نور كابيتال

اتفاقية العمالء

بالنظر إلى موافقة شركة نور كابيتال ش.م.خ ،التي تعمل بموجب الرخصة التجارية رقم  ،1003525والتي يقع عنوانها الرئيسي في الطابق
الرابع ،مبنى دار السالم ،شارع الكورنيش ،أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،و /أو أي من الشركات التابعة لها و /أو شركاتها الفرعية

(المشار إليها فيما يلي باسم "نور") ،على تقييد حساب تجاري أو أكثر للموقع أدناه (المشار إليه فيما يلي باسم "العميل") ولتقديم خدمات
(يشار إليها مجتمعة باسم "عقود مقابل الفروق" تتعلق باألسهم والعقود المستقبلية والعملة وأي
للعميل ترتبط بشراء وبيع عقود مقابل الفروق ُ
(يشار إليها مجتمعة باسم "عقود" موازية) ،والتي يمكن شراؤها أو بيعها عن طريق أو من خالل نور بالنسبة لحسابات العميل،
صكوك مشابهة ُ

يوافق العميل على ما يلي:

 1إنشاء حساب
يدرك العميل ويقر ويوافق أنه بتنفيذ سياسة التداول هذه ،ووفقاً ألحكام وشروط هذه االتفاقية ،سيتم إنشاء حساب باسم العميل في نور ،والتي
تختار نور ،وفقاً لتقديرها الخاص ،إنشاء هذا الحساب أم ال .كما يقر العميل أيضاً ،أنه وفقاً لألحكام والشروط الواردة فيما يلي ،تتصرف نور
كطرف مقابل بالنسبة لكل المعامالت التي تجري بموجب سياسة التداول هذه .وسيقوم العميل بإيداع هامش أو ضمان على النحو الوارد في
القسم  3لتمكين نور من تنفيذ تعليمات العميل ،تسري هذه الحسابات وتصبح هذه االتفاقية نافذة عندما يقوم العميل بإيداع الهامش والضمان.

 2التفويض بالتداول
يتم تفويض نور بموجب هذه االتفاقية بشراء وبيع عقود موازية تتعلق بحسابات العميل وفقاً لتعليمات العميل الشفهية و الخطية أو اإللكترونية.

إال في حال تبلغنا من العميل خالف ذلك خطياً ،وتكون نور مخولة بتنفيذ كافة األوامر بنفسها كطرف مقابل أو مع أطراف مقابلة أخرى أو
على النحو الذي تعتبره نور مناسباً.

 3الهامش وشروط اإليداع
يتعين على العميل أن يودع لدى نور ضمان أو هامش بمبالغ تطلبها نور وفقاً لتقديرها الخاص .تختلف شروط الهامش باالعتماد على نظام
التداول اإللكتروني والمنتجات التي يتم التداول بها وقيمة الوديعة التي قام العميل بتأديتها ،أي كلما كانت الوديعة أعلى كلما كان الهامش
أعلى في استخدامه عند الدخول في تعامالت .إضافة إلى ذلك ،قد تغير نور شروط الهامش من حين آلخر.
يوافق العميل على أن يقوم بإيداع هذا الهامش اإلضافي بواسطة حوالة مصرفية فورية كلما طلبت نور ذلك وأن يفي على الفور بكافة طلبات

الهامش بالطريقة التي تحددها نور وفقاً لتقديرها الخاص .قد تقوم نور في أي وقت بتصفية حساب العميل وفقاً للفقرة  9أدناه ،وعدم قيام نور
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باستخدام حقوقها الواردة أدناه ال يجب اعتباره تنازالً من نور عن إنفاذ هذه الحقوق الحقاً .وال يجب أن يمنع أي شرط سابق يتعلق بالهامش
أو الضمان نور من زيادة ذلك الشرط دون إشعار مسبق .تكون طلبات الهامش نهائية وملزمة إال في حال تم االعتراض على ذللك خطياً.
يدرك العميل أن طلب الهامش قد يحصل حتى في الحاالت التي تكون فيها مراكز الحساب مغطاة ،نظ اًر ألن الهوامش قد تتسع كما يرد في

الفقرة  6طياً ،ما يؤدي إلنقاص الهامش المتبقي .في حال كان الهامش المتبقي غير كافياً للحفاظ على مراكز مفتوحة ،قد يتحمل الحساب

طلب هامش ،مغلقاً أي مراكز مفتوحة في الحساب.

 4تحديد المركز واألرباح والحاالت االستثنائية
تحتفظ نور بحقها في تحديد المبلغ و /أو المبلغ اإلجمالي للمراكز المفتوحة التي قد يكتسبها العميل أو يحافظ عليها في نور .وتحتفظ نور
بحقها في رفض قبول أي طلب .وال تضمن نور أياً أو كافة األرباح الناشئة عن التداول التي تم إدراجها في أنظمة نور ،والتي تتضمن على
سبيل المثال ال الحصر ،األرباح التي حققتها خالل ظروف سوق عادية يتم تصورها أو حاالت استثنائية أو حاالت خلل في النظام .وال
تتحمل نور مسؤولية أي خسارة أو ضرر يلحق ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،جراء أي أحداث أو أفعال أو إهمال خارجة عن سيطرة نور
تتضمن على سبيل المثال ال الحصر خسارة أو ضرر ينشأ ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،عن قيود حكومية أو حرب أو إضرابات أو
اضطرابات في العمل أو أعمال إرهابية أو أي حاالت أخرى ناجمة عن قوة قاهرة .وال تتحمل نور المسؤولية عن أي أضرار ،تتضمن على
سبيل المثال ال الحصر خسائر في األرباح أو خسائر في التداول ناجمة عن تأخير أو الخطأ في وضع األسعار أو انتقال األوامر أو
المعلومات نظ اًر لتعطل أو خلل أي مرافق نقل أو تواصل أو دخول غير مصرح به أو سرقة أو خلل في األنظمة .ويتفهم العميل أن نور
مخولة بطلب أي أرباح تداول يحصل عليها العميل من خالل تداول مؤجل أو خطأ في تحديد األسعار.

 5وضع األسعار والمضاربة واألوامر غير القانونية وأسواق التباين
يدرك العميل ويوافق على أنها /أنه لن يدخل في تعامالت غير قانونية أو غير شرعية أو غير أخالقية أو أي تعامالت مخالفة للقوانين
والتشريعات و /أو القواعد النافذة أو سياسة نور و أي تعامل آخر ألغراض المضاربة أو المتاجرة أو القيام عن سابق إصرار باستغالل أو
االستفادة من الخطأ بغض النظر عن مدى ضآلته أو حجمه أو وضوحه وعدم وضوحه ،بأي سعر تقدمه نور سواء عن طريق استخدام

مستندات أصلية أو رموز أو مستشارين إلكترونيين أو برامج أو أي صيغة أخرى من برامج الحاسوب أو تداول يدوي.

عرف نور المضاربة بأنها أي عملية تبقى مفتوحة لفترة تقل عن ثالث دقائق .ويدرك العميل بأن نور مخولة وبأثر رجعي بإلغاء العمليات
تُ ّ
التي تجد وفق تقديرها الخاص أنه تم دخولها للمضاربة أو التالعب بتحديد األسعار بوسائل ترد ضمن هذا القسم.
وتكون نور مخولة بعد ذلك بالمطالبة بأي أرباح تداول يحصل عليها العميل من خالل عقد أي عملية تخل بهذا البند السيما العمليات
المتعلقة بأغراض المضاربة والمتاجرة أو االستغالل الدولي للخطأ في تحديد األسعار التي تقدمها نور .ويقر العميل ويدرك أن نور ال تكفل
تنف يذ األوامر بأسعار محددة تتضمن على سبيل المثال ال الحصر أوامر مشروطة مثل التوقفات و /أو الحدود ،السيما عند الزيادة في تقلب
األسعار أو الحجم ،مثل إعالنات أخبار السوق نظ اًر ألسواق التباين أو عدم تحديد األسعار وسيولة السوق.

يدرك العميل ويوافق أنه في حال تلقى أسعار خارج السوق ألي سبب كان على سبيل المثال ال الحصر حاالت التأخير أو الخلل أو أخطاء

في التداول اليدوي ،يتعين على نور وبأثر رجعي إلغاء هذه التداوالت ويمكنها اختيار ترك هذه التداوالت ملغاة أو إعادة فتحها بسعر السوق
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الصحيح ،ويدرك العميل بأن األوامر التي تم تلقيها خالل حاالت الزيادة في تقلب األسعار سيتم استيفاؤها بثاني أفضل سعر متاح أو قيمة

السوق.

يقر العميل أنه خالل حاالت أسواق التباين سيتم استيفاء األوامر المشروطة ال سيما الخسائر الناجمة عن حاالت التوقف بثاني أفضل سعر

متاح بعد سوق التباين .ويمكن لتحديد الس عر أن يزيد السعر المحدد في األوامر المشروطة ،الناشئة عن خسارة العمالء ألموال أكثر من
المخطط له بداية.
يقر العميل أنه نظ اًر لمثل هذه المخاطر تشجع نور عمالئها على االستفادة من أوامر السوق بدالً من األوامر المشروطة ،حيث أن أوامر
البيع والشراء بسعر السوق تقدم مع تحديد جديد للسعر والسماح للعمالء بقبول السعر الجديد أو رفضه.
يوافق العميل على أن نور غير مسؤولة عن أي خسائر بما في ذلك طلبات الهامش التي تحدث نتيجة ألوامر مشروطة يتم استيفاؤها أثناء

سوق التباين أو أوامر يتم استيفاؤها بأسعار محددة كنتيجة لعد وضوح األسعار و /أو قيود في سيولة السوق.

 6اتساع الهامش
يدرك العميل ويقر أنه قد تكون هناك حاالت تتسع فيها الهوامش أكثر من الهوامش النموذجية التي تم تقديمها .فأثناء سوق متقلب ،مثل

إعالنات األخبار ،قد تتسع الهوامش إلى حد كبير للتعويض عن زيادة تقلب سعر السوق .وينصح العميل باتخاذ أقصى درجات الحذر عند
التداول أثناء زيادة تقلب األسعار في األسواق ،بما في ذلك األحداث الكبرى ،حيث يمكن أن يكون للهوامش الواسعة تأثير عكسي على كافة

المراكز في الحساب الذي يحتوي على مراكز مغطاة.

 7تاريخ التسديد وحاالت التجديد والفائدة
نور مخولة ،وفقاً لتقديرها الخاص ،بتجديد أو تسوية كافة أو أي جزء من المراكز المحفوظة في عقود مقابل الفروق المتعلقة بالعمالت أو
السلع أو أي منتج مالي آخر ضمن حسابات العميل ،تم االحتفاظ بها على أي منصة تداول إلكترونية على مسؤولية العميل .المركز الذي

يتم االنتقال إليه قد يكون رسوم فائدة مقيدة على الحساب أو مدينة حتى يتم إغالق المركز .لن يتم تجديد جميع العقود مقابل الفروق المتعلقة
بالعقود المستقبلية عند انتهاء تاريخ العقد .ويتعين على نور إغالق كافة المراكز عند انتهاء العقود المستقبلية ويمكن للعميل ،وفق ًا لتقديره
الخاص ،اختيار شراء عقد جديد .ووفقاً لتقديرها الخاص ،قد تختار نور أن تقدم للعميل حساب دون فائدة تكون فيه المراكز التي تم االنتقال

إليها رسوم فائدة غير مقيدة لحساب أو مدينة .ويوافق العميل ويقر أن شروط عدم وجود فائدة تُمنح من قبل نور فقط كنتيجة العتراضات
مقدمة من قبل العميل وأن نور تمتلك الصالحية لتقوم ،وبناء على تقديرها الخاص ،وبأثر رجعي بإلغاء شروط عدم وجود فائدة ونشاط الحساب
في أي وقت أو بعد اتخاذ ق اررات حول عدم صحة هذه االعتراضات ،والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر ما إذا كان العميل يحتفظ

بحسابات ذات فوائد في مكان آخر .كما تكون نور مخولة بإلغاء كافة أنشطة التداول لهذا الحساب منذ إنشائه بعد قرارها وتعيد الودائع

االصلية إلى العميل .قد تختار نور ،ووفقاً لتقديرها الخاص ،تقديم فائدة أو حسابات دون مقايضة للعمالء الذين قد يختارون ،وألسباب دينية،
أال يتلقوا أو يسددوا رسوم فائدة يومية .عند التداول في حساب دون فوائد ،لن يتم تسديد ثنائيات العمالت المتداولة ليالً أو فرضها /قيدها
على الحساب كرسم مقايضة يومي .فالشروط دون مقايضة ليست متاحة لكل ثنائيات العمالت (أي الدوالر النيوزلندي ،البيزو المكسيكي) أو

عقود بضائع فورية (نفط خام وذهب) .وتحتفظ نور بحقها بإلغاء الشروط بدون فائدة في حال تم اإلبقاء على المراكز مفتوحة ألكثر من ()10
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أيام وفرض رسوم مقايضة بأثر رجعي ،إال في حال تنازلت نور عن هذا الشرط .وتحتفظ نور بحقها بإنهاء امتيازات للحساب بدون مقايضة

في أي وقت ودون إشعار مسبق.

 8الضمان واتفاقية اإلقراض
تحتفظ نور بكافة األموال والسندات المالية والعمالت وأي ملكية أخرى للعميل قد تتوالها نور نيابة عن العميل (وحدها أو بالتضامن مع آخرين
أو كفيل لحساب أي شخص آخر) أو التي تكون في أي وقت خاضعة لملكيتها أو سلطتها أو محفوظة في دفاتر نور ألي سبب ،مثل
حمايتها ،كضمان وتخضع لحجز عام وحق تسوية كافة التزامات وذمم العميل لنور سواء سددت الدفعات المقدمة المتعلقة بهذه الضمانات أو

العمالت أو ملكية أخرى وبغض النظر عن عدد الحسابات التي يمكن للعميل أن يمتلكها لدى نور .يمكن لنور ،ووفقاً لتقديرها الخاص ،في

أي وقت ومن حين آلخر ،ودون إرسال إشعار إلى العميل ،استخدام و /أو تحويل أي أو كافة األموال أو ملكية أخرى للعميل بين أي من
حسابات العميل .كما يمنح العميل بموجب هذه الوثيقة لنور ،دون أي رسم أو فائدة الحق في رهن أو إعادة رهن أو استثمار أو إقراض ،سواء

بشكل منفصل أو مع ملكية عمالء آخرين ،لنفسها كوسيط أو آلخرين ،أي ضمانات أو ملكية أخرى للعميل تمتلكها نور كهامش أو كضمان.
وال تلتزم نور في أي وقت بتسليم العميل الملكية ذاتها التي تم تسليمها لنور أو شراءها من قبلها لقاء أي حساب للعميل .في حال تسلم العميل
عمالت من خالل تسوية عمليات التداول ،وتلتزم بتسديد كامل المبلغ لقاء التسليم بموجب إشعار مدته  24ساعة .في حال لم يكن الرصيد
في حساب العميل كافياً للتسديد لقاء التسليم ،تصبح إيصاالت اإليداع التي يتم حفظها باسم العميل أو نور ،كوكيل عن العميل أو مرشح منه،

ملكية مسجلة على الهامش في حساب العميل ،باعتبار أنه لم يتم تسديدها بالكامل من قبل العميل .تسري هذه الصالحية على كافة الحسابات
التي تمتلكها نور لصالح العميل وتبقى نافذة حتى يتم تسديد كافة الحسابات بالكامل من قبل العميل أو بإرسال نور إلشعار باإللغاء.

 9تصفية الحسابات  /العجز في الرصيد
في حال:
أ) موت العميل أو صدور تصريح قضائي بعدم أهليته
ب) تقديم التماس في حالة اإلفالس ،أو التماس لتعيين حارس قضائي أو البدء بإجراءات اإلعسار أو أي إجراء شبيه من قبل العميل
أو ضده.

ت) رفع دعوى للحجز ضد أي من حسابات العميل التي تملكها نور

ث) عدم كفاية الهامش ،أو تحديد نور ،وفقاً لتقديرها الخاص ،أن أي ضمان تم إيداعه لحماية حساب أو أكثر للعميل يكون غير كافي،
بغض النظر عن أسعار الشراء والبيع لألوراق المالية ،لحماية الحساب.

ج) عدم قيام العميل بتزويد نور بأي معلومات مطلوبة وفقاً لهذه االتفاقية

و أي ظروف أو تطورات أخرى تعتبرها نور مناسبة لحمايتها ،ثم قد تتخذ نور ،وفقاً لتقديرها الخاص إجراء أو أكثر من اإلجراءات التالية أو
أي جزء منها:
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 -1الوفاء بأي التزام تعهد به العميل تجاه نور ،سواء بشكل مباشر أو عن طريق ضمان كفالة ،من أي من أموال أو ملكية العميل
الموجودة في عهدتها أو تحت سيطرتها.

 -2بيع أو شراء أي أو كافة العقود والضمانات أو الملكية التي يتم االحتفاظ بها لصالح العميل

 -3إلغاء أي أو كافة األوامر و العقود العالقة ،أو أي التزامات أخرى تم التعهد بها نيابة عن العميل
قد يتم اتخاذ أي من اإلجراءات أعاله دون المطالبة بالهامش أو بهامش إضافي ،ودون إرسال إشعار مسبق ببيع أو شراء للعميل أو الوكالء
الشخصيين للعميل أو ورثته أو منفذو وصيته أو المشرفين على تركته أو األوصياء أو الموصى لهم أو المتنازل لهم وبغض النظر عما إذا

كانت فائدة الملكية للمالك وحده أو مع آخرين .عند تصفية المراكز الطويلة أو القصيرة للعميل ،يحق لنور ،وفقاً لتقديرها ،التعويض بنفس

قيمة التسوية أو يمكنها البدء بمراكز جديدة طويلة أو قصيرة من أجل تأسيس هامش أو عملية تداول متوازنة ،والتي وفقاً لتقديرها الخاص قد
يكون من األفضل لنور حماية أو تخفيض المراكز الحالية في حساب العميل .ويمكن القيام بأي عمليات بيع أو شراء واردة أدناه وفقاً لتقدير
نور مع أي سوق بين البنوك أو أي سوق آخر حيث يتم عادة عقد صفقة أو في مزاد علني أو بيع خاص ،ويحق لنور شراء كامل أو أي

جزء منها دون أي حق باالسترداد .ويكون العميل دائماً مسؤوالً عن تسديد قيمة أي عجز في الرصيد المتعلق بحساب العميل بناء على طلب
نور وفي كافة الحاالت ،يكون العميل مسؤوالً عن أي عجز متبقي في حسابات العميل في حال تصفيتها كامالً أو بشكل جزئي من قبل نور
أو من قبل العميل .في حال لم تكن اإليرادات التي تم تحقيقها وفقاً لهذا التوكيل غير كافية لتسديد كافة التزامات وذمم العميل المستحقة لنور،

يتعين على العميل وعلى الفور تسديدها عند الطلب ،وتكون قيمة العجز إلى جانب الفائدة المتعلقة به بسعر يساوي إلى ثالث نقاط أعلى من

السعر األولي السائد بعد ذلك في بنك نور الرئيسي أو أقصى سعر فائدة يسمح به القانون ،أيهما أقل .ويوافق العميل على التسديد ويكون

مسؤوالً عن أي تكاليف أو نفقات تتعلق بالتحصيل تتضمن على سبيل المثال ال الحصر ،أتعاب المحاماة وأتعاب الشهود وتكاليف السفر.
وفي حال تكبدت نور تكاليف غير تحصيل قيم العجز ،فيما يتعلق بأي من حسابات العميل ،يوافق العميل على تسديد هذه النفقات.

 10الكشوف الشهرية والتأكيدات
تُعتبر تأكيدات تداول األوامر وكشوف الحسابات لصالح العميل والتي تتوفر بشكل فردي على االنترنت صحيحة ودقيقة وتكون نهائية وملزمة
للعميل في حال لم يتم االعتراض عليها مباشرة وبشكل خطي من قبل العميل في غضون ( )5خمسة أيام عمل من مشاهدة هذا النشاط على
االنترنت .ويعتبر عدم االعتراض بمثابة قبول وتصديق على كافة اإلجراءات التي تتخذها نور أو وكالء نور .وعدم تلقي العميل لتأكيد عملية
ال يعفي العميل من واجبه للتحقق من نور واالعتراض على النحو الوارد طياً.

 11العموالت والتكاليف والرسوم
يوافق العميل على تسديد كافة األجور والعموالت والتكاليف و /أو الرسوم المتعلقة بمعامالت العقود مقابل الفروق التي يتم إبرامها من قبل
نور أو من خاللها ،تتضمن على سبيل المثال ال الحصر العموالت والعالوات والتخفيضات ورسوم التداول ورسوم التحويل واإللغاء ورسوم

الحساب غير النشط.

يمكن لنور تسوية األجور والعموالت والتكاليف و /أو الرسوم دون إشعار بذلك .ويتعين على العميل تسديد كافة هذه األجور والعموالت

والتكاليف و /أو الرسوم التي يتم تكبدها وخصمها من حساب العميل من قبل وكالء نور دون إشعار مسبق .ويحق لنور مشاركة هذه العموالت

5
WWW.NOORCAP.AE

أو العالوات أو التخفيضات مع الغير .ويتم تحديد رسوم العملية عن كل تداول بالنسبة لمنصات تداول معينة .وسيتم فرض رسم حساب غير

نشط بقيمة  50.00دوالر أمريكي على الحسابات الممولة التي تبقى غير نشطة لمدة ستة ( )6أشهر .عدم قيام نور بفرض أي من هذه
الرسوم ال يلغي أو يبطل حقها في خصم هذه الرسوم في المستقبل.

 12مسؤوليات نور
ال تتحمل نور مسؤولية التأخير في إرسال األوامر نظ اًر لتعطل أو خلل في مرافق اإلرسال أو التواصل أو انقطاع التيار الكهربائي أو ألي
سبب خارج عن سيطرة نور أو توقعاتها .وال تتحمل نور مسؤولية الخسارة في األرباح أو الخسائر العامة أو النتائج العكسية األخرى التي

تصيب حسابات العميل كنتيجة إللغاء شروط سعر الفائدة وفقاً للقسم  8أدناه أو أسواق التباين أو إعادة وضع األسعار أو حاالت تزايد التباين
في األسعار في األسواق .وال تكون نور مسؤولة إال عن األعمال التي تعزى مباشرة إلهمال جسيم أو تقصير متعمد أو احتيال من جانب
نور .وال تتحمل نور مسؤولية الخسائر الناشئة عن تقصير أي وكيل أو أي طرف آخر تعينه نور بموجب هذه االتفاقية .وباعتبار أنه لم يتم
التداول في العقود الموازية المتعلقة بالصرف ،قد تختلف األسعار التي ترغب نور بالتداول فيها أو عروض األسعار التي تصدرها نور عن

األسعار التي يتم تأكيدها أو تقديرها من صانعي سوق العقود مقابل الفروق أو المتعاملين بها ودون اإلخالل بشرط العمومية ،ال تتحمل نور
المسؤولية وتستثني بموجب هذه االتفاقية كافة المسؤوليات المتعلقة بأي خسائر تتعلق بما يلي:
أ) أداء أو مردود حساب /حسابات العميل
ب) أي خسارة أو تدني في حساب العميل
ت) أي عملية ،أمر يتضمن (لتجنب الشك) خسارة الهامش والضمان الذي أودعه العميل لدى نور
ث) تصرفات أو إهمال أو إعسار العميل

ج) أي إجراءات قد تتخذها نور فيما يتعلق بحسابات العميل
ال عن تسديدها فيما يتعلق بحسابه
ح) أي ضرائب يصبح العميل مسؤو ً
خ) أي تأخير أو تغيير في ظروف السوق قبل تنفيذ أمر معين.
يوافق العميل على رد نفقات نور وتعويضها وتبرئتها من أي وكافة الخسائر الناشئة عن حسابات العميل (دون قيد) فيما يتعلق بما يلي:
أ) أي تصرف أو إهمال من جانب العميل أو من طرف وكيل معتمد من حين آلخر أو أي أشخاص تعتقد نور أنهم يتصرفون دون
تفويض نيابة عن العميل
ب) تقديم الخدمات أو المنتجات للعميل المتعلقة بحسابه
ت) أي من حسابات العميل

ث) كنتيجة لتلفيق من قبل العميل أو أي إخالل من قبل العميل بالتزاماته
ج) أي ضرائب؛ أو

ح) كنتيجة لتنفيذ حقوق نور بموجب هذه االتفاقية أو أي قانون نافذ
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ال تلتزم نور باتخاذ أو االمتناع عن اتخاذ أي إجراء يكون اتخاذه أو االمتناع عن اتخاذه خارج سلطتها كلياً أو جزئياً كنتيجة لحالة أو وضع

من األمور كان االتقاء منها أم اًر خارجاً عن سيطرتها وكان تجنب تأثيرها خارج صالحيتها ،وتتضمن على سبيل المثال ال الحصر :أي تعديل
في القانون وأي قانون نافذ أو خلل في أي مؤسسة صرافة أو تصفية أو نظام تسوية أو حرب أو إرهاب أو اضطراب مدني أو أي تعطل أو

خلل في مرافق اإلرسال أو االتصال أو الحاسوب أو إضرابات بريدية أو أخرى أو إجراء صناعي مشابه في أي حالة سواء فعلية أو تم التهديد
بها أو توقعها.
ال تلتزم نور باتخاذ أو االمتناع عن اتخاذ أي إجراء يكون اتخاذه أو االمتناع عن اتخاذه خارج سلطتها كلياً أو جزئياً كنتيجة لحالة أو وضع

من األمور كان االتقاء منها أم اًر خارجاً عن سيطرتها وكان تجنب تأثيرها خارج صالحيتها ،وتتضمن على سبيل المثال ال الحصر :أي تعديل
في القانون وأي قانون نافذ أو خلل في أي مؤسسة صرافة أو تصفية أو نظام تسوية أو حرب أو إرهاب أو اضطراب مدني أو أي تعطل أو

خلل في مرافق اإلرسال أو االتصال أو الحاسوب أو إضرابات بريدية أو أخرى أو إجراء صناعي مشابه في أي حالة سواء فعلية أو تم التهديد
بها أو توقعها.
ال تكون نور مسؤولة أمام العميل عن عدم تأديتها لكامل أو جزء من التزاماتها أو التأخير في تأديتها لسبب خارج عن سيطرة نور ،تتضمن
على سبيل المثال ال الحصر:
 -1عدم أو تأخر أي سوق صرف أو مؤسسة تصفية أو وسيط أو تاجر في تأدية التزاماته المتعلقة بأي عملية يتم تنفيذها و /أو
تصفيتها لصالح حسابات العميل.

 -2فرض أو إصدار أو تعديل أو تغيير (بما في ذلك تغيير في تفسير) أي قانون أو تشريع أو توجيه أو سياسة من قبل هيئة حكومية
أو دولية أو مؤسسة صرافة رقابية أو رقابة ذاتية أو مؤسسة صرافة سوقية أو عدم أو تأخر أي مما سبق في تنفيذ هذا القانون أو
التشريع و السياسة.

 13التحقق من الهوية
يقر العميل ويوافق على أنه ملزم بتسليم نسخ من وثائق التعريف والتحقق من العنوان الصادرة عن الحكومة غير منتهية الصالحية لنور مع

نسخة موقعة من اتفاقية العميل .كما يوافق العميل على أن نور تمتلك صالحية تأخير أو إلغاء أو تأجيل التداول أو أي إيداع /سحب ألموال
بغض النظر عن قيمتها ،حتى يسلم العميل الوثائق الحكومية غير منتهية الصالحية المتعلقة بالتعريف والتحقق من العنوان المطلوبة .وبعد
استالم هذه الوثائق تحتفظ نور بحق طلب وثائق إضافية من أجل أن تتحقق نور بشكل واف من هوية العميل .ويدرك العميل أن عدم تقديم
هذه الوثائق يخول نور ويلزمها بإبالغ هذا للوكاالت الحكومية العاملة.

 14خطر تقلب أسعار العمالت
في حال أبلغ العميل نور بالدخول في معاملة عقد مقابل الفروق:
أ-

أي أرباح أو خسائر تنشأ نتيجة لتقلب في أسعار الصرف يؤثر على هذه العمالت يكون بالكامل على مسؤولية وحساب العميل

ب -كافة اإليداعات التي تتم ألغراض الهامش في حال تمت بعملة مختلفة عن الدوالر األمريكي يمكن تحويلها إلى دوالر أمريكي
بالمبالغ التي تطلبها نور من حين آلخر
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ت -تكون نور مخولة بتحويل أموال إلى حساب العميل من أجل الهامش إلى ومن هذه العملة األجنبية بسعر الصرف الذي تقرره نور
وفقاً لتقديرها الخاص بناء على أسعار سوق األموال التي تسود عندها.

 15اإلقرار بالخطر
يقر العميل أن االستثمارات في عمليات بأموال مقترضة أو وأموال غير مقترضة مضاربة وتنطوي على درجة عالية من الخطر ،وهي ال

تناسب سوى األشخاص الذين يمكنهم التنبؤ بخطر خسارة تزيد عن إيداع الهامش للحصول على مراكز عقود مقابل الفروق وقد تؤدي إلى
خسائر كبيرة تتجاوز إلى حد كبير استثمار العميل وايداع الهامش .يدرك العميل أن نور ال تضمن أي أو كافة األرباح الناشئة عن التداول

في أنظمتها .ويقر العميل ويضمن لنور أن العميل يرغب وقادر مالياً أو خالف ذلك على التنبؤ بخطر التداول في عمليات العقود مقابل
الفروق ،ونظ اًر لمسؤولية نور عن حساباته /حساباتها ،يوافق العميل على عدم تحميل نور مسؤولية أي خسائر يتم تكبدها خالل التداول .يقر
العميل أن العميل لم يتسلم أي ضمانات من نور أو أي من وكالئها المعرفين أو المشار إليهم أو كيانات أخرى يشرف العميل معها على

إدارة حساباته لدى نور ولم يبرم هذه االتفاقية نظ اًر أو باالعتماد على مثل هذه الضمانات أو اإلقرارات ،ومن األفضل للعميل أن يقوم بإبالغ

نور بهذا النشاط في أسرع ما يمكن.

 16إق اررات العميل وضماناته
يقر العميل ويضمن لنور أن:
أ)

العميل يتمتع بعقل سليم وأنه في السن القانونية ويتمتع بأهلية قانونية

ب) ال مصلحة لشخص آخر ولن يكون ألحد آخر غير العميل مصلحة في حسابات العميل

ت) بغض النظر عن أي قرار الحق مخالف ،يكون العميل مناسباً إلبرام عقود تجارية ويدرك الخطر الذي ينطوي عليه هذا التداول
ث) يؤكد العميل أن كافة األموال المودعة في حسابه هي ملك لمالك الحساب وليس ألي شخص أو كيان آخر
ج) في حال طلب العميل حساب دون فائدة ،ال يحتفظ بأي حساب يحمل فائدة في مؤسسة أخرى

ح) أال يكون العميل مقيماً في أو من مواطني الواليات المتحدة أو كندا كما يرد في القوانين المعمول بها
خ) تكون كافة المعلومات المقدمة من قبل العميل إلى نور في طلبات الحساب أو خالفها صحيحة ودقيقة وكاملة من تاريخها ،ويتعين
على العميل إبالغ نور على الفور بأي تعديالت على هذه المعلومات.

 17اإلفصاح عن معلومات مالية
يقر العميل ويضمن لنور أن المعلومات المالية التي يتم اإلفصاح عنها لنور في هذه الوثيقة تمثل عرضاً دقيقاً للوضع المالي الحالي للعميل
وأن العميل قد درس بعناية النسبة من أصول العميل التي يعتبرها العميل رأسمال مخاطر متاح لالستثمار في عقود .ويقر العميل أن رأسمال

المخاطر هو قيمة األموال التي يرغب العميل في المخاطرة بها وفي حال خسارتها لن تؤدي ،بأي حال ،لتغيير في أسلوب حياة العميل.

ويوافق العميل على إبالغ نور على الفور في حال تغير الوضع المالي للعميل بأي طريقة تؤدي إلى تخفيض القيمة الصافية للعميل أو
األصول السائلة و /أو رأسمال المخاطر.
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 18مراجعة التسوية والسحوبات واغالق الحساب
عند استالم طلب بسحب أموال من حساب التداول لدى نور ،بما في ذلك السحوبات كنتيجة لطلب بإغالق حساب ،تكون نور مخولة بإجراء

مراجعة لكافة نشاطات الحساب لضمان أن المداوالت تمت تسويتها بشكل مناسب .وتشمل التداوالت التي تتم تسويتها بشكل غير مناسب
على سبيل المثال ال الحصر التداوالت التي تم تنفيذها :أثناء عطل في أجهزة المنصة أو األجهزة ذات الصلة والتداوالت التي تم تنفيذها

بأسعار خارج السوق بغض النظر عن كيفية الحصول على هذه األسعار وتتضمن األسعار الخاسرة والتداوالت التي يتم تنفيذها خالل ظروف
سوق صارمة ،تتضمن حاالت القوة القاهرة التي تتم أثناء ظروف سوق استثنائية .وفي حال حددت نور ،وفقاً لتقديرها الخاص ،أن أي تداوالت

تم تسويتها بشكل غير مناسب تكون نور مخولة وبأثر رجعي بإلغاء العمليات التي تمت تسويتها بشكل غير مناسب وتعديل حقوق الملكية
الخاصة بالحساب القائمة على هذه اإللغاءات قبل إتمام أي سحب .وفي حال كانت نور ،أثناء مراجعة التسوية مخولة بإلغاء أي تداوالت

سارية تم تنفيذها وتعديل حقوق الملكية الخاصة بالعميل قبل إنجاز أي سحب أو تحصيل فائدة ليلية غير مسددة أو مقايضات قبل إنجاز أي
سحوبات والتي في حال قررت وفقاً لتقديرها أن هذه التداوالت التي تم إنجازها ضمن هذا الحساب :تخل بأي حكم أو شرط أو ضمان أو إقرار

متفق عليه ،تتضمن على سبيل المثال ال الحصر تلك الواردة في القسم  5والقسم 7؛ أن يكون العميل قد استفاد من حساب التداول للتحايل

على نور بأموال إضافية ترويجية بإظهار كافة األنشطة الواردة فيما يلي مع حساب تداول ثانوي تعويضي ،بغض النظر عن األسماء التي
تمتلك حساب التداول الثاني أو قيد على حساب العميل عموالت تم تحصيلها من تضخم زائد في حسابات الغير حصل منهم العميل على
تصريح تداول من خالل وكالة محدودة.

 19الحسابات المشتركة
في حال امتلك الحساب أكثر من شخص ،يكون المالكين المشتركين والمستفيدين مسؤولين بالتضامن والتكافل أمام نور عن أي وكافة

االلتزامات التي تنشأ من كافة المعامالت في الحساب ويوافق كل منهم على االلتزام بكافة أحكام وشروط هذه االتفاقية .إضافة إلى ذلك،
يمتلك كل شخص مسمى باسمه هذا الحساب صالحية:
أ -التداول لصالح الحساب وفقاً لسياسة التداول هذه

ب -تلقي كافة المراسالت والوثائق المتعلقة بالحساب
ت -قبض أو سحب أموال من الحساب
ث -تنفيذ اتفاقيات تتعلق بالحساب
ج -التعامل مع نور بشكل كامل

تمتلك نور ،رغم ذلك ،صالحية المطالبة بإجراء مشترك من قبل األطراف المشتركين في الحساب في المسائل المتعلقة بالحساب .ويخضع
لملكية نور الضمان في الحساب سواء كان مملوكاً من مالكين منفردين أو مجتمعين .عند وفاة مالك أو أكثر ،يجب إبالغ نور خطياً واظهار

ما يثبت شهادة الوفاة .ويجب احتساب كافة التكاليف المستحقة على الحساب .واال في حال نص نموذج طلب الحساب المتعلق بالحساب
المشترك خالف ذلك ،يفترض بكل مالك أن يملك حصة مشتركة في الحساب.
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 20معلومات ائتمانية
يحق لنور ،ودون إبالغ العميل ،تبادل معلومات شخصية وائتمانية تتعلق بالعميل مع هيئات حكومية معينة وأطراف أخرى مخولة قانوناً
بالحصول على هذه المعلومات ألغراض تتعلق بالقرض واالمتثال .ويجب أن تمتلك نور الحق بالتحقيق والتحقق من هوية العميل لتحديد
الظروف المالية ومراعاة قوانين معينة مثل القوانين المتعلقة بغسل األموال والمقاطعة الدولية والعمليات مع مواطنين معينين خصيصاً .وتخضع

كافة االستخدامات األخرى لمعلومات العميل الشخصية واالئتمانية لسياسية نور .كما يفوض العميل نور في التحقق من الوضع األساسي
واالئتماني (والوضع ا الئتماني لزوجته وأوالده ،إن وجد) وطلب تقرير من أجل التحقق من المعلومات المتعلقة بهويته /هويتها (رقم التعريف
الشخصي الخاص بالتداول) ومصدر المبالغ التي يتم تسديدها لتمكين نور من تحديد أحقية العميل في فتح حساب ومن أجل أي أغراض

أعمال قانونية .كما يخول العميل نور في هذا الخصوص بالتواصل مع مؤسسات مالية فيما يتعلق بما سبق.

 21التعديالت على االتفاقية
يوافق العميل على أنه يمكن لنور تغيير أو اإلضافة أو إلغاء أي من أحكام وشروط هذه االتفاقية في أي وقت من خالل اإلبالغ بهذا التعديل
وتاريخ دخوله حيز التنفيذ على موقع نور و /أو اإلبالغ بها عن طريق البريد اإللكتروني على عنوان البريد اإللكتروني المقدم لنور .وعند

إتمام هذا اإلجراء يكون العميل ونور ملزمين قانونياً بالتعديل بغض النظر عما إذا تسلم العميل الرسالة أم ال .قد تغير نور خدماتها في أي

وقت من خالل عرض التغييرات على موقعها اإللكتروني وال تلتزم بتقديم أي إشعار منفصل للعميل يتعلق بهذا التغيير في حال لم يوافق
العميل على التعديل ،يتعين على العميل إخطار نور على الفور وخطياً والتوقف عن االستفادة من خدمات نور إال ما كان منها ضرورياً
للحساب ويقر العميل أن استخدام خدمات نور بعد التعديالت على هذه االتفاقية أو التعديل على الخدمة يعتبر مقبوالً.

 22القوة القاهرة
ال تتحمل نور المسؤولية في حاالت القوة القاهرة وحاالت الطوارئ مثل تعليق أو تأخير التداول أو حرب أو هزة أرضية أو اضطراب أو عطل

في خط االتصال أو الكهرباء أو معدات أو خلل في البرامج أو أي سبب آخر خارج عن سيطرة األطراف بشكل مباشر أو غير مباشر أو
دخول غير مصرح به أو سرقة أو أي مشكلة فنية أو خالف ذلك ،تمنع العميل من دخول أو إلغاء أو تعديل أمر أو منع نور من التصرف

في أمر أو تعليمات على االنترنت .وفي حال قررت نور أن قوة قاهرة ما موجودة ،يمكن لنور ،وفقاً لتقديرها الخاص ودون إشعار مسبق،

وفي أي وقت واحدة أو أكثر من الخطوات التالية:

أ -إغالق أي أو كافة العقود المفتوحة في أي مستوى مناسب

ب -تعليق أو تعديل استخدام كافة أو أي من األحكام الواردة في هذه االتفاقية إلى الدرجة التي تجعل فيها حالة القوة القاهرة من المستحيل
أو غير الممكن لنور أن تمتثل لألحكام ذات الصلة.

ت -تعديل آخر وقت للتداول فيما يتعلق بعقد معين.

ث -اتخاذ أو إهمال اتخاذ كافة اإلجراءات الي تعتبرها نور مناسبة في الظروف التي تكون فيها مراكز نور ومراكز العميل ومراكز عميل
آخر.
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في حال حدث أي من الحاالت أعاله ،تتحمل نور المسؤولية أمام العميل عن أي مطالبات أو خسائر أو ضرر أو تكاليف ونفقات تتضمن
أتعاب المحاماة التي تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن هذه الحاالت.

 23حاالت التقصير
تحدث حالة تقصير في حال:
أ)

أخل العميل أو أنكر أو أساء استعمال أو قصر بأي شكل كان بأي حكم و /أو شروط المستندات الملحقة بهذه االتفاقية.

ب) في حال لم يقدم العميل ضمانات بأداء التزاماته تجاه نور على نحو مرض.

ت) في حال قررت نور ووفقاً لتقديرها الخاص أن لديها معلومات كافية تتعلق بتأدية العميل ألي من التزاماته وبعد الطلب فو اًر.
ث) في حال تم البدء بإجراءات ضد العميل بموجب إفالس أو إعسار أو إعفاء الدائنين أو قانون مشابه وحيث يكون العميل شخصاً
طبيعياً ،في حال توفي العميل أو أصبح مختالً عقلياً.

ج) يقوم العميل بالتنازل عن ملكية لصالح دائنيه.

ح) في حال قدم العميل معلومات خاطئة لنور أو في حال أصبحت المعلومات التي كانت صحيحة بداية عندما قدمها العميل خاطئة
الحقاً.

خ) في حال لم يسدد العميل أي دفعة أو أي تسليم لنور في تاريخ االستحقاق (بما في ذلك عدم استعادة الهامش أو الضمان الضروري
لتمكين نور من تنفيذ التزاماتها المحددة بموجب هذه االتفاقية في تاريخ االستحقاق األول)؛

د) تعتبر نور ،ووفقاً لتقديرها الخاص أن األهلية االئتمانية تكون أضعف مادياً فو اًر بعد أي من الحاالت التالية:
 -1انضمام أو اندماج العميل مع ،أو االتحاد مع أو في ،أو تحويل كافة أو فعلياً كافة أصول العميل (أو أي جزء جوهري من

األصول التي تؤلف األعمال المنجزة من قبل العميل) ،إلعادة التنظيم أو إعادة التشكيل أو إعادة التعيين ضمن أو ،كشخص

آخر؛
 -2حاز أي شخص أو مجموعة أشخاص (سواء في عملية واحدة أو أكثر من عملية متصلة) على ملكية نفعية في أعمال العميل؛
أو

 -3تم منح أي شخص أو مجموعة أشخاص (سواء في عملية واحدة أو أكثر من عملية متصلة) بشكل مباشر أو غير مباشر من
خالل ترتيبات تعاقدية تأثي اًر أساسياً على أعمال العميل.

ذ) أي حالة تعتبر نور أن من الممكن أن تؤدي إلى استمرار هذه االتفاقية بما يسبب انتهاكاً ألي قوانين أو تشريعات نافذة أو معيار
مناسب من ممارسات السوق يقر العميل أن كافة األرصدة لدى نور سواء المملوكة فردياً أو مع آخرين يجب اعتبارها كضمان لنور
لتنفيذ التزامات العميل الواردة فيما يلي ويعوض العميل بموجب هذه االتفاقية نور لقاء أي وكافة حاالت اإلهمال أو التكاليف أو
النفقات أو الخسائر أو الغرامات أو المطالبات أو االلتزامات التي تتوالها نور أو الغير بشكل مباشر أو نتيجة ألي حاالت سابقة،
وتمتلك نور الحق في تعليق أي أو أي جزء من التزاماتها تجاه العميل .ويقر العميل ويوافق أيضاً بموجب هذه االتفاقية أن نور
يجب أن تمتلك الحق في تصفية حساباته /حساباتها أو استخدام كافة أرصدة العميل كما لو تم رهنها لصالح نور.
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 24التسوية
عند حدوث حالة إخالل بأي من أحكام هذه االتفاقية ،يحق لنور ووفقاً لتقديرها الخاص ودون إعطاء العميل أي إشعار إضافي القيام فو اًر
بإغالق وتصفية الحساب وفسخ أي اتفاقية مع العميل وبيع أي من أصول العميل أو جميعها (سواء كانت مسجلة في الحساب المشترك

الشخصي للعميل) والغاء أي أوامر معلقة و /أو إنهاء أي عقود أو صكوك أخرى معلقة .وال يكون العميل قاد اًر على دخول المنصة والبدء
بأوامر السوق .وتصبح كافة الهوامش النقدية مستحقة فو اًر لنور التي تقوم تلقائياً بتسوية كافة عمليات العميل .ويستعيد العميل أي مبلغ يتبقى

بعد استرداد نور لكافة حقوقها كامالً خالل  7أيام تبدأ من تاريخ الفسخ ،واال يقوم العميل بتسديد فائدة بنسبة  %10سنوياً لقاء أي مبلغ يبقى
بحوزة نور .كما يكون العميل مسؤوالً تجاه نور عن المبلغ المتعلق بكافة النفقات القانونية والمهنية األخرى التي تتكبدها نور فيما يتعلق بحالة
التقصير أو نتيجة لها.

 25عدم التنازل أو التعديل
ال يمكن التنازل عن أي حكم من سياسة التداول هذه أو تعديله إال في حال كان التنازل و التعديل خطياً وموقعاً من قبل العميل ومسؤول

مخول من نور .ال ُيحال إلى تنازل أو تعديل لسياسة التداول هذه من أي  4عمليات في سياق التعامل بين األطراف أو من عدم قيام نور أو
وكالئها بتأكيد حقوقها المحددة بموجب سياسة التداول هذه في أي مناسبة أو مجموعة مناسبات .وال يتم االعتراف أو إنفاذ أي اتفاقات شفوية
أو تعليمات مخالفة .ويمثل هذا الصك والمستندات المرفقة به كامل االتفاقية بين األطراف ،على أن تحل محل أي وكل االتفاقات الخطية

والشفوية السابقة وال يوجد أي أحكام أو شروط أو التزامات أخرى باستثناء ما ورد ضمناً.

 26اإلشعارات
يوافق العميل ويقر بأن تفي نور بكافة شروط اإلشعار المحددة فيما يلي من خالل إرسال أي إشعار إلى عنوان البريد اإللكتروني الذي يقدمه
العميل مع اتفاقية العميل.

 27المحادثات المسجلة
يوافق العميل ويقر أن كافة المحادثات يمكن تسجيلها .ويمكن تسجيل كافة المحادثات المتعلقة بالحسابات بين العميل وموظفي نور إلكترونياً
مع أو دون استخدام تحذير صوتي تلقائي .كما يوافق العميل على استخدام هذه التسجيالت والكالم المدون فيما يتعلق بأي نزاع أو إجراء قد
ينشأ باشتراك العميل أو نور .يدرك العميل أن نور تتلق هذه التسجيالت في فترات دورية ووفقاً إلجراءات األعمال التي وضعتها نور ويوافق
بموجب هذه االتفاقية على هذا اإلتالف.

 28التعويض
يوافق العميل على تعويض واعفاء نور والشركات التابعة لها والشركات الفرعية والموظفين والوكالء والورثة والمتنازل لهم من وعن أي وذمم
أو خسائر أو أضرار أو تكاليف أو نفقات ،تتضمن أتعاب المحاماة التي تتكبدها نور والتي تنشأ من عدم قيام العميل بتنفيذ االتفاقات الواردة
هنا بشكل كامل وفي الوقت المناسب أو في حال كانت البيانات والضمانات المقدمة لنور غير صحيحة أو دقيقة .كما يوافق العميل على
التسديد لنور وعلى الفور قيمة كافة األضرار والتكاليف والنفقات ،والتي تتضمن أتعاب المحاماة التي تكبدتها نور في تنفيذ أي من أحكام
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هذه االتفاقية وأي اتفاقات أخرى بين نور والعميل.

 29القانون الحاكم

تحكم هذه االتفاقية والحقوق والتزامات األطراف فيها ،وأي إجراء قضائي أو إداري أو تقاضي أو تحكيم ينشأ بموجبها بشكل مباشر أو غير
مباشر ،و فيما يتعلق بأي عمليات متوخاة بموجب هذه االتفاقية ،سواء قدمها العميل أو نور ،قوانين اإلمارات العربية المتحدة دون اإلشارة
إلى مخالفتها مبادئ القوانين.

 30القضاء المختص
يتم تسوية أي نزاع أو خالف أو مطالبة قد تنشأ من أو فيما يتعلق بهذه السياسة أو بتنفيذها أو اإلخالل بها أو فسخها أو عدم صالحيتها من

قبل مركز المصالحة والتحكيم التجاري في غرفة أبوظبي للتجارة والصناعة وفقاً لقواعدها .أما اللغة الواجب استخدامها في إج ارءات التحكيم
ستكون االنجليزية ومكان التحكيم أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة .قي حين يجب أن تتألف هيئة التحكيم من ثالث محكمين على األكثر
وتتم كافة اإلجراءات واتخاذ الق اررات بناء على تقديم الوثائق والمواد األخرى .ال تُعقد أي جلسات شفهية أو مرافعات شفهية .ويتنازل العميل
بموجب هذه الوثيقة عن الحق بإحالة هذه اإلجراءات إلى قضاء آخر .ال يمكن للعميل اإلحالة للتحكيم المحدد بموجب هذه الوثيقة أو المتعلق

بهذه االتفاقية بعد أكثر من سنة واحدة من تاريخ العملية التي أدت لظهور سبب التحكيم بغض النظر عن زمن اكتشاف العميل للحقائق

المتعلقة بسبب التحكيم.
في حال لم يعقد التحكيم ألي سبب كان في غضون ستة أشهر تبدأ من تاريخ إبالغ كل طرف بإحالة النزاع إلى التحكيم و لم تتمكن هيئة
التحكيم ألي سبب كان من إصدار قرارها خالل ستة أشهر من تاريخ تعيين آخر محكم ،يحق ألي طرف البدء بإجراءات التقاضي في محاكم
أبوظبي.

 31اإلنهاء
تبقى هذه االتفاقية بما فيها نافذة حتى يدخل اإلنهاء حيز التنفيذ ألي حالة واردة في هذه االتفاقية أو قد ينهيها العميل في أي وقت عندما ال

يكون العميل ملزماً أو مديناً لنور بأي التزامات ،عند استالم نور فعلياً وفي مكتبها إلشعار خطي باإلنهاء ،أو في أي وقت كان من قبل نور
بإرسال إشعار خطي بإنهاء أي التزامات واردة في هذه االتفاقية .على أن اإلنهاء من قبل العميل ال يعفي العميل من االلتزام بتسديد أي عجز

في الرصيد المتعلق بالحساب.
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 1إشعار سياسة الخصوصية

تؤمن نور كابيتا ش.م.خ العاملة بموجب الرخصة التجارية رقم  ،1003525والتي يقع مقرها الرئيسي في الطابق الرابع ،مبنى دار السالم،
شارع الكورنيش ،أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة و /أو أي من الشركات التابعة لها و /أو الشركات الفرعية ("نور") أن خصوصية وأمان

المعلومات المالية الشخ صية للفرد هي أمر هام .فأصولنا األكثر قيمة تكمن في عالقاتنا مع العمالء ،ولهذا ،فإننا نأخذ مسائل الخصوصية

على محمل الجد .إننا نطبق السياسات التالية فيما يتعلق بكافة العمالء األفراد ،بالرغم من أننا مطالبون فقط بتطبيقها على األفراد الذين

يستخدمون خدماتنا ألغ ارض شخصية أو أسرية أو منزلية.

 )1جمع المعلومات
لتقديم خدمات أفضل لعمالئنا ،تجمع نور معلومات مالية محددة تتعلق بعمالئنا .في حالة األفراد ،يمكن لنور جمع معلومات مالية شخصية
غير عامة عنك من المصادر التالية:
أ) معلومات الطلب والقيد :المعلومات التي نتلقاها منك في طلب حساب العميل الذي اقوم باستكماله ووثائق فتح الحساب األخرى،
والتي تتضمن على سبيل المثال ال الحصر ،اسم الحساب وعنوان البريد اإللكتروني وأرقام الهاتف والمعلومات المصرفية وعنوان

البريد اإللكتروني والدخل السنوي والقيمة الصافية ورقم الضمان االجتماعي وغيرها.

ب) تاريخ التعامل :معلومات حول عملياتك لدى نور ومع الغير من الشركات غير التابعة لها فيما يتعلق بفتح أو خدمة حسابك مثل
المراجع المتعلقة بالمصرف.

ت) معلومات ائتمانية :معلومات من وكالة إبالغ العميل.

 )2اإلفصاح عن المعلومات
ال تفصح نور أي من المعلومات الشخصية غير العامة للغير من شركات غير تابعة إال في حدود ما يسمح به القانون وما ُيسمح به بموجب
األحكام والشروط المتفق عليها في اتفاقية العميل .يسمح القانون باإلفصاح عن معلوماتك الشخصية غير العامة للغير من الشركات غير
التابعة في حاالت معينة تتعلق عموماً بتنفيذ أو إدارة أو اإللزام بتنفيذ أو خدمة عملية أو منتج مالي تطلبه أو تفوض به .قد تتشارك نور مع
بعضها البعض ،من حين آلخر ،معلومات شخصية غير عامة من أجل أن نقدم خدمة أفضل لك كأحد عمالئنا .وتتضمن المعلومات

الشخصية غير العامة التي يمكن أن نفصحها لبعضنا البعض كشركات تابعة على سبيل المثال ال الحصر:
أ) معلومات الطلب والقيد :المعلومات التي نتلقاها منك في نموذج طلب الحساب ووثائق فتح الحساب األخرى ،والتي تتضمن على
سبيل المثال ال الحصر ،اسم الحساب وعنوان البريد اإللكتروني وأرقام الهاتف والمعلومات المصرفية وعنوان البريد اإللكتروني

والدخل السنوي والقيمة الصافية ورقم الضمان االجتماعي وغيرها.

ب) تاريخ التعامل :معلومات حول عملياتك لدينا أو حول تعامالتك مع الغير من الشركات غير التابعة لها فيما يتعلق بفتح أو خدمة
حسابك.
ت) معلومات ائتمانية :معلومات من وكالة إبالغ العميل.
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 )3اإلفصاح عن معلومات تخص عميل سابق
ال تقوم نور باإلفصاح عن أي معلومات شخصية غير عامة لعمالء سابقين إال في حدود ما يسمح به القانون .وبذلك ،في حال قمت بإغالق
الحساب وأصبحت عميالً غير نشط /سابق ،سنلتزم باإلجراءات الواردة في سياسة الخصوصية هذه.

 )4حماية المعلومات

توفر نور الحماية المادية واإللكترونية واإلجرائية لحماية المعلومات الشخصية غير العامة .كنتيجة لذلك ،لن يمتلك سوى الموظفين المخولين
الذين يحتاجون لمعرفة معلوماتك من أجل تزويدك بالمنتجات أو الخدمات حق الوصول إلى معلوماتك الشخصية غير العامة .ويقتصر حق
وصول الموظفين المخولين لمعلوماتك الشخصية غير العامة على أغراض تجارية فقط .تستخدم نور هذه الحماية.

 )5إشعار مسبق بالتغيرات المقترحة

وفي حال تغيرت سياسة الخصوصية التي نعتمدها ،سنرسل لك إشعار مسبق بالتغير المقترح في السياسة ،قبل تنفيذه ،وسنفسر لك حقك
القانوني في االنسحاب من أي إفصاحات قانونية إضافية و معدلة.

 2الموافقة على تسليم الكشوف عن طريق وسائل إلكترونية
يوافق العميل بموجب هذه االتفاقية على تأكيدات التداول ومعلومات الحساب المتعلقة بالعميل المتاحة على االنترنت عوضاً عن تسليم هذه
المعلومات للعميل عبر البريد أو بريد إلكتروني .ويحق للعميل سحب هذه الموافقة وطلب تسليم الكشوف عبر البريد اإللكتروني و البريد بوثيقة
خطية ،وعلى أي حال ،يدرك العميل أن هذا الطلب قد يؤدي لفرض رسم و /أو كلفة إضافية.
باستالم كشوفات حسابك إلكترونياً ،توافق على مراجعته فو اًر وابالغنا بأي فروق تتعلق بهذه الكشوف .وتقر بأن كشفك يعتبر مستلماً عندما
يصبح متاحاً لك من قبل نور ،وبغض النظر عما إذا وصلت للكشف فعلياً .تبقى هذه الموافقة سارية حتى تسحبها خطياً ويتم استالم ذلك
من نور .وتقر ،بتوقيعك أدناه ،أن تسليم وتنفيذ هذه الموافقة قد تم اعتماده أصوالً وهي ضمن صالحياتك.

تكون كافة كشوفات الحساب والمعلومات األخرى التي تم إرسالها إلكترونياً نهائية وملزمة لك إال في حال اعترضت خطياً أو بواسطة وسيلة
إلكترونية حول استالم إيصال بذلك( .انظر القسم  10من اتفاقية العميل)

 3اتفاقية الخدمات االلكترونية والتداول اإللكتروني
مالحظة هامة :يتعين على أي أشخاص أو مؤسسات رغبة بالوصول إلى الخدمات االلكترونية أو خدمات التداول االلكتروني في شركة نور
كابيتال ش.م.ع أو أي من شركاتها التابعة (المشار إليها فيما يلي باسم "نور") الموافقة أوالً على شروط وأحكام هذه السياسة .وتتضمن هذه
الخدمات كافة وثائق مراجعة القوائم وانشاء حساب جديد وقيد وتقارير التداول االلكتروني واألوامر اإللكترونية ومعلومات عامة عن السوق
والتداول بما في ذلك قوائم األسعار والخطوط البيانية واألخبار ومعلومات األنظمة وكافة مهام وخدمات المقاصة وكاتب المساندة وكافة البرامج
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المقدمة من قبل نور إلى المستخدم (المشار إليها باسم "البرامج") والموقع اإللكتروني الخاص بنور وأي خدمات أخرى يمكن إضافتها من وقت

آلخر (المشار إليها مجتمع ًة فيما يلي باسم "األنظمة") .وتطبق هذه االتفاقية على أي أشخاص أو مؤسسات تحاول الوصول إلى األنظمة
باإلضافة إلى أي أشخاص أو مؤسسات تستفيد من هذا االستخدام بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر :األشخاص الذين يستفيدون من
استخدام األنظمة من خالل وسيط يعمل نياب ًة عنهم ("مستخدم") .ويتم تطبيق كافة بيانات تحديد المسؤولية واخالء المسؤولية المبينة بموجبه
على األنظمة بغض النظر عما إذا كانت األنظمة أو أي جزء منها قد تم تطويره وتخديمه ودعمه من قبل نور أم ال .إن استخدام األنظمة أو

إقرار المستخدم الموقع ،يشير إلى موافقته المطلقة على كافة شروط وأحكام هذه االتفاقية .وفي حال لم يقبل المستخدم هذه االتفاقية ،يتوجب
عليه عدم استخدام األنظمة .ترغب نور في توفير األنظمة للمستخدمين الموافقين والملتزمين بالشروط واألحكام التالية فقط:
 -1توفر نور بعض المعلومات المتاحة على األنظمة ،ويتم توفير بعضها اآلخر من خالل مصادر مستقلة أخرى ("مزودي المعلومات").

ويقر المستخدم بأن دقة وكمال وديمومة وتسلسل المعلومات الخاصة بتداول المستخدم وفعالية الحساب باإلضافة إلى األسعار

وأخبار السوق والتداول والخطوط البيانية وتحليالت واستراتيجيات التداول والمعلومات األخرى التي قد تتم إضافتها من وقت إلى
آخر (المشار إليها مجتمع ًة باسم "المعلومات") ال تضمنها نور وال مزودي المعلومات .ويوافق المستخدم على أن نور ومزودي
المعلومات ال يتحملون بأي شكل من األشكال أي مسؤولية بخصوص دقة أو كمال أو ديمومة أو صحة تسلسل المعلومات أو

بخصوص اتخاذ أي قرار من قبل المستخدم اعتماداً على المعلومات أو األنظمة ،كما أنهم غير مسؤولين عن انقطاع أي معلومات
يتم توفيرها من قبل األنظمة أو أي من جوانب األنظمة .باإلضافة إلى ذلك فإن بعض المعلومات يمكن توفيرها من األسواق من
خالل مزودي المعلومات ،وتعتبر هذه المواد ألغراض االطالع فقط .وال تقدم األسواق أي إق اررات بأن المعلومات المختارة شاملة

أو كاملة أو موثقة أو دقيقة ،كما أنها ال تنوي وال تقوم بأي شكل مباشر أو غير مباشر بالحث في أي دولة على القيام بأي عمل
أو عرض أي عقد على أي شخص من خالل هذه المعلومات ،وال تقبل تحمل أية مسؤولية أو التزام بتمكين المستخدم من اإلشارة

إلى أي موقع آخر على الشبكة العالمية أو إلى محتويات أي موقع آخر أو أية نتائج تنشأ من التصرف بموجب محتويات مواقع

أخرى.

 -2يفهم المستخدم أن المشكالت الفنية أو الظروف األخرى قد تؤخر أو تمنع المستخدم من الدخول أو إلغاء األمر على النظام ،أو قد

تؤخر أو ت منع نور من تنفيذ أو مقاصة األمر على األنظمة .وال تتحمل نور أي مسؤولية بخصوص أي مشكالت فنية أو أعطال
أو توقف األنظمة أو مشكالت خطوط االتصال أو أعطال أو توقف المعدات أو البرمجيات أو أي مشكالت تتعلق بالوصول إلى

األنظمة أو مشكالت قدرات األنظمة أو الطلب العالي على مرور البيانات عبر االنترنت أو أي مشاكل أخرى متعلقة باإلنترنت أو

الخروقات األمنية أو السرقة أو أي وصول آخر غير مصرح به أو أي مشكالت أخرى تتعلق بالحواسب أو العيوب أو مشكالت

تتعلق بالطقس السيئ أو الهزات األرضية أو الفيضانات أو اإلضرابات أو مشكالت العمال في ما يتعلق باستخدام أو محاولة
استخدام األنظمة ،كما يوافق المستخدم على عدم تحميل أو المطالبة بتحميل نور أي مسؤولية بخصوص ما سبق .ال تتعهد نور

وال تضمن أن يكون المستخدم قاد اًر على الدخول إلى األنظمة واستخدامها في أي مكان أو زمان يختاره ،كما أنها ال تضمن أن
يكون لديها القدرة على تفعيل األنظمة في جميع األماكن أو بأماكن جغرافية محددة .ال تتعهد وال تكفل وال تضمن نور أن تقدم
األنظمة خدمة غير منقطعة وخالية من األخطاء .وال تصدر نور أي كفاالت أو ضمانات صريحة أو ضمنية فيما يخص األنظمة

أو محتواها متضمنة على سبيل المثال ال الحصر كفاالت المتعة الهادئة أو عدم االنتهاك أو الملكية أو صالحية العرض في السوق
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أو الكفاءة لغرض معين وكفالة صالحية العرض لمشكالت الحواسيب والمحتوى المعلوماتي .ال تضمن نور وال تكفل أن تكون

األنظمة خالية من الفيروسات أو الدود االلكتروني أو أحصنة طروادة أو أي رموز أخرى تحتوي خصائص مضرة أو تدميرية .ال

تتحمل نور المسؤولية تجاه المستخدم عن أية خسائر أو تكاليف أو أضرار أو إصابات أخرى سواء كانت تعاقدية أو ناتجة عن
أخطاء مدنية تنشأ عن أو سببها استخدام نور أو استخدام المستخدم جزئياً أم كلياً أو اعتماد أي منهما على األنظمة أو محتواها أو

في تأدية أي منهما اللتزاماته بموجب أو بما يتصل بهذه االتفاقية .ال تعتبر نور مسؤولة بأي شكل كان تجاه المستخدم أو أي طرف

ثالث عن أي أضرار مادية أو الحقة أو عرضية أو خاصة أو غير مباشرة (تشمل خسائر األرباح وخسائر التداول وأضرار التداول)

أو أي أضرار مشابهة حتى لو علمت باحتمال وقوعها .إذا لم تسمح بعض التشريعات بتحديد أو استثناء المسؤولية عن أضرار

معينة ،تتحدد مسؤولية نور بموجب هذه االتفاقية حتى الحدود السارية في القانون .تحتفظ نور بالحق في تعليق الخدمة ورفض
الوصول إلى األنظمة بدون إشعار مسبق أثناء الصيانة أو الترقية المجدولة أو غير المجدولة لألنظمة.

 -3يقر المستخدم بتحمله وحده كل مخاطر األوامر المدخلة في األنظمة .ويقر المستخدم أن أوامره قد ترسل مباشرًة إلى صاالت
البورصة في مختلف أسواق الصرف (أو إلى أنظمة التداول االلكترونية إن طبق ذلك) ،وأنه قد تفرض شروط حدود وقيود دنيا
للملكية يضعها كل عقد لتحديد العدد األقصى من العقود المسموح بها لألوامر التي تعالجها األنظمة ،وأن الحدود الحالية تخضع
للتغيير ،وأن األوامر العارضة قد ال تقبل ،وأنه قد يتم تعليق خدمة وضع األوامر المباشرة االلكترونية في آخر يوم تداول للعقد.
يفهم المستخدم أن األوامر التي يرسلها مباشرًة إلى صاالت البورصة أو أنظمة التداول االلكتروني قد يتم مراجعتها من قبل مكتب
األوامر ،وأنه إذا فشل المستخدم في االلتزام بالشروط فإن طلبه قد يلقى الرفض .ويفهم المستخدم أنه قد يتم تقييده استخدامه أو
رفض وصوله إلى األنظمة في أي وقت وأن نور تحتفظ بالحق في طلب وديعة هامش قبل تنفيذ أي أمر يوضع من خالل األنظمة
أو حسبما تشترطه سياسة الهوامش لدى نور .في حال وجود تقييد على حساب المستخدم أو إذا فشل المستخدم في تقديم وديعة
الهامش المطلوبة ،ال تتحمل نور أي مسؤولية عن أي تأخير أو فشل في تقديم األنظمة ويشمل ذلك القدرة على تنفيذ األوامر.

 -4على الرغم من أن األنظمة قد تقدم وصوالً إلى عدة توصيات حول كيفية االستثمار وخيارات الشراء المقترحة ،إال أنه ال يمكن تؤويل

أي من تلك التوصيات على أنها مصدقة من قبل نور .ال تنصح نور بأي خدمات أو منتجات استشارات استثمارية وال تقدم نور أي
نصائح بخصوص طبيعة أو القيم المحتملة أو كفاءة أي تعامالت محددة أو استراتيجيات استثمار.

ال تحتوي هذه االتفاقية على أي شيء ممكن تؤويله على أنه استدراج أو توصية لشراء أو بيع أية أدوات أو الدخول في أي

تعامالت.
-5

أ) تزود نور المستخدم عند تصديق حسابه بكلمة سر فردية ورمز تعريف المستخدم (المشار إليها باسم "رموز الوصول") .إن الهدف
من رموز الوصول هو تمكين المستخدم من الوصول إلى حساب المستخدم والدخول في أوامر الشراء والبيع لحساب المستخدم من

خالل األنظمة لذا يتوجب على المستخدم حماية سرية ومنع االستخدام غير المصرح لرموز الوصول في كل األوقات .ويقبل
المستخدم المسؤولية كامل ًة عن استخدام وحماية رموز الوصول والتي تتضمن على سبيل المثال ال الحصر جميع األوامر المدخلة
في األنظمة باستخدام رموز الوصول .يفوض المستخدم بموجبه نور وأي طرف يدعي من خالل نور لالعتماد على أي معلومات
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أو تعليمات تقدم في أي نقل للبيانات باستخدام رموز الوصول بدون القيام بتحقيقات أو طرح أسئلة إضافية وبغض النظر عن الهوية
الفعلية للشخص الذي ينقلها بما يتصل بتشغيل األنظمة.

ب) يقبل المستخدم تحمل المسؤولية كاملة عن مراقبة حساب/حسابات المستخدم لدى نور .وفي حال علم المستخدم بأي خسارة أو سرقة
أو استخدام غير مصرح به لرموز الوصول الخاصة بالمستخدم ،يتوجب على المستخدم إبالغ نور فورياً على عنوان البريد االلكتروني:
.compliance@noorcap.ae

ت) تمنح نور المستخدم ويقبل المستخدم من نور ترخيصاً غير حصري وغير قابل للنقل الستخدام األنظمة لوحده لألغراض المذكورة
في هذه االتفاقية وبموجب أي اتفاقيات أخرى سارية المفعول بين المستخدم ونور .يوافق المستخدم على اتخاذ خطوات معقولة
لحماية وااللتزام بعدم استخدام أو نشر أو اإلفصاح عن المعلومات المتوفرة أو التي يمكن الوصول إليها باستخدام األنظمة وتشمل

على سبيل المثال ال الحصر المعلومات ورموز الوصول والبرامج باالعتماد على طرق توازي جوهرياً على األقل الطرق التي يعتمدها

المستخدم في حماية معلوماته الملكية ولكن ال تقل عن المعايير المعقولة طوال مدة هذه االتفاقية ولمدة خمس ( )5سنوات بعد

انتهاء صالحية أو فسخ أو التوقف عن أو إلغاء هذه االتفاقية ويلتزم بمنع نسخ أو اإلفصاح عن تلك المعلومات سوى عن طريق

أو إلى موظفيه الذين يشترط أن يملكوا القدرة على الوصول إلى المعلومات لتأدية التزامات المستخدم بموجب هذه االتفاقية بشرط

أن يكون المستخدم قد أبلغ الموظفين أولئك بالقيود المذكورة في الفقرة  5وبشرط أن يتحمل المستخدم وحده المسؤولية عن تلك
المعلومات .تعتبر جميع وأية مواد تقدمها نور إلى المستخدم بما يتصل باألنظمة وتشمل على سبيل المثال ال الحصر رموز الوصول

والبرامج مع جميع تعديالتها وتغييراتها وكل حقوق النسخ والعالمات التجارية وبراءات االختراع وحقوق أسرار التداول وحقوق الملكية

والملكية الفكرية األخرى والفوائد والملكية المتعلقة بها ملكاً لنور ومرخصي نور وخلفها والمتنازل لهم ومزودي المعلومات أو أي
طرف ثالث والغرض منها استخدام المستخدم الحصري والوحيد لها .يلتزم المستخدم بعدم صنع أو تعديل أو تحضير أعمال مشتقة
عن أو إعادة نقل أو اإلفصاح عن أو بيع أو توزيع تلك المواد بأي صورة كانت بدون موافقة خطية صريحة من نور والمالك المعني

معاً .ويلتزم المستخدم أيضاً ب عدم السماح ألي شخص آخر الوصول إلى األنظمة .ويوافق المستخدم على االلتزام بعدم مسح أي
إشعارات حقوق نسخ أو أي أدلة أخرى على حقوق الملكية الفكرية المحمية من مواد قام المستخدم بطبعها أو تحميلها من األنظمة.
ن
اء كانت صريحة أم ضمنية وتشمل كفاالت صالحية العرض
تقدم جميع هذه المواد "على حالها" بدو أي كفاالت من أي نوع سو ً
في السوق والكفاءة لغرض معين وكفاالت عدم االنتهاك والملكية.

ث) يوافق المستخدم على أن استخدامه لألنظمة يقع تحت مسؤوليته .ويكون المستخدم مسؤوالً عن تقديم وحماية الوسائل التي يستخدمها

للوصول إلى األنظمة والتي قد تتضمن على سبيل المثال ال الحصر الحواسيب الشخصية والمودمات والهواتف أو أي خطوط

وصول أخرى .ويكون المستخدم مسؤوالً عن كافة رسوم الخدمات والوصول الضرورية لالتصال باألنظمة ويكون ملزماً بجميع
األجور المتكبدة للوصول إلى األنظمة .ويكون المستخدم أيضاً ملزماً بجميع المخاطر المتعلقة باستخدام وتخزين المعلومات على
حواسيب المستخدم الشخصية.

ج) ويتحمل المستخدم المسؤولية وحده عن ويكون ملتزماً بدقة وكفاءة المعلومات المدخلة بما يتصل باستخدام األنظمة .ويلتزم المستخدم

بتعويض نور وحمايتها من أية وجميع األضرار الالحقة والعرضية والخاصة والمادية وغير المباشرة (وتشمل خسائر األرباح وخسائر
اء المرخصة أو غير المرخصة .وفي حال نقل
التداول وأضرار التداول) الناتجة عن أو الناشئة من أو المتعلقة بتلك المعلومات سو ً
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أي معلومات غير دقيقة أو غير كاملة أو غير صحيحة تتعلق بالمستخدم إلى نور سواء من خالل األنظمة أم ال أو في حال وجد

المستخدم أن األنظمة تتضمن معلومات غير دقيقة أو غير كاملة أو غير صحيحة تتعلق بالمستخدم ،يتعهد المستخدم بإبالغ نور

فو اًر على عنوان البريد االلكتروني  .support@noorcapital.aeويتعهد المستخدم أيضاً أنه سيبلغ نور فو اًر كما هو مذكور في
هذه االتفاقية في أي من األحوال التالية:

 -1في حال تم وضع أمر في األنظمة ولم يتلقى المستخدم رقم األمر.

اء بطريقة ورقية أم الكترونية أم شفهية) باألمر أو بتنفيذ
 -2في حال تم وضع أمر في األنظمة ولم يتلقى المستخدم إق ار اًر دقيقاً (سو ً
األمر.

اء بطريقة ورقية أم الكترونية أم شفهية) بتنفيذ أي أمر لم يضعه المستخدم ،أو أي تعارض
 -3في حال استلم المستخدم إق ار اًر (سو ً
اء
مشابه لما ذكر هنا .يوافق المستخدم ويقر أنه يحق لنور االعتماد على وسائل االتصال الشفهي أو الخطي أو االلكتروني سو ً
كانت بصورة مادية أم غير مادية يتم استالمها من المستخدم ويشمل ذلك أياً من مدراء أو شركاء أو موكلي أو عاملي
المستخدم.

ح) يتعهد المستخدم بموجبه ويوافق على كل مما يلي:
 -1استخدام األنظمة فقط ألغراض وضع األوامر لعقود العمالت وعقود المعادن الثمينة وبيانات األسعار وبيانات مراجعة قوائم
اء بشكل
المستخدم االلكترونية وانشاء حساب جديد للمستخدم .ويلتزم المستخدم بعدم إبرام صفقات تجارية باستخدام األنظمة سو ً
مباشر أو غير مباشر مع أي من تابعيه ،ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر قبول أي عرض أو طرح عرض مقابل

ألي عرض يقدمه أي من تاب عيه ،وفيما يتعلق بذلك يوافق المستخدم على حق نور في اتخاذ أي إجراءات تقررها في تقديرها
الخاص لمنع تلك الصفقات من الحدوث (ولكن ال يعفي أي من إجراءات نور تلك المستخدم من التزاماته المذكورة في هذه
الجملة).

 -2تأدية التزاماته الناشئة من أية صفقة يتم إنجازها باستخدام األنظمة وبموجب الشروط واألحكام الخاصة بتلك الصفقة المنجزة.
 -6يوافق المستخدم على تعويض نور وحمايتها وحماية مزودي المعلومات من أي وجميع المطالبات والطلبات والمداوالت والقضايا
واإلجراءات وجميع الخسائر وااللتزامات واألضرار والتكاليف والنفقات (وتشمل على سبيل المثال ال الحصر أتعاب المحامين) التي

تتحملها نور والتي تنتج عن أو تتعلق بأية مطالبات أو مرافعات أو قضايا أو إجراءات ضد نور تنشأ عن انتهاك المستخدم لهذه
االتفاقية أو حقوق أي طرف ثالث وتشمل على سبيل المثال ال الحصر حقوق النسخ وحقوق الملكية وحقوق الخصوصية .وتملك

نور الحق الحصري في الدفاع عن أو تسوية أي مطالبات أو طلبات ،ويوافق المستخدم على التعاون بأقصى قدرته مع نور فيما
يتعلق بما ذكر ولكن يحق لنور وبتقديرها الخاص تفويض والطلب من المستخدم الدفاع عن أو تسوية أي مطالبات أو طلبات كما

ترى نور ذلك مناسباً وعلى نفقة ومسؤولية المستخدم .ويبقى التزام التعويض والحماية هذا سارياً حتى بعد فسخ هذه االتفاقية.
 -7تحتفظ نور بحقها في إنهاء وصول المستخدم لألنظمة حسب تقديرها الخاص وبدون إشعار وبدون أي قيود ألي سبب كان يشمل

على سبيل المثال ال الحصر االستخدام غير المصرح به لرموز الوصول الخاصة بالمستخدم و/أو رقم/أرقام المستخدم أو انتهاك

هذه االتفاقية أو خرق أو انتهاك أي اتفاقيات أبرمها المستخدم مع نور .في حال فسخ أو إلغاء أو التوقف عن متابعة اتفاقية العميل،
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تنتهي جميع الحقوق التي تمنحها هذه االتفاقية فو اًر وتعود إلى نور ويلتزم المستخدم عندها بالتوقف عن استخدام األنظمة ويلتزم إن

طبق ذلك بإعادة أو تدمير جميع البرامج إذا طلبت منه نور ذلك (شامل ًة نسخ تلك البرامج).
 -8يوافق المستخدم على تسديد جميع االشتراكات والخدمات ورسوم المستخدم إن وجدت والعموالت عن أية أوامر تم تنفيذها عبر
األنظمة ،ويواف ق على احتمال تغير هذه الرسوم في أي وقت كان .يوافق المستخدم على تسديد كافة التكاليف (وتشمل أتعاب
المحامين) إن وجدت التي تتحملها نور لتحصيل الرسوم المتأخرة من المستخدم.

 -9أبرمت هذه االتفاقية بموجب أهلية المستخدم الخاصة وليس بالنيابة عن أي شركة أو مؤسسة أو أي مؤسسة أخرى إال إذا كان
حساب المستخدم مصمم ًا لهذا الغرض .يوافق المستخدم على استخدام المعلومات فقط فيما يتصل بنشاطات المستخدم االستثمارية
وليس فيما يتعلق بأي نشاطات تجارية أو نشاطات تداول.

ن
اء الشفهية أم الخطية
 -10تُستثنى حسب الحدود المفروضة في القانو جميع الشروط والكفاالت والتعهدات الصريحة أو الضمنية سو ً
الشرعية والواقعية شامل ًة كفاالت الجودة والكفاءة المقبولة لغرض معين المتعلقة بالمعلومات أو بأي جانب من األنظمة (وتشمل على
سبيل المثال ال الحصر تنفيذ األوامر والوصول).

 -11يوافق المستخدم على أنه يحق لنور االحتفاظ في ومعالجة سواء من خالل الحواسيب أو غيره بأي معلومات تحصل عليها فيما
يخص بالمستخدم نتيجة الستخدام المستخدم األنظمة (المشار إليها هنا باسم "البيانات الشخصية") ،ويحق لنور الوصول إلى

واستخدام تلك المعلومات ألغراض تشغيلية والتحليل االئتماني والتحليل اإلحصائي شامالً التحليل السلوكي وتحديد وتزويد المستخدم
بالمعلومات الخاصة بالمنتجات والخدمات (شامل ًة تلك التي يزودها الطرف الثالث) والتي قد تهم المستخدم أو نور .يوافق المستخدم
على حق نور في اإلفصاح عن المعلومات الشخصية لترخيص هيئات التصنيف االئتماني وأي من مقاولي الباطن الخاصين بنور
أو وكالء نور أو مزودي الخدمة أينما كان ذلك ضرورياً لتزويد المستخدم بالخدمات ،أو في حال كان لنور الحق أو مهمة اإلفصاح

عن أو كانت مصرحة أو ملزمة باإلفصاح بموجب القانون .يتم مسح المعلومات الشخصية بأسرع وقت ممكن منطقياً بعد توقف
المستخدم عن استخدام األنظمة بموجب شروط االحتفاظ بالسجالت المطبقة .قد يتم نقل المعلومات الشخصية للمستخدم الكترونياً
أو نقلها حول العالم .يحق للمستخدم فحص معلوماته الشخصية وتصحيح المعلومات غير الكاملة أو غير الدقيقة .يفرض على

الشركات التي تعمل بالنيابة عنا الحفاظ على سرية معلوماتك الشخصية.
من خالل التوقيع على اتفاقية العميل أو استخدام األنظمة ،يتعهد المستخدم بأنه ق أر وفهم الشروط واألحكام السابقة الذكر وأن المستخدم يوافق

على االلتزام بها .تكمل هذه االتفاقية أي اتفاقيات أخرى أبرمها المستخدم مع نور وتخضع النزاعات بموجبه لشروط اتفاقية التحكيم في حال

تنفيذها من قبل المستخدم .في حال كان أي نص من هذه االتفاقية باطالً أو غير ٍ
سار بموجب القوانين النافذة ،يعتبر ذلك النص إلى ذلك

الحد ملغياً وتبقى باقي النصوص سارية المفعول .تنظم وتؤول هذه االتفاقية وتنفيذها بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة .تبقى
شروط وأحكام هذه االتفاقية سارية المفعول حتى بعد فسخ أو إلغاء أو التوقف عن العمل باتفاقية العميل .يحق لنور تعديل األنظمة أو تغيير

شروط هذه االتفاقية بكاملها أو جزء منها بإشعار يرسل عبر األنظمة بصورة الكترونية و/أو خطية.
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 4بيان اإلفصاح عن المخاطر
لم يتم في البيان الملخص هذا اإلفصاح عن كافة المخاطر والجوانب األخرى الهامة الخاصة بتداول العقود مقابل الفروق .وفي ظل هذه

المخاطر ،يتعين عليك القيام بهذه الصفقات فقط إن كان لديك الفهم الكافي لطبيعة العقود مقابل الفروق وللعالقة التعاقدية التي ستكون طرفاً
فيها وللحد الذي ستتحمل المخاطر وفقاً له .قد ال يكون تداول العقود مقابل الفروق مناسباً للكثير من أفراد العامة .ويتعين عليك األخذ بعين
االعتبار إذا ما كان تداول العقود مقابل الفروق مناسباً بالنسبة لخبراتك وأهدافك ومصادرك المالية والظروف األخرى المحيطة بك .وعند

التفكير بتداول العقود مقابل الفروق يتعين عليك أن تعي ما يلي:

تداول العقود مقابل الفروق باستخدام أموال مقترضة

 )1أثر اقتراض األموال أو الرفع
ينطوي على عمليات تداول العقود مقابل الفروق والمعادن الثمينة مخاطر عالية .إن قيمة الهامش المبدئي صغيرة مقارن ًة بقيمة العقد لذا تعتبر

هذه الصفقات "ممولة بأموال مقترضة" أو "مرفوعة" .وسيكون لحركة صغيرة نسبياً في السوق أثر كبير نسبياً على األموال التي قمت بإيداعها
أو ستقوم بإيداعها .وهذا قد يعمل إما لصالحك أو ضدك .قد تخسر كامل الهامش المبدئي وأي أموال تقوم بإيداعها في الشركة لتحافظ على

مركزك .في حال كانت حركة السوق ضدك أو تم رفع مستويات الهامش ،قد تتم دعوتك إليداع المزيد من األموال خالل مدة قصيرة لتحافظ
على مركزك .وفي حال عدم امتثالك لطلب اإليداع هذا خالل الزمن المحدد ،من الممكن أن يتم تسييل مركزك على خسارة ،وعليك تحمل

مسؤولية أي عجز في حسابك.

 )2خطر تخفيض األوامر أو االستراتيجيات
قد ال يتم تلقي األوامر المحددة (مثل أمر "إيقاف الخسارة" " "stop-lossعندما يكون ذلك متاحاً بمقتضى القوانين المحلية أو أمر حد التوقف

" )"stop-limitالتي تكون الغاية منها حصر الخسائر بمبالغ محددة حيث أن ظروف السوق تجعل من ذلك مستحيالً .وفي بعض األوقات
يكون من الصعب أو حتى من المستحيل تسييل مركز معين دون التعرض لخسائر كبيرة .فمثالً قد يكون مركز المضاربة المختلطة ومركز
فروق األسعار تماماً بنفس مستوى المخاطر التي يحملها مركز البيع أو الشراء.

 )3تعليق أو تحديد العالقات بين التداول واألسعار
قد يكون لظروف السوق (مثل السيولة) أو عمليات القواعد في أسواق محددة (مثل تعليق التداول بعقد محدد أو بشهر استحقاق العقد بسبب
القيود السعرية أو تدخل الحكومة أو أي أسباب خارجة عن إرادة الطرف المقابل) أثر في زيادة مخاطر الخسارة من خالل تصعيب إجراء
العمليات أو تسييل /موازنة المركز أو حتى جعل ذلك مستحيالً.
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 )4النقود والممتلكات المودعة
يتعين عليك أن تطلع على األموال أو الممتلكات األخرى المودعة بغرض الحماية عند تداول العقود مقابل الفروق ،وخصوصاً في حال إعسار
أو إفالس الطرف المقابل لك .إن الحد الذي يمكنك من خالله استعادة أموالك أو ممتلكاتك قد يحكمه تشريعات محددة أو قواعد محلية .ففي

بعض المناطق ،يتم حساب الممتلكات التي تم تعريفها على أنك لك بالتناسب وبنفس الطريقة التي يتم حساب األموال فيها ألغراض التوزيع
في حال العجز.

 )5العموالت والرسوم األخرى
قبل المباشرة بالتداول ،يتعين عليك الحصول على شرح واضح لكافة العموالت والرسوم وعالوات األسعار وخصومات األسعار والرسوم األخرى
التي ستكون مسؤوالً عنها .حيث ستؤدي هذه الرسوم إلى تخفيض أرباحك (إن وجدت) أو زيادة خسائرك.

 )6مخاطر السعر
تتأثر األرباح أو الخسائر في تداول العقود مقابل الفروق بتذبذب األسعار.

 )7سوق رأس المال
ال يتم تداول العقود مقابل الفروق في السوق النظامية وعليه فهي ال تحتاج لمزاد علني مفتوح .وبدالً من ذلك يتم تداول العقود مقابل الفروق

في أسواق التجار الموازية .وتعمل نور كابيتال ش.م.ع ("نور") بصفة تاجر بتداول العقود مقابل الفروق ،وكذلك قد تكون الطرف المقابل

وبناء على ذلك فسيكون عليك التداول وفق األسعار التي تحددها نور .وبالرغم من أن قوائم أسعار نور مدعومة من
بالعملية التي دخلت بهاً .
قبل أنظمة تتألف من محتويات معدة عبر الحاسب ،إال أن األسعار قد تتفاوت بسبب سيولة السوق وقد ال تكون هذه األسعار مناسبة بقدر
األسعار التي يطرحها تجار آخرون .إن مرافق التداول في نور مدعومة بأنظمة تتألف من محتويات معدة عبر الحاسب لتمرير األوامر
وتنفيذها ومقابلة األسعار في التداول .وحالها حال كافة األنظمة والمرافق ،إنها حساسة للتوقف أو اإلخفاق المؤقت .إن قدرتك على تعويض
خسائر محددة تخضع لحدود المسؤولية المبينة في اتفاقية العمالء وفي الخدمات عبر اإلنترنت واتفاقية التداول اإللكتروني واالتفاقيات مع

التجار اآلخرين والبنوك والمؤسسات المالية األخرى التي قد تكون في مركز مقابل لمركزك.

 )8التداول اإللكتروني
قد يختلف التداول عبر نظام التداول اإللكتروني ليس فقط عن التداول في سوق المزاد العلني المفتوح ،بل أيضاً عن التداول عبر أنظمة
التداول اإللكترونية األخرى .ففي حال قيامك بعملية عبر نظام التداول اإللكتروني ،فإنك سوف تكون عرض ًة للمخاطر المرتبطة بالنظام بما
في ذلك المخاطر المتعلقة بتعطل األجهزة اإللكترونية أو تعطل البرمجيات .وستكون نتيجة أي عطل في النظام هي إما أال يتم تنفيذ أمرك
بحسب التعليمات التي قمت بتوجيهها أو أال يتم تنفيذه على اإلطالق.
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 )9العمليات خارج السوق
ال تكون الشركات مضطرًة في تداول العقود مقابل الفروق إلى تنفيذ العلميات خارج السوق .وستقوم نور كابيتال عموماً بالتصرف كطرف
مقابل لك في العملية .فقد يكون من الصعب أو المستحيل أن يتم تسييل مركز حالي ما ،أو تقدير القيمة أو تحديد السعر العادل أو حتى
تقدير حجم المخاطر التي تتعرض لها في مركزك بتداول العقود مقابل الفروق .ولهذه األسباب فإن هذه العمليات تتضمن المزيد من المخاطر.
قبل قيامك بأي عملية تداول عقود مقابل الفروق ،يتعين عليك االطالع على القواعد المطبقة والمخاطر المالزمة والسياسات واإلجراءات

واتفاقيات الطرف المقابل والمخاطر المالزمة.

إقرار المواطنة
يقر الموقع أدناه بموجبه ويشهد بأنه ليس مواطن ًا (أساساً أو أنه حاصل على الجنسية) أو مقيماً بشكل دائم في الواليات المتحدة أو حاصالً
على تأشيرة لإلقامة أو العمل أو بخالف ذلك التواجد بشكل قانوني في الواليات المتحدة .كما يؤكد الموقع أدناه بأنه لن يحاول تمويل أي

حساب مفتوح لدى نور كابيتال ش.م.ع ("نور") عن طريق التمويل المصرفي أو عن طريق حساب بطاقة ائتمان مفتوح في الواليات المتحدة.
ويوافق ويؤكد الموقع أدناه أنه يلتزم بإخطار نور بشكل فوري في حال أصبح مواطناً أو مقيماً بشكل دائم أو أنه حصل على أي شكل من
أشكال التأشيرات التي تخوله اإلقامة و /أو العمل ضمن الواليات المتحدة.

يقر ويوافق الموقع أدناه بموجبه أن في حال تبين أن أي من الوثائق المتضمنة في هذا اإلقرار غير صحيحة أو غير دقيقة ،يكون من حق

نور إغالق أي من أو كل الحسابات التي تعود للموقع أدناه بشكل فوري ،بما في ذلك إغالق أي مراكز مفتوحة دون تحمل أي مسؤولية من

قبل نور بخصوص أي خسائر سوقية ناتجة عن هذا اإلغالق .ويفوض الموقع أدناه بموجبه نور بالتحقق من أي من أو كل المعلومات

السابقة عن طريق أي وسائل تراها نور مناسبة.

اإلفصاح عن عموالت الوسطاء المعرفين
يقر الموقع أدناه ويتفهم بموجبه أن نور كابيتال ش.م.ع ("نور") ال تراقب نشاطات الوسطاء المعرفين وال تتحمل أي مسؤولية عن أي إق اررات
صادرة عن الوسطاء المعرفين ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر :دقة برامج التداول أو إنذارات المخاطر أو عدمها أو ضمانات
األرباح أو تأمين رأس المال أو نصائح التداول .فإن نور والوسطاء المعرفين مؤسسات منفصلة بشكل كامل .وال تشكل أي اتفاقية بين نور
والوسطاء المعرفين أي مشروع مشترك أو شراكة وال يمكن اعتبار الوسطاء المعرفين في أي وقت من األوقات على أنهم وكالء أو موظفين
في نور.
كما يقر الموقع أدناه بأنه قد يترتب عموالت على حساب التداول الخاص به في نور نتيجة عالقته مع الوسطاء المعرفين بنور ممن دفعوه أو
أحالوه إلى أو قدموا له نور .ويقر ويوافق الموقع أدناه أن نور مفوضة بأن تقيد على حساب التداول الخاص به أي مبلغ يتم تحديده من قبل
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الوسطاء المعرفين على أنه عمولة لهم .كما يقر الموقع أدناه بأن كافة هذه العموالت التي تم تقييدها من قبل نور على حسان التداول الخاص
به تمثل عموالت يتم دفعها للوسطاء المعرفين ،وأنه لم يتم دفع أي تعويضات لنور من جراء اقتطاع هذه العموالت.

إفصاح المخاطر التكميلي
تخص اتفاقية إفصاح المخاطر التكميلي أي عميل يحقق أي من المواصفات التالية:
 متقاعد عاطل عن العمل لديه دخل سنوي أقل من  25000دوالر أمريكي ،ولديه صافي ثروة أقل من  25000دوالر أمريكي. -ليس لديه أي خبرة مسبقة باالستثمار وعمره أكبر من  65عاماً.

فقط يمكنك أن تحدد ما إذا كان تداول العقود مقابل الفروق مناسباً لك .وفي ضوء المعلومات التي تم توفيرها أعاله ،تطلب نور كابيتال

ش.م.ع (نور) أن يتم النظر من قبلك في كافة المخاطر المرتبطة بمثل هذه االستثمارات .وهناك بعض من هذه المخاطر (وليس جميعها)

مبين في بيان إفصاح المخاطر المرفق باتفاقية العمالء.
واذا كنت ممن كان يتبع في الماضي استراتيجيات استثمار متحفظة من حيث طبيعتها ،فإن نور تحثك على المزيد من االحتراز والبحث قبل
القيام بأي استثمار .وعليك أن تدرك أن األموال المناسبة لهذا النوع من االستثمارات هي أموال رأس مال المخاطرة فقط .إن ارتأيت أن هذا
التداول مناسب لك ،يرجى التوقيع على اإلقرار أدناه.

اإلقرار:
نظرت بعناية إلى المخاطر المالية التي يتضمنها تداول العقود مقابل الفروق ،وأنا راغب في تحمل هذه المخاطر المرتبطة بهذا النوع من
االستثمارات ،وأنا راغب أيضاً في المباشرة في فتح حساب.

شروط العمل في تعامالت القطع األجنبي/العقود مقابل الفروق
تحدد هذه الشروط واألحكام األساس الذي بموجبه تبرم شركة نور كابيتال ش.م.خ (المشار إليها فيما يلي باسم "نور" أو نحن) تعامالت القطع
األجنبي اآلنية واآلجلة (المشار إليها فيما يلي باسم "التعامالت") معك (المشار إليك فيما يلي باسم "العميل") لتقديم العمالت بالتحويل
االلكتروني.
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معلومات عامة:
نور كابيتال ش.م.خ هي شركة مساهمة مؤسسة بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة ويقع عنوانها الرئيسي في الطابق الرابع ،مبنى
دار السالم ،شارع الكورنيش ،ص.ب .رقم  43671أبوظبي وهي مسجلة بموجب رخصة تجارية رقم  1003525الصادرة عن دائرة التنمية

االقتصادية بأبوظبي.
نور كابيتال هي شركة مرخصة ومنظمة من قبل البنك المركزي في دولة االمارات العربية المتحدة بموجب سجل تجاري رقم 2011/188/13
إلجراء التعامالت المصرفية واالستثمارات المالية واالستشارات باإلضافة إلى أعمال الوساطة المالية والنقدية.

 -1التفسيرات:
تطبق التعريفات وقواعد التفسير الواردة في هذه المادة على هذه الشروط واألحكام وفق ما يلي:



"حساب" يعني الحساب المصرفي الذي تعلمنا به والذي تسدد فيه أية مبالغ مستحقة علينا لصالحك بموجب أي أمر.

"يوم عمل" يعني يوم تفتح فيه بنوك المقاصة في مدينة أبوظبي أبوابها للعمل عدا أيام السبت واألحد وأيام العطل الرسمية.



"أموال العميل" تعني األموال التي تحتفظ بها نور بالنيابة عنك وتحفظ هذه األموال في حساب مخصص للعميل منفصل عن أموال



"الحساب المخصص للعميل" يعني الحساب المصرفي المعين من قبلنا من وقت آلخر والذي تسدد فيه العملة المباعة.



"عقد" يعني األوامر الفردية المقبولة من قبلنا.

نور وال يستعمل من قبل نور في أعمالها إال فيما تحدده بالخصوص هذه الشروط واألحكام.



"إشعار العقد" يعني الوثيقة الخطية الصادرة عنا التي تحدد تفاصيل أمر ما وترسل إليك بعد تأكيد األمر.



"تداول آجل" هو تعامل يكون فيه تاريخ القيمة أكثر من خمسة أيام عمل بعد التعليمات.



"صالح حتى إلغائه" يحدد أم اًر محدوداً يبقى في سجالتنا حتى يتم إبرامه.



"هامش" يعني الدفعة المقدمة أو المودعة التي نطلبها منك مسبقاً قبل كل تداول آجل.



"طلب الهامش" يعني الطلب الذي نرسله إليك لتزويدنا بمبالغ إضافية (ال تتجاوز كامل مبلغ العملة المباعة) نحتاجها بشكل معقول



"حساب المخصص للهامش" يعني الحساب المصرفي المعين من قبلنا من وقت آلخر الذي تسدد فيها الهوامش.

على الحساب لتغطية التقلبات السلبية لسعر الصرف بين تاريخ العقد وتاريخ القيمة.



"أمر" يعني تعليمات العميل الشفهية والخطية وااللكترونية لنا إلجراء تداول ما بالنيابة عنك.



"تأكيد األمر" يحدث عندما نؤكد تفاصيل األمر لك هاتفياً أو عن بصورة الكترونية أو خطياً.



"العملة المباعة" تعني مبالغ محددة بعملة معينة مستحقة الدفع عليك لصالحنا فيما يتعلق بتداول ما يشمل على سبيل المثال ال



"تداول حالي" يعني التعامل الذي يكون فيه تاريخ القيمة بعد خمسة أيام عمل من تاريخ التعليمات.

الحصر أية هوامش أو طلبات هوامش.



"أمر إيقاف الخسارة" يعني أي أمر يصبح أم اًر نهائياً إذا ومتى أصبح بيع عملة ما بنفس أو أقل من سعر اإليقاف المحدد.
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"التعليمات" تعني تعليمات البنك المركزي في اإلمارات العربية المتحدة.

"تداول" يعني كل تعامل بشراء وتقديم العملة لك.

"تاريخ القيمة" يعني تاريخ تقديم العملة التي اشتريتها إليك.

"الموقع االلكتروني" يعني الموقع االلكتروني المحدد في المادة  5-3أدناه المملوك والمدار من قبل نور والذي يمكن للعميل من
خالله الوصول إلى النظام االلكتروني والخدمات.

 -2الخدمات
 1-2نلتزم بتقديم التسهيالت لك لشراء وبيع العمالت.
 2-2ال يمكن تعديل أو إلغاء أو إبطال أي عقد متى تم إبرامه سواء تم أم لم يتم إصدار إشعار العقد.
 3-2يكون اعتمادك على حكمك وحدك عند قيامك بأمر ما أو إبرامك ألي عقد .واذا قمنا بتزويدك بمعلومات تخص أية مسألة تشمل (بدون

تحديد) أسواق العمالت األجنبية يكون ذلك بشكل طوعي وال نتحمل المسؤولية عن دقة أو كمال تلك المعلومات وال نتحمل أي

مسؤولية للعناية بها.
 4-2يحق لنا بتقديرنا المطلق رفض أي أمر بدون إعطاء أي سبب وبدون تحمل أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر تتحمله أنت أو أي
طرف آخر.
 5-2لن نقوم بتحويل أية مبالغ تمثل أي مكاسب من أي تقلب في العمالت ينشأ بعد إبرام عقد ما ألن ذلك قد يكون ألغراض تجارية خارجية
وبذلك يكون غير قانوني.

 6-2عند إبرام عقد ما بموجب هذه الشروط واألحكام تفهم كالً مما يلي:
 1-6-2يؤدي تأخر وصول األموال إلى تسليم في اليوم التالي أو تسليم مؤخر.
 2-6-2تخضع أي عقود آجلة لشروط الهوامش اليومية.
بناء على تعليماتك.
 3-6-2نقوم بتنفيذ أوامر "صالح حتى إلغائه" أو "أمر يلغي آخر" ً
 4-6-2ال يمكننا توقع أسعار الصرف المستقبلية.
 5-6-2باستثناء ما يتم تحديده واالتفاق عليه معنا ،ال نقبل إال الدفعات المسددة مباشرًة من الحسابات المصرفية المفوضة والمصدقة
من العميل.
ال نقدم االستشارة بموجب هذه الشروط واألحكام حول أية مسألة تشمل (بدون تحديد) موضوع أو غير ذلك عن أية تعامالت عمالت أو
ضرائب أو أسواق.

26
WWW.NOORCAP.AE

 -3الخدمات االلكترونية
عام
 1-3يتوفر هذا المجال من الخدمات للعمالء الراغبين بالتداول على منصة الكترونية عبر موقعنا االلكتروني (المشار إليها فيما يلي باسم
"النظام االلكتروني") أو أية منصة مشابهة يمكن أن نختارها لعمالئنا الستخدامها وفق ما يتم إبالغكم به خطياً من وقت آلخر.
 2-3ال يمكن استخدام هذه الخدمة إال من قبل األشخاص الذين يبلغ عمرهم  18سنة أو أكثر.
 3-3بموجب موافقة نور على طلبك للوصول لهذه الخدمة ،تمنحك نور (ومستخدميك المصرح لهم) ترخيصاً غير حصري وغير قابل للنقل
الستخدام النظام االلكتروني للوصول إلى الخدمات.

 4-3تُقر أنه نظ اًر لطبيعة االنترنت واالتصاالت االلكترونية من المحتمل أال تعمل االتصاالت بدون أخطاء أو انقطاع .ولسنا مسؤولين عن
أي مما يلي:
 1-4-3أي خطأ أو انقطاع في االتصاالت.
 2-4-3أية خسائر أو تأخيرات في إيصال التعليمات إلى الخدمة يعود سببها ألي مقدم خدمات انترنت أو برامج أو أعطال.
 3-4-3أي خرق أمني للخدمات يتعدى سيطرتنا المعقولة.

الوصول واألمن
 5-3يسمح بالوصول إلى النظام االلكتروني من خالل الموقع  www.noorcap.aeبشكل مؤقت ونحتفظ بحقنا في سحب أو تعجيل الخدمة

التي نقدمها على موقعنا االلكتروني بدون أي إشعار .ال نتحمل المسؤولية إذا كان النظام االلكتروني غير متوفر ألي سبب كان في
أي وقت كان أو ألي مدة كانت.

 6-3يحق لنا من وقت آلخر تقييد وصول المستخدمين المسجلين عندنا إلى بعض أجزاء موقعنا االلكتروني أو كامل الموقع وبالتالي إلى
النظام االلكتروني.
 7-3إذا اخترت أو تم تزويدك برمز تعريف المستخدم أو كلمة المرور أو أي معلومة أخرى كجزء من إجراءاتنا األمنية للوصول إلى النظام
االلكتروني يتوجب عليك التعامل مع تلك المعلومات على أنها معلومات سرية ويتوجب عليك عدم اإلفصاح عنها ألي طرف ثالث.
وتلتزم باتخاذ كافة التدابير المعقولة لضمان عدم الوصول إلى حسابك باستخدام تلك المعلومات بأي صورة غير مرخصة .يحق لنا
تعطيل أي رمز تعريف مستخدم أو كلمة مرور سواء تم اختيارها من قبلك أو إعطاؤها إليك من قبلنا في أي وقت كان إذا رأينا أنك
فشلت في االلتزام بأي من نصوص هذه الشروط واألحكام.
 8-3تتحمل المسؤولية عن إجراء كافة الترتيبات الضرورية لك للوصول إلى موقعنا االلكتروني .وتتحمل مسؤولية ضمان أن كل األشخاص
الذين يتصلون بموقعنا والنظام االلكتروني يدركون هذه الشروط ويلتزمون بها.
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الملكية الفكرية
 9-3تعود ملكية النظام االلكتروني وموقعنا االلكتروني ومحتوياتهما وجميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهما إلى نور أو مرخصة لنور
من خالل أطراف ثالثة وتبقى جميع الحقوق والملكيات والفوائد ملكاً لنور أو لتلك األطراف الثالثة.

التعامالت المبرمة من خالل النظام االلكتروني
 10-3تخضع لهذه الشروط واألحكام العقود المنشأة عبر موقعنا االلكتروني والنظام االلكتروني أو نتيجة زيارات قمت بها.
التغيرات الدورية في موقعنا االلكتروني
 11-3نسعى لتحديث موقعنا االلكتروني بشكل دوري وقد تلجأ لتغيير المحتوى في أي وقت كان .إذا دعت الحاجة قد نلجأ إلى تعليق

الوصول إلى موقعنا االلكتروني أو إغالقها أبدياً .قد تكون أي من المواد الموجودة على موقعنا االلكتروني منتهية الصالحية في أي
وقت كان ولسنا ملزمين بتحديث تلك المواد.

 12-3تقدم المعلومات المعروضة على موقعنا االلكتروني بدون أية ضمانات أو شروط أو كفاالت على دقتها.

الفيروسات والقرصنة والجرائم األخرى
 13-3تلتزم بعدم إساءة استخدام موقعنا االلكتروني من خالل التعمد بتقديم فيروسات أو أحصنة طروادة أو دود الكتروني أو قنابل منطقية
أو أية مواد أخرى مؤذية أو مضرة الكترونياً.

تلتزم بعدم محاولة الحصول على وصول غير مصرح به إلى موقعنا االلكتروني أو المخدم الذي يخزن عليه موقعنا االلكتروني أو أي مخدم
أو حاسوب أو قاعدة بيانات تتصل بموقعنا االلكتروني .وتلتزم بعدم مهاجمة موقعنا االلكتروني من خالل هجمات منع الخدمات أو
هجمات منع الخدمات الموزعة.
 14-3إن خرقك لهذا الشرط هو جريمة جزائية .وسنقوم باإلبالغ عن أي خرق مشابه إلى السلطات الشرطية المعنية ونتعاون معها من خالل
اإلفصاح عن هويتك لها .في حال وقوع مثل هذا الخرق يتوقف حقك في استخدام موقعنا االلكتروني فو اًر.

 15-3لسنا مسؤولين عن أية خسائر أو أضرار تنتج عن هجمات منع الخدمات أو الفيروسات أو أية مواد مضرة الكترونياً قد تصيب معدات

حاسوبك أو برامجك الحاسوبية أو بياناتك أو أية ملكية لك نتيجة استخدامك موقعنا االلكتروني أو تنزيلك أي مواد تنشر عليه أو على

أي موقع الكتروني يتصل به.

المعلومات التي تخصك وتخص زياراتك إلى موقعنا االلكتروني
 16-3نقوم بمعالجة المعلومات التي تخصك بموجب سياسة الخصوصية الخاصة بنا والمذكورة على موقعنا االلكتروني .توافق من خالل
استخدامك موقعنا االلكتروني على تلك المعالجة وتكفل دقة كل المعلومات التي تقدمها.
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 17-3قد نحصل على معلومات تخص استخدامك العام لالنترنت من خالل استخدام ملف كوكيز يخزن على القرص الصلب لحاسوبك.
تحتوي الكوكيز على معلومات تنقل إلى القرص الصلب لحاسوبك .وتساعدنا تلك المعلومات على تحسين موقعنا وعلى تقديم خدمات
أفضل وأكثر خصوصية .توافق من خالل استخدام موقعنا االلكتروني على استخدام الكوكيز.
 18-3يحق لك رفض قبول الكوكيز بتفعيل الخيار الموجود على متفصح االنترنت الذي تستخدمه والذي يسمح لك برفض الكوكيز .ولكن
إذا فعلت هذا الخيار قد ال تتمكن من الوصول إلى أجزاء معينة من الموقع .يقوم نظامنا بإصدار الكوكيز عند تسجيل دخولك إلى

موقعنا إال أذا عدلت متصفحك لعدم قبول الكوكيز.

اإلشارة إلى موقعنا االلكتروني
 19-3يحق لك اإلشارة إلى صفحتنا الرئيسية بشرط أن يكون ذلك بطريقة عادلة وقانونية وال تضر بسمعتنا أو تستغلها ولكن ال يحق لك
اإلشارة إليها بطريقة تقترح أي شكل من االرتباط أو الموافقة أو التشجيع غير الموجود من قبلنا.
 20-3تلتزم بعدم اإلشارة إلى أي موقع ال تمتلكه.
 21-3ال يوضع موقعنا االلكتروني في واجهة أي موقع آخر ويتوجب عليك عدم عمل أي إشارة إلى أي جزء من موقعنا االلكتروني باستثناء
الصفحة الرئيسية .نحتفظ بالحق في سحب تصريح اإلشارة االلكترونية بدون أي إشعار .ويجب أن يلتزم الموقع الذي تقوم تشير منه

إلى موقعنا االلكتروني بكل نواحيه بمعايير المحتوى المحددة في سياسة االستخدام المسموح الخاصة بنا والمذكورة على موقعنا
االلكتروني.

 -4تعليمات حجز الطلب
 1-4يمكنك إعطاؤنا تعليمات بحجز طلبات بصورة شفهية أو الكترونية أو خطياً.
 2-4األشخاص الوحيدون المصرحون بإعطائنا التعليمات بالنيابة عنك هم من تبلغنا عنهم خطياً واذا لم نتلقى إشعا اًر خطياً بتغييرهم ال نكون
ملزمين بالقيام بذلك التغيير حتى نتلقى اإلشعار ،ونحتفظ بالحق بطلب تأكيد ذلك األمر قبل االلتزام به أينما وجدنا ذلك مناسباً.

 -5التسليم والدفعات
 1-5في حالة التداول اآلني تسدد قيمة العملة المباعة بالكامل في الحساب المخصص للعميل بما يتجاوز وقت إغالق األعمال في يوم
العمل التالي.
 2-5في حال التداول اآلجل تسدد فو اًر (في األحوال العادية خالل  24ساعة بعد وضع األمر إال إذا تم االتفاق على غير ذلك) في الحساب
المخصص للهامش وبمبالغ واضح الهامش المحدد بموجب المادة  2-6أو أي نسبة أخرى نحددها بتقديرنا الخاص وتسدد أي رصيد

متبقي من العملة المباعة في الحساب المخصص للعميل بما ال يتجاوز يوم عمل واحد قبل تاريخ القيمة لذلك التداول اآلجل.
 3-5ال تقبل نور أي مسؤولية في حال أرسل العميل العملة إلى حساب العمالت المخصص المنفصل الخاطئ.
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 4-5جميع الدفعات المسددة من قبلك بموجب هذه الشروط واألحكام خالية من وبدون أي تعويض أو قيود أو مطالبات مقابلة أو خصم .نقيد
جميع الدفعات المستحقة لك بالكامل بموجب هذه الشروط واألحكام باستثناء ما يفرضه القانون من خصومات تشمل على سبيل المثال
ال الحصر الخصومات والتعويضات الخاصة بأية التزامات ضريبية.
 5-5حددت المصارف أوقات توقف الستالم وارسال الدفعات االلكترونية .ال نقبل أي مسؤولية عن أي ظروف ترتبط بوصول األموال أو
تعليمات التسديد بعد أوقات اإليقاف ذات الصلة.
 6-5يحق لنا االستيالء على أية مبالغ مسددة من قبلك بموجب عقد ما (سواء بشكل سند مالي أو غير ذلك) في حال تحملنا أي التزام
بخصوص أي تداول أو في حال عدم قدرتك على تسديد المبالغ المستحقة لنا أو في حال خرق أي من هذه الشروط واألحكام.

 7-5يحق لنا في حال فشلك في تسديد أية دفعات مستحقة لنا تحميلك فائدة تبلغ نسبتها  %10سنوياً.
 8-5يحق لنور بتقديرها الخاص تسديد دفعات لممثلي طرف ثالث.
 9-5ال نلتزم بتسديد أي فائدة على أي هوامش أو مبالغ للعميل نحتفظ بها بالنيابة عنك.

 -6الهامش
 1-6يحق لنا بتقديرنا المطلق في أي وقت قبل أو بعد موافقتنا الدخول في عقد كما هو محدد في المادة  2-5أعاله أن نطلب منك تزويدنا
بالهامش .تقر أن هذه األموال لن تخضع عموماً لقواعد أموال العميل وتوافق على أن تطبق المبادئ المحددة في المادة .6
 2-6نعتمد وبشكل منطقي في تقدير المبلغ المطلوب كهامش على تقديرنا لتحديد مخاطر التداول ونطلب المبلغ المناسب باعتبار أن تحديد
المخاطر هو هامش التداول.
 3-6نحتفظ بالهامش بشكل وديعة لك في الحساب المخصص للعميل .هذا يعني أنك ال تزال المالك المستفيد من تلك األموال حتى أي وقت
كان نتحمل فيه أية تكاليف أو خسائر أو التزامات تتصل أو تنشأ عن عقدك/عقودك ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر
االلتزامات التي نتحملها مع متعاملي العمالت ومؤسسات الصرف والوسطاء والمصارف أو أي مؤسسة مشابهة من الطرف الثالث.

عندها نصبح المالك المستفيد من ذلك الجزء من األموال المحتفظ بها كهامش التي تساوي تكاليفنا أو خسائرنا أو التزاماتنا بدون

الحاجة إلى أي إشعار أو طلب.

 4-6نحتفظ بالحق في عمل طلب هامش إلعادة وضع الهامش حسب مستوى النسبة المئوية األصلي المتفق عليه للتداول المعني إذا انخفض
الهامش بشكل كبير تحت المستوى المقبول لذلك التداول.

 5-6يتم سداد كل طلبات الهامش خالل أربع وعشرين ساعة من أول مرة نبلغك فيها بطلب الهامش.
 6-6يؤول الهامش تلقائياً إلينا في أي من الظروف التالية:
 1-6-6بتاريخ القيمة.
 2-6-6إذا خرقت أي من الشروط الجوهرية لهذه الشروط واألحكام.
 3-6-6في الظروف المحددة في المادة  5-1-7أدناه.
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 7-6نقوم أيضاً بتسوية أي هامش/هوامش أو أية أموال أخرى نحتفظ بها بخصوص أي من عقودك لتغطية أية تكاليف و/أو خسائر
و/أو التزامات نتحملها فيما يتصل أو ينشأ عن أي عقد آخر تملكه معنا.

 -7اإلخالل والفسخ
 1-7يحق لنا إغالق كل أو جزء من أي تداول من السوق و/أو فسخ أي عقد بدون أي إشعار في حال:
 1-1-7فشلت في تسديد أية دفعات عن إحدى الخدمات عند استحقاقها بموجب هذه الشروط واألحكام.
 2-1-7قمت بخرق جوهري لهذه الشروط واألحكام أو فشلت بااللتزام بالتزاماتك المتعلقة بتداول ما.
 3-1-7خرقت أي قانون أو أنظمة أو قوانين تنظيمية.
 4-1-7أصبح من غير القانوني أن نستمر في تقديم الخدمات.
 5-1-7أصبحت غير قادر على تسديد ديونك عند استحقاقها أو كان لديك عريضة إفالس مقدمة ضد تلك الديون أو قدمت استمارة
تسوية أو تدابير إلى مقرضي تلك الديون أو أوقفت أو هددت بإيقاف أعمالك أو جزء منها.

 6-1-7في األحوال المحددة أعاله أو أي شيء مماثل لها يقع بموجب قوانين أي تشريع نافذ.
 7-1-7اعتبرنا بتقديرنا الخاص أن أهليتك االئتمانية أضعف فورياً بعد أي من األحوال المخصصة التالية( :أ) إذا تكافلت أو انضممت
إلى أو اندمجت مع أو في أو نقلت كل أو جوهرياً كل أمالكك (أو أي جزء جوهري من أمالكك التي تكون العمل التجاري الذي تقوم

به) إلى أو أعدت هيكلية أو أعدت تأسيس أو أعدت التكوين مع شخص آخر أو كشخص آخر أو (ب) إذا استحوذ أي شخص أو
مجموعة من األشخاص (سواء في تعامل واحد أو أكثر) على ملكية مفيدة في أعمالك التجارية أو (ت) إذا منح أي شخص أو مجموعة
من األشخاص (سواء في تعامل واحد أو أكثر) بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل ترتيبات تعاقدية تأثي اًر جوهرياً على أعمالك.

 8-1-7أي حال نعبرها منطقياً على أنها قد تسبب في حال استمرت هذه االتفاقية خرقاً ألية قوانين أو أنظمة نافذة أو معايير حسنة
ألساليب السوق.
 2-7إذا علمت بوقوع أي من الحاالت المشار إليها في المادة  7هذه يتوجب عليك إبالغنا خطياً وفورياً.

 -8تحديد المسؤولية
 1-8تحدد الشروط التالية كامل مسؤوليتنا تجاهك عن أية خسائر أو تكاليف (تتضمن التكاليف القانونية) أو األضرار أو النفقات أو الضرائب
أو األجور أو أي التزامات أخرى (المشار إليها فيما يلي باسم "المطالبة") باستثناء ما يلي:
 1-1-8الموت أو اإلصابة الشخصية التي يسببها إهمالنا.
 2-1-8إهمال من نلتزم قانونياً تجاههم ويسببون الموت أو اإلصابة الشخصية.
 3-1-8التحريف والتزييف الصادر عنا .وتكون المسؤولية غير محدودة عن كل ما سبق.
 2-8يعتمد تحديد واستثناء المسؤولية على أساس إدراكك لتقلب سوق العمالت األجنبية.
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 3-8تعتبر مسؤوالً عن أية خسائر يتم تحملها بخصوص تعامالت الدفعات غير المرخصة التي تنشأ عن أي مما يلي:
 1-3-8استخدام تعليمات دفعات حساب ضائع.
 2-3-8فشلك في حماية الخصائص األمنية المخصصة لمعلومات حسابك.
 4-8لسنا مسؤولين عن أية مطا لبة تنشأ عن تقلب العملة بين تأكيد األمر وتاريخ القيمة أو تنتج عن عدم التزامك بهذه الشروط واألحكام أو
تنتج عن فشل أو تأخير أي طرف ثالث في إرسال أو تقديم أو تسليم أي خدمة.
 5-8لسنا مسؤولين عن الخسائر غير المباشرة أو خسائر األرباح أو زمن اإلدارة أو العقود أو الشهرة التجارية أو المدخرات المتوقعة حتى
لو كان من الممكن منطقياً توقع تلك الخسارة.
 6-8مع مراعاة شروط المادة  8هذه ،ال يتجاوز إجمالي مسؤوليتنا لك عن أية مطالبة كامل العملة المباعة المسددة من قبلك فيما يخص
األمر الذي ينتج المطالبة أو مبلغ  500000درهم إماراتي في حال عدم وجود أمر تعتمد عليه المطالبة.
 7-8تلتزم بتعويضنا واالستمرار في تعويضنا عن جميع الخسائر (تشمل التكاليف القانونية الخاصة بالمحامين والعميل) وااللتزامات التي

نتحملها أثناء تقديم الخدمات لك أو في تنفيذ حقوقنا بموجب هذه الشروط واألحكام وخصوصاً الخسائر وااللتزامات التي نتكبدها
نتيجة أي مما يلي:

 1-7-8أي فشل في تسديدك ألي مبلغ مستحق بموجب عقد أو خرق لهذه الشروط واألحكام.
 2-7-8تنفيذنا لتعليماتك.
 3-7-8تنفيذنا لحقوقنا بموجب المادة  1-7أعاله ولكن في هذه الحالة يحق لنا كبديل لحقنا في الحصول على تعويض خصم أية
مبالغ تدين بها لنا من أية أموال نحتفظ بها بالنيابة عنك في حسابك.

 -9الكفاالت والتمثيالت والتعهدات
 1-9تكفل وتمثل لنا بصورة مستمرة كالً مما يلي:
 1-1-9أن كافة المعلومات التي تقدمها لنا كاملة وصحيحة ودقيقة وغير مضللة بأي مادة كانت.
 2-1-9أن جميع األوامر صادرة بموجب تداول أو أعمال العميل.
 3-1-9أن األوامر تصدر ألغراض تجارية بحتة وليس بغرض المضاربة بالعمالت أو لغرض أعمال االستثمار.
 4-1-9أنك تتصرف بصفة ُموكل وليس كوكيل أو ممثل لطرف آخر.
 5-1-9أنك غير ممنوع بموجب أي قيود قانونية أو بموجب أي قانون أو أنظمة من إيفاء التزاماتك بموجب هذه الشروط واألحكام
وأية تعامالت ذات صلة نقوم بإجرائها.
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 6-1-9أنك تمتلك كافة الموافقات الضرورية والصالحية للدخول في اتفاقية بموجب هذه الشروط واألحكام واصدار األوامر أو
التعامالت األخرى التي تصدر عن تلك األوامر (واذا كان العميل شركة أنك مخول أصوالً وتمتلك كافة الصالحيات أو المؤسساتية
أو غيرها بموجب وثائق الشركة التأسيسية والتنظيمية).

 7-1-9أنك تلتزم بكافة القوانين واألنظمة وشروط تنظيم الصرف وشروط التسجيل ذات الصلة.
 8-1-9أن جميع األوامر تصدر أثناء عملك أو تداولك االعتيادي وتكون ألغراض تجارية أو استثمارية فقط وليس بغرض المضاربة

بالعمالت.

 9-1-9أنك تتحمل مخاطر وملكية العملة المشتراة نتيجة تسديدك كامل قيمة العملة التي تم بيعها حسب تعليماتك الواردة في األمر
ذو الصلة.
 2-9تتعهد إن كنت شرك ًة بإبالغنا فو اًر بأي تغييرات في ملكية شركتك تزيد عن نسبة .%10

 -10القوانين الناظمة

 1-10تخضع للقوانين الناظمة أية تعامالت تحويل أموال يتم إجراؤها من قبلنا.
 2-10إذا احتجت لمعلومات حول القوانين الناظمة أو لديك أية استفسارات تخص تأثير القوانين الناظمة على حقوقك والتزاماتك بموجب هذه
الشروط المتعلقة بالتعامالت يتم إرسال تلك األسئلة إلى فريق االمتثال لدينا مباشرًة.

 -11تسجيل محادثاتنا وحفظ التسجيالت
 1-11توافق على حقك في تسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري بينك وبيننا وعلى استخدام تلك التسجيالت أو الوثائق المدونة لتلك
التسجيالت كدليل في أي نزاع أو نزاع متوقع.

 -12القوانين الناظمة لتبييض األموال
 1-12لالمتثال بقواعد تبييض األموال واألنظمة المرتبطة بها قد يكون من الضروري أن نحصل منك ونحتفظ بأدلة حول هويتك الشخصية
(أو مديرين من شركتك) في سجالتنا .إذا لم نستلم أدل ًة كافية ال يمكننا قبول تعليماتك.
 2-12كما أننا أيضاً ملزمين باإلبالغ عن أي شكوك معقولة حول التعليمات المستلمة والتعامالت والنشاطات للسلطات المختصة .وقد يؤثر
هذا في عالقتنا معك فيما يتعلق بالخصوصية .إذا طلب منا بموجب التشريعات (وتشمل القوانين الناظمة لتبييض األموال وقواعد
القانون الجنائي) االمتناع عن التواصل معك و/أو معالجة تعليماتك ،ال نتحمل أية مسؤولية عن تابعات منعنا من القيام بذلك.

 3-12تقر أن الهوامش والضمانات وأية أموال تزودنا بها نظيفة وشفافة وخالية من الديون ومن أصل غير جنائي وتقر أننا نسعى لاللتزام
بجميع قوانين وأنظمة مكافحة تبييض األموال .وفي سبيل توسيع هذه الجهود تمثل وتوافق على أن تلك األموال التي تستخدمها في
االستثمار أو تغطية التزاماتك بهذا الخصوص ليست في أي جزء منها ناشئة عن أو مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بأي نشاط

قد يخالف أي قوانين وأنظمة نافذة تشمل قوانين وأنظمة مكافحة تبييض األموال حول العالم.
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 4-12تلتزم بكل األوقات بتقديم شروط "اعرف عميلك" وتوافق أيضاً على تزويدنا بأية معلومات إضافية قد تكون مطلوبة منطقياً لالمتثال

بالقوانين النافذة وأية استفسارات "اعرف عميلك" قد نطلبها .توافق على أنه في حال فشلك بتزويدنا بتلك المعلومات كما طلب منك

خالل  10أيام من تاريخ الطلب ،أنه يحق لنا أينما كان ذلك قابالً للتطبيق الحصول على تلك المعلومات من مصرفك/مصارفك

لتزويدنا بتلك المعلومات متى طلبنا ذلك من تلك المصارف بعد تزويدها بنسخة موقعة من هذه االتفاقية .توافق على إبالغنا فورياً

حول أي تغيير يخص التمثيالت والكفاالت المتضمنة في هذه المادة.

 -13حماية البيانات
 1-13بمشاركتك في التعامالت بموجب هذه الشروط واألحكام تلتزم بتزويدنا بمعلومات شخصية.
 2-13نتولى إدارة البيانات ألغراض تطبيق تشريعات حماية بالبيانات المذكورة أعاله وترسل أية استفسارات حول استخدامنا للبيانات الشخصية
إلى مسؤول امتثال البيانات لدينا.

 3-13توافق على معالجتنا لجميع تلك المعلومات ألغراض تقديم الخدمات بموجب هذه الشروط واألحكام وألغراض إدارة العالقة بيننا وبينك.
 4-13قد نستخدم و/أو نفصح عن تلك المعلومات ألي من شركائنا ألغراض المبيعات والتسويق إال إذا أبلغتنا باعتراضك على هذا خطياً.

 -14حقوق الملكية

 1-14تقر وتوافق على أننا و/أو الجهات المرخصة منا تملك جميع حقوق الملكية الفكرية في الخدمات.
 2-14باستثناء ما هو مذكور صراحة في هذه االتفاقية ،ال تمنحك هذه الشروط واألحكام أي حقوق في براءات االختراع أو حقوق النسخ أو

حقوق قواعد البيانات أو أسرار التجارة أو األسماء التجارية أو العالمات التجارية (سواء المسجلة أو غير المسجلة) أو أي حقوق أو

تراخيص أخرى تتعلق بالخدمات.

 3-14نؤكد على أننا نملك جميع الحقوق الخاصة بالخدمات الضرورية لمنح جميع الحقوق التي تدعي منحها بموجب هذه الشروط واألحكام.

 -15السرية
 1-15قد يعطى أي من الطرفين الوصول لمعلومات سرية من الطرف اآلخر للوفاء بالتزاماته بموجب هذه الشروط واألحكام .ال تتضمن
المعلومات السرية ألي من الطرفين معلومات:
 1-1-15معروفة أو قد تصبح معروفة للعموم إال من خالل أي إجراء أو حذف من الطرف المستلم.
 2-1-15كانت بحوزة الطرف اآلخر أصوالً قبل اإلفصاح عنها.
 3-1-15تم اإلفصاح عنها أصوالً للطرف المستلم من قبل طرف ثالث بدون وجود قيود على اإلفصاح.
 4-1-15تم تطويرها بشكل مستقل من قبل الطرف المستلم ويمكن أن يتم تثبيت تطويره المستقل بأدلة خطية.
 5-1-15مطلوب اإلفصاح عنها وفق القانون من قبل أي محكمة ذات صالحيات مختصة أو أي لجنة إدارية أو تنظيمية.
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 2-15يلتزم كل من الطرفين بالحفاظ على سرية المعلومات السرية للطرف اآلخر وعدم اإلفصاح عن المعلومات السرية للطرف اآلخر إال
بحكم القانون إلى أي طرف ثالث أو استخدام المعلومات السرية للطرف اآلخر ألي أغراض إال للوفاء بالتزاماته أو تنفيذ حقوقه
بموجب هذه الشروط واألحكام.
 3-15يلتزم كل طرف باتخاذ كافة اإلجراءات المعقولة لضمان عدم اإلفصاح عن أو توزيع المعلومات السرية الخاصة بالطرف اآلخر والتي
له حق الوصول إليها من قبل موظفيه أو وكالئه فيما يشكل خرقاً لهذه الشروط واألحكام.
 4-15ال يعتبر أي من الطرفين مسؤوالً عن أية خسائر أو تدمير أو تعديل أو إفصاح عن المعلومات السرية يتم من قبل طرف ثالث.
 5-15يستمر نفاذ المادة  15هذه لما بعد فسخ هذه الشروط واألحكام بين نور والعميل كيفما نشأت.

 -16أحكام عامة
 1-16التنازل :ال يكون التنازل عن أي حق بموجب هذه الشروط واألحكام نافذاً إال إذا كان خطياً ويطبق فقط على الطرف المرسل له
التنازل وحسب الظروف التي أعطي من أجلها.

 2-16باستثناء ما ذكر غير هذا صراح ًة ،تعتبر الحقوق الناشئة بموجب هذه الشروط واألحكام تراكمية وال تستثني الحقوق الممنوحة بموجب
القانون.
 3-16القوة القاهرة :ال نتحمل أي مسؤولية تجاهك بموجب هذه الشروط واألحكام إذا تأخرت نور أو منعت من تلبية التزاماتها بموجب هذه
الشروط واألحكام أو منعت من إجراء أعمالها بسبب إجراءات أو أحداث أو أخطاء أو حوادث تقع خارج سيطرتها المعقولة وتشمل

على سبيل المثال ال الحصر اإلضرابات أو اإلغالقات أو أي نزاعات صناعية أخرى (سواء كانت تشمل عاملينا أم عاملي أي طرف
آخر) أو فشل خدمات مرافق معينة أو خدمات النقل أو شبكة االتصاالت الهاتفية أو القضاء والقدر أو الحروب أو الشغب أو

العصيان المدني أو األضرار المتعمدة أو االلتزام بأي قوانين أو أوامر أو قواعد أو أنظمة أو تعليمات حكومية أو الحوادث أو تعطل
المعامل أو المعدات أو الحرائق أو الفيضانات أو العواصف أو فشلنا أو فشل مقاولينا من الباطن بشرط إبالغنا لك بخصوص تلك
األحداث ومدتها المتوقعة.

 4-16التقسيم :في حال وجدت أي محكمة أو لجنة إدارية ذات صالحيات مختصة أي فقرة (أو جزء من فقرة) من هذه الشروط واألحكام
على أنها باطلة أو غير نافذة أو غير قانونية ،تبقى باقي الفقرات سارية المفعول.

 5-16إذا كان من الممكن ألي فقرة باطلة أو غير نافذة أو غير قانونية أن تكون صالحة أو نافذة أو قانونية إذا حذف جزء منها ،تطبق
الفقرة بأي تعديل ضروري لتفعيل النية التجارية للطرفين.

 6-16االتفاقية بالكامل :تؤلف هذه الشروط واألحكام وأي وثائق يشار إليها فيها كامل االتفاقية بين الطرفين وتلغي أية ترتيبات أو تفاهمات
أو اتفاقيات بينهما بخصوص الموضوع الذي تغطيه.

 7-16يقر كل من الطرفين ويوافق على أنه بإبرامه هذه االتفاقية ال يعتمد على أي تعهد أو وعود أو ضمانات أو تصريحات أو تمثيالت أو
كفاالت أو تفاهمات (سواء كانت خطية أم ال) ألي شخص كان (سواء كان طرفاً في هذه الشروط واألحكام أم ال) تتعلق بموضوع
هذه االتفاقية باستثناء ما يتم تحديده صراح ًة في هذه الشروط واألحكام.
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 8-16النقل :تلتزم باالمتناع بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة منا عن التنازل عن أو نقل أو تكليف أو المقاولة من الباطن أو
التعامل بأي صورة أخرى مع أي وكل حقوقك والتزاماتك بموجب هذه الشروط واألحكام.

 9-16النقل :يحق لنا في أي وقت التنازل عن أو نقل أو تكليف أو المقاولة من الباطن أو التعامل بأي صورة كانت مع كل أو أي من
حقوقنا أو التزاماتنا بموجب هذه الشروط واألحكام.
 10-16ال شراكة وال وكالة :ال يوجد في هذه الشروط واألحكام ما يقصد به أو يعمل على إنشاء شراكة بين الطرفين أو يفوض أياً من
الطرفين بالتصرف كوكيل للطرف اآلخر وال يملك أي من الطرفين صالحية التصرف باسم أو بالنيابة عن الطرف اآلخر أو إلزامه

بأي صورة كانت (تشمل على سبيل المثال ال الحصر إنشاء أي تمثيل أو كفالة أو امتالك أي التزامات أو مسؤوليات وممارسة أية

صالحيات أو حقوق).

 11-16حقوق الغير :ال تمنح هذه الشروط واألحكام أي حقوق ألي شخص أو طرف (غير طرفي هذه الشروط واألحكام وأينما أمكن تطبيقه
خلفهما والمتنازل لهم أصوالً) بموجب العقود.

 12-16اإلشعارات :يتم تسليم أي إشعار يطلب إرساله بموجب هذه الشروط واألحكام باليد أو يرسل ببريد الدرجة األولى المدفوع مسبقاً أو

بريد الشحن المسجل إلى الطرف اآلخر على عنوانه المحدد في هذه الشروط واألحكام أو في استمارة الطلب أو أي عنوان آخر يقوم
ذلك الطرف باإلبالغ عنه لتلك األغراض أو يرسل بالفاكس إلى رقم فاكس الطرف اآلخر المحدد في هذه الشروط واألحكام.

 13-16يعتبر اإلشعار المسلم باليد على أنه تم استالمه عند تسليمه (أو في حال لم يكن التسليم خالل أوقات العمل ،في الساعة  9صباحاً
من أول يوم عمل يلي التسليم) .ويعتبر اإلشعار الذي يحمل عنواناً صحيحاً والمرسل ببريد الدرجة األولى المدفوع مسبقاً أو ببريد
الشحن المسجل على أنه تم استالمه في الوقت الذي ينبغي فيه تسليمه ضمن الظروف العادية للبريد .ويعتبر اإلشعار المرسل

بالفاكس على أنه تم استالمه في وقت اإلرسال (حسبما يظهر على المستند المطبوع المؤرخ الذي يقدمه المرسل).
 14-16القوا نين والصالحيات الناظمة :تنظم وتؤول هذه الشروط واألحكام وأي نزاعات أو مطالبات تنشأ عنها أو بما يتصل بها أو عن أو
بما يتصل بموضوعها أو صياغتها (وتشمل النزاعات أو المطالبات غير التعاقدية) بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.

يوافق الطرفان بشكل نهائي على أن محاكم اإلمارات العربية المتحدة تملك الصالحية الحصرية في تسوية أية نزاعات أو مطالبات
تنشأ عن أو تتصل بهذه الشروط واألحكام أو موضوعها أو صياغتها (وتشمل النزاعات أو المطالبات غير التعاقدية).

اإلقرار والتوقيع
يصادق ويوافق الموقع أدناه على أن الغرض من الطلب أعاله هو فتح حساب لدى نور كابيتال ش.م.خ التي تعمل بموجب الرخصة التجارية
رقم  ،1003525والتي يقع عنوانها الرئيسي في الطابق الرابع ،مبنى دار السالم ،شارع الكورنيش ،أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،و /أو
أي من الشركات التابعة لها و /أو شركاتها الفرعية (المشار إليها فيما يلي باسم "نور") ،وأن هذا الحساب ينظم بموجب الشروط واألحكام
المحددة ضمن اتفاقية العميل الخاصة بنور .ويشهد الموقع أدناه على أنه/أنها استلم نسخة من اتفاقية العميل واتفاقية الخدمات االلكترونية
والتداول االلكتروني وتصريح اإلفصاح عن المخاطر وشروط العمل الخاصة بنور وأنه قرأها وفهمها ويوافق على أن كافة الشروط واألحكام
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الموجودة فيها تنظم عالقته/عالقتها التجارية مع نور .يوافق ويفهم الموقع أدناه أن نور تحتفظ بالحق في تعديل أي وجميع االتفاقيات في أي

وقت باإلبالغ المناسب.

يصادق ويوافق الموقع أدناه على أن المعلومات أعاله كاملة ودقيقة ويشهد على أن التوقيع أصلي وأن أية صور ضوئية تتضمن نسخ تأكيد
وثائق الهوية المقدمة غير معدلة وأنها نسخ حرفية عن األصول ذات الصلة .يفوض الموقع أدناه بموجبه نور للتأكد من أي وجميع المعلومات

السابقة من خالل أي طرق تراها نور مناسبة.

ويمثل الموقع أدناه أيضاً على أنه/أنها يبلغ  21عاماً أو أكثر وعلى أن المعلومات المقدمة في طلب هذا الحساب صحيحة ودقيقة.
ويتعهد/تتعهد بإبالغ نور بأي تغييرات جوهرية في هذا الطلب خطياً .ويؤكد/تؤكد عدم خرق أي قوانين ناظمة لبلد إقامته/إقامتها بالتداول مع
نور .وتحتفظ نور بالحق ولكن ليست ملزمة بالتأكد من دقة المعلومات المقدمة واالتصال بأية مصارف أو وكاالت أو أية جهة أخرى يشار
إليها في هذا الطلب حسبما تجده ضرورياً.

المتداول
االسم:
التوقيع:
التاريخ:
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