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 سياسة تضارب المصلحة 

 ادميرال ماركتس ايه اس )األردن( 

 المقدمة .1

هنا ب 1.1 )وتسىم  المحدودة  األردن  اس  ايه  ماركتس  ال  أدمير كة  من شر كة"ُيطلب  ماركتس  الشر ال  "ادمير و/او   "
أن  األردن" المصلحة،  بتضارب  المتعلقة  األردنية  المالية  األوراق  هيئة  أنظمة  بموجب  االعتبار (،  بنظر  تأخذ 

إليها   تنتىمي  ي 
الت  والمجموعة  نفسها  بينها  سواء  عادل،  بشكل  مصلحة  تضاربات  أية  وإدارة  عميل  مصالح كل 

ن عميل وعميل آخر.   وعمالئها أو بير

كة ما يلي بنظر االعتبار:  1.2
 إضافة إىل ذلك، فقد أخذت الشر

اهة .1 ن كة القيام بأعمالها بين اهة: يجب عل الشر ن  .الين
كة القيام بأعمالها بمهارة وعناية ومثابرة .2   .المهارة والعناية والمثابرة: يجب عل الشر
كة اتخاذ العناية المعقولة لتنظيم والتحكم بشؤونها بشكل مسؤول   .3 اإلدارة والتحكم: يجب عل الشر

  .وفعال، مع إيجاد أنظمة إدارة مخاطر مالئمة
كة إعطاء اهتمام .4 ي لمصالح عمالئها والتعامل معهم بعدالة.   مصالح العميل: يجب عل الشر

 كافن

1.3 ( هذا  المصلحة  تضارب  سياسة  كة  الشر معالجة "السياسة"تصدر  ولغرض  أعاله،  الموصوفة  لألغراض   )
ي أنظمة هيئة األوراق المالية األردنية. 

 متطلبات معينة تخص تضارب المصلحة المذكورة فن

األردن   1.4 ماركتس  ال  أدمير علتحافظ  الخطوات    وتعمل  جميع  اتخاذ  لغرض  فعالة  إدارية  ترتيبات  تشغيل 
كات ومدرائهم وموظفيهم ووكالئهم وأي   ن الشر المالئمة للتعرف عل ومراقبة وإدارة ومنع تضارب المصالح بير

ن عميل وعميل ي مسار تقديم    شخص مرتبط بهم، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر وعمالئهم أو بير
آخر تنشأ فن

أو  أخرى  أطراف  من  ات  ن تحفير استخدام  عن  الناتجة  ذلك  ي 
فن بما  أو كليهما،  ثانوية  أو  استثمارية  خدمات  أية 
كة أو تركيبات حوافزها.   التعويض الخاص بالشر

 :فيما يلي الغرض من سياسة تضارب المصلحة 1.5

لتضارب مصلحة وتشكل • تمهد  ربما  أية ظروف محتملة  لمصالح    التعرف عل  ر  بالضن بالتسبب   
ً
ماديا  

ً
تهديدا

  .العميل

  .إنشاء آليات وأنظمة مالئمة إلدارة هذه التضاربات •

تم   • ي 
الت  التضاربات  من خالل  العميل  بمصالح  فعلي  ر 

إلحاق ضن لمنع  الجهود  لبذل  األنظمة  المحافظة عل 
 تحديدها. 

 ما هو تضارب المصلحة؟ .2

المواقف   1.2 ي 
المصلحة فن كة  يظهر تضارب  ي تكون الشر

الت  كات  الشر تابعة لمجموعة  كة  أية شر أو  كة  عندما تكون الشر
 فيها أو أي موظف ذي صلة: 

ً
 عضوا

 العميل،نب خسارة مالية عل حساب يحصل عل رب  ح مادي أو يتج •

ي نتيج  ة  •
ع  ن مص  لحة ي  تم تنفي  ذه نياب  ة ع  ن العمي  ل يختل  ف  لت  داولخدم  ة مقدم  ة للعمي  ل أو اللدي  ه مص  لحة فن

ي تلك 
 النتيجة، العميل فن

 العميل، رى من العمالء عل مصالح لديه حافز ماىلي أو آخر لتفضيل مصلحة عميل آخر أو مجموعة أخ •
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 يقوم بممارسة نفس أعمال العميل، أو  •

 فيما يخص الخدمة ا •
ً
( من الشخص غير العميل حافزا

لمقدمة للعميل ع  ل ش  كل أم  وال أو يتلق  )أو سوف يتلق 

 بضائع أو خدمات غير العمولة القياسية أو الرسوم القياسية عن تلك الخدمة. 

 فيه  ا )ونتيج  ة ل  ذلك 
ً
ي تتوق  ع الس  لطات ح  دوج تض  اربا

إن األمثلة أعاله ليس  ش ش  املة وتمث  ل فق  ط تل  ك الظ  روف ال  ت 

كة(. ول  ذلك يج  ب تط ي    أي  تحلي  ل لتض  ارب المص  لحة بش  كل موض  و ي س  وف تك  ون مح  ط اهتم  ام م  ن قب  ل الش  ر

 وموسع لضمان أفضل نتيجة ممكنة للعميل. 

ي   2.2
ها مالئمة فن ي أعمالها واتخذت إجراءات تعتير

ي توجد فن
للتعرف عل تضاربات المصلحة الت  كة جهودها  تبذل الشر

وتتضمن التضاربات  هذا اإلطار لغرض مراقبة وإدارة والسيطرة عل األثر المحتمل لتلك التضاربات عل عمالئها.  
 : ي تم تحديدها ما يلي

 الت 

ن الع • ي تحدج بير
 متنافسة،مالء الذين لديهم مصالح تلك الت 

كة أو عندما  • ن العمالء والشر ي تحدج بير
ي نتيجة  تلك الت 

 معينة، و تختلف مصالحهما فن

كة أو عمالئه   ا  • كة أو أعض   اء مجموعته   ا ومص   الح الش   ر ي الش   ر
ن المص   الح الشخص   ية لم   وظقن ي تح   دج ب   ير

تل   ك ال   ت 

 عندما تكون تلك المصالح مختلفة. 

2.3   ،
ً
ن وتعامالت العمالء محدودة جدا ن الموظفير كة تجعل احتمالية وجود تضارب المصلحة بير إن ط يعة أعمال الشر

 إىل منصات ال
ً
كة دخوال ة )خارج سوق ال ورصة( عل  حيث تقدم الشر ونية وتقدم خدمات تداول مباشر تداول اإللكي 

ي ربما تحدج فيها تضاربات  
أساس )التنفيذ فقط(. وهي ال تت تن تداول الملكية أو أعمال التمويل المؤسساتية والت 

ي جميع  
فن ي تتضف 

والت  كة  الشر مع   
ً
ونيا إلكي  بالتداول  العمالء  يقوم  أساس  العمالء    تداوالتمصلحة.  وسيط  عل 

كة عل أساس التقابل  ، حيث يتم إدخال التداوالت منماىلي   . السيولةمع مزود قبل الشر

ي   2.4
فن مذكورة  تكون  ما   

ً
وغالبا داخلية  وإجراءات  سياسات  عدة  كة  الشر تضارب    دليلتبنش  إدارة  لغرض  االمتثال 

ف بها. وهي خاضعة للمراقبة 
كة.   منوالمراجعة المصلحة المعي   قبل الشر

ال   2.5 الصلة  ذوي  لها  ن  التابعيير األشخاص  قبل  من  المتعددة  الوظائف  أداء  بأن  لضمان  أقىص جهودها  كة  الشر تبذل 
تنفيذ وظائفهم بشكل    يمنع األشخاص من  بفصل . ونذ وبضاحة ومهنية  سليمهؤالء  المتعلقة  أدناه سياساتنا  كر 

المصلحة.   أو تضارب  تناقض  كة ومنع حدوج  للواجبات هو  الواجبات ضمن الشر الفعال  الفصل  كة أن  تدرك الشر
ي الضوابط الداخلية ل

كل عنض مهم فن ي النطاق الذي يستلزم الحذر. وعل وجه الخصوص تساعد عل ضمان  شر
ة فن
له حرية كام نيابة عنها. كذلك  بأنه ال يوجد شخص منفرد  بتحميل مسؤوليات  يقوم  أو  كة  بأصول الشر ام  ن لة بااللي 

كة عل معلومات موضوعية ودقيقة حول األداء الماىلي  
يساعد فصل الواجبات لضمان حصول الهيئة الحاكمة للشر

كة وكفاءة نظامها.   ي تواجهها الشر
 والمخاطر الت 

، ال يوجد شخص منفرد لديه 2.6
ً
كة بأنه عموما  صالحية غير محددة لعمل جميع األمور التالية:  تضمن الشر

 ، بالتعامليقوم بالبدء  •

كة،ُيلزم  •  الشر

 يدفع األموال، و  •

 يعمل نيابة عنها.  •

كة غير قادرة عل ضمان الفصل الكامل للواجبات بسبب العدد المحدود لموظفيها، فإنها تمتلك   2.7 عندما تكون الشر
اء المدراء ذوي    ضوابط أدوات   ن من قبل كير ي ذلك المراجعة المتكررة لميدان أو مجال معير

تعويضية مالئمة، بما فن
 الصلة.  
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ي 2.8 صلة  ذوي  لها  ن  التابعير األشخاص  بأن  كة  الشر أدائهم  تضمن  عند  اتباعها  يجب  ي 
الت  اإلجراءات  بهذه  عرفون 

 لمسؤولياتهم.  

 إدارة التضاربات:  .3

يقومون   3.1 الذين  الصلة  ذوي  األشخاص  قيام  ضمان  إلى  التضاربات  مع  بالتعامل  المتعلقة  اإلجراءات  تهدف 

مالئمة لحجم ونشاطات  بنشاطات أعمال مختلفة تتضمن تضارب مصلحة، بأداء تلك النشاطات بمستوى استقاللية  

  .الشركة وأية مجموعة تنتمي إليها والتعرف على مخاطرة الضرر في مصالح العمالء

 :توظف الشركة عدداً من التقنيات المؤسساتية واإلدارية إلدارة وتخفيف التضاربات المحددة، بما في ذلك ما يلي 3.2

قيود المعلومات: استخدام قيود أو تحديدات مادية وإلكترونية إليقاف والتحكم بتدفق المعلومات بين أجزاء معينة  •

 ، األعمالمن 

التأقلم ومراقبة أنظمة هيئة األوراق المالية األردنية   • التدريب: يتم تقديم توجيه وتدريب داخلي للموظفين لضمان 

 المصالح، إدارة تضاربات تعرف على ووسياسات الشركة وكيفية ال

اإلبالغ والتصعيد: يُطلب من الموظفين األخذ باالعتبار تضاربات المصلحة ومسؤولية الشركة تجاهها عند قيامهم  •

والذي   للشركة  االمتثال  قسم  إلى  عنه  اإلبالغ  فيجب  محتمل  أو  فعلي  مصلحة  تضارب  تحديد  وعند  بواجباتهم. 

 ،المالئمةة ومعالجته بالطريقة سوف يقوم بدراسته على ضوء هذه السياس

 ، حالةتخفيضها لكل   تتكنيكياحفظ السجالت: إن سجل الخالفات هو سجل محدّث لتضاربات المصلحة ويحدد  •

جميع  • في  بالمصلحة  تضارب  تعالج  التي  األخرى  السياسات  من  بعدد  الشركة  تحتفظ  للشركة:  إضافية  سياسات 

 ، التنفيذالحساب الشخصي والضيافة المؤسساتية وأفضل طرق المستويات ضمن الشركة. ويتضمن ذلك تعامالت 

 ، اإلدارةالمكافآت: يتم مراقبة المكافآت من قبل مجلس  •

اإلفصاح: تعتمد الشركة فقط على اإلفصاح عن تضارب المصلحة عندما تكون الترتيبات المؤسساتية واإلدارية  •

بمصلح ضرر  حدوث  مخاطر  منع  معقولة،  بثقة  لضمان،  كافية  هذا  غير  عن  اإلفصاح  يتم  وسوف  العميل.  ة 

التضارب قبل التعهد بأعمال االستثمارات ذات الصلة مع تفصيل الطبيعة العامة أو مصادر تضاربات المصلحة  

 ، المخاطر أو كليهما، إضافة إلى الخطوات المتخذة للتخفيف من هذه 

حوكمة المنتج: سوف يتم النظر بتضاربات المصلحة كجزء من عملية الموافقة على أي منتج جديد وكجزء من   •

تقييمات حوكمة مستمرة للمنتج، من أجل ضمان مالئمة ذلك المنتج خالل الدورة الزمنية للمنتج أو الخدمة ذات 

 ،  الصلة

ي ال يمكن فيها إدارة التضارب في مصالح العميل منع النشاط الذي يمّهد لنشوء تضارب مصلحة في الحاالت الت •

 .بشكل مالئم

 :أمثلة على أنواع اإلجراءات إلدارة الخالفات 3.3

التي  بالنشاطات  يقومون  الذين  الصلة  ذوي  األشخاص  بين  المعلومات  تبادل  على  السيطرة  أو  لمنع  فعالة  إجراءات 

هذه الضرر بمصالح عميل واحد أو أكثر. ولذلك   تتطلب مخاطرة حدوث تناقض مصلحة عندما يلحق تبادل المعلومات

  .فإن المعلومات تدور على أساس الحاجة للمعرفة

اإلشراف المنفصل لألشخاص ذوي الصلة الذين تتضمن وظيفتهم الرئيسية تنفيذ نشاطات نيابة عن )أو تقديم خدمات(  

مع بعضها البعض اآلخر( بما في ذلك تلك    العمالء ذوي المصالح المختلفة )أو الذين يمثلون مصالح مختلفة تتضارب

   .المتعلقة بالشركة

الترتيبات الداخلية التي تقيد حركة المعلومات داخل وإدامة  تدير الشركة أيضا تضارب المصالح بإنشاء    ،عند االقتضاء

دم استخدامها  ويتطلب ذلك كبح المعلومات التي يمتلكها شخص في مسار تنفيذ أحد أجزاء أعمالنا عن )أو عالشركة.  

)الجدار  الترتيبات  أعمالنا. وتسمى هذه  آخر من  تنفيذ جزء  في مسار  أو لصالحه  نتعامل معه  آخر  قبل( شخص  من 

التي ربما تتضمن تضاربات مصلحة، ولذلك  النشاطات  وتحديدات مادية بين  تسلسلياً  الصيني( وربما تتضمن فصالً 

  .ويل المعلوماتتتوفر هناك إمكانية لمنع أي منها استناداً لتح
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المتخذة غير كافية  ا  الشركة، اإلجراءات  التضارب أو عندما تكون، برأي  إذا ال توجد هناك وسيلة أخرى إلدارة  ما 

استمراريته  في  القرار  اتخاذ  من  لتمكينه  للعميل  المصلحة  تضارب  عن  اإلفصاح  فيجب  العميل،  مصالح  لحماية 

  .المعينباألعمال مع الشركة في ذلك الموقف 

عندما تأخذ الشركة باالعتبار بأنها غير قادرة على إدارة تضارب المصلحة بأية طريقة أخرى، فربما تمتنع عن  3.4

  .التصرف نيابة عن العميل

النظامي لكفاءة وفعالية أجهزتها وآليات وترتيبات   3.5 التقييم  الداخلي فيما يتعلق    التنظيمتراقب الشركة وتعمل على 

 بتضاربات المصلحة، وسوف تتخذ اإلجراءات المالئمة لتنفيذ هذه اإلجراءات عند طلبها.
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