سيتي

بيان الحقائق الرئيسية – أوامر شراء /بيع فوركس

ُيقدم بيان الحقائق الرئيسية هذا معلومات مهمة بشأن الفائدة والرسوم والمصروفات والخصائص األخرى ألوامر شراء /بيع
فوركس .تُقدم لك هذه الوثيقة لفهم الخصائص الرئيسية ألوامر شراء /بيع فوركس وتقييم مدى مالئمتها الحتياجاتك.
ويفهم بيان الحقائق الرئيسية هذا مع الشروط واألحكام العامة لسيتي بنك حسب ما تردد في الموقع اإللكتروني:
ُيق أر ُ
https://www.citibank.ae/uae/consumer/info/terms_and_conditions.htm?icid=AE
.F01
يحتفظ سيتي بنك بالحق في تغيير الشروط واألحكام و/أو الفائدة ،والرسوم ،والمصروفات في أي وقت بموجب إخطار

مسبق مدته  60يوماً.

في حال وجود تعارض بين المعلومات الواردة في هذه الوثيقة والشروط واألحكام العامة لسيتي بنك فتسري األخيرة.

القسم  :1ما هذا المنتج وكيف يعمل؟
يوفر سيتي بنك الفرصة لك لتحويل األموال التي تحتفظ بها في الحسابات من خالل نطاق واسع من العمالت الرئيسية.
القسم  :2بيانات المنتج
العمالت المعروضة :اليورو ،والجنيه اإلسترليني ،والدوالر األسترالي ،والدوالر النيوزيالندي ،والدوالر األمريكي ،والفرنك السويسري،

والدرهم اإلماراتي ،والين الياباني.

قبل أن تتمكن من تقديم أي أمر يجب عليك امتالك حسابات نقدية لدينا بالعملة األصلية والبديلة كما يجب أن يحتوي حسابك النقدي
على رصيد ٍ
كاف بالعملة األصلية لتغطية مبلغ المعاملة.
القسم  :3الرسوم والمصروفات

ال تُفرض أي رسوم على هذه الخدمة.
يشمل سعر الفوركس المحدد لك عند تأكيد تفاصيل المعاملة فارق السعر بين العرض والطلب.

تحذير :يجوز أن يتأثر هذا المنتج أو تتأثر هذه الخدمة بأي تغييرات في أسعار الصرف األجنبي.

ما يجب أن تعرفه:
•

إن سوق الصرف األجنبي متقلب ،واالحتفاظ بالعمالت األجنبية واالستثمار فيها يمكن أن يكون مليئاً بالمخاطر .يمكن أن
بناء على األحداث التي يحركها السوق مثل :إصدار البيانات أو عقد االجتماعات المهمة
تتقلب أسواق الصرف األجنبي ً
للممارسين في األسواق المالية .يمكن ألي شخص أن يكسب فائدة أعلى عن طريق االستثمار في عمالت أجنبية محددة،

ويمكن أن تتكبد الخسائر إذا قلت قيمة العملة األجنبية مقابل عملة دولتك .يجوز أن تسري ضوابط الصرف من حين آلخر

على عمالت أجنبية محددة .وعليه ينبغي عليك تحديد أي العمالت األجنبية األنسب لك لالحتفاظ بها أو االستثمار فيها في
ضوء ظروفك المالية ،واحتياجاتك ،وأهدافك.

•
-

يجوز لنا من حين آلخر تزويدك بالمعلومات بشأن العديد من منتجات الصرف األجنبي وذلك بوصفها جزءاً من خدماتنا

لك ،ومع مراعاة القوانين السارية في دولتكُ .يرجى أخذ ما يلي في االعتبار في بعض المواقف:
إن المعلومات ال تمثل استشارة استثمارية ،وال يلزم عليك قبولها.

ينبغي عليك فقط اتخاذ الق اررات المتعلقة بالصرف األجنبي التي تفهمها ،والتي تتماشى مع ظروفك المالية ،واحتياجاتك،

وأهدافك.

إذا كنت تحتاج إلى مشورة قانونية أو ضريبية فنوصي بقيامك باستشارة مستشريك القانونيين والضريبيين المستقلين والتابعين
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•
•
-

لك ،حسب ما يكون ضرورياً.

تتخذ بمفردك جميع ق اررات الصرف األجنبي المتعلقة بحسابك.

قبل اتخاذ أي قرار متعلق بالصرف األجنبي ينبغي عليك إجراء دراستك الخاصة لمنتج الصرف األجنبي المعني لضمان أنه

يتماشى مع ظروفك المالية ،واحتياجاتك ،وأهدافك.

تُنشر توقعات سيتي بنك بشأن أسعار الصرف األجنبي على أساس دوري ،وتكون متاحة عند الطلب .إن التوقعات تصدر
لمدة زمنية محددة ،وتغطي عمالت محددة فقط ،وال تمثل ضماناً لألداء.
ال نتولى نيابة عنك مسؤولية مراقبة األرباح والخسائر في محفظتك ،وعلى وجه التحديد:
تتحمل مسؤولية مراقبة محفظتك.

يمكنك الرجوع لكشوفاتك الشهرية لالطالع على قيمة مدخراتك (شاملة العمالت والمبالغ) ومتى كان قابالً للتطبيق ،يكون

ملخص قيمة مدخراتك مبيناً أيضاً بالعملة األساسية .يمكن استرجاع القيود التاريخية لكشوفاتك الشهرية في أي وقت من
خالل خدمة سيتي بنك أونالين.

•

عمالت الوديعة هي :الدوالر األمريكي ،والجنيه اإلسترليني ،واليورو ،والين الياباني ،والفرنك السويسري ،والدوالر الكندي،

•

تفهم أن خدمة متابعة أوامر الفوركس تسمح لك بوضع أمر بحد معين لشراء و/أو بيع عمالت أجنبية محددة .كل أمر بحد

والدوالر األسترالي ،والدوالر النيوزيلندي ،والدرهم اإلماراتي.

معين مقدم من جانبك يسري لمدة معينة حسب ما تؤكده أنت .سوف ُينفذ األمر بحد معين فقط إذا وصل سعر السوق
(حسب ما تحدده) لسعر العميل (الذي يشمل عمولة البنك) .قد يكون من الصعب أو المستحيل بسبب بعض الظروف
المعاكسة في السوق تنفيذ األمر بالحد المعين .تكون األوامر قائمة أثناء ساعات السوق وال يمكن تنفيذها عند إغالق سوق

التداول بين البنوك .تتحمل المسؤولية كاملة عن جميع األوامر المقدمة وتتحمل أي تكاليف ناشئة عن عدم تصفية أي أمر.
•

"األمر بالحد" يقصد به أي أمر تقدمه لشراء أي سند مالي أو بيعه بحد السعر المحدد الخاص به ،أو بسعر أفضل وبحجم

محدد .سيقدم األمر بالحد ُليجرى تنفيذه عندما يصل سعر األداة المالية المعنية للمستوى المحدد وعندما يكون الحجم المحدد
لألمر متاحاً .مع مراعاة الفقرة المذكورة أعاله ،فور تقديم األمر بالحد بمستوى وحجم محددين فسوف ُينفذ األمر بنفس السعر
المحدد في األمر بالحد (أو بسعر أفضل).

•
•
•

تفهم أن سعر الصرف المرجعي لسيتي اإلمارات العربية المتحدة المحدد لك يشمل عمولة البنك.

تعد هذه المعلومات المهمة بشأن تداوالت الفوركس الفورية جزءاً من الشروط واألحكام وتُدرج بها.
ستكون تفاصيل المعامالت متاحة في كشف حساب العميل الذي يجوز أن يحصل عليه من خالل خدمة سيتي بنك

أونالين ،أو الخدمة المص رفية عبر الهاتف المتحرك من سيتي بنك ،أو البريد اإللكتروني ،أو عند الطلب .يجوز للعميل
تغيير القائمة المفضلة للتنبيهات من خالل خدمة سيتي بنك أونالين.

•

لالتصال بنا :ألي شكاوى /استفسارات يمكنك مخاطبتنا على  ،uaeservice@citi.comأو االتصال بنا على4000 :

.+971 4 311

سيتي بنك إن أيه – فرع اإلمارات العربية المتحدة (سيتي) مرخص من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بوصفه
فرعاً لبنك أجنبي.

