
.اتفاقية تجارة الوبشنز

البنود والتعريفات.1

الشركة – مجموعة انستافوركس والتي توفر فرصة ادارة عمليات تجارة الوبشنز في سوق الفوركس ونظام
.التفاق بين الشركة والعميل في ظل بنود التفاقية الحالية

تركيبة من مكونات الحاسب المادية والبرمجيات ) – فيما يلي يشار لها بالخدمة(خدمة مشتريات الوبشنز 
نموذج مشتريات الوبشنز ونموذج: تتكون من الشكال التالية لغرفة العميل علي موقع الشركة الليكتروني

.معلومات الوبشنز الحالي ونموذج معلومات ارشيف الوبشنز وارشيف السعار

العميل – هو شخص اعتباري او مستقل يمتلك حساب مع انستافوركس والذي وافق علي التفاقية بهدف 
.تنفيذ عمليات تجارة الوبشنز في الفوركس من خلل الخدمة

.ادوات التداول – هي قائمة من ازواج العملت وادوات مالية اخري متاحة لتجارة الوبشنز

الوبشن – هو عملية تجارية منفذة من خلل الخدمة بموعد انتهاء ثابت وظروف الربح والخسارة وكذلك 
.المستويات الحاسمة لتحديد الفوز او خسارة عملية

.الضافة – هي ادني تغير في موعد تشغيل الخيار واغلقه

درجة الربح – هي معامل يوضع من قبل النظام عند تنفيذ عملية شراء الوبشن ويعتمد علي مفردات 
.الوبشن

.قيمة الوبشن – هي كمية الوبشن التي تم شرائها والتي تحدد من قبل العميل

والتاريخ وموعد ) وضع او طلب(مفردات الوبشن – هي التعبير الذي يتألف من اداة التداول ونوع الخيار 
.التشغيل والغلق الذي يحدد من قبل العميل عند شراء اوبشن

ربح اوبشن او القتراب من ربحه – هو اوبشن استوفي مفرداته عند اغلقه وهذا يعني ان سعر التشغيل 
يعتمد علي نوع الخيار المختار(لداة التداول المختارة اعلي او اقل من سعر الغلق  ).

هو اوبشن لم يستوفي مفرداته في لحظة اغلقه= خسارة اوبشن او القتراب من خسارته  .



.فتح اوبشن او تشغيل اوبشن – هو اوبشن يستوفي مفردات التشغيل

.اوبشن مغلق – هو اوبشن في وضع ربح او خسارة

) وضع او طلب(طلب شراء اوبشن – هو امر من العميل الي الشركة يحدد فيه اداة التداول ونوع الوبشن 
.مدة صلحية الوبشن وقيمة الوبشن

تشغيل اوبشن – هو صفقة بين العميل والشركة والتي تكون سارية المفعول في حالة استيفاء شروط 
.التشغيل

اغلق اوبشن – هو صفقة بين العميل والشركة والتي تعني اغلق الوبشن النشط وتحديد حالة الخسارة 
.او المكسب

شروط عامة.2

التفاقية الحالية تصف البنود وتقدم الشركة للعميل فرصة لتنفيذ عمليات تجارة الوبشنز في .1
.سوق الفوركس
التفاقية الحالية هي ملحق لتفاقية العرض العامة الموافق عليها من قبل العميل عند فتح .2
.حساب تداول مع انستافوركس
.التفاقية الحالية ل تتطلب توقيع وتعتبر موافق عليها بعد الضغط علي الزر.3
يتفهم العميل ويوافق علي البنود الخاصة بالتفاقية الحالية ويقر بالمخاطر المتعلقة بتنفيذ .4
عمليات عبر الخدمة ومن ضمنها ولكن بشكل غير محدود حالت اختراق حساب العميل والوصول 
.الي عمليات التداول الخاصة به وسرقتها من قبل طرف ثالث

المبادئ العامة لعمل الخدمة.3

موعد طلب شراء الوبشنز.1

1. من يوم ) جرنتش الدولي 2+بتوقيت  (00:01خدمة طلبات شراء الوبشنز متاحة من 
من يوم الجمعة، ووفقاl ) جرنتش الدولي 2+بتوقيت  (23:50الثنين وحتي الساعة 

للمقياس المريكي يبدأ التوقيت الصيفي يوم الحد الثاني من شهر مارس وينتهي في 
.يوم الحد الول من شهر نوفمبر
2. يوم الثنين وحتي  00:01مشتريات الوبشنز الثنائية اليومية متاحة من الساعة 

من يوم الجمعة 23:58الساعة  .
3. من يوم الثنين وحتي  00:05انتهاء مشتريات الوبشنز الثنائية متاح من الساعة 

من يوم الجمعة 23:50الساعة  .

العميل يسجل في الخدمة بالموافقة علي التفاقية الحالية في غرفة العميل وبعدها يمكن .2
.للعميل شراء الوبشنز
التصريح في الخدمة يتطابق تماماl مع المتواجد في غرفة عميل انستافوركس، بعد تسجيل .3
.الدخول يمكن للعميل الوصول للخدمة عن طريق الضغط علي فوركس اوبشنز من قائمة الغرفة



التوصيف الفني.4

السعر عند تشغيل واغلق اوبشن هو سعر افتتاح الشمعة في ارشيف التسعير، وفي بعض .1
الفرق بين ) دقيقة فرق بين موعد السيرفرات 2-1بصفة خاصة (الحالت المتعلقة بمزايا الخدمة 

.التسعيرات في ارشيف التسعيرات وسيرفر انستافوركس يو اس ايه الول يمكنه ان يكون عدة نقط
.عدد الوبشنز التي يتم شرائها خلل يوم غير محدود.2
3. 5دقيقة ولحقاl تكون  1دقيقة بعد تفعيل الوبشن الثنائي اليومي فإنه زيادته هي  30خلل اول 
.دقائق
4. اسابيع، زيادة انتهاء  4الفاصل بين تاريخ انتهاء تفعيل الوبشن الثنائي واغلقه يجب ان ل يتجاوز 

دقائق 5الوبشن الثنائي هي  .
بعد شراء اوبشن فإن قيمته تسحب من حساب العميل، وفي حالة ان الوبشن ربح فإن قيمته .5
.تعود وتضاعف بمعامل الربح، وفي حالة خسارة الوبشن فإن قيمته ل تعود للحساب
6. دقائق قبل تفعيله مع  3العميل لديه الحق في الغاء الوبشن الذي اشتراه في موعد ل يتجاوز 

من قيمة الوبشن، الوبشن المفتوحة ل يمكن الغاءها% 10رسوم  .
اثناء فترات السرعة المنخفضة في السوق فسوف يبلغ العميل بها عند شراء الوبشن برسالة .7
تظهر له، وفي مثل هذه الفترات يمكن الغاء الوبشنز بشكل آلي مع اعادة مبلغ قيمة الوبشن 
.بالكامل
8. بتوقيت السيرفر (01:05الي  00:00اوبشنز الذهب والفضة غير متاحة من الساعة  ).
في حالة تساوي سعر التفعيل والغلق فسوف يعتبر الوبشن خاسر بسبب ان المدة التي تم .9
.اختيارها لصعود السعر او هبوطه لم تستوفي
.المدد التي تم ضبطها تكون صالحة لكل أوبشن تم تأكيده خلل فترة صلحيته ول يمكن تغيرها.10

كشف المخاطرة.5

يتحمل العميل المسؤولية حول آمان بيانات التصريح ويوافق علي ان اي صفقة تم تنفيذها من .1
.خلل هذه الخدمة تعتبر مطلوبة من العميل
يوافق العميل علي انه في حالة اكتشاف تسعير غير تسعير السوق او مشاكل فنية او ظروف .2
.قاهرة اخري فإن نتيجة الوبشن المغلق يمكن ان تعدل بواسطة الشركة لصالح العميل او الشركة
مخاطر التداول في سوق الصرف الجنبي يمكن تكون كبيرة وربما تؤدي لخسائر مالية كبيرة، .3
.ويقر العميل بالمخاطر ويتحمل المسؤولية الشخصية من مراقبة المخاطر والتدقيق

الفصل في النزاعات.6

.جميع النزاعات والخلفات بين الطراف يجب ان تحل من خلل مراسلة البريد الليكتروني.1
 في حالة النزاعات فيجب علي العميل ارسال التماس الي.2
option.support@mail.instaforex.com في الشكل التالي:

;السم بالكامل.1
;تاريخ ووقف المشكلة.2
;وصف دقيق للحالة.3

يوافق العميل علي ان الشركة تمتلك الحق في تجاهل طلباته التي تحتوي علي الفاظ خادشة .3
.او شتائم
4. ايام عمل، وفي بعض الحالت يمكن ان تزيد هذه  10يجب علي الشركة النظر في الطلب خلل 
.المدة اذا كان هناك معلومات اضافية مطلوبة

الشروط الخيرة.7

1. شهر من لحظة الموافقة عليها 12التفاقية سارية لمدة  .



.في حال استيفاء مدة التفاقية الحالية تعتبر بعد ذلك ممتدة المفعول لفترة غير محددة.2
مدة التفاقية الحالية يمكن تغيرها او زيادتها بواسطة الشركة بحسب ما تري مع اشعار مؤقت .3
.لفترة خمسة ايام
في حالة فشل العميل في استيفاء التعهدات وفقاl للتفاقية الحالية فيكون لدي الشركة الحق .4
.في فسخ التفاقية من طرف واحد

 .اللغة.8

.لغة التفاقية الحالية هي النجليزية.1
من اجل راحة العميل فإن الشركة توفر نسخة من التفاقية بلغة مختلفة عن النجليزية، ونسخة.2
.التفاقية المترجمة هي مجرد مصدر معلوماتي
في حالة التفسيرات المختلفة للنسخة المترجمة والتفاقية الحالية بالنجليزية فسوف تعتبر .3
.التفاقية باللغة النجليزية هي المرجع المعتد به
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