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توكیل التداول التقدیري/تفویض
.بالكاملإدخال البیانات التالیة أدناه یلزم

رقم الحساب

اسم المستخدم

اسم العمیل

، حیث یتمتع بسلطات وصالحیات كاملة للدخول في ")الوكیل("دناه ووكیلھ العادي أالُموقعبصفتھ ممثل أدناه بموجب ذلك بتفویضالُموقعیقوم 
وتسلیم، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر من خالل االستثمارات في المنتجات االستثماریة المدارة أو بخالف ذلك، عقود ) بما في ذلك البیع القصیر(العقود الخاصة بشراء واستالم وبیع 

والخیارات الموجودة في عقود العمالت األجنبیة وغیرھا من الخیارات والعقود اآلجلة األخرى المترتبة على ذلك واألوراق المالیة واألسھم والدیون واالستثمارات المرتبطة بھا العمالت األجنبیة
FX Solutionsمع شركة ") الحساب("على المكشوف أو غیر ذلك، في حساب واحد أو أكثر ") العقود"التي ُیشار إلیھا معًا باسم ( UK")FX Solutions.("

أدناه بنفس الُموقعبموجب ذلك باتباع إرشادات وتعلیمات الوكیل؛ ویتم تفویض الوكیل بالتصرف نیابة عن FX Solutionsفي كل ھذه المعامالت، باإلضافة إلى قرارات اإلدارة المرتبطة بالحساب، یتم تفویض 
ال .أو إدارة الحساب/أدناه تمامًا فیما یتعلق بھذه المعامالت، وإجراء وتلقي التسلیمات وفیما یتعلق بكل األمور األخرى الضروریة أو العرضیة بالنسبة لتدعیم والُموقعیة والنفاذ كما ھو الحال مع الطریقة وبنفس الصالح

FXأدناه أن الُموقعیفھم .مسئولیة أفعال الوكیل أو إھمالھFX Solutionsأدناه مطلقًا أن یحّمل الُموقعول أي مسئولیة عن اتباع إرشادات وتعلیمات الوكیل، وال یحاFX Solutionsتتحمل  Solutions ،ال تصادق
أدناه أو تجاه أي شخص یرفع دعوى من خالل الُموقعتجاه من أي وكل المسئولیات FX Solutionsأدناه بموجب ذلك بإعفاء الُموقعیقوم .سواء بشكل ضمني أو غیر ذلك، على طرق التشغیل الخاصة بھذا الوكیل

باتباع إرشادات وتوجیھات الوكیل، أو عن أي مسألة تنشأ من العالقة القائمة بینFX Solutionsأدناه فیما یتعلق باألضرار أو الخسائر أو األرباح المفقودة التي یتم تكبدھا أو ُیّدعى أنھ تم تكبدھا نتیجة لقیام الُموقع
FXأدناه على إبراء ذمة الُموقعیوافق .عن أي وكل الخسائر واألضرار والدیون والنفقات، أیًا كان نوعھا وطبیعتھا، التي تنشأ من ذلكFX Solutionsأدناه بتعویض الُموقعأدناه، ویقوم الُموقعالوكیل و

Solutionsما یتعلق بأي وكل أفعال وممارسات الوكیل والوكیل العادي بخصوص ھذا الحساب، بما في ذلك كل الخسائر التي تنشأ من ذلك وتعویضھا عن أي مصروفات أو أضرار أو التزامات تتكبدھا ھي فی
.وأرصدة المدین المستحقة نتیجة ذلك

FXإشعار كتابي مقدم إلى شركة أدناه أو شخص مفوض بالنیابة عنھ، عن طریق الُموقعھذا التفویض مستمر ویظل ساریًا بشكل كامل حتى یتم إلغاؤھا بواسطة  Solutionsال یسري ھذا .مدیر االمتثال:، تنبیھ
FXاإللغاء إال بعد االستالم الفعلي لھ من جانب  Solutionsدة على شركة یعود ھذا التفویض بالنفع والفائ.، كما أنھ ال یؤثر بأیة شكل من األشكال على أي التزام ینجم عن المعامالت التي تم بدؤھا قبل استالمھFX

Solutionsتكون نصوص ھذا التفویض بجانب، كما أنھا ال تحد من أو تقّید، أي حق یجوز لشركة .وخلفائھا ومفوضیھاFX Solutions ذلك،علىعالوة.أدناهالُموقعالحصول علیھ بموجب أي اتفاقیة مبرمة مع
FXشركةتفویضیتم Solutionsالمستندة إلى جدول الرسوم الوساطةأو عموالت/رسوم إدارة ورسوم الحوافز والرسوم االستشاریة وكلللوكیل مبلغوالسدادأدناه،الُموقعحسابمنللخصمأیضًاوتوجیھھا

وتقع على عاتق العمیل مسئولیة مراقبة .تقیید أو مراقبة ھذه الرسومأي مسئولیة عن FX Solutionsُیعتبر الوكیل والعمیل ھما المسئوالن الوحیدان عن تحدید الرسوم والعموالت، وال تتحمل شركة .الموضح أدناه
FXیمكن لشركة .عن أي تداول مشكوك في وقت مناسبFX Solutionsالتداول في حسابھ وإبالغ  Solutions تعویض الوسیط المعرِّف أو مستشار التداول عن تقدیم األعمال إلىFX Solutions. الُموقعیوافق

FXب ذلك على تعویض وإبراء ذمة أدناه بموج Solutionsوالشركات التابعة لھا وموظفیھا عن ومن أي خسارة أو أضرار أو نزاع ینشأ من أو یتعلق بحساب وسداد ھذه الرسوم والعموالت.

أدناه في العنوان المشار إلیھ في مستندات الُموقعھا إلى الوكیل في العنوان الموضح لھذا الحساب وإلى كل البیانات واإلشعارات والمراسالت، وما شابھھا من مواد یتم إنشاؤھا في ھذا الحساب، یتم إرسالھا أو إعطاؤ
.أدناه بتحدیده بعد ذلك في صیغة كتابیةالُموقعالحساب الخاصة بالعمیل، أو إلى شخص أو عنوان آخر حسبما یقوم 

FX Solutionsأدناه بتزوید شركة الُموقعباإلضافة إلى ذلك، یقوم  UKأدناه والتي الُموقعبنسخة من أي مستند كشف أو اتفاقیة الحساب المدار أو غیرھا من المواد األخرى التي یتم توقیعھا بواسطة وبین الوكیل و
.تتعلق بنصائح الوكیل فیما یتعلق بالحساب

جولة دوران لوط10000في كل ) دوالر أمریكي($:العمولة)إلى أسھم العمیلیتم سدادھا شھریًا استنادًا(سنویًا % ةرسوم إدار

)العقود الفروقیة(تداول لكل عملیة ) دوالر أمریكي($:العمولة)یتم سدادھا شھریًا على ارتفاعات األسھم الجدیدة(من صافي األرباح % رسوم الحوافز

قائمة اختیار مستشار التداول الخاص بطرف ثالث
FX Solutionsال یمكن لشركة .نظرًا ألنھ عمل ال یخضع للتنظیم، فإن استشارات التداول في تبادل العمالت األجنبیة تكون عرضة لإلعالنات الزائفة والبیانات المضللة UK")FX Solutions (" أن تطلب من

FXمع ذلك، تقوم .قبل إبرام اتفاقیة مع ھذا الوكیل") الوكیل("على مستشار تداول خاص بطرف ثالث " عنایة واجبة"العمیل القیام بأي  Solutions بتشجیع العمالء على اتخاذ ھذه اإلجراءات، وتطلب من العمالء أن
.قد قرؤوا وفكروا، على األقل، في اتخاذ الخطوات التالیة الموصى بھا قبل إبرام أي اتفاقیة مع أي وكیلیقّروا بأنھم

المخاطر المرتبطة بمنھجیة سیرة الوكیل الذاتیة، ویوضح منھجیة االستثمار، ویكشف عن الرسوم التي یتم تحملھا بواسطة الوكیل، كما یكشف عن:اطلب من الوكیل أن یزودك بمستند كشف یقدم، على األقل) 1
. االستثمار

إذا احتجت لمساعدة في عملیة التحقق FX Solutionsُیرجى االتصال بشركة (ارجع إلى ھیئة تنظیمیة معمول بھا لالستثمار لضمان عدم رفض تسجیل الوكیل مطلقًا، وأنھ لیس لدیھ أي سوابق تأدیبیة ) 2
؛)من الخلفیة ھذه

زودك بمراجع من العمالء الموجودین؛اطلب من الوكیل أن ی) 3
.اطلب من محامیك أو محاسبك التأكد من دقة أي سجل أداء مقدم لك من جانب الوكیل، وراجع أي اتفاقیة تعاقدیة یجب توقیعھا بواسطتك وبواسطة الوكیل وبینك وبینھ) 4

ھذه وأفھمھا؛" الخاص بطرف ثالثقائمة اختیار مستشار التداول"أدناه وأتعھد بأنني قد قرأت الُموقعأؤكد أن 

التاریختوقیع العمیل المشتركتوقیع العمیل األساسي

اسم العمیل المشترك مطبوعًااسم العمیل األساسي مطبوعًا

التاریختداولرقم حساب مستشار التوقیع المتداول المحدد

Park House, 16 Finsbury Circus,
 London, UK EC2M 7EB

تم التعدیل بتاریخ 2009/12/07
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