحتفظ الشركة بالحق في تعدیل أو حذف لقب مدیر األموال أو صورة المستخدم دون إشعار مسبق إذا 

كانت الشركة تشك في أن مدیر األموال یتعمد نسخ أو تقلید لقب أو شعار مدیر أموال آخر. وقد تؤدي ھذه 
األعمال إلى تمثیل غیر شریف لمدیر األموال المعني.
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