اتفاقية وسيط معرف
 .1مقدمة
 1,1تــم الدخــول فــي اتفاقيــة الوســيط المعــرف هــذه (االتفاقيــة) مــن قبــل وبيــن مجموعــة  Equitiالمحدودة
 /األردن (ويشــار إليهــا فيمــا يلــي بـــ «الشــركة») والشــركة أو الشــخص المبيــن اســمه وعنوانــه فــي ذيــل
هــذه االتفاقيــة (ويشــار إليــه فيمــا يلــي بـــ «الوســيط المعــرف») .يشــار أحيانـ ًا فيمــا يلــي للشــركة والوســيط
المعــرف بـ»الطرفين».
 1.2الشــركة هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة (تحمــل رقــم التســجيل  )50248مرخصــة مــن قبــل
هيئــة األوراق الماليــة األردنيــة .ويقــع عنوانهــا المســجل فــي بوليفــارد العبدلــي ,شــارع ســليمان النابلســي,
بنايــة رقــم  ,32مجمــع جوبــا ,الطابــق الثانــي ,عمــان ,األردن.
 1.3تحــدد هــذه االتفاقيــة ،والتــي يمكــن تعديلهــا مــن وقــت آلخــر وفقـ ًا للبنــد رقــم  ،9الشــروط واألحــكام بيــن
الشــركة والوســيط المعــرف الــذي يقــوم ،بالتوافــق مــع قوانيــن المنطقــة التي يوجد بها الوســيط المعرف
والعمــاء ،باســتقطاب العمــاء لتــداول العمــات األجنبيــة (ويشــار إليهــا فيمــا يلــي بـــ «الفوركــس»)،
والمعــادن الثمينــة ،والعقــود مقابــل الفروقــات (ويشــار إليهــا فيمــا يلــي بـــ «العقــود») ،ويقــوم بتعريــف
العمــاء المشــار إليهــم علــى الشــركة.
 1.4يعمــل الوســيط المعــرف فــي مجــال اســتقطاب العمــاء لتعامــات الخدمــات الماليــة ويكــون ،فــي
ً
مســجال كوســيط معــرف ،أو بصفــة أخــرى تخــول
حــال كان مطلوبــ ًا منــه بموجــب القوانيــن واألنظمــة،
الوســيط المعــرف القيــام بتقديــم الخدمــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة للشــركة.
 1.5تقوم الشركة بتنفيذ أي خدمات متعلقة بتعامالت الخدمات المالية وفق ًا ألحكام هذه االتفاقية.
 1.6تعريف المصطلحات المستخدمة في هذه االتفاقية مبين في البند «( 18تفسير المصطلحات»).

 .2البدء
 2.1تبــدأ هــذه االتفاقيــة مــن تاريــخ النفــاذ وتبقــى ســارية مــا لــم يتــم أو حتــى يتــم إنهائهــا مــن قبــل أي مــن
الطرفيــن وفق ـ ًا للبنــد .9

 .3االلتزام
 3.1يقر الوسيط المعرف بأنه قرأ وفهم شروط وأحكام الشركة والتي يمكن تعديلها من وقت آلخر.
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 3.2يلتــزم الوســيط المعــرف ويكفــل بــأن تكــون كل األفعــال التــي يقــوم بهــا بموجــب هــذه االتفاقية تتوافق
مــع جميــع القوانيــن واألنظمــة والوثائــق التنظيميــة أو األحــكام التــي تنطبــق علــى الوســيط المعــرف أو
المنطقــة التــي يقيــم أو يعمــل فيهــا الوســيط المعــرف أو عمالئــه.
 3.3يلتــزم الوســيط المعــرف ويكفــل بأنــه ،فيمــا يتعلــق بالخدمــات المبينــة فــي هــذه االتفاقيــة ،ســيكون
ملتزمـ ًا بجميــع القوانيــن والتشــريعات واألنظمــة والمحــددات المتعلقــة بقانــون األوراق الماليــة ،بمــا فــي
ذلــك:
 3.3.1التقيد بسياسات وإجراءات مناسبة لضمان االلتزام بالمتطلبات ذات الصلة؛
 3.3.2إبــاغ الشــركة فــور ًا بــأي طلــب ألي أمــوال أو منافــع غيــر مســتحقة يتلقــاه الوســيط المعــرف فيمــا
يتعلــق بهــذه االتفاقيــة؛
 3.3.3التأكــد مــن التــزام أي موظــف ،وكيــل ،ممثــل للوســيط المعــرف أو شــخص متصــل بالوســيط
المعــرف بالمتطلبــات الالزمــة.
 3.4علــى الوســيط المعــرف تقديــم تفاصيــل وإثباتــات عــن وضعــه وعملــه وترخيصــه  /تفويضــه حســب
متطلبــات العمــل كوســيط معــرف بنــاء علــى طلــب الشــركة.
 3.5يوافــق الوســيط المعــرف علــى أن تخضــع كل مــن المــواد الترويجيــة والمحتــوى المتعلــق بالشــركة
علــى موقعــه لمراجعــة وموافقــة الشــركة قبــل النشــر والتوزيــع للعمــاء المحتمليــن أو الفعلييــن.
 3.6يوافــق الوســيط المعــرف علــى أن ال يقبــل مبالــغ مــن العمــاء بــل عليــه أن يوجــه العمــاء إليــداع تلــك
المبالــغ فــي  /أو تحويلهــا إلــى حســابات الشــركة البنكيــة.
 3.7يتعهــد الوســيط المعــرف بعــدم اســتخدام اســم الشــركة أو عالمتهــا التجاريــة أو ملكياتهــا
ومعلوماتهــا المســجلة أو منصــة التــداول الخاصــة بهــا فــي تعامالتــه مــع أي عميــل ســوى بهــدف
اســتقطاب العمــاء لكــي يصبحــوا عمــاء لــدى الشــركة و ،بعــد أن يتــم تعريــف العميــل علــى الشــركة
بواســطة الوســيط المعــرف ،وفقــط طالمــا بقــي للعميــل حســاب تــداول مــع الشــركة وحصري ـ ًا لذلــك
الغــرض .ال يحــق للوســيط المعــرف أن يفتــح أو يديــر حســاب تــداول ألي عميــل فــي ســجالته أو يجــري أي
تــداوالت ألي عميــل متعلقــة بــأي مــن األمــور التــي تقــدم الشــركة خدمــات للعميــل فيهــا وفقـ ًا التفاقيــات
التشــغيل مــا لــم يكــن الوســيط المعــرف مفوضـ ًا ومرخصـ ًا للقيــام بذلــك بموجــب القوانيــن التــي تحكمــه
أو تحكــم المنطقــة التــي يقيــم فيهــا الوســيط المعــرف أو عمالئــه .كمــا يوافــق الوســيط المعــرف علــى أن
ال يتعامــل مــع أو يمثــل أي شــخص علــى أنــه عميــل لــدى الشــركة فيمــا يتعلــق بــأي نشــاط تــداول مــا لــم
يكــن لذلــك الشــخص حســاب تــداول فــي ســجالت الشــركة وتكــون تلــك التــداوالت قــد تمــت مــن خــال
ذلــك الحســاب.
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 3.8يوافــق الوســيط المعــرف علــى أن ال يصــرح بــأي شــكل مــن األشــكال ألي عميــل محتمــل أو فعلــي بــأن
الشــركة ســتضمن لــه عــدم الخســارة أو ســتحد خســائره أو بأنهــا لــن تحــاول تحصيــل الهامــش المبدئــي
المطلــوب و/أو الهامــش الــازم الــذي تحــدده الشــركة.
 3.9يتعهــد الوســيط المعــرف بإبــاغ الشــركة فــور ًا عــن أي تحقيــق مــن أي جهــة قانونيــة أو تنظيميــة فــي
أعمالــه التجاريــة أو أي تدخــل غيــر قانونــي فــي تلــك األعمــال وبــأن يبلــغ الشــركة تفاصيــل أي عقوبــات تــم
فرضهــا عليــه مســبق ًا.
 3.10تكــون الشــركة مســؤولة عــن تزويــد العمــاء بــأي إفصاحــات تتطلبهــا القوانيــن والتشــريعات
النافــذة ،بمــا فــي ذلــك ودون حصــر ،تلــك اإلفصاحــات التــي تفرضهــا قوانيــن وأنظمــة الهيئــات التنظيميــة
المســتقلة أو البورصــات التــي تكــون الشــركة عضــو ًا فيهــا .إذا كانــت القوانيــن والتشــريعات النافــذة
ً
ـؤوال عــن تقديــم
تتطلــب مــن الوســيط المعــرف أن يقــدم أي إفصاحــات ،يكــون الوســيط المعــرف مسـ
تلــك اإلفصاحــات.

 .4السلطة التقديرية
 4.1يضمــن الوســيط المعــرف بــأن ال يكــون فــي تقديمــه للخدمــات التقديريــة لعمالئــه أي خــرق ألي قانــون
أو تشــريع أو ميثــاق أو قانــون داخلــي أو حكــم ينطبــق علــى الوســيط المعــرف أو فــي المنطقــة التــي يقيــم
فيهــا الوســيط المعــرف أو عمالئــه.
 4.2يتعهــد الوســيط المعــرف ويضمــن عــدم القيــام بتقديــم أي خدمــات تقديريــة أو الســماح ألي مــن
موظفيــه أو مستشــاريه بممارســة أي خدمــات تقديريــة متعلقــة بحســابات العمــاء دون الحصــول ً
أوال
علــى توكيــل أو تفويــض بالتــداول موقــع مــن قبــل العميــل .كمــا يوافــق الوســيط المعــرف علــى أنــه ،وفــي
حــال عــدم وجــود توكيــل أو تفويــض بالتــداول ،تكــون كل حركــة يتــم القيــام بهــا نيابــة عــن حســابات العمــاء
قــد تمــت بتفويــض صريــح مــن العمــاء وأن تكــون تلــك التفويضــات إلصدار/تعديل/إلغــاء األوامــر أو
فتح/إغــاق المراكــز الماليــة قــد تــم تســجيلها إلكتروني ـ ًا قبــل إرســالها إلــى الشــركة.
 4.3دون تقييــد اللتــزام الوســيط المعــرف بالبنــد  ،4.1وقبــل القيــام بــأي خدمــات تقديريــة لعميــل محتمــل أو
فعلــي ،يفصــح الوســيط المعــرف للعميــل عمــا يلــي:
 4.3.1أن الوسيط المعرف ليس شريك ًا للشركة؛
 4.3.2أن الخدمات التقديرية مقدمة من قبل الوسيط المعرف وليس من قبل الشركة؛
 4.3.3أن الشــركة غيــر مســؤولة عــن أربــاح يجنيهــا أو خســائر يتكبدهــا أو أي تكاليــف أو نفقــات أو أضــرار
يتحملهــا العميــل كنتيجــة للخدمــات التقديريــة ،النصائــح ،المعلومــات أو التوصيات التي يقدمها الوســيط
المعــرف للعميــل؛
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 4.3.4أن التــداول بالهامــش يترتــب عليــه درجــة عاليــة مــن المخاطــر الســتثمار العميــل ومــن الممكــن أن
تفــوق خســائر العميــل إيداعاتــه؛
 4.3.5أنــه ال يجــدر بالعميــل التــداول بالهامــش أو الدخــول فــي اتفاقيــة خدمــات تقديريــة مــع الوســيط
المعــرف دون أن يفهــم العميــل جميــع المخاطــر والجوانــب الهامــة للتــداول بمثل تلــك المنتجات وحقيقة
درجــة التعــرض لمخاطــر الخســارة؛
 4.3.6أن التــداول بالهامــش قــد ال يكــون مناســب ًا لجميــع المســتثمرين ،وعليــه فــإن علــى العميــل طلــب
مشــورة مســتقلة إذا لــم يكــن يفهــم تمام ـ ًا المخاطــر التــي ينطــوي عليهــا ذلــك التــداول؛ و
 4.3.7أن األداء السابق ال يضمن النتائج المستقبلية.

 .5التعويض
 5.1عنــد الطلــب ،يمكــن للشــركة أن تحــدد للعمــاء الذيــن يقدمهــم الوســيط المعــرف فرق ـ ًا ســعري ًا أكبــر
ألزواج معينــة مــن العمــات ومــن ثــم تقــوم الشــركة بدفــع كل أو جــزء مــن الفــارق الســعري للوســيط
المعــرف  ،وفق ـ ًا لمــا هــو مبيــن فــي ملحــق هــذه االتفاقيــة.
 5.2عنــد الطلــب ،يمكــن للشــركة أن تطالــب العمــاء الذيــن يقدمهــم لهــا الوســيط المعــرف بدفــع عمولــة
إضافيــة ومــن ثــم تقــوم الشــركة بدفــع هــذه المبالــغ إلــى الوســيط المعــرف وفقــ ًا للبنــد  5.4مــن هــذه
االتفاقيــة .يوافــق الوســيط المعــرف علــى أن للشــركة الحــق ،وفقــ ًا لمــا تــراه ،فــي تحديــد الحــد األعلــى
للعمولــة المســموح بهــا عــن كل معاملــة .تحتفــظ الشــركة بحــق تعديــل جــدول العمــوالت المســموح
بهــا فــي أي وقــت بموجــب إخطــار خطــي للوســيط المعــرف.
 5.3باإلضافــة إلــى المبالــغ التــي تدفــع بموجــب المادتيــن  5.1و  ،5.2قــد تدفــع الشــركة للوســيط المعــرف
مبالــغ إضافيــة وفق ـ ًا لمــا هــو مبيــن فــي ملحــق هــذه االتفاقيــة.
 5.4يحق للشركة أن تمتنع عن دفع المقابل للوسيط المعرف عن تعامالت تمت ،إذا:
 5.4.1شــعرت الشــركة بــأن التعامــات تفتــح وتغلــق فقــط لمجــرد احتســاب مقابــل مالي للوســيط المعرف
(يســمى هــذا الفعل أحيانـ ًا .)churning
 5.4.2شــعرت الشــركة بــأن التعامــات التــي تفتــح أو تغلــق مــن قبــل الوســيط المعــرف هــي ليســت فــي
صالــح العميــل.
ً
شــكال مــن أشــكال االســتغالل أو خــرق األنظمــة قــد تــم أو قــد يتــم نتيجــة
 5.4.3اقتنعــت الشــركة بــأن
للتعامــل.
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 5.4.4شــعرت الشــركة بــأن التعامــات التــي تفتــح أو تغلــق مــن قبــل الوســيط المعــرف تتــم خــارج حــدود
اتفاقيــة الشــركة مــع العميــل.
ً
مقابــا ماليــ ًا للوســيط المعــرف عــن التــداوالت المكتملــة فــي وقتهــا مــا لــم تكــون
 5.5تدفــع الشــركة
الشــركة قــد أبلغــت الوســيط المعــرف خطيـ ًا خــاف ذلــك .تحتفــظ الشــركة بحــق تعديــل هــذا البنــد فــي أي
وقــت بموجــب تبليــغ خطــي للوســيط المعــرف.

 .6تعريف العمالء
ـا ألن يصبــح عميـ ً
 6.1يجــب أن يكــون كل عميــل يقدمــه الوســيط المعــرف للشــركة مؤهـ ً
ـا للشــركة وأن
يفتــح حســاب تــداول مــع الشــركة مــن خــال:
 6.1.1تعبئة نموذج الطلب الخاص بالشركة إلكتروني ًا «نموذج الطلب على اإلنترنت» ،أو
 6.1.2إرســال نســخة مــن الطلــب معبــأة وموقعــة ومؤرخــة إلــى الشــركة لفتــح حســاب تــداول شــخصي/
شــركة ،ومرفــق بــه:
 6.1.3وثائق تثبت هوية العميل وعنوانه فيما يتعلق بحساب التداول الشخصي ،أو
 6.1.4وثائــق الشــركة المطلوبــة ،وتفاصيــل الشــركاء وإثبــات عناويــن المــدراء وهوياتهــم فيمــا يتعلــق
بحســاب التــداول للشــركات.
 6.2فــي حــال قيــام عميــل تــم تقديمــه بإبــاغ الشــركة برغبتــه فــي فصــل نفســه عــن الوســيط المعــرف
(عميــل منفصــل) ،تقــوم الشــركة مــن تاريــخ ذلــك اإلبــاغ بالتوقــف عــن دفــع مقابــل مــادي للوســيط
المعــرف فيمــا يتعلــق بالعميــل المنفصــل .أي دفعــات مســتحقة (لــم يتــم دفعها بعــد) متعلقة بالعميل
المنفصــل ســيتم تحويلهــا إلــى الوســيط المعــرف ،وال يكــون للوســيط المعــرف بعدهــا أي حقــوق فيمــا
يتعلــق بالعميــل المنفصــل.
 6.3تحتفــظ الشــركة بحــق عــدم االعتــراف بــأي عميــل قدمــه لهــا الوســيط المعــرف إذا لــم يقــم العميــل
بالتســجيل مــن خــال رابــط التعريــف الخــاص بالوســيط المعــرف أو لــم يرســل رســالة تأكيــد إلكترونيــة
يطلــب فيهــا ربــط حســابه بالوســيط المعــرف.
 6.4تحتفــظ الشــركة ،وفقـ ًا لمــا تــراه ،بحــق تحديــد فيمــا لــو كان العميــل قــد تــم تقديمــه مــن قبــل الوســيط
المعــرف إذا لــم يقــم العميــل بالتســجيل حســب مــا هــو مبيــن فــي البنــد .6.3
 6.5تحتفظ الشركة بحق عدم قبول العميل الذي قد تم تقديمه من قبل الوسيط المعرف وعدم
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دفع أي مقابل لتعامالت ذلك العميل ،في حال:
 6.5.1فتــح العميــل حســاب تــداول مــع الشــركة قبــل  5أيــام عمــل أو أكثــر قبــل تقديــم الوســيط المعــرف
للعميــل إلــى الشــركة ،أو
 6.5.2كان للعميــل حســاب تــداول مــع الشــركة أو الشــركات المرتبطــة بهــا قبــل  5أيــام عمــل أو أكثــر قبــل
تقديــم الوســيط المعــرف للعميــل إلــى الشــركة.
 6.6للشــركة الحــق فــي رفــض أي عميــل محتمــل ال يســتوفي شــروط الشــركة ويوافــق الوســيط المعــرف
علــى أن جميــع الطلبــات الجديــدة يجــب أن توافــق عليهــا الشــركة خطي ـ ًا قبــل أن يمكــن لمقدميهــا البــدء
بالتــداول.
 6.7جميــع عمــاء الوســيط المعــرف حتــى تاريــخ هــذه االتفاقيــة والذيــن يتــم تقديمهــم للشــركة خــال
فتــرة هــذه االتفاقيــة يبقــون عمــاء لــدى الشــركة عنــد إنهــاء أو انتهــاء هــذه االتفاقيــة .ال يحــق للوســيط
المعــرف التدخــل فــي حــق العميــل بإبقــاء حســابه مــع ،أو تحويلــه مــن أو إلــى ،الشــركة.

 .7حدود المسؤولية و التعويض
 7.1ال تكــون الشــركة مســؤولة عــن أي خســائر أو نفقــات تكبدهــا الوســيط المعــرف فيمــا يتعلــق ،مباشــرة
أو غيــر مباشــرة ،بأفعــال أو أخطــاء أو إهمــال أي طــرف ثالــث.
 7.2يخلــي الوســيط المعــرف الشــركة مــن أي مســؤولية فيمــا يتعلــق بــأي تكاليــف ،مطالبــات ،ومصاريــف
مــن أي نــوع قــد تســتحق علــى الشــركة كنتيجــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ألي فعــل أو خطــأ مــن الوســيط
المعــرف بشــأن عالقتــه بالشــركة أو أي عميــل قــام الوســيط المعــرف بتقديمــه للشــركة أو نتيجــة عــدم
إيفــاء الوســيط المعــرف بــأي مــن التزاماتــه الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة أو خــرق الوســيط المعــرف ألي مــن
بنــود االتفاقيــة بمــا فيهــا اتفاقيــة الوســيط المعــرف.
 7.3باســتثناء مــا تحــدده هــذه االتفاقيــة صراحـ ًـة ،ال تكــون الشــركة بــأي حــال مــن األحــوال مســؤولة أمــام
الوســيط المعــرف بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن أي خســائر ،ضيــاع أربــاح ،ضيــاع فــرص ،تكاليــف،
نفقــات ،غرامــات ،أو أضــرار قــد يتكبدهــا الوســيط المعــرف فيمــا يتعلــق بهــذه االتفاقيــة.
 7.4وفق ـ ًا لشــروط هــذه االتفاقيــة ،يوافــق الوســيط المعــرف علــى إخــاء الشــركة وأصحابهــا والشــركاء
فيهــا وضباطهــا ومدرائهــا وموظفيهــا ووكالئهــا وممثليهــا مــن أي مســؤولية عــن أي مطالبــات ،أضــرار،
تكاليــف ،غرامــات (بمــا فــي تلــك التــي تفرضهــا الجهــات التنظيميــة) متعلقة بنشــاطات الوســيط المعرف
أو نشــاطات عمالئــه بمــا فــي ذلــك عجــز الحســاب ،الخســارة أو الخســائر والتكاليــف (بمــا فيهــا المصاريــف
القانونيــة) التــي قــد تتحملهــا الشــركة أو تصبــح مســائلة عنهــا أو مطالبــة بهــا كنتيجــة ألي فعــل أو
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ممارســة أو تصــرف أو خطــأ مــن الوســيط المعــرف أو شــركاه ،مدرائــه ،موظفيــه ،وكالئــه وممثليــه فيمــا
يتعلــق بالعمــاء الذيــن يقدمهــم الوســيط المعــرف للشــركة.

 .8اإلشعار الخطي
 8.1أي إشعار خطي بموجب هذه االتفاقية يمكن تسليمه بأي من الطرق التالية:
 8.1.1البريد اإللكتروني؛
 8.1.2الفاكس؛
 8.1.3البريد؛ أو
 8.1.4النشر على موقع أخبار الشركة اإللكتروني.
ً
(مثــا :العنــوان ،البريــد اإللكترونــي أو رقــم
 8.2كافــة عناويــن االتصــال التــي يوفرهــا الوســيط المعــرف
الفاكــس) ســيتم اســتخدامها حســب الحاجــة.
 8.3يعتبر أن اإلشعار الخطي قد تم تسليمه:
 8.3.1إذا تــم إرســاله بالبريــد اإللكترونــي ،خــال ســاعة مــن إرســاله ،مــا لــم يصــل مــن حاســوب خــادم البريــد
اإللكترونــي إشــعار بــأن البريــد «لــم يتــم إرســاله» أو «لــم يتــم اســتالمه»؛
 8.3.2إذا تــم إرســاله بالفاكــس ،عنــد االنتهــاء مــن عمليــة االســتقبال فــي الطــرف المســتقبل خالل ســاعات
العمــل أو ،إذا لــم يكــن اإلرســال خــال ســاعات العمــل ،عنــد بدايــة ســاعات العمــل التاليــة ،ولكن شــريطة:
 8.3.2.1أن يكون لدى المرسل تقرير إرسال مطبوع يؤكد عملية اإلرسال؛ و
 8.3.2.2أن ال يكــون المرســل قــد تلقــى أي مكالمــات هاتفيــة مــن المســتقبل خــال ســاعة مــن وقــت
اإلرســال يبلغــه فيهــا بــأن اإلشــعار المســتلم غيــر مقــروء
.
 8.3.3بعد  7أيام من إرساله إذا تم إرساله بالبريد؛
 8.3.4خالل ساعة من نشره إذا كان قد تم نشره على موقع أخبار الشركة اإللكتروني.
ـاء بتوقيــت األردن خــال
 8.4ألغــراض البنــد رقــم  ،8تعنــي «ســاعات العمــل» الوقــت بيــن  9صباحـ ًا و  6مسـ ً
أيــام الــدوام الرســمية.

 .9التعديل واإلنهاء
 9.1يقــر الوســيط المعــرف بــأن للشــركة الحــق فــي تعديــل شــروط هــذه االتفاقيــة ،مرفقاتهــا و/أو ملحقاتها
بــأي وقــت شــريطة إشــعار الوســيط المعــرف خطيـ ًا قبــل  10أيــام عمــل مــن التعديــل .تصبــح مثــل تلك
التعديالت سارية المفعول اعتبار ًا من التاريخ الوارد في اإلشعار.
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 9.2يحــق للوســيط المعــرف إنهــاء هــذه االتفاقيــة فــي أي وقــت بموجــب إشــعار خطــي .يحــق للشــركة
إلغــاء الشــروط بموجــب إشــعار خطــي قبــل  30يوم ـ ًا مــا لــم تقتضــي الظــروف فتــرة إشــعار أقصــر مــن
ذلــك.
 9.3يحق للشركة إنهاء هذه االتفاقية بأثر فوري عبر إشعار الوسيط المعرف خطي ًا ،إذا:
 9.3.1تــم إدانــة الوســيط المعــرف أو شــركاه ،مدرائــه ،موظفيــه ،إدارييــه بجريمــة أو مخالفــة كبيــرة للقانــون
بمــا ينعكــس ســلب ًا علــى مصداقيتــه ونزاهتــه؛
 9.3.2تقــرر الشــركة ،وفق ـ ًا لتقديرهــا ،بــأن الوســيط المعــرف قــد قــام بأفعــال ال تتوافــق مــع ( )1شــروط
وأحــكام الشــركة ( )2جوهــر بنــود هــذه االتفاقيــة ( )3مبــادئ التــداول العادلــة؛
 9.3.3إذا لم يلتزم الوسيط المعرف (كلي ًا أو جزئي ًا) مع البند  3من هذه االتفاقية؛ أو
 9.3.4لم يفي الوسيط المعرف بالمتطلبات المبينة في المرفقات/الملحقات عند الحاجة لذلك.
 9.4إنهــاء هــذه االتفاقيــة يكــون لــه أثــر إنهــاء ترتيبــات المقابــل المــادي المبينــة في البند  6من هــذه االتفاقية
وملحقاتهــا بشــكل فــوري .مثــل ذلــك اإلنهــاء ال يؤثــر علــى الحقــوق وااللتزامــات الحاليــة بموجــب االتفاقيــة
والتــي نشــأت قبــل اإلنهاء.

 .1.البيانات الشخصية وتسجيل المكالمات الهاتفية
 10.1يحق للشركة استخدام ،تخزين ،أو التعامل بالبيانات الشخصية التي قدمها الوسيط المعرف.
 10.2إذا كان الوســيط المعــرف شــخص ًا حقيقي ـ ًا ،تلتــزم الشــركة بتزويــده عنــد طلبــه بنســخة عــن البيانــات
الشــخصية التــي تملكهــا عنــه (إن وجــدت)،
 10.3بموجــب دخولــه فــي هــذه االتفاقيــة ،يوافــق الوســيط المعــرف علــى نقــل بياناتــه الشــخصية (و/أو
موافقــة األفــراد الذيــن يعملــون نيابــة عنــه)
 10.4يوافق الوســيط المعرف على الســماح للشــركة بتناقل معلومات قد يكون الوســيط المعرف وفرها
لشــركات أخــرى ضمــن المجموعــة التــي تنتمــي إليهــا الشــركة وشــركات خارجيــة بغــرض مســاعدة الشــركة
علــى التعامــل مــع تلــك المعلومات/تحليلهــا كجــزء مــن التزامــات الشــركة بموجــب هــذه االتفاقيــة .إذا
لــم يرغــب الوســيط المعــرف باســتخدام بياناتــه الشــخصية لهــذا الغــرض ،فعليــه إخطــار الشــركة خطي ـ ًا
بذلــك.
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 10.5يمكــن اســتخدام مثــل تلــك البيانــات لغايــات التســويق أو إجــراء بحــوث عــن الســوق مــن قبــل الشــركة
أو الشــركات األخــرى فــي مجموعتهــا وذلــك إلطــاع الوســيط المعــرف علــى المنتجــات والخدمــات التــي قــد
يكــون مهتم ـ ًا بهــا .إذا لــم يرغــب الوســيط المعــرف باســتخدام بياناتــه الشــخصية لهــذا الغــرض ،فعليــه
إشــعار الشــركة خطيـ ًا بذلــك.
 10.6قــد يتــم تســجيل المكالمــات الهاتفيــة بيــن الوســيط المعــرف والشــركة .جميــع التعليمــات التــي يتــم
اســتالمها عبــر الهاتــف تكــون ملزمــة كمــا لــو تــم اســتالمها خطيـ ًا .تبقــى جميــع التســجيالت ملكيــة حصرية
للشــركة ويقــر الوســيط المعــرف بمحتواهــا كدليــل جــازم علــى التعليمــات أو المحادثــات المســجلة فيهــا.
يوافــق الوســيط المعــرف علــى حــق الشــركة فــي تقديــم نســخ مــن تلــك التســجيالت ألي محكمــة أو جهــة
تنظيميــة أو هيئــة حكوميــة.

 .11الموافقة على االتصال المباشر
 11.1يدعو الوســيط المعرف الشــركة ،ألغراض تطبيق بنود هذه االتفاقية أو تســويق المنتجات والخدمات
الماليــة ،لالتصــال بــه مباشــرة عبــر الهاتف أو الفاكــس أو غير ذلك.
 11.2يوافــق الوســيط المعــرف علــى مثــل تلــك االتصــاالت ويقــر بأنهــا ال تشــكل خرقــ ًا ألي مــن حقوقــه
الــواردة فــي أي أحــكام موضوعــة لحمايــة البيانــات أو الخصوصيــة.

 .12السرية
 12.1تعتبــر المعلومــات عــن العمــاء المحتمليــن أو الفعلييــن التــي يملكهــا الطرفيــن معلومــات ســرية
ال يجــوز اســتخدامها بخــاف مــا هــو مبيــن فــي هــذه االتفاقيــة أو اتفاقيــات التشــغيل .المعلومــات ذات
الطابــع الســري ســيتم التعامــل معهــا علــى هــذا األســاس مــا لــم تكــن تلــك المعلومــات مطروحــة علنـ ًا.
لــن يتــم اإلفصــاح عــن المعلومــات ذات الطابــع الســري ألي شــخص خــارج الشــركة ،إال فــي الحــاالت
التاليــة:
 12.1.1عندمــا يكــون ذلــك متطلبــ ًا قانونيــ ًا أو إذا طلبتهــا هيئــة أو بورصــة تنظيميــة لديهــا الســلطة علــى
الشــركة أو الوســيط المعــرف (أو أي شــريك)؛
 12.1.2التحقيق في أو منع االحتيال أو سواه من النشاطات غير القانونية؛
 12.1.3إذا كان في اإلفصاح مصلحة عامة؛
 12.1.4عند طلب العميل ذلك أو موافقته عليه؛ أو
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 12.1.5وفق ًا ألحكام اتفاقيات التشغيل.
 12.2باســتثناء مــا هــو مبيــن خــاف ذلــك فــي هــذه االتفاقيــة ،أو مــا ســمحت بــه الشــركة خطي ـ ًا ،يحتفــظ
الوســيط المعرف بســرية المعلومات المملوكة للشــركة وال يفصح عنها أو يســتخدمها ،ســوى لصالح
الشــركة ،فــي أي وقــت خــال مــدة ســريان هــذه االتفاقيــة أو بعــد انتهائهــا .يقــر الوســيط المعــرف ويوافــق
علــى أن أي معلومــات مملوكــة للشــركة تعطــى لــه فقــط لمســاعدته علــى االيفــاء بالتزاماتــه بموجــب
هــذه االتفاقيــة ،وبــأن تلــك المعلومــات تحمــل قيمــة اقتصاديــة فعليــة أو محتملــة بفضــل ســريتها وعــدم
االفصــاح عنهــا للجمهــور أو ألي شــخص قــد يحصــل علــى فائــدة اقتصاديــة نتيجــة لذلــك اإلفصــاح .يمتنــع
الوســيط المعــرف ،تحــت أي ظــرف مــن الظــروف ،عــن تســليم أو إعــادة إنتــاج أو الســماح بتســليم أي
معلومــات مملوكــة للشــركة ،أو أي وثائــق متعلقــة بتلــك المعلومــات ،ألي شــخص أو اســتخدامها مــن
قبــل أي شــخص أو جهــة بــدون موافقــة خطيــة مســبقة مــن ممثــل للشــركة مفــوض ومخــول بمنــح تلــك
الموافقــة.

 .13األدوات المملوكة للشركة
 13.1وفق ـ ًا ألحــكام وشــروط هــذه االتفاقيــة ،تمنــح الشــركة للوســيط المعــرف ،خــال مــدة ســريان هــذه
االتفاقيــة ،رخصــة غيــر حصريــة وقابلــة لاللغــاء الســتخدام األدوات المملوكــة لهــا.
 13.2األدوات المملوكــة ،بغــض النظــر عــن مبتكرهــا ،تبقــى ملكيــة حصريــة للشــركة ويتوجــب إعادتهــا مــن
قبــل الوســيط المعــرف للشــركة عنــد طلــب ذلــك .يتفــق الطرفــان علــى أن الرخصــة الممنوحــة للوســيط
المعــرف باســتخدام األدوات المملوكــة للشــركة تهــدف لمســاعدته علــى اإليفــاء بالتزاماتــه تجــاه الشــركة
بموجــب هــذه االتفاقيــة وأنــه ليــس للوســيط المعــرف أي حــق أو حصــة فــي تلــك األدوات ســوى مــا تتيحــه
الرخصــة المبينــة فــي هــذا البنــد.
 13.3فــي حــال انتهــاء هــذه االتفاقيــة ألي ســبب مــن األســباب ،يقــوم الوســيط المعــرف فــور ًا بتســليم
األدوات المملوكــة التــي بحوزتــه إلــى الشــركة ،بمــا فــي ذلــك ودون حصــر ،جميــع المــواد والمعــدات والوثائــق
والبيانــات والمعلومــات المتعلقــة بالشــركة ،وشـ ً
ـامال أي نســخ ممــا ســبق.
 13.4يخلــي الوســيط المعــرف الشــركة مــن أي مســؤولية عــن أي تكاليــف أو مطالبــات أو أضــرار أو مصاريف
تترتــب علــى الشــركة ،أو قــد تصبــح الشــركة مطالبــة بهــا ،فيمــا يتعلــق بــأي ادعــاء بالتجــاوز علــى األدوات
المملوكــة للشــركة أو بتقديــم الخدمــات مــن قبــل الوســيط المعــرف للشــركة خــال مــدة ســريان هــذه
االتفاقيــة.
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 .14الظروف القاهرة
 14.1قــد تقــرر الشــركة ،وفق ـ ًا لمــا تــراه ،بــأن هنــاك ظرف ـ ًا قاهــر ًا ،وتقــوم فــي تلــك الحالــة ،وفق ـ ًا للظــروف،
باتخــاذ الخطــوات المطلوبــة إلبــاغ الوســيط المعــرف .الظــروف القاهــرة تشــمل دون حصــر أي فعــل
أو حــدث (بمــا فــي ذلــك ،ودون حصــر ،تعطــل الســوق ،أفعــال أو قيــود الحكومــات أو الجهــات الرســمية،
الحــرب ،أســلحة الحــرب الناضبــة أو الذريــة أو المشــعة أو البيولوجيــة أو الكيماويــة أو البيوكيماويــة أو
الكهرومغناطيســية أو التلــوث الناجــم عنهــا ،الثــورات ،اإلضرابــات ،اإلغالقــات أو مــا يشــابهها مــن
األفعــال ،الحرائــق ،الفيضانــات ،الكــوارث الطبيعيــة ،اإلنفجــارات ،الحــوادث التــي ال يمكــن تفاديهــا ،األعمــال
اإلرهابيــة ،تعطــل الخدمــات الحييــة أو شــبكات النقــل ،تعليــق أو تقييــد التــداول مــن قبــل جهــة تنفيذيــة ،أو
أي تعطــل أو خلــل فــي أداء أي اتصــاالت أو معــدات أو أنظمــة .إذا قــررت الشــركة وفقـ ًا لرأيهــا المعقــول
بــأن هنــاك ظرف ـ ًا قاهــر ًا (دون اإلضــرار بــأي حقــوق بموجــب هــذه االتفاقيــة) يحــق للشــركة بــدون إشــعار
خطــي مســبق وفــي أي وقــت بــأن بإتخــاذ اإلجــراءات التــي تراهــا الشــركة مناســبة ضمــن تلــك الظــروف.

 .15متفرقات
 15.1عنــد نشــوء أي موقــف ال تغطيــه بنــود هــذه االتفاقيــة ،تقــوم الشــركة بالتعامــل مــع ذلــك الموقــف
بإجــراء عــادل مبنــي علــى حســن النيــة و ،حيــن يتطلــب األمــر ذلــك ،متوافــق مــع مــا هــو ســائد فــي الســوق.
 15.2ال تشــكل أي ممارســة كليــة أو جزئيــة ألي حــق أو ســلطة أو إجــراء أو االمتنــاع أو التأخــر عــن ممارســتها
ً
تنــازال أو انتقاصــ ًا أو اســتثناء ًا لتلــك الحقــوق أو
(وفقــ ًا لهــذه األحــكام أو القانــون) مــن قبــل الشــركة
الســلطات أو اإلجــراءات الناشــئة بموجــب هــذه االتفاقيــة أو القانــون.
 15.3يمكــن للشــركة إعفــاء الوســيط المعــرف مــن أي مســؤوليات مترتبــة عليــه تجاههــا بموجــب هــذه
االتفاقيــة أو تقليــل أو تأجيــل تلــك المســؤوليات وفقـ ًا لمــا تقــرره الشــركة ودون أن يؤثــر ذلــك علــى أي حــق
للشــركة فــي أي التــزام أو مســؤولية مســتحقة علــى الوســيط المعــرف لــم يتــم إعفــاؤه منهــا أو تقليلهــا
أو تأجيلهــا .تنــازل الشــركة عــن أي خــرق ألي بنــد مــن بنــود هــذه االتفاقيــة أو إخــال بــه ال يشــكل تنـ ً
ـازال عــن
أي خــرق أو إخــال آخــر وال يؤثــر علــى أي بنــد آخــر مــن بنــود االتفاقيــة .تنــازل الشــركة عــن أي خــرق ألي بنــد
مــن بنــود هــذه االتفاقيــة أو إخــال بــه ال يفقــد الشــركة حقهــا فــي المطالبــة الحقـ ًا بااللتــزام بالبنــد الــذي تــم
التنــازل عنــه.
 15.4الحقــوق واإلجــراءات المتاحــة للشــركة بموجــب هــذه االتفاقيــة تراكميــة وال تســتثني أي حقــوق أو
إجــراءات يتيحهــا لهــا القانــون.
 15.5يحــق للشــركة إســناد هــذه االتفاقيــة بمزاياهــا والتزاماتهــا إلــى طــرف ثالــث كليـ ًا أو جزئيـ ًا ،شــريطة أن
يلتــزم الطــرف المســند إليــه بشــروط هــذه االتفاقيــة .يعتبــر مثــل هــذا اإلســناد ســاري ًا خــال  10أيــام عمــل
مــن اليــوم الــذي اعتبــر فيــه الوســيط المعــرف متبلغـ ًا بــه وفقـ ًا لهــذه االتفاقيــة.
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 15.6إذا قــررت أي محكمــة ذات اختصــاص بــأن بنــد مــا فــي هــذه االتفاقيــة (أو جــزء مــن ذلــك البنــد) غيــر قابــل
للتطبيــق ،فــإن ذلــك البنــد يعتبــر الغيـ ًا وال يشــكل جــزء ًا مــن االتفاقيــة ،ولكــن تطبيــق باقــي بنــود االتفاقيــة
ال يتأثــر بذلــك.
 15.7ال يحــق للوســيط المعــرف أن يســند أو يحيــل أو ينقــل أو يســعى لنقــل حقــوق والتزامــات الوســيط
المعــرف بموجــب هــذه االتفاقيــة دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن الشــركة وأي إســناد أو
تحويــل أو نقــل أو ســعي نحــو ذلــك دون تلــك الموافقــة يعتبــر الغيـ ًا.
 15.8يلتــزم الوســيط المعــرف بإبــاغ الشــركة عــن أي نشــاطات أعمــال يبدأهــا خــال فتــرة ســريان هــذه
االتفاقيــة وبــأن يــزود الشــركة بالمعلومــات المتعلقــة بتلــك النشــاطات عنــد الطلــب.
 15.9هــذه االتفاقيــة ومرفقاتهــا وملحقاتهــا المشــار إليهــا تشــكل جميعهــا االتفاقية الكاملــة بين الطرفين
وتكــون لهــا األولويــة فــوق أي اتفاقيــات أو ترتيبــات ،ســواء خطيــة أو لفظيــة ،مصــرح بهــا أو ملمــح إليهــا،
بيــن الطرفيــن أو أحدهمــا.
 15.10يوافــق الوســيط المعــرف علــى إبــاغ الشــركة عــن أي حقائــق وظــروف ،تتناهــى إلــى علمــه ،مــن شــأنها
التســبب بعواقــب غيــر مســتحبة (مخاطــر) للشــركة.

 .16ليست شراكة وال وكالة
 16.1ال شــيء ممــا ورد فــي هــذه االتفاقيــة يشــكل شــراكة أو يؤســس عالقــة مــوكل ووكيــل أو أي عالقــة
اســتئمان أخــرى بيــن الطرفيــن .ال يحــق للوســيط المعــرف تقديــم نفســه كوكيــل للشــركة وال يكــون
للوســيط المعــرف ســلطة أو حــق إلــزام الشــركة أو التعاقــد باســمها أو ترتيــب أي مســؤولية عليهــا.

 .17القانون السائد وجهات االختصاص
 17.1تخضــع هــذه االتفاقيــة والعالقــة بيــن طرفيهــا لقوانيــن المملكــة األردنيــة الهاشــمية .أي نزاعــات تنشــأ
بموجــب هــذه االتفاقيــة ،بمــا فــي ذلــك المســائل المتعلقــة بوجودهــا أو صالحيتهــا أو إنهائهــا أو أي فعــل
تــم بموجبهــا ،يتــم تحويلهــا إلــى محاكــم عمــان – األردن والتــي تكــون حصريـ ًا صاحبــة االختصــاص.
 17.2فيما يتعلق بأي إجراءات قانونية ،فإن الوسيط المعرف:
 17.2.1يوافق على أن للمحاكم االختصاص الحصري في تحديد أي إجراءات،
 17.2.2يسلم باختصاص المحاكم األردنية،
 17.2.3يتنازل عن أي اعتراض يمكن أن يكون لديه في أي وقت على اتخاذ أي إجراءات
أمام أي محكمة ،و
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 17.2.4يوافــق علــى أن ال يدعــي بــأن مثــل تلــك اإلجــراءات تحصــل أمــام جهــة غيــر مناســبة أو أن المحكمــة
ليســت صاحبــة اختصــاص بالنســبة للوســيط المعــرف.
 17.3فــي حــال صــدور هــذه االتفاقيــة بلغــة أخــرى إضافــة إلــى اللغــة اإلنجليزيــة ،تكــون للنســخة اإلنجليزيــة
األولويــة فــي حــال حــدوث تناقــض.

 .18تفسير المصطلحات
 18.1في هذه االتفاقية:
«عميــل متــداول» تعنــي العميــل الــذي يقدمــه الوســيط المعــرف وفقـ ًا للبنــد  6مــن هــذه االتفاقيــة والــذي
قــام بمعاملتيــن علــى األقــل خــال الشــهر.
«شــريك» تعنــي فيمــا يتعلــق بالشــركة أي جهــة تتحكــم بهــا الشــركة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،أو
أي جهــة تتحكــم بالشــركة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو أي جهــة يتــم التحكــم بهــا كمــا يتــم التحكــم
بالشــركة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر .وفــي هــذا الســياق يعنــي «التحكــم» ملكيــة األغلبيــة فــي التصويــت
داخــل الشــركة أو الجهــة.
«نمــوذج طلــب فتــح حســاب تــداول بالهامــش شخصي/شــركة» تعنــي نمــوذج الطلــب الــذي يعبــأه
العميــل عنــد فتــح حســاب تــداول مــع الشــركة والــذي يمكــن الدخــول إليــه عبــر موقــع الشــركة.
«سعر الطلب» يعني السعر األعلى في عرض السعر وهو السعر الذي قد يشتري عنده العميل.
«الرصيــد» يعنــي النتيجــة الماليــة اإلجماليــة لجميــع التعامــات المكتملــة وعمليــات اإليداع/الســحب علــى
حســاب التــداول.
«عملة األساس» تعني العملة األولى في زوج العمالت الذي يشتريه أو يبيعه العميل.
«سعر العرض» يعني السعر األدنى في عرض السعر وهو السعر الذي قد يبيع عنده العميل.
«المعاملة المكتملة» تعني صفقتان بنفس الحجم (فتح مركز وإغالق مركز) :شراء وبيع وبالعكس.
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«عقــود الفروقــات» تعنــي عقــود يعتمــد علــى الفروقــات الناجمــة عــن حركــة أســعار فــي أصــول مــا (أســهم،
عقــود مســتقبلية ،معــادن ،مؤشــرات ،إلخ).
«مواصفات العقد» تعني شروط التداول األساسية (فرق السعر ،الهامش ،إلخ) لكل أداة.
«زوج العمالت» تعني أداة التعامل المبني على التغير في قيمة عملة مقابل أخرى.
«الخدمــات التقديريــة» تعنــي فتح/إغــاق المراكــز و/أو إصدار/تعديل/إلغــاء األوامــر نيابــة عــن العميــل علــى
أســاس تقديــري و أي/كل أفعــال يمكــن أن يقــوم بهــا العميــل بموجــب اتفاقيــات التشــغيل التــي يقــوم
بهــا الوســيط المعــرف نيابــة عــن العميــل.
«تاريخ السريان» يعني التاريخ الذي دخل فيه الطرفين في هذه االتفاقية.
«العميل الحالي» يعني:
أ) العميــل الــذي كان لــه حســاب تــداول مــع الشــركة عندمــا حــاول الوســيط المعــرف اســتقطابه
للمــرة األولــى ،أو
ب) العميــل المحتمــل الــذي تــم تقديمــه مــن قبــل الوســيط المعــرف وقــام بفتــح حســاب مــع
الشــركة.
«الظروف القاهرة» تحمل المعنى المبين في البند .14
« »JSCتعني هيئة األوراق المالية األردنية.
«الهامــش المبدئــي» تعنــي الهامــش المطلــوب مــن قبــل الشــركة لفتــح مركــز مالــي .تفاصيــل كل أداة
مبينــة فــي مواصفــات العقــد.
«حقــوق الملكيــة الفكريــة» تعنــي بــراءات االختــراع ،حقــوق االبتــكارات ،حقــوق الطبــع والحقــوق المتعلقــة
بهــا ،الحقــوق األخالقيــة ،العالمــات التجاريــة ،األســماء التجاريــة وأســماء المواقــع اإللكترونيــة ،محتــوى
الموقــع اإللكترونــي ،الحقــوق فــي التصاميــم ،الحقــوق فــي برامــج الكمبيوتــر ،حقــوق قواعــد البيانــات،
الحقــوق فــي المعلومــات الســرية (بمــا فــي ذلــك المعرفــة وأســرار المهنــة) وأي حقــوق ملكيــة فكريــة
أخــرى ،فــي كل حالــة وســواء تــم تســجيلها أم لــم يتــم وبمــا فيهــا جميــع التطبيقــات (أو حقــوق التطبيــق)،
وتجديــدات وتمديــدات تلــك الحقــوق والحقــوق المشــابهة أو المســاوية لهــا وأشــكال الحمايــة الســائدة
ً
ـتقبال فــي أي مــكان فــي العالــم.
حالي ـ ًا أو مسـ
«أداة» تعني أي زوج عمالت أو عقد مقابل فروقات.
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«مركــز طويــل» تعنــي مركــز شــراء تــزداد قيمتــه إذا ارتفــع الســعر بالســوق .بحالــة أزواج العمــات :شــراء
عملــة األســاس مقابــل عملــة عــرض الســعر.
«التــداول بالهامــش» تعنــي التــداول الــذي يمكــن العميــل مــن القيــام بتعامــات يفــوق حجمهــا مــا هــو
متوفــر لديــه مــن مبالــغ فــي حســاب التــداول الخــاص بــه.
«الهامــش الــازم» يعنــي الهامــش الــذي تطلبــه الشــركة إلبقــاء المراكــز الماليــة مفتوحــة .تفاصيــل كل
أداة مبينــة فــي مواصفــات العقــد.
«مركز مفتوح» يعني مركز طويل أو مركز قصير ال يعد معاملة مكتملة.
«اتفاقيــات التشــغيل» تعنــي تلــك االتفاقيــات التــي دخــل بهــا العميــل والشــركة والتــي تحكــم نشــاط
تــداول العميــل .اتفاقيــات التشــغيل تتكــون مــن اتفاقيــة العميــل ،بمــا فــي ذلــك فــي كل حالــة الملحقــات
بتلــك االتفاقيــة وإشــعار اإلفصــاح عــن المخاطــر ،والتــي يمكــن الدخــول إليهــا علــى الموقــع اإللكترونــي
والتــي يمكــن أن تتعــدل مــن وقــت إلــى آخــر.
«أمــر» تعنــي التعليمــات مــن العميــل إلــى الشــركة لفتــح أو إغــاق مركــز مــا عندمــا يصــل الســعر إلــى
مســتوى األمــر.
«مستوى األمر» يعني السعر المشار إليه في األمر.
«عرض سعر» يعني المعلومات عن السعر الحالي ألداة معينة ،في شكل سعر طلب وسعر عرض.
«عملــة عــرض الســعر» تعنــي العملــة الثانيــة فــي زوج العمــات والتــي يمكــن شــراؤها أو بيعهــا مــن قبــل
العميــل مقابــل عملــة األســاس.
«نقطة» تعني القيمة العددية في آخر خانة ،على أقصى اليمين ،من عرض السعر.
«االصيل» تعني الشخص الذي:
أ) يكون مالك ًا حصري ًا لملكية؛
ب) يكون شريك ًا عام ًا في شراكة؛
ت) يكــون مديــر ًا ،رئيســ ًا ،رئيســ ًا تنفيذيــ ًا ،مديــر عمليــات أو مديــر ًا ماليــ ًا لمؤسســة أو شــركة
محــدودة المســؤولية أو شــراكة محــدودة؛
ث) مديــر ًا ،عضــو ًا إداري ـ ًا أو عضــو ًا فــي هيئــة اإلدارة فــي شــركة محــدودة المســؤولية أو شــراكة
محــدودة.
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«المــواد الترويجيــة» تعنــي أي تواصــل متعلــق بالشــركة أو خدماتهــا يهــدف إلــى اســتقطاب العمــاء
المحتمليــن أو التعامــات المحتملــة علــى حســاب تــداول العميــل .تشــمل المــواد الترويجيــة ،دون حصــر،
النصــوص المكتوبــة المنشــورة ،مــواد التدريــب ،اإلعالنــات ،تحليــات الســوق ،تقاريــر األبحــاث ،المراســات
مــع العمــاء الفعلييــن أو المحتمليــن ،النشــرات الدوريــة وعمومـ ًا أي شــيء يكتــب للمســاعدة فــي عمليــة
االســتقطاب.
«المعلومــات المملوكــة» تعنــي ،دون حصــر ،المعلومــات التــي تشــمل أســرار المهنــة ،المعــادالت،
األســاليب والتقنيــات ،المعلومــات الســرية ،البرمجيــات ،المعرفــة ،البيانــات أو أي معلومــات أخــرى لــدى أي
مــن الطرفيــن متعلقــة بمنتجــات برامــج الحاســوب ،منصــات التــداول ،أنظمــة قنــوات التــداول ،األطــراف
المقابلــة ،اإلجــراءات ،التســويق ،أفــكار البيــع ،مفاهيــم البيــع أو ســوى ذلــك مــن المعلومــات الســرية،
توقعــات األســواق ،خطــط التســويق ،االســتراتيجيات ،اســتراتيجيات التســعير ،برامــج الحاســوب ،المــواد
الخاضعــة للملكيــة الفكريــة ،البيانــات الماليــة أو أي أمــر ،متعلــق بعمــل أي مــن الطرفيــن أو أعمــال
عمالئهــم أو مستشــاريهم أو مزوديهــم أو شــركائهم ،قــد ينتجــه أي مــن الطرفيــن أو يســتخدمه أو يطلــع
عليــه أو يحصــل عليــه خــاف ذلــك خــال مــدة العالقــة الناشــئة بموجــب هــذه االتفاقيــة.
«العميل المحتمل» يعني الشخص أو الجهة الذي/التي ال يملك/تملك حساب ًا مع الشركة.
«المركــز المكشــوف» يعنــي مركــز البيــع الــذي تــزداد قيمتــه إذا تناقصــت أســعار الســوق .بحالــة أزواج
العمــات :بيــع عملــة األســاس مقابــل عملــة عــرض الســعر.
«فرق السعر» تعني الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب.
«صفقــه» تعنــي أي عقــد أو صفقــه يتــم الدخــول فيهــا أو تنفيذهــا مــن قبــل العميــل أو بالنيابــة عــن العميل
تنشــأ بموجب اتفاقيات التشــغيل.
«الموقــع اإللكترونــي» يعنــي موقــع الشــركة علــى اإلنترنــت وعنوانــه  http://www.equiti.comأو أي موقــع
إلكترونــي آخــر تديــره الشــركة مــن وقــت آلخــر ليدخــل إليــه العمــاء.
«إشعار خطي» يكون له المعنى المبين في البند .8
 18.2جميع اإلشارات إلى البنود القانونية تشمل اإلشارة إلى:
 18.2.1أي تعديــل أو دمــج أو إعــادة تعريــف قانونــي ،ســواء قبــل أو بعــد تاريــخ هــذه االتفاقيــة ،يكــون نافــذ ًا
فــي حينــه؛
 18.2.2جميع األدوات واألوامر القانونية الناشئة بعدها؛ و
ً
تعديال أو إعادة تعريف لبند قانوني.
 18.2.3أي بند قانوني يعتبر
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 18.3الكلمات الواردة بصيغة المفرد تشمل صيغة الجمع والعكس صحيح؛ الكلمات التي تشير للمذكر
تشــمل أيض ـ ًا المؤنــث والعكــس صحيــح؛ والكلمــات التــي تشــير لألشــخاص تعنــي أيض ـ ًا المؤسســات
والشــراكات والجهــات غيــر المؤسســية وجميــع الجهــات المعتبــرة قانونـ ًا والعكــس صحيــح.
 18.4مــا لــم يــرد خــاف ذلــك ،اي إشــارة إلــى بنــد أو طــرف أو جــدول هــي إشــارة إلــى بنــد أو طــرف أو جــدول فــي
هــذه االتفاقية.
 18.5عناوين البنود موجودة لغرض تسهيل البحث فقط وال تؤثر على متن هذه االتفاقية.
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