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 :التالية الشروط و لألحكام وفقا بينهما فيما التعاقد و االتفاق تم فقد

 (1)د البن
 .معها ويقرأ ألحكامها ومتمما االتفاقية هذه من يتجزأ ال جزء العقد ضمن ومقدمته السابق التمهيد يعتبر

 (2) البند

 بما و المذكورةة باالضافة الى حسابات التداول يوعقود المتاجرة االلكترون التداول عقود صائصخو االتفاقية بهذه المرفقة التداول مالحق تعتبر

 .ألحكامها متمما و االتفاقية هذه من يتجزأ ال جزء طرفيها من أحكام و بنود من يحتويه

 أو فتح حساب التداول نشاء ( إ3البند )
 يخوله و للشركة بها يعهد التي ..................( .........برقم حساب) ........ حساب تداول الشركة لدى العميل باسم االتفاقية هذه بموجب تنشأ

 .صفة كانت بأي المستندات وراق واالصول و األ هذه لديها تكون أخرى جهة أية من مستنداتها استالم كافة و استالمها

 اإلدارة حياتصال (4)البند

 أو مسجلة هاتفية أو كتابية كانت سواء العميل من مباشرة لها الصادرة التعليمات بموجب "حسابه" إدارة في العميل تعليمات تنفيذ الشركة تتولى

من خالل منصة التداول  بعد حصولة على كلمة  هللعميل التداول بنفسو  غيرها أو بالشركة الخاص الفاكس و اإللكتروني البريد دمةخ طريق عن

 و قواعد مع يتعارض ال بما و اإلستثمارية لسياستها وفقا الشركة تحددها التي الوسائل خالل منالخاص بحسابه ولشركة ا من ر وكلمة السروالمر

 رقم األردني األجنبية اتورصالب في التعامل تنظيم قانون ألحكام وفقا و المطبقة اإلجراءات و ةنظملأل طبقا و الرقابة و رافاإلش جهات تعليمات

 إلى وقت من عليه تطرأ قد التي والقرارات تعديالت أية و األجنبيةصات البور في المالية الخدمات ركاتش تعامل تنظيم تعليمات و 2017 نةلس 1

 العميل يقر التي و االستثمار لمخاطر وفقا كذلك و فيها تتعامل التي األسواق لظروف وفقا المطلوبة العناية ببذل الشركة تقوم أن على ر،خآ

 .عليها بإطالعه

 أنإذ  الحساب "" ا لهذ وعوائدأ حأربا أية تحقيق للعميل منضت ال فإن الشركةص بالشركة اخال العقد على بتوقيعه أنه العميل يقر و كما

 .العميل تعليمات لتنفيذ فقط هي للشركة الممنوحة الحياتالص

 ركةالش مسؤوليات و التزامات( 5البند )

 :باآلتي ركةالش متلتز

 طبقا لديها يعمل الذي الوظيفي الجهاز  عضاءأ من ضوع أي اللخ من العميل تعليمات على بناء   تكون إدراة الحساب  الحساب: إدارة -1

قيام العميل بالتداول بنفسة ))التداول االلكتروني(( من خالل باالضافة الى  األوراق المالية هيئة و اإلشرافية الجهات تعليمات و لحدود

 الخاصة به. المتاحة للعميل من خالل إستخدامه لكلمة المرور وكلمة السرمنصة التداول 

 .األوراق المالية هيئة و اإلشراف جهات من رخآ إلى وقت من الصادرة  التعليماتو القرارات تنفيذ -2

 وبعدم الصور من ورةص بأية للغير تمويل تقديم أو ائتمانية تسهيالت منح في العميل أصول و أموال استخدام بعدم الشركة تلتزم -3

 .للشركة ةصاخ منفعة أية أو الغير من تمويل أو ائتمانية تسهيالت على لحصولها مانكض لاوماأل تلك استخدام

 .رح بها قانونا  المص للحاالت عنها ريحبالتص الحق لها يكون و العميل،  بياناتو معامالت ريةس على بالحفاظ ركةالش تلتزم -4

 التي رىخاأل األطراف فيها بما رخآ طرف أي تجاه العميل عن بالنيابة ائيةضق أو قانونية إجراءات أية ذباتخا ملزمة ركةالش تكون لن -5

 .العقد هذا بموجب الشركة معها تتعامل

 في حساب التداول المودعةاموالة و/أو  ولهأص استعادة العميل إلى الطلب وقت أي في ركةللش يحق الذكر، الفسالالخامس  للبند تنفيذا   -6

 سحبها تاريخ لغايةااللكتروني االموال واالصول من خالل حساب التداول  تلك إدارة نتيجة للشركة تحقةالمس المبالغ جميع مصخ بعد

 الحساب. من

بأموال العمالء  بنكية خاصة اباتحس في العميل بأموال باالحتفاظ لكوذ ركةالش أموال عن العميل أموال تقالليةباس بالتزامها ركةالشتقر -7

 .الشركة بأموالة صالخا البنكية الحسابات عن منفصلة هي والتي

 .2017 لسنة 1 رقم المالية األوراق هيئة بقانون االلتزام مانضل ليةخدا رقابة نظام باستخدام الشركة ستقوم -8

 .العميل ولصالح األجنبي الوسيط لدى الشركة باسم الشراء ملكية تسجيل يتم -9

 .دولة بكل فيها المتعامل القانونية للمدد وفقا البيع حاالت في والتسوية التسديد عملية إجراء تم -10

 .عليها التوقيع العميل على ويتوجب بها العميل تعريف ويتم الهيئة قبل من معدة إرشادية نشرة اإلتفاقية بهذه يرفق -11

العميل وأيضا  من خالل وسائل التواصل االخرى المتفق عليها مع  القصير النصية الرسائل اللخ من العميل طارخبإ كةرالش تلتزم -12

 عملية أي على اإلعتراض وللعميل ساعة( من تاريخ تنفيذ العملية   24أو خالل ) التنفيذ يوم نفس في حسابه على المنفذة بالعمليات

 .حسابه على المنفذة بالعمليات تبليغه تاريخ من ساعة 24 اللخ طيخ الشركة بإبالغ

 أو مالية حركات عليها تمت التي للحسابات لكذو العميل إلى أدنى كحد أشهر ثالثة كل تفصيلي حساب كشف بإرسال الشركة تلتزم -13

 .السابقة أشهر الثالثة اللخ تعامل

 يلي ما ةركالش على ريحظ
 العملية، لتنفيذ العميل حساب في مسبق كاف   نقدي يدص ر وجود من التأكد بعد إال للعميل األجنبية صاتالبور في الشراء عملية فيذتن .1

 .األجنبية ترصاالبو في للتعامل عمالئها أموال من أو أموالها من تمويال   عمالئها منح عليها ويحظر كما

 .المفعول السارية الهامش على التمويل تعليمات في الوارد بمفهومها األجنبية صاتالبور في الهامش على التمويل أعمال ممارسة .2

 .ولصاأل حسب لديها القانونيين ممثليهم من أو عمالئها من إال األجنبية صاتالبور في بيع أو شراء عمليات ألي تفاويض قبول .3

مرخصة في الغير باالضافة الى الشركات  دولها في المختصة الجهات من صةخمر غير أجنبية مالية وساطة شركة أي مع التعامل .4

 أماكن مزاولتها ألعمالها.

 .العميل لصالح بيعه يتم لم ما تعامل أي ألثمان تسديدا   عمالئها من أي لحساب مبلغ أي قيد أو دفع .5

 طريق عن أو طياخ تلمةالمس التفاويض  تشملو العمالء من تفاويض بموجب إال األجنبية صاتالبور في بيع أو راءش عملية أي تنفيذ .6

 .اإلنترنت عبر التداول طريق عن أو إلكتروني بريد الةرس طريق عن أو الهاتف
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 العميل حقوق و التزامات( 6البند )

 ذخوا كةللشر وعالرج بعد إال جهة أية الحلص مكوناته من أي أو حساب التداول الخاص به   لىحقوق للغيرع أي ترتيب للعميل يحق ال .1

 .دون االخالل بالتعليمات واالنظمة الصادرة بهذا الخصوص الخصوص هذا في لديها المتبعة لإلجراءات ووفقا ذلك على الخطية موافقتها

 .للشركة يصدرها التي التعليمات عن تامة مسؤولية مسؤوال   العميل يكون .2

 وجهة تمثل وأنها تدالللالس إال هي رماخآ إلى وقت من ركةالش درهاتص قد التي ثالبحو و اتالدراس بأن علم على أنه ويؤكد يقرالعميل .3

 .الدراساتو ثالبحو تلك على العميل استناد حالة في حأربا أو إيجابية نتائج أية تحقيق منضت ال الشركة أن و الفنية الشركة نظر

 له ملكاهي إيداعات حساب التداول الخاص به  جميع بأن العميل يقر .4

 .رىخأ جهة أو طرف أي قبل من مطالبة أو عنزا أي ع موضو ليست وأنها

 ستالمإ أو هحساب إدارة في عنه لينوب جهة أو فرد ألي منه يصدر رسمي توكيل أو تفويض بأي طياخ الشركة طارخإ العميل على يتعين .5

 يلتزم كما ،فيه  للبس مجال ال حواض كلبش الحياتالص تلك فيه العميل يحدد أن على مكوناتها على عاإلطال و .لها العائدة البيانات

 .ثالث طرف توكيل أو التفويض إلغاء تاريخ من واحد يوم تتجاوز ال مدة اللخ كتابة ركةالش طارخبإ العميل

 الحسابموجودات  من السحب( 7البند )

 للشركة اإللكتروني الموقع طريق عن أو ركةالش إلى كتابي طارخإ تقديم طريق عن لكذ و الحساب موجودات من جزء أو كل حببس الحق للعميل

 مناسبة مدة اللخ لذلك الالزمة اإلجراءات ذباتخا الشركة تلتزم و للشركة، اإللكتروني الموقع اللخ من السحب أو بذلك رغبته فيه يبديالذي 

 في المودعة لاوماأل بخصوص رخآ طرف وأي العميل بين أو والشركة العميل بين ائيضق غير أو ائيضق ع نزا أي وجود عدم وشريطة

 .السحب عملية إتمام دون يحول قانوني مانع أي وجود وعدم الحساب

 المطبقة اللغة( 8البند )

 .والمطبق السائد هو العربية اللغة نص فإن واإلنجليزي العربي النصين بين تعارض أي وجود حال في أنه العقد أطراف بين عليه المتفق من

 عامة وبنودوشروط خدمات ( 9البند )

 .قانونا بها والتزامه أدناه إليها المشار العامة واألحكام والشروط الخدمات بنود على العميل ووافق اطلع

 عامة وبنود وشروط دماتخ

 .الشركة هاتف أو/و اإللكتروني الموقع أو/و اإللكتروني التداول ابحس اللخ من تنفيذها المفترض العميل ومعامالت للعميل اإللكتروني التداول

 .واحدا   مستندا   جميعها تشكل والتي بالطلب المرفقة المالحق في الواردة والشروط والبنود الخدمات، بطبيعة العميل يلتزم العقد،ى عل وبالتوقيع

 ريفاتتع 10

 :التالية المعاني االتفاقية هذه في الواردة للمصطلحات يكون

 المحفظة
 .الخاصة العميل وأصولأموال  من الشركة لدى االتفاقية هذه بموجب ينشأ الذيحساب التداول االلكتروني أينما وردت ويقصد بها 

 :العميل بإدارة المحفظة حساب

 قيد و إجراءات من يلزم بما عنه نيابة بالقيام ركةشال تفويض اللخ من العميل يديرها التي و ركةالش قبل من اءهاإنش تمي يتصة الالخا المحفظة

 العميل تعليمات على بناء المحفظة صراعن على رفاتتص من ركةالش تجريه ما كل و عليها ترد التي العمليات جميع ناتج و العميل اباتحس في

 .االتفاقية هذه ببنود وارد هو لما فقاوو

 المحفظة رعناص
 محلية رىخأ صولأ أية أو مالية أوراق أو نقدية ودائع من االتفاقية هذه سريان أثناء وقت أي في المحفظة تشملها التي  اإلستثماراتو األموال

 كانت أيا رىخأ أموال أو حقوق أي و االتفاقية هذه ريانس أثناء المذكورة المالية األوراق عن تنتج قد التي المنحة همأس كذلك و أجنبية، أو كانت

 .نوعها أو طبيعتها

 محفظة فتح اتفاقية تنداتمس
 .االتفاقية هذه ريانس فترة اللركة خالش عن ادرةالص القرارات، و اإلقرارات، و اذجالنم و رى،خاأل تنداتالمس به  يقصدو

 بالحسا شفك
 .الحساب في المسجلة العميل موالأ يوضح الذي الحساب كشف به يقصد و

 لالوصو جهاز
 منصة على المقدمة الخدمات استخدام و المالية، غير و المالية المعلومات عرض و الشراء، طلبات تسجيل للعميل يتيح الذي الجهاز به يقصد و

 .)النقالة الهواتف أو الشخصي اآللي الحاسب أجهزة( التداول

 لألصوا

 المقصورة، جارخ والعقود الفروقات، عقود و المستقبلية، العقود و اإلستثمار، وأسهم المالية، واألوراق واألموال، ول،صاأل جميع بها ويقصد

 .عمالئها حساب في الشركة قبل من الحقا أو حاليا الملكية قيد أو مسجلة أو مملوكة تكون عقود عنو أي و األجنبية، العمالت وعقود

 عمل ميو
أو اي يوم عطله  القانون نذبإ إغالق أو الهاشمية األردنية المملكة في البنوك إغالق فيه يتم الذي اليوم أو السبت أو الجمعة غير رخآ يوم أي يعني

 .عالمية يتوقف فيها السوق العالمي عن التداول سواء كليا  او جزئيا  

 النقدي الهامش
 عن للتعويض أو بيع أو لشراء ضمان شكل في الشركة لدى العميل يودعها التي اإلضافية األموال و للمخاطر، الكلي الغطاء أو المبلغ به ويقصد

 .التعاقد محل المالية األدوات في سلبية أسعار حركة عن ناجمة سارةخ

 .المحدودةذات المسؤولية  األجنبية والبورصات المالية للوساطة المال نور شركة بها ويقصد :ةركلشا

 .الشركة قبل من للتداول عرضها يتم أي منتجأو  مالية ورقة أي بها ويقصد المنتج

 المتداول او أنت أو العميل
 .تداول حساب لفتح الشركة عليه توافق طلبا تقدم مسجلة شركة أو شخص كل به ويقصد

 :الحقيقي المستفيد
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 أو اعتبارية شخصية على فاعلة او كاملة سيطرة له أو عنه نيابة أو لمصلحته العمل عالقة تتم الذي الحقيقية المصلحة احبص الطبيعي الشخص

 .عنها نيابة قانوني تصرف إجراء في الحق أو قانوني ترتيب

 المحليين السياسيين العمالء
 او بارز سياسي أو المستوى رفيع حكومي مسؤول أو حكومة كرئيس المملكة في عليا عامة وظائف شغلوا أو يشغلون الذين االشخاص وهم

 هؤالء أقارب التعريف هذا ويشمل للدولة المملوكة الشركات في تنفيذي مسؤول أو سياسي حزب في بارزة شخصية او عسكري او قاض

 .منهم والمقربين أدنى حدا   االول الدرجة حتى األشخاص

 بناألجا السياسيين العمالء

 سياسي أو المستوى رفيع حكومي مسؤول او حكومة او دولة كرئيس اجنبية دولة في عليا عامة وظائف شغلو او يشغلون الذين األشخاص وهم

 هؤالء أقارب لكذ ويشمل أجنبية لدولة المملوكة الشركات في تنفيذي مسؤول أو سياسي حزب في بارزة شخصية أو عسكري أو قاض او بارز

 .منهم والمقربين أدنى حدك االولى الدرجة حتى األشخاص

 المختص الموظف
 .للعمالء المقدمة الخدمات مزايا شرهن و الشركة أنشطة لتسويق الشركة من المعتمد الشخص به يقصد و

 التقصير إخطار
 .االتفاقية هذه من  34  رقم الشرط بموجب )الحال عليه يكون حسبما(الشركة  من الموجه طارخاإل به ويقصد

 التنفيذ وسيط
 .العميل لصالح السوق في الشركة عن نيابة المعامالت ينفذ الذي الوسيط به ويقصد

 دةمتعالم لالتداو عاتسا
 / المالية األوراق وقلس المعنية العمل اعاتس اللخ رخآل وقت من) أمكن حيثما (المالية األوراق على التداول على العميل قدرة بها ديقص و

 .االعتيادي اإلقفال موعد إنتهاء بعدالعالمي المالي  السوق

 :يعةرالس السوق

 تداوالت و عالية تقلبات يشمل بما و التذبذب السريع لألسعار  حيث من للصفقات حاد توازن ضمن  إختالل تت التي المالية السوق بها يقصد و

 .ضخمة

 يالح رغي رالسع
 .التداول منصة / النظام تعطل حال يضتعوي كتدبير الشركة توفرها التي رىخاأل الخدمات و السعر به يقصد

 الخدمات
 التداول برنامج اللخ من االتفاقية هذه في عليها ص المنصو الشروط و البنود بموجب توفيرها الشركة على يتعين التي الخدمات بها ويقصد

 .الشركة قبل من عنه يعلنى رخآة إلكتروني قعامو أية أو للشركة، اإللكتروني الموقع أو/و اإللكتروني

 لالما ورن

 بها الخاص اإللكتروني الموقع اللخ للعميل الخدمات لتوفير الشركة تعينه يانا كبه ويقصد

 ( www.nooralmal.com ) يقدمها التي والتظلمات والشكاوى، واإلستعالمات، اإلتصاالت جميع وتسوية اإللكتروني، التداول ومنصة 

 .العميل

 مسبق محدد تلقائي رأم
 لضأف/أسوأ سعر على أو المحدد السعر نفس على السوق في تنفيذها بمجرد السوق بسعر مالية أداة أو منتج أو أصل بيع أو لشراء أمر به يقصد و

 .السوق في

 

 الصلة اتذ فرااألط
 الموردين أو والمقاولين، ثالث، كطرف الخدمة مقدمي و أنواعها، بجميع لها التابعة الشركات أو/و موظفيها وو/أ الشركة مدراء من كل يعني

 .االتفاق هذا أحكام بموجب الخدمات تقديم في بأعمال القيام أو الخدمات توفير و رين،خاآل

 بالحسا أو نيوراإللكت لالتداو بحسا

 .العميل فيه المشارك الحساب أو الشركة لدى العميل جانب من الحقا   أو حاليا فتحها يتم التي اإللكترونية التداول حسابات أو حساب به يقصد و

 لالتداو سياسة
 التي للتغيرات طبقا رخآل حين من اإللكتروني البريد عبر أو كتابيا توفيرها، سيتم التي المنتجات عقود صائصخ و التداول سياسة بها يقصد و

 وتعتبر والشركة، المعني للسوق طبقا التغير كثيرة الخصائص و السياسات هذه أن علما .رخآل وقت من تداولها سياسات على األسواق تطبقها

 .االتفاقية هذه من يتجزأ الا جزء   التداول سياسات و المنتجات صائصخ

 ترونياإللك الموقع
 .الشركة قبل من يحدد رخآ إلكتروني موقع أي أو المال لنور اإللكتروني الموقع أو للشركة اإللكتروني الموقع به يقصد و

 الخدمات11 

 أو للشركة اإللكتروني الموقع اللخ من دماتخ من به يتعلق ما و إلكتروني تداول عن عبارة للعمالء الشركة توفرها التي لخدماتكون ات .1

 و والفاكس، والهاتف، اآللي، الحاسب أجهزة عبر توفيرها يتم التي الخدمات جميع منضتت التي و المال نور لشركة اإللكتروني الموقع

 بعد فيما إليها المشار و( النظام أو حية تداول منصة اللخ من توفيرها يتعين التي الالسلكية، و السلكية والخدمات اإللكتروني، البريد

 النظام في المتوفرة المزايا و األدوات جميع استخدام و المالية، غير و المالية المعلومات وعرض األوامر، لتسجيل )"النظام" إصطالح ب

 .)"الحساببإصطالح عد ب فيما إليها والمشار( الشركة لدى بحسابك

 اآللي الحاسب أجهزة         اللخ من الخدمات توفير يتم و.الشركة اللخ من إليها ولص الو يمكن التي المعلومات و الخدمات لكذ يشمل و        

 أجهزة يشمل بما المتوافقة، الصغيرة التجارية أو المنزلية، أو الشخصية، اآللي الحاسب أجهزة على لالستخدام السلكيا أو الهاتف، أو الشخصية،

 المتنوعة الالسلكية األجهزة عن فضال   االتصال بشبكات المتصلة الحاسب أجهزة و الطرفية، الوحدات و المودم، بوحدات المجهزة اإلنترنت

 بما الخدمات، الستخدام أنه على وتوافق وتقر الوصول  جهاز" بإصطالحمنفردة و "إصطالح أجهزة الوصول ب مجتمعة بعد فيما إليها والمشار(
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 نور شركة و الشركة تخلي و .النظام إلى للوصول الالزمة رىخاأل التقنيات أو البرامج أو األجهزة شراء عليك يتعين المستقبلية، الخدمات يشمل

 الستخدام الكافية التقنية بامتالك فاقكخإ عن الناشئة و بالنظام يتعلق بما تواجهها قد رىصعوبة أخ أي أو للوصول قابلية أي عن مسؤوليتهما المال

 .الخدمات

 على يشمل بما ضمنية، أم ريحةص كانت سواء نوعها، كان أيا ضمانات دون اإلتاحة أساس على " الحالية بحالتها " مقدمة الخدمات .2

 ال قد التي و ،المضمنه  الضمانات  تلك بخالف معين، لغرض المالئمة أو للتسويق بالقابلية علقةالمت تالضمانا الحصر، ال المثال سبيل

 ثالث طرف أي أو الشركة تكون ال .الشروط و البنود على التطبيق واجبة القوانين بموجب التعديل أو ديالتق أو لالستثناء ضع تخ

 :يلي عما األحوال من حال بأي مسؤولين

 .الرسائل أو المعلومات أو البيانات هذه يلوصت أو نقل أو رسائل أو معلومات أو بيانات ألي إغفال أو في رختأ أو دقة عدم أو طأخ أي .أ

 المعلومات أو البيانات هذه من أي فيع انقطا أو أداء عدم أو إغفال أو يرختأ أو دقة عدم أو طأخ بأي يتعلق أو عن ينشأ ضرر أو سارةخ أي .ب

 أي عوقو إحتمالية على وافقي و العميلقري كما .ثالث طرف أي أو الشركة من أي جانب من إغفال أو إهمال أفعال أي بسبب الرسائل أو

 ألغراض ثالث طرف أي أو الشركة من مقصودة غير توقفات و يراتختأ أي يشمل بما الخدمات، استخدام في توقفات أو يراتختأ

 أو ( األحوال من حال بأي ثالث طرف أي أو الشركة تكون ال أنه علىالعميل  وافقيكما، النظام أو/و الخدمات من ألي غيرها أو الصيانة

 الحقة أو عرضية أو مباشرة أو خاصة  اتضتعوي أي عن مسؤولين )التابعة الشركات أو الموظفين أو المديرين أو المسؤولين من أي

 في طأخأ اكتمال عدم أو طأخأو يرختأ أي يشمل بما( الخدمات من مقدمة معلومات أي علىه اعتماد أو للخدمات هاستخدام عن تنشأ

 .الخدمات عبر هأوامر معالجة أو الخإد أو )لك مقدمة معلومات أو بيانات أي توقيت

 السوق نفس في السوق في رخآ مشارك لدى العميل لصفقة مشابهة فقةص إتماما له يجوز و وكيال   اباعتباره التصرف للشركة يحق .3

 بأنه بمعرفته العميل يقر .مماثل مركز أو المركز نفس على للحصول معه تتنافس العميل لمركز مغايرة رىخأ مراكز توجد قد و .المالية

 أطراف و الشركة عمالء بين عمد غير أو عمد عن سواء لضيتف هناك يكون سوف بأنه المالية األسواق تداوالت في عليه للمتعارف وفقا

 استخدام الشركة بأحقية العميل يقر .التنافس/لضيالتف لكذ عن تنجم قد سائرخ أي عن مسؤوليتها تخلي الشركة فإن عليه بناء   و رى،خأ

 .المقابلة األطراف مع بالعميل ةصالخا للصفقة الجزئي أو الكلي للتنفيذ العميل أموال

 )الحصر ال المثال سبيل على يشمل بما( منها جزء أي أو للخدمات كامل توقيف في بالحق المال نور شركة أو/و الشركة تحتفظ كما .4

 نور شركة أو/و للشركة يحق سبق، بما اللخاأل عدم مع و .كان سبب ألي تقييد دون و طارخإ دون الخاص، تقديرهم وفق المعلومات،

 كلمة أو ستخداماأل لمعرف به ح المصر غير االستخدام الحصر، ال المثال سبيل على تشمل ألسباب الخدمات إلى لكصوو و إنهاء المال

 العميل بين إبرامها يتم رىخأ اتفاقية ألي بالمخالفة أو الشروط و البنود هذه أحكام من ألي بالمخالفة بك الخاص التداول رمز أو المرور

 الشركة بين إبرامها يتم أكثر أو اتفاقية فسخ أو المعلومات، مقدم من رىخأ بيانات أو معلومات أي إلى الشركة ولص و إيقاف الشركة، و

 أمامك مسؤولين ذو صلة  الثالث الطرف أو/و المال نور شركة أو/و الشركة تكون وال .ذو صلة ثالث طرف أي و المال نور شركة أو/و

 .للخدمات ولكصو إنهاء عن

 الخصوصية12 

 قوانين لكذ`على تنص لم ما المعلومات عن حاإلفصا للشركة يجوز وال  .بعمالئها الخاصة  المعلومات سرية و صية صوخ على الشركة تحافظ

 فيها يتداول التي األسواق و المالية األوراق هيئة الحصر، ال المثال سبيل على يشمل بما التنظيمية،/اإلشرافية السلطات قوانين أو التطبيق واجبة

 .العميل

 االتفاقية بهذه المتعلقة اللوائح و القواعد و نينالقوا13 

 وحده العميل يتحمل و .الصفقات هذه فيها تتم التي األسواق في الصلة ذات  للقوانين الشركة و العميل بين تتم التي الصفقات جميع ضعتخ

 سلطة أي من صادرة إجراءات عن العميل أمام األحوال من حال بأي مسؤولة الشركة تكون وال هذه، المالية األوراق أسواق مع التعامل مسؤولية

 .حكومية شبه أو خاصة حكومية هيئة أو

 

 فقاتروالم االتفاقية14 

 عنو أي من الحقة اتفاقيات او اقرارات أو أو نماذج  طلبات أي جانب الى الشركة من له تسليمه تم الذي التداول حساب فتح طلب بان العميل يقر

 و المنتجات بخصائص العميل بتزويد ألخر وقت من الشركة تقوم .االتفاقية هذه من يتجزأ ال جزءا   جميعها تعتبر )الشركة من الصادرة و( كانت

 التداول سياسات و المنتجات صائصخ وتعتبر ,الشركة و المعني للسوق طبقا التغير كثيرة الخصائص و السياسات هذه ان علما التداول سياسات

 كذلك يشترط و .الشركة هذهل المعتمدين لألشخاص الرسمي المستند تقديم يشترط ,شركة العميل وإذا كان  .االتفاقية هذه من يتجزأ ال جزءا  

 .المعتمدين األشخاص هؤالء على يطرأ تغيير بأي الفور على الشركة طارخإ

 مالنظا تعطل15 

 مكون أي أو النظام تعطل حالة في و .مكوناته احد أو االلكتروني التداول نظام في أعطال عبوقو مرتبطة مخاطر ثمة ان على العميل ويوافق يقر

 أو النظام تعطل عن ينشأ وقد .تنفيذها سبق أوامر الغاء أو تعديل أو قائمة أوامر أو جديدة أوامر تنفيذ من معينه لفترة العميل يتمكن ال قد ,به

 نظام في عطل أي عن االشكال من شكل بأي له صلة  ثالث طرف اي أو مسؤولة الشركة تكون ال و . تنفيذها أولوية او أوامر سارةخ به مكون

 .باالوامر و النظام بمكون أعطال أي أو لديها االلكتروني التداول

 االتعاب والرسومو العموالت16 

 استخدام نظير الدفع مستحقة أو/و حسابه على السارية رىخاأل والرسوم ,والتأمين ,االتعاب و ,الوساطة عمولة للشركة يدفع أن على العميل يوافق

 مستحقة رىخا مبالغ و اتعاب أي مباشر غيروأمباشر بشكل الحساب من الشركة تسوي و وفقا لما يرد في ملحقات هذه األتفاقية، للخدمات العميل

 لكذ من األتعاب و المبالغ تلك بخصم )"المستحقات" حطالصإب بعد فيما اليها المشار و( المعرفين الوسطاء أو الماليين الوسطاء أو للشركة

أصل   لبيع الشركة العميل يخول ,المستحقات لتسويةالرصيد  كفاية عدم حالة وفي ,الحساب من المستحقات بخصم الشركة قيام وعند .الحساب

 .بذلك العميل طارخإ مع وقت أي في الرسوم أو األتعاب او الوساطة عمولة تعديل )تقديرها وفق( للشركة يجوز و .المستحقات ستردادإل

 للعميل الماليم االلتزا17 

 في رىخأ ديون أي أو التأمين متطلبات أو المدينة االرصدة أو المستقبلية أو الحالية التداول لعمليات قيمة أي للشركة يدفع ان على العميل يوافق
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 أو العميل قبل من للحساب الجزئية أو الكلية التصفية حالة في العميل حساب في متبقى عجز أي ,الحصر ال المثال سبيل على يشمل بما , حسابه

 .الشركة

 المذكورة االلتزامات الفور على للشركة يدفع أن على العميل يوافق كما

 أصولة  من أي بيع في الحق الشركة االتفاقية هذه بموجب العميل يمنح ,المذكورة االلتزامات لتغطية العميل حساب صيد ر كفاية عدم حالة في و

 سواء   ,حساباته من أي في العميلأصول  من جزء أو أي تصفية في ,المطلق تقديرها وفق ,الحق للشركة يكون و .المدينة المبالغ لتغطية حسابه

 سوق أي في و كانت وسيلة بأي و وقت اي في )التصفية عمليات ولخد يشمل بما( الغير مع جماعي او فردي بشكل مملوكة الحسابات تلك كانت

 الشركة امام االلتزام على العميل يوافق ,جانبه ومن. للعميل مسبق طارخإ لتوجيه الحاجة دون ضروريا الشركة تراه حسبما المالية لألوراق

 .التصفية بعد المتبقي العجز أو المذكورة التصفية عن حسابه في ينشأ عجز ألي الفورية بالتسوية

 التحصيل تكاليف عن المسؤولية18 

 المصاريف الحصر ال المثال سبيل على يشمل بما ( طبيعتها كانت أيا النفقات و التكاليف جميع عن مسؤوال يكون و يدفع ان على العميل يوافق

 .الحسابات/الحساب في مدينرصيد  أي تحصيل في الشركة تتكبدها التي )القضائية

 الضمان حق19 

 حساب أي الى أو من االموال و/أو االصول  جميع و/أي ملكية نقل في ,العميل الى مسبق طارخإ إلرسال االضطرار دون ,الحق للشركة كوني

 حق تطبيق في و .مصالحها على للحفاظ الزم هذا الملكية نقل أن ,تقديرها وفق الشركة إذا إرتأت  مصلحة أي فيه للعميل كوني الشركة تملكه

 تحديد و إقفالها يتعين التي رىخاأل األدوات و المعلقة العقود و بيعها يتعين التي األول الخاص، تقديرها وفق الشركة، تحدد بها، الخاص الضمان

 .للشركة رخآ ضمان تقديم يتطلب األمر كان اذإ ما

 تجيزه الذي الحد إلى( كضمان وتأمين للقيمة المدينة حساب ألي المملوكة لواماأل جميع توضع الحساب، في مدين رصيد وجود حالة وفي

 دون بذلك القيام للشركة يجوز و .المدين رصيد لمبلغ تبعا و الغير ملكية مع أو منفصل بشكل سواء العميل طارخإ دون )التطبيق واجبة القوانين

 .معادلة بقيمة مماثلة أموال على سيطرتها أو بحيازتها االحتفاظ

 التصفية20 

 أو العميل حساب ولص أ كل أو بعض تصفية في الحق للعميل، مسبق طارخإ لتوجيه االضطرار دون و  )اوحده تقديرها وفق( للشركة يكون

 إلغاء

 من أي في العميل لحساب رىخأ مستندات أية إغالق أو/و سارية أو مفتوحة عقود أي إغالق أو/و الحساب في مسبقا محدد تلقائي أمر أي

 :التالية الحاالت

 .الدفع مستحقة ديون أي دفع من تمكنه عدم أو العميل تعسر .1

 .إفالسه العميل إشهار .2

 .العميل ولصأ على ائيضق حارس تعيين .3

 .العميل حسابات على تحفظي حجز أمر ورصد .4

 .حساباته/حساب أو العميل ضد حكم ورصد .5

 .الشركة قبل من المحددة المئوية النسبة دون ما إلى المستخدم النقدي الهامش إلى الحالي يدصالر نسبة تدني أو تساوي .6

 أو المشتري تكون أن للشركة يحق كما .لكذ عن إعالن أي دون و اتفاقي بيع أو علني مزاد اللخ من ولص األ تلك شراء أو بيع للشركة ويجوز

 البيع لكذ مكان و وقت عن العميل إلى الشركة من مقدم طارخإ أو اتصال أو مسبقة مطالبة أي تكون ال و فقة،ص أي في الخاص لحسابها البائع

 .للعميل طارخاإل أو المسبقة المطالبة تلك توجيه دون الشراء أو البيع في حق أي عن تنازال   الشراء أو

 .عنها تنازال   اتهايضتعو من بأي المطالبة أو حقوقها من أي ممارسة في الشركة من توان   أي أو الشركة و العميل بين تعامل مسار أي يمثل ال كما

 أو الغرامات أو األتعاب أو النفقات أو التكاليف أو طاءخاأل أو اإلجراءات جميع و أي ضد الشركة حماية و تعويض و عن عبالدفا العميل يلتزم و

 بغض العميل مركز عن الناجمة الخسائر جميع عن كذلك مسؤوال   العميل يكون و .الشركة بها تقوم فقاتني بأ المرتبطة المطالبات أو الخسائر

 للشركة يكون ،صهبخصو كافية أموال للعميل يتوفر ال ألمر الشركة تنفيذ حالة وفي .المراكز تلك تصفية في فاقهاخإ أو الشركة رختأ عن النظر

 يكون كما .التصفية تلك عن تنجم سارةخ أي عن مسؤوال   العميل يكون و الصلة، اتذ الصفقة بتصفية العميل، طارخإل االضطرار دون الحق،

 .البيع ذإلنفا للشركة النهائية الدفعة لتسوية الحساب رصيد في كافية أموال العميل لدى يتوفر لم اذإ أوامر أي إلغاء في الحق للشركة

 دقته عن المسؤولية و الحساب مراقبة21  .

 كما .الشركة مع تتم التي للعميل غيرها أو الهاتفية أو اإللكترونية المراسالت من أي تسجيل أو/و مراقبة للشركة يجوز أنه على العميل يوافق

 من التسجيل و للمراقبة اعهاإخض يجوز الشركة بين و بينه تتم التي المراسالت جميع و للخدمات استخدام أي أن راحة  ص يقبل و العميل يوافق

 .رىخأ أغراض أي أو االئتمان ألغراض الحساب بمراقبة ملزمة الشركة تكون ال لك، ورغم .تعقب تقنية استخدام اللخ من الشركة قبل

 تعتبره غرض ألي الشركة مع العميل أنشطة تسجيل و مراقبة من يرةخاأل عليها تحصل التي المعلومات باستخدام للشركة العميل يسمح و

 الخصوص وجه على و األوقات، جميع في حسابه مراقبة عن التامة المسؤولية قبول على العميل يوافق كما .القانون يجيزه حسبما الزما ، الشركة

 دقة ومن الحساب حةص من بالتحقق العميل ويقوم .للعميل إلغائه أو األمر تنفيذ على الشركة تأكيد لحين حمفتو أمر كل مراقبة على العميل يوافق

 العميل يوافق كذلك .العميل يكتشفها قد عنو أي من مخالفات أي عن اإللكتروني البريد عبر أو هاتفيا للشركة الفوري اإلبالغ مع المسجلة األوامر

 الحاالت من أي في يومين اقصى بحد السريع البريد دمةخ عبر خطاربإ متبوعا اإللكتروني بالبريد أو هاتفيا الفور على الشركة طارخإ على

 :التالية

 ال  خمد معين دمةخ موقع في أن العميل اكتشف المحدد التداول برنامج أو/و المحدد اإللكتروني الموقع إلى الوصول من العميل تمكن عدم -1

 تنفيذه تم أو/و معه التعامل جاري و تسلمه تم قد ,تعديله أو سابق أمر إلغاء يشمل بما , أمر الى يشير دقيقا

 .للتنفيذ دقيقا تأكيدا   العميل تسلم عدم -2

 .بها حرصي او يسجلها لم معاملة بتنفيذ يتعلق تقرير أو/و أمر عن معلومات العميل تسلم -3

 .الصفقات تاريخ أو مالية أوراق مراكز أو تأكيدات أو العميل حساب دة أر في دقيقة غير معلومات أي العميل اكتشف -4

 العميل فاقخإ حالة في أمر أي سارةخ أو مع بالتعامل ترتبط مطالبات بأي تتعلق ,مسؤولية أي من العميل يعفيها و , مسؤولة الشركة تكون وال

 هذه من أي ع بوقو اإللكتروني بالبريد أو هاتفيا ,واحد عمل يوم يتجاوز ال بما ,االحوال من حال بأي لكن و ,الفور على الشركة طارخإ في
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 ,الخطأ لكذ عن اإلبالغ في معقول غير بشكل العميل يرختأ مع ,الخطأ بطريق إلغاء أو تنفيذ بعملية القيام الشركة تأكيد حالة في و .ثاألحدا

 في عليه الذي و العميل من سليم بشكل به مصرحا الخطأ بطريق تم الذي اإللغاء أو التنفيذ لكذ اعتبار إما ,الخاص تقديرها وفق للشركة يجوز

 دورهاص من شهر بعد دقيقة و مقبولة الحساب كشوف جميع تعتبر و .المعني الحساب من الصفقة بحذف الشركة تقوم أو,الصفقة قبول الحالة هذه

 يقر و .تأكيده يدعم كاف   بدليل سليمة بطريقة الشركة إبالغ مع حساب كشف حةص على ,فقط واحد شهر ونضغ في ,العميل يعترض لم ما

 دون و الفور على الشركة الى يعيد أن على العميل يوافق ,كذا .الخطأ تصحيح يتم بحيث الحساب تعديل للشركة يجوز أنه على يوافق و العميل

 .للعميل مستحق غير و ,الخطأ بطريق الحساب في مسجل أموال او اصول  أي تكلفة اي

 نةالمضمو رغي اتنالبيا22 

 العميل مسؤولية على يتم الخدمات الى صولالو في لالستخدام مقدمة رىخأ برامج يأو التداول منصة استخدام أن على راحة  ص العميل يوافق

 كما ,الخطأ من تخلو اوع النقطا تتعرض لن الخدمات بأن الصلة اتذ االطراف من أي أو الشركة منضت وال .الصلة اتذالمخاطر متحمال   وحده

 يمكن التي للنتائج ضمان أي لةص اتذ ثالث طرف أي و الشركة تقدم ال

 التسلسل او الزمنية للمالئمة أو )"ترونيكاالل الموقع" حطالصبا بعد فيما اليه المشار و( للشركة االلكتروني الموقع استخدام من عليها الحصول

 الدقة أو

 يتم برامج بأي يتعلق فيما أو االلكتروني الموقع اللخ من توفيرها يتم فقةص أو دمةخ أو معلومات أي محتوى أو بها الوثوق درجة أو االكتمال أو

 .االلكتروني للموقع ولصالو في لالستخدام تقديمها

 لالتداو لسوق شرالمبا لالوصو23 

 تنفذ أن لكذ من بدال   للشركة يجوز و .أوامرالعميل تلقائيا تنفذ وال دائم بشكل التداول لسوق مباشرا   وصوال  للعميل تقدم ال الشركة بأن يقرالعميل

 مجتمعين إليهم والمشار ( للتنفيذ التداول سوق أو المالية االوراق أسواق أو التنفيذ وسطاء الى بتوجيهها ,لها الشركة قبول حالة في ,االوامر

 مرات عدد يزيد وقد .العميل أوامر تعديل أو إلغاء أو تنفيذ في خيراتتأ ثتحد فقد ,المشتركة األطراف لعدد نتيجة و .)"التداول سوقبإصطالح "

 العميل يقر و .)"السريعة األسواقبإصطالح " إليها والمشار ( الكبيرة األسعار تقلبات أو/و السريع التداول فترات اللخ يراتخالتأ هذه ثحدو

 جهاز أوعلى التداول سوق في السعرالمعروض عن يختلف قد السعر وأن ,التداول سوق في فعليا األوامر به نفذت الذي السعر على سيحصل أنه

 .لألمر العميل تسجيل وقت به الخاص ولصالو

 والمصححة ةرالمتأخ والمعلومات رالتقاري24 

 التي باألوامر المرتبطة رةخالمتا للتقارير الحساب ضع يخ فقد ,ثم من و .الصفقات حالة عن تبلغ التداول سوق من رةخمتأ تقارير الشركة تتلقى قد

 سيتم ,التنفيذ أسعار في طاءخأ يشمل وبما طاءخأل نشر أو عن ابالغ أي بأن العميل ويقر .منفذة أو ملغاة أو منتهية بأنها بها العميل إبالغ يسبق لم

 يحصل قد و .التداول سوق في األمر تنفيذ فعليا به تم السعرالذي على سيحصل وأنه , التداول سوق في بالفعل تم ما تعكس بحيث تصحيحها

 تحمل على العميل يوافق و .لألمر العميل تسجيل وقت به الخاص ولصالو جهاز على عرضه يتم الذي السعر عن مختلف سعر على العميل

 .طاءخاأل تلك عن تنشأ الحقة أو مباشرة غير أضرار أي يشمل بما النتائج، جميع

 والتعديل اإللغاء طلبات25 

 كان اذإ النظرعما بغض ساريا سيكون بتسجيله العميل قام أمر تعديل أو إللغاء العميل طلب يكون أن منضت ال الشركة أن على العميل يوافق

 .نفذ قد األمر بأن طارخاإل تلقي قبل مقدما الطلب

 التداول سوق الى الطلب لتوجيه الكافي الوقت للشركة يتح لم ما المفعول ساري يكون لن سابق ألمر المطلوب التعديل أو اإللغاء بأن العميل ويقر

 بمطابقة ستقوم التداول سوق ان الشركة منضت ال و .تنفيذه قبل بالعميل الخاص باألمر الطلب بمطابقة تقوم و التداول سوق تستلمه لم وما المعنية

 كما .االمر تنفيذ قبل التداول سوق نفس تسلمته قد الطلب كان اذا عما النظر بغض للعميل السابق باألمر بالعميل الخاص التعديل أو االلغاء طلب

 عن مسؤوال العميل يكون و ,مكررة أوامر تنفيذ أو لألمر فيه المبالغ التنفيذ الى تؤدي قد أمر استبدال او الغاء أو تعديل محاوالت بأن العميل يقر

 .هذه التنفيذ عمليات جميع

 راألوام توجيه26 

 "أوال   دمتهخ تتم ,أوال   يسجل ما أول " أساس على األوامر جميع تنفيذ يتم -أ

 .مجهولة العميل هوية تظل ,للتنفيذ نقله و النظام في لعميل أمر الخاد عند و ,محمي األوامر توجيه نظام -ب

 لضالف بالسعي اللهخ من الشركة نظام يقوم الذي و لضاالف التنفيذ ترتيب توجيه يارخ توفير في التقدير مطلق للشركة يكون ,لذلك باالضافة -ر

 .الشركة جانب من بذلك ضمانات اي دون العميل المر المتاحة االسعار

 لالتداو قيود27 

 برنامج اللخ من األوامر بتلك الفعلية الشركة معرفة لحين العميل من أوامر أو التعليمات تلقوا قد الصلة اتذ االطراف او الشركة تعتبر ال

 اإللتزام الشركة على يكون وال .اإللكتروني الموقع على المقدمة الهواتف أرقام اللخ من هاتفيا أو االلكتروني الموقع أو/و اإللكتروني التداول

 المرسلة التعليمات أو لألوامر حيازتها أو الفعلية الشركة معرفة حالة في حتى الصوتي البريد أو اإللكتروني بالبريد المرسلة العميل أوامر تجاه

 .الصوتي البريد أو اإللكتروني البريد عبر

 الشركة بأن يقرالعميل و .رخآل وقت من الشركة تقرر حسبما الحي غير األمر على إضافية رسوم فرض في التقدير سلطة للشركة يكون كما

 أو أوامره أو العميل تعليمات ترفض أن ,العميل طارخإل اإلضطرار ودون ,مبررة بأسباب لكن الخاص تقديرها وفقو رخآل وقت من ,لها يجوز

 .بالشركة الخاص اإللكتروني الموقع اللخ من )المنتجات أو موالاأل هذه( تداول على العميل قدرة تقيد أو تحظر أو اإلتفاقية هذه تفسخ

 المالية اإلستشارات28 

 ويتم .باألوامر صةاخ استشارات اية أو تداول أو ضريبية استشارات أو استثمار استشارات بتقديم مخولين ليسوا الشركة ممثلي بأن العميل يقر

 التداول منصة على )"المعلومات" بإصطالح  مجتمعة بعد فيما اليها والمشار ثاألبحا و بارخاأل و ,السوق معلومات و ,األسعار اعداد

 أو الشركة منضت وال .)التابعة شركاتها و ( الشركة عن المستقلين الخارجيين المعلومات مقدمي أو المالية االوراق اسواق بواسطة ,االلكتروني

 استثمار باستشاريي يستعين أو تحليالته و أبحاثه يجري أن العميل وعلى , المعلومات اكتمال أو الزمنية المالئمة أو الدقة الصلة تاذ األطراف

 و المالية لظروفه للعميل الشخصي التقدير إلى فقط مستندة العميل يتخذها التي االستثمار قرارات جميع وتكون .االستثمار قرارات ذاتخا قبل

 .االستثمار أهداف
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 وقاترالف مقابل العقود يخص بما

 أو األسعار نفس منضت ال الشركة أن على العميل ويوافق .السوق في السيولة و  الطلبو العرض على باالعتماد أسعارها بنشر الشركة تقوم 

 .لألسعار رىخاال المصادر أو السيولة مقدمي من القريبة األسعار

 اتذ رىخاال االطراف أو الشركة تكون ال و .رىخاأل المعلومات او البيانات و االسعار على االعتماد مخاطر و مسؤولية وحده العميل ويتحمل

 من ضمان اي يوجد ال و .المعلومات استخدام عن تنشأ مباشرة غير او عارضة او الحقة اضرار اي عن االحوال من حال بأي مسؤولين الصلة

 .اإلنتهاك عدم ضمان او معين لغرض المالئمة او للتسويق القابلية ضمان يشمل بما ,بالمعلومات يتعلق , ضمنيا أو ريحاص كان سواء ع نو أي

 يةن ورااللكت السجالت و سالتراالم29 

 فيما اليها المشار و ( الكترونية يغةص في تكون التي رىخاأل المراسالت و السجالت و ,الحساب كشوف أو ,التداول تأكيدات ,الكفاءة ألغراض

 اإللكتروني البريد عنوان الى اإللكترونية السجالت و المراسالت ارسال يتم .)" االلكترونية السجالت و المراسالت بإصطالح " مجتمعة بعد

 .بك الخاص

 .االلكتروني البريد رسائل تسلم و ,ارسال و ,لقراءة الالزمة البرامج و حيحص الكتروني بريد بعنوان اإلحتفاظ عليك يتعين ,وعليه

 بينك صلالتوا عند لها حمصر غير رىخأ أطراف عبر اليها صول الوح يتا قد اإللكترونية السجالت و المراسالت يشمل بما ,البيانات بأن وتقر

 كما .رىخاأل االلكترونية الوسائل أو الهاتف أو رىخاال الشبكية االتصاالت مرافق أو االنترنت باستخدام ,له تابعة شركة أي أو الشركة وبين

 بروتوكول يدعم الذي المستعرض برنامج ,الحصر ال المثال سبيل على يشمل بما , رىخاال االطراف من المقدمة البرامج استخدام على توافق

 بان تقر كما .الخدمات إلى ولصللو ةصالخا ولخالد تسجيل اجراءات عاتبا مع ,إستخدامه المقرر البروتوكول مع والمتوافق البيانات حماية

 بخصوص تسوية إجراء أو البرامج تلك من أي على اجراؤها يتم تحسينات أو الحاتصإ أو تحديثات بأي طاركخإ عن مسؤولة غير الشركة

 و .االنترنت الحصر ال المثال سبيل على يشمل بما ,والالسلكية السلكية اإلتصاالت مرافق أو اآللي الحاسب شبكات عبر إرسالها يتم التي البيانات

النموذج  طلب على وبالتوقيع .اإلنترنت دماتخ من ألي اإلتاحة أو السرعة أو ولصالو بشأن إقرارات أي تقدم وال , مسؤوليتها الشركة تخلي

 والسجالت المراسالت تلقي على توافق ,الصلة اتذ رىخاأل والمستندات

 , الحساب وكشوفات ,التأكيدات يشمل بما ,الشركة مع الصلة اتذ رىخاأل والتعامالت الصفقات وجميع اإلتفاقية بهذه يتعلق فيما اإللكترونية

 والسجالت المراسالت أن على توافق كما .والشروط البنود هذه بموجب ضروريا يكون حسبما ,نوعها كان ايا ,طاراتخواال والرسائل

 على حيحاص دليال ستمثل اإللكترونية والمراسالت السجالت وأن التطبيق واجب قانون أي ألغراض محررا   أصليا   مستندا   ستعتبر اإللكترونية

 .ال أم تسلمتها سواء ,شخصيا مستلمة اإللكتروني بريدك عنوان إلى المرسلة المراسالت جميع تعتبر و .اإلتفاقية هذه في الواردة البيانات

 اللخ من اإللكتروني بريدك عنوان على يطرأ تغيير بأي الشركة طارخبإ الفور على و تلتزم كما

 :اإللكتروني بريدك عنوان بتغييرالخاصة  اإلجراءات عاتبا -1

 أو    

 .رىخا إرشادات على للحصول الفني الدعم مكتب مراسلة -2

 وكلمة المرور المستخد إسم عن العميل مسؤولية30 

 بعد فيما إليها والمشار ,اللهخ من والتداول حسابه الى الوصول له يتيح بما للعميل واحدا "مرور كلمة " و "مستخدم إسم" الشركة تخصص

 لمعرف مشتركين مالكين المشترك الحسابأصحاب  جميع يعتبر المشترك الحساب حالة وفي ."التداول رمز بإصطالح " أومنفردة مجتمعة

 االوامر جميع عن مسؤوليته يشمل بما "التداول رمز " سرية على الحفاظ و االستخدام عن مسؤوال العميل ويكون .بالحساب الخاص المستخدم

 العميل يقر و .بالعميل الخاص التداول رمز باستخدام سليمة بصورة له حمصر ارجيخ طرف اي او العميل قبل من الحساب في الهاخاد يتم التي

 لرمز استخدام اي يعتبر و . بالعميل الخاص التداول رمز يستخدم او استخدم قد العميل بخالف شخص كان إذا  ما اكتشاف الشركة علىريتعذ بانه

 .العميل من سليمة بصورة به مصرحا العميل تداول

 أو شخصي آلي حاسب جهاز على به الخاص التداول رمز مثل , معلومات اي وحفظ بتخزين يلتزم كما ,استخدام اي عن مسؤوال العميل يكون و

 أي أو التداول لرمز سرقة أو فقدان أي عن الفوري االبالغ على العميل يوافق و .الصلة ذات المخاطر متحمال و الخاصة  مسؤوليته على أكثر

 أي ضد الشركة تعويض و ,حماية و ,عن عبالدفا العميل يلتزم و .للشركة اإللكتروني البريد عبر طارخإ بإرسال للحساب به حمصر غير وصول

 غير اإلستخدام أو الوصول بذلك يرتبط رخآ حساب احبص أي أو العميل جانب من مطالبة بأي متعلقة أو عن ناشئة أضرار أو تكاليف أو التزام

 .به حالمصر

 الخارجية الجهات مع اإلتفاق31 

 الشركة بين مباشر غير أو مباشر بشكل سواء اإلتفاقية فسخ حالة في الفور على إنهاؤها يمكن الخدمات إلى الوصول أن على ويوافق العميل يقر

 .الخدمات توفر والتي الصلة ذات االطراف من أي و

 الواردة لاألموا32 

 يجوز و .الشركة سيطرة نطاق عن جتخر التي الظروف بسبب ملكية نقل عمليات عن تنتج أضرار أو/و سارةخ أي عن مسؤولة الشركة تكون ال

ة أو حسب التعليمات الداخلية الشرك لدى عمالء األطراف هذه تكون أن شريطة العميل حساب في أمواال   ارجيةخ أطراف عإيدا قبول للشركة

 .للشركة

 ارجيةخ أطراف ألي ليس أنه ويتعهد العميل  يقرو .حسابه في بإيداعها أمر قد وأنه للعميل، مملوكة األموال تلك بأن العميل يقر الحالة، هذه وفي

 الشركة العميل يخطر لم ما ارجيةخ أطراف عن نيابة   التداول أنشطة يمارس ال العميل أن و للشركة، العميل من المتاحة لألموال مشتركة ملكية

 إلجراء التطبيق واجبة اللوائح و القوانين بموجب سليم بشكل له حمصر و مسجل بأنه أقر قد العميل يكون أن شريطة و كتابيا ، لكذ بخالف

 في المودعة األموال جميع بأن )ويتعهد( العميل يقر كذلك، .للشركة عمالء األطراف هذه أن و الخارجية األطراف عن نيابة   هذه التداول عمليات

 التي رىخاأل اإلستثمار منتجات و ومنتجات السوق المعروضة على نظام الشركة  المالية األوراق على التداول لغرض ستكون الصندوق حساب

 .رخال وقت من الشركة تحددها

 الخارجية األموال نقل – اإلدارية المصاريف33 

 الحقا المراجع حسب المعني الحساب أو الحساب فتح وقت المحدد الحساب لصاحب المعني الحساب إلى الخارجية األموال نقل عمليات تنفيذ يتم

 من األموال تحويل وقت سارية إدارية مصاريف أي الحساب من بالخصم الشركة تقوم و .االتفاقية هذه في عليها المنصوص لألحكام وفقا

 .الشركة
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 االئتمان معلومات34 

 الهيئات و السلطات بعض مع بالعميل الخاصة االئتمان معلومات و الشخصية المعلومات تبادل في الحق العميل، طارخإ دون للشركة، يكون

 و عن التحري في الحق للشركة يكون و .االمتثال أو التعاقد ألغراض المعلومات تلك على الحصول لها يحق التي رىخاأل األطراف و الحكومية

 مع الصفقات و الدولية، المقاطعة و األموال، غسلمكافحة  قوانين مثل معينة، لقوانين االمتثال و المالية عاألوضا لتحديد العميل هوية من التحقق

 يخول و .الشركة لسياسة االئتمان معلومات و الشخصية للمعلومات رىخاأل االستخدامات جميع عضتخ و .اصخ شكلب محددين دولة مواطني

 صحة من للتحقق تقرير طلب و )وجد إن أطفاله، و لزوجته االئتماني والوضع( االئتماني وضعه و مرجعيته عن استعالم إلجراء الشركة العميل

 أغراض يوأل لتداو حساب لفتح العميل أهلية مدى تحديد من الشركة لتمكين ومصدرالمدفوعات )التداولزرم( بهويته المتعلقة المعلومات

 .سبق بما يتعلق فيما المالية بالمؤسسات لالتصال الصدد هذا في الشركة العميل يخول كما .مشروعة رىخأ تجارية

 االتفاقية تعديل35 

 بموجب وقت أي في االتفاقية هذه في عليها المنصوص الشروط و البنود من أي إلغاء أو إضافة أو تغيير للشركة يحق أنه على العميل يوافق

 عنوان اللخ من اإللكتروني البريد عبر بذلك العميل إبالغ مع بالشركة الخاص اإللكتروني الموقع على السريان تاريخ و التعديل بذلك طارخإ

 تسلم قد العميل كانإذا عما النظر بغض بالتعديل قانونا   الشركة و العميل يلتزم اإلجراء، هذا من االنتهاء عند و .للشركة المقدم اإللكتروني البريد

 تكون ال و بها، الخاص اإللكتروني الموقع على التغييرات تلك بنشر وقت أي في دماتهاخ تغيير للشركة يحق و .ال أم اإللكتروني البريد رسالة

 بريد برسالة تأجيل دون الشركة يخطر التعديل، على العميل يوافق لم إذاو .التغييرات بهذه للعميل منفصل طارخإ أي بتوجيه ملزمة الشركة

 بأن العميل يقر و .الحساب لغلق ضروري هو حسبما الشركة دماتخ استخدام عن الفور على التوقف مع بمده أقصاها اثني عشر ساعة  إلكتروني

 علم سواء التعديالت على العميل من موافقة يعتبر الخدمة، على التعديل أو االتفاقية هذه على تجرى التي التعديالت بعد الشركة دماتخ استخدام

 على قادرا   كان ذاإ عما النظر بغض بالتعديالت القانوني التزامه عنييالوصول لجهاز استخدامه أن على يوافق و العميل يقر كما .ال أم بها

 .تعديالتها أو البنود هذه نص إلى الوصول

 ةرالقاه القوة36 

 الزالزل، أو الحروب، أو التداول، رختأ أو تعليق مثل الطوارئ، مواقف أو القاهرة القوة ثأحدا من أي وقوع  حالة في مسؤولة الشركة تعتبر ال

 سواء الطرفين سيطرة نطاق عن جيخر رخآ سبب أي أو البرامج، أو الكهرباء، معدات تعطل أو االتصال، طوطخ تعطل أو االضطرابات، أو

 إلغاء، أو الخإد من العميل تمنع قد التي و الفه،خ أو رىخأ فنية مشكلة أي أو السرقة أو به حالمصر غيرالوصول  أو مباشر غير أو مباشر بشكل

 .حية تعليمات أو أمر إلى استنادا   التصرف من الشركة تمنع قد أو أمر تعديل أو

 أكثر أو واحد ذاتخا وقت أي في و إشعار دون و المطلق لتقديرها وفقا للشركة يحق حصلت، قد القاهرة القوةث أحدا أن الشركة حددت حال في

 :التالية الخطوات من

 .ثالحد لحجم مناسب الشركة تجده إغالق مستوى عند المفتوحةد العقو جميع أوي أ إغالق .1

 مع لتتوافق للشركة المستحيل من تجعل القاهرة القوة هذه أن حد إلى االتفاقية هذه بنود من أي أو جميع تطبيق تعديل أو تعليق .2

 .االتفاقية لهذه األحكام و الشروط

 .المنتجات جميع أو محدد لمنتج للتداول يوم رخآ عن اإلعالن .3

 السوق، في الشركة مراكز االعتبار بعين ذخاأل مع مناسبة الشركة تعتبرها التي و القبيل هذا من رىخاأل اإلجراءات كل ذخأ .4

 .السوق في رينخاآل العمالء مراكز السوق، في العميل مراكز

 في بما نفقات و تكاليف أية أو/و أضرار أو/و سائرخ أو/و مطالبات أي عن العميل تجاه مسؤولة الشركة تكون ال أعاله، ثاألحدا عوقو حالة في

 .ثاألحدا هذه مثل من مباشرة غير أو مباشرة تنشأ التي و المحامين، أتعاب لك

 المسؤولية إعفاء37 

 عما النظر بغض االتفاقية فسخ لحين المنفذة بالصفقات يتعلق التزام أو مسؤولية أي من الحسابصاحب )أصحاب(   االتفاقية هذه فسخ يعفي ال

 .الفسخ بعد أو قبل قدمت قد المطالبات كانت إذا

 تقييدها و ركةالش امجرب مالستخدا خيصرالت38 

 بما ,البرامج مالك هي الخارجية رىخاال االطراف او/و الشركة تظل حين في فقط للتداول الشركة برامج باستخدام يصاختر العميل الشركة تمنح

 مطلوبا يكون حسبما ,حماية و بتوفير العميل يلتزم و .التجارية العالمات النشرو و الطبع حقوق و , عتراخاال لبراءات السارية الحقوق يشمل

 او نسخ بعدم العميل يلتزم ,ماك .للغير الشركة برامج ملكية نقل او مبادلة او بيع بعدم يلتزم كما ,البرامج في حقوقها و الشركة ملكية ,معقول بشكل

 .للعميل المقدمة الشركة برامج على اضافات اي اجراء أوإصالح او استبدال او تحديث او عكسية هندسة اواجراء تجميع الغاء او ترجمة او تعديل

 المخاطر عن المسؤولية اخالء بيان39 

 على )"المنتجات " بإصطالح بعد فيما اليها والمشار ( الشركة من المقدمة   مالية أداة أو منتج أيأو المالية واألوراق المنتجات في التعامل ينطوي

 والتداول ,اليومي والتداول ,التحوط ومخاطر ,اربةضالم ومخاطر ,السوق مخاطر )الحصر ال المثال سبيل على ( يشمل بما المخاطر من عدد

 ومخاطر ,المحاسبية والمخاطر ,القانونية والمخاطر العمالت ومخاطر ,المنتجات ومخاطر ,والتكنولوجيا التنفيذ ومخاطر ,ممتدة عمل لساعات

 .الضرائبومخاطر ,الرفع ومخاطر ,التنظيمي االشراف نقص ومخاطر االجنبية الدولة ومخاطر ,االئتمان

 وبالقدرة ,الصلة ذات وبالمخاطر ,المنتجات بطبيعة جيدا والماما عام بشكل المالية االنشطة لطبيعة فهما يتطلب المنتجات في االستثمار ان كما

 .المنتجات في لالستثمار نتيجة تتكبد قد التي المتوقعة الخسائر تحمل على المالية

 ينبغي ,المنتجات و الشركة مع معامالت اجراء في البدء فقبل بالتالي و .المنتجات مع التعامل مخاطر جميع لتناول كافيا البيان هذا يكون ال قد

 دراية على تكون أن عليك ينبغي و .المنتجات في معامالت إجراء أو في باالستثمار الصلة اتذبالمخاطر و بطبيعة دراية على تكون ان عليك

 وعليك .منتج أي في معامالت إجراء أو فيه المرغوب باالستثمار المرتبطة المخاطر في التحقيق أو المستقل تقييمك عن وحدك مسؤول بأنك تامة

 أو موظفيها أو مسؤوليها أو الشركة من رسالة أي محتويات ريتفس أال عليك وينبغي .المرتقبة المعاملة أو لالستثمار تقييمك على فقط تعتمد أن

 .الفهخ أو ضريبية أو قانونية إستشارة أنها على وكالئها

الضرائب  ومستشاري والماليين القانونيين والمستشارين والمحاسبة اإلستثمار مستشاري مع التشاور عليك ينبغي ,المنتجات في اإلستثمار وقبل

 أن من التحقق كذلك عليك ويتعين .المنتجات في معاملة إجراء أو في اإلستثمار مالئمة ومدى والتبعات للمخاطر مستقل تقييم إلجراء وغيرهم

 وال .المنتجات في معامالت إجراء أو اإلستثمار ومخاطر لمزايا اصخ تقييم إلجراء الكافية المهنية واالستشارة والمهارة والخبرة المعرفة لديك
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 معين مستثمر قدرة حيث من أو ريبيةضال أو التنظيمية أو المحاسبية أو القانونية لألغراض للمنتجات بةالمناس بالخصائص إقرار أي الشركة تقدم

 .بها المعمول القانونية اإلستثمار قيود بموجب المنتجات في معامالت إجراءوأ االستثمار على

 ا ذا ما لتحديد القانونيين ارينالمستش مع اورالتش ,ريبيةض أو قانونية لقيود اإلستثمارية سلطتهم عضتخ الذين المستثمرين جميع على ,كما يجب 

 يستطيعون كانواإذا  فقط المنتجات في معامالت إجراء أو في اإلستثمار المستثمرين على كما .لك حجم و لهم ثماراتتإس سيل المنتجات كانت

 .همراتإلستثما الكلية الخسارة تحمل

 مثل ,المنتجات فبعض .المنتجات في المستثمر المال رأس على العوائد أو/و حباالربا يتعلق فيما ضمان تقديم يمكنها ال الشركة بأن تقر و

 قبل تأمين عإيدا منك يتطلب فقد ، وبالتالي .الخيار عقد محل النقد قيمة في للتغير عرضة فهي بالتالي و، كبير بشكل متقلبة تكون قد ,المشتقات

 التعرض مع المطلوب المال رأس من جزء بدفع اإلستثمار رفع المشتقة السندات على التداول لك يتيح و .الشركة مع أنشطتك ممارسة في البدء

 يصبح بحيث الخيار عقد محل االصل قيمة تزيد أن يتعين مدى أي إلى احتساب عليك ينبغي ,لذا .الخيار عقد محلاالصل  سعر لتقلبات الكامل

 .المعاملة تكاليف جميع اإلعتبار بعين ذخاأل مع، مريحا وضعك

 لطبيعة المالئمة للمخاطر عرضة وستكون .الخيار عقد محلواالصل  ,السعر و , الفائدة معدالت مثل , العوامل من بعدد المالية االدوات تتأثر قد

 .المعامالت من اي ابرام قبل المخاطر بهذه االلمام عليك ينبغي ,وبالتالي الخيار عقد محل االصل

 االستراتيجيات هذه تكون ال قد , معينة ظروف في و .المشتقات معامالت احدى اجراء مخاطر حدة من للتخفيف معينة استراتيجيات تستخدم و

 التحوط معامالت ان كما ."طويل" او "قصير "مركز مواقف ذاتخا مثل مخاطر على المراكز بين تجمع التي االستراتيجيات تنطوي قد و .فعالة

 ثابتا او مستقر غير ماإ المركز جعل الى التحوط معامالت احدى على المناسبة المراقبة في فاقخاال يؤدي قد و , المستمرة المراقبة تتطلب قد

 .سائرخ تكبد مع مفرط بشكل

 لكذ عند اقفاله سيتم المشتق السند ان يعني ال الخسارة ايقاف بأن تقر كما .بذلك الشركة قيام على تعتمد اال عليك و ,مراكزك بمراقبة عليك لذا

 او السعر بذلك هتنفيذ و اقفاله سيتم المشتق السند ان يعني ال مسبقا المحدد التلقائي االمر او السوق بسعر البيع امر ان كما .اقفاله حتى او السعر

 .تنفيذه او اقفاله مجرد حتى

 المستثمرون يقر و .. مقابال طرفا بصفتها الشركة مع فقط مركزا لختد انك يعني األردنية السوق بخالف اسواق في الشركة مع التداول ان كما

 ,بالتالي و .تسري ال ,نظامية تداول سوق او المالية لالوراق سوق عبر المالية االوراق سيشترون الذين المستثمرين لحماية المصممة القواعد بان

 اي بموجب عليها مؤمنا ليست المنتجات في المعامالت او االستثمارات ان كما للغير الملكية لنقل قابلة ليست العمالء بها يحتفظ التي المراكز فان

 .تأمين برنامج

  تشغيلهو عمله وكيفية )اآللي الخبير ظامن( المتسلسلة الخسارة ايقاف نظام أو/و اآللي الخبير بنظام كاملة دراية و علم على ه بأن العميل يقر

 دماتخ استخدام على يوافق و يقبل انه و كانت جهة اي أو اآللي الخبير نظام من لختد اي دون بمفرده قراراته ذ اتخا على قادر انه و ،ايقافهو

 فيما لكذو راتيجياتتاالسو اساتيوالس له المتوفرة التداول ياراتخ تحديد و تيارخا عن تامة مسؤولية مسؤول بانه يتعهد و اآللي الخبير نظام

 منع نو اي تقديم او هل مشورة أي تقديم بامكانها يكون لن التي المتسلسلة الخسارة ايقاف نظام او/و اآللي الخبير كنظام الخدمات استخدام يخص

 .لالستثمار استراتيجية اي او فقةصاو تداول عملية اي مالئمة او طورةخ او طبيعة بشأن المالحظات

 في اي وقت تراه مناسبا ودون التبليغ المسبق للعميل. المتسلسلة الخسارة ايقاف نظام او/وكما يحق للشركة ايقاف خدمة توفير الخبير االلي 

 اآللي الخبير نظام استخدام او تفعيل العميل قيام عن تنتج مالية سائرخ او قانونية اضرار اي او مالية او قانونية مسؤولية اية الشركة تتحمل ال

 سائرخ اي ,الحصر ال المثال سبيل على ,لكذ في بما سارةخ او ضرر اي عن مسؤولة الشركة تكون لن و المتسلسلة الخسارة ايقاف نظام او/و

 .هذه األنظمة استخدام نتيجة مباشر غير او مباشر بشكل ثتحد قد هحسابات في تداول

 

 مالمستخد للهامش النقدي الغطاء40 

% 10)و standard لحساب %(20الى  %10 ) من اقل او مساوية الهامش الى النقد نسبة تكون لن الحاالت جميع في انه يتعهد و العميل ويوافق

 في الحق لها سيكون الشركة وان ,لها النقدي الهامش استخدام تم التي السوق و الصلة ذي المنتج من variable لحساب اقل او  %(20الى

 .الحساب ولأص     تصفية

الى  %10) الهامش الى النقد نسبة كانت إذا ما حالة في و وقت اي في اتمامها و للحساب تصفية اجراء يجوز غموض او لبس اي لتفادي و

 .الصلة اتذ السوق ظروف او/و التسوية توقيت عن النظر بغض (20%

 تراها رىخا نسبة بأي و حساب عنو الي اقل او % 10 من النقدي الهامش الى الحساب ملكية تصفية نسبة تعديل في بحقها الشركة تحتفظو

 .االتفاقية هذه من يتجزأ ال جزأ التداول سياسات تعتبر و ,رخال وقت من التداول سياسات عبر التعديل بهذا العميل اعالم يتم و ,مناسبة الشركة

 السالب بالمبلغ للشركة يدين انه على يوافقو  يقر العميل فان (standard/variable)  كان عنو اي من حسابينواب حسا للعميل انك إذا

negative balance   الحسابات من السالب المبلغ عواستقطا الحسابات بين تسوية عمل للشركة يحق انه على يوافق الحالة هذه وفي ,وجد ان 

 .الجديدة االيداعات من او رىخاال

 ركةالش مسؤولية حدود 41 

 بما ,الخدمات هذه استخدام عن تنتج قد ,مباشرة غير ام مباشرة كانت سواء ,اضرار اي عن مسؤولة تكون لن الشركة بأن يقر و العميل يوافق

 و ,المتحققة غير او المتحققة الخسائر او حاالربا هامش سارةخ او المال رأس سارةخ عن الناتجة االضرار ,الحصر ال المثال سبيل على يشمل

 امر اي او االوامر بيع او لشراء ئالخاط التسجيل او للغير به حالمصر غير ولخالد او للخدمات السليم غير االستخدام او المالية االسواق تقلبات

 .بالخدمات يتعلق رخا

 بغض عالنزا فترة اللخ للشركة العميل يدفعها شهرية اتعاب و عمولة اعلى قيمة ,االحوال من حال بأي ,الشركة التزام يتجاوز ان يجوز وال

 .العميل تعويض مبلغ عن النظر

 رالتقصي حاالت 42 

 :التالية الحاالت من كل أو/أي في التقصير حال في العقد انهاء يتم

 .العقد هذا مرفقات أو أحكام نحو األحوال من حال بأي تقصيره أو انكاره أو العميل رقخ .1

 .للشركة مرضي بشكل التزاماته أداء ضمانات توفير في العميل فاقخإ .2

 .الفور على بها مطالبته بعد اللتزاماته العميل أداء في للتشكيك كافية مبررات لديها أن الخاص، لتقديرها وفقا الشركة، قررتإذا  .3
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 . أو اي موضوع أخر المدينين إعفاء أو اإلعسار أو اإلفالس قانون بموجب العميل ضد قضائية  إجراءات أي في البدء .4

 .حيحةص غير أنها الحقا بين يت التي و البداية في حيحةص معلومات تقديمه أو الشركة إلى حيحةص غير معلومات العميل تقديم .5

 .للشركة مستحقاته من أي دفع في العميل فاقخإ .6

 في الحق للشركة يكون الحالة، هذه وفي االتفاقية، هذه من   40   الشرط في المبين النحو على الهامش إلى النقد نسبة أصبحت ذاإ .7

الى  %10من ) الهامش إلى النقد نسبة تكون بحيث( التصفيةربسع لكذو النقدي، الهامش أجلها من استخدم التي الحساب ولصأ تصفية

 .التصفية توقيت عنرالنظ بغض variable أو standard بلحسا أقل أو ( 20%

 المنصوص التزاماته ألداء للشركة ضمانا ستعتبر الغير، مع باالشتراك أو فردية المملوكة سواء الشركة، لدىاالرصدة  جميع بأن العميل يتعهد و

 و والغرامات الخسائرو والنفقات، والتكاليف، ر،يالتقصو اإلغفال حاالت جميع ضد الشركة بتعويض العميل يلتزم و االتفاقية، هذه في عليها

 للشركة يكون و سابقة، ثأحدا فيها تسببت التي أو مباشر غير أو مباشر بشكل سواء الغير، أو الشركة بها قامت التي االلتزامات و المطالبات

 المحفظة تصفية في الشركة بأحقية االتفاقية هذه بموجب العميل يقر لك،ذ إلى باإلضافة .نحوها لتزاماتالا هذه من جزء أي أو كل تعليق في الحق

 .للشركة مرهونة كانت لو كما أرصدتة جميع أو للعميل االستثمارية

 التسوية43 

 دون و الخاص تقديرها وفق الحق للشركة يكون العميل، جانب من االتفاقية بهذه واردة أحكام أي اتجاه التقصير ثأحدا من أي عوقو حال في

 العميل، مع االتفاقية فسخ و تصفيته، و للحساب الفوري اإلغالقب القيامر،خآ سوق أو المالية لألوراق سوق أي في للعميل، إضافي طارخإ توجيه

 تسوية أو/و المعلقة األوامر جميع إلغاء و ،)المشترك الحساب أو للعميل الفردي الحساب في المسجلة سواء(  العميلأصول  جميع أو أي بيع و

 .رىخأ سندات أو قائمة عقود أي

 للشركة، الحال في الدفع مستحقة النقدية التأمينات جميع تصبح و السوق أوامر تسجيل لبدء التداول منصة إلى الوصول من بعدها العميل يمنع و

 بعد المتبقية المبالغ جميع الشركة تسترد و المعامالت و )المشتركة أو الفردية سواء( الحسابات جميع بتسوية جانبها من تلقائيا تقوم التي و

 رىخاأل لمهنيةاو القانونية واألتعاب المصروفات جميع مبلغ عن الشركة أمام مسؤوال   العميل يكون و .لحقوقها الشركة من التام عاالسترجا

 .له نتيجة أو تقصير ثبحد يتعلق فيما الشركة من المتكبدة

 القضائي االختصاص و التطبيق واجب نونالقا44 

 .األردنية المالية األوراق هيئة تعليمات و 2017 لسنة 1 رقم األردني األجنبية البورصات في التعامل تنظيم قانون ألحكام االتفاقية هذه ضعتخ

 .العقد هذا تفسير أو تنفيذ عن ينشأ الفخ أي فيالهاشمية محكمة بداية عمان )قصر العدل(  األردنية المملكة محاكم تختص

 االلتزامات تسوية و ئبالضرا45 

 أي أو إدارة عن أو العميلأصول  من غيرها أو باالصول  يتعلق بما أو في الدفع مستحقة رسوم أو ضرائب أي عن مسؤولة الشركة تكون ال

 أي من اليةخ االتفاقية هذه بموجب للشركة العميل يدفعها التي المبالغ جميع تكون و .للعميل رىخأ ولأص أو االصول قيمة في تناقص أو زيادة

 الحالة هذه في و الضريبة  حجز أو علالقتطا اعهاخضإ مع المبالغ تلك بتقديم قانونا مطالبا العميل يكن لم ما ضريبة أي بسبب ع اقتطا أو صمخ

 أو عاالقتطا بهذا القيام بعد و أنه لضمان الالزم وصوال الى الحد  الضريبة حجز أو عاالقتطا به المرتبط العميل نم مستحقال المبلغ دفع  تمي

 التزام أي دون( تتحفظ و الشركة ستتلقى ،)الشرط هذا بموجب الدفع مستحقة اإلضافية المبالغ على يسري حجز أوع اقتطا أي يشمل بما( الحجز

 يكن لم أو يتم لم الحجز أو عاالقتطا لكذ وكان النحو هذا على به احتفظت و تلقته الذي المبلغ يساوي افيك بمبلغ )الحجز أو عاالقتطا بذلك يتعلق

 صافي ارباح ضريبة بخالف( الضريبة  بسبب مبالغ أي بدفع مطالبة الشركة كانت نفإ أعاله الواردة باألحكام اللخاال عدم مع يتم أن مطلوبا

 الشركة طلب على بناء   و العميل يلتزم كة،رالش من االتفاقية هذه بموجب القبض مستحق أو هضقب يتم مبلغ أي إلى عبالرجو احتسابها أو )الشركة

 يتعلق فيما متكبدة أو الدفع مستحقة نفقات أو غرامات أو فائدة أي مع جنب إلى جنبا االلتزام أو المبلغ لك ذ عن الشركة بتعويض يرختأ دون و

 .األمر بهذا

 مفيد بشكل المستحق الحد إلى( كانت أيا عقود أو رىخأ ترتيبات أي أو االتفاقية هذه عن العميل من مستحق التزام أي يةوتس للشركة ويحق

 بسعر االلتزام تحويل للشركة يحق مختلفة بعمالت االلتزامات كانت إذاو .عملته أو الدفع مكان عن النظر بغض وأصوله الحساب من )للشركة

 أصول أي أو العميل لصالح أو من تسلمته مبلغ أي تطبيق للشركة يحق كما .التسوية بغرض المعتاد التجاري مسارها في األجنبية العمالت سوق

 .رىخأ عقود أو ترتيبات أي أو االتفاقية هذه بموجب العميل من مستحق مبلغ أي دفع في السير أو كجزء الحساب في

 لالتناز46 

 نقل في الحق الشركة العمالء يمنح و .)الفهخ أو جاالندما أو الدمج بطريق سواء( لهم المتنازل و الشركة لفاءخ لصالح االتفاقية بهذه العمل يسري

 مصلحة أي أو االتفاقية بهذه خاصة  واجبات أو حقوق أي عن التنازل للعميل يجوز وال .رىخأ مؤسسة أي أو لفخ شركة أي إلى حسابهم ملكية

 .الشركة من مسبقة كتابية موافقة دون رخآ طرف ألي حسابه في

 ماألحكا استقاللية47 

 الحكم هذا يصبح ,رسمية غير أو رسمية هيئة او محكمة قرار بموجب للتنفيذ قابل غير أو باطال   االتفاقية هذه أحكام من حكم أي إذا أصبح 

 .االتفاقية هذه أحكام بقية أو الحكم لكذ بقية البطالن لكذ فيه يمس ال الذي الحد إلى المفعول غيرساري

 الشامل االتفاق48 

 اإللكتروني الموقع في عليها منصوص وشروط بنود أيو بالحساب يتعلق فيما والشركة العميل بين المبرمة االتفاقات وجميع االتفاقية هذه تعد

 أو إقرارات أي يتلق لم الذي و والعميل الشركة بين االتفاق مجمل ,للعميل المقدمة التداول عمليات تأكيدات و الحساب كشوف في أو للشركة

 .االتفاقية ههذ في راحة  ص عليها المنصوص بخالف ضمانات

 العميل تفاصيل49 

 : يلي بما العميل يتعهد و يقر

 .االتفاقية هذه من اإلشارة بطريق يتجزأ ال جزء   يمثل منه المقدم الحساب فتح طلب إن .1

 . مكتملة و حيحةص الشركة لدى الحساب فتح طلب منهاضيت التي المعلومات جميع إن .2

 إجراء على العميل يوافق ,الحساب فتح طلب في العميل من مقدمة معلومات أي في تغيير إجراء األمر تطلب إذا  ما حالة في أنه .3

 على للحصول بالشركة باالتصال او للشركة اإللكتروني الموقع على المتاحة اإلجراءات ع بإتبا العميل حساب في المناسبة التغييرات
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 معلوماتصحة  من للتحقق وقت، أي في مناسبا ، تراه حسبما اإلستعالمات إلجراء الشركة العميل يخول و.التعليمات من المزيد

 .العميل

 على أنه و االستثمار أنشطة إلجراء القانونية باألهلية يتمتع وأنه عاما 18 يتجاوز عمره بأن العميل يقر( : فرداً )إذا كان العميل شخصاً طبيعياً    أ

 .االستثمار بمخاطر دراية

 :يلي بما يتعهدون و المعتمدون وممثلوه يقرالعميل:  شركة العميلإذا كان  ب

 من غيرها أو العمل عقد أو ليةخالدا الالئحة أو المشترك عالمشرو أوعقد لشركةا تأسيس عقد بموجب له، حالمصر العميل أن .1

 األوراق على التداول و االتفاقية هذه بإبرام لتنظيمها، الخاضع أو العميل بها المسجلالقضائية  اتصتصاخاال و المنظمة المستندات

 .العميل حساب في رىخاأل االستثمار منتجات أو المالية

 .القانونية لألهلية فاقدا   ليس أنه .2

 .ماليا ميسور أنه .3

 و الفروقات، مقابل العقود و ،المستقبل عقود و الخيارات، و المالية، األوراق صائصخو بمخاطر الكافيتين والدراية الخبرة لديه أن .4

 .العميل حساب في عليها التداول سيتم التي االستثمار منتجات من غيرها و المقصورةخارج  العقود

 الكاملة الصالحية لهم أن و العميل عن بالنيابة التداول وو/أ وامراأل الخبإد لهم حمصر للشركة العميل يحددهم الذين األشخاص أن .5

 .بذلك للقيام

 المعلومات حماية و الخصوصية50 

 .معهم تعاملت الذين أو السابقين و الحاليين للعمالء المعلومات لحماية جوهرية احتياطات الشركة تتخذ

 شركات لصالح بذلك للقيام الغير يصختر أو للغير العميل معلومات بيع للشركة يجوز ال :الغير إلى المعلومات بيع للشركة يجوز ال .1

 .رىخأ

 .للغير البيانات يصختر يشترط كان إذا مسبقا العميل الشركة تخطر لك،ذ برغم و

 العميل، معلومات خصوصية حماية تستهدف التي الممارسات و السياسات من العديد الشركة تطبق :للشركة أولوية المعلومات حماية .2

 .العميل لمعلومات الحماية لتوفير دوري بشكل السياسات هذه الشركة وتقيم

 زيادة و الكافية الخدمات توفير مع العمالء عمل لتسهيل عمالئها بيانات الشركة تجمع :العمل قنوات عبر العمالء يلصتفا جمع .3

 :العمالء حول التالية المعلومات تسجل و الشركة تجمعو االنتاجية

 للشركة العميل يقدمها التي رىخاأل ذجالنما و الحساب فتح طلب في المدونة البيانات -أ

 .للشركة اإللكتروني الموقع عبر العميل من المقدمة التداول بيانات -ب

 .للعميل االئتماني المركز تحديد و بهويته المتعلقة العميل معلومات من للتحقق االئتمان معلومات -ت

 .إقامته ومكان العميل بعمل المتعلقة المعلومات -ث

 .السائدة القوانين بموجب التنظيمية / اإلشرافية السلطات إلى المعلومات بعض إرسال جوزي :غير لل سلةرالم المعلومات .4

 الغرض، لهذا و .سواء حد على عمالئها و الشركة عند متساوية أهميةة تفاصيل العميل لدق : الدقة رمعايي ألعلى ةركالش عاةرامع م .5

 عالقات موظفي اللخ من الهاتف عبر الحساب كشوف و التداول طاراتخإ اللخ من حساباتهم عن معلومات لعمالئها الشركة تقدم

 يرجى الحساب، كشوف دقة حول استفسارات أي وجود حالة في و .للشركة اإللكتروني الموقع اللخ من اإلنترنترعب أو العمالء

 .الفور على بالشركة االتصال

 

 رنياإللكت يدرالب عناوين يةرس51 

 رىخأ دماتخ الشركة تقدم كما .الشركة مع تعاملهم تسهل التي بالمعلومات لتزويدهم بعمالئهاالخاصة  اإللكتروني البريد عناوين الشركة تستخدم

 البريد عنوان تستخدم أن للشركة يجوز كما .إلخ ... األسهم بأسواق المتعلقة اإلعالنات و الجديدة داراتصاإل مثل اإللكتروني البريد عبر

 .العميل انتباه تجذب قد التي االستثمار فرص أو الجديدة الخدمات و المنتجات حول بمعلومات لتزويده للعميل اإللكتروني

 الشكوى حالة في52 

 الشكاوي إجراءات عن معلومات ستجد حيث الشكاوي، وحدة صفحة على موقعنا إلى عالرجو يرجى الشركة، ضد شكوى استدعاء تقديم حال في

 .الشكوى لتقديم اإلنجليزية و العربية باللغتين لدينا

 والفسخ االتفاقية مدة53 

 رسمية عمل أيام ثالثة ونضغ في مسبق كتابي طارخإ بموجب الطرفين من أي من فسخها يتم لم ما محددة غير لمدة االتفاقية بهذه العمل يسري

 وفي .الفسخ تاريخ حتى تمت معامالت أو تداوالت بأي تتعلق مسؤولية أو التزام أي من العميل االتفاقية هذه فسخ يعفي وال .رخاآل للطرف يوجه

 .مسبقا المحددة التلقائية المعلقة األوامر جميع إلغاء و العميل حساب في المفتوحة المنتجات أوامر جميع إغالق للشركة يحق العقد، فسخ حالة

 

 

 

 


