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ي ذلك  
وط، بما ف  وط بعناية، حيث تمثل هذه األحكام والشر فصاح عن المخاطر وأية تحذير اإلنرجو قراءة هذه األحكام والشر

ي نقدم الخدمات بموجبها لك،  
وط الت  بالغات أو جداول ملحقة يتم تعديلها و/أو إعادة ذكرها من وقت آلخر، األحكام والشر

وط الملزمة قانونيا والمطبقة عليك، ولذلك فهي تشكل اتفاقية ملزمة  حيث تحتوي عىل معلومات مهمة حول األحك ام والشر

 بينك وبيننا
ً
  .قانونيا

 

وط. ولذلك ربما ترغب   ام بهذه األحكام والشر وعند تعبئتك وتقديمك لنموذج فتح الحساب، فإنك تعلن موافقتك عىل االلت  

إضافية. وكذلك توافق وتتعهد بعدم الطعن بصحة هذه األحكام  بالحصول عىل نصيحة قانونية قبل متابعتك ألية خطوات  

 
ً
ونيا وط عىل أساس أنك أبرمت االتفاقية معنا إلكت    .والشر

 

ي ذلك صاحب عملك، فإنك تتعهد وتضمن بأنك مفوض من قبل هذا  
وعند استخدامك لخدماتنا نيابة عن طرف ثالث، بما ف 

وط نيابة عن الطرف الثالثالطرف للوصول واستخدام الخدمات، وأن توافق عىل    . هذه األحكام والشر

 

ي مرفق اإلنت  
أو  نت التابع لنا عىل أساس الهامش  نحن نقدم خدمات تتعلق بمنتجات أدوات مالية معقدة. ويتم تداول العقود ف 

ي تحمل درجة عالية من المخاطرة عىل رأسمالك. كذ
لك فإن سعر العقد  عىل أساس الرافعة المالية، وهو أحد أنواع التداول الت 

. فإذا ال تملك   مه معنا ربما يتغتر بشعة وأن أرباحك وخسائرك ربما تتجاوز بعدة مرات مبلغ استثمارك أو إيداعك األولي الذي تتر

 
ا
 ومن دون إنذار مسبق.  غالافيحق لنا    الهامش كافية لإليفاء بمتطلبات  أموال

ً
وبعد  ق مراكز التداول المفتوحة التابعة لك فورا

 إضافية لتغطية أية خسائر
ا
 .ذلك يجب أن تقدم لنا أموال

 

ي الجدول )
( بعناية لفهم المخاطر الناشئة عن التداول عىل أساس الهامش )الفروقات( أو 2نرجو قراءة اإلفصاح عن المخاطر ف 

لذل   ألي شخص، 
ً
ربما ال يكون مالئما المنتجات  بهذه  التداول  إن  المالية.  الرافعة  بالتداول  عىل أساس  القيام  ك يجب عدم 

بمنتجاتنا إال إذا فهمت ووافقت عىل مخاطر التداول عىل أساس الهامش )الفروقات( أو عىل أساس الرافعة المالية، وأن تكون  

 عىل تحّمل خسائر محتملة. 
ً
 قادرا

 

 

 

 

 

 

 



 ادميرال ماركتس ايه اس االردن 
، مجمع تايم سنتر، شارع ارتيريا  

 ام اذينه، عمان، االردن 
 هاتف:  962-6-4009100+

 

3 

 محتويات 

 4 ......................................................................................................................................... المقدمة  .1

 5 ............................................................................................................................. الخدمات  . 2

 6 ............................................................................................................................... األسعار . 3

 6 ................................................................................... االوامر والتعامالت ومراكز التداول المفتوحة  . 4

5 .   
 
ون  7 ................................................................................................................... الموقع اإللكير

 10 ........................................................................................ تأكيد التعامالت وكشوفات الحسابات .6

ونية.  .7  10 .......................................................................................... الموافقة عىل االتصاالت اإللكير

 10 ............................................................................................................................. الهامش .8

 11 ................................................................................. تاري    خ التسوية وتعليمات التبييت والتعويض .9

 11 ...................................................................................................................... أموال العميل  .10

 12 .............................................................. األرباح والخسائر وأجور الفائدة عىل مراكز التداول المفتوحة .11

 12 ................................................................................................................... الرسوم واألجور  .12

 13 .................................................................................................................. تضارب المصالح  .13

 13 ............................................................................................................. المسؤولية والخسائر  .14

 14 ................................................................................................................... تحذير المخاطر  .15

 14 ............................................................................................................ الضمانات والتعهدات  .16

 15 ......................................................................................................................... االتفاقيات  .17

 15 .......................................................................................................... الرسية وحماية البيانات  .18

 17 ............................................................................................................. التداول غير الصحيح  .19

 18 ................................................................................................ التقصير وعمل مقاصة للتصفية  .20

 20 ........................................................................................................... حقوق الملكية الفكرية  .21

 20 ............................................................................................................................. الروابط .22

 20 .............................................................................................................................. اإلنهاء .23

 21 ......................................................................................................................... اإلخطارات  .24

 21 ........................................................................................................................... الشكاوي  .25

 21 .......................................................................................................................... أمور عامة  .26

 23 ........................................................................................... القانون الحاكم والصالحية القضائية .27

جمة  .28  23 ......................................................................................................... إخالء مسؤولية الير

 24 ...................................................................................................................................................... ( 1الجدول ) 



 ادميرال ماركتس ايه اس االردن 
، مجمع تايم سنتر، شارع ارتيريا  

 ام اذينه، عمان، االردن 
 هاتف:  962-6-4009100+

 

4 

 

 المقدمة .1

ال ماركتس   1.1 كة أدمتر نت من قبل شر ي  ايه اس  يتم عمل تقديم خدمات التداول عتر اإلنت 
 
ي يقع مقرها ف

، أم   مجمعاألردن، الت  تايم سنت 

التعديالت   )مع  األصول  بشكل كامل حسب  الحساب  فتح  نموذج  تعبئة  بعد  التالية  وط  والشر لألحكام   
ً
استنادا األردن،  عمان،  أذينة، 

  .والتحديثات عليه من وقت آلخر( )وتسىم سوية باالتفاقية( وينطبق كالهما عىل جميع التعامالت بيننا وبينك

ي نحن مفوضون ومسجلون لد  1.2
 
( وعنوان هيئة األوراق المالية  57026  , المملكة األردنية )رقم التسجيلى هيئة األوراق المالية األردنية ف

ي عامر، عمان   .هو منطقة عرجان، قرب وزارة الداخلية، منصور بن أبر

ي والهامش ومتطلبات  لكية ا ، إن لزم األمر، بتطبيق متطلبات حماية رصيد حقوق المالتجزئةسوف نقوم عند تعامالتنا مع عمالء    1.3 لسلتر

ي بالنسبة لعمالء  الهامش
متحددة، مثل العقود مقابل الفروقات، فإن المسؤولية   مضاربيهالذين يتداولون باستثمارات    التجزئة. وهذا يعت 

ي ذل  التجزئةعن جميع االستثمارات المضاربية المتحددة المرتبطة بحساب عميل  
 
ك الحساب، بحيث  تكون مقترصة أو محصورة باألموال ف

  .خسارة أكتر من األموال المكرسة لتداول العقود مقابل الفروقات وأية استثمارات مضاربية متحددة أخرى التجزئةال يمكن لعميل 

تج  1.4 المستمر  نلغرض  استخدامك  أو  واستخدامك  االتفاقية  وط  أحكام وشر ونية عىل  اإللكت  موافقتك  اعتبار  يتم  الشك، سوف  ب 

ي باالتفاقية. 
ام القانوب   لخدماتنا عىل أنه موافقة من طرفك عىل االلت  

 بيننا فيما يتعلق باألساس الذي نقدم فيه    هذه االتفاقية تسود عىل أية اتفاقية سابقة أو ترتيب أو تفاهم سابق 1.5 
ً
 أم شفهيا

ً
سواء خطيا

ي أي وقت  
 )حيث يكون ذلك التغيتر أو التعديل  الخدمات لك، وبإمكاننا تغيتر أو تعديل هذه االتفاقية ف 

ً
عند إبالغك بذلك والمؤكد خطيا

نت أو   ي اإلنت 
ي حالة عدم ذكر تاري    خ( ويتضمن ذلك عرض هذا اإلخطار عىل موقعنا ف 

 ف 
ً
ي إخطارنا، أو فورا

 حسب التاري    خ المذكور ف 
ً
نافذا

  
ً
نت، ومرفق مراجعة الحساب )وتسىم جماعيا نتبمرفق امنصة التداول عتر اإلنت  (. ويتم تقديم خدماتنا مع مراعاة أي إفصاحات أو  إلنير

نت ي االتفاقية أو المرفق عتر اإلنت 
 .إخالء من مسؤولية مذكور ف 

ي جميع األوقات  1.6
نت ف  وط )وتعديالتها من وقت آلخر( لك عىل مرفق اإلنت    .سوف يتم توفتر نسخة صحيحة ونهائية لهذه األحكام والشر

ي أية معلومات قدمتها لنا بخصوص  تتعهد )حيث    1.7
ات ف  يعتتر ذلك أحد أنواع التعهدات الملزمة تعاقديا( بإبالغنا فورا عن أية تغيتر

ي ذلك ما يتعلق بكامل نموذج فتح الحساب(
 .االتفاقية )بما ف 

رصيد الدائن لك، مع االتصال بأية  بإبرامك لهذه االتفاقية، فأنت تفوضنا أو أي وكيل يعمل نيابة عنا بالتحقق من هويتك أو موقف ال  1.8

  .بنوك أو مؤسسات مالية أو وكاالت ائتمانية

التواصل سوف     1.9 باللغة    يتك  أو من خاللنا سوف تكون  بإبرامها معنا  ي تقوم 
الت  التعامالت  ية، وكذلك فإن جميع  اإلنكلتر  باللغة  بك 

ية  .اإلنكلتر 

وط باستخدام كلمات و   1.10 ي هذه األحكام والشر
مصطلحات معّرفة للتسهيل من قراءتها. كذلك فقد قمنا بعد التعريف أو الكلمة  قمنا ف 

ة ذات الصلة أو المصطلح بأحرف غامقة بير  سطرين، ويكون لجميع االستخدامات األخرى للكلمة  
ّ
ية بإدراج الكلمة المعرف أو الفقرة التفستر

، إال إذا ما تطلب السياق غتر ذل  ك. أو المصطلح المعّرف نفس المعت 

 حق اإللغاء   1.11

ي غضون )  1.11.1
 من اليوم الذي نستلم فيه النموذج الكامل لفتح الحساب منك. فإذا تريد إلغاء  14لديك الحق بإلغاء االتفاقية ف 

ً
( يوما

ال ماركتس   كة أدمتر ، أم أذينة، عمان،    تايممجمع  األردن، أو يمكن الكتابة لنا إل عنواننا:  أيه اس  االتفاقية نرجو إبالغ قسم التواصل لشر سنت 

نت اإلنت  شبكة  عىل  االتصال  تفاصيل  باستخدام  المسجل  ي 
وب  اإللكت  عنوانك  عتر  ونية  إلكت  رسالة  لنا  ابعث  أو   :األردن، 

www.admiralmarkets.com  

اكمة والتعويضات  حق إلغاء االتفاقية يتعلق بإلغاء االتفاقية نفسها، حيث أن اإللغاء ال يؤثر عىل حقوقك     1.11.2 اكمة أو حقوقنا المت  المت 

امات الموجودة أو أي بند تعاقدي يبق  حت  بعد إنهاء االتفاقية   .وااللت  
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ي أبرمت قبل استالم إخطارك باإللغاء.    1.11.3
ال يتم تطبيق أية عقوبة عىل اإللغاء. كذلك فإن اإللغاء ال يؤثر عىل إكمال التعامالت الت 

قة وأي مركز تداول مفتوح تمتلكه بسعر السوق السائد )حسبما محدد  وعند استالمنا إلخطا 
ّ
ر اإللغاء فسوف نغلق جميع الطلبيات المعل

ورة من قبلنا أ  و  من قبلنا(. كذلك يجب أن تدفع أية رسوم أو أجور تم تكّبدها إل حير  تاري    خ اإللغاء وأية نفقات إضافية تم تكبدها بالرص 

ورة عن تأسيس أو القيام بأية تعامالت معلقة وإعادة األموال  نيابة عن أي طرف ثالث بسبب إل غاء االتفاقية، إضافة ألية خسائر ناتجة بالرص 

  .لك

( من هذه األحكام  23إذا لم تمارس حقك باإللغاء ضمن الوقت المحدد، فيحق لك ممارسة حقك بإنهاء االتفاقية بموجب المادة )  1.11.4

وط.   والشر

 لخدمات ا  .2

، سواء كانت االستثمارات العقود مقابل الفروقاتنقدم لك خدمة تداول غتر إرشادية وتنفيذية فقط فيما يتعلق بتعامالت    2.1

أو المنتجات األساسية تتضمن تداول عقود تبادل عملة أجنبية فورية أم معادن ثمينة أم عقود مستقبلية أم أية منتجات مالية  

نت من    هنا  أخرى نقدمها عىل مرفق اإلنت 
ً
ي حالة امتالكك ألكتر من حساب واحد  بالمنتجاتوقت آلخر )وتسىم جماعيا

(. وف 

  .لغرض تداول العقود مقابل الفروقات، فيتم اعتبار هذه الحسابات ألغراض هذه األحكام عىل أنها موّحدة وحساب واحد

ي العديد    نقدم إمكانية تداول المنتجات المقّيمة بعمالت مختلفة باستخدام عملة حساب  2.2
رئيسية حسب خيارك. ونقدم ف 

من الدول العملة الوطنية باعتبارها عملة الحساب الرئيسية للعمالء من تلك الدول. ويتم إدراج المعلومات حول توفر العملة  

ي عملة غتر عملة الحساب ال
 ف 
ً
 مقّيما

ً
نت. فعندما تتداول منتجا ي مرفق اإلنت 

  أوت  رئيسية، يتم تحويل متطلبات هامش ف 
ً
وماتيكيا

عىل عملة الحساب الرئيسية باستخدام معدل تبادل العملة ذي الصلة المذكور من قبلنا عىل العقود مقابل الفروقات. إضافة  

ي عملة الحساب الرئيسية باستخدام معدل التبادل المذكور  
إل ذلك، يتم تحويل مكاسب وخسائر مراكز التبادل بشكل مستمر ف 

 أعاله. 

ي لخدمات العميل المنشورة من قبلنا  عند استخدامك    2.3
وب  ، فإنك توافق عىل مراقبة معدالت تبادل العملة  عىل موقعنا االلكت 

ي األجنبية الفورية المذكورة  
وب  ي  عىل موقعنا االلكت 

، وتوافق عىل معدالت التحويل المطبقة عىل تداوالتك للمنتجات المقّيمة ف 

حول مزايا أي تعامل تقوم بإبرامه، وكذلك فإننا ال نقوم    أي استشارةلك    عمالت غتر عملة حسابك الرئيسية. سوف ال نقدم

ي المنتجات. وتقر بأن تنفيذنا ألية  
ي عىل اإلطالق   صفقةبإدارة أو مراقبة أية مراكز تداول مفتوحة تمتلكها ف 

نيابة عنك ال تعت 

بإنشاء   قمنا  لقد  المنتج.  أو  التعامل  بذلك  أوصينا  أو  فيما يخص خدماتنا والمنتجات  ال  مخاطر لا  افصاحبأننا وافقنا  متنوعة 

ي  المدرجة
وب  وط2والملحق ) عىل موقعنا االلكت    .( لهذه األحكام والشر

اء وبيع المنتجات مع أي طرف مقابل نقوم نحن بانتقائه    اوامر نحن مفوضون بتنفيذ جميع أو أية    2.4 بشكل  لك فيما يخص شر

كاتنا التابعة، مع مراعاة المتطلبات التنظيمية(. وتقر وتوافق عىل أننا عادة هو الطرف  معقول ) وهو نحن عادة، أو أي من شر

  .المقابل ألي من التعامالت

. ونحن    تقوم بإبرام كل تعامل عىل أساس أنك الموكل  2.5
ً
 عن أي شخص آخر، ما لم نوافق عىل غتر ذلك خطيا

ا
وليس وكيال

امات تجاه أي من موكليك الضمنيير  أو زبائنك. كذلك فأنت    
مسؤولون تجاهك فقط ولسنا مسؤولير  عن أية واجبات أو الت 

اماتك تجاهنا.   وحدك مسؤول عن أداء الت  

 ألحكام سياسة تنفيذ الطلبيات    2.6
ً
 وفقا

ً
مها معك أو نيابة عنك سوف يتم وضعها أو تنفيذها عموما ي نتر

جميع التعامالت الت 

ي التابعة لنا )والتعديالت عليها من حير  آلخر( وتتوفر التفاصيل حول ذلك  
وب  (. إن االوامرسياسة تنفيذ  )  عىل مقعنا اإللكت 

، وال تفرض أو تطلب    االوامر سياسة تنفيذ  
ً
الصادرة من قبلنا هي سياسة فقط وليست جزءا من االتفاقية وغتر ملزمة تعاقديا

امات علينا ال نرغب بها، سواء بموجب االتفاقية أم بموجب أنظمة هيئة األوراق المالية   .فرض أية الت  

( سواء من  لدينا الحق بتعديل أو تعليق أو قطع جميع أو أي خدمات تداوالتنا، سو   2.7
ً
 أم جزئيا

ً
اء بشكل مؤقت أم دائم )كليا

خالل إبالغ أم من دون أي إبالغ. وتوافق بأننا غتر مسؤولير  وال يتم مساءلتنا تجاهك أو تجاه أي شخص ثالث )تترصف نيابة  

 عنه( عن أي تعديل أو تعليق أو قطع ألي خدمات تداوالتنا. 
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 األسعار .3

أسعار    3.1 نقدم لك  المعروضة من خالل    "طلب"و  "عرض"سوف  المنتجات  ي بخصوص كل منتج من 
وب  اإللكت  .  موقعنا 

ي كذلك نقوم بفرض عمولة عليك عىل كل تعامل، حيث يتم إبالغه لك من خالل 
وب   . موقعنا اإللكت 

ي يكون كل سعر منشور عىل  3.2
وب   إل حير  وقت انتهاءه أو الوق موقعنا اإللكت 

ً
ت الذي يتم إلغاءه أو سحبه من قبلنا،  صحيحا

. وسوف يتم توفتر كل سعر لك إلبرام التعامل معنا أو من خاللنا إل غاية مبلغ أساسي ال يتجاوز الحد األقىص  
ا
ي أول

أيهما يأب 

ي المحدد من قبلنا المنشور عىل 
وب  غ إليك موقعنا اإللكت 

ّ
  .أو المبل

ي نقوم بمنحها لك ربما تختلف عن األسعار أو مبالغ الحد األقىص المقدمة إل    3.3
تقر بأن األسعار ومبالغ الحد األقىص الت 

ّ أو   ها من دون إخطار.  ويحق لنا حسب تقديرنا المطلق ومن دون إخطار لك أن نغتر عمالئنا اآلخرين، وربما يتم سحبها أو تغيتر

 أو نرفض التداول بأي
ً
ناه أو نتوقف عن تقديم أية أسعار لبعض أو جميع المنتجات ولبعض أو جميع    نسحب فورا سعر نشر

 عند موافقتك عىل عرض سعري من طرفنا أو قدمت   تواري    خ التسليم
ا
ي أي وقت )مثال

بسعر معير  فنحن   امر أو تواري    خ تسوية ف 

 باالنزالق. ومع ذلك سوف نتبت  مقاربة    االمر ال نستطيع أن نضمن السعر الذي يتم فيه تنفيذ  
ً
. وتسىم هذه الحالة عموما

ا
فعال

 أخرى لصالحك(.  انسجاميه
ً
ي أحيانا

، وف 
ً
ي صالحنا أحيانا

 وكذلك سوف يعمل هذا االنزالق ف 

 والتعامالت ومراكز التداول المفتوحة  االوامر  .4

ونيا من خالل    االوامر يجب تقديم جميع    4.1 ي إلينا إلكت 
وب  ي الحاالت الطارئة وحسب تقديرنا    موقعنا االلكت 

)بالرغم من أنه ف 

  .المطلق نوافق عىل التعليمات من خالل الهاتف( ما لم يتم االتفاق عىل غتر ذلك

 عىل  4.2
ً
 حسب النموذج الذي نحدده بناء عىل تقديرنا المطلق.  االمر ربما نطلب تأكيدا

 والموافقة عليها من قبلنا. وال يمكن   اوامر أية    ال تصبح  4.3
ا
مقدمة لنا من قبلك أو نيابة عنك نافذة، إل أن يتم استالمها فعال

  .مستلمة من قبلنا إال بعد الحصول عىل موافقتنا الرصيحة امر او صفقةإلغاء أو سحب أو تعديل أية 

مات نعتقد بأنه تم تقديمها بشكل معقول أو ُيزعم بأنها مقدمة من  أو تعلي   امر يحق لنا الترصف نيابة عنك بناءا عىل أية    4.4

ي حول صحة  
أو التعليمات أو صالحية أو هوية أي شخص    االمر قبلك أو أي شخص آخر نيابة عنك من دون استفسار إضاف 

  .كهذا أو الذي قام أو ُيزعم بأنه قام بتقديمها

ي حالة  م  امر يحق لنا بناءا عىل تقديرنا أن نرفض أية    4.5
 أم جزئيا أو نرفض الترصف بعد استالمها. ومع هذا فق 

ً
نك، سواء كليا

قيامنا بذلك فسوف نبذل مساعينا المعقولة إلبالغك حول ذلك الرفض، سواء بذكر األسباب أم بدون ذلك، إضافة إل ذلك،  

ي حالة عدم استالمها من قبلنا، بطر   بأنه  امر يتم اعتبار أية  
ي ذلك  غتر مستلمة من قبلنا ف 

يقة ال يمكن معالجتها ألي سبب، بما ف 

نت بالموافقة عىل أو معالجة هذه التعليمات موقعفشل    .اإلنت 

ذ  ذلك االمر ملزمة بيننا بناءا عىل أحكام من قبلنا اتفاقية  االمر يمثل تنفيذ  4.6
ّ
 . المنف

ي   االوامر إجراءات إدخال  4.7
ي  ا موقعنمذكورة ف 

وب   .االلكت 

تقر بأنه بعد تنفيذ أي تعامل، فإنك مسؤول لوحدك عن عمل وإدامة االتصال بنا ومراقبة مراكز التداول المفتوحة وضمان    4.8

 بأنه بإمكاننا االتصال بك، وال نتحمل أية  
ً
ي ذلك فإننا ال نعطي ضمانا

ي حالة فشلك ف 
ي وقتها. أما ف 

إعطاء أية تعليمات إضافية ف 

 أية خسارة تم المعاناة منها )أو ُيدىع المعاناة منها( نتيجة ألي فشل من قبلك بعمل ذلك.   مسؤولية أو مساءلة تجاهك عن 

  .المقدمة وتاري    خ تقديمها االوامر توافق عىل االحتفاظ بسجالت مالئمة إلظهار طبيعة  4.9
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ي تقدمها لنا أو عدد أو قيمة مراكز التداول المفتوحة    االوامر يحق لنا حسب تقديرنا المطلق أن نطلب منك تحديد عدد    4.10
الت 

ي أي وقت و/أو نسمح لك فقط بالدخول إل تعامالت اإلغالق أو بإمكاننا إغالق أي مركز تداول أو أكتر أو إبطال  
ي تمتلكها ف 

الت 

  .ية تحديدات مراكز تداول قمنا بفرضهالضمان المحافظة عىل أ الصفقات

ي حالة وضعك  4.11
ي   لصفقةف 

ي حسابك ف 
)إيقاف الخسارة( وتم إيقافها بعد تكبدك للخسارة، فيجب عليك تغطية النقص ف 

تقديرنا. وإذا كنت عميل   نوافق عىل جدول وقت أطول حسب  ربما  يوم عمل واحد. ومع ذلك  فبإمكانك    بالتجزئةغضون 

ي الفقرة )االستفادة من  
ي المشار إليها ف  ف فربما نغطي هذه الخسائر 1.4حماية الرصيد السلتر ( أما إذا تم تصنيفك كعميل محت 

 من االتفاقية
ً
 وال تشكل جزءا

ً
ي ال تعتتر ملزمة تعاقديا

ي والت   )وفقا لترصي    ح سياساتنا المتعلقة بحماية الرصيد السلتر
ً
 أو جزئيا

ً
 .(كليا

ي فوق  بغض النظر عن أي بند م   4.12
ام دفع إضاف  وط مناقض لذلك، فسوف ال يكون لك أي الت   ي هذه االحكام والشر

ذكور ف 

 بخصوص  
ً
ي أودعتها أوليا

ما، إذا كان القانون أو التنظيم النافذ يمنع تسويق أو توزي    ع أو بيع    امر او صفقةأو يتجاوز األموال الت 

 . ي
ام دفع إضاف  ي يكون فيها هناك الت  

ي الظروف الت 
 منتج ما ف 

ي العرض السعري أو اإلشارة    4.13
التنفيذ بسبب خطأ طباىعي أو خطأ آخر ف  ي العرض السعري و/أو 

ي حالة وجود أخطاء ف 
ف 

ي حالة  
ي أرصدة حسابك. وف 

السعرية، فإننا سوف ال نتحمل المسؤولية أو المساءلة تجاهك عن األخطاء الناتجة عن ذلك ف 

فيح التنفيذ،  و/أو  السعري  العرض  ي 
ف  خطأ  إلغاء  وجود  لنا  أية    االوامر ق  وعمل  التداول  مراكز  وإغالق  التعامالت  وإبطال 

ي الفقرة "
ي ذلك بخصوص أي انزالق مشار إليه ف 

ي )ربما ف 
"(. ويتم حل  3.3تصحيحات أو تعديالت مالئمة عىل الحساب المعت 

ي ذلك  
ي العروض السعرية أو التنفيذ )بما ف 

  .االنزالق( من قبلنا حسب تقديرنا المطلقأية خالفات تنشأ عن مثل هذه األخطاء ف 

ال ماركتس    4.14 كة أدمتر األردن، غتر مسؤولة وال تتحمل المساءلة عن تصفية الطلبات الناشئة عن عدة عوامل،    ايه اس إن شر

ي قيمة العملة
ي فرق األسعار أو أجور المقايضات والتغتر ف 

ي ذلك من دون تحديد، التوسيع ف 
  .بما ف 

ي حالة    4.15
ي بالمقاصة المركزية أو منشأة التداول المتعددة أو أي نوع آخر من  ف 

م أو طرف مقابل معت 
ّ
قيام أي سوق منظ

 منها 
ا
أو الوكيل الوسيط" الذي يترصف بناءا عىل توجيه من قرار من السوق(   الوسيط "أو  بالسوق منصات التداول )ويسىم كال

 أو تم تعليقه عن العمل، فيحق لنا أن نقوم باتخاذ أي  أو الهيئة التنظيمية باتخاذ أي إجراء يؤثر عىل ال
ً
تعامل أو أصبح معشا

ي لكي يكون متفقا مع ذلك اإلجراء أو الحدث أو التخفيف من أية خسارة تم تكبدها  
إجراء نراه مناسبا حسب تقديرنا المنطق 

 عليك. أما إذا ق
ً
ام السوق أو الهيئة التنظيمية باالستفسار عن  نتيجة لذلك اإلجراء أو الحدث. ومثل هذا اإلجراء سيكون ملزما

 أي من تعامالتك فإنك توافق عىل التعاون معنا وتقديم المعلومات المطلوبة لنا بشكل شي    ع. 

5.   
ون     الموقع اإللكير

ي لغرض استخدام    5.1
وب  التابع لنا, يجب أن تطلب اسم مستخدم وكلمة ش )رمز الدخول( المخصص أو الموافق    الموقع االلكت 

ي عليه من قبلنا. ونعتتر استخدام رمز دخولك عىل أنه استخدام  
وب  من قبلك أو من قبل شخص آخر بعلمك    للموقع االلكت 

  .وموافقتك

 :فيما يخص رمز الدخول، تقر وتتعهد بما يىلي  5.2

5.2.1  
ا
  .عن شية واستخدام رمز دخولك تكون مسؤول

  .تقوم بتغيتر كلمة الش المستخدمة من قبلك بشكل نظامي  5.2.2

ال تكشف عن رمز دخولك إل أي أشخاص آخرين ألي غرض عىل اإلطالق ما لم تحصل عىل موافقة خطية مسبقة من   5.2.3

  .قبلنا

التعليمات والطلبيات    5.2.4 نعتمد عىل جميع  باستخدام رمز دخولك، من دون تحديد  ربما  المدخلة  األخرى  واالتصاالت 

ي المادة )
 بأية تعامالت ناتجة تم إبرامها أو مصاريف تم تكبدها نيابة عنك، و4عمومية ما هو مذكور ف 

ً
  (، وستكون ملزما
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ونية حسبما هو   5.2.5  وإرسال رسالة إلكت 
ً
 عن طريق االتصال بنا هاتفيا

ً
ي    تقوم بإبالغنا فورا

نت ف  ي موقعنا عىل اإلنت 
مذكور ف 

  .حالة علمك بأي فقدان أو شقة أو الكشف لطرف ثالث أو أي استخدام غتر مفوض به لرمز دخولك

بأن    5.3 الذين سمحت أنت لهم    موقعتقّر  لنا مقدم لغرض استخدامه من قبلك فقط أو من قبل اآلخرين  التابع  نت  اإلنت 

نت نيابة عنموقع الستخدام    .كاإلنت 

ي حالة اعتقادنا بأن رمز دخولك يتم استخدامه من دون معرفتك من قبل أشخاص غتر مفوضير     5.4
ي حالة قيامك بإبالغنا أو ف 

ف 

من دون  الموقع  أو تم الكشف عنه من قبلك إل أشخاص آخرين من دون موافقتنا، فيحق لنا تعليق أو إنهاء حقك باستخدام  

 سابق إنذار. 

وال نتحمل المساءلة تجاهك عن أية خسارة أو مسؤولية أو تكلفة مهما كانت ناشئة عن أي استخدام  نحن غتر مسؤولير     5.5

    موقعغتر مفوض به لرمز دخولك أو  
ا
ئ ذمتنا )مثال نت. وسوف تتحمل المسؤولية وتعوضنا عند الطلب وتحمينا وتتر اإلنت 

والمسؤوليات الخسائر  جميع  عن  الطلب(  عند  لنا  وتسدد   
ا
مسؤول واإلجراءات    تكون  والدعاوى  والمالحقات  واألحكام 

أو تقصتر من قبل أي شخص يستخدم   الناتجة عن أي عمل  أو  الناتجة من  ار والتكاليف  نت    موقعوالمطالبات واألض  اإلنت 

 من قبلك أم ال
ً
  .باستخدام رمز دخولك، سواء كان االستخدام مفوضا

أو    5.6 بإدخال  المطلق  تقديرنا  نقوم حسب  واألمربما  المستخدم  تعريف  من  إضافية  ّ  اطلب مستويات  نغتر ربما  ن. كذلك 

ك عن أية إجراءات جديدة تنطبق عليك بأقرب وقت ممكن ي أي وقت وسوف نختر
  .إجراءاتنا األمنية ف 

نت متوفر )  موقعإن    5.7 ي اليوم من االثنير  إل الجمعة بتوقيت لندن. وتتوفر المزيد من التفاصيل حول  24اإلنت 
( ساعة ف 

ي 
ة يكون فيها   موقعأوقات العمل ف  نت. ولغرض تجنب الشك، فإننا ال نتحمل أية مسؤولية أو مساءلة تجاهك عن أية فت  اإلنت 

 )خالل هذه الساعات  موقع
ً
نت غتر متوفرا  أو غتر ذلك(. اإلنت 

تيبات األمنية بخصوص    موقعأنت لوحدك مسؤول عن تقديم وإدامة أية معدات تستخدمها للدخول إل    5.8 نت والت  اإلنت 

تيبات المالئمة مع أي موّرد اتصاالت أو عندما يتم تقديم دخول   نت من خالل خادم طرف    لموقع ذلك وعمل جميع الت  اإلنت 

ورية لذلك   كة تحافظ أو    موقعالطرف الثالث لغرض الحصول عىل دخول  ثالث أية متطلبات ض  نت. ال نحن وال أية شر اإلنت 

ص أو تزّود خدمات لنا فيما يتعلق  
ّ
ل أو تملك أو ترخ

ّ
نت )  بموقعتشغ ( نقوم بإصدار أي تعهد أو كفالة مزودي الخدمةاإلنت 

نت أو   بموقع بخصوص توفر أو استخدام أو مالئمة أو غتر ذلك متعلق    ال نحن وال أي    اإلنت 
ا
أية معدات أو ترتيبات كهذه )مثال

طرف ثالث نستخدمه يتحمل المسؤولية أو المساءلة تجاهك عن هذه األمور(. وألننا ال نتحكم بقوة اإلشارة أو استقبالها أو  

ع مسؤولير   لسنا  فإننا  روابطه،  موثوقية  أو  ثالث  أي طرف  معدات  أو  معداتك  شكل  أو  نت  اإلنت  عتر  ي  انتقالها 
ف  الفشل  ن 

ااالتصاالت أو االنقطاعات أو  نت موقععندما تدخل إل  تالتأختر نت عن طريق شبكة اإلنت    .اإلنت 

ي ذلك    5.9
ية، بما ف  ي المسؤولية التقصتر

ي العقد أم ف 
لغرض تجنب الشك، ال نتحمل أية مسؤولية أو مسائلة تجاهك )سواء ف 

ي البث أو األخطاء الفنية ِأو 
ي منه نتيجة لألخطاء ف 

 الخسائر أو النفقات أو ما شابه ذلك( ربما تعاب 
ا
ر )مثال اإلهمال( عن أي ض 

ي الشبكة أو المنع المتعمد للدخول من قبل طرف  سوء التوظيف أو التدخل غتر القا
ي معدات الشبكة والتحميل الزائد ف 

ي ف 
نوب 

 عن جميع  
ا
نت. وتكون مسؤول نت أو االنقطاعات أو األعطاب األخرى لمزودي خدمة اإلنت  ي لإلنت 

  االوامر ثالث أو السوء الوظيق 

 بشك  موقعالمدخلة نيابة عنك عتر  
ا
نت، وكذلك تكون مسؤول تعامالت   ل كامل وتتحمل المساءلة تجاهنا عن تسوية أيةاإلنت 

 أو غتر متوفر بسبب مثل هذه األخطاء   موقعناشئة عن مثل هذا االستخدام. وتقر بأن الدخول إل 
ً
نت ربما يكون متحددا اإلنت 

ي النظام، ويحق لنا من خالل إصدار إخطار بأن نقوم بتعليق الدخول 
نت لهذا السبب لموقع ف    .اإلنت 

ي حالة وجود فايروسات أو تسلالت أو حزم برمجيات أو أمور مشابهة   5.10
سوف ال نتحمل المسؤولية أو المساءلة تجاهك ف 

ي معداتك أو نظامك عتر  
نت أو أية برمجيات مقدمة من قبلنا لك لتمكينك من استخدام    موقع ف  يطة    موقعاإلنت  نت، شر اإلنت 

  .أية تدخالت كهذه أن نكون قد أخذنا الخطوات المعقولة لمنع

ي أو شبكتنا.    5.11 ي نظامنا الحاسوبر
تضمن عدم إدخال أي فايروسات حاسوبية أو تسلالت أو حزم برمجيات أو أشياء مشابهة ف 

ئ ذمتنا عن أية خسائر تتكبدها ناشئة عن أي إدخال كهذا  وتعوضنا عند الطلب وتحمينا وتتر
ا
 .وتكون مسؤول
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المسؤولية أو المساءلة تجاهك عن أي إجراء يتم اتخاذه أو أية تعليمات صادرة من قبل سوق ما أو  سوف ال نتحمل    5.12

 مؤسسة مقاصة أو هيئة تنظيمية. 

 إل حصول موقف تكون فيه األسعار المعروضة عىل    5.13
ً
نت وأخطاء التغذية السعرية أحيانا ي ربط اإلنت 

ات ف  تؤدي التأختر

نت ال تعكس بالضب   موقع ات واألخطاء فإننا اإلنت  ي حالة حدوث مثل هذه التأختر
ي ذلك الوقت. فق 

ط أسعار السوق السائدة ف 

ورية أو تعديالت عىل الحساب  نحتفظ بحق إلغاء الطلبيات وإبطال التعامالت وغلق مراكز التداول وإجراء أية تصحيحات ض 

  .ذي الصلة

ي  موقع يجب أن ال تقوم باستخدام   5.14
وب  ي األمور التالية: أو تسمح   االلكت 

 باستخدامه ف 

األنظمة    5.14.1 ذلك  ي 
ف  )بما  األردنية  المالية  األوراق  هيئة  أنظمة  أو  األنظمة  أو  قضائية(  أية والية  ي 

)ف  قوانير   أية  النتهاك 

  .المتعلقة باإلساءة للسوق( أو أية سلطات تنظيمية تكون أنت أو نحن خاضعير  لها

ي ذلك، من    5.14.2
ي  الدون تحديد، نشر معلومات عىل  بأية طريقة )بما ف 

وب  عندما تكون هذه الوسيلة متوفرة( موقع االلكت 

امات الشية أو غتر قانونية   .تشوي  هية أو فاحشة أو بذيئة أو مشينة أو تهديدية أو تخرق أية حقوق ملكية فكرية أو تخرق الت  

ي آخر أو عمل أي ترصف ي  5.14.3 وس برمجيات أو برنامج تخريتر ر  إدخال فتر ي  بؤدي إل إلحاق ض 
وب  أو عدم موقع االلكت 

ه لكي يستخدمه اآلخرون   .توفتر

ونيةالتماس أو تشجيع مواقع    5.14.4 ي  الأخرى لتأطتر أو عمل رابط نص مدمج مباشر مع    الكت 
وب  لحصول  من دون ا موقع االلكت 

 عىل موافقة خطية مسبقة، أو

 .تخرق هذه االتفاقيةبأية طريقة غتر مفوض بها من قبلنا أو   5.14.5

ي  ال نسمح باستخدام   5.15
وب  نت أو أي استغالل  الموقع االلكت  ي اإلنت 

ات ف  إلجراء نشاط متاجرة غتر عادل أو استغالل التأختر

نت، أو بأية وسيلة أخرى   ي ذلك اإلنت 
 نشر معلومات سوق خاطئة أو مضللة عتر وسائل اإلعالم، بما ف 

ا
ء )مثال آخر أو سلوك مسي

ي يمكن أن تؤثر بشكل عكسي عىل التداول العادل والمنظم تهدف إل
 تحريك سعر منتج ما أو الملكية المتعلقة به أو قيمته( والت 

ي  موقعلل
وب   .   االلكت 

ي  نقوم بشكل نظامي بنشر تحديثات عىل    5.16
وب  تتعلق بالنظام والسمات المتوفرة للعمالء وكذلك المعلومات  الموقع االلكت 

بقراءة هذه   . وتتعهد  ي
وب  اإللكت  بريدك  إل عنوان  المعلومات  ربما نرسل  بخدماتنا. كذلك  المتعلقة  والتعليمات والتحذيرات 

 بشكل نظامي مع هذه المعلومات وإبالغنا    المعلومات 
ً
ي حالة عدم موافقتك  عند إصدارها أو استالمها وأن تكون متأقلما

 ف 
ً
فورا

  .عىل هذه المعلومات

استخدام    5.17 لتتمكن من  )الجهاز(  نظام مالئم  أو  آلية  أو  الحصول عىل واستخدام جهاز  المسؤولية عن  الموقع  تتحمل 

ي 
وب  وسات، حيث ربما نطلب  االلكت  كيب واالستخدام الصحيح ألي برنامج كشف/ مسح عن الفتر . كذلك فأنت مسؤول عن الت 

  .ذلك من وقت آلخر

ي يجب عليك القيام بما يىلي عند استخدام   5.18
وب   :الموقع االلكت 

ي ضمان إدامة جهازك بشكل جيد ومالئم الستخدامه مع   5.18.1
وب    .الموقع االلكت 

ي قم  5.18.2
ي المتطلبات الت  ورية للتأكد من أن جهازك يلتر

ها ض  ي نعتتر
نا بإصدارها  إدارة االختبارات وإبالغنا بالمعلومات الت 

  .لك من وقت آلخر

وسات عىل أساس نظامي  5.18.3  .إجراء تدقيقات حول عدم وجود الفتر

 عن أي دخول غتر مفوض به    5.18.4
ً
ي  لإبالغنا فورا

وب  أو أي تعامل غتر مفوض به أو تعليمات تعرفها أو تشك لموقع االلكت 

  تك، وفيها وإيقاف ذلك االستخدام غتر المفوض به إذا كان تحت سيطر 
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ي  عدم ترك الجهاز من دون مراقبة، وهو الذي دخلت منه إل    5.18.4
وب  أو تدع أي شخص آخر يستخدم الجهاز الموقع االلكت 

ي إال بعد إغالق 
وب   .   الموقع االلكت 

ي    5.19
ف  وسي  أو فتر ي 

مادي، سواء وظيق  لعطب  ي حالة مالحظتك 
ي  ف 

وب  االلكت   عن ذلك  الموقع 
ً
فورا إبالغنا  فيجب عليك 

 عن استخدام  
ً
وسي وأن تتوقف تماما ي أو الفتر

ي  العطب أو السوء الوظيق 
وب  إل أن تحصل عىل موافقة من قبلنا  الموقع االلكت 

  .باستئناف االستخدام

لقة باالبتكارات وحقوق النشر والتصاميم والعالمات التجارية وأية حقوق ملكية فكرية أخرى )سواء  جميع الحقوق المتع  5.20

ي بمسجلة أم ال( ومتعلقة 
وب  تبق  ملكية لنا أو للجهات المرخصة من قبلنا. ويجب أن ال تقم بنسخ أو التدخل أو الموقع االلكت 

ي  الموقع االلكت  العبث به أو تغيتر أو تعديل أو تحوير  
 من قبلنا.  وب 

ً
أو أي جزء أو أجزاء منه ما لم يتم السماح لك ضاحة خطيا

ي  كذلك يجب عليك عدم القيام بإلغاء أو تأليف أو تفكيك  
وب  أو تحرض عىل القيام بمثل هذه األمور أو السماح  الموقع االلكت 

ي  مل أية نسخة من  بالقيام بها، إال إذا ما كانت هذه األفعال مسموح بها بالقانون. ويجب أن يتم ع
وب  نيابة عنك  الموقع االلكت 

وإخطارات   النشر  التجارية وحقوق  العالمات  بأن  تضمن  أن  ويجب  االتفاقية.  هذه  وط  أحكام وشر مراعاة  مع  للقانون  وفقا 

ي حالة استالمك ألية بيانات أو معلومات أو برمجي
ات  الحقوق المتحددة لجميع المرخصير  معاد استنساخها عىل أية نسخ. وف 

ي  عتر  
وب   وأن ال تقوم باستخدام  الموقع االلكت 

ً
 لالتفاقية، فيجب عليك إبالغنا بذلك فورا

ً
غتر تلك المسموح لك باستخدامها وفقا

مجيات بأية طريقة مهما كانت    .هذه البيانات أو المعلومات أو التر

ي ربما نقوم بتعليق أو سحب  5.21
وب     بشكل دائم من خالل إرسال إخطار خطي معقول لك.   الموقع االلكت 

ق أو نسحب بشكل دائم قدرتك عىل استخدام    5.22 
ّ
ي  يحق لنا من طرف واحد وبنفاذ فوري أن نعل

وب  أو أي جزء  الموقع االلكت 

 لتقديرنا وبنية صادقة. وربما ن
ً
 أو ُينصح به استنادا

ً
وريا  عند عدم  منه من دون سابق إنذار إذا ما رأينا ذلك ض 

ا
قوم بذلك مثال

 امتثالك ألي قانون نافذ أو تنظيم أو خرقك ألي من بنود هذه االتفاقية. 

 الحسابات  وكشوفاتتأكيد التعامالت  .6

تنفيذ    6.1 بعد  نقوم  التداول  ل  الصفقاتسوف  ذلك  بالتأكيد عىل  ي  عتر  حسابك 
وب  االلكت  ي  الموقع 

وب  اإللكت  يد  التر عتر  أو 

ي القيام بذلك سوف ال يؤثر عىل    العمل( بحلول أو قبل حلول يوم  التأكيد)
التالي الذي يعقب التنفيذ، ومع ذلك فإن الفشل ف 

 صحة التعامل. 

ي  سوف ننشر التفاصيل حول مراكز تداوالتك ونشاط حسابك عتر    6.2
وب  ي أول يوم من  الموقع االلكت 

ي ف 
وب  يد اإللكت  أو عتر التر

ال الشهر  الرب  ح والخسارة وأية معلومات أخرى  كل شهر عن نشاط  التأكيدات وبيانات  الحساب  . وتتضمن معلومات  ي
ماض 

سوية   )وتسىم  األنظمة  اعتبار  ويتم  األردنية.  المالية  األوراق  هيئة  قبل  من  الحسابمطلوبة  معلومات  بمعلومات  ونشر   )

ي  الحساب عتر  
وب  ي عىل أنها تسليم للتأكالموقع االلكت 

وب  يد اإللكت  يدات وتصاري    ح الحساب. ويحق لنا بناءا عىل تقديرنا  أو التر

بنسخة ورقية. وتعتتر معلومات   تأكيد  بأننا غتر ملزمير   ي أي وقت وتوافق 
أية معلومات حساب ف  أو تعديل  المطلق سحب 

ي  الحساب المنشورة عتر  
وب  ي )إال إذا ما كانت غتر صحيحة بشكل واضح( عىل أنالموقع االلكت 

وب  يد اإللكت   عىل  أو التر
ا
ها دليال

ي ذلك عن طريق  
اض مؤكد خطيا )بما ف  اض عليها فور استالمها بموجب اعت  ي حالة عدم االعت 

تعامالتك وتكون ملزمة عليك ف 

ي كل األحوال( يوم عمل واحد بعد نشر معلومات  
ونية المشابهة( عىل أن ال يتجاوز ذلك )ف  ي أو الوسائل اإللكت 

وب  يد اإللكت  التر

ي  الموقالحساب عىل 
وب  . ع االلكت  ي

وب  يد اإللكت   أو عتر التر

ونية.   .7  الموافقة عىل االتصاالت اإللكير

ونية، ويتم اعتبار االتصاالت المرسلة عتر    7.1
ي  توافق عىل إجراء االتصاالت عتر وسائل اإلعالم اإللكت 

وب  يد  الموقع االلكت  أو التر

ي القانون النافذ.  
 إل النطاق المسموح به ف 

ً
 وخطيا

ً
ي بأن يكون االتصال موقعا

ي أي متطلب قانوب  ي عىل أنها تلتر
وب   اإللكت 

 الهامش   .8
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لنا وتحتفظ لدينا بمبلغ مالي كتأمير  عن مسؤولياتك تجاهنا، سواء الفعلية أم المستقبلية أم الطارئة أو    يجب أن تقدم  8.1

( المطلق )المسؤولياتالمحتملة  الذي نطلب وبناء عىل تقديرنا  النموذج  بالمبلغ أو حسب  نغتر متطلبات  الهامش(  ( وربما 

مسؤو  ومن  وقت.  أي  ي 
ف  الهامش  فروقنا  هذا  متطلبات  لدى  ليتك ضمان  األوقات  جميع  ي 

ي  ف 
وب  االلكت  يخص  الموقع  فيما 

 المنتجات المتنوعة.  

 إن لم    عىل الهامشجب تلبية أية متطلبات  ي  8.2
ً
 للعملة والوقت الذي يتم تحديده )بناء عىل تقديرنا المطلق( أو فورا

ً
استنادا

أو أية    حسب شكل النقد   الهامشالمطالبة بفروقات أخرى. ويجب تقديم    لمالي ا بالهامش  ك تحديد. وال تعيق المطالبة  يتم هنا

 .  بالتجزئةأشكال أخرى نوافق عليها. وإذا كنت عميل 
ً
 فيجب أن تكون الفروقات نقدا

ي جميع األوقات حول استالم وإيصال المعلومات المتعلقة بالفروقات. أم  8.3
تيبات لدينا ف  ا  تتحمل المسؤولية عن إدامة الت 

 ويحق لنا ممارسة  
ً
ي الوقت المطلوب فربما نغلق مراكز تداوالتك المفتوحة أوتوماتيكيا

ي حالة فشلك بتقديم الفروقات لنا ف 
ف 

 للفقرة )
ً
 ( أدناه.  20حقوقنا وفقا

 عن مسؤوليات  الهامشتدفع لنا جميع تكاليف    8.4
ً
 مستمرا

ً
ك بموجب  المقدمة من قبلك لنا بموجب االتفاقية باعتبار ذلك تأمينا

ي ذلك بموجب أي تعامل من وقت آلخر متحكم به عن طريق هذه االتفاقية( ما لم يتم الموافقة عىل  
 لالتفاقية )بما ف 

ً
أو وفقا

 غتر ذلك من قبلنا.  

ي نطلبها بشكل معقول إلتمام مصلحتنا التأمينية بالشكل   8.5
توافق عىل تنفيذ الوثائق اإلضافية واتخاذ الخطوات اإلضافية الت 

 المضبوط وتسجيلنا كمالكير  أو حاصلير  عىل سند ملكية الفروقات وتأمير  المسؤوليات وتمكيننا من ممارسة حقوقنا.  

8.6   .
ً
 ال يحق لك سحب أو استبدال أية ملكية خاضعة لمصلحتنا التأمينية ما لم نوافق عىل ذلك مسبقا

ي حالة إنهاء االتفاقية، فسوف نكون غتر    8.7
ي حالة وجود مطلوبات مستحقة أو ربما  ة فروقات نقدية  ملزمير  بتسديد أيف 

ف 

اماتنا تجاهك فنقوم بتطبيق طريقة   الهامش تكون مستحقة عليك لصالحنا. ولغرض تحديد مبالغ   النقدية أو مطلوباتك والت  

ي ذلك األحكام حول التحركات المستقبلية لألسواق وقيمها( حسبما نراها مالئمة ومنسجمة مع القانون النافذ.  
 )بما ف 

 وتعليمات التبييت والتعويضتاري    خ التسوية  .9

9.1    
ً
، ونقوم بتحميلك رسوما

ً
ي نهاية كل يوم عمل خاضعة للتجديد أوتوماتيكيا

ربما تكون جميع مراكز التداول المحتفظ بها ف 

ي  
ي نقوم بتحميلها عليك ف 

ي يتم تجديدها. ويتم نشر الرسوم الت 
ي فيما يتعلق بكل مركز من مراكز التداول هذه الت 

وب   . الموقع االلكت 

ي حالة عدم وجود تعل  9.2
ي وقتها من قبلك، فإنك توافق عىل أنه لغرض حماية مصلحتك ومصلحتنا فإننا  ف 

يمات واضحة وف 

ي نهاية كل يوم عمل، بإغالق أي مركز 
تداول وتجديد وتعويض    مفوضون، بموجب تقديرنا المطلق وعىل حسابك الخاص ف 

أو ع تعويض  تعامالت  منها وإبرام  أي  أو  المفتوحة،  األخرى  التداول  بموجب  جميع مراكز  نيابة عنك  التسليم  استالم  أو  مل 

ي تلك الظروف. 
ي نراها معقولة ف 

وط والطرق الت   الشر

 

المنطبقة    9.3 الضمنية  أو  الفعلية  المنتجات  أو  االستثمارات  من  ألي  التسليم  تيب  بت  نقوم  ال  فإننا  الشك  تجنب  لغرض 

ي ذلك أية عملة أجنبية( إال إذا رأينا ذل 
 لعمل ذلك.  والمرتبطة بأي منتج )بما ف 

ً
 أو إذا ما وافقنا عىل غتر ذلك معك خطيا

ً
وريا ك ض 

الناتجة المقيدة   ونتيجة لذلك فسوف يتم إغالق أية مراكز تداول مفتوحة )إن لزم األمر( وكذلك إغالق األرباح أو الخسائر 

تيبات صادرة من قبلنا.    لحسابك الدائن أو عىل حسابك المدين لدينا ما لم تكن هذه الت 

 أموال العميل .10

 .  بالتجزئة( عىل العمالء 10تنطبق المادة )  10.1
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ي حساب لدينا أو لدى بنك موافق عليه من قبلنا، وسوف يتم فصله    10.2
سوف يتم االحتفاظ ِبأية أموال مستلمة من قبلنا ف 

 ألنظمة هيئة األوراق المالية األردنية حول أموال العميل. وربم
ً
ا يتم تجميع أموالك مع أموال العمالء  عن أموالنا الخاصة بنا وفقا

ي حساب شامل ما لم يتم االتفاق عىل غتر ذلك خطيا بيننا. 
 اآلخرين ف 

ي نحتفظ بها. وبإبرامك لهذه االتفاقية، فأنت تقر بالتنازل عن أي حق    10.3
سوف ال ندفع فائدة لك عىل أي من أموالك الت 

 ألنظمة هيئة األ
ً
 وراق المالية األردنية أو غتر ذلك. فائدة عىل هذه األموال استنادا

ي    10.4
ي بنوك واقعة خارج المملكة األردنية الهاشمية، ويكون النظام القانوب 

ي تدفعها لنا ف 
ربما نقوم باالحتفاظ باألموال الت 

ي حالة اإل 
ي المملكة األردنية الهاشمية، ولذلك فق 

 عن ذلك المطبق ف 
ً
عسار أو أي  والتنظيىمي المنطبق عىل تلك البنوك مختلفا

ي  
فشل مشابه للبنك فإن أموالك سوف يتم التعامل معها بشكل مختلف عن التعامل المنطبق لو كانت األموال محتفظ بها ف 

المملكة األردنية. وال نتحمل أية مسؤولية أو مساءلة تجاهك عن إعسار أو ترصفات أو إهمال أي بنك أو طرف ثالث يحتفظ  

 باألموال بموجب هذه المادة. 

ي ذلك   10.5
ي حسابك )بما ف 

يتم تحديده من   ضافة( إل ومن العملة األجنبية بسعر الهامشنحن مفوضون بتحويل األموال ف 

ي مثل هذه الظروف عن أية خسارة 
قبلنا عىل أساس أسعار السوق السائدة. ولن نكون مسؤولير  وال يتم مساءلتنا تجاهك ف 

لتغطية   المطلوبة  األموال  هذه  لتحويل  فقط  مساعينا  أفضل  نستخدم  سوف  أننا  من  )بالرغم  اإلجراء  لهذا  نتيجة  تتكبدها 

 ت الصلة(. المطالبات بخصوص التعامالت ذا

امات مستحقة لنا منك وواجبة الدفع لنا، فسوف نقوم بإيقاف مقدار من المال المحتفظ به نيابة    10.6 عندما تكون هناك الت  

نقوم   بأن  وتوافق  العميل.  بأموال  المتعلقة  األردنية  المالية  األوراق  هيئة  ألنظمة   
ً
وفقا امات  االلت   تلك  لمبلغ  مساوي  عنك 

امات المستحقة والواجبة الدفع لنا. وألغراض هذه المادة    باستخدام ذلك المقدار  من المال لإليفاء بجميع أو جزء من هذه االلت  

 وواجبة الدفع من دون سابق إنذار أو مطالبة من طرفنا عندما تكون مستحقة 10)
ً
امات مستحقة فورا ( تصبح أي من هذه االلت  

 عليك أو نيابة عنك.  

 استخدام األموال المحتفظ بها لإليفاء بجميع أو جزء من المطلوبات المستحقة عليك.  توافق عىل منحنا الحق ب  10.7

ي حالة عدم وجود نشاط تداول عىل أي من حسابات تداولك لمدة )  10.8
 من آخر تداول وتبدأ من  24ف 

ً
 )نافذة اعتبارا

ً
( شهرا

ي قائمة أ
( فسوف يتم فرض رسم عدم نشاط كما هو محدد ف 

ً
سعارنا. وسوف يتم خصم الرسوم عىل أساس  ذلك اليوم فصاعدا

تداول غتر فعال   يتم فرضها عىل كل حساب  بأنه سوف  ي لحسابك )حساباتك(. ونرجو مالحظة  إيجابر شهري من أي رصيد 

منفصل. وللتوضيح فسوف يتم خصم الرسوم عىل أساس الحساب وليس عىل أساس الزبون. وقبل البدء بخصم الرسوم من  

ي حساب )حسابات( التداول  رصيدك )أرصدتك( فسوف
نحاول بشكل معقول االتصال بك بخصوص أية أموال محتفظ بها ف 

ي جميع األوقات. 
التابعة لك إلبالغك بفرض الرسوم. نرجو مالحظة بانك مسؤول عن دقة عنوان االتصال الذي قدمته لنا ف 

ي حالة عدم امليف عىل حساب تداولك غتر النشيط  وسوف ال نقوم بتحميل تكا
. وسوف ال يكون حساب  ف  ي تالكك لرصيد إيجابر

ي أقل من رسوم عدم النشاط الشهرية، فسوف نخصم كامل المبلغ    من الصفر. ومع ذلك إذا كان رصيدك اإليجابر
تداولك أدب 

ي رصيد حساب )حسابات( تداولك. وسوف يتم أرشفة جميع حسابات التداول غتر الفعالة 
ي لألموال المحتفظ بها ف 

المتبق 

ي يصل رصيدها إل صفر. أما إذا تختار إعادة تنشيط حساب تداولك من خالل المتاجرة  24كتر من )لمدة أ 
 أو تلك الت 

ً
( شهرا

ي حالة  
. وف 

ً
ي حدث فيه خصما

مرة أخرى، فسوف يتم التسديد إل حسابك رسوم عدم النشاط لغاية الثالثة أشهر السابقة الت 

  أساس الحساب.  تأهلك ألي من هذه التسديدات فسوف يتم ذلك عىل 

 ائدة عىل مراكز التداول المفتوحةاألرباح والخسائر وأجور الف .11

ي حسابك الدائن أية أرباح لمراكز التداول المفتوحة المحتفظ بها من قبلك والتقييد عىل  
ة ألخرى بالتقييد ف  سوف نقوم من فت 

ي 
ي حسابك المدين أية خسائر أو فوائد أو تعديالت أرباح أو رسوم يتم تكبدها كما هو موصوف ف 

وب   . الموقع االلكت 

 الرسوم واألجور .12
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ي    12.1
ي  يجب أن تدفع لنا رسوم وأجور حسب األسعار المنشورة ف 

وب  )والمبلغة من قبلنا لك من وقت آلخر(.  الموقع االلكت 

 للفقرة )
ً
( إضافة إل ذلك،  9.1ويتضمن ذلك أجور التعامل والفائدة واألجور المتعلقة بالتجديد األوتوماتيكي لمراكز تداولك وفقا

   ا لك يتم تكبدها نتيجة لبنود خدماتنا لك.  يجب أن تدفع أية أجور أخرى نذكره

تقر وتوافق بأنه عندما نقوم بخصم التعديالت والعموالت والرسوم األخرى المتنوعة من حسابك، فإن هذه الخصومات    12.2

ي الحساب الذي يتم استخدامه مقابل متطلبات 
تخضع  أعاله(.  8.1)انظر الفقرة   الهامش ربما تؤثر عىل مبلغ حقوق الملكية ف 

 للفقرة )
ً
( إذا كان خصم العموالت والرسوم واألجور األخرى يؤدي إل وجود رصيد غتر  20.2مراكز تداولك إل التصفية استنادا

ي لتلبية متطلبات 
 .  الهامشكاف 

ي حال 12.3
 وعمولة وفائدة غتر مالية إل أو من أي شخص بخصوص خدماتنا لك. فق 

ً
ة  تقر وتوافق بأن نعمل أو نستلم رسوما

 انطباق ذلك عليك فسوف نقدم لك معلومات منفصلة بخصوص هذه الرسوم والعمولة أو الفائدة غتر المالية.  

. ويتم خصم أية مبالغ مستحقة لنا من قبلنا   12.4
ً
يتم اعتبار جميع الرسوم واألجور عىل اعتبارها مستحقة وواجبة الدفع فورا

ي حالة الدفع المتأخر من طرفك فسوف  من إيرادات أي تعامل أو تقييدها عىل  
الجانب المدين لحسابك )حساباتك( لدينا. أما ف 

ي معلومات الحساب. 
 تحمل المبالغ المتجاوزة االستحقاق فائدة بسعر نحدده بشكل معقول حسبما يتم إبالغه لك ف 

ي    12.5
ي توافق عىل دفع رسوم تحويل كما هي محددة من قبلنا ومتوفرة ف 

وب  ي حالة بأنه عند إنهاء االتفاقية   الموقع االلكت 
ف 

 تطلب منا تحويل األموال المتعلقة بحسابك إل مؤسسة أخرى. 

ي أية عملة إل أية عملة أخرى حسبما نحددها من وقت    12.6
ألغراض أي حساب لألموال فنقوم بتحويل المبالغ المقّيمة ف 

ي وقت حساب تلك األموال حسبما نختاره
 . آلخر، وبالسعر السائد ف 

ي يكون فيها ذلك المبلغ متوجب الدفع،    12.7
اماتك بعملة غتر تلك الت   

داد أي مبلغ متعلق بأي من الت  إذا استلمنا أو قمنا باست 

ي ذلك  
ئ ذمتنا من أية تكلفة )بما ف   وتعوضنا عند الطلب وتتر

ا
 لحكم اية محكمة أو غتر ذلك، فسوف تكون مسؤول

ً
سواء استنادا

ي تكبدناها نتيجة الستالم ذلك المبلغ بعملة غتر العملة المستحقة. تكاليف التحويل( والخس 
 ارة الت 

 لحاتضارب المص .13

 معك أو لصالحك، فإننا أو مدرائنا ومسؤولينا وموظفينا ووكالئنا وكياناتنا التابعة    13.1
ا
م تعامال يجب أن تدرك بأنه عندما نتر

  
ً
ي حالة  بالمشاركير  )وتسىم جماعيا

. وف  ي
( أو مزودي الخدمة لدينا مصلحة أو عالقة أو ترتيب مادي فيما يخص التعامل المعت 

 لسياسة تضارب المصلحة المتبعة من نشوء تضارب المصلحة هذا فسوف نع
ً
مل عىل حله بطريقة نعتقد بأنها لصالحك وفقا

 قبلنا )والتعديالت عليها من وقت آلخر( )سياسة تضارب المصلحة(. 

نت:    لح اتتوفر كامل التفاصيل حول سياسة تضارب المص  13.2 وهذه    www.admiralmarkets.comعىل موقعنا عىل اإلنت 

امات علينا ال نرغب بها، سواء بموجب  هي سياسة فقط وال ت  أو تفرض أية الت  
ً
 من االتفاقية وليست ملزمة تعاقديا

ً
شكل جزءا

 االتفاقية أم أنظمة هيئة األوراق المالية األردنية.  

 المسؤولية والخسائر .14

ة    14.1 المباشر الخسائر  جميع  عن   
ً
خطيا ذلك  نطلب  عندما  والمساءلة،  المسؤولية  والنفقات تتحمل  والتكاليف  ار  واألض 

ة) المباشر فرصة  الخسائر   خسارة 
ا
)مثال المشابهة  امات  وااللت   والنفقات  والتكاليف  ار  ة واألض  المباشر الخسائر غتر  ( وجميع 

ةالكسب( ) المباشر ي ذلك  الخسائر غير 
نتيجة الستخدامك لخدماتنا )بما ف  أو أي من مشاركينا  نتكبدها نحن  ي 

الت  الموقع  ( 

ي االلكت  
ة أو  وب  ي االتفاقية. ومع ذلك ال تتحمل المسؤولية أو المساءلة تجاهنا عن أية خسائر مباشر

وط ف  ( أو خروقك ألية شر

ة )وتسىم سوية   نا  بالخسائرغتر مباشر ي نتكبدها إل النطاق الذي يكون فيه السبب هو خرقنا لالتفاقية أو إهمالنا أو تقصتر
( الت 

   المتعمد أو احتيالنا.  
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ي    ال   14.2
ة الت  نتحمل نحن وال أي من مشاركينا أية مسؤولية أو مساءلة تجاهك تحت أية ظروف عن الخسائر غتر المباشر

 تتكبدها.  

ي منحتنا   14.3
 للتعليمات والسلطة الت 

ً
 لالتفاقية باستخدام المهارة المعقولة والعناية المثابرة ووفقا

ً
سوف نقوم بواجباتنا وفقا

إننا أو مشاركينا سوف ال نتحمل أية مسؤولية أو مساءلة عن خسائرك الناشئة عن توريد خدماتنا لك  إياها. وطالما نقوم بذلك ف

  
ً
ة تتكبدها ألننا لم نقم بواجباتنا وفقا  لالتفاقية. ومع ذلك نتحمل المسؤولية والمساءلة تجاهك عن أية خسارة مباشر

ً
أو وفقا

 ألية تعليمات معقولة وصحيحة وسلطة منحتنا إياها أو إل النطاق الذي    لالتفاقية بالمهارة المعقولة والعناية والمثابرة أو 
ً
وفقا

نا المتعمد أو احتيالنا.   ة ناتجة عن تقصتر  تكون فيه هذه الخسائر المباشر

ام بموجب االتفاقية   14.4 ي أداء أي الت  
ي األداء أو الفشل ف 

ال نحن وال أنت مسؤولير  تجاه بعضنا البعض اآلخر عن أي تأخر ف 

ي  
 بما ف 

ا
 عن أحداث أو ظروف أو أسباب خارج نطاق سيطرة الطرف المتأثر المعقولة )فمثال

ً
إذا كان هذا التأخر أو الفشل ناتجا

امات.   ألداء هذه االلت  
ً
 مطلوبا

ً
 زمنيا

ً
ي هذه الحالة يتم منح الطرف المتأثر تمديدا

 ذلك األعمال اإللهية أو أعمال اإلرهاب( وف 

نطاق العام للفقرة الفرعية السابقة، ال نحن وال أي من مشاركينا نتحمل المسؤولية أو المساءلة تجاهك  من دون تحديد لل  14.5

يلها أو توريدها بهذا   عن أية خسائر تتكبدها ناشئة عن أو متعلقة باستخدامك ألية بيانات أو معلومات تم الحصول عليها أو تت  

ي ذلك )من دون تحديد( أية خسارة أ
التعليمات أو  الخصوص، بما ف  التعليمات أو عدم القدرة عىل إصدار  ي تحويل 

و تأخر ف 

ي الدخول إل 
وب   سواء بسبب انقطاع أو فشل منشآت االتصال أو غتر ذلك.    ،الموقع االلكت 

ي اختيارنا للمرشحير  أو  الوكالء    14.6
من دون تحديد للنطاق العام للفقرة الفرعية السابقة، سوف نمارس العناية المعقولة ف 

ونقوم بمراقبة مالئمتهم باستمرار. وطالما نقوم بذلك فإننا أو مشاركونا ال نتحمل المسؤولية أو المساءلة تجاهك عن أية خسائر 

 همال ألي من المرشحير  أو الوكالء. تكبدتها ناشئة عن أي عمل أو إ

 لالتفاقية.   14.7
ً
مة من قبلك وفقا يبة أو معالجة التعامالت المتر  تتحمل المسؤولية عن التطبيقات الرص 

ي أو يحدد مسؤوليتنا أو مساءلتنا تجاهك بخصوص أي خرق من قبلنا أو أي من    14.8
ي هذه االتفاقية يستثت 

ء ف  ي
ال يوجد سر

 
ً
ي أنظمة هيئة األوراق المالية األردنية( أو الممنوعة بالقانون. مشاركينا استنادا

 للنظام التنظيىمي )كما هو محدد ف 

 تحذير المخاطر  .15

ي الجدول )
ي (  2يجب أن تنظر باالعتبار تحذيرات المخاطر المبلغة لك ف 

وب  ي حالة عدم فهمك لها نرجو    والموقع االلكت 
، وف 

 أو طلب نصيحة مستقلة.  العميلاالتصال بممثل 

 الضمانات والتعهدات .16

تتأكد بأنها    16.1  تعمل ترصيحات ووعود نعتمد عليها عند تقديمنا للخدمات لك. لذلك يجب أن 
ا
تتعهد وتضمن لنا )مثال

ي حالة النقيض من ذل
 ك(: دقيقة ألنك مسؤول، ويتم مساءلتك تجاهنا ف 

 فيجب أن يكون عمرك عىل األقل ) 16.1.1
ً
ي ملزم معنا.   18إذا كنت فردا

ي اتفاق قانوب 
 للدخول ف 

ً
 سنة( وعاقل ومؤهل قانونيا

 بشكل أ  إذا كنت مؤسسة فيجب أن تكون  16.1.2
ً
صولي وصحيح بموجب قوانير  بلد التأسيس، ووافقت عىل فتح  متأسسا

 حساب لدينا بموجب قرار صادر من مجلس اإلدارة ومصدق من قبل مسؤولي المؤسسة. 

ي حسابك )حساباتك(.  16.1.3 
ك لديه مصلحة ف   ال يوجد شخص آخر غتر

امات الناشئة بموجبها ملزمة عليك وت  16.1.4 وطها )ويخضع ذلك لمبادئ  إن االتفاقية وكل تعامل وااللت    لشر
ً
نطبق ضدك وفقا

وط أي تنظيم أو أمر أو تكاليف أو اتفاقية ملزم بها.    حقوق الملكية النافذة( وال تخرق شر
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أو  الهوامش    أية حقوق ملكية قانونية( من جميع أنت المالك المستفيد الوحيد )أي ال يوجد أي شخص آخر لديه    16.1.5

ي تحولها بموجب  
االتفاقية، وخالية وصافية من أية فائدة تأمير  )أي لم تقم بإعطاء شكل معير  من الحقوق باألموال  األموال الت 

 إل شخص آخر( ما لم يتم الموافقة عىل غتر ذلك من قبلنا.  

التداول بالمنتجات مالئم لك وتدرك المخاطر المتعلقة بهذه التعامالت، بغض النظر عن أي تحديد الحق عىل النقيض    16.1.6

 من ذلك.  

ي جميع األوقات.   16.1.7
ي جميع األطر المادية ف 

ي نموذج فتح الحساب صحيح ودقيق وكامل ف 
 المعلومات المرسلة لنا ف 

ي الفقرة )  16.1.8
م 16.1يتم اعتبار كل تعهد وضمان مذكور ف  ي كل مرة تصنع فيها طلبية أو تتر

معنا  صفقات( عىل أ نه مكرر ف 

 أو من خاللنا.  

 االتفاقيات  .17

نعتمد عليها عندما نقدم خدمة لك.    17.1 بأنك سوف تقوم بعمل أشياء  أمامنا   
ً
 تعاقديا

ً
 ملزما

ً
أمامنا )أي عمل وعدا توافق 

 ولذلك يجب أن تحافظ عىل هذه الوعود ألنك تكون مسؤول عنها أمامنا(: 

ي جميع األوقات وتمتثل وتعمل   17.1.1
وري للمحافظة عىل السلطة والصال  كلتحصل ف  حية والموافقات والرخص  ما هو ض 

ي المادة )
 (. 16والتفويضات المشار إليها ف 

ي نطلبها بخصوص مركزك المالي    17.1.2
لنا بشكل شي    ع المعلومات والوثائق الت  ترغب وقادر، عند الطلب، عىل أن تقدم 

 ومحل سكنك واألمور األخرى.  

ء مشابه لذلك.    17.1.3 ي
ي حالة حدوث إفالس أو إعسار أو أي سر

 تقوم بإبالغنا بشعة ف 

17.1.4   :  كذلك نقوم بما يىلي

 االمتثال لجميع القوانير  النافذة فيما يتعلق باالتفاقية وأية تعامالت طالما كانت منطبقة عليك، أو  -أ 
نافذة فيما يتعلق باالتفاقية وكل تعامل ال تستخدم جميع الخطوات المعقولة لالمتثال لجميع القوانير  واألنظمة ال -ب

اماتنا.    تنطبق فيه القوانير  واألنظمة النافذة يجب أن تتعاون وتساعدنا لالمتثال اللت  

أو عمل أي إجراء يؤدي إل حدوث انطباع خاطئ عىل الطلب عىل منتج ما أو قيمة منتج ما أو   صفقاتال تقم بإرسال  17.1.5

ي    صفقاتترسل  
االعتقاد بأنها تخرق القوانير  واألنظمة النافذة. ويجب أن تراقب معايتر السلوك بشكل معقول لديك سبب ف 

ي مراقبة معايتر السلوك بشكل معقول كما هو  
 ف 
ا
لنا فشال ي موقعك وال تقم بأية خطوة تسبب 

كما هو متوقع من أشخاص ف 

ي موقعنا. 
 متوقع من أشخاص ف 

ا  17.1.6 كة أدمتر األردن، أو خدماتنا لتحقيق أهداف غتر قانونية وال تمارس حقوقك    ايه اس ل ماركتس  تتعهد بعدم استخدام شر

ال ماركتس   كة أدمتر ر لشر ي ذلك استغالل    ايه اسبسوء نية أو ألغراض تسبب الرص 
ي األردن، بما ف 

وب  أو استخدام    الموقع االلكت 

وطنا وسياساتنا بأية طريقة ضدنا، و    أحكامنا وشر

ي هذه المادة.   تقدم لنا، عند   17.1.7
ي نطلبها بشكل معقول لتقديم األدلة حول األمور المشار إليها ف 

 الطلب، المعلومات الت 

 الرسية وحماية البيانات  .18

18.1  ( الحياة  قيد  الذين عىل  األفراد  الشخصية حول  البيانات  لنا جمع واستخدام والكشف عن  ي ذلك  األفراديحق 
ف  بما   )

ي  
 تكشفها بشكل طوىعي لنا بأية طريقة، لكي نستطيع: البيانات الشخصية الت 

اماتنا بموجب االتفاقية.   18.1.1  تنفيذ الت  
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 تنفيذ نشاطات أعمالنا اليومية وتعامالتنا معك.    18.1.2

ي إصدار التحليالت اإلحصائية لصفحات  18.1.3
وب  ي تم زيارتها.   الموقع االلكت 

 الت 

 مراقبة وتحليل أعمالنا.   18.1.4

.  ال 18.1.5 ي والتنظيىمي
ي منع الجريمة واالمتثال القانوب 

 مشاركة ف 

 تسويق وتطوير منتجات وخدمات أخرى.   18.1.6

اماتنا بموجب االتفاقية، و    18.1.7  تحويل أي من حقوقنا والت  

 معالجة أية بيانات شخصية ألغراض أخرى ذات صلة.   18.1.8

، أو االعتقادات الدينية أو السجالت الطبية( حول    18.2 ي
 األصل العرف 

ا
ال نحصل أو نطلب الكشف عن بيانات حساسة )مثال

 لموافقة الفرد ألغراض معالجتها  
ً
ت أن تزودنا بمثل هذه البيانات الحساسة فإننا نفرض بأنها مقدمة استنادا األفراد، ولكن إذا اخت 

ي تم تقديمها بموجب
.  ولألغراض الت 

ً
 ها، ما لم يتم إبالغنا بغتر ذلك من قبلك خطيا

18.3    
ا
ي طلبناها حول الفرد، فسوف ال نكون قادرين عىل إعطائك دخول

إذا تختار حجب البيانات الشخصية غتر الحساسة الت 

ي 
وب   . للموقع االلكت 

و هؤالء بجمعها حول الفرد ألي  ال نحن وال أي من مشاركينا أو مقدمي الخدمة نكشف أية بيانات شخصية نقوم نحن أ  18.4

 طرف ثالث، ما عدا: 

 إل النطاق الذي تكون فيه مطلوبة بموجب القوانير  أو األنظمة النافذة.   18.4.1

 بكشفها أمام العموم.   18.4.2
ً
 عندما يكون هناك واجبا

 عندما تتطلب مصالح أعمالنا القانونية الكشف عنها، أو  18.4.3

ي الفقرة )  18.4.4
 ( أدناه.  18.5بناء عىل طلب أو موافقة الفرد أو األشخاص المذكورين ف 

أو    18.5 لنا  يقدمون خدمات  الذين  أولئك  إل  الشخصية  البيانات  عن  بالكشف  الخدمة  مقدمي  أو  مشاركينا  أو  نحن  نقوم 

 لمقدمي خدماتنا أو لغرض تحويل أي من حقوقنا أو حقوقهم أو لمشاركينا أو مقدمي 
 خدماتنا أو يترصفون كمشاركير  أو محولير 

ي تساعدنا أو مشاركينا أو مزودي  
اماتهم بموجب االتفاقية وإل وكاالت االئتمان المرخصة والمؤسسات األخرى الت  اماتنا أو الت   الت  

ائت قرارات  يصدرون  الذين  واآلخرين  وير  خدماتنا  الت   ومنع  الهوية  من  التحقق  مسار  ي 
ف  أو  وير  الت   من حوادث  ويقللون  مان 

الحكم   ذلكوتدقيقات  ألغراض   باالئتمان.  الخدمة  ومزودي  مشاركينا  مع  الشخص  حول  الشخصية  البيانات  نشارك  ربما 

 به بالقانون النافذ. األعمال، مثل خدمة حسابات العمالء وإبالغهم حول المنتجات والخدمات الجديدة كما هو مسموح  

ي نجمعها ونحتفظ بها حول    18.6
يحق للفرد الحصول عىل حقوق معينة للدخول إل بعض أو جميع البيانات الشخصية الت 

 لقوانير  حماية البيانات الشخصية، فإذا ما رغب الفرد بممارسة  
ً
ي وقت الطلب أو تصحيح المعلومات غتر الدقيقة استنادا

الفرد ف 

)بمف الحقوق  إضافية  هذه  معلومات  تقديم  منك  نطلب  حيث   ،
ً
خطيا بنا  االتصال  عليه  فيجب  الخاصة(  نفقته  وعىل  رده 

ي االمتثال لهذا الطلب. 
 لمساعدتنا ف 

ي ذلك البيانات الشخصية إل دول أخرى بما فيها دول    18.7
نقوم نحن أو مشاركينا أو مقدمي الخدمة بتحويل البيانات، بما ف 

ي هذه المادة )خارج المنطقة االقتصادي
ي ربما ال تمتلك قوانير  حماية بيانات ألي من األغراض الموصوفة ف 

(  18ة األوروبية والت 

 وبموافقتك عىل االتفاقية توافق عىل هذه التحويالت نيابة عن األفراد.  
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ربما نقوم نحن أو مشاركينا أو مقدمي الخدمة بتسجيل أو مراقبة المحادثات الهاتفية بينك وبيننا أو مشاركينا أو مقدمي   18.8

الخدمة ألغراض أمنية  أو االمتثال للقوانير  أو ألغراض تدريبية والمحافظة عىل وتحسير  نوعية خدماتنا. ويتم استخدام هذه  

ي حالة أي خالف بيننا. المحادثات الهاتفية من قبلنا كدلي
   ل ف 

نت  18.9 أو أجهزة تعقب عناوين اإلنت   ) )الكوكتر  تعريف االرتباط  /   ربما نستخدم ملفات  ي ي   عىل  (IP)أي بر
وب   الموقع االلكت 

إدارة   ي  لغرض 
وب  االلكت  صفحات  الموقع  زيارة  ومراقبة  المستخدم  وأسماء  الش  ي  وتخزين كلمات 

وب  االلكت  هذه  الموقع  ي 
ف 

و  خدمة  المناسبة  لتخصيص  الطرفية  محطتك  من  األخرى  ي  و المناسبات 
وب  االلكت  استعراض  الموقع  وتسهيل  وتعقب  لك 

ي التصفح عتر  
وب  . والكوكتر  هي قطعة بيانات مخزنة عىل محرك األقراص الصلبة التابع لك والذي يحتوي عىل  الموقع االلكت 

ي معلومات حول ارتباطك باستخدام  
وب  نتربط    . وربما يتم الموقع االلكت  /   عناوين اإلنت  ي ببياناتك الشخصية، حيث    (IP)أي بر

ي  نستطيع عند تعقب هذه العناوين الحصول عىل البيانات الشخصية. إن الدخول  
وب  وط بموافقتك  عىل الموقع االلكت  مشر

ب  
ّ
تعق وأجهزة  أية كوكتر   / عىل  ي بر )أي  نت  اإلنت  وبموافقتك عىل  (  IPعناوين  المادة.  ي هذه 

ف  الموضحة  لألغراض  الموصوفة 

/ االتفاقية فإنك تقر بأنك تفهم الطبيعة العامة للكوكتر  وأجهزة تعقب   ي نت )أي بر ي يتم استخدامها  (  IPعناوين اإلنت 
واألغراض الت 

ن  ت( للمزيد من المعلومات.  من أجلها من قبلنا. نرجو مراجعة سياسة الكوكتر  التابعة لنا )المتوفرة عىل مرفق اإلنت 

ي  تقر وتوافق بأن أية خدمات مقدمة عتر    18.10
وب  نت، وهذه التحويالت خاضعة الموقع االلكت  تتضمن تحويالت عىل اإلنت 

 وتوافق  
ً
ي حير  نقر بمسؤوليتنا باتخاذ االحتياطات األمنية المعقولة، إنك تقر أيضا

نت. وف  ي شبكة اإلنت 
للمخاطر المتأصلة ف 

ي و/أو  بأنه، كم
وب  اق إلكت  امج غتر مفّوض بها منقولة من قبل أطراف أخرى أو اخت  ا هي الحالة مع أية شبكة، فربما تتعرض لتر

فشل المعلومات والبيانات للوصول عىل وجهة القصد المطلوبة و/أو استالم خاطئ أو توجيه خاطئ لتلك المعلومات. وبالرغم  

الت السمات األمنية وسمات الخصوصية  فإننا ال  من أن  المخاطر،  لتقليل هذه  الخدمة مصممة  لنا ولمشاركينا ومقدمي  ابعة 

ي نستطيع ضمان إزالة تلك المخاطر. ولذلك تقر بأنه ال يوجد هناك تحويل عتر  
وب  مضمون من ناحية الشية،    الموقع االلكت 

ئ نتيجة لمثل هذا الحدث.    ونحن غتر مسؤولير  وال نتحمل المساءلة تجاهك عن أي خرق للشية ناسر

جو االتصال بمسؤول حماية البيانات.   18.11 ي حالة لديك استفسارات حول استخدام البيانات الشية والشخصية، فت 
 ف 

 التداول غير الصحيح .19

ي تكون ف
ي الحاالت الت 

 بتعليق  ف 
ً
ي أو غتر العادل، فسوف نقوم فورا

يها إشارات واضحة لنشاط التداول غتر الصحيح أو غتر القانوب 

ي نشاطات التداول غتر الصحيحة أو غتر القانونية 
حساب )حسابات( التداول التابعة لك و/أو إنهاء االتفاقية لغرض التحقيق ف 

 اقية العميل. إل إنهاء اتفقد تؤدي نتيجة هذا التحقيق   .أو غتر العادلة

ي تعتتر غتر مناسبة أو غتر قانونية أو غتر عادلة ما يىلي عىل سبيل المثال ال الحرص:  
   تشمل األنشطة التجارية الت 

ة تداول / تحقيق رب  ح باستخدام معلومات جوهرية غتر  :  رة باألخبار، نشاط المتاجرة الداخليةالمتاج • اكتساب متر 
ي وقت قصتر  عامة حول أي أداة مالية. قد يتضمن ذلك ، عىل سبيل المثال ، وضع أوامر ، أو إغالق أوام

ي أداة ما ف 
ر ، ف 

 قبل أن يكون هناك إعالن إخباري مهم يثبت أنه مفيد للغاية لألمر. 
من المراجحة • مجموعة  عقد   . مختلفتير  منصتير   عىل  األداة  نفس  ي 

ف  األسعار  اختالف  من  االستفادة  ممارسة   :

 الصفقات المطابقة لالستفادة من الفرق. 
ي محاولة لتحقيق أرباح  :  استغالل تحديث االسعر •

التداول ف  االستفادة من تحديثات األسعار البطيئة عىل منصة 
 خالية من المخاطر

ي األرباح عن طريق وضع  :  مستغىل  السوق والمتاجر الخفية •
شكل من أشكال إساءة استخدام السوق حيث يتم جت 

ي اتجاه  
ي السوق قبل أمر السوق المتوقع الكبتر الذي سيحرك السوق ف 

 من  صفقة ف 
ا
التداول / األمر الموضوع. بدل

ذلك ، قد يكون إغالق المركز عن طريق معرفة مقدًما أن السوق عىل وشك التحرك ضد المركز بسبب طلب سوق 
ا أو تحىمي من خسارة مضمونة للتجارة من خالل الحصول عىل بعض  

ً
كبتر وارد. ستحقق هذه الخطوة ربًحا مضمون

 ونية. المعلومات الداخلية وهي غتر قان 
ي نهايات األسبوع مما يؤدي إل رب  ح كبتر  : استغالل الفجوات السعرية بير   المتاجرة بالفجوات •

جلسات التداول أو ف 
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ي عىل الحساب.  ي الحساب ووضع أكتر    أو رصيد سلتر
ي ذلك هو وضع مبلغ صغتر من األموال ف 

قد يكون االختالف ف 
من أي جانب  مركز ممكن قبل فجوات السوق المتوقعة واالعتماد عىل حماية الرصيد السالب مرة أخرى للحماية  

ي مع ترك االتجاه الصعودي مفتوًحا تماًما.   سلتر
ة   حجم الطلبات • اف السيولة ، حيث يقوم العميل )أو مجموعة من العمالء( بوضع أمر  : الكبير شكل من أشكال استت  

ي  
ا من هذا قد يحتاج إل التحوط ف 

ً
ي السوق األساسية ، مع العلم أن بعض

)أو عدة أوامر( أكتر بكثتر مما هو متاح ف 
ي اتجاه  السوق األساسي ، و 

. شكل بديل لذلك هو وضع أوامر أكتر بكثتر  الصفقةالذي سيؤدي إل أن يتحرك السوق ف 

من   يتمكنوا  لن  الذي  المرغوب  بالسعر  للسوق  للحصول عىل عرض  ، كوسيلة  األساسية  السوق  ي 
ف  متاح  هو  مما 

 تحقيقه بأي وسيلة أخرى. 
ا باسم التداول ذهاًبا وإياًبا    فقات التمويه: ص •

ً
ي المستثمرون   -يشار إليها أيض وهي ممارسة غتر قانونية حيث يشت 

ا بالنشاط أو 
ً
ي نفس الوقت من أجل التالعب بالسوق. ربما يعطي هذا إحساًسا زائف

ويبيعون نفس األدوات المالية ف 
 . ربما لتوليد عموالت

ة بتداول واحد )أو تداوالت قليلة(  الذروة السعرية )اقتباس األخطاء( • ي حالة تحقيق أرباح كبتر
تيجة لسعر غتر : ف 

ي / الصحيح. 
بتسعتر   مزود السيولةد يحدث هذا بسبب قيام  ق،    صحيح بعيد إل حد كبتر عن سعر السوق الحقيق 

ي السوق أو أي  
غتر صحيح لألداة. قد ال يكون هذا نتيجة   اعداداتأداة بشكل غتر صحيح ، أو عدم وجود سيولة ف 

ج إل التحقيق لمعرفة ما إذا كان هناك نمط نيابة عن العميل لالستفادة من األسعار إلجراءات العميل ولكن قد يحتا 
  الضعيفة. 

ي حالة الحصول عىل األرباح من مقايضات إيجابية بير  ليلة وضحاها أو تجاوزت  استغالل المقايضات/ األرباح •
: ف 

ي الرب  ح عىل الحساب. 30تضبيطات األرباح )
 %( من صاف 

ي حالة إذا كان هناك نمط تداول معير  أو  التطابقأنماط   •
/ او عن: ف  ي نت )أي بر أو أية بيانات حساب آخر ذي  (  IPن اإلنت 

 . ي
ي الماض 

 بممارسة نشاط تداول غتر عادل ف 
ً
 صلة تتوافق مع البيانات المتوافقة معها لعميل آخر قام مسبقا

ة • ي تاري    خ  المتاجرة المتحير 
 فيما يتعلق بباف 

ً
ا  حج  التداول: إذا كانت التداول متحتر 

ا
ة م تداول  للعميل، مثال العميل صغتر

، ولكن يقوم ا
ً
 يؤدي إل تحقيق أرباح واسعة )وربما يتم حجز  تداول  لعميل بشكل غتر متوقع بحجز  عموما

ً
كبتر جدا

 مشكوك به. 
ً
ي هذه التجارة  التداول حول إعالن إخباري( فإن ذلك يمثل نشاطا

ورة ف  قد ال يكون هناك أي خطأ بالرص 
 ، ولكنها تتطلب التحقيق لتحديد الظروف. 

 

 لتقصير وعمل مقاصة للتصفية ا .20

ي أي وقت:   20.1
ي حالة ف 

 يتم اعتبار ما يىلي عىل أنه حدث تقصتر ف 

ام بالدفع لنا أو إغالق أي مركز تداول بتاري    خ التسوية المستحق أو عند طلب    20.1.1  ألي الت  
ً
 وفورا

ً
ي االمتثال تماما

فشلت ف 

 ذلك من قبلنا.  

امات أخرى بموجب    20.1.2  ألية الت  
ً
فت خرقا ام آخر تجاهنا بموجب االتفاقية أو فيما يخص أي تعامل أو اقت  ي أي الت  

قرّصت ف 

 االتفاقية. 

ي أي وقت.  20.1.3
ي حالة تكراره ف 

 ف 
ً
 إذا كان أي تعهد أو ضمان من طرفك أو أصبح أو سيصبح خاطئا

ي ذلك، من  12.4عندما نعتتر بأنك أسأت إل الحماية المقدمة لك بموجب الفقرة )  20.1.4
ر بما ف  ( أعاله مما ألحق بنا الرص 

ي حير   دون تحديد، الموقف الذي يترصف فيه العميل بسوء نية من خالل ا
اتيجية يستفيد فيها من الحماية، ف  تباعه الست 

ي حالة اللجوء للحماية. 
 يحتفظ بمراكز تداول أخرى لدينا تفيدك ف 

وري والمرغوب نعتتر بأنه من   20.1.5  من قبلك للفقرة )به لمنع م  الرص 
ً
ه خرقا  ( أعاله.  5.14.1ا نعتتر

)إذا كنت مؤسسة( تبدأ بحالة طوعية )أو يتم البدء بحالة غتر طوعية ضدك( أو أي إجراء آخر يتعلق بالتصفية أو    20.1.6

إعادة التنظيم أو ترتيب أو تسوية مع الدائنير  أو تجميد أو تأجيل سداد ديون أو إغاثة مشابهة أخرى، فيما يتعلق بك أو ديونك  
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ي أو القوانير  األخرى المنطبقة بموجب أي إفالس أو إعسار أو قانون تنظي
ي ذلك القانون المؤسساب 

ي مشابه )بما ف 
اف  ، أو إشر ىمي

ي أو صائن أو إداري أو موضي أو مسؤول مشابه آخر 
ّ ( أو نطلب تعيير  وضي أو مستلم أو مصق 

ً
ي حالة أصبحت معشا

عليك ف 

ي لتفويض  
ي حالة اتخاذك ألي إجراء مؤسساب 

ي  لك أو ألي جزء مهم من أصولك، أو ف 
ما هو مذكور أعاله أو أي منها، وكذلك ف 

تيب أو التشكيل.  حات المتعلقة بإعادة التنظيم أو الت   حالة عدم موافقتنا عىل المقت 

 عىل سجل رسىمي تم إزالة أو إنهاء تسجيلك    20.1.7
ً
ك، أو إذا كانت مقدرتك أو وجودك معتمدا

ّ
ي حالة حل

)إذا كنت مؤسسة( ف 

ي حالة انطالق أية إجرا 
ك وإزالتك من السجل أو إنهاء تسجيلك.  أو ف 

ّ
 ءات تهدف إل حل

20.1.8   
ً
ي حالة وفاتك أو أصبحت غتر عاقل أو غتر قادر عىل دفع ديونك عند استحقاقها أو أصبحت مفلسا

( ف 
ً
)إذا كنت فردا

ي قانون اإلفالس واإلعسار المطبق عليك أو عدم دفع لديونك عند تاري    خ استحقا
 كما معّرف ف 

ً
قها أو أصبحت ديونك  أو معشا

هن عىل المديونية قبل تاري    خ استحقاقها أو وجود   ي تتر
ي أي وقت مستحقة وواجبة الدفع بموجب االتفاقيات أو الوثائق الت 

ف 

أي مالحقة أو إجراءات أخرى أو اتخاذ إجراء ألي تنفيذ أو حجز عىل ممتلكاتك أو أموالك أو استيالء الراهن عىل كامل أو أي جزء 

 اتك أو أصولك )الملموسة وغتر الملموسة(، أو من ممتلك

( فيما  20.2نتوقع بشكل معقول حدوث أي مما هو مذكور أعاله، ولذلك يحق لنا ممارسة حقوقنا بموجب الفقرة )  20.1.9

ي الفقرات )
ي حالة حدوث حدث التقصتر المذكور ف 

ي هذه  وكل منها حدث تقصير إفالس( )20.1.8( أو )20.1.6عدا ف 
( وف 

 (. 20.03لة تنطبق الفقرة )الحا

معلقة وإنهاء خدماتنا وتصفية   صفقات( يحق لنا عند أو بعد حدوث حالة التقصتر إلغاء أية  20.3مع مراعاة الفقرة )  20.2

 (. تاري    خ التصفيةجميع أو أي من مراكز تداولك المفتوحة )

ي حالة حدوث إفالس، فسوف يتم اعتبارنا عىل أننا قم  20.3
 قبل حدوث إفالس  20.2نا بموجب الفقرة )نا بتنفيذ حقوقف 

ً
( فورا

  .  التقصتر

سوف نقوم عند تاري    خ التصفية أو بعده )أو بأقرب وقت مناسب بعد تاري    خ التصفية( بإغالق جميع مراكز تداوالتك    20.4

 المفتوحة واستخدام جميع األموال المحتفظ بها لدينا فيما يخص تكاليف هذه اإلغالقات. 

ي الجانب الدائن بعد اإلجراءات المتخذة من قبلنا بموجب ا 20.5
ي  20.4لفقرة )إذا كان حسابك ف 

( فسوف ندفع المبلغ المتبق 

ي حسابك لتغطية اإلجراءات المتخذة من  
 كافية ف 

ا
إل الحساب حسب تعليماتك بأقرب وقت ممكن. أما إذا لم تكن هناك أموال

ي حسابك وتكلفة إغالق مراكز تداوالتك المفتوحة م20.4قبلنا بموجب الفقرة )
 المبلغ المالي ف 

  ( فسيكون االختالف بير 
ً
ستحقا

  .
ً
 وواجب الدفع فورا

 أو استثناءا ألي من حقوقنا األخرى بموجب االتفاقية أو غتر  20إن حقوقنا بموجب المادة )  20.6
ً
( هي إضافة وليست تحديدا

القانون. وعىل وجه الخصوص ومن دون المساس بأحكام الفقرات ) القانون أم بموجب  ( إل  20.2ذلك، سواء باالتفاق مع 

( فإننا مفوضون ويحق لنا من دون إخطارك وبموجب تقديرنا المطلق أن نقوم باتخاذ اإلجراء المناسب لحماية  شامل( )20.5)

 :) ي
 مما يىلي )سواء بشكل كامل أم جزبئ

ي ذلك، من دون تحديد، إجراء واحد أو أكتر
 موقعنا، بما ف 

ذة.  الصفقاتإغالق أي من أو جميع  20.6.1
ّ
 غتر المنف

ي مراكز تداول تعويضية.  إغالق وأد 6.2. 20
 اء وإلغاء، إن لزم األمر، وتجاهل أي من مراكز تداولك المفتوحة، أو الدخول ف 

جمع الحسابات وعمل مقاصة بير  الحسابات أو تحويل عملة واحدة إل أية عملة أخرى )ولغرض تجنب الشك، فإننا    20.6.3

ي حالة حدوث حادث تقصتر أو عندما يكون هن
ي واحد أو  نقوم بذلك فقط ف 

 ف 
ً
ي واحد أو أكتر من حساباتك وفائضا

 ف 
ً
اك عجزا

 أكتر من حساباتك األخرى(، أو 

ام من قبلك تجاهنا سواء بشكل مباشر أو عن طريق الكفالة أو إقرار الضمان من أي من أموالك الواقعة    20.06.4 اإليفاء بأي الت  

 تحت وصايتنا أو سيطرتنا.  
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 حقوق الملكية الفكرية .21

ي ربما يتضمن    21.1
وب  بيانات عن طرف ثالث ونصوص وصور وبرمجيات ومواد وسائل إعالم متعددة ومحتويات    الموقع االلكت 

ي اإلشارة لمصطلح )محتوى الطرف الثالثأخرى )
ي ( وتعت 

وب  ( بأنها تتضمن جميع المواد والمحتويات والخدمات  الموقع االلكت 

ي  المتوفرة من وقت آلخر عىل  
وب  ي ذلك من دون  الموقع االلكت 

سواء مرئية من الشاشة أم مفّرغة عىل جهاز حاسوب آخر، بما ف 

 تحديد، محتوى الطرف الثالث.  

ي  إن    21.2
وب  محىمي بحقوق النشر وحقوق قواعد بيانات وحقوق ملكية فكرية أخرى. وتقر بأننا و/أو األطراف الموقع االلكت 

ي  
ي الموقع ااألخرى نحتفظ بكل حق وسند ملكية وفائدة ف 

وب  ي  . إن استخدام  اللكت 
وب  ي  الموقع االلكت 

ال يمنح أية حقوق ملكية ف 

ي 
وب   .  الموقع االلكت 

وري لك لمشاهدة    أال يجب    21.3 ، وعىل وجه الخصوص أو إل النطاق الرص 
ً
، يما عدا ما يتفق عليه خطيا تقوم بأي مما يىلي

ي 
وب   لالتفاقية.  الموقع االلكت 

ً
 ، وفقا

ي استنساخ  3.1 . 21
وب  ي من كارثة فقط(.   الموقع االلكت 

 )فيما عدا عمل نسخ داعمة لغرض التعاف 
ً
 أم جزئيا

ً
 كليا

إنتاج أو إنشاء أعمال مشتقة أو نقل أو بيع أو توزي    ع أو تأجتر أو استئجار أو ترخيص من الباطن أو    عرض أو إعادة  3.2.  21

ي مشاركة وقت أو إقراض أو تحويل أو بأية طريقة استغالل 
وب  .    الموقع االلكت 

ً
 أم جزئيا

ً
 كليا

ي دمج  21.3.3
وب  ي منتجات أخرى.    الموقع االلكت 

 أو تضمينه ف 

ي  الموقعستخدام  21.3.4
وب  ي أي ترتيب مشاركة ملفات.  االلكت 

 ف 

ي  21.3.5
ي إنشاء روابط تخمينية من أي برنامج برمجيات ف 

وب   . الموقع االلكت 

ي النشر أو تلك التابعة ألي من مشاركينا.   21.3.6
 إزالة أو إخفاء أي من إخطارات حقوقنا ف 

استخدام أي من عالماتنا التجارية أو عالمات الخدمات أو أسماء النطاق أو الشعارات أو المعّرفات األخرى، أو تلك   21.3.7

 التابعة ألي من موردي الطرف الثالث، أو 

 بالقانون. إلغاء هندسة أو تفكي  21.3.8
ً
نت ما لم يكن ذلك مسموحا  ك أو تفريق أو الدخول إل رمز مصدر مرفق اإلنت 

 الروابط  .22

ي ربما يحتوي  
وب  نت أخرى ال يمكن التحكم بها من قبلنا أو من قبل أي من مشاركينا وتحتوي    الموقع االلكت  عىل روابط لمواقع إنت 

نت هذه ربما ليس لديهم أية عالقة معنا سواء  عىل معلومات معاد إنتاجها من قبل أطراف أخرى مستقلة . ومالكي روابط اإلنت 

نت لموقع أي طرف ثالث ال يمثل توصية أو موافقة من قبلنا أو أي من   ي مرفق اإلنت 
ه. إن وجود الرابط أو ظهوره ف  تجارية أم غتر

ي مشاركينا أو مقدمي الخدمة عىل  
وب  ي موقع  هذه أو محتوياتها أو مزوديها.    الموقع االلكت 

ويمثل أي رأي أو توصية معتر عنها ف 

الثالث تخص ذلك المزود فقط، وهي ليست آرائنا وتوصياتنا أو آراء وتوصيات مشاركينا. وال نقبل نحن وال   نت الطرف  إنت 

ي أي موقع 
ي مشاركينا أية مسؤولية عن المحتوى المقدم ف 

وب  ي  االلكت 
ي يمكن الدخول إليه عتر روابط ف 

وب   . الموقع االلكت 

 اإلنهاء  .23

يطة أن ال يكون لديك    23.1 ي أي وقت عن طريق إخطار خطي مرسل لنا، شر
داد األموال وإنهاء االتفاقية ف  يحق لك طلب است 

خدماتنا لك بموجب إخطار  أي مركز )مراكز( تداول مفتوحة وليست لديك ديون معلقة لصالحنا. ونقوم بإنهاء مركز تداول  

امات  ، ومن دون المساس بأية حقوق أو الت  
ً
ي أي وقت. وال يؤثر اإلنهاء عىل أية تعامالت تم إبرامها سابقا

خطي مرسل لك ف 

اكمة أو معلقة لك أو لنا.   مت 
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امات الموجودة أو أية  23.2 اكمة أو التعويضات أو االلت   أحكام تعاقدية تبق  نافذة    ال يؤثر اإلنهاء عىل حقوقنا أو حقوقك المت 

 حت  بعد إنهاء االتفاقية. 

ي تم البدء بها قبل استالمنا إلخطار اإلنهاء من طرفك.    23.3
 كذلك ال يؤثر اإلنهاء عىل إكمال التعامالت الت 

ة تحتفظ بها  المعلقة وإغالق أية مراكز تداول مفتوح  االوامر عند انتهاء تاري    خ أي إخطار إنهاء فسوف نقوم بإلغاء جميع    23.4

تاري    خ    ألسعار السوق السائدة )كما هي محددة من قبلنا(. كذلك يجب أن تدفع أية رسوم أو أجور تم تكبدها لغاية 
ً
استنادا

ورة   ورية تم تكبدها من قبلنا )أو طرف ثالث( إلنهاء االتفاقية، وكذلك أية خسائر حدثت بالرص  اإلنهاء وأية نفقات إضافية ض 

 التعامالت المعلقة وتحويل إعادة األموال لك. عند تحديد أو إبرام 

 اإلخطارات  .24

ي عىل العنوان المحدد من قبلك  6مع مراعاة المادة )
وب  يد اإللكت  يد أو التر ( يمكن إرسال اإلخطارات وأية اتصاالت أخرى عتر التر

. ويتم اعتبار االتصاالت المرسلة بهذه الطريقة عىل أنها م
ً
رسلة وواصلة عندما يدفع المرسل  أو من قبلنا من وقت آلخر خطيا

 . ي
وب   حول إرسال بريد إلكت 

ً
 أجور الرسالة أو يستلم إقرارا

 الشكاوي .25

ال ماركتس   كة أدمتر  إلجراءات معالجة الشكاوي التابعة لشر
ً
ي قسم   ايه اسيتم معالجة الشكاوي استنادا

األردن، وهي متوفرة ف 

ي الوثائق عىل  
وب  شكوى حول أدائنا بموجب االتفاقية، فيجب عليك توجيهها إل قسم االمتثال    . فإذا كان لديك أيةالموقع االلكت 

  : ي عىل العنوان التالي
وب  يد اإللكت  حيث سوف    Jordan.compliance@admiralmarkets.comبأقرب وقت ممكن عتر التر

من   المزيد  لنا  تقدم  أن  نرجو  التداول،  حول  خالف  لديك  وإذا كان  ها، 
ّ
حل لمحاولة  الشكوى  طبيعة  من  بالتحقق  يقومون 

ي المعلومات الممكنة، حيث سوف نطلب رقم حسابك )الدخول عىل  
وب  .  الموقع االلكت  ي

( ورقم بطاقة أي طلبية أو تعامل معت 

ي غضون ثمانية أسابيع من استالمها.  وتشتر أنظمة هيئة األوراق المالية ب
ي حول شكواك ف 

أنه يجب علينا إرسال رد خطي نهابئ

   وتتوفر تفاصيل حول سياسة شكاوينا الداخلية عند الطلب. 

 أمور عامة .26

لها    26.1 الخاضعير   السوق  أو ممارسات  األخرى  النافذة واألحكام  القوانير  واألنظمة  إل جميع  تقديم خدماتنا لك  يخضع 

ي حالة وجود خالف بير  االتفاقية وأية قوانير  أو أنظمة نافذة، فتكون السيادة  )وتسىم  
 بالقوانير  أو األنظمة النافذة( وف 

ً
جماعيا

ء يخرق أية قوانير  أو أنظمة نافذة ونقوم بعمل   ي
ء أو االمتناع عن أي سر ي

للقوانير  واألنظمة النافذة، وال ُيطلب منا عمل أي سر

وري لالمتثال لها.  ء ض  ي
 أي سر

امات المعلقة )وعىل وجه الخصوص تلك المتعلقة بالمواد )  26.2  امات 27( و )23( )20( )14تبق  الحقوق وااللت   ( وااللت  

النافذة حت  بعد إنهاء االتفاقية ، ويتم االستمرار بإدارتها بموجب بنود االتفاقية والمواد المعينة المتفق عليها من قبلنا فيما  

امات.  يخص تلك التعامالت إل أن  يتم أداء جميع االلت  

ي حالة اعتبار أي من بنود االتفاقية غتر صالح أو غتر قابل للتطبيق بموجب قرار أية محكمة أو هيئة إدارية ذات صالحية   26.3
ف 

ي تبق  نافذة المفعول بشكل 
اختصاص، فإن مثل عدم الصحة أو عدم التطبيق هذا ال يؤثر عىل البنود األخرى لالتفاقية، والت 

 كامل. 

سواء بشكل مستمر أم غتر ذلك( باإلضار عىل االمتثال الصارم ألي من أحكام هذه االتفاقية إن أي فشل من طرفنا )  26.4

 من قبلنا عن أي من حقوقنا أو تعويضاتنا. وتكون الحقوق والتعويضات الممنوحة لنا  
ا
سوف ال يتم اعتباره عىل أنه يشكل تنازل

 أي منها ال يمنع أو يكبح ممارسة أية حقوق أو تعويضات إضافية. بموجب االتفاقية تراكمية وأن ممارسة أو التنازل عن ممارسة  
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ال يحق ألي من الطرفير  إقامة أي دعوى، مهما كانت طبيعتها، ناشئة عن أو متعلقة باالتفاقية أو موجودة بير  الطرفير     26.5

 من سنتير  عىل اكتشافها، حيث يجب اإلبالغ عن إقامة الدعوى عند اكتشاف
ي حالة مرور أكتر

ي غضون سنتير  من إنهاء  ف 
ها ف 

 االتفاقية. 

تغيتر    26.6 وباإلمكان  االتفاقية.  من  وفائدة  ط  أي شر بإنفاذ  االتفاقية  ي 
ف  لديها حقوق ضيحة  ي 

الت  لألطراف  يحق سوى  ال 

 االتفاقية من دون موافقة أي طرف ثالث مهما كان. 

ال ماركتس ايه اس االردن يستخدم موقع 26.7 جمة الصفحات عىل هذا الموقع   ادمتر ي أدوات ترجمة مختلفة لت 
وب  اإللكت 

جمة فهم الغرض العام من المحتوى   ي بلدان أخرى. ستتيح لك أدوات الت 
،الستخدامها ف  ولكنها لن تنتج دائًما ترجمة    األصىلي

موقع من  ية  اإلنجلتر  النسخة  هو  الرسىمي  النص  االردن صحيحة.  اس  ايه  ماركتس  ال  ي اإللكت   ادمتر
  وب 

https://admiralmarkets.com.   ي
قانوب  تأثتر  أي  لها  وليس  ملزمة  ليست  جمة  الت  ي 

ف  تنشأ  اختالفات  أو  تناقضات  أي 

جمة   يرجر الرجوع    للموقع،ألغراض االمتثال أو اإلنفاذ. إذا ظهرت أي أسئلة بخصوص دقة المعلومات المقدمة من النسخة المت 

ية الرسمية للموقع ال ماركتس   . ال تدىعي إل النسخة اإلنجلتر  وإمكانية وجود    اللغة،أي مسؤولية عن الدقة. بسبب تعقيدات  ادمتر

لكلمات وعبارات   المختلفة  ات  والتفستر جمات 
الت  من  توضي   معينة،عدد  لذلك  جمات.  الت  ي 

ف  متأصلة  قيود  ال   هناك  ادمتر

جمة الناتجة عن استخدام هذه الخدمة والتحقق ماركتس   .حمل أي مسؤولية عن دقتهاوال تت  منها،بفحص الت 

 

اماتنا أو أفعالنا أو   26.8 بموجب هذه االتفاقية الناتجة عن   إغفاالنا لن نتحمل أنت وال نحن أي مسؤولية عن أي خرق اللت  

ي حالة حدوث قوة 
يجب عىل الطرف    قاهرة،أسباب خارجة عن سيطرتنا المعقولة باعتبارها "حالة من القوة القاهرة". ف 

اماته بموجب هذا الحدث استخدام جميع المساىعي المعقولة للتخفيف من تأثتر مثل هذه الظروف   الذي تم تعليق الت  

امات ي كل الظروف. يوافق كالنا عىل إرسال   وتنفيذ االلت  
أو الواجبات الواردة أدناه بطريقة أخرى قد تكون معقولة عملًيا ف 

ي أقرب وقت ممكن عملًيا بعد علمنا بحدث قوة 
بحيث يحتوي هذا اإلشعار عىل تفاصيل الظروف   قاهرة،إشعار إل اآلخر ف 

ي أدت إل القوة القاهرة. يشمل حدث القوة القاهرة ع
ي ذلك ،  الت 

ىل سبيل المثال ال الحرص أي عمل أو حدث أو حدث )بما ف 

عىل سبيل المثال ال الحرص ، اضطراب السوق أو أفعال أو قيود الحكومة )الحكومات( أو السلطات العامة ، والحرب ،  

ية أو البيوكيميائية أو  وأسلحة الحرب المهملة ، واألوبئة والوبائية النووية ، والمشعة ، والبيولوجية ، األسلحة الكيميائ 

ابات ، أو اإلغالق أو غتر ذلك من أشكال العمل الصناىعي ، أو الحرائق ، أو   الكهرومغناطيسية أو التلوث ، أو الثورة ، أو اإلض 

ي ، أو فشل خدمة   ي ال يمكن تجنبها ، أو العمل اإلرهابر
الفيضانات ، أو الكوارث الطبيعية ، أو االنفجار ، أو الحوادث الت 

ي األداء أو  ال
مرافق أو شبكة النقل ، أو التعليق أو تقييد التداول من خالل أي مكان للتنفيذ ، أو أي عطل أو فشل أو خلل ف 

ي أي اتصاالت أو تسوية أو معدات أو أنظمة أخرى
 .عطل ف 

 من الطرفير    26.9
ا
، حيث يوافق كال ي

وب  ( التوقيع اإللكت 
ا
 بأنه باإلمكان توقيع هذه  يتم تنفيذ هذه االتفاقية إما بواسطة )أول

ي االتفاقية والوثائق األخرى  
ونية تظهر ف  ونيا، وبأن أية تواقيع إلكت  االتفاقية وأية وثائق أخرى يتم تسليمها بهذا الخصوص إلكت 

( من خالل النقر عىل مفتاح "
ً
 ألغراض صحتها وتطبيقها والموافقة عليها، أو )ثانيا

ً
أنا أوافق" هي نفسها كما لو كانت موقعة خطيا

 لتوقيعك اليدوي عىل االتفاقية. كذلك  
ً
ي معادل قانونيا

وب  . وتوافق عىل أن توقيعك اإللكت 
ً
ونيا فإنك توقع عىل االتفاقية إلكت 

توافق بأن استخدامك للوحة المفاتيح الرقمية والفأرة أو األجهزة األخرى النتقاء بند أو مفتاح أو أيقونة أو أي عمل مشابه/  

وط   نشاط آخر أو  وط موافقة واإلفصاحات والشر كة أو الدخول وعمل أي تعامل بخصوص أية اتفاقية أو إقرار وشر تزويدك للشر

 .
ً
( وقبولك وموافقتك كما لو أنه تم التوقيع عليها خطيا ي

وب   تشكل توقيعك )وتسىم هنا بالتوقيع اإللكت 

 لما يىلي    26.10
ا
 :تعتتر هذه االتفاقية جزًءا ال يتجزأ ومكمال

وط تداول األوراق المالية . 1  شر

 سياسة تنفيذ األوامر . 2

 اإلفصاح عن المخاطر . 3
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 تضارب المصالح . سياسة 4

 إجراءات معالجة الشكاوى. 6

 . سياسة الشية 7

 قانون الحاكم والصالحية القضائية ال .27

 للقوانير  األردنية، ويخضع كل طرف بشكل غتر  27.1
ً
قابل للرجعة إل الصالحية القضائية  تخضع االتفاقية ويتم تفشها وفقا

ي  
ء ف  ي

ي تسوية أية مرافعة أو دعوى أو إجراءات أخرى تتعلق باالتفاقية )اإلجراءات( وال يوجد سر
الحرصية للمحاكم األردنية ف 

ي أية والية قضائية. 
 االتفاقية يمنعنا من تقديم هذه اإلجراءات ضدك ف 

ي أي وقت حول وضع مكان أية إجراءات تم    27.2
اض لديه ف  يوافق كل طرف بشكل غتر قابل للنقض عىل التنازل عن أي اعت 

رفعها أمام المحاكم األردنية، ويوافق عىل عدم االدعاء بأن هذه اإلجراءات تم رفعها لدى محكمة غتر مالئمة أو بأن تلك المحكمة  

 ال تمتلك الصالحية القضائية عليها.  

 

جمة  .28  إخالء مسؤولية الير

ال ماركتس يستخدم موقع   ي بلدان أخرى. ستتيح لك    ادمتر
جمة الصفحات عىل هذا الموقع الستخدامها ف  جمة لت  العديد من أدوات الت 

جمة فهم الغرض العام من المحتوى   ،أدوات الت  ية من    األصىلي ولكنها لن تنتج دائًما ترجمة صحيحة. النص الرسىمي هو النسخة اإلنجلتر 

ال ماركتس    موقع ي  https://admiralmarkets.comادمتر
جمة ليست ملزمة وليس لها أي تأثتر قانوب  ي الت 

. أي تناقضات أو اختالفات تنشأ ف 

جمة   يرجر الرجوع إل النسخة    للموقع، ألغراض االمتثال أو اإلنفاذ. إذا ظهرت أي أسئلة بخصوص دقة المعلومات المقدمة من النسخة المت 

ية ا  ال ماركتسلرسمية للموقع. ال تدىعي  اإلنجلتر  جمات    اللغة،أي مسؤولية عن الدقة. بسبب تعقيدات    ادمتر وإمكانية وجود عدد من الت 

ات المختلفة لكلمات وعبارات   جمات. لذلك توضي    معينة،والتفستر ي الت 
ال ماركتسهناك قيود متأصلة ف  جمة الناتجة    ادمتر بفحص الت 

 ها. وال تتحمل أي مسؤولية عن دقت  منها، عن استخدام هذه الخدمة والتحقق
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 ( 1الجدول ) 

 

 إفصاح المخاطر 

ال ماركتس. التداول ليس مناسًبا للجميع. ينطوي تداول الفوركس والعقود مقابل     أي صفقات مع ادمير
 
يرجى قراءة ما يىل  قبل البدء ف

 خسارة كاملة ألموالك. الفروقات عىل مخاطر عالية ويمكن أن يؤدي إىل  

والعمالت األجنبية   (CFD) الهدف من افصاح تحذير المخاطر هو إخطارك بالمخاطر المحتملة المرتبطة بتداول العقود مقابل الفروقات
(Forex  ،FX  ام باالستثمار معنا؛  بااللت  

ً
حون  ومع ذلك( من خالل مراجعة االفصاح هذا، فأنت لست ملزما ، فإن المحتوى يعتمد عىل من يقت 

ي ينطوي  
ال ماركتس ايه اس األردن. يجب اإلشارة إل أن هذا االفصاح عن المخاطر ال يحتوي عىل جميع المخاطر الت  التداول مع ادمتر

العقود مق ي تنطوي  عليها تداول 
الت  المحتملة  التعرف عىل المخاطر  ي 

 
العميل ف الفروقات والفوركس وهو موجود كدليل للمساعدة  ابل 

عليها. يجب أن يضمن كل عميل اتخاذ قراره عىل أساس مستنتر وأنهم مكتفون بالمعلومات المتاحة لهم. إذا كنت غتر متأكد أو ال تفهم  
جر طلب ا   .لمشورة المالية المستقلةافصاح تحذير عن المخاطر هذا، فتر

العالية   المالية  الرافعة  إن درجة  عليها.  ي تنطوي 
الت  بالمخاطر  أن تكون عىل دراية  الفروقات، يجب  مقابل  بالعقود  بالتداول  البدء  قبل 

ي أن درجة المخاطرة مقارنة بالمنتجات المالية األخرى أعىل. قد تعمل ال
رافعة المالية )أو التداول  المرتبطة بهذه األنواع من االستثمارات تعت 

ة وكذلك يمكن أن يؤدي إل رب  ح كبتر لك  .بالهامش( ضدك مما يؤدي إل خسارة كبتر

ال ماركتس هو مكان تداول "تنفيذ فقط". لن يتم تقديم أي نصيحة بخصوص نشاط التداول الخاص بك!   ادمتر

نتائج مستق أي  يضمن  االستثمارات ال  األنواع من  لهذه  السابق  يبية  األداء  امات ض  الت   أو  أي عموالت  اعتبارك  ي 
ف  أن تضع  بلية. يجب 

 من االستثمار معنا 
ً
 .ستتحملها شخصيا

 بدفعها مقابل أي أرباح يتم تحقيقها خالل الوقت الذي تكون فيه   ال تقبل
ً
يبة قد تكون مطالبا ال ماركتس أي مسؤولية عن أي ض  ادمتر

 .صاحب حساب معنا 

 درجة عالية من المخاطرة وهو غتر مناسب لجميع المستثمرين. إن درجة الرافعة المالية العالية يمكن  ينطوي التداول عىل الهامش عىل
ي أن عىل العمالء مراقبة الصفقات عن كثب. تقع عىل عاتق العمالء  

أن تعمل ضدك وكذلك تشي    ع األرباح والخسائر المصاحبة، هذا يعت 
 مسؤولية مراقبة الصفقات المفتوحة وحدهم.  

تك المالية، درجة الخطورة المقبول. إذا كنت غتر متأكد عىل    قبل ي أهدافك االستثمارية، ومستوى ختر
التداول، يجب أن تفكر بعناية ف 

جر طلب المشورة المالية المستقلة. هناك دائما عالقة بير  المكافأة   ال ماركتس، فتر ي تقدمها ادمتر
اإلطالق من مدى مالءمة المنتجات الت 

ي يمكن أن تحقق عوائد عالية بشكل غتر عادي تتعرض لمخاطر عالية. يجب  العالية والمخ
اطر العالية. أي نوع من األسواق أو المضاربة الت 

ي تداول العقود مقابل الفروقات  
ي مخاطر التداول ويجب أال يشارك أي شخص ال يملك مثل هذه األموال ف 

وضع األموال الفائضة فقط ف 
   .أو الفوركس

يتعرف  بأن  المالية    نوضي  التداول واألسواق  التداول ومنصات  الهامش وأدوات  الفروقات ومتطلبات  العقود مقابل  العمالء عىل  جميع 
  .) ي ي الخالي من المخاطر )الحساب التجريتر ي لالستخدام والحساب التجريتر

ي المجاب  بشكل عام من خالل االستفادة من الحساب التجريتر
موقعنا   عىل  االطالع  التفاصيل.   www.admiralmarkets.comيرجر  من   للحصول عىل  مختلفة  المختلفة مستويات  األدوات  تتضمن 

ي مثل هذه األدوات، يجب أن تكون عىل دراية بالنقاط التالية: 
 التعرض للمخاطر، وعند اتخاذ قرار بشأن التداول ف 

 العقود مقابل الفروقات بشكل عام .1

، وبالتالي ليس له تاري    خ العقود مقابل الفروقات هي منتجات مالي
ً
 إال عندما يختار العميل إغالق مركز مفتوح حاليا

ً
ة معقدة ال تغلق عموما

 .استحقاق محدد
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ات أو المعادن الثمينة أو النفط   ي يمكن الدخول فيها فيما يتعلق ببعض المؤشر
يمكن تشبيه العقود مقابل الفروقات بالعقود اآلجلة، والت 

ي العقود  أو السلع أو  
 
. ينطوي االستثمار ف

ً
األدوات المالية. ومع ذلك، عىل عكس العقود اآلجلة األخرى، ال يمكن تسوية هذه العقود إال نقدا

مقابل   العقود  ي 
 
ف للتداول  يكون  قد  بها.  دراية  تكون عىل  أن  اآلجلة، ويجب  العقود  ي 

 
ف لالستثمار  مماثلة  الفروقات عىل مخاطر  مقابل 

 مسؤ 
ً
 لتداعيات ذلك. جميع عمليات تداول العقود مقابل الفروقات هي عقود فروقات،  الفروقات أيضا

ً
ولية طارئة ويجب أن تكون مدركا

مقابل   العقود  ي 
 
ينص عىل ذلك ف بما  إرفاقها  تم  إذا  إال  الملكية،  أو حقوق  األساسية  األداة  ي 

 
أي حق ف لديهم  العمالء ليس  أن  ي 

يعت  مما 
ي ا 
 
ي األسهم أو أي حقوق تصويتالفروقات. ال يشمل هذا أي حق ف

 
 .لمشاركة ف

ات، المعادن النفيسة، النفط والسلع   .2   تداول الفوركس، المؤشر
 
 االستثمار ف

ي العقود  
 
النفيسة، والنفط والسلع عىل مخاطر مماثلة مثل االستثمار ف ات، والمعادن  ي الفوركس المتداول، والمؤشر

 
ينطوي االستثمار ف

 آلثار ذلك كما هو  المستقبلية، ويجب أن تكون عىل د
ً
 مسؤولية طارئة ويجب أن تكون مدركا

ً
راية بها. التداول بالهامش قد يكون له أيضا

 .موضح أدناه

الفوركس،   ي 
 
بالهامش ف التداول  أن  أن تدرك  المخاطر هذا، يجب  تحذير  افصاح  ي 

 
الواردة ف القياسية  العمل  افصاح مجال  إل  باإلضافة 

ات، والمعادن الثمينة، وتد  ي األسواق المالية و هي مناسبة فقط  والمؤشر
 
اول النفط والسلع هي بعض من أكتر أشكال االستثمار خطورة ف

ات أو النفط أو ال ي المعادن الثمينة أو المؤشر
 إلمكانية فقد االستثمار بالكامل، فإن المضاربة ف 

ً
سلع أو  لألفراد المتطورين والمؤسسات. نظرا

ي إذا فقدت، فلن تؤثر بشكل كبتر عىل الرفاهية المالية الشخصية أو المؤسسةأسواق العمالت األجنبية يجب أن تتم ف
 .قط بأموال الت 

 األسواق األجنبية  .3

. تتأثر احتمالية الرب  ح   ي بعض الحاالت ستكون المخاطر أكتر
تنطوي األسواق األجنبية عىل مخاطر مختلفة عن األسواق المحلية للعميل. ف 

ي  
األسواق األجنبية أو بالعملة األجنبية بتقلبات أسعار ضف العمالت األجنبية. وتشمل هذه المخاطر المعززة  أو الخسارة من التداول ف 

وط أو قابلية التسويق أو سعر العملة األجنب ي قد تغتر بشكل كبتر ودائم شر
ي وسائل اإلعالم األجنبية، والت 

 ية مخاطر سياسية أو اقتصادية ف 

اتيجيات أوامر الحد من المخاطر أو   .4  االسير

  
ً
ي تهدف إل الحد من الخسائر عىل مبالغ معينة قد ال ينجح دائما

إن وضع أوامر معينة )مثل أوامر "وقف الخسارة" أو "أوامر الحد"( الت 
. إذا قام العميل بالتداول باستخدام مثل هذه األ

ا
وامر أو  ألن ظروف السوق أو القيود التكنولوجية قد تجعل تنفيذ هذه األوامر مستحيال

اتيجيات، فعليه قبول هذه المخاطر  .االست 

 الرافعة المالية  .5

بينما يمكن استخدام أدوات المشتقات إلدارة المخاطر، فإن بعض االستثمارات غتر مناسبة للعديد من المستثمرين. تحمل العقود مقابل  
ي الرافعة  

ي يمكن الحصول عليها من خالل العقود مقابل الفروقات  الفروقات وتداول الفوركس درجة عالية من المخاطرة. تعت 
المالية الت 

ال ماركتس وتداول العمالت األجنبية أنك تحتاج فقط إل وضع إيداع صغتر لبدء التداول مع من أن هذا اإليداع الصغتر    عىل الرغم  ادمتر
ة. التداول بالرافعة المالية تخضع لت ة أو مكاسب كبتر ي قيمة  قد يؤدي إل خسائر كبتر

 ف 
ً
ة نسبيا ات الصغتر ي القيمة نتيجة للتغتر

ة ف  ات كبتر غتر
 .أو مستوى عامل السوق األساسي أو ذي الصلة

 معامالت المسؤولية الطارئة  .6

 من  
ا
العقود مقابل الفروقات والعمالت األجنبية هي التداول بالهامش وتتطلب منك إجراء سلسلة من المدفوعات مقابل قيمة العقد، بدل

ي الهامش الذي تودعه لدىدفع قيم
ال ماركتس  ة العقد بالكامل عىل الفور. قد تتعرض لخسارة تامة ف  إلنشاء أو الحفاظ عىل صفقتك.   ادمتر

ي حسابك   تقوم
ال ماركتس بإعادة تقييم صفقاتك المفتوحة باستمرار خالل كل يوم عمل، وينعكس أي رب  ح أو خسارة عىل الفور ف  ادمتر

ة للحفاظ عىل صفقاتك المفتوحةوقد تؤدي الخسارة إل  ي غضون مهلة قصتر
ي كبتر ف 

 .مطالبتك بدفع هامش إضاف 
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 إل تغيتر الهامش   قد تغتر 
ً
ي أي وقت، مما قد يؤدي أيضا

 
 معدالت الهامش األولي و / أو متطلبات التداول النظرية ف

ً
ال ماركتس أيضا ادمتر

ي حسابك
 
بهامش كاٍف ف تحتفظ  لم  إذا  الحفاظ عليه.  الوقت    المطلوب  اإلضافية خالل  األموال  أو قدمت هذه  و /  األوقات  ي جميع 

 
ف

 عن أي عجز ناتج
ا
 .المطلوب، فقد يتم إغالق الصفقات المفتوحة بخسارة وستكون مسؤول

 (OTC)االتصال الت  داول ع  ن طري  ق أس  واق الت  داول عب  ر ش  بكات  التداول خارج البورصة او  .7

ي سوق منظم. سوف  عند تداول العقود  
 
. ال يحدث هذا التداول ف مقابل الفروقات، فإنك تتكهن بتغتر السعر المتوقع ألمر أساسي معير 

ي عقد مع
 
ة ف ي تداولها بموجب عقود   تدخل مباشر

 
ي ترغب ف

ها من األدوات األساسية الت  ال ماركتس فيما يتعلق باألداة المالية أو غتر ادمتر
ال ماركتس لصفقات المفتوحة لدىيجب إغالق جميع ا  مقابل فروقات.  ال ماركتس مع ادمتر وال يمكن إغالقها مع أي طرف آخر. قد   ادمتر

ي سوق منظم ألنه ال يوجد سوق إلغالق  
 
التداول ف أكتر من  لمخاطر  تعريضك  إل  البورصة  المالية خارج  المعامالت  ي 

 
التداول ف يؤدي 

وط األخرى م  ن قبلنا وخاضعة ألي متطلبات قانونية / تنظيمية. قد يؤدي التداول خارخ  صفقاتك المفتوحة ويتم تحديد األسعار والشر
ة أخرى: قد يكون من المستحيل، عىل سبيل المثال، تقييم قيمة  OTCالبورصة ) ( إل زيادة مخاطر السيولة وإدخال عوامل مخاطرة كبتر

، ال يتعير  
ً
ال ماركتس تحديد أسعار العرض وأسعار الطلب،    عىلمركز ناتج عن معاملة خارج السوق أو تحديد التعرض للمخاطر. أيضا ادمتر

ي حالة وجودها، فقد تجد
 
ي تحديد سعر عادل وخاصة عندما يتم إغالق أو تعليق البورصة أو السوق   وحت  ف

 
ال ماركتس صعوبة ف ادمتر

ي 
 
 معرض للمخاطر القياسية ف

ً
ال ماركتس.  ذات الصلة. أنت أيضا  ادمتر

 األسعار   .8

ورة السوق األوسع. ستقوم المنشورة عىل منصةاألسعار   ال ماركتس)"المنصة"( قد ال تعكس بالرص  ال ماركتس ادمتر بتحديد أسعار   ادمتر
ي حسابك وإغالق هذه الصفقات. عىل الرغم  

ي تحديد متطلبات الهامش ووضع عالمات دورية لتسويق الصفقات ف 
اإلغالق المستخدمة ف 

ال ماركتس تتوقع أن ت  من أن كون هذه األسعار مرتبطة بشكل معقول بتلك األسعار المتاحة عىل ما يعرف بسوق ما بير  البنوك أو أي  ادمتر
ي تستخدمها 

ال ماركتس عن تلك المتاحة للبنوك   سوق تبادل أو سوق مالي آخر مناسب )"السوق المرجعية"(، قد تختلف األسعار الت  ادمتر
ي السوق المرجعية. وبالتا 

، قد تمارسوالمشاركير  اآلخرين ف  ي تحديد متطلبات الهامش وجمع   لي
ة ف  ال ماركتس سلطة تقديرية كبتر ادمتر

األمور   عليها  تنطوي  ي 
الت  للمخاطر  إدراكك  من  التأكد  عليك  يجب   ، أساسي هو  بما   

ً
جزئيا مرتبطة  المنتجات  ألن   

ً
نظرا الهامش.  أموال 

ي ذلك تقلب أسعار العمالت، والتقلبات والفجوات ) 
 للعديد من العوامل بما  األساسية، بما ف 

ً
ي األسعار يمكن أن يكون سببا

ئ ف  تحول مفاجر
ي األساس(

ات ال يحدث فيها التداول ف  ي ذلك األحداث االقتصادية عىل سبيل المثال ال الحرص، إعالنات السوق وفت 
 .ف 

 ويؤدي فقط إل إغالق الصفقة بأق
ً
 .رب سعر متاحلن يحميك التوقف غتر المضمون من هذا الخطر ألنه ليس فوريا

 الصفقات  مراقبة .9

ي جميع األوقات،  
ي فتحوها ف 

ي    ويجب أنتقع عىل عاتق العمالء مسؤولية مراقبة الصفقات الت 
ي وضع يتيح لك القيام بذلك. ف 

 ف 
ً
تكون دائما

  
ا
، وبالتالي سوف تظل مسؤول

ً
حير  سنحاول إغالق الصفقات بمجرد استخدام الهامش الخاص بك، ال يمكننا ضمان أن ذلك سيكون ممكنا

 .عن أي عجز ناتج

وط العمل وسياسة التنفيذ والمستندات األخرى  ان مع: شر المقدمة أو المتاحة للعميل عىل موقعنا    يجب قراءة هذا المستند باالقير
 .  
ون   اإللكير

 حدث غير متوقع و   عطلة نهاية األسبوع خطر   .10

ي فتح  
 للتداول، مما قد يتسبب ف 

ً
قد تنشأ مواقف أو تطورات أو أحداث مختلفة خالل عطلة نهاية األسبوع عندما تغلق األسواق عموما

ي  
الت   عن األسواق 

ً
أو تغيتر  األسواق بسعر مختلف تماما النظام األساسي لوضع  أغلقت بعد ظهر يوم الجمعة. لن تتمكن من استخدام 

ي أوقات أخرى عندما تكون األسواق مغلقة بشكل عام. هناك خطر كبتر من أن أوامر وقف الخسارة  
الطلبات خالل عطلة نهاية األسبوع وف 

ي عقدت خالل عطلة نهاية األ 
سبوع سيتم تنفيذها بمستويات أسوأ بكثتر من سعرها المحدد. عند  المتبقية لحماية المراكز المفتوحة الت 

 عن أي عجز ناتج 
ا
 القيام بذلك، يقبل العميل هذه المخاطرة وسيكون مسؤول

   التداول  .11
ون   اإللكير
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ونية األخرى   ي عقود خارج البورصة من خالل المنصة عن التداول عىل أنظمة التداول اإللكت 
 
ي    وكذلك عنقد يختلف التداول ف

 
التداول ف

ي ذلك تعطل األجهزة 
 
ي بما ف

وب  مجيات وتعطل  السوق التقليدية أو المفتوحة. سوف تتعرض للمخاطر المرتبطة بنظام التداول اإللكت  والتر
، فيما يتعلق بالنظام األساسي    النظام ي تربط  وأنظمتك والبنية التحتيةالتشغيىلي

نت( الت   .المنصة معك  لالتصاالت )عىل سبيل المثال اإلنت 

 التداول  حظر  .12

ي أوقات الحركة  
 
ي ظل ظروف معينة، قد يكون من الصعب أو المستحيل تصفية الصفقة. يمكن أن يحدث هذا، عىل سبيل المثال، ف

 
ف

ي األساس أو  
 
الشيعة للسعر حيث يرتفع سعر أو ينخفض سعر إحدى جلسات التداول األساسية إل الحد الذي يتم فيه تقييد التداول ف

ي حالة حدوث ذلك، 
 
 يقبل العميل أي مخاطر مرتبطة به تعليقه. ف

ا
ي   وسيكون مسؤول

 
 أنه ف

ً
عن أي عجز ناتج. يجب أن يدرك العميل أيضا

كة ال ماركتس ظل ظروف معينة، قد ُيطلب من شر البورصة، و بالتالي   تعليمات أو  الهيئة المرخصةإغالق الصفقات بسبب تعليمات  ادمتر
ال ماركتس  فإن  .قد تحدثليست مسؤولة عن أي خسائر ادمتر

 العموالت   .13

ي جدول  
 
 عنها، كما هو موضح ف

ا
ي ستكون مسؤول

قبل أن تبدأ التداول، يجب أن تحصل عىل تفاصيل جميع العموالت والرسوم األخرى الت 
ال ماركتس األسعار المتاح عىل موقع تب عىل تلك   .ادمتر ي يمكن أن تت 

امات المحتملة الت  يجب عىل العمالء أن يدركوا التكاليف أو االلت  
ي ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص:  

كات مثل فرض الحقوق و توزيعات األرباح و تقسيم   (swap) فوائد التبييتالصفقة بما ف  و إجراءات الشر
 .األسهم و ما إل ذلك

 اإلفالس   .14

ي  إذا أصبحت  
اماتك تجاهنا ، فقد يؤدي ذلك إل تصفية مراكزك أو إغالقها دون موافقتك. ف   أو أفلست أو تخلفت عن الوفاء بالت  

ً
معشا

داد أي أموال تحتفظ بها معنا   . حالة إفالسنا ، قد يتعذر عليك است 

 التواصل   .15

ال ماركتس   ال تتحمل ي الرسائل المرسلة إل العميل من جانبنا بأي شكل  ادمتر
أي مسؤولية عن أي خسائر تنشأ نتيجة للتأختر أو عدم تلق 

 من األشكال. 

 نصيحة .16

ال ماركتس  ال تقدم تنفيذي فقط. بينما يجوز لنا، بموجب تفويضاتنا، إجراء تقييمات عامة لألسواق،    وهي وسيطمشورة استثمارية ادمتر
 .ظروفك الفردية. يتم اتخاذ أي قرار بالتداول من قبل العميل وحده وال تراىعي ليست نصيحة استثمارية فردية  فإن هذه التقييمات

كات: عقود  إجراءات .17  فروقات األسهم  مقابل الرسر

كة قد تكون أقل   ي تتلقاها أثناء إجراء شر
ي نجري  ها   تفضيال يرجر مالحظة أن المعاملة الت 

ات الت  مما لو كنت تملك األداة األساسية ألن التغيتر
ي مكانها قبل  رجعية  قد تحتاج إل أن تكون  

ي ال   تلكوف 
، فإن الوقت الذي يتعير  عليك فيه اتخاذ القر   تتطلبها   ت  كة. وبالتالي

ارات إجراءات الشر
 / أقل فائدة  

ً
؛ قد تكون الخيارات المتاحة أكتر تقييدا يكون هناك خيار إلغالق المركز. نظًرا ألنه يمكن غالًبا    وقد ال يمكن أن يكون أقل بكثتر

ي وقت قصتر  
كات ف  د  فقد ال يكون لديك أي فرصة أو خيار إلغالق المراكز لتجنب مثل هذه العواقب وق  للغاية، اإلعالن عن أحداث الشر

ا. 
ً
ي وقت قصتر جد

   تتطلب منك هذه اإلجراءات توفتر المزيد من األموال لتغطية الهامش ف 

 تعديالت توزي    ع األرباح عىل مراكز العقود مقابل الفروقات  و  األرباحتوزيعات  .18

ي ذلك التاري    خ السابق ألي 
  "تعديل توزيعات األرباح" هو تعديل يتم تطبيقه عندما يتجاوز أحد األسهم تاري    خ توزي    ع األرباح السابق )بما ف 

ي حالة صفقات 
. ف  ي سوق األوراق المالية األساسي

اء توزيعات أرباح خاصة( ف  ي حالة  الشر
، يتم إضافة تعديل توزيعات األرباح إل حسابك. ف 

 ، يتم خصم تعديل توزيعات األرباح من حسابك.  البيعمراكز 
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ات أو األسهم؟  -أ    المؤشر
 
 كيف تؤثر توزيعات األرباح عىل المراكز ف

 نقدًيا عىل حسابك حت  ال يتأثر مركزك    توزي    ع أرباحعندما يتم  
ا
( ، فإننا نجري تعديًل عىل األسهم األساسية )أي أنها تدفع أرباًحا للمساهمير 

ي السوق لذلك السهم أو المؤشر .  
 
ي حالة صفقات  بانخفاض السعر الذي يحدث ف

 
اء ف ي حالة مراكز  ، فسوف نضيف إل حسابك.  الشر

 
ف

 ، فسنخصمها.   البيع

 ا يذهب سهم أو مؤشر بدون توزيعات أرباح؟ ماذا يحدث عندم -ب

عندما يذهب السهم بدون توزيعات األرباح ، فإن قيمة السهم ستنخفض عموًما بنفس المقدار مثل األرباح. نظًرا ألن مؤشر األسهم يتكون  
 . ا إل انخفاض قيمة المؤشر

ً
كات ، فإن انخفاض قيمة األسهم سيؤدي أيض  من عدد من الشر

 تعديالت عىل توزيعات األرباح عىل عقود الفروقات لمؤشر األسهم لماذا نجري  -ج

ي حالة صفقات سعر السهم أو المؤشر بعد توزي    ع األرباح ، يتأثر ربحك وخسارتك الجارية. عندما ينخفض 
 
اء ف ي أنك تخش  الشر

، فهذا يعت 
 .
ا
ي حالة مراكز ربًحا محتمال

 
ي أن أرباحك  البيعف

ي ، فهذا يعت 
 .وخسائرك أفضل مما ينبغ 

ي السوق ، يجب علينا إجراء تعديل حت  ال تتأثر أرباحك وخسائرك
 .نظًرا ألن انخفاض السعر يمثل حركة متوقعة ف 

 . كة أو المؤشر  يختلف مقدار األرباح حسب الشر

 

 


