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شــروط العمــل الخاصــة بعميــل تجزئــة. تعــد هــذه الوثيقــة وثيقــة هامــة. وتشــكل جــزءا مــن عقــد قانونــي 
ويجــب قراءتهــا والتأكــد مــن فهمــك لمحتوياتهــا. عليــك الحصــول علــى مشــورة قانونيــة مســتقلة إن كان 

هنالــك أي شــيء فــي هــذه الشــروط غيــر مفهــوم لديــك. 

1 - مقدمة 
ــي  ــي ســتحكم الخدمــات الت ــود ) الشــروط ( الت ــى الشــروط والبن ــل هــذه عل ــة العمي تنــص اتفاقي  1 - 1
ســتقوم »اكويتــي« ) »نحــن« أو »لنــا« ( وهــي اســم تــداول مســجل لـــ مجموعــة اكويتــي المحــدودة )األردن( 
بتقديمهــا إليــك. مجموعــة اكويتــي المحــدودة )األردن( هي شــركة محدودة مســجلة، تحمل رقم التســجيل 
50248 ويقــع عنوانهــا المســجل علــى مجمــع زهــران بــالزا. الــدوار الســابع. الطابــق الســابع. عمــان. االردن، 
المملكــة األردنيــة. مــن الممكــن أن تعمــل شــركات مجموعتنــا كــوكالء لمــا وقــد نعمــل كوكيــل لواحــدة أو 
أكثــر مــن شــركات مجموعتنــا. يتــم الكشــف عــن ذلــك فــي وقــت أو قبــل تنفيــذ أي تعامــل. وســيتم تدوينــه 

أيضــا فــي التأكيــد. تطبــق هــذه الشــروط مــا لــم تطلــب شــركة مجموعتنــا صراحــة خــالف ذلــك. 

ســنتعامل معــك كأصيــل مــا لــم نقــم بإبالغــك بأننــا نتعامــل معــك كوكيــل عمومــا أو فيمــا يتعلــق   2 - 1
بــأي تعامــل أو فئــة تعامــالت. وســتقوم بإبــرام التعامــالت كأصيــل مــا لــم نوافــق عليــه بخــالف ذلــك خطيــا.

 
نقــر ونوافــق علــى أنــك، عــن طريــق فتــح حســاب مــن خــالل التســهيل االلكترونــي لدينــا وقبولــك   3 - 1
الكترونيــا لهــذه الشــروط واســتخدامك أو مواصلــة اســتخدامك لخدماتنــا، توافــق علــى التقيــد بهــذه 
الشــروط ) وأي تغييــر فــي هــذه الشــروط حســبما يتــم إبالغــك بــه مــن حيــن إلــى آخــر (. ســيتم توفيــر 
نســخة حديثــة ومؤكــدة عــن هــذه االتفاقيــة ) حســبما يتــم تعديلهــا مــن حيــن إلــى آخــر ( لــك علــى الموقــع 

االلكترونــي فــي كافــة األوقــات. 

توافــق بموجــب هــذه الشــروط علــى إبالغنــا علــى الفــور بــأي تغييــرات فــي أي معلومــات قمــت   4 - 1
الشــروط.  بهــذه  يتعلــق  فيمــا  بهــا  بتزويدنــا 

قمنــا فــي هــذه االتفاقيــة باســتخدام الكلمــات والمصطلحــات المعرفــة بغــرض تســهيل قراءتها.   5 - 1
وقمنــا بعــد تعريــف أو كلمــة أو عبــارة توضيحيــة بــإدراج الكلمــة المعرفــة أو المصطلــح المعــرف بيــن 
قوســين. ومــا لــم يقتــض الســياق بخــالف ذلــك، يكــون لكافــة االســتخدامات األخــرى للكلمــة المعرفــة أو 

المصطلــح المعــرف ذات المعنــى. 

يجوز تحديث الشروط من حين إلى آخر وسيتم إشعارك بأي تحديثات بأسرع وقت ممكن.   6 - 1
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2 - التزامنا بمعرفة عميلنا
يطلــب منــا تحديــد هويــة كل مــن عمالئنــا، وطبيعــة أعمال كل عميل والتفاصيــل األخرى المتعلقة   1 - 2

بالتعامــالت ) ويشــار إليهــا فيمــا يلــي بـــ »العنايــة الواجبــة للزبــون« أو »اعــرف زبونــك« (. 
توافــق علــى تزويدنــا بكافــة المعلومــات التــي نطلبهــا كجــزء مــن إجــراءات العنايــة الواجبــة للزبــون.   2 - 2
وتفوضنــا أو تفــوض أي وكيــل بالتحقــق مــن هويتــك ومكانتــك االئتمانيــة و/ أو أي نشــاط اســتثماري حالــي 
وســابق، وباالتصــال بتلــك البنــوك وأولئــك الوســطاء وغيرهــم حســبما يكــون مناســبا فيمــا يتصــل بهــذه 

التحقيقــات. 

أن شــركة اكويتــي تملــك الحــق بتعديــل وتصحيــح اي بيانــات للعميــل فــي نظامهــا االلكتروني وفقًا   3 - 2
ــر مكتملــة عنــد مقارنتهــا  ــات فــي نمــوذج الطلــب غيــر صحيحــه أو غي ــراه مناســبا فــي حــال أن البيان لمــا ت

بالوثائــق المقدمــة.

توافــق علــى أنــه يجــوز لنــا احتجــاز أي أمــوال مســتحقة لــك إلــى حيــن اســتالمنا لكافــة الوثائــق   4 - 2
للزبــون.  الواجبــة  بالعنايــة  الخاصــة  المطلوبــة 

3 - معلومات التسجيل
»اكويتي« هي اســم التداول المســجل لـ مجموعة اكويتي المحدودة )األردن(. مجموعة اكويتي المحدودة 

)األردن( مســجلة لدى هيئة األوراق المالية األردنية تحت الرقم 3/1/00240/18. 

4 - خدماتنا 
أكثــر  أو  مــع مراعــاة الشــروط وقبــول طلبــك لفتــح حســاب لدينــا، فإننــا ســنحتفظ بحســاب   1 - 4
 ) FX ( باســمك وســنزودك بخدمــات تــداول للتنفيــذ فقــط فيمــا يتعلــق بالعقــود فــي الصــرف األجنبــي
وعقــود الفروقــات ) CFDs ( حيــث تشــمل االســتثمارات األساســية أو المنتجــات عقــود البورصــة األجنبيــة 
والمعــادن ومؤشــرات األســهم والســلع.  كمــا سيشــمل عرضنــا أي منتجــات ماليــة قــد نقــوم بعرضهــا 

مــن خــالل التســهيل االلكترونــي مــن حيــن إلــى آخــر ) الخدمــات (. 

يتــم توجيــه أوامــر تنفيــذ أي تعامــل، مــا لــم نوافــق عليــه بخــالف ذلــك، الكترونيــا مــن خــالل تســهيلنا   2 - 4
االلكترونــي للشــراء بالســعر المعــروض ) المركــز الطويــل ( أو البيــع بســعر المناقصــة المعــروض ) 

المركــز القصيــر ( لألصــل المرجعــي ذي العالقــة. 

تقــر وتوافــق علــى أنــه مــا لــم يتــم االتفــاق عليــه بخــالف ذلــك فــي وثيقــة خطيــة رســمية فلــن يكــون   3 - 4
لــك الحــق فــي تســليم، أو يطلــب منــك تســليم، أي أصــل مرجعــي ولــن تمتلــك أي مصلحــة فــي أي أصــل 
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مرجعــي.

تقــر وتوافــق علــى أن لنــا الحــق فــي إغــالق أي تعامــل حســب تقديرنــا الخــاص والمطلــق ودون   4 - 4
إشــعار. 

لــن نقــوم بتزويــدك ) ولــن يقــع علينــا أي واجــب بتزويــدك ( بمشــورة حــول مزايــا أي تعامــل. ويعنــي   5 - 4
هــذا أن عليــك إجــراء تقديــرك الخــاص ألي تعامــل تدرســه أو تركيبــة حســابك ) حســاباتك ( وليــس لــك أن 
تعتمــد علــى أي رأي أو بحــث أو تحليــل يتــم التعبيــر عنــه أو نشــره مــن قبلنــا أو مــن قبــل شــركات مجموعتنــا 

باعتبــاره توصيــة أو مشــورة تتعلــق بذلــك التعامــل. 

يكــون أي مستشــار قانونــي أو محاســبي أو ضريبــي أو غيــره مكلــف مــن قبلنــا المستشــار القانونــي   6 - 4
أو المحاســبي أو الضريبــي أو غيــره لنــا فقــط. تقــع علــى عاتقــك المســؤولية الحصريــة عــن اختيــار وتكليــف 
وتعويــض أي مستشــار قانونــي أو محاســبي أو ضريبــي أو غيــره قــد يقــدم المشــورة إليــك. ال نعــد نحــن أو 
أي مــن شــركات مجموعتنــا أو أي مستشــار قانونــي أو محاســبي أو ضريبــي أو غيــره مكلــف مــن قبلنــا بــأي 
ــة أو غيرهــا لــك، أو ألي مــن شــركات  ظــرف مــن الظــروف مــزود مشــورة قانونيــة أو محاســبية أو ضريبي

مجموعتــك أو أي شــخص آخــر. 

ــا، ألي واجبــات  ــا خطي ــم يتــم االتفــاق عليــه بصــورة محــددة بينن ــم الخدمــات، مــا ل لــن ينشــئ تقدي  7 - 4
ائتمانيــة أو حقوقيــة علينــا أو علــى شــركات مجموعتنــا. توافــق علــى أنــه ال تتضمــن هــذه الشــروط أي شــيء 
مــن شــأنه أن ينشــئ أي عالقــة ائتمانيــة أو وصايــة أو وكالــة أو مشــروع مشــترك أو شــراكة بيننــا أو مــع أي 

مــن شــركات مجموعتنــا مــن جانــب، ومعــك أو مــع أي مــن شــركات مجموعتــك مــن الجانــب اآلخــر. 

5 - تقديم عرض
قــد نقــوم بنــاء علــى طلبــك ) وحســب تقديرنــا المطلــق ( بتزويــدك بعــرض غيــر ملــزم ذي عالقــة   1 - 5
لــكل تعامــل. ســيكون هــذا العــرض إمــا المناقصــة/ عــرض األســعار فــي الســوق  وتفاصيــل رســوم 
األساســية أو مناقصتنــا/ عــرض أســعارنا وتفاصيلنــا والتــي ســيتم تقديــم الطلــب بموجبهــا ويمكــن 
الوقــوف عليهــا فــي مواصفــات العقــد أو يمكــن الحصــول عليهــا مــن وكالئنــا عنــد الطلــب.  ســنقوم 
باحتســاب رســم عليــك عــن فتــح وإغــالق التعامــل وفقــا لنــوع الحســاب الــذي تختــاره. للوقــوف علــى 

بزيــارة موقعنــا االلكترونــي.  الرجــاء قــم  التفاصيــل األحــدث لهيــاكل حســاباتنا، 

تكــون األســعار المعروضــة ذات عالقــة فــي الوقــت الــذي نقــدم فيــه العــرض إليــك. وتخضــع تلــك   2 - 5
األســعار للتغييــر.  تقــر بأنــه يمكــن لــكل مــن فروقنــا وفــروق الســوق أن تزيــد بصــورة ملحوظــة فــي ظــل 
بعــض الظــروف، وأنهــا قــد ال تكــون بــذات الحجــم كاألمثلــة الــواردة فــي مواصفــات العقــد وأنــه ليــس 
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ــر  هنالــك حــد خــاص للحجــم الــذي قــد تكــون عليــه.  وتقــر بأنــه عنــد إغــالق تعامــل، فقــد يكــون الفــرق أكب
أو أصغــر مــن الفــرق الــذي كان قائمــا عنــد فتــح التعامــل. وبالنســبة للتعامــالت المنفــذة عنــد إغــالق 
الســوق األساســية أو الــذي ال يكــون هنالــك ســوقا أساســية تتعلــق بــه، فــإن األرقــام التــي نقــوم بعرضهــا 
ســتعكس مــا نعتقــد أنــه ســعر الســوق ألداة فــي ذلــك الوقــت. وتقــر بأنــه ســيتم تحديــد تلــك األرقــام مــن 
قبلنــا حســب تقديرنــا المعقــول. وســيعكس الفــرق المقــدم مــن قبلنــا نظرتنــا لشــروط الســوق الســائدة.

 
يجــوز لــك أن تطلــب عرضــا لفتــح تعامــل أو إلغــالق كامــل أو جــزء مــن تعامــل فــي أي وقــت خــالل   3 - 5

ســاعات التــداول العاديــة لدينــا لــألداة التــي ترغــب بخصوصهــا فــي فتــح أو إغــالق التعامــل. 

ــا مــن خــالل  ــف أو الكتروني ــر الهات ــم عــرض، فقــد نقــدم العــرض إمــا شــفويا أو عب ــا تقدي إذا اخترن  4 - 5
تســهيلنا االلكترونــي أو بــأي وســيلة أخــرى حســبما نشــعرك بــه مــن حيــن إلــى آخــر. ال يمثــل العــرض الــذي 
نقدمــه عــرض لفتــح أو إغــالق التعامــل علــى تلــك المســتويات. ويتعيــن عليــك مباشــرة تعامــل لعــرض 
إغــالق أو فتــح تعامــل ويجــوز لنــا، متصرفيــن علــى نحــو معقــول، أن نقبــل أو نرفــض عرضــك فــي أي وقــت 
إلــى حيــن تنفيــذ التعامــل أو إقرارنــا بأنــه قــد تــم ســحب عرضــك. ســيتم فتــح التعامــل أو إغالقــه، حســب 
مقتضــى الحــال، فقــط عندمــا يكــون قــد تــم اســتالم عرضــك وقبولــه مــن قبلنــا. وســيتم إثبــات قبولنــا 

ــا لــك لشــروطه.  لعــرض فتــح أو إغــالق تعامــل، وبالتالــي تنفيــذ التعامــل، عــن طريــق تأكيدن

فــي أي حــال، فإننــا نحتفــظ بحــق رفــض عرضــك علــى المســتوى المعــروض، إذا لــم تتــم تلبيــة أي   5 - 5
مــن العوامــل التاليــة : 

تم الحصول على العرض منا وفقا لهذه الشروط؛   1 -5 -5

لم يتم بيان العرض باعتباره مقدم على أساس »داللي فقط« أو أساس مشابه؛   2 -5 -5

ــر الهاتــف، فيجــب أن يكــون مقدمــا مــن قبــل شــخص يكــون تاجــرا  ــى العــرض عب 5- 5- 3  إذا حصلــت عل
موظفــا مــن قبلنــا ويجــب أن يتــم تقديــم عرضــك لفتــح أو إغــالق التعامــل خــالل ذات المحادثــة الهاتفيــة 
التــي حصلــت خاللهــا علــى العــرض ويجــب أن ال يكــون التاجــر الــذي قــدم العــرض إليــك قــد أبلغــك قبــل 
تقديمــك لعــرض فتــح أو إغــالق التعامــل وأنــه قــد تــم تأكيــد العــرض باعتبــاره مقبــوال مــن قبلنــا بــأن 

ــم يعــد ســاريا؛  العــرض ل

إذا حصلــت علــى العــرض  الكترونيــا عبــر تســهيلنا االلكترونــي، يجــب أن يتــم تقديــم عرضــك لفتــح أو   4 -5 -5
إغــالق التعامــل وقبولنــا لعرضــك خــالل الفتــرة التــي يكــون فيهــا العــرض ال يــزال ســاريا؛ 
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يجب أن ال ينطوي العرض على خطأ بّين؛  5 -5 -5

5- 5- 6  عندمــا تعــرض فتــح تعامــل، فيجــب أن ال يقــل عــدد األســهم أو العقــود أو الوحــدات األخــرى التــي 
ســيتم فتــح التعامــل بهــا عــن الحــد األدنــى وأال يزيــد عــن الحجــم العــادي فــي الســوق؛ 

عندمــا تعــرض إغــالق جــزء ولكــن ليــس كل أحــد التعامــالت المفتوحــة، يجــب أن ال يكــون كال جــزأي   7 -5 -5
التعامــل الــذي تعــرض إغالقــه والجــزء الــذي ســيظل  إذا قبلنــا بعرضــك أقــل مــن الحجــم األدنــى؛ 

أن ال يكون قد وقعت حالة ظرف قاهر؛   8 -5 -5

عندمــا تعــرض فتــح تعامــل، فيجــب أن ال يكــو ن قــد وقعــت حالــة مخالفــة تتعلــق بــك وأن ال تكــون   9 -5 -5
قــد تصــرف ت بطريقــة مــن شــأنها أن تتســبب بحالــة مخالفــة؛ 

يجــب أن ال يتــم إنهــاء المحادثــة الهاتفيــة أو االلكترونيــة التــي تعــرض فيهــا فتــح أو إغــالق التعامــل   10 -5 -5
قبــل أن نكــون اســتلمنا عرضــك وقبلنــا بــه؛ أو 

عندمــا تعــرض فتــح أو إغــالق أي تعامــل، يجــب أن ال ينتــج عــن فتــح التعامــل تجــاوز مــن قبلــك ألي   11 -5 -5
ائتمــان أو حــد آخــر مقــرر لتعامالتــك. 

نحتفــظ بحــق رفــض أي عــرض لفتــح أو إغــالق تعامــل يكــون أكبــر مــن الحجــم العــادي فــي الســوق.    6 - 5
ليــس مــن المضمــون أن يكــون عرضنــا لتعامــل يســاوي أو يزيــد عــن الحجــم العــادي فــي الســوق ضمــن 
أي نســبة مئويــة محــددة ألي ســوق أساســية أو لعــرض ســوق ذي عالقــة ومــن الممكــن أن يخضــع قبولنــا 
لعرضــك إلــى شــروط ومتطلبــات خاصــة ســنقوم بإبالغــك بهــا عنــد قبولنــا لعرضــك. وســنقوم بإبالغــك 

بالحجــم العــادي للســوق ألداة معينــة عنــد الطلــب. 

فــي حــال، قبــل قبولنــا لعرضــك لفتــح أو إغــالق تعامــل، تحــول عرضنــا لصالحــك ) مثــال، إذا انخفض   7 - 5
ــا )  ــه يجــوز لن ــى أن ــك توافــق عل ــع ( فإن ــد قيامــك بالبي ــد قيامــك بالشــراء أو صعــد الســعر عن الســعر عن

ولكــن ال يتوجــب علينــا ( نقــل ذلــك التحســن فــي الســعر إليــك. 

حيثمــا يتــم تــداول أداة فــي عــدد مــن األســواق األساســية، ويكــون أحدهــا ســوقا أساســية رئيســة،   8 - 5
ــى  ــا إل ــا وأســعار عرضن ــا أن نســند مناقصتن ــا من ــا ولكــن ال يكــون مطلوب ــه يمكــن لن ــى أن فإنــك توافــق عل

إجمالــي أســعار المناقصــة/ العــرض فــي األســواق األساســية. 
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6 - تحذير بشأن المخاطر
ينطــوي التــداول فــي الخيــارات والعقــود اآلجلــة وعقــود الفروقــات فــي البورصة األجنبيــة والمعادن   1 - 6
تــدرس بتمعــن أهــداف اســتثمارك  الثمينــة والســلع علــى خطــر عــال وال يناســب الجميــع. عليــك أن 
ــا. واألهــم مــن ذلــك، أن ال تقــوم  ــداول معن ومســتوى خبرتــك وتقبلــك للمخاطــر قبــل اتخــاذ أي قــرار بالت

باســتثمار مــال ليــس بوســعك تحمــل خســارته. 

هنالــك تعــرض كبيــر للمخاطــر فــي أي تعامــل فــي الســوق الموازيــة، والذي يشــمل ولكــن ال يقتصر   2 - 6
علــى القــدرة والمــالءة االئتمانيــة والحمايــة التنظيميــة المحــدودة وتقلــب الســوق التــي قــد تؤثــر بصــورة 
كبيــرة فــي الســعر أو ســيولة األســواق التــي تتــداول فيهــا. تــم بيــان المزيــد مــن التفاصيــل حــول التحذيــرات 

بشــأن المخاطــر فــي التحذيــر مــن المخاطــر. 

7 - إجراءات التداول
فــي حــال تــم تنفيــذ تعامــل بالكامــل أو جزئيــا فلــن يكــون مــن الممكــن لــك أن تلغــي التعامــل بالقــدر   1 - 7

الــذي يكــون قــد تــم فيــه تنفيــذ التعامــل. 

نحتفــظ بحــق تحديــد عــدد المراكــز المفتوحــة التــي يمكــن لــك أن تدرجهــا أو تحتفــظ بهــا فــي   2 - 7
حســابك. كمــا نحتفــظ بحــق، حســب تقديرنــا الحصــري، رفــض قبــول أي تعامــل  لفتــح مركــز جديــد أو زيــادة 

مركــز مفتــوح.  

التداول االلكتروني
ال يقــع علينــا التــزام بقبــول، أو تنفيــذ أو إلغــاء، كامــل أو أي جــزء من تعامل تطلب تنفيذه أو إلغاءه   3 - 7
مــن خــالل خدمــة تــداول الكترونــي. ودون تحديــد لمــا تقــدم، فإننــا ال نتحمــل أي مســؤولية عــن المراســالت 
التــي تكــون غيــر صحيحــة أو لــم يتــم اســتالمها مــن قبلنــا، ويجــوز لنــا أن ننفــذ أي تعامــل بموجــب الشــروط 

التــي اســتلمناها فعــال. 

الوكالء
ال يقــع علينــا أي واجــب بفتــح أو إغــالق أي تعامــل أو قبــول والتصــرف وفقــا ألي اتصــال إذا اعتقدنــا   4 - 7
بصــورة معقولــة أن ذلــك الوكيــل قــد يكــون يتصــرف بمــا يتجــاوز صالحيتــه. وفــي حــال قمنــا بفتــح تعامــل 
قبــل التوصــل إلــى ذلــك االعتقــاد، فيجــوز لنــا، حســب تقديرنــا الحصــري، إمــا إغــالق ذلــك التعامــل بالســعر 
الســائد لدينــا فــي حينــه أو معاملــة ذلــك التعامــل باعتبــاره الغ مــن األســاس. ال تتضمــن هــذه الفقــرة 4-7 
مــا يمكــن تفســيره باعتبــاره يلقــي علــى عاتقنــا واجــب التحــري بخصــوص صالحيــة الوكيــل الــذي يدعــي أنــه 

يمثلنــا. 
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مخالفة القانون
ال يقــع علينــا أي واجــب بفتــح أو إغــالق أي تعامــل إذا اعتقدنــا علــى نحــو معقــول بــأن القيــام بذلــك   5 - 7
قــد يكــون غيــر عملــي أو مــن شــأنه أن يخالــف أي نظــام أو قانــون أو قاعــدة أو الئحــة أو شــرط واجــب 
التطبيــق. وفــي حــال قمنــا بفتــح تعامــل قبــل التوصــل إلــى ذلــك االعتقــاد، فيجــوز لنــا، حســب تقديرنــا 
الحصــري، إمــا إغــالق ذلــك التعامــل بالســعر الســائد لدينــا فــي حينــه ) فــي حالــة تعامــالت البيــع ( أو عــرض 

ســعر ) فــي حالــة تعامــالت الشــراء ( أو معاملــة ذلــك التعامــل باعتبــاره الغ مــن األســاس. 

الحاالت التي ال تشملها هذه االتفاقية
فــي حــال نشــوء حالــة ال تكــون مشــمولة بموجــب هــذه الشــروط أو مواصفــات  العقــد، فســنقوم   6 - 7
بتســوية المســألة علــى أســاس حســن النيــة واإلنصــاف، وحيثمــا يكــون مالئمــا، عــن طريــق اتخــاذ ذلــك 
اإلجــراء الــذي يتوافــق وممارســات الســوق و/ أو عــن طريــق إيــالء االهتمــام الواجــب بالمعاملــة التــي 
نحصــل عليهــا مــن أي وســيط تحــوط والتــي قمنــا ألجلهــا بالتحــوط لتعرضنــا لــك والناشــئ عــن التعامــل 

موضــوع البحــث. 

رسوم االقتراض والتعامالت التي تصبح غير قابلة لالقتراض
حيثمــا نكــون قــد قمنــا بفتــح بيــع يتعلــق بــأداة معينــة، فإننــا نحتفــظ بحقنــا فــي تحميلــك أي رســوم   7 - 7
اقتــراض للســهم تترتــب علينــا.  وفــي حــال لــم تقــم بدفــع أي رســوم اقتــراض ســهم تصبــح واجبــة الدفــع 
بعــد قيامــك بفتــح تعامــل، أو إذا كنــا غيــر قادريــن علــى االســتمرار فــي اقتــراض تلــك األداة فــي الســوق 
األساســية ) وقمنــا بتوجيــه إشــعار لــك بذلــك الخصــوص (، فــإن لنــا الحــق فــي إغــالق تعاملــك المتعلــق 
بتلــك األداة علــى الفــور. قــد ينتــج عــن ذلــك ترتيــب خســارة علــى التعامــل عليــك. باإلضافــة إلــى ذلــك، فإنــك 
توافــق علــى تعويضنــا عــن أي غرامــة أو عقوبــة أو التــزام أو رســم مماثــل آخــر ) مثــل رســوم إعــادة الشــراء ( 
تفــرض علينــا ألي ســبب كان مــن قبــل أي بورصــة أو ســوق أساســية أو أي ســلطة تنظيميــة أخــرى يتعلــق 

بــأي صــورة كانــت بفتحــك أو إغالقــك لتعامــل أو بــأي تعامــل ذي عالقــة مــن قبلنــا للتحــوط لتعاملــك. 

فــي حــال قمــت بفتــح تعامــل يتعلــق بأداة أساســية تكون ســهما، وأصبح ذلك الســهم األساســي   8 - 7
غيــر قابــل لالقتــراض ) إمــا مــن البدايــة أو قيــام وســطائنا/ وكالئنــا باســترداد حصــة منــا ســبق وأن قمنــا 
باالقتــراض مقابلهــا ( بحيــث نصبــح غيــر قادريــن علــى التحــوط ضــد الحســائر التــي قــد تترتــب علينــا فيمــا 
يتعلــق بذلــك التعامــل، فيجــوز لنــا، حســب تقديرنــا المطلــق، اتخــاذ واحــدة أو أكثــر مــن الخطــوات التاليــة :

 
زيادة متطلبات هامشك؛   1 -8 -7

إغالق التعامالت ذات العالقة عند مستو إغالق حسبما نعتقد على نحو معقول بأنه مالئم؛   2 -8 -7
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تغيير وقت التداول األخير للتعامل ذي العالقة.   3 -8 -7

8 - فتح تعامل
ســتقوم بفتــح تعامــل عــن طريــق »الشــراء« أو »البيــع«. فــي هــذه الشــروط، فــإن التعامــل   1 - 8

 : طريــق  عــن  المفتــوح 

»شــراء« يشــار إليــه باعتبــاره »شــراء« ويجــوز أيضــا، فــي تعامالتنــا معــك، أن يشــار إليــه باعتبــاره   1-1-8
»طويــال« أو مركــزا طويــال«؛ و 

إليــه باعتبــاره  إليــه باعتبــاره »بيــع« ويجــوز أيضــا فــي تعامالتنــا معــك، أن يشــار  »بيــع« يشــار   2-1-8
قصيــرا«. »مركــزا  أو  »قصيــرا« 

يجــب دومــا أن يتــم تنفيــذ التعامــل لعــدد محــدد مــن األســهم أو العقــود أو الوحــدات األخــرى التــي   2 - 8
تشــكل األداة األساســية. 

يكــون أي تعامــل مفتــوح مــن قبلــك ملزمــا لــك علــى الرغــم مــن أنــه بقيامــك بفتــح التعامــل قــد   3 - 8
تكــون تجــاوزت أي ائتمــان أو حــد آخــر مطبــق عليــك أو يتعلــق بتعامالتــك معنــا. 

ــة يتــم  عندمــا تقــوم بفتــح وعندمــا تقــوم بإغــالق تعامــل، فقــد يطلــب منــك أن تدفــع إلينــا عمول  4 - 8
احتســابها كنســبة مئويــة مــن قيمــة فتــح أو إغــالق التعامــل ) حســبما ينطبق ( أو مبلغ لــكل أداة أو أدوات 
معادلــة علــى أســاس الســوق األساســية أو أي أســاس آخــر يتــم االتفــاق علينــا فيمــا بيننــا خطيــا. ســيتم 
إشــعارك بشــروطنا الخاصــة بالعمولــة خطيــا، ولكــن، فــي حــال لــم نقــم بإشــعارك بشــروط العمولــة، فإننا 
سنحتســب ســعر العمولــة القياســي المنشــور علــى موقعنــا االلكترونــي، وإذا لــم يكــن الســعر منشــورا، 

فإنــه يبلــغ 0.01% مــن قيمــة فتــح أو إغــالق التعامــل ) حســبما ينطبــق (. 

مــا لــم نوافــق عليــه بخــالف ذلــك، تســتحق كافــة المبالــغ واجبــة الدفــع مــن قبلــك بمقتضــى هــذه   5 - 8
االتفاقيــة عنــد فتــح تعامــل ويجــب تســديدها عنــد مســتوى الفتــح الخــاص بتعاملــك والمحــدد مــن قبلنــا.

 
تخضــع كافــة الرســوم واجبــة الدفــع بمقتضــى هــذه الفقــرة 8 وهــذه االتفاقيــة إلــى أحــكام الفقــرة   6 - 8

25 مــن هــذه االتفاقيــة. 
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9 - التعامالت المتعددة
ميتا تريدر 4

في حالة التداول على منصة ميتا تريدر 4 :   1 - 9

حيثمــا تكــون قــد قمــت بإبــرام تعامــل شــراء وقمــت الحقــا بفتــح تعامــل بيــع يتعلــق بنفــس األداة   1 -1 -9
فــي الوقــت الــذي يظــل فيــه تعامــل الشــراء مفتوحــا، فــإن كال التعامليــن ســيوجدان فــي نفــس الوقــت 

علــى نظــام التــداول بمــا فــي ذلــك متطلبــات الهامــش ذات العالقــة. 

حيثمــا تكــون قــد فتحــت تعامــل بيــع وقمــت الحقــا بفتــح تعامــل شــراء يتعلــق بنفــس األداة فــي   2 -1 -9
الوقــت الــذي يظــل فيــه تعامــل البيــع مفتوحــا، فــإن كال التعامليــن ســيوجدان فــي نفــس الوقــت علــى 

نظــام التــداول بمــا فــي ذلــك متطلبــات الهامــش ذات العالقــة. 

ميتا تريدر 5
فــي حالــة التــداول علــى منصــة ميتــا تريــدر 5، حيثمــا تكــون قــد قمــت بإبــرام تعامــل شــراء وقمــت   2 - 9
الحقــا بفتــح تعامــل بيــع يتعلــق بنفــس األداة فــي الوقــت الــذي يظــل فيــه تعامــل الشــراء مفتوحــا :

 
إذا كان حجــم أمــر البيــع أقــل مــن حجــم تعامــل الشــراء، فإننــا ســنعامل عــرض البيــع كعــرض   1 -2 -9

البيــع؛  إغــالق جزئــي لتعامــل الشــراء بمقــدار حجــم تعامــل 

ــع كعــرض  ــا ســنعامل عــرض البي ــع نفــس حجــم تعامــل الشــراء، فإنن إذا كان حجــم تعامــل البي  2 -2 -9
إغــالق لتعامــل الشــراء بالكامــل؛ 

ــا ســنعامل عــرض البيــع كعــرض  إذا كان حجــم تعامــل البيــع يتجــاوز حجــم تعامــل الشــراء، فإنن  3 -2 -9
إلغــالق تعامــل الشــراء بالكامــل وســنقوم بفتــح مركــز تعامــل بيــع يســاوي مبلــغ تلــك الزيــادة. 

ــا تريــدر 5، وحيثمــا تكــون قــد قمــت بفتــح تعامــل بيــع وقمــت  ــة التــداول علــى منصــة ميت فــي حال  3 - 9
الحقــا بفتــح تعامــل شــراء يتعلــق بنفــس األداة فــي حيــن ال يــزال تعامــل البيــع مفتوحــا، ومــا لــم توعــز بــه 

ــك :  بخــالف ذل

إذا كان حجــم أمــر تعامــل الشــراء أقــل مــن حجــم تعامــل البيــع، فإننــا ســنعامل عــرض الشــراء   1 -3 -9
كعــرض إغــالق جزئــي لتعامــل البيــع بمقــدار حجــم تعامــل الشــراء؛ 

إذا كان حجــم أمــر تعامــل الشــراء نفــس حجــم تعامــل البيــع، فإننــا ســنعامل عــرض البيــع كعــرض   2 -3 -9
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إغــالق لتعامــل البيــع بالكامــل؛ 
إذا كان حجــم أمــر تعامــل الشــراء يتجــاوز حجــم تعامــل البيــع، فإننــا ســنعامل عــرض الشــراء   3 -3 -9
كعــرض إلغــالق تعامــل البيــع بالكامــل وســنقوم بفتــح مركــز تعامــل شــراء يســاوي مبلــغ تلــك الزيــادة. 

10 - إغالق تعامل
فيمــا يتعلــق بالتــداول علــى منصــة ميتــا تريــدر 4 ومنصــة ميتــا تريــدر 5، إلغــالق أي تعامــل بصــورة   1 - 10
كاملــة أو جزئيــة فــإن عليــك إبــرام تعامــل ثــان يتعلــق بنفــس األصــل المرجعــي مماثــل للتعامــل األول 
ولكــن يتوجــب عليــك البيــع إذا كان التعامــل األول شــراء ويتوجــب عليــك الشــراء إذا كان التعامــل األول 

بيعــا.

باإلضافــة إلــى ذلــك، عنــد التــداول علــى منصــة ميتــا تريــدر 5، فإننــا ســنقوم باحتســاب صافــي   2 - 10
بــك.  الخاصــة  التــداول  منصــة  علــى  اإلجمالــي  المركــز  عــرض  وســيتم  والثانــي،  األول  تعاملــك 

مــن الممكــن أن تتســع الفروقــات، بمــا فــي ذلــك فروقــات الســوق، بصــورة كبيــرة فــي بعــض   3 - 10
الحــاالت؛ وقــد ال تكــون بنفــس الحجــم وليــس هنالــك حــد لمقــدار كبرهــا. تقــر بأنــه عنــد إغالقــك للتعامــل، 
فقــد يكــون الفــرق أكبــر أو أصغــر مــن الفــرق عنــد فتــح التعامــل. وفيمــا يتعلــق بالتعامــالت المنفــذة 
عندمــا تكــون الســوق أو الســوق األساســية ألي أصــل مرجعــة مغلقــة أو بالنســبة لألصــل المرجعــي الــذي 
ليــس لــه ســوق أو ســوق أساســية، فــإن أرقــام المناقصــة أو ســعر العــرض الــذي نقدمــه ســتعكس مــا 
نعتقــد أن ســعر الســوق فــي اســتثمار مــا ســيكون عليــه فــي ذلــك الوقــت.  ســيتم تحديــد تلــك األرقــام مــن 
قبلنــا حســب تقديرنــا المعقــول. ليــس مــن المضمــون أن يكــون عرضنــا ضمــن أي نســبة مئويــة محــددة 
للعــرض ألي ســوق أو ســوق اساســية لألصــل المرجعــي، وســيعكس الفــرق المعــروض مــن قبلنــا 
نظرتنــا لشــروط الســوق الســائدة. توافــق علــى عــدم اســتخدام مناقصتنــا وأســعار عرضنــا ألي غــرض 
بخــالف غــرض التــداول الخــاص بــك، وتوافــق علــى عــدم توزيــع مناقصتنــا وأســعار عرضنــا علــى أي شــخص 

آخــر ســواء أكانــت إعــادة التوزيــع تلــك ألغــراض تجاريــة أو غيرهــا.  

فــي حــال قمــت بالتواصــل معنــا إلغــالق تــداول تــم إبرامــه بيننــا، فــال يقــع علــى عاتقنــا التــزام بالقيــام   4 - 10
بذلــك. وحيثمــا نوافــق علــى القيــام بذلــك، فإننــا ســنقوم باحتســاب قيمــة إغــالق التــداول علــى أســاس 
شــروط الســوق الســائدة ويجــوز أن نضمــن التكاليــف المصاحبــة الناشــئة عــن اإلغــالق فــي هــذا الرقــم. قــد 

تســتحق قيمــة اإلغــالق منــك إلينــا أو منــا إليــك بنــاء علــى التــداول وقــد تكــون كبيــرة. 

باإلضافــة إلــى حقوقنــا بموجــب الفقــرة 13 مــن الشــروط وحقــوق بمقتضــى الفقــرة 4-4، يجــوز لنــا   5 - 10
إغــالق أي تعامــل حســب تقديرنــا الحصــري فــي أي وقــت ودون إشــعار فــي حالــة : 
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فــي حــال كان ذلــك تعامــل »بيــع« وإذا كنــا غيــر قادريــن نظرا النعدام الســيولة في األصل المرجعي   1- 5- 10
ذي العالقــة علــى اقتــراض رقــم مناســب لذلــك األصــل المرجعــي لتســوية أي مركــز تحــوط أساســي يتعلــق 

بالتعامل، أو 

إذا كان مطلوبــا منــا، فــي أي وقــت، مــن قبــل المقــرض إعــادة أي أصــل مرجعــي مقتــرض مــن قبلنــا   2- 5- 10
يتعلــق بتعامــل وكنــا غيــر قادريــن عندئــذ علــى الحفــاظ علــى مركــز تحــوط يتعلــق بذلــك التعامــل؛ أو 

فــي حــال لــم نكــن قادريــن فــي أي وقــت بخــالف ذلــك علــى تأســيس أو الحفــاظ علــى مركــز تحــوط   3- 5- 10
أو حــدث أي وقــف تحــوط آخــر يتعلــق بالتعامــل أو إذا أصبــح اســتمرار أي تحــوط أو وقــف تحــوط حســب 

ــا المعقــول يشــكل عبئــا علينــا.  تقديرن

فيمــا يتعلــق بــأي تعامــل تــم إغالقــه مــن قبلنــا بمقتضــى هــذه الشــروط أو حســبما تنــص عليــه   6 - 10
هــذه الشــروط : 

باســتثناء مــا هــو محــدد بخــالف ذلــك فــي هــذه الشــروط، يكــون تاريــخ اإلغــالق التاريــخ المحــدد مــن   1- 6- 10
قبلنــا لــك وبســعر إغــالق مقــرر مــن قبلنــا؛ 

ال يكــون مــن المطلــوب تقديــم أي دفعــات أو عمليــات تســليم الحقــة فــي أو بعــد تاريــخ اإلغــالق،   2- 6- 10
ــاه؛ و  ــه أدن باســتثناء دفعــات التســوية حســبما هــو منصــوص علي

تصبــح أي مــن وكافــة المبالــغ المســتحقة مــن قبــل أي طــرف لتســوية ذلــك التعامــل مســتحقة   3- 6- 10
وواجبــة الدفــع علــى الفــور. 

تتــم تلبيــة أي مــن وكافــة االلتزامــات الناشــئة أو القائمــة بيننــا نتيجــة إلغــالق واحــد أو أكثــر مــن   7 - 10
التعامــالت عــن طريــق تســوية صافــي كافــة المبالــغ ) ســواء عــن طريــق الدفــع أو المقاصــة أو غيــر ذلــك ( 
المســتحقة وواجبــة الدفــع فيمــا بيننــا، ويصبــح صافــي المبلــغ المقــرر باعتبــاره مســتحق الدفــع مــن قبــل 

أي مــن الطرفيــن مســتحقا وواجــب الدفــع علــى الفــور. 

فــي حالــة أي نــزاع يتعلــق بــأي تعامــل، يجــوز لنــا حســب تقديرنــا المطلــق إلغــاء أو إنهــاء أو عكــس   8 - 10
أو إغــالق أي مركــز بالكامــل أو جزئيــا ينتــج عــن و/ أو يتعلــق بذلــك التعامــل. 

التعامالت غير المحددة بتاريخ

مــع مراعــاة هــذه الشــروط وأي متطلــب قــد نقــوم بتحديــده يتعلــق بــأي تعامــالت مرتبطــة، يجــوز   9 - 10
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لــك إغــالق تعامــل مفتــوح غيــر محــدد بتاريــخ أو أي جــزء مــن ذلــك التعامــل المفتــوح غيــر المحــدد بتاريــخ 
فــي أي وقــت. 

مــع مراعــاة هــذه الشــروط، عنــد إغالقــك لتعامــل غيــر محــدد بتاريــخ، يكــون مســتوى اإلغــالق، إذا   10 - 10
كنــت تقــوم بإغــالق تعامــل شــراء غيــر محــدد بتاريــخ، الرقــم األقــل المعــروض مــن قبلنــا فــي حينــه، وإذا 
كنــت تقــوم بإغــالق تعامــل بيــع غيــر محــدد بتاريــخ، فيكــون الرقــم األعلــى المعــروض مــن قبلنــا فــي حينــه. 

تعامالت االنتهاء

مــا لــم يتــم إبالغــك بــه بخــالف ذلــك، إذا لــم تقــم بإغــالق تعامــل انتهــاء فــي أو قبــل وقــت التــداول   11 - 10
األخيــر فســنقوم عندئــذ بإغــالق تعامــل االنتهــاء الخــاص بــك بأســرع وقــت مــن تأكدنــا مــن ســعر تعامــل 
االنتهــاء. يكــون ســعر تعامــل االنتهــاء ) أ ( ســعر التــداول األخيــر فــي أو قبــل اإلغــالق أو عــرض أو قيمــة 
اإلغــالق الرســمي المطبــق لألصــل المرجعــي ذي العالقــة حســبما يتــم اإلبــالغ عنــه مــن قبــل البورصــة ذات 
العالقــة، باســتثناء الخطــأ أو الســهو؛ زائــد أو ناقــص، حســب مقتضــى الحــال ) ب ( أي فــرق نطبقــه عنــد 
إغــالق تعامــل االنتهــاء ذلــك.  تتوفــر تفاصيــل الفــرق الــذي نطبقــه عنــد إغــالق تعامــل انتهــاء معيــن عنــد 

الطلــب. 

تقــع علــى عاتقــك مســؤولية اإلطــالع علــى وقــت التــداول األخيــر وعلــى أي فــرق قــد نقــوم بتطبيقــه   12 - 10
عنــد إغالقــك لتعامــل انتهــاء. 

ال نقــوم تلقائيــا بنقــل ذلــك التعامــل ) تلــك التعامــالت ( إلــى فتــرة العقــد التاليــة والتــي ســتنتهي   13 - 10
تلقائيــا بانتهــاء مدتهــا العقديــة المحــددة.  تقــر بأنــه تقــع علــى عاتقــك مســؤولية اإلطــالع علــى الفتــرة 
العقديــة التاليــة المطبقــة لتعامــل والتــي تؤثــر فــي تدويــر تعامــل ينتــج عنــه خســائر مترتبــة علــى حســابك. 
يكــون تنفيــذ أي اتفاقيــة تتعلــق بالتدويــر حســب تقديرنــا بالكامــل ونحتفــظ بحــق رفــض تدويــر أي تعامــل او 
تعامــالت، علــى الرغــم مــن أي تعليمــات موجهــة إلينــا مــن قبلــك. وحيثمــا نقــوم بتنفيــذ تدويــر، ســيتم إغــالق 
التعامــل األصلــي فــي أو مباشــرة قبــل وقــت التــداول األخيــر ويصبــح مســتحق التســوية وســيتم إنشــاء 

تعامــل جديــد؛ تكــون تــداوالت ذلــك اإلغــالق والفتــح وفقــا لشــروطنا المعتــادة. 

11 - تجميع األوامر
نحتفــظ بحــق تجميــع التعليمــات التــي نســتلمها مــن عمالئنــا إلغــالق التعامــالت. يعنــي التجميــع أنــه 
يجــوز لنــا أن نقــوم بجمــع تعليماتــك مــع تلــك التــي لعمــالء آخريــن لنــا لتنفيذهــا كأمــر واحــد. ويجــوز أن 
نجمــع تعليماتــك لإلغــالق مــع تلــك التــي لعمــالء آخريــن إذا اعتقدنــا علــى نحــو معقــول بــأن ذلــك يصــب 
فــي المصالــح المثلــى العامــة لعمالئنــا ككل. مــن جانــب آخــر، فــي مناســبات معينــة، قــد ينتــج عــن التجميــع 
ــا ال نتحمــل أي  ــذ تعليماتــك باإلغــالق. تقــر وتوافــق علــى أنن ــد تنفي حصولــك علــى ســعر أقــل تفصيــال عن
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مســؤولية تجاهــك نتيجــة ألي ســعر أقــل تفضيــال كهــذا يتــم الحصــول عليــه. 

12 - وقف التحوط
علــى الرغــم مــن أي شــيء علــى العكــس مــن ذلــك فــي هــذه الشــروط، إذا حددنــا أن وقــف تحــوط قد   1 - 12
حــدث أو قــد يحــدث، بمــا فــي ذلــك وقــف التحــوط نتيجــة ألي تأخيــر أو وقــف أو تجميــد أو تخفيــض فعلــي أو 
محتمــل فــي أي دفعــة أو تســوية تتعلــق بــاي تعامــل أو أصــل، فإننــا قــد نعتبــر أنــه مــن الضــروري التحــوط 

ألي خطــر ســعر لتعاملنــا. 

12 - 2  بصــرف النظــر عمــا إذا نشــأ وقــف التحــوط ذلــك بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة عــن عــدم تحــوط 
طــرف لتنفيــذ التزاماتــه أو غيــر ذلــك، فســتكون مســؤوال تجاهنــا عــن أي تكاليــف أو مصاريــف زائــدة تنمتــج 
عــن وقــف التحــوط ذلــك ) بمــا فــي ذلــك أي تكاليــف لفــك أو إنشــاء أو إعــادة إنشــاء تحــوط (. يجــوز لنــا، بعــد 
إشــعارك بتلــك التكاليــف، أن نقتطــع مــن حســابك أو نطالبــك بالدفــع. وفــي حــال عــدم تقيــدك بالكامــل 

وبحلــول الوقــت المقــرر بالتــزام تقديــم الدفعــة، فيشــكل ذلــك حالــة مخالفــة. 

13 - تعليق وشطب السوق
فــي حــال تــم فــي أي وقــت تعليــق التــداول فــي أي ســوق ألي أصــل مرجعــي يكــون مدرجــا فــي   1 - 13
الســوق، فإننــا ســنقوم باحتســاب قيمــة التعامــل بالرجــوع إلــى ســعر التــداول األخيــر قبــل وقــت التعليــق، 
أو ســعر اإلغــالق حســبما نقــوم بتحديــده علــى نحــو معقــول إذا لــم يكــن قــد تــم تنفيــذ أي تــداول فــي ذلــك 

ــه التعليــق.  ــوم العمــل الــذي حــدث في األصــل المرجعــي خــالل ي

فــي حــال اســتمر التعليــق المذكــور آنفــا لفتــرة خمســة أيــام عمــل، فيجــوز أن نتفــق معــك بنيــة   2 - 13
ــخ إغــالق وقيمــة اإلغــالق. وفــي حــال عــدم وجــود هــذا االتفــاق، يظــل التعامــل مفتوحــا  ــى تاري حســنة عل
وفقــا ألحــكام هــذه الفقــرة حتــى ذلــك الوقــت الــذي يتــم فيــه رفــع التعليــق أو إغــالق التعامــل بخــالف ذلــك. 
وخــالل مــدة التعامــل حيثمــا يتــم تعليــق أصــل مرجعــي، فــإن لنــا الحــق فــي إنهــاء التعامــل حســب تقديرنــا 

ــات الهامــش ومعــدالت الهامــش. ــر متطلب ــل أو تغيي وتعدي

إذا أعلنــت الســوق التــي يتــم فيهــا أساســا تــداول أصــل مرجعــي أنــه تــم بمقتضــى قواعــد تلــك   3 - 13
الســوق وقــف ) أو ســيتم وقــف ( إدراج األصــل المرجعــي أو التــداول بــه أو عرضــه علنــا فــي الســوق ألي 
ســبب ولــم تتــم إعــادة إدراجــه أو إعــادة تداولــه أو إعــادة عرضــه علــى الفــور علــى نظــام الســوق أو العــروض 
الكائــن فــي نفــس بــدل الســوق ) أو حيثمــا تكــون الســوق فــي االتحــاد األوروبــي، فــي أي دولــة عضــو فــي 
االتحــاد األوروبــي (، أو تــم إصــداره أو عرضــه أو تداولــه علــى ذلــك النحــو فــي الوقــت الــذي وقــع فيــه ذلــك 
الحــدث، أو ) إن كان مســبقا ( تــم إعالنــه ســيكون تاريــخ اإلغــالق. يكــون ســعر اإلغــالق ذلــك الســعر الــذي 
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نقــوم بإشــعارك بــه. 

14 - الدفعات
تقوم بتاريخ كل دفعة، مع مراعاة الشروط المسبقة والمتمثلة في :   1 - 14

أنه لم تقع حالة مخالفة ) حسبما هي معرفة أدناه ( تتعلق بالطرف اآلخر ولم تستمر؛ و   1 -1- 14

لــم يحــدث تاريــخ إنهــاء مبكــر ) حســبما هــو محــدد أدنــاه ( أو تــم تحديــده فعــال، بتنفيــذ الدفعــات   2 -1- 14
المحــددة المســتحقة لنــا والمتعلقــة بتعامــل واحــد أو أكثــر بالعملــة وإلــى الحســاب المحدديــن مــن قبلنــا 

قبــل موعــد اســتحقاق تلــك الدفعــة. 

بتاريــخ كل دفعــة يعــد التــزام كل طــرف بتنفيــذ دفــع أي مبلــغ مســددا تلقائيــا ومســتبدال بالتــزام   2 - 14
علــى الطــرف الــذي يكــون المبلــغ األكبــر مســتحق الدفــع مــن قبلــه إلــى الطــرف اآلخــر. وفــي حــال تســاوي 
المبالــغ المســتحقة مــن قبــل كل طــرف فــي أي تاريــخ دفــع، فــال يتــم تنفيــذ أي دفعــة مــن قبــل أي مــن 

الطرفيــن فــي تاريــخ الدفــع ذلــك. 

يتــم تنفيــذ كافــة الدفعــات بمقتضــى تعامــل دون أي اقتطــاع أو احتجــاز لصالــح أو علــى حســاب أي   3 - 14
ضريبــة مــا لــم يكــن ذلــك االقتطــاع أو االحتجــاز مطلوبــا بموجــب أي قانــون واجــب التطبيــق، حســبما يتــم 
تعديلــه عــن طريــق ممارســة أي ســلطة ضريبيــة حكوميــة تكــون نافــذة فــي حينــه. وإذا كان احــد الطرفيــن 

مطالبــا بإجــراء اقتطــاع أو احتجــاز فعليــه : 

أن يشعر الطرف اآلخر على الفور؛   1 -3 -14

أن يدفــع إلــى الســلطات المعنيــة كامــل المبلــغ الــذي يجــب اقتطاعــه أو احتجــازه علــى الفــور عنــد   2 -3 -14
تحديــد وجــوب إجــراء ذلــك االقتطــاع أو االحتجــاز أو اســتالم إشــعار بأنــه قــد تــم فــرض ذلــك المبلــغ عليــه، 

أيهمــا أســبق؛ 

أن يرســل إلــى الطــرف اآلخــر علــى الفــور إيصــاال رســميا ) أو صــورة مصدقــة ( أو وثيقــة أخــرى   3 -3 -14
مقبولــة علــى نحــو معقــول لــدى الطــرف اآلخــر، تثبــت ذلــك الدفــع إلــى تلــك الســلطات؛ و

باإلضافــة إلــى أي دفعــة قــد يكــون الطــرف اآلخــر مســتحقا لهــا بصــورة أخــرى بموجــب التعامــل،   4 -3 -14
أن يدفــع إلــى الطــرف اآلخــر ذلــك المبلــغ اإلضافــي حســبما يكــون ضروريــا لضمــان أن صافــي المبلــغ 
المســتلم فعــال مــن قبــل الطــرف اآلخــر  يســاوي كامــل المبلــغ الــذي كان ليســتلمه الطــرف اآلخــر لــو لــم 
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ــا.  ــك االقتطــاع أو االحتجــاز مطلوب يكــن ذل

15 - التسوية
مــا لــم يتــم االتفــاق عليــه بخــالف ذلــك خطيــا، تتــم تســوية التعامــالت علــى أســاس التســليم مقابــل الدفــع. 
يجــب تســليم كافــة الدفعــات والوثائــق األخــرى المطلوبــة لتســوية تعامالتــك مــن قبلــك فــي الوقــت 
المحــدد لتمكيننــا مــن اســتكمال التســوية علــى الفــور. وحيثمــا ال نحتفــظ الوثائــق واألمــوال الخالصــة ذات 
ــا غيــر ملزميــن بتســوية أي تعامــل. وفــي حــال تخلــف أي مــن الطرفيــن عــن دفــع أي مبلــغ  العالقــة، فإنن
عنــد اســتحقاقه إلــى الطــرف اآلخــر، فتســتحق عندئــذ ) مــا لــم يتــم االتفــاق عليــه بخــالف ذلــك ( فائــدة واجبــة 
الدفــع مــن قبــل الطــرف المخالــف بســعر الســحب علــى المكشــوف للبنــك المراســل ذي العالقــة الــذي 
يحــدث لديــه التخلــف عــن الدفــع. يجــوز لنــا شــراء اســتثمارات لتغطيــة التزامــك بتقديــم اســتثمارات إلينــا 
ويجــوز أن نقيــد علــى أي مــن حســاباتك لتغطيــة أي خســائر تترتــب علينــا. وفــي حالــة أي نــزاع يتعلــق بــأي 
تعامــل، يجــوز لنــا حســب تقديرنــا المطلــق إلغــاء أو إنهــاء أو عكــس أو إغــالق المركــز الناتــج عــن ذلــك 

التعامــل بالكامــل أو جزئيــا. 

16 - المقاصة
يجــوز لنــا فــي أي وقــت، ودون توجيــه إشــعار إليــك، إجــراء مقاصــة ألي التــزام مســتحق علينــا لــك   1 - 16
مقابــل أي التــزام ) بمــا فــي ذلــك ودون تحديــد أي خســارة ( مســتحقة لنــا أو ألي مــن شــركات مجموعتنــا 
عليــك، ســواء أكان ذلــك االلتــزام حاليــا أو مســتقبليا، مصــف أو غيــر مصــف، وســواء أكان بموجــب هــذه 

ــم يكــن، بصــرف النظــر عــن العملــة أو عــن مســماه.  الشــروط أم ل

فــي حــال تــم التعبيــر عــن االلتزامــات التــي ســيتم إجــراء مقاصــة لهــا بعمــالت مختلفــة، فيجــوز لنــا   2 - 16
ــا  ــه معقــوال ألغــراض المقاصــة. تتــم أي ممارســة لحقوقن أن نحــول أي التزامــن بســعر صــرف نقــرر كون
بموجــب هــذه الفقــرة دون اإلخــالل بــأي حقــوق أو تدابيــر أخــرى متاحــة لنــا أو ألي مــن شــركات مجموعتنــا 

بموجــب هــذه الشــروط أو غيرهــا. 

17 - التأكيدات
بعــد قيامنــا بتنفيــذ تعامــل، ســنقوم بتأكيــد تفاصيــل ذلــك التعامــل لــك ) يجــوز أن يكــون التأكيــد   1 - 17
ــة لتلــك الصــورة  ــي، ويكــون فــي تلــك الحال ــى التســهيل االلكترون ــره عل ــم توفي ــة أو ان يت بصــورة الكتروني
االلكترونيــة نفــس األثــر كمــا لــو أنــه قــد تــم تبليغــك بهــا بنســخة ورقيــة خطيــة ( بأســرع وقــت ممكــن بعــد 
التنفيــذ. يعــد محتــوى تأكيداتنــا، فــي غيــاب الخطــأ البيــن، قاطعــا وملزمــا لــك مــا لــم تقــم باالعتــراض خطيــا 
بأســرع وقــت ممكــن، وفــي موعــد أقصــاه يــوم عمــل واحــد مــن التبليــغ. ال يؤثــر أي خطــأ أو عــدم دقــة يتعلــق 

بــأي تأكيــد فــي صالحيــة التعامــل األساســي. 
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يجب التعامل مع أي نزاع حول دقة التأكيد وفقا إلجراءات النزاع المتضمنة في الفقرة 35.   2 - 17

18 - الخطأ البين
نحتفــظ بحــق، دون موافقتــك، إمــا بإبطــال مــن األســاس أو تعديــل شــروط أي تعامــل يتضمــن   1 - 18
أو يســتند إلــى أي خطــأ بيــن.  وفــي حــال، حســب تقديرنــا، اخترنــا تعديــل شــروط أي خطــأ بيــن، فيكــون 
مســتوى التعديــل هــو ذلــك المســتوى الــذي نعتقــد أنــه ســيكون منصفــا فــي الوقــت الــذي تــم فيــه إبــرام 
التعامــل.  وفــي تحديــد إذا كان الخطــأ خطــأ بّينــا أم ال، فإننــا ســنتصرف بصــورة معقولــة ونضــع باعتبارنــا 
أي معلومــات ذات عالقــة بمــا فــي ذلــك، ودون تحديــد، حالــة الســوق األساســية فــي وقــت الخطــأ أو أي 
خطــأ أو عــدم وضــوح فــي أي مصــدر معلومــات أو تصريــح نقــوم نســتند إليــه فــي أســعارنا المعــروض. لــن 
يتــم وضــع أي التــزام مالــي قمــت بإبرامــه أو باالمتنــاع عــن إبرامــه اســتنادا إلــى تعامــل معنــا باالعتبــار فــي 

تقريــر إذا مــا كان هنالــك خطــأ بيــن أم ال. 

فــي غيــاب االحتيــال أو الخطــأ المتعمــد أو اإلهمــال مــن قبلنــا، فإننــا لــن نكــون مســؤولين تجاهــك   2 - 18
عــن أي خســارة أو تكلفــة أو مطالبــة أو طلــب أو مصاريــف تترتــب عــن خطــأ بيــن ) بمــا فــي ذلــك حيثمــا يتــم 

الخطــأ البيــن عــن طريــق أي مصــدر معلومــات أو معلــق أو مســؤول نعتمــد عليــه بصــورة معقولــة (. 
فــي حــال وقــع الخطــأ البيــن واخترنــا ممارســة أي مــن حقوقنــا بموجــب الفقــرة 18-1، وفــي حــال   3 - 18
ــا تتعلــق بالخطــأ البيــن، فإنــك توافقــك علــى أن تلــك األمــوال مســتحقة وواجبــة  اســتلمت أي أمــوال من

الدفــع إلينــا وتوافــق علــى إرجــاع مبلــغ مســاو إلينــا دون تأخيــر. 

19 - دفعات الهامش
مــن الممكــن أن نقــوم بإبــرام تعامــالت فــي خيــارات وعقــود آجلــة وعقــود فروقــات والتــي ينتــج   1 - 19
عنهــا أو قــد ينتــج عنهــا وجــوب تقديمــك لدفعــات هامــش، باعتبارهــا إيــداع نقــدي لتغطيــة أي خســائر غيــر 

متحققــة قــد وقعــت أو قــد تقــع فيمــا يتعلــق باســتثماراتك. 
مــع مراعــاة شــروطنا وبنودنــا القياســية وقبولنــا لطلبــك لفتــح حســاب لدينــا، فإننــا ســنزودك بخدمــات 
تــداول للتنفيــذ فقــط فيمــا يتعلــق بالعقــود فــي البورصــة األجنبيــة ) FX ( وعقــود الفروقــات ) CFDs ( حيــث 
تشــمل االســتثمارات األساســية أو المنتجــات عقــود البورصــة األجنبيــة والمعــادن ومؤشــرات األســهم 
والســلع. تســتند أوامــر تنفيــذ التعامــل بصــورة تامــة إلــى »التنفيــذ اآللــي المباشــر« والذي تكــون عن طريقه 

كافــة الهوامــش المقدمــة هــي تلــك التــي يتــم الحصــول عليهــا بصــورة مباشــرة مــن مــزود التصفيــة.

قــد يكــون مــن المطلــوب تنفيــذ دفعــات عنــد إبــرام تعامــل وبصــورة يومية طــوال عمــر التعامل إذا   2 - 19
كانــت قيمــة التعامــل تتحــرك ضــدك. تؤثــر الحركــة فــي ســعر الســوق الســتثمارك بمبلــغ دفعــة الهامــش 
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الــذي يطلــب منــك دفعــه. 

إلبــرام تعامــل مميــز فقــد يتعيــن عليــك إيــداع مــال لدينــا كهامــش. يكــون الهامــش عــادة نســبة   3 - 19
 1:  100 تــداول علــى وزن  فــإن عقــد  المثــال،  للعقــد. علــى ســبيل  القيمــة اإلجماليــة  صغيــرة نســبيا مــن 
ــي أن حركــة بســيطة فــي الســعر فــي  ســيتطلب هامــش بمقــدار 1% فقــط مــن قيمــة العقــد. وهــذا يعن
الســوق األساســية ســينتج عنهــا حركــة كبيــرة فــي قيمــة تداولــك- ويمكــن ان يعمــل هــذا لصالحــك أو أن 

ــرة.  ــه خســارة كبي ــج عن ينت

يجــب تســديد أي متطلــب هامــش بتلــك العملــة وخــالل ذلــك الوقــت حســبما يتــم تحديــده مــن   4 - 19
قبلنــا ) حســب تقديرنــا المطلــق ( أو علــى الفــور حــال عــدم تحديــد أي مــن ذلــك. ال يســتبعد طلــب هامــش 
واحــد أي طلــب آخــر. تقــع علــى عاتقــك مســؤولية مراقبــة حســاب التــداول الخــاص بــك وليــس لــك االعتماد 
علــى حقنــا فــي طلــب الهامــش كوســيلة لمراقبــة حســابك. تتــم طلبــات الهامــش كمســألة لباقــة ولســنا 

ملزميــن بتقديــم طلبــات هامــش إلــى عمالئنــا. 

قــد تخســر إيداعــك األولــي ويطلــب منــك إيــداع هامــش إضافــي بغــرض الحفــاظ علــى مركــزك.   5 - 19
وفــي حــال لــم تقــم بتلبيــة طلــب أي هامــش فســتتم تصفيــة مركــزك وســتكون مســؤوال عــن أي خســائر 

تنتــج عــن ذلــك. 

يتم تزويد الهامش بصورة نقدية أو بأصول أخرى مقبولة لدينا حسب تقديرنا.   6 - 19

فــي حــال لــم تقــدم بتقديــم الهامــش عندمــا يطلــب ذلــك منــك، فيجــوز لنــا ) أو ألي بورصــة أو دار   7 - 19
مقاصــة أو طــرف معنــي ( إغــالق مراكــزك وممارســة الحقــوق المبينــة فــي الفقــرة 10 أعــاله. قــد يــؤدي عــدم 
تقديــم الهامــش إلــى إغــالق أي مــن وكافــة مراكــز التــداول الخاصــة بــك. ويكــون لنــا الحــق فــي القيــام بذلــك 
فــي أي وقــت عنــد عــدم قيامــك بتقديــم الهامــش. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن لنــا الحــق فــي إغــالق مراكــزك 

فــي ظــل أي ظــروف منصــوص عليهــا فــي هــذه الشــروط. 

20 - سلوك السوق
علــى الرغــم مــن أي أحــكام أخــرى فــي هــذه االتفاقيــة، فــي ســياق تقديــم الخدمــات، يكــون لنــا الحــق   1 - 20
فــي اتخــاذ أي إجــراء نعــده ضروريــا حســب تقديرنــا المعقــول لضمــان االلتــزام بقواعــد الســوق ومتطلبــات 
مكافحــة غســيل األمــوال وكافــة القوانيــن والقواعــد واألنظمــة والقــرارات التنظيميــة واجبــة التطبيــق بمــا 
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فــي ذلــك بيــع أو إغــالق أي مــن أو كافــة التعامــالت التــي قــد تكــون قمــت بفتحهــا. 

قــد نقــوم بإبــالغ الســلطة التنظيميــة المعنيــة بــأي تعامــل قمــت أنــت بإبرامــه أو تــم إبرامــه نيابــة   2 - 20
عنــك وفقــا لقواعــد الســوق. 

قــد نتحــوط اللتزامنــا تجاهــك عــن طريــق فتــح مراكــز نظيــرة لــدى مؤسســات أخــرى أو فــي الســوق   3 - 20
األساســية. تتمثــل نتيجــة قيامنــا بذلــك فــي أنــه عنــد قيامــك بفتــح أو إغــالق تعامــل يتعلــق بســهم أو بــأداة 
ــى الســوق األساســية لتلــك  ــرا مشــوها عل ــك، مــن خــالل تحوطــا تأثي ــا، فقــد تمــارس تعامالت أخــرى لدين
األداة، باإلضافــة إلــى األثــر الــذي قــد يكــون لهــا علــى أســعارنا. ويشــكل هــذا إمكانيــة إســاءة اســتغالل 

الســوق ووظيفــة هــذا الشــرط هــي منــع تلــك اإلســاءة. 

21 - التداول غير السليم
ال يمكــن لمــا وال نضمــن الســرعة التــي تعمــل بهــا منصــة التــداول االلكترونــي لدينــا ) ميتــا تريــدر   1 - 21
4/ ميتــا تريــدر 5 ( أو أنهــا لــن تكــون عرضــة لتعطــل النظــام أو االنترنــت.  وبالقــدر األكبــر الــذي يجيــزه 
قانــون المملكــة األردنيــة، فإننــا نســتثني كامــل المســؤولية عــن : ) 1 ( أي خســارة أو أضــرار مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة تترتــب عليــك نتيجــة ألي تأخيــر أو تعليــق/ خلــل فــي النظــام قــد تعانــي منــه، وذلــك طــوال 
اســتخدامك لمنصتنــا للتــداول االلكترونــي؛ ) 2 ( أي خســارة أو أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة قــد تترتــب 
ــي أو غيــر مشــروع ) حســبما هــو محــدد بصــورة  ــر قانون ــداول غيــر ســليم أو غي عليــك نظــرا ألي نشــاط ت
معقولــة مــن قبــل اكويتــي ( يتــم ارتكابــه مــن قبلــك أو مــن قبــل أي طــرف ثالــث؛ ) 3 ( أي خســارة أو أضــرار 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة تترتــب عليــك نظــرا لعــدم اســتخدامك لمنصــة التــداول االلكترونــي األحــدث. 

حيثمــا نعتقــد، حســب تقديرنــا المعقــول، بأنــك ) و / أو أطــراف ثالثــة ( قــد تورطــت أو قــد تكــون   2 - 21
متورطــا فــي نشــاط تــداول غيــر ســليم أو غيــر قانونــي أو غيــر مشــروع، فيجــوز لنــا أن نجمــد حســاب ) 

حســابات ( التــداول الخاصــة بــك ) و أو بالغيــر ( ألغــراض التحقيــق. 

يتســم التــداول الكامــن بحجــم تعامــالت كبيــر يتــم فتحهــا وإغالقهــا خــالل فتــرة زمنيــة قصيــرة علــى   3 - 21
نحــو غيــر عــادي مقارنــة بالعميــل »العــادي«، مــع عــدد غيــر متناســب يتــم طرحــه علــى نحــو مفيــد بيــن ســعر 
التــداول وســعر الســوق األساســية بــدال مــن »التوزيــع العشــوائي« الــذي ســيكون متوقعــا عنــد اســتخدام 
منصــة التــداول »بصــورة عاديــة«.  وحيثمــا نعتقــد، حســب تقديرنــا المعقــول، بــأن الكمــون فــي منصــة 
التــداول يتــم اســتغالله بصــورة غيــر مشــروعة مــن قبلــك، فيجــوز لنــا حســب تقديرنــا المطلــق إبطــال كافــة 
التــداوالت وإعــادة األمــوال المودعــة إليــك فقــط صافيــة مــن أي ســحوبات ســابقة- وإغــالق حســابك بعــد 

ذلــك. 
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22 - المستشارون الخبراء
يمكنــك أن تختــار التــداول علــى منصــة التــداول االلكترونــي لدينــا ) ميتــا تريــدر 4/ ميتــا تريــدر 5 ( عــن   1 - 22
طريــق مستشــار خبيــر، والــذي يكــون نظــام تــداول لوغاريتمــي آلــي يتــداول فــي الســوق نيابــة عــن الزبائــن. 
يعــد التــداول مــع مستشــار خبيــر خطــرا مــن حيــث األســاس نظــرا للطبيعــة الروبوتيــة لنظــام التــداول وال 

نشــجع أو نؤيــد هــذه الممارســة. 

فــي حــال اختــرت التــداول عــن طريــق مستشــار خبيــر، فإننــا بالقــدر األكبــر الــذي يجيــزه قانــون   2 - 22
المملكــة األردنيــة، نســتبعد كامــل المســؤولية عــن أي خســارة أو أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة تترتــب 
عليــك مــن جــراء : ) 1 ( اســتخدام لمستشــار خبيــر أو ) 3 ( أي خلــل أو تعطــل مــن جانــب المستشــار الخبيــر. 

23 - صيانة النظام
ســنحتاج مــن حيــن إلــى آخــر إلــى إجــراء صيانــة معينــة للنظــام علــى منصــة التــداول االلكترونــي.   1 - 23
وســنعمل علــى القيــام بذلــك خــارج ســاعات التــداول عندمــا تكــون الســوق مغلقــة ولكــن نحتفــظ بحــق 

إجــراء صيانــة النظــام هــذه حســب تقديرنــا المطلــق فــي أي وقــت. 

فــي حــال احتجنــا إلــى إجــراء صيانــة للنظــام عندمــا تكــون الســوق مفتوحــة، فإننا ســنقوم بإشــعارك   2 - 23
بذلــك ولكننــا ال نتحمــل أي مســؤولية عــن أي خســارة أو أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة تترتــب عليــك مــن 

جــراء صيانــة النظــام و/ أو تعليــق منصــة التــداول االلكترونــي. 

24 - حاالت المخالفة
يشــكل وقــوع أي واحــد أو أكثــر ممــا يلــي فيمــا يتعلــق بــأي مــن الطرفيــن ) »الطــرف المخالــف« (   1 - 24

حالــة مخالفــة : 

عــدم قيــام أي مــن الطرفيــن بتنفيــذ أي دفعــة عنــد اســتحقاقها بموجــب التعامــل وهــذه الشــروط   1 -1 -24
وعــدم تصويــب تلــك المخالفــة فــي أو قبــل يــوم العمــل الثالــث بعــد توجيــه إشــعار بتلــك المخالفــة إلــى 

ذلــك الطــرف؛ 

يعتبــر أي طــرف مخالفــا ألي التــزام آخــر بموجــب التعامــل وهــذه الشــروط، إذا لــم يقــم بتصويبهــا   2 -1 -24
خــالل 30 يومــا بعــد إشــعاره مــن قبــل الطــرف اآلخــر إن كان قــادرا علــى تصويبهــا؛ 

إذا كان أي إقــرار أو ضمــان مقــدم مــن قبلــك أو مــن قبلنــا أو مــن قبــل أي مــزود دعــم ائتمــان ألي   3 -1 -24
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ــب  ــح أو مضلــل مــن أي جان ــر صحي ــد تقديمــه، غي طــرف فــي الفقــرة 38 مــن هــذه الشــروط أو غيرهــا، عن
مــادي؛ 

بالنسبة ألي طرف أو لمزود عدم االئتمان لديه :   4 -1 -24

تم حله ) بخالف ما يكون بمقتضى توحيد أو اندماج أو  دمج (؛   1-4-1-24

أصبــح معســرا أو غيــر قــادر علــى تســديد ديونــه أو عجــزه عــن ذلــك أو إقــراره خطيــا بعــدم قدرتــه   2-4-1-24
علــى تســديد ديونــه عنــد اســتحقاقها؛ 

أجرى تنازال أو ترتيبا عاما أو تسوية عامة مع أو لصالح دائنيه؛   3-4-1-24

أقــام أو تمــت إقامــة دعــوى بحقــه لطلــب قــرار بإعســاره أو إفالســه أو أي إجــراء آخــر بموجــب أي   4-4-1-24
قانــون إفــالس أو إعســار أو قانــون مشــابه آخــر يمــس حقــوق الدائنيــن، أو تــم تقديــم اســتدعاء لتصفيتــه أو 
حلــه، وفــي حالــة أي دعــوى أو اســتدعاء تتــم إقامتهــا أو تقديمهــا بحقــه. تلــك الدعــوى أو ذلــك االســتدعاء :

أ ( ينتــج عنهــا/ عنــه قــرارا باإلعســار أو التصفيــة أو إصــدار أمــر إلجــراء أو تنفيــذ أمــر لحلــه أو تصفيته؛ 
أو 

ب ( لــم يتــم ردهــا أو تســويتها أو حفظهــا أو إغالقهــا فــي كل حالــة خــالل 30 يومــا مــن إقامتهــا أو 
تقديمهــا؛ 

صــدر قــرار بحلــه أو إدارتــه رســميا أو تصفيتــه ) بخــالف مــا يكــون بمقتضــى توحيــد أو اندماج   5-4-1-24
أو دمــج (؛ 

طلــب أو أصبــح خاضعــا لتعييــن إداري أو مصــف مؤقــت أو قيــم أو حــارس أو وصــي أو أي مســؤول   6-4-1-24
آخــر مماثــل عليــه أو علــى كافــة أو معظــم أصولــه؛ 

قــام طــرف مؤمــن باســتالم حيــازة كافــة أو معظــم أصولــه أو تــم فــرض رهــن أو تنفيــذ أو حجــز   7-4-1-24
أو حبــس أو إجــراء قانونــي آخــر أو التنفيــذ علــى أو مقاضاتــه بخصــوص أو ضــد كافــة أو معظــم أصولــه 
واحتفــظ ذلــك الطــرف المؤمــن بالحيــازة، أو لــم يتــم رد أو تســوية أو حفــظ أو منــع ذلــك اإلجــراء خــالل 30 

يومــا بعــد ذلــك فــي كل حالــة؛ 

تســبب فــي أو خضــع إلــى حالــة يكــون لهــا بموجــب القوانيــن واجبــة التطبيــق فــي أي بلــد أثــرا مماثــال   8-4-1-24
لتلــك الحــاالت المحــددة فــي الفقــرات 24-1-4-1 إلــى 24-1-4-7 ) بمــا يشــمل كل منهمــا (؛ أو 
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يشــكل وقــوع مــا يلــي فيمــا يتعلــق بــك أو بمــزود دعــم االئتمــان الخــاص بــك ) يشــار إلــى كل منكمــا   2 - 24
علــى التوالــي بـــ »الطــرف المخالــف« ( حالــة مخالفــة : 

فيمــا يتعلــق بــأي مبالــغ مســتحقة منــك أو مــن مــزود دعــم االئتمــان الخــاص بــك، ســواء أكان ذلــك   1 -2 -24
المبلــغ مســتحقا لنــا أو إلــى أي شــخص آخــر أو جهــة أخــرى، عــن طريــق االقتــراض أو بموجــب أي التــزام مــن 

أي وصــف بدفــع المــال مــن قبلــك أو مــن قبــل مــزود دعــم االئتمــان الخــاص بــك : 

لم يتم دفعها عند استحقاقها والمطالبة بها وليس ضمن أي مهلة سماح مطبقة؛ أو   1-1-2-24

أصبحــت مســتحقة وواجبــة الدفــع قبــل تاريــخ االســتحقاق المقــرر أو أصبــح مــن الممكــن اإلعــالن   2-1-2-24
عنهــا واســتحقاقها ووجــوب دفعهــا قبــل تاريــخ االســتحقاق المقرر،وفــي أي حالــة نظــرا لمخالفــة أو لحالــة 

مخالفــة ) مهمــا كان وصفهــا ( مــن قبــل الطــرف اآلخــر أو مــزود دعــم االئتمــان الخــاص بــه. 

تعد أنت ومزود دعم االئتمان الخاص بك مخالفين ألي التزام آخر بموجب :   2 -2 -24

أي تعامل قائم حاليا أو يتم إبرامه الحقا بيننا، يكون :  1-2-2-24
 

أ ( تعامــل تبــادل ســعر أو تبــادل أســاس أو تعامــل ســعر آجــل أو خيــار ســعر فائــدة أو تعامــل 
صــرف أجنبــي أو تعامــل حــدي أو تعامــل أساســي أو تعامــل تجمــع أو تعامــل تبــادل عملــة أو 
ــار  ــك أي خي ــار عمــالت أو أي تعامــل مشــابه آخــر ) بمــا فــي ذل ــادل ســعر عمــالت أو خي تعامــل تب

يتعلــق بــأي مــن هــذه التعامــالت (؛ أو 
ب ( يكــون نــوع تعامــل مشــابها ألي تعامــل مشــار إليــه فــي الفقــرة 24-2-2-1 ) أ ( أعــاله والــذي يتــم 

إبرامــه حاليــا أو يصبــح فــي المســتقبل أو يتــم إبرامــه بصــورة متكــررة فــي األســواق الماليــة؛ أو 
أي مجموعة من هذه التعامالت.   2-2-2-24

25 - أتعابنا وأجورنا
ســنقوم بإشــعارك بأتعابنــا وأجورنــا خطيــا مــن حيــن إلــى آخــر. تكــون األجــور والمصاريــف المترتبــة   1 - 25
علينــا بمقتضــى هــذه الشــروط ) بمــا فــي ذلــك ولكــن دون االقتصــار علــى الضرائــب والرســوم المطبقــة 
( مســتحقة الدفــع مــن قبلــك وبموجــب ترتيبــات الدفــع تلــك وفــي تلــك األوقــات التــي نقررهــا. وبالنســبة 
للتعامــالت المعبــر عنهــا بالعملــة األجنبيــة، فقــد يتــم فــرض أجــور عليــك بتلــك العملــة باألســعار الســائدة. 
وقــد تترتــب عليــك تكاليــف أو ضرائــب مرتبطــة بتعامالتــك ال يتــم دفعهــا مــن خاللنــا أو فرضهــا مــن قبلنــا.

 
فــي حالــة كان لديــك مركــز مفتــوح عنــد إغــالق العمــل يوميــا، فإننــا سنحتســب عليــك رســم تمويــل   2 - 25
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يومــي. تــم بيــان أســاس احتســاب رســوم التمويــل اليوميــة فــي مواصفــات العقــد. ويجــوز لنــا تغييــر طريقــة 
احتســاب رســوم التمويــل اليوميــة و/ أو العمولــة. وســنقوم عنــد قيامنــا بذلــك إشــعارك وفقــا للفقــرة 38.

 
قــد تتشــارك الرســوم واألجــور مــع شــركة مــن المجموعــة أو طــرف ثالــث، وحيثمــا يكــون مناســبا،   3 - 25
واألجــور  الرســوم  تفاصيــل  تتوفــر  واألجــور.  الرســوم  تلــك  حــول  بمعلومــات  بتزويــدك  ســنقوم  فإننــا 

المشــتركة أيضــا عنــد الطلــب. 

تقــر وتوافــق بأنــه يجــوز لنــا تقديــم أو اســتالم أي ر ســم أو عمولــة أو ميــزة غيــر نقديــة إلــى أو مــن   4 - 25
طــرف ثالــث فيمــا يتعلــق بخدماتنــا إليــك. وعنــد الطلــب، إذا كان قــد تــم تعريفــك بنــا ألغــرض التــداول، فإننــا 
ســنقوم بتزويــدك بتفاصيــل إضافيــة عــن أي رســم أو رد أو عمولــة فــرق موســع أو رســم أداء أو رســم 
إدارة مدفــوع إلــى الغيــر يســاعد فــي بــدء أو إبــرام أو الحفــاظ علــى عالقــة عمــل بيننــا وبيــن الشــركة، وبالتالــي 

تعزيــز الخدمــة المقدمــة إليــك.  

26 - الرسم التحفيزي
حيثمــا ال يحــدق أي نشــاط فــي حســابك لفتــرة 180 يومــا تقويميــا أو أكثــر ) »فتــرة االحتســاب   1 - 26

نشــط.  غيــر  حســابك  فيعــد   ،) المؤهلــة« 

يتعلق النشاط بطرح أو إغالق تداول أو الحفاظ على مركز مفتوح على حسابك.   2 - 26

فــي تلــك الحــاالت، فقــد يتــم تطبيــق رســم عــدم فعاليــة شــهري علــى حســابك فــي مرحلــة مــا فــي   3 - 26
المســتقبل ووفقــا للعملــة المخصصــة لحســابك. تقــوم اكويتــي بإبــالغ الزبائــن مقدمــا فــي حــال أصبــح 

ذلــك الرســم مســتحق الدفــع. 

27 - صالحيتنا وواجباتنا
ال تفــرض هــذه الشــروط أي التــزام علينــا بإبــرام أي تعامــل معــك أو قبــول أي تعليمــات وال نكــون   1 - 27
ملزميــن بإبــداء أســبابنا لرفــض القيــام بذلــك. قــد نقبــل ونتصــرف، دون أي تحــر الحــق، بــأي تعليمــات نعتقــد 
أنهــا مقدمــة بنيــة حســنة وصحيحــة علــى أســاس معقــول. ال تتضمــن هــذه الشــروط مــا يلزمنــا القيــام بــأي 

شــيء نعتقــد انــه يخالــف القانــون وأي أنظمــة واجبــة التطبيــق. 

ــزودك  ــا قــد ن ــل وأنن ــا ســنتعامل معــك كأصي ــاد، فإنن ــه فــي ســياق العمــل المعت ــل بأن تقــر وتقب  2 - 27
ــم أو  ــا لتقدي ــك االعتمــاد علين ــه يجــوز ل ــة فإن ــل تجزئ ــك إذا كنــت عمي ــة حيــث نقــر أن بعــروض أســعار ثنائي
عــرض مناقصــة أو أســعار عــرض تمثــل األســعار األفضــل المتوفــرة لمســتثمري التجزئــة علــى أســاس 
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متوافــق. 

ســيتم التعامــل مــع تعامالتــك وفقــا لسياســة تنفيــذ الطلبيــات لدينــا المتوفــرة بصــورة منفصلــة   3 - 27
علــى موقعنــا االلكترونــي. وفــي حيــن أننــا نســعى لضمــان أن تكــون األســعار التــي نعرضهــا تنافســية، فإننــا 
غيــر قادريــن علــى إعطــاء ضمانــة، صريحــة أو ضمنيــة، بــأن المناقصــة أو أســعار العــرض المعروضــة علــى 
أنظمــة التــداول لدينــا تمثــل دومــا األســعار الســوقية األفضــل الســائدة لمســتثمري التجزئــة. قــد تعكــس 
أســعارنا المعروضــة تقلــب الســوق أو التكاليــف واألجــور اإلضافيــة التــي قــد ينتــج عنهــا زيــادة فــي الفــرق 

باإلضافــة إلــى كل تعامــل. 

27 - 4  قد نقوم بتوظيف وكالء أو متعاقدين بموجب تلك الشروط التي نراها مناسبة. 

نعتقــد أن أي معلومــات نقدمهــا إليــك تتعلــق بالتعامــالت، وفقــا ألفضــل معلوماتنــا واعتقادنــا   5 - 27
فــي وقــت تقديمهــا، دقيقــة وموثوقــة.  ال نقــدم أي إقــرار أو ضمــان إضافــي وال نتحمــل أي مســؤولية فيمــا 
يتعلــق بالكمــال أو الدقــة. ال تشــكل هــذه المعلومــات تأكيــدا أو ضمانــة تتعلــق بالنتيجــة المتوقعــة ألي 

تعامــل كهــذا. 

يجــب أن تكــون مــدركا أن شــروط الســوق واألســعار قــد تتغيــر بيــن الوقــت الــذي نقــوم فيــه   6 - 27
تــداول.  فــي  الدخــول  بغــرض  فيــه  إلينــا  تتوجــه  الــذي  والوقــت  بالمعلومــات  بتزويــدك 

28 - استثناء المسؤولية/ التعويض
ال تتضمــن هــذه الشــروط مــا يســتثني أو يقيــد أي مســؤولية تكــون علينــا تجاهــك بموجــب القانــون   1 - 28
واجــب التطبيــق واألنظمــة واجبــة التطبيــق. وباســتثناء القــدر الــذي ينتــج عنــه إهمــاال جســيما أو خطــأ 
متعمــدا أو احتيــاال، فــال نكــون نحــن وال مديرينــا وموظفينــا ومســتخدمينا ووكالئنــا مســؤولين عــن أي 
خســارة تنتــج عــن أي فعــل أو تقصيــر يتــم بموجــب أو فيمــا يتعلــق أو يتصــل بهــذه الشــروط أو بالقــدرة 
الماليــة ألي طــرف ثالــث أو أفعالــه أو تقصيــره والــذي نتعامــل أو ننفــذ أعمــاال معــه أو الــذي يتــم تعيينــه 
مــن قبلنــا بنيــة حســنة. ســنوفر لــك، عنــد طلبــك وبالقــدر المعقــول وعلــى نفقتــك تفاصيــل أي حقــوق قــد 

تكــون لــك فــي مواجهــة ذلــك الشــخص. 

فــي حــال تمــت إقامــة أي دعــوى أو قضيــة مــن قبلنــا أو بحقنــا، أو بحــق أو مــن قبــل طــرف ثالــث،   2 - 28
فــي  الممكــن  األكبــر  بالقــدر  معنــا  التعــاون  عليــك  فيتوجــب  لصالحــك،  أو  معــك  تعامــل  بــأي  تتعلــق 
المقاضــاة أو الدفــاع فــي تلــك الدعــوى أو القضيــة. وباســتثناء ذلــك القــدر الــذي ينتــج عنــه إهمــاال جســيما 
أو خطــأ متعمــدا أو احتيــاال، فيتوجــب عليــك تعويضنــا وتجنيبنــا باإلضافــة إلــى شــركات مجموعتنــا ومديرينا 
والمطالبــات  الدعــاوى  كل  عــن  التــام،  التعويــض  أســاس  علــى  وكالئنــا،  أو  ومســتخدمينا  وموظفينــا 
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وااللتزامــات والخســائر واألضــرار والمصاريــف مــن أي طبيعــة كانــت والتــي تنشــأ عــن تعاملنــا معــك 
بمقتضــى هــذه الشــروط. 

29 - صالحيتك والتزاماتك
تقر وتتعهد تجاهنا بأنه بالتاريخ الذي توافق فيه على هذه الشروط :  1 - 29

 
حيثمــا تكــون شــركة أو شــراكة، فــإن لــك كامــل الصالحيــة والســلطة ) التجاريــة وغيرهــا ( إلبــرام   1-1-29
التعامــل وممارســة حقوقــك وأداء واجباتــك بموجــب هــذه االتفاقيــة وأنــك حاصــل علــى كافــة التصاريــح 
التصاريــح والموافقــات  الواجبــات وأن هــذه  الحقــوق وأداء  والموافقــات الضروريــة إلبــرام وممارســة 

ســارية المفعــول واألثــر بالكامــل؛ 

حيثمــا تكــون فــردا، فإنــك تبلــغ الســن القانونــي وراشــد وأن لديــك الصفــة الكاملــة إلبــرام التعامــل   2-1-29
) التعامــالت ( وممارســة حقوقــك وأداء واجباتــك. يبلــغ الحــد األدنــى العــادي للعمــر ألغــراض التــداول فــي 

هــذه التعامــالت 18 عامــا؛ 

29-1-3  أن االلتزامــات التــي عبــرت عــن تحملهــا بموجــب التعامــل هــي التزامــات قانونيــة وســليمة ملزمــة 
لــك وفقــا لشــروطها؛ 

أن كافــة الدفعــات المقدمــة مــن قبلــك بموجــب التعامــالت قــد تكــون خاليــة وصافيــة ودون   4-1-29
كانــت؛  مهمــا  ضرائــب  أي  حســاب  علــى  أو  لصالــح  اقتطــاع 

أن كافــة المعلومــات المقدمــة خطيــا مــن قبلــك أو نيابــة  عنــك إلينــا فيمــا يتعلــق بهــذه الشــروط   5-1-29
هــي، اعتبــارا مــن تاريــخ تقديــم تلــك المعلومــات، صحيحــة ودقيقــة وكاملــة مــن كافــة الجوانــب الماديــة؛ 

أنــك فــي إبرامــك للتعامــالت ال تعتمــد علينــا فيمــا يتعلــق بأي مشــورة أو توقــع أو تقدير للتوجهات   6-1-29
المســتقبلية ذات العالقــة بأســعار الفائــدة أو غيرهــا أو المتعلقــة بالتبعــات الماليــة للتعامــل؛ 

أنــك تعمــل لحســابك الخــاص، وقــد قمــت باتخــاذ قراراتــك المســتقلة الخاصــة إلبــرام التعامــل   7-1-29
ــرك الخــاص  ــه فيمــا يتعلــق بمالءمتهــا أو صحتهــا فقــد اســتندت فــي ذلــك علــى تقدي ) التعامــالت ( وأن
وبنــاء علــى مشــورة مــن أولئــك المستشــارين الذيــن تراهــم ضرورييــن. وأنــك ال تعتمــد علــى أي مراســلة ) 
خطيــة أو شــفهية ( منــا كمشــورة اســتثمارية أو كتوصيــة إلبــرام التعامــل. وأنــك تتفهــم أن المعلومــات 
والتوضيحــات المتعلقــة بشــروط وبنــود التعامــل ال تعتبــر مشــورة اســتثمارية أو توصيــة إلبــرام التعامــل.  
وأنــك تتفهــم أنــه ال يمكــن اعتبــار أي مراســلة ) خطيــة أو شــفهية ( مســتلمة منــا كتأكيــد أو ضمــان فيمــا 
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يتعلــق بالنتائــج المتوقعــة للتعامــل؛ 

ــا وفهــم ) باألصالــة عــن نفســك أو مــن خــالل مشــورة مهنيــة  أن لديــك القــدرة علــى تقييــم مزاي  8-1-29
مســتقلة (، وفهــم وقبــول شــروط وبنــود ومخاطــر التعامــل. وأنــك قــادر أيضــا علــى تحمــل وتتحمــل 

التعامــل؛  مخاطــر 

أنك تبرم التعامل بصفة أصيل ) وليس كوكيل أو بأي صفة أخرى، ائتمانية أو غيرها (؛ و  9-1-29

أنــك علــى إطــالع علــى كافــة األنظمــة واجبــة التطبيــق المطبقــة علــى خدمــات التــداول االلكترونــي   10-1-29
التــي تســتخدمها وأن اســتخدامك لخدمــات التــداول االلكترونــي يتقيــد باألنظمــة واجبــة التطبيــق وهــذه 

االتفاقيــة حســبما يتــم تعديلهــا مــن حيــن إلــى آخــر.

ــر األنظمــة الضريبيــة فــي أي وقــت. وتعــد مســؤوال فــي كافــة األوقــات عــن دفــع كافــة  قــد تتغي  2 - 29
الضرائــب المســتحقة وتزويــد أي ســلطة ضريبيــة معنيــة بــأي معلومــات تتعلــق بتعامالتك معنــا. وتوافق 
علــى أنــه فــي حــال قمنــا بتزويــدك بــأي معلومــات أو التعبيــر عــن أي رأي يتعلــق بالمعاملــة الضريبيــة 
لتعامالتــك معنــا فإنــه ليــس مــن المعقــول بالنســبة لــك االعتمــاد علــى أي بيــان كهــذا وال يشــكل ذلــك 

ــة.  مشــورة ضريبي

30 - الطرف الثالث المفوض
نــدرك بأنــه فــي بعــض الظــروف فقــد يكــون مــن الضــروري أو المرغــوب فيــه بالنســبة لــك تفويــض   1 - 30
شــخص مــا إلدارة حســابك. تقــوم بذلــك علــى مســؤوليتك الخاصــة ويكــون مطلوبــا منــك ومــن الشــخص 
الــذي ترغــب فــي تفويضــه لتشــغيل حســباك تقديــم نمــوذج موقــع علــى شــكل وثيقــة وكالــة تفــوض 

وتعيــن طرفــا ثالثــا مفوضــا لتشــغيل حســابك. 

ســتكون مســؤوال عــن أي فعــل أو تقصيــر مــن قبــل أي طــرف ثالــث مفــوض، ويجــوز لنــا االعتمــاد   2 - 30
علــى أي تعليمــات مقدمــة مــن قبــل الطــرف الثالــث المفــوض نيابــة عنــك. وال نكــون مســؤولين عــن 

مراقبــة نشــاطات الطــرف الثالــث المفــوض. 

إذا قمــت بفتــح حســاب الكترونيــا، ولــم نحصــل علــى أصــل توقيعــك، فيتعيــن عليك تزويدنــا بوثيقة   3 - 30
هويــة كصــورة جــواز ســفرك أو رخصــة قيادتــك لنتمكــن مــن تعييــن طــرف ثالــث مفــوض.
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31 - مال العميل
1.31  يتــم التعامــل مــع أي مــال نســتلمه يتعلــق بحســابك باعتبــاره مــال للعميــل ويتــم االحتفــاظ بــه علــى 

ســبيل األمانــة. 

2.31 فيمــا يتعلــق بمــال العميــل، ومــا لــم تشــعرنا بــه خطيــا أو بغيــر ذلــك، فإننــا ســندفع علــى الفــور أي مــال 
عميــل مســتلم إلــى حســاباتنا البنكيــة        الخاصــة بأمــوال العمــالء. يتــم تحديــد وتعييــن حســابات أمــوال 
عمالئنــا بصــورة منفصلــة عــن أي حســابات خاصــة بحفــظ األمــوال األخــرى العائــدة لنــا. ال يتــم دفــع فائــدة 
علــى المــال المحتفــظ بــه فــي حســابات أمــوال العمــالء وتقــر بإبرامــك لهــذه االتفاقيــة بأنــك تتنــازل عــن أي 

اســتحقاق لفائــدة علــى ذلــك المــال.

والوســطاء  البنــوك  اختيــار  عنــد  الواجبــة  والعنايــة  والرعايــة  المهــارة  كامــل  بممارســة  ســنقوم   3.31
لالســتخدام. وســنقوم دوريــا ) علــى األقــل ســنويا ( بمراجعــة ســالمة ومالءمــة أي بنــوك ووســطاء حيــث 
يتــم حفــظ مالــك أو قــد يكــون مودعــا لديهــا والترتيبــات الخاصــة بحفــظ أموالــك. ولــن نكــون مســؤولين عــن 
أي أفعــال أو تقصيــرات أو مخالفــات ) بمــا فــي ذلــك حالــة اإلعســار أو اإلدارة أو اإلفــالس أو مــا شــابه ذلــك 

( للبنــوك أو الوســطاء مــن األطــراف الثالثــة عــن أي نقــص أو خســارة تنتــج فــي إعــادة أموالــك. 

4.31  تكــون حســابات أمــوال العمــالء حســابات مجمعــة وتحتفــظ بأمــوال العمــالء الخاصــة بعــدد مــن 
العمــالء. يكــون للمطالبيــن باألمــوال المحتفــظ بهــا فــي الحســابات المجمعــة مطالبــة بنســبة تقديريــة 

للمــال المحتفــظ بــه فــي ذلــك الحســاب المجمــع. 

5.31  تســتخدم اكويتــي أموالهــا الخاصــة فقــط ألغــراض التحــوط وال تنقــل المــال إلــى نظــراء التحــوط أو أي 
جــزء مــن األعمــال كرأســمال عامــل. وال تنفــذ اكويتــي مراكــز مضاربــة فــي الســوق. 

6.31  قــد نقــوم بنقــل أي أمــوال نحتفــظ نيابــة عنــك كمــال عميــل ) بعــد اقتطــاع أي مبالــغ تجيزهــا شــروط 
هــذه الشــروط ( إلــى هيئــة اعتباريــة أخــرى ) بمــا فــي ذلــك أي مــن شــركات مجموعاتنــا ( حيــث نقــوم بنقــل 
كامــل أو جــزء مــن أعمالنــا إلــى تلــك الهيئــة ومــال العميــل الخــاص بــك المتعلــق باألعمــال المنقولــة. 
وحيثمــا نقــوم بنقــل مــال العميــل الخــاص بــك إلــى هيئــة اعتباريــة أخــرى بموجــب هــذه الفقــرة 31-6 فإننــا 
نضمــن أنــه ســيتم االحتفــاظ بمــال العميــل ذلــك مــن قبــل تلــك الهيئــة لصالحــك وفقــا لهــذه االتفاقيــة. 

7.31 فــي حــال كان الحســاب الــذي تملكــه معنــا حســاب مشــترك، فإننــا نمــارس جميــع العنايــة الواجبــة و 
اإلجتهــاد لضمــان أن جميــع الســحوبات يتــم ســدادها الــى مصدرهــا والــى الطــرف المعيــن الــذي بــدأ اإليــداع 
الفعلــي. فــي حالــة ســحوبات األربــاح، يجــوز لشــركة Equiti أن تقــوم بدفــع أي مبالــغ الــى أي طــرف فــي 

الحســاب المشــترك بشــرط أن تكــون قــد حصلــت علــى موافقــة مــن الطــرف الثانــي.   
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8.31 وافــق علــى قيامنــا باإلفــراج عــن أي أرصــدة لمــال العميــل، لصالحــك أو نيابــة عنــك، مــن الحســابات 
البنكيــة المــوال العمــالء ولصالحنــا لوقــف معاملــة أي رصيــد عميــل غيــر مطالــب بــه كمــال للعميــل حيــث :

 
يكون من الجائز قانونا وبما يتوافق والترتيبات التي يتم بموجبها االحتفاظ بمال العميل؛   31.8.1

نكــون قــد قررنــا بأنــه لــم يتــم تنفيــذ أي حركــة علــى رصيــدك لفتــرة ســت ســنوات ) علــى الرغــم مــن   31.8.2
أي دفعــات أو مقبوضــات للرســوم أو الفائــدة أو لبنــود مشــابهة (؛ 

نكون قد قمنا باتخاذ خطوات معقولة لتتبعك وإلعادة الرصيد إليك؛ و  31.8.3

نقــوم بتنفيــذ واالحتفــاظ بســجالت لكافــة األرصــدة المفــرج عنهــا مــن الحســابات البنكيــة ألمــوال   31.8.4
العمــالء فيمــا يتعلــق بمــال العميــل الخــاص بــك. ســيتم دفــع كافــة األمــوال غيــر المطالــب بهــا إلــى دائــرة 

الضرائــب الداخلــي وفقــا لقانــون األمــوال غيــر المطالــب بهــا لســنة 1971. 

32 - التمويل السريع والتدوير
يتوفــر تدويــر التعامــالت اليوميــة والعقــود غيــر المحــددة بتاريــخ الخاصــة بعقــود الفروقــات فــي عــدد مــن 
األســواق واألســواق األساســية. لدى كل ســوق وســوق أساســية شــروطها الخاصة وقد يتفاوت الفرق 
حســب تقديرنــا. يتــم تدويــر تلــك العقــود تلقائيــا إلــى جلســة التــداول التاليــة. ويتــم احتســاب رســم تمويــل 
يومــي مديــن/ دائــن لحســابك إذا احتفظــت بتعامــل مفتــوح مــن جلســة تــداول واحــدة إلــى الجلســة التاليــة. 

33 - االئتمان
تــم أو ســيتم بيــان تفاصيــل أي ترتيــب ائتمــان قــد يكــون متوفــرا لديــك فــي وســتخضع إلــى تلــك الشــروط 
والبنــود والقيــود حســبما يتــم االتفــاق عليهــا فــي مراســالت منفصلــة. نحتفــظ بحــق تغييــر أي ترتيبــات 
ائتمــان متفــق عليهــا معــك فــي أي وقــت. تقــر بأنــه عنــد تعاملــك معنــا علــى أســاس ائتمــان، فليــس أي حــد 
مقــرر علــى حســابك وألي أي مبلــغ هامــش قمــت بدفــع يضــع أي قيــد علــى خســارتك المحتملــة المتعلقــة 
بتعامــل مــا. وتقــر وتوافــق علــى أن التزامــك المالــي تجاهنــا قــد يتجــاوز مســتوى أي ائتمــان أو حــد آخــر مقــرر 

لحســابك. 

34 - تضارب المصالح
عنــد تعاملنــا معــك، فإننــا نحــن أو شــركة مــن مجموعتنــا أو أي شــخص آخــر مرتبــط معنــا قــد   1 - 34
يكــون لنــا مصلحــة أو عالقــة أو ترتيــب يعــد ماديــا فيمــا يتعلــق باالســتثمار أو التعامــل أو الخدمــة المعنيــة. 
مــن الممكــن أن ينشــأ تضــارب المصالــح علــى وجــه التحديــد عندمــا يكــون لنــا أي حافــز اقتصــادي أو غيــره 
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للتصــرف بصــورة تمنــح أفضليــة لنــا أو ألي مــن شــركات مجموعتنــا. 

بمــا يتوافــق والتزاماتنــا التنظيميــة، فإننــا نســعى لضمــان إدارة أي تضاربــات تنشــأ بيــن مصالحنــا   2 - 34
وتلــك التــي لعمالئنــا، أو بيــن عمالئنــا، بصــورة ســليمة. تحــدد سياســة التضاربــات لدينــا، والتــي يتــم إبــالغ 
كافــة الموظفيــن المعنييــن بهــا، أنــواع التضــارب التــي قــد تنشــأ وتزودهــم بتعليمــات صريحــة حــول إدارة 
تلــك التضاربــات. وبهــذا الخصــوص، فــإن لدينــا إطــار قائــم للتعامــل مــع تضــارب المصالــح، بحيــث نعلــم 
بدرجــة مناســبة مــن االســتقاللية عــن مصالحنــا الخاصــة عنــد التعامــل معــك أو التعامــل نيابــة عنــك. 

يمكننــا تزويــدك بسياســتنا الخاصــة بتضــارب المصالــح عنــد الطلــب. 

فــي بعــض الظــروف قــد يتــم تحقيــق اإلدارة الســليمة ألي تضــارب مصالــح والمعاملــة العادلــة   3 - 34
لألطــراف ذات العالقــة فقــط عــن طريــق رفــض إبــرام تعامــالت معــك. 

35 - الشكاوى 
لدينــا سياســة شــكاوى مكتوبــة لضمــان التعامــل مــع الشــكاوى المتعلقــة بخدماتنــا علــى نحــو   1 - 35

عــادل وســريع ووفقــا لعضويتنــا فــي خطــة تســوية النزاعــات التــي نحــن عضــو فيهــا. 

فــي حــال كان لديــك أي شــكوى بشــأن خدماتنــا فعليــك توجيــه تلــك الشــكوى إلــى دائــرة خدمــات   2 - 35
العمــالء أو إلــى دائــرة االلتــزام لدينــا عبــر الطــرق المبينــة أدنــاه، والتــي ســتحقق فــي طبيعــة الشــكوى 

وتحــاول تســويتها. 

العنوان 
مجمع زهران بالزا

الدوار السابع
عمان 
األردن

لعناية :  دائرة الشكاوى
هاتف : 96265508303+ 

 Compliancejo@equiti.com : البريد االلكتروني

36 - التعديالت
قــد نقــوم بتعديــل هــذه الشــروط عــن طريــق توجيــه إشــعار خطــي مســبق معقــول إليــك عــن   1 - 36
طريــق البريــد أو البريــد االلكترونــي أو علــى التســهيل االلكترونــي مبينيــن فيــه تفاصيــل التعديــل الوشــيك. 
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وحيثمــا ال يكــون مــن الممكــن إرســال إشــعار مقبــول ) مثــال نظــرا لتغيــر مفاجــئ فــي الشــروط التجاريــة 
مــع مــزود تصفيــة أو لتغييــرات تنظيميــة ( فإننــا نحتفــظ بحــق تزويــد إشــعار بتلــك التغييــرات بأثــر فــوري.

 
ــل  ــخ المحــدد فــي اإلشــعار. تجــب الموافقــة علــى أي تعدي ــل فــي التاري يســري مفعــول كل تعدي  2 - 36
مطلــوب مــن  قبلــك بصــورة اتفاقيــة تعديــل رســمية مــن قبلنــا. ومــا لــم يتــم االتفــاق عليــه صراحــة بخــالف 
ذلــك، فلــن يســري أي تعديــل علــى أي تعامــل قائــم أو علــى أي حقــوق أو التزامــات قانونيــة ســبق وأن 
نشــأت. وإذا كنــت ال ترغــب فــي قبــول أي تعديــل منفــذ مــن قبلنــا فيمكنــك عــن طريــق إشــعار موجــه إلينــا 

إغــالق أي مــن تعامالتــك المفتوحــة وحســابك وفقــا لهــذه الشــروط. 

37 - اإلنهاء
مــع مراعــاة الفقــرة 37-2 أدنــاه، يجــوز لــك إنهــاء هــذه االتفاقيــة عــن طريــق إشــعار خطــي فــي أي   1 - 37
وقــت. ويجــوز لنــا إنهــاء الشــروط عــن طريــق تزويــدك بإشــعار خطــي ال تقــل مدتــه عــن ثالثيــن ) 30 ( يومــا 

باإلنهــاء مــا لــم تتطلــب الظــروف منــا إشــعارا أقصــر مــدة. 

يجوز لنا إنهاء الترتيبات الواردة في هذه الشروط على الفور ودون إشعار إليك في حال :   2 - 37

أقــررت بمســؤوليتك عــن دفــع ديونــك عنــد اســتحقاقها أو أبرمــت أي خطــة أو ترتيــب مــع دائنيــك،   1 -2 -37
أو فــي حالــة الشــركة، تقدمــت بطلــب أو تــم تقديــم طلــب بحقــك للتصفيــة، أو اتخــذت قــرارا بالحــل أو 
ــر أو مســؤول مماثــل علــى كامــل أو أي جــزء مــن أصولــك أو  تــم تعييــن حــارس قضائــي أو مصــف أو مدي
مشــروعك، أو فــي حــال كنــت فــردا، تــم تقديــم طلــب إشــهار إفــالس أو تعييــن مأمــور إفــالس أو إصــدار أمــر 

حمايــة بحقــك بمقتضــى القانــون واجــب التطبيــق؛ 

كنــت، حســب رأينــا، مرتكبــا لمخالفــة ماديــة لاللتزامــات المســتحقة عليــك، ســواء أنشــأت بموجــب   2 -2 -37
هــذه الشــروط أو أي شــروط تكميليــة أو منفصلــة قمنــا بإبرامهــا معــك فيمــا يتعلــق بالتعامــالت فــي 

االســتثمارات أو قواعــد وأنظمــة أي ســلطة تنظيميــة أو بموجــب القانــون واجــب التطبيــق؛ أو 

عند وقوع حالة ظرف قاهر.  3 -2 -37
 

يتم اإلنهاء دون اإلخالل بأي حقوق أو التزامات قانونية سبق وأن نشأت.   3 - 37

38 - الدفعات عند اإلنهاء
يحــدد وكيــل االحتســاب، بنيــة حســنة ومتصرفــا علــى نحــو معقــول، أي مبلــغ، إن وجــد ) مبلــغ   1 - 38
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اإلغــالق ( الــذي يجــب دفعــه مــن قبــل ) معبــرا عنــه باعتبــاره موجبــا ( أو إلــى ) معبــرا عنــه باعتبــاره ســالبا ( 
الطــرف غيــر المتضــرر المتعلــق باتفــاق بيــن الطــرف غيــر المتضــرر وطــرف ثالــث مــن شــأنه أن يكــون لــه أثــر 
فــي الحفــاظ علــى معــادل اقتصــادي للطــرف غيــر المتضــرر ألي دفعــة تتعلــق بالتعامــل والتــي قــد يكــون 

مــن المطلــوب دفعهــا بعــد ذلــك التاريــخ لــوال وقــوع تاريــخ اإلنهــاء المبكــر. 

يكــون أي مبلــغ ) »دفعــة اإلنهــاء« ( مســتحق الدفــع بمــا يســاوي مبلــغ اإلغــالق زائــدا أي مبالــغ   2 - 38
أصبحــت مســتحقة ولكــن ظلــت غيــر مدفوعــة اعتبــارا مــن تاريــخ اإلنهــاء المبكــر مســتحقة للطــرف غيــر 
المتضــرر، وناقصــا أي مبالــغ أصبحــت مســتحقة الدفــع ولكــن ظلــت غيــر مدفوعــة مســتحقة للطــرف 
المتضــرر، إلــى جانــب، بالقــدر الــذي يجيــزه القانــون واجــب التطبيــق، أي فائــدة مســتحقة بمقتضــى أحــكام 

هــذه الشــروط. 

فــي حــال كانــت دفعــة اإلنهــاء عــددا موجبــا، يقــوم الطــرف المتضــرر بدفعهــا إلــى الطــرف غيــر   3 - 38
المتضــرر؛ وفــي حــال كانــت عــددا ســالبا، يقــوم الطــرف غيــر المتضــرر بدفعهــا إلــى الطــرف المتضــرر. 

يتــم تخفيــض دفعــة اإلنهــاء، حســب اختيــار الطــرف غيــر المتضــرر، عــن طريــق إجــراء تســوية لهــا   4 - 38
مقابــل أي مبالــغ واجبــة الدفــع ) ســواء فــي ذلــك الوقــت أو فــي المســتقبل أو عنــد وقــوع حالــة طارئــة ( مــن 
قبــل أو إلــى، حســبما ينطبــق، الطــرف غيــر المتضــرر ) بصــرف النظــر عــن العملــة أو مــكان الدفــع أو مكتــب 
حجــز االلتــزام ( بموجــب أي اتفاقيــة ) اتفاقيــات ( أخــرى بيــن الطرفيــن أو األداة ) األدوات ( أو التعهــد ) 

التعهــدات ( الصــادرة أو المنفــذة مــن قبــل أحــد الطرفيــن إلــى، أو لصالــح، الطــرف اآلخــر. 

ــرا معقــوال  ــل تقدي ــل للتعويــض بموجــب هــذه الفقــرة 38 يمث ــغ القاب ــى المبل اتفــق الطرفــان عل  5 - 38
للخســارة وليــس غرامــة. يكــون هــذا المبلــغ مســتحق الدفــع عــن خســارة صفقــة وخســارة الحمايــة ضــد 
المخاطــر المســتقبلية وباســتثناء مــا هــو منصــوص عليــه بخــالف ذلــك فــي هــذه الشــروط فــال يكــون الي 

طــرف الحــق فــي تعويــض عــن أي أضــرار إضافيــة نتيجــة لوقــوع تاريــخ اإلنهــاء المبكــر. 

لــدى تحديــد مبلــغ اإلغــالق، يجــوز لوكيــل االحتســاب أن يضــع باالعتبــار أي معلومــات ذات عالقــة،   6 - 38
ــواع المعلومــات التاليــة :  ــر مــن أن بمــا فــي ذلــك، ودون االقتصــار علــى، واحــد أو أكث

عــروض األســعار ) إمــا المؤكــدة أو الدالليــة ( الســتبدال التعامــالت المقدمــة مــن قبــل طــرف ثالث   1 -6 -38
واحــد أو أكثــر والتــي يمكــن أن تضــع باالعتبــار الجــدارة االئتمانيــة للطــرف غيــر المتضــرر فــي وقــت تقديــم 
ــر المتضــرر  ــق دعــم االئتمــان بيــن الطــرف غي ــق ذات عالقــة، بمــا فــي ذلــك وثائ العــرض وشــروط أي وثائ

وطــرف ثالــث مقــدم للعــرض؛ 
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المعلومــات التــي تتألــف مــن بيانــات الســوق ذات العالقــة فــي أي ســوق ذات عالقــة والمــزودة مــن   2 -6 -38
قبــل طــرف ثالــث واحــد أو أكثــر وتشــمل، دون االقتصــار علــى، المعــدالت أو األســعار واألربــاح أو منحنيــات 
األربــاح أو التقلبــات أو الفــروق أو االرتباطــات ذات العالقــة أو غيرهــا مــن بيانــات الســوق ذات العالقــة فــي 

الســوق ذات العالقــة؛ أو 

المعلومــات حــول األنــواع المبينــة فــي الفقــرة 38-6-1 أو 38-6-2 أعــاله مــن مصــادر داخليــة   3 -6 -38
إذا كانــت تلــك المعلومــات مــن نفــس النــوع المســتخدم مــن قبــل الطــرف غيــر المتضــرر فــي ممارســته 

المماثلــة.  التعامــالت  لتقييــم  المعتــادة ألعمالــه 

دون ازدواجيــة فــي المبالــغ المحتســبة بنــاء علــى المعلومــات المبينــة فــي الفقــرة 38-6-1 أو 38-6-2 أو 3-6-38 
أعــاله، أو المعلومــات األخــرى ذات العالقــة، وعندمــا يكــون مــن المقبــول تجاريــا القيــام بذلــك، يجــوز لوكيــل 
االحتســاب باإلضافــة إلــى ذلــك أن يضــع باالعتبــار عنــد احتســاب مبلــغ اإلغــالق أي خســارة أو تكلفــة مترتبــة 

تتصــل بقيــام الطــرف غيــر المتضــرر بإنهــاء أو تصفيــة أو إعــادة تأســيس أي تحــوط يتعلــق بالتعامــل. 

39 - وكيل االحتساب
نعمــل نحــن كوكيــل لالحتســاب. وكلمــا كان مــن المطلــوب مــن وكيــل االحتســاب التصــرف أو ممارســة 

تقديــره بــأي صــورة أخــرى، فســيقوم بذلــك بنيــة حســنة وبصــورة مقبولــة تجاريــا. 

40 - معلوماتك
ســنقوم بالتقيــد بمتطلبــات قانــون الخصوصيــة لســنة 1993 فــي أداء واجباتهــا بموجــب هــذه   1.40
الشــروط وســنتقيد بــأي طلــب أو توجيــه مقــدم مــن قبلــك، يتــم بصــورة مباشــرة وفقــا لمتطلبــات قانــون 

.1993 لســنة  الخصوصيــة 

ســنقوم باســتخدام البيانــات الشــخصية بمــا يتيــح لنــا ) وبما يشــمل ألغــراض التصاريــح التالية أي   2.40
شــركة فــي المجموعــة ( البيانــات لتقديــم الخدمــات إلــى العميــل الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة، وذلــك لتقييــم 
مخاطرنــا فــي تقديــم تلــك الخدمــات ولنتمكــن مــن تنفيــذ حقوقنــا بموجــب هــذه الشــروط عنــد الضــرورة. 
قــد يشــمل هــذا نقــل البيانــات الشــخصية إلــى مــزودي خدمــة آخريــن أو إلــى وكالئنــا، بنــاء علــى تفاهــم 
بالحفــاظ علــى ســريتها. وقــد نحتــاج إلــى منــح مدققينــا ومستشــارينا المهنييــن أو وكالئنــا أو المتعاقديــن 
الفرعييــن معنــا إمكانيــة اإلطــالع علــى البيانــات الشــخصية أو أي شــخص يكــون لديــه مصلحــة فــي أعمالنا.

 
مــن الممكــن أن نقــوم بإرســال البيانــات الشــخصية إلــى خــارج األردن إلــى بــدالن قــد ال يكــون   3.40
لديهــا معيــار معــادل لقوانيــن خصوصيــة البيانــات كذلــك الــذي فــي األردن. وحيثمــا نقــوم بذلــك، فإننــا 
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ســنقوم باتخــاذ الخطــوات المناســبة لحمايــة البيانــات الشــخصية. يمكنــك اإلطــالع علــى التزامنــا الكامــل 
بالخصوصيــة المتوفــر علــى موقعنــا االلكترونــي أو عنــد الطلــب مــن نقطــة االتصــال لديــك أو مــن مســؤول 

ــا.   ــات لدين ــة البيان حماي

مــن الممكــن أن نقــوم بإجــراء أبحــاث مــن خــالل وكاالت االئتمــان وتحديــد الهويــة ومصــادر أخــرى   4.40
االئتمانــي.  والتصنيــف  الهويــة  مــن  للتحقــق  النقــاط  واســتخدام طــرق  للمعلومــات 

ســيتم االحتفــاظ بســجل لهــذه العمليــة ويمكــن اســتخدامه لمســاعدة شــركات أخــرى للتحقــق مــن 
هويتــك. 

5.40 مــن الممكــن أن نقــوم مــن حيــن إلــى آخــر – عبــر الهاتــف أو البريــد االلكترونــي أو اتصــال الكترونــي آخــر أو 
الفاكــس أو البريــد بتزويــدك بمعلومــات تتعلــق بخدمــات أخــرى يمكــن لنــا أو ألي شــركة فــي المجموعــة 
ــا االتصــال بــك فــي وقــت  أو ألطــراف ثالثــة مختــارة مرتبطــة بأعمالنــا تقديمهــا. توافــق علــى أنــه يجــوز لن

مقبــول أو التواصــل معــك بصــورة أخــرى دون دعــوة صريحــة. 

ألغراض هذه الفقرة 40 تشمل »معلوماتك« المعلومات بشأن تعامالتك.   6.40
7.40 إذا رغبــت فــي الحصــول علــى نســخة مــن المعلومــات التــي نحتفــظ بهــا بشــأنك، الرجــاء الكتابــة إلينــا 

علــى العنــوان المبيــن ألغــراض اإلشــعارات والمراســالت فــي الفقــرة 1-1. 

41 - الرقابة والتسجيل
مــن الممكــن مراقبــة رســائل البريــد االلكترونــي التــي تقــوم بإرســالها وتســجيل المحادثــات الهاتفيــة بيننــا. 

تظــل التســجيالت ملــكا حصريــا لنــا وقــد يتــم اســتخدامها مــن قبلنــا فــي حالــة النــزاع. 

42 - االتصاالت ) بما في ذلك االتصاالت االلكتروني (
ــك،  ــة التطبيــق خــالف ذل ــه بخــالف ذلــك أو حيثمــا تقتــض األنظمــة واجب 1.42 باســتثناء مــا هــو متفــق علي
فإننــا ســنتواصل معــك ونقــوم بإرســال وثائــق ومعلومــات أخــرى إليــك فــي األردن. ومــا لــم يتــم االتفــاق 
عليــه بخــالف ذلــك أو حيثمــا تقتــض األنظمــة واجبــة التطبيــق خــالف ذلــك، فإنــك توافــق علــى التواصــل 

ــا فــي األردن.  ــق والمعلومــات األخــرى إلين ــا وإرســال الوثائ معن

2.42 مــا لــم يتــم االتفــاق عليــه بخــالف ذلــك، فإنــك تقبــل بأنــه يجــوز لنــا االتصــال معــك عبــر البريــد أو الهاتــف 
أو الفاكــس أو البريــد االلكترونــي أو مــن خــالل التســهيل االلكترونــي بغــرض تزويــدك بخدمــات التــداول أو 

ألي غــرض آخــر ذي عالقــة. 
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3.42 أي إشعار أو خطاب آخر يكون من المطلوب توجيهه خطيا بموجب هذه االتفاقية ويجب : 

1.3.42 في حالة اإلشــعارات أو المراســالت األخرى التي يتم تســليمها شــخصيا، أو إرســالها بالبريد الممتاز 
مســبق الدفــع أو بالتســليم المســجل أو بالبريــد الســريع التجــاري أو بالفاكــس أو بالبريــد االلكترونــي مــن 
ــر اإلداري،  ــة المدي ــا، يجــب أن يتــم ذلــك االتصــال إلــى نقطــة االتصــال المعتــادة لديــك أو لعناي قبلــك إلين

مجموعــة اكويتــي المحــدودة )األردن( باســتخدام تفاصيــل االتصــال المبينــة فــي هــذه الشــروط؛ 

2.3.42 في حالة اإلشــعارات أو المراســالت األخرى التي يتم تســليمها شــخصيا، أو إرســالها بالبريد الممتاز 
مســبق الدفــع أو بالتســليم المســجل أو بالبريــد الســريع التجــاري أو بالفاكــس أو بالبريــد االلكترونــي مــن 
قبلنــا إليــك، فإننــا ســنقوم بذلــك علــى ذلــك العنــوان ) بمــا فــي ذلــك رقــم فاكــس أو عنــوان بريــد الكترونــي 
(  حســبما قــد تقــوم بتحديــده.  تكومــن مســؤوال عــن إشــعارنا بــأي تغييــرات فــي تفاصيــل االتصــال تلــك 
ويكــون لنــا الحــق فــي تبليــغ اإلشــعار إليــك ) بمــا فــي ذلــك إصــدار الدعــاوى القضائيــة ( باســتخدام آخــر 
تفاصيــل اتصــال معرفــة قمــت بتزويدنــا بهــا ألغــراض هــذه الشــروط؛ أو فــي كل حالــة، حســبما هــو محــدد 

مــن قبــل الطــرف المعنــي عــن طريــق إشــعار خطــي إلــى الطــرف اآلخــر. 

4.42 يعد أي إشعار أو خطاب آخر مستلما حسب األصول : 

1.4.42 فــي حــال التســليم شــخصيا، عنــد تركــه فــي العنــوان وباســم نقطــة االتصــال المشــار إليهــا فــي هــذه 
الفقــرة؛ أو 

2.4.42 فــي حــال إرســاله فــي االردن عــن طريــق البريــد الممتــاز مســبق الدفــع أو التســليم المســجل، عنــد 
الســاعة 9 صباحــا ) بتوقيــت األردن ( فــي يــوم العمــل الثانــي بعــد إيداعــه؛ أو 

3.4.42 فــي  حــال تســليمه عــن طريــق البريــد الســريع التجــاري، فــي التاريــخ والوقــت الــذي يتــم فيــه توقيــع 
إيصــال التســليم بالبريــد الســريع؛ أو 

4.4.42 فــي حــال التســليم بالفاكــس أو البريــد االلكترونــي، فــي وقــت اإلرســال ) مــا لــم يســتلم المرســل ردا 
ــه لــم يتــم اســتالم اإلشــعار موضــوع البحــث مــن قبــل المســتلم المســتهدف،  ــى أن ــا يشــير إل أوتوماتيكي

وفــي تلــك الحالــة ال يعــد ذلــك اإلشــعار مســتلما (؛ أو 

5.4.42 في حال تسليمه عبر التسهيل االلكتروني، عند تحميله وتوفيره إلطالعك عليه. 

5.42 بالنســبة لتبليــغ أي دعــاوى أو وثائــق أخــرى فــي أي دعــوى قضائيــة، تســري أي أحــكام قانونيــة فــي البلــد 
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المعني. 

43 - الملكية الفكرية
تظــل كافــة حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي التســهيل االلكترونــي أو أي مــادة دعائيــة صــادرة مــن   
قبلنــا أو نيابــة عنــا، وكافــة المعلومــات أو المــواد أو األســعار أو المخططــات أو طــرق العمــل أو قواعــد 
البيانــات أو مواصفــات التســوية المتعلقــة بهــذه االتفاقيــة أو المســتخدمة بخــالف ذلــك أو الناشــئة عــن 
هــذه االتفاقيــة ملــكا لنــا أو ألي طــرف ثالــث قــام بتزويدنــا بهــا وال يكــون لــك أي حقــوق فــي توزيــع أو إعــادة 
نشــر أو تصويــر أو نســخ أو بيــع أو منــح رخصــة فرعيــة أو بخــالف ذلــك نقــل أو توزيــع أي ممــا تقــدم مــا لــم 

ــا.  نوافــق عليــه بخــالف ذلــك صراحــة وخطي

44 - حقوق الغير
1.44 ال تكــون أحــكام هــذه االتفاقيــة قابلــة للتطبيــق مــن قبــل أي شــخص ) بخــالف الوصــي أو فروعــه ( 

ليــس طرفــا فيهــا، ولكــن ال يمــس ذلــك أي حــق أو تدبيــر قائــم ألي طــرف ثالــث. 
ــا بهــا شــريطة أن ال نكــون قــد  2.44 مــن الممكــن أن نقــوم بإلغــاء أي تعليمــات ســبق وأن قمــت بتزويدن

تصرفنــا بنــاء علــى تعليماتــك. 
3.44 إذا مــا تــم تنفيــذ تعامــل، بصــورة كاملــة أو جزئيــة، فلــن يكــون بوســعك إلغــاء األمــر بالقــدر الــذي تــم 

فيــه تنفيــذ التعامــل. 

45 - الموقع االلكتروني
لقــد قمنــا باتخــاذ إجــراءات معقولــة لضمــان دقــة المعلومــات علــى الموقــع االلكترونــي. يخضــع محتــوى 

هــذا الموقــع االلكترونــي إلــى التغييــر فــي أي وقــت دون إشــعار. 

46 - قابلية الفصل
يعــد كل مــن أحــكام هــذه الشــروط قابــال للفصــل. ويعنــي هــذا أنــه إذا كان أو أصبــح أي مــن أحــكام هــذه 
ــر قابــل للتطبيــق أو يتعــارض مــع األنظمــة واجبــة التطبيــق، تظــل  ــي أو غي ــر قانون الشــروط باطــال أو غي

ــر.  بقيــة األحــكام دون تغييــر وكاملــة المفعــول واألث

47 - الظروف القاهرة
ال نكــون مســؤولين عــن أو مطالبيــن تجاهــك عــن أي التــزام أو خســارة أو ضــرر أو تكلفــة أو نفقــة مــن أي 
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نــوع مهمــا كان تترتــب عليــك أو تتكبدهــا أنــت أو أي شــخص يقــدم مطالبــة مــن خاللــك نتيجــة ألي حالــة 
ظــرف قاهــر. 

48 - القانون الحاكم واالختصاص
تخضــع هــذه الشــروط وأي نزاعــات غيــر تعاقديــة أو مطالبــات تنشــأ بموجبهــا وبموجــب كافــة التعامــالت 
أو بمقتضاهــا إلــى قوانيــن المملكــة األردنيــة ويتــم تفســيرها وفقــا لهــا ويكــون لمحاكــم عمــان االختصــاص 

ي.  الحصر

 

الملحق 1 : التعريفات
القانون واجب التطبيق- قوانين المملكة األردنية. 

النظــام واجــب التطبيــق- ألغــراض هــذه الشــروط، تشــمل األنظمــة واجبــة التطبيــق قواعــد أي ســلطة 
تنظيميــة أخــرى أو بورصــة ذات عالقــة واي قوانيــن وأنظمــة واجبــة التطبيــق نافــذة مــن حيــن إلــى آخــر. 

وحيثمــا تتعــارض هــذه الشــروط مــع األنظمــة واجبــة التطبيــق، تكــون األخيــرة هــذه المعتمــدة. 
يــوم العمــل- يــوم ) ال يكــون يــوم جمعــة أو ســبت ( تكــون فيــه البنــوك عمومــا مفتوحــة للعمــل فــي 

األردنيــة. المملكــة 
وكيل الحساب- مجموعة اكويتي المحدودة )األردن(

مــال العميــل- مــال بــأي عملــة يعــود لــك نســتلمه أو نحتفــظ بــه لصالحــك، أو نيابــة عنــك فــي ســياق 
تقديــم الخدمــات، ويعامــل كمــال عميــل موضــوع علــى ســبيل األمانــة. فــي حســاب بنكــي مخصــص. 

تاريخ اإلغالق- التاريخ الذي يسري فيه إغالق تعامل مفتوح. 
مستو ى اإلغالق- المستوى الذي يتم عنده إغالق تعامل. 

سياســة الشــكاوى- سياســة الشــكاوى لدينــا والتــي يتــم تحديثهــا مــن حيــن إلــى آخــر ويمكــن اإلطــالع 
عليهــا علــى موقعنــا االلكترونــي الســتخدام العمــالء. 

مواصفــات العقــد- قســم علــى موقعنــا االلكترونــي مخصــص لـــ »مواصفات العقد« حســبما يتــم تعديلها 
مــن حيــن إلــى آخــر. 

مــزود دعــم االئتمــان- فيمــا يتعلــق بطــرف مقابــل، طــرف يقــدم دعــم ائتمــان يتعلــق بالتزامــات الطــرف 
المقابــل.

رســم التمويــل اليومــي- الرســم الــذي نطبقــه يوميــا علــى المركــز المفتــوح. تــم بيــان تفاصيــل رســوم 
التمويــل اليوميــة فــي مواصفــات العقــد 

خدمــات التــداول االلكترونــي- أي خدمــات الكترونــي ) إلــى جانــب أي برمجيــات ذات عالقة ( تشــمل ولكن ال 
تقتصــر علــى التــداول أو تحويــل أوامــر الوصــول المباشــر إلــى الســوق أو خدمــات المعلومــات التــي نمنحهــا 
لــك للوصــول إلــى أو نقــوم بتوفيرهــا لــك إمــا مباشــرة أو مــن خــالل مــزود خدمــة آخــر، والمســتخدمة مــن 
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قبلــك لإلطــالع علــى المعلومــات و/ أو إبــرام التعامــالت. 
تعامل االنتهاء- تعامل كان له فترة تعاقدية محددة ينتهي بنهايتها تعامل االنتهاء تلقائيا.

حالــة الظــرف القاهــر- حالــة تكــون خارجــة عــن الســيطرة المعقولــة للطــرف المتضــرر أو الســيطرة 
المعقولــة لمورديــه والمتعاقديــن معــه وتشــمل دون أن تقتصــر علــى أي اضطــراب فــي الســوق أو أفعــال 
أو قيــود مــن قبــل حكومــة ) حكومــات ( أو الســلطات العامــة أو الحــرب أو  األســلحة الحربيــة المهجــورة 
أو األســلحة النوويــة أو اإلشــعاعية أو البيولوجيــة أو الكيماويــة أو البيوكيماويــة أو الكهرومغناطيســية 
أو التلــوث أو الثــورة أو اإلضرابــات أو اإلغالقــات أو غيرهــا مــن أشــكال التحــركات الصناعيــة او الحريــق 
أو الفيضــان أو الكــوارث الطبيعيــة أو االنفجــار أو الحــوادث التــي ال يمكــن تجنبهــا أو العمــل اإلرهابــي أو 
تعطــل خدمــة عامــة أو شــبكة المواصــالت أو تعليــق أو تقييــد التــداول مــن قبــل أي ســلطة تنفيذيــة أو أي 

عطــل أو تعطــل أو أداء معيــب أو تعطــل فــي أي أنظمــة اتصــاالت أو تســوية أو معــدات أخــرى. 
األداة الماليــة- الخيــارات والعقــود اآلجلــة وعقــود الفروقــات فــي البورصــة األجنبيــة المعروضــة للتــداول 

مــن قبــل اكويتــي بمقتضــى هــذه االتفاقيــة. 
المجموعــة- فيمــا يتعلــق بـــ مجموعــة اكويتــي المحــدودة )األردن(، تلــك الشــركة أو أي شــركة تابعــة أو أي 
شــركة قابضــة مــن حيــن إلــى آخــر لشــركة مجموعــة اكويتــي المحــدودة )األردن(، وأي شــركة تابعــة مــن حيــن 

إلــى آخــر أو قابضــة لشــركة اكويتــي جــروب. تعــد كل شــركة فــي مجموعــة عضــوًا فــي المجموعــة. 
شركة المجموعة- فيما يتعلق بشركة، أي عضو و/ أو شركة تابعة لمجموعتها. 

الوقــت األخيــر للتــداول- اليــوم والوقــت األخيريــن الذيــن يمكــن قبلهمــا تــداول تعامــل، حســبما هــو مبيــن 
فــي طلــب حســاب الزبــون بخــالف ذلــك الــذي تــم تبليغــك بــه، أو بخــالف اليــوم األخيــر والوقــت ) حســبما 

يقتــض الســياق ( الــذي يجــوز فيــه تــداول األداة األساســية فــي الســوق األساســية ذات العالقــة. 
التعامــل المرتبــط- تعامــالن أو أكثــر نوافــق بشــأنهما علــى عــدم طلــب أو تقديــم طلــب بخصــوص كامــل 

مبلــغ الهامــش نتيجــة للعالقــة بيــن تلــك التعامــالت. 
الخطــأ البيــن/ خاطــئ علــى نحــو بيــن- خطــأ بيــن أو وضــاح فــي العــرض مــن قبلنــا بنــاء علــى مصــدر ســعر 
اعتمدنــا عليــه فيمــا يتعلــق بــأي تعامــل، مــع وضــع الشــروط الحاليــة للســوق باالعتبــار فــي وقــت إبــرام 

التعامــل، حســبما نقــوم بتحديــده.
الهامــش- إيــداع أمــوال أو ضمانــة مقبولــة لدينــا لتأميــن مســؤوليتك تجاهنــا عــن أي خســائر قــد تترتــب 
يمــا يتعلــق بالتعامــل أو حيثمــا نحــدد حســب تقديرنــا الحصــري والمطلــق أنــه مــن المطلــوب منــك تقديــم 

ضمانــة إضافيــة حيثمــا يكــون هنالــك حركــة ســلبية فــي ســعر التعامــل. 
الســوق- أي ســوق خاضعــة لتنظيــم الحكومــة أو الدولــة ذات قواعــد تــداول معتمــدة وســاعات عمــل 

تشــمل الســوق. 
وقــف الســوق- أي ظــرف نعتقــد فيــه علــى نحــو معقــول بــأن الســوق ذات العالقــة أو البورصــة المتعلقــة 
بالتعامــل أو عقدنــا المماثــل مــع نظيرنــا أو أي بورصــة أجنبيــة ذات عالقــة بالمنتــج معلقــة أو مغلقــة أو 

غيــر فاعلــة ماديــا أو ال يمكــن االعتمــاد عليهــا. 
قواعــد الســوق- القواعــد واألنظمــة واألعــراف والممارســات مــن حيــن إلــى آخــر وتشــمل أي بورصــة أو دار 
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مقاصــة أو تنظيــم آخــر أو ســوق أخــرى مشــاركة فــي إبــرام أو تنفيــذ أو تســوية تعامــل أو أي عقــد مماثــل 
نقــوم بإبرامــه مــع طــرف نظيــر. ويشــمل ذلــك أي ممارســة مــن قبــل أي بورصــة أو دار مقاصــة أو تنظيــم 

آخــر أو ســوق ألي صالحيــة أو ســلطة مخولــة بهــا. 
فــرق الســوق- الفــرق بيــن أســعار المناقصــة والعــرض لتعامــل ذي حجــم معــادل فــي أي أداة أو أداة ذات 

عالقــة فــي الســوق األساســية. 
متطلبــات مكافحــة غســيل األمــوال- كافــة قوانيــن وأنظمــة مكافحــة غســيل األمــوال التــي تخضــع لهــا 

مجموعــة اكويتــي المحــدودة )األردن( وشــركات المجموعــة وأنــت. 
التسهيل االلكتروني- موقعنا االلكتروني ومنصة التداول االلكتروني وتسهيل مراجعة الحساب. 

المركز المفتوح- تعامل لم يتم إغالقه بالكامل أو جزئيا بموجب هذه االتفاقية. 
سياسة تنفيذ األوامر- سياسة متوفرة على الموقع االلكتروني إلطالع العمالء. 

تاريــخ الدفــع- التاريــخ الــذي تقــوم فيــه بتســوية المبلــغ المســتحق لنــا بموجــب تعامــل ) تعامــالت ( 
بالعملــة وإلــى الحســاب المحدديــن مــن قبلنــا لــك قبــل أن تصبــح تلــك الدفعــة مســتحقة. 

األصــل المرجعــي- ملكيــة مــن أي وصــف أو مؤشــر أو عامــل آخــر محــدد فــي عقــد فروقــات أو تعامــل 
هامــش يخضــع بخصوصــه المرجــع إلــى تقلبــات فــي القيمــة أو الســعر بغــرض تحديــد األربــاح أو الخســائر 

بموجــب عقــد الفروقــات أو تعامــل الهامــش. 
التحذير من المخاطر- التحذير من المخاطر المبين على الموقع االلكتروني.

تدويــر التعامــل اليومــي- تعامــل ال ينتهــي تلقائيــا بانتهــاء يــوم العمــل ولكــن يتــم تدويــره تلقائيــا إلــى يــوم 
العمــل التالــي. 

الفرق- الفرق بين الرقمين األقل واألكبر لسعر ثنائي معروض الستثمار. 
دفعة اإلنهاء- مبلغ مستحق الدفع من قبلك إلينا وفقا للفقرة 38. 

التعامــل- تعامــل فــي الخيــارات أو العقــود اآلجلــة أو عقــود الفروقــات فــي بورصــة أجنبيــة أو المعــادن 
الثمينــة أو الســلع يتــم إبرامــه بينــك وبيننــا ويشــمل أي تعامــل عرضــة لهامــش، مــا لــم يتــم تحديــده بخــالف 

ذلــك. 
التعامل غير المحدد بتاريخ- تعامل له فترة تعاقدية غير محددة وال يمكن أن ينتهي تلقائيا.

تعامــل الشــراء غيــر المحــدد بتاريــخ- تعامــل لشــراء لــه فتــرة تعاقديــة غيــر محــددة وال يمكــن أن ينتهــي 
تلقائيا.

الســوق األساســية- وتعنــي البورصــة و/ أو جهــة مشــابهة أخــرى و/ أو مجموعــة التصفيــة التــي يتــم فيهــا 
تــداول أداة أو تتــداول تلــك األداة حســبما يقتــض الســياق. 
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