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 المقدمة  .1

1.1. " بـ  بعد  فيما  إليها  )يشار  هذه  المالية  األوراق  تداول  اتفاقية  إبرام  ادميرال االتفاقيةتم  نحن  وبيننا  العميل،  بينكم،   )"

باستخدام تعابير "ادميرال األردن" و"نحن" و"لنا" (. نشير إلى أنفسنا  57026ماركتس ايه اس األردن )الشركة رقم  

والضمير المتصل "نا" وأنفسنا" حسبما هو مناسب، ويشار إلى العميل باستخدام تعابير "أنت" وضمير الملكية المتصل 

"ك" و"لك" و"نفسك" و"العميل" حسبما هو مناسب. ويجوز الدميرال األردن أن تختار تعديل هذه االتفاقية حسب  

 كون أي حق كان بتعديل هذه االتفاقية.ملوفقاً لتقديرها الحصري ووحدها دون سواها. وال يحق لكم وال ت 20 البند

،" نقدم الخدمات التي تتعلق بإصدار األوامر بشراء األوراق المالية وبيعها، وتشمل  Invest.MT5من خالل حساب " .1.2

والوحدات المدرجة في الشراكات   الستثمارات المتداولةصناديق اتلك األوراق المالية، على سبيل المثال ال الحصر،  

وإيصاالت اإليداع ألسهم الشركات األجنبية. وعلى ادميرال األردن أن تتلقى األوامر وتقبلها من محدودة المسؤولية  

العميل   لنوع حساب العميل الذي تم قبلالمحددة التي قد تكون متوفرة من وقت آلخر    الملموسةالعميل لألوراق المالية  

  Invest.MT5مسؤولية استالم األوامر من قبل العميل. ويتفهم العميل أن حساب    من أجله. وتتحمل ادميرال األردن

حساب  في  المالية  األوراق  تحويل  يجوز  ال  شراؤها،  يتم  وحالما  وبيعها.  المالية  األوراق  بشراء  إال  يسمح  ال 

Invest.MT5   إال عن طريق البيع. ويعتبر حسابInvest.MT5  ًوفي حال أصبح  هامشيحساباً نقدياً وليس حسابا .

 حسب تقدير ادميرال األردن بموجب إشعار. هامشيالبيع المكشوف مسموحاً، فيجوز أن يصبح حساباً 

 أنت تعين ادميرال األردن عميالً ألغراض تقديم الخدمات إليك وفقاً لهذه االتفاقية. وتقر وتوافق أن ادميرال األردن: 

 يجوز لها أن تتصرف، فيما يتعلق بتنفيذ أو الترتيب لتنفيذ األوامر والمعامالت بالنيابة عنكم.  .أ

 من االتفاقية. 8.2ترتب لحماية أي مال تودعونه في ادميرال األردن وفقاً للبند  .ب

 في حال حدوث إجراء مؤسسي أو أحداث رأسمالية تشمل إصداراً في أدوات حقوق الملكية المدرجة التي:  .1.3

 . 1.2م ترد في البند ل .أ

 أو صادرة في منطقة ال تدعمها ادميرال األردن.  .ب

 أو يتم أو سيتم تداولها في أماكن ال يمكن الدميرال األردن الوصول إليها. .ج

 أو ال تتوفر على منصة ادميرال األردن للتداول ألي سبب آخر.  .د

لن تكون ادميرال األردن قادرة على المباشرة بخدمة التداول االعتيادية إلى العمالء فيما يخص هذه األدوات الجديدة  

الصادرة وعليها أن تتصرف تحقيقاً لهذه األدوات في السوق المفتوحة وتسويتها مع العميل نقداً بناء على تقدير ادميرال  

أن هذه األحداث المؤسسية أو الرأسمالية قد تؤثر على حصصك، وعليك مالحظة  رجى  يواألردن وحدها دون سواها.  

أن تتحمل مسؤولية فهم مضامين هذه األحداث. وال تتحمل ادميرال األردن والشركات الزميلة لها )الشركات الزميلة  

الملكية )"ادميرال  الدميرال األردن، بما فيها ادميرال ماركتس ايه اس )"ادميرال ايه اس"( وادميرال ماركتس محدودة  

محدودة الملكية"(، يشار إليها مجتمعة بعبارة "الشركات الزميلة"(( المسؤولية عن أية خسائر أو آثار سلبية من و/أو  

 فيما يتصل بهذه األحداث المؤسسية أو الرأسمالية. 

صعبة أو مستحيلة التعامل بمثل تقر بأن األوراق المالية غير السائلة يتم تداولها عادة في سوق مقيدة وبالتالي قد تكون   .1.4

تلك األوراق المالية و/أو الحصول على معلومات موثوقة وفي الموعد عنها. ويجوز أن تخضع مثل تلك األسواق لقواعد  

وأنظمة تداول مختلفة وتمثل عادة أسواقاً خارج البورصة، والتي ال يمكن الوصول إليها من قبل ادميرال األردن من 

لديكم التداول على السوق /  خالل روابط نقل األ وامر المؤتمتة. وفي حال أوقفت أية ورقة مالية كانت متوفرة سابقاً 

الدميرال  يجوز  البورصة،  خارج  التي  السوق  تلك  على  بالتداول  واستمرت  باألمر  األكثر صلة  المنظمة  البورصة 

"اإلغال تداول  وضعية  تفرض  أو  سواها،  دون  وحدها  تقديرها  على  بناء  بخفض  األردن،  فقط  تسمح  التي  فقط"  ق 
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الصفقات القائمة في مثل تلك األوراق المالية أو إغالق أية صفقة قائمة في مثل تلك الورقة المالية بسعر السوق السائد  

 دون سابق إنذار لكم.

فيما يتعلق بمعاملة   .1.5 المترتبة عليك  الواجبات  بالنيابة  أفيما يخص  ادميرال األردن أو أي طرف ثالث  عنك أو دخلتها 

باسمك، فأنت تعين ادميرال األردن وكل من ممثلينا ومسؤولينا وموظفينا وكالء عنك مع الصالحية الكاملة لالستبدال  

من أجل تحرير أو تدبير أية وثيقة أو معلومات حامل الورقة المالية أو تسوية األموال وتقديم أي من تلك الوثائق أو 

األموال كما هو مطلوب لدى الجهة المسؤولة عن التسوية. ويجوز الدميرال  معلومات حامل الورقة المالية وتسوية  

األردن بناء على تقديرها المطلق والحصري أو تكلف الشركات الزميلة لنا واألطراف األخرى بواجبات معينة بموجب  

 هذه االتفاقية.

تدفعها قبل البدء بتقديم التعليمات  سنتخذ خطوات معقولة لتزويدك بشرح واضح لكافة الرسوم واألجور التي عليك أن   .1.6

 بشراء المنتجات المالية أو بيعها إلينا.

قد ال تكون خدمة تداول األوراق المالية الخاصة بنا مالئمة للجميع. فهناك احتمال إلمكانية الخسارة في االستثمار في  .1.7

ءها المستقبلي أو عائدها. وال يمكن ضمان األوراق المالية. وال يمكن للبيانات التاريخية ألية أوراق مالية أن تكفل أدا

أثناء وجود تراجع في السوق. وتعتبر معامالت األوراق المالية في األسواق األجنبية  ربحك أو خسارتك، خصوصاً 

قائمة خارج  تداول خاصة  إلى ذلك، هناك مخاطر  المضاربة وتنطوي على مخاطر مرتفعة. وباإلضافة  قائمة على 

ة، بما في ذلك خطر التدفق المنخفض وخطر التقلب المرتفع وخطر تغير األسعار وعدم االتصال أوقات التعامل العادي

بالسوق واإلعالن عن األخبار وانتشارها بشكل أكبر والذي يكون له تأثير على السعر. وينبغي عليك أن تحصل على  

رة على اتخاذ مثل تلك المخاطر. وينبغي  معرفة وفهم كاملين لمخاطر األوراق المالية ذات الصلة، وأن تكون لديك القد

عليك قبل أن تفتح حساباً أن تتوصل إلى حكم موضوعي وقراراً تقديراً بخصوص هدف االستثمار ومبلغه المراد التداول  

 به من موقف شخص عاقل بناء على القوة االقتصادية ومصدر األموال وتحمل المخاطرة. 

ووكالئها واألطراف المرتبطة بنا صحة وكفاية وتوقيت وموثوقية وكمال    ال يضمن مدراء ادميرال األردن وموظفيها

وفعالية المعلومات المتعلقة بمعامالت األوراق المالية ضماناً كامالً بأي شكل صريح كان أم ضمنياً. وكافة المعلومات  

تدرك وتقبل حقيقة أن المعاملة   والبيانات والمواد المقدمة من ادميرال األردن ليست إال لإلشارة فحسب. وينبغي عليك أن

المخاطر   المخاطر. وينبغي عليك أن تتحمل  ادميرال األردن ال يمكن أن تكون خالية من  التي تتم من خالل منصة 

 الناشئة عن التداول. وال يتم تحميل ادميرال األردن المسؤولية عن خطر استثمارك وخسارتك. 

هذه االتفاقية واجبات. كما ال يمثل أي تخلف و/أو تأخر من جانب ادميرال ال تمثل أية حقوق ناشئة الدميرال األردن عن   .1.8

 األردن في ممارسة هذه الحقوق أي إسقاط و/أو إقصاء لتلك الحقوق.

تخضع هذه االتفاقية للقوانين ذات الصلة سارية المفعول في المملكة األردنية الهاشمية، ويتفق كل منك وادميرال األردن   .1.9

الخال أن جميع  منفذة  على  معاملة  أية  و/أو  االتفاقية  هذه  وتنفيذ  تحرير  الناشئة عن  أو  تنفيذ  أو  بتحرير  المتعلقة  فات 

المملكة  لمحاكم  الحصري  االختصاص  نطاق  إلى  النقض  يقبل  بما ال  إخضاعها  يتم  أي من حساباتك  و/أو  بموجبها 

لديه في أي وقت إلقامة أية دعاوى في أي    األردنية الهاشمية )قصر العدل(. ويتنازل العميل عن أي اعتراض قد يكون

من تلك المحاكم ويوافق على عدم االدعاء بأن تلك الدعاوى قد أقيمت لدى محكمة غير مؤهلة أو أن تلك المحكمة ال  

تملك اختصاص النظر فيها. وتخضع جميع الشروط الواردة في هذه االتفاقية لجميع القوانين واألنظمة سارية المفعول 

ذ في  وتفسيرات  بما  وإجراءات  وأنظمة وسياسات  وقواعد  ولوائح  دساتير ومواد  الحصر،  المثال ال  على سبيل  لك، 

)تسمى مجتمعة "القواعد"( البورصات واألسواق وغرف المقاصة التي يتم توجيه األوامر إليها أو تنفيذ المعامالت أو  

ة قواعد أخرى واجبة التطبيق لدى جهة ناظمة أو سلطة  إجراء المقاصة عليها، أو هيئة األوراق المالية األردنية، أو أي

ناظمة ذاتية أو سلطة حكومية )"األنظمة واجبة التطبيق"(. وال تتحمل ادميرال األردن والشركات الزميلة لها المسؤولية 

 تجاهك عن أي فعل أو عدم فعل أو قرار أو حكم ألية بورصة أو سوق أو دار مقاصة أو سلطة ناظمة.

 المقدمة من ادميرال ماركتس ايه اس األردن والتعامل بينكم وبيننا الخدمات  .2

 تشرح هذه االتفاقية: .2.1
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 كيف نتلقى ونتعامل مع أوار وتعليمات شراء أو بيع المنتجات المالية التي نتلقها منك.  .أ

 أموالك ومنتجاتك المالية.ب  االحتفاظكيف يتم  .ب

تحكم هذه االتفاقية كل توجيه بشراء أو بيع المنتجات المالية الذي يتم تلقيه منك، والذي يكون صادراً أو قائماً، وكل   .2.2

التنفيذ أو بعد دخولها،  معاملة يتم الدخول فيها من جانب ادميرال األردن بالنيابة عنك عند دخول هذه االتفاقية حيز 

 نيابة عنك عند دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ أو بعد دخولها.تفظ بها  المحوجميع األموال والمنتجات المالية 

يتم إجراء التعامل معك من جانب ادميرال األردن بمبدأ عدم تقديم النصيحة وتوافق على أننا ال نتحمل أي واجب من   .2.3

 الواجبات التالية ما لم يرد خالف ذلك في هذه االتفاقية: 

 منتجات مالية أو معاملة لك. إقناع أنفسنا بخصوص مالءمة أية .أ

 مراقبتك أو نصحك بحالة أية منتجات مالية. .ب

 بالنيابة عنك.  المحتفظةمراقبتك أو نصحك بحالة المنتجات المالية  .ج

 إلغاء أية منتجات مالية أو التعامل أو بيع أية منتجات مالية اشتريتها، إال عندما تتطلب األنظمة واجبة التطبيق ذلك. .د

دميرال األردن والشركات الزميلة لها صالحية تزويدك ولن يقوموا بتزويدك بأية نصيحة استثمارية أو  ال يملك ممثلو ا .2.4

ضريبية أو مالية أو قانونية أو نظامية أو نصيحة تداول أو أي شكل آخر من أشكال النصائح. وال شيء في االتصاالت 

ومعلومات األسعار... الخ( مقدمة من ادميرال األردن  والمواد )بما في ذلك الموقع اإللكتروني والرسائل اإللكترونية  

أو من ممثلي أدميرال األردن أو الشركات الزميلة لها يمثل توصية أو التماس لشراء أو بيع األوراق المالية أو غيرها 

هذه من االستثمارات. وربما ترغب بطلب نصيحة مهنية مستقلة فيما يتعلق بأية معاملة تقترح الدخول فيها بموجب  

 االتفاقية. وتتحمل المسؤولية الكاملة وحدك عن اتخاذ كافة إجراءات التداول. 

 يجوز أن نقدم معلومات:  .2.5

فيما يتعلق بأي منتج مالي أو توجيه بتعامل أو معاملة استفسرت عنها، وفيما يتعلق بشكل خاص بإجراءات اإلرفاق  .أ

 بذلك المنتج المالي أو التوجيه بتعامل أو معاملة.

باب المعلومات الحقيقية، ال يترتب علينا أي واجب باإلفصاح عن مثل تلك المعلومات إليك وال تمثل المعلومات  من   .ب

نصيحة استثمارية. وفي حال قام ممثل موظف من جانبنا باإلدالء برأيه فيما يخص أي منتج مالي أو توجيه أو 

ال يحق لك أو تعتمد على مثل ذلك اإلدالء وأنه ال تعامل أو معاملة، توافق على أن من غير المعقول بالنسبة لك و

 يمثل نصيحة استثمارية. 

 فتح الحساب  .3

تفوض ادميرال األردن بفتح حساب واحد أو حسابات متعددة لك وإبقاءها مفتوحة لك فيما يخص الخدمات التي نقدمها  .3.1

 إليك.

 مؤهالت العميل .3.2

ص عليها في القوانين واألنظمة المتعلقة بمعاملة هذه ينبغي أن تكون مستثمراً مؤهالً يستوفي المتطلبات المنصو .أ

 االتفاقية:

عاماً ولديك استيعاباً كامالً للحقوق المدنية والسلوك المدني ولديك   18الشخص الطبيعي: عمرك أكثر من   (1

 معرفة كافية وخبرة كافية لفهم طبيعة ومخاطر المنتج المراد التداول فيه. 

الكاملة كشخص اعتباري مستقل. وتضمن أن الشخص الذي يفتح حساباً   ك األهلية يالجهة االعتبارية: لد (2

بالنيابة عن الشركة هو الممثل القانوني للجهة االعتبارية أو لديه الصالحية القانونية والنافذة الممنوحة من 

جانب ممثل ذي صلة لدى الشركة. وتكون لدى الشخص الذي يخطط للدخول في أمر الصالحية القانونية  

افذة الممنوحة من جانب الشخص االعتباري ومزود بالمعرفة والخبرة الكافيتين لفهم طبيعة مخاطر والن

 المنتج المراد التداول به. 
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 االستئمان  (3

وفقاً لوثائق االستئمان واألنظمة واجبة التطبيق، يحق للمستأمن الدخول في هذه االتفاقية وفتح .1

التعليمات. ويشمل تفويض االستئمان الذي نوع الحساب المنطبق وإجراء التعامالت وإصدار  

يحصل عليه المستأمن، على سبيل المثال ال الحصر، شراء األصول وبيعها )بما في ذلك البيع 

تسليم   ذلك  في  )بما  وسحبها  واسترداداها  وتسديدها  وتحويلها  بها  والتداول  المكشوف(  على 

 األوراق المالية من / إلى الحساب(.

أن له الحق بتنفيذها دون موافقة   بإبرام هذه االتفاقية، يضمن المستأمن في حال قيام مستأمن.2

اآلخرين أو أنه مفوض بالدخول في هذه االتفاقية. وفي حال دخول عدة مستأمنين   المستأمنين

هذه االتفاقية بشكل مشترك، يجوز الدميرال األردن أن تقرر الحصول على موافقة خطية من  

 جميعاً قبل اتباع تعليمات أي مستأمن، وذلك بناء على تقديرنا. أي من المستأمنين أو منهم 

يؤكد المستأمن أن ادميرال األردن يجوز لها اتباع تعليمات أي مستأمن لتقديم النقود أو األوراق .3

المالية أو أية أصول أخرى إلى أي مستأمن، بما في ذلك تقديم األصول إلى المستأمن نفسه.  

أن   المستأمن  تتم في حسابه متقيدة بوثائق االستئمان واألنظمة  ويضمن  التي  المعامالت  كافة 

واجبة التطبيق. ويتعهد جميع المستأمنين مجتمعين بأن ادميرال األردن معفاة من أي مطالبة أو  

خسارة أو مصاريف أو التزامات تنشأ عن أية معاملة تتم وتصرفات تجرى من جانب ادميرال  

 لمستأمنين. األردن وفقاً لتعليمات ا

ومعلومات   .ب موادك  تقدم  أن  عليك  ينبغي  الخدمة،  تلك  واستخدام  خدمتنا  على  الحساب  فتح  تسجيل  فترات  أثناء 

الصحيحة وتضمن بمقتضى هذه االتفاقية أن جميع المواد والمعلومات التي تقدمها أثناء الفترات المذكورة )بما في 

كتروني والهاتف والعنوان والرمز البريدي ومعلومات الهوية  ذلك على سبيل المثال ال الحصر عنوان البريد اإلل

ومعلومات االئتمان( صحيحة ودقيقة كاملة ومحدثة. وعندما يتم تغيير معلومات المذكورة أعاله، ينبغي عليك أن 

ة تخطر ادميرال األردن بذلك خطياً. وتوفض ادميرال األردن بإجراء أية تحقيق للتأكد من صحة المعلومات الوارد

 أعاله.

 في حال عدم استيفاء هذه الشروط، ينبغي عليك التوقف فوراً عن استخدام الخدمات المقدمة من ادميرال األردن.  .ج

 األمر والتأكيد .4

/ كلمة  .4.1 المستخدم  الصادرة عن طريق اسم  بالتحقق من األوامر  ادميرال األردن ال يترتب عليها أي واجب  تقر بأن 

خطار ادميرال األردن وموافقتها خطياً، فلن تسمح ألي شخص بالدخول إلى حسابك المرور الخاصة بك. وما لم يتم إ 

أو إصدار أوامر منه. وتتحمل المسؤولية عن سرية واستخدام اسم المستخدم / كلمة المرور الخاصة بك وتوافق على  

عن أية    jordan@admiralmarkets.comإبالغ دائرة خدمة العمالء لدى ادميرال األردن عبر البريد اإللكتروني  

سرقة / فقدان السم المستخدم / كلمة المرور هذه أو أي دخول غير مصرح به إلى حسابك. وتبقى مسؤوالً عن كافة 

أن أي تبليغ مرسل المعامالت التي يتم دخولها باستخدام اسم المستخدم / كلمة المرور الخاصة بك. وتقر وتوافق على  

منك أو بالنيابة عنك يتم على مسؤوليتك وتفوض ادميرال األردن باالعتماد على أي تبليغ نعتقد بصورة معقولة أنه 

مرسل منك أو بالنيابة عنك من جانب أي وكيل نعتقد بشكل معقول أنه مفوض حسب األصول من جانبك، وكذلك تفوض 

 التبليغ والتعامل معه على أنه مصرح منك وملزم لك بالكامل.ادميرال األردن بالتصرف بناء على ذلك 

 يتوجب أن يتم أي أمر أو توجيه بشراء منتجات مالية أو بيعها من جانبك:  .4.2

 عبر منصة التداول الخاصة بنا. .أ

 أو بطريقة أخرى حسبما نحدده من وقت آلخر. .ب

 دون ضمان التوفر(. ،الطوارئ فقطأو شفهياً عن طريق الهاتف )ليتم استخدام ذلك في حاالت  .ج

في حال كانت طريقة التواصل معنا غير متاحة ألي سبب من األسباب، ينبغي عليك أن تسعى لتجربة إحدى الطرق 

األخرى للتواصل المقبول المحددة أعاله. وال تقبل ادميرال األردن أية توجيهات خطية بشراء / بيع األوراق المالية عبر  

توجيه خطي ما لم تكن طريقة إعطاء أوامر التداول هذه متفق عليها مسبقاً بين العميل    البريد اإللكتروني أو من خالل 
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وادميرال األردن استجابة ألية ظروف خاصة. ويجب أن تكون هذه االتفاقية مثبتة خطياً. وال تقبل ادميرال األردن بصفة  

رت ادميرال األردن القيام بذلك، فال نتحمل المسؤولية ، ولكن في حال اختا4عامة أمراً أو توجيهاً يتم تلقيه إال وفقاً للبند  

عن أية خسارة أو ضرر أو تكلفة تتعرض لها أو تترتب عليك نتيجة ألي خطأ أو تأخير أو إغفال من جانبنا عند العمل 

 على مثل ذلك العرض أو عدم التصرف بناء على ذلك العرض. 

أية اتصاالت، سواء إلكترونية أم عبر الهاتف أم شخصياً أم خالف توافق على أن ادميرال األردن يجوز لها أن تسجل  

ذلك، تجريها ادميرال األردن معك فيما يتعلق بهذه االتفاقية وأن أية تسجيالت نحتفظ بها ستكون ملكيتنا وحدنا دون  

 سوانا وتقبل بأنها تمثل دليالً على االتصاالت بيننا وبينكم. 

ال األردن حرية تقدير اختيار الوسطاء الذين توجه من خاللهم أي امر للعميل. وطالما  أمر العميل وإرسال األمر: الدمير  .4.3

تقدم ادميرال األردن أو أي من الشركات الزميلة لها خدمات التنفيذ إلى العميل، تتحمل ادميرال األردن المسؤولية عن  

الم لبعض  بالنسبة  التطبيق.  واجبة  لألنظمة  وفقاً  لألوامر  األمثل  أسواق  التنفيذ  في  المتداولة  يكفي  بما  السائلة  نتجات 

متعددة، يجوز الدميرال األردن أن تقدم توجيهاً على أساس أمر بأمر حيث يتم تمرير األمر إلى وسيط خارجي يسعى 

للبحث عن أفضل الشروط المتوفرة ألمر العميل باستخدام خوارزمية توجيه خاصة ومحوسبة )"التوجيه الذكي"(. وال  

 يرال األردن أن تكفل تنفيذ كل أمر بأفضل سعر معلن نظراً لألسباب التالية )على سبيل المثال ال الحصر(:يمكن الدم 

 ال يجوز الدميرال األردن أن يكون لديها نفاذاً إلى كل سوق / تاجر. .أ

 قد تصدر أوامر أخرى مسبقاً أو يتم التداول من قبل.  .ب

الوسطاء الخارجيون و/أو صناع السوق األسعار المعلنة أو ربما قد ال تحترم مراكز األسواق و/أو البورصات و/أو   .ج

 يقومون بإعادة توجيه األوامر لمعالجتها يدوياً. 

عد السوق أو القرارات أو تعطل األنظمة إلى منع / تأخير تنفيذ أوامر العميل أو تتسبب بعدم استالم  اقد تؤدي قو .د

 األوامر السعر األفضل. 

أن من غير الممكن إلغاء / تعديل أمر وأنك مسؤول عن التنفيذ على الرغم من طلب اإللغاء  إلغاء / تعديل األمر: تقر ب .4.4

التعديل. وال تتحمل ادميرال األردن والشركات الزميلة لها مسؤولية تجاه العميل في حال عدم قدرتها أو قدرة الشركات    /

والت تعديل أو إلغاء أمر واستبداله يمكن أن تؤدي الزميلة لها على إلغاء أو تعديل األمر. ويقر العميل أيضاً بأن محا 

 إلى تنفيذ زائد لألمر أو تنفيذ األوامر بشكل مكرر، ويتحمل العميل المسؤولية عن كافة عمليات التنفيذ تلك.

ل قررت ادميرال األردن ممارسة تقديرها في تنفيذ أمرك، فإنها تنفذ أمر بصفتها وكيالً وربما تدخ  حال  تنفيذ األمر: في .4.5

وكيالً لوسيط آخر أو شركة تابعة أخرى لتنفيذ طلبك بدالً منها، وفي هذه الحالة، يتمتع الوسيط أو الشركة التابعة التي  

تم إدخالها بنفس الحقوق التي لدى ادميرال األردن. ويجوز الدميرال األردن أن تقرر رفض أي أمر )أوامر( منك أو  

ء على تقديرنا، ولكنها ستسعى لممارسة هذا التقدير بصورة معقولة. وينبغي  إنهاء استخدامك لخدماتها في أي وقت وبنا

أن تكون جميع المعامالت متقيدة بالقواعد والسياسات الخاصة بالسوق أو دور المقاصة ذات العالقة والقوانين واألنظمة  

و قرار صادر عن أية بورصة  ال تتحمل ادميرال األردن المسؤولية عن أي إجراء أ،  1.9واجبة التطبيق. وحسب البند  

 وسوق وتاجر ودار مقاصة أو أية جهة ناظمة. 

تقر وتوافق على أن ادميرال األردن يجوز لها أن ترفض قبول أمر ويجوز لنا أن نضع حداً على أي أمر أو نضع أية  

ويجوز لنا أن قيود / شروط على قبول أي أمر بناء على تقديرنا المطلق ودون تقديم أي سبب أو أي إشعار مسبق.  

نستخدم ونضيف ونغير في أي وقت الفالتر ضمن نظام التداول والذي يمنع تسليم األوامر أو تنفيذ األوامر دون إعطاء 

نعنا  مسبب أو أي سابق إنذار بذلك. ونلتزم بإبالغك بأي رفض أو حد في أقرب وقت ممكن بصورة معقولة، ما لم ي

إبال يأتي وفقاً  القانون أو توجيه من سلطة ناظمة من  أو على اإلطالق  الوقت  إبالغك في ذلك  أو نقرر أن عدم  غك 

 لسياسات االمتثال وإجراءاته لدينا.

التأكيد: تقر بأن تأكيدات عمليات التنفيذ أو اإللغاء يجوز أن يتم تأخيرها أو يجوز أن تكون خاطئة )مثالً بسبب إشكاليات   .4.6

ن قبل إحدى البورصات. أنت ملزم بتنفيذ األمر الفعلي إذا توافق مع في نظام الحواسيب( أو يجوز إلغاءها / ضبطها م
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أمرك. وفي حال أكدت ادميرال األردن التنفيذ أو اإللغاء بالخطأ وأنت أجلت اإلبالغ عن مثل ذلك الخطأ، تحتفظ ادميرال 

المعاملة بناء على تقديرها. وتو المعاملة من الحساب أو مطالبتك بقبول  إزالة  ادميرال  األردن بحق  افق على إشعار 

 األردن على الفور عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني في حال: 

 عدم تلقيك تأكيداً دقيقاً للتنفيذ أو اإللغاء.  .أ

 تلقيك تأكيداً مختلفاً عن أمرك.  .ب

 .تقدمهتلقيك تأكيداً ألمر لم  .ج

أرصدة أو صفقات أو حالة هامشية تلقيك كشف حساب أو تأكيد أو معلومات أخرى تعكس أوامر أو معامالت أو   .د

 )إن وجد( أو تاريخ معامالت غير دقيق.

تقر بأن ادميرال األردن يجوز لها أن تعيد ضبط حسابك لتصحيح أي خطأ. وتوافق على أن تسارع بإرجاع أية أصول 

 موزعة عليك عن طريق الخطأ إلى ادميرال األردن. 

توافق على مراقبة كل أمر مفتوح وإشعار ادميرال األردن عن طريق الهاتف على أرقام الهواتف المحددة على الموقع 

وهو  األردن  ادميرال  لدى  العمالء  خدمة  دائرة  إلى  اإللكتروني  البريد  طريق  عن  أو  األردن  الدميرال  اإللكتروني 

ordan@admiralmarkets.comj   في أقرب وقت ممكن بصورة معقولة بعد أن تصبح على علم أو في حال أصبحت

 على علم بما يلي:

 عدم تلقيك تأكيداً دقيقاً لتنفيذ أو إلغاء.  (أ)

 أو تلقيك تأكيداً غير متوافق مع أمرك. ( ب)

 أو تلقيك تأكيداً بتنفيذ أو إلغاء أمر لم تصدره.  ( ج)

ف حساب أو معلومات أخرى تعكس أوامر أو تداوالت أو كشوف حسابات أو أوراق مالية أو  أو تلقيك تأكيداً أو كش (د)

 أموال أو حالة هامش )إن وجدت( أو تاريخ معامالت غير دقيق. 

تحتفظ ادميرال األردن بحق إزالة أي تداول خاطئ من حسابك. وتتفهم وتوافق على أن ادميرال األردن يجوز لها أن 

ي خطأ. وتوافق على أن تسارع بإرجاع أية أصول موزعة عليك بالخطأ وليست من حقك إلى  تضبط حسابك لتصحيح أ

ادميرال األردن. وفي حال أي تم عرض أي خالف أو نزاع متعلق بتأكيد األمر و/أو األوامر على ادميرال األردن،  

فقة )الصفقات( / التداول )التداوالت(  تحتفظ ادميرال األردن بحق اتخاذ اإلجراء الذي تراه معقوالً إلغالق و/أو دعم الص

 التي تخضع للخالف. 

غير    والحظر في حال النقص: يجوز لك فقط أن تبيع األوراق المالية التي بحوزتك في الحساب سواء أكانت مسواة أ .4.7

سابك  في ح محتفظ بها مسواة في وقت البيع. وفي حال دخولك في أمر لبيع ورقة مالية ال تملكها في وقت البيع وليست  

سواء مسواة أم غير مسواة في وقت البيع، تفوض ادميرال األردن إما بإلغاء األمر إن يكن منفذاً بعد، أو في حال كان 

إليك،   إشعار  تقديم  بالنيابة عنك وعلى حسابك ودون  الكمية  في  لها  مالية معادلة  بشراء ورقة  تفوضها  األمر منفذاً، 

 أجور مصاحبة مترتبة علينا أو عليك.  وتوافق على أنك مسؤول عن أية غرامات أو

األسهم األمريكية: يجوز الدميرال األردن، لكن ال يتوجب عليها، أن تطلب منك توقيع نموذج ضريبي أمريكي ذي   .4.8

صلة قبل أن نقبل أمراً أو توجيهاً منك بشراء أو بيع منتج مالي فيما يتعلق باألوراق المالية المدرجة في البورصات 

األمريكية. وفي حال لم يسبق لك تزويدنا بنموذج ضريبي أمريكي صحيح وتحمل أسهماً أمريكية، فيجوز لنا أن نطلب  

النموذج الضريبي األمريكي موقعاً ومعبأ قبل  النموذج الضريبي األمريكي ذي الصلة. في حال لم ترجع  منك تعبئة 

سهمك األمريكية. ويترتب عليك واجب مستمر بإبالغنا في حال يوماً(، نحتفظ بحق بيع أ  30التاريخ الذي نحدده )عادة  

 تغير الحالة الضريبية. 
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األوضاع التي ال تغطيها هذه االتفاقية: في حال نشوء وضع غير مغطى بموجب هذه االتفاقية، تحل ادميرال األردن   .4.9

ء كما هو متوافق مع ممارسة السوق المسألة بمبدأ حسن النية والعدل وعندما يكون األمر مناسباً، عن طريق اتخاذ إجرا

 الشائعة. وتحتفظ ادميرال األردن بحق اتخاذ مثل تلك اإلجراءات حسبما يلزم. 

التطبيق على كشف معلومات   .4.10 األنظمة واجبة  ادميرال األردن مجبرة بموجب  أن تكون  النظامي: يجوز  اإلبالغ 

حق لنا اإلفصاح عن مثل تلك المعلومات وأن مثل تلك معينة علناً فيما يخص معامالتنا معك. وتقر وتوافق على أننا ي

المعلومات التي لدينا تشكل ملكية حصرية ووحيدة لنا. وتوافق على تزويدنا بكافة المعلومات التي يجوز لنا أن نطلبها  

لمعلومات  بصورة معقولة لغرض االمتثال لواجباتنا بموجب األنظمة واجبة التطبيق وتوافق على قيامنا بتقديم مثل تلك ا

عنك وعن عالقتنا بك إلى أي طرف خارجي حسب هذه االتفاقية )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر معامالتك  

أو أموالك أو أصولك في حسابك( حسبما نراه مناسباً، من خالل تصرفنا بصورة معقولة، أو حسبما هو مطلوب لالمتثال 

 التفاقية. بأي نظام واجب التطبيق أو بند من بنود هذه ا

 المعرفة باألوراق المالية وسندات الخزن والخيارات واإلجراءات المؤسسية  .5

األخرى   .5.1 والمعلومات  والحسابات  التقرير  لتتلقى  لك  نرتب  أن  لنا  يجوز  لكن  األردن واجباً،  ادميرال  على  يترتب  ال 

نبلغك بحضور أو نرتب لك حضوراً في  الصادرة عن شركة من الشركات. وال يترتب علينا واجب، لكن يجوز لنا أن  

 أية اجتماعات سنوية عامة أو اجتماعات استثنائية عامة سارية على منتجاتك المالية.

اإلجراءات   .5.2 ذلك  في  بما  في حسابك،  مالية  أوراق  أية  في  الواردة  بالشروط  ملماً  نفسك  أنك مسؤول عن جعل  تؤكد 

إع المناقصات، عمليات  القادمة )أي عروض  ادميرال  المؤسسية  يترتب على  الخ(. وال  األسهم...  تقسيم  التنظيم،  ادة 

األردن أي واجب بإبالغك بأية مواعيد نهائية أو إجراءات مطلوبة أو تواريخ اجتماعات وال يترتب عليها أيضاً اتخاذ  

من   مرسلة  محددة  خطية  تعليمات  دون  إجراء  على  قبلكمأي  األردن  ادميرال  لدى  العمالء  خدمة  دائرة  البريد    إلى 

يوم على األقل من وقت القيد المعلن لتلقي التعليمات. وتعتبر    14قبل    jordan@admiralmarkets.comاإللكتروني  

العميل بالكامل ويجوز أن تع التعليمات في الموعد المناسب مسؤولية  طي  عواقب تخلف العميل عن تزويد مثل تلك 

ادميرال األردن حقوقاً بالتصرف بالنيابة عن العميل بناء على تقديرها وحدها دون سواها. وقد تخضع معالجة مثل تلك  

 التعليمات الخاصة لرسوم إضافية يتم فرضها بشكل منفصل على حساب العميل قبل معالجات التعليمات. 

النقدي في حساب العميل لتكرار األثر الجوهري لمثل يوافق العميل على أن ادميرال األردن ستجري تعديالً للرصيد  

ذلك اإلجراء المؤسسي عندما يتعذر قيد عوائد إجراء مؤسسي معلن في حساب العميل أو إضافتها إلى الحساب )وتشمل 

النقدية في أسهم جديدة غير مدعومة من جانب  المثال ال الحصر، األرباح غير  التقليدية على ذلك على سبيل  األمثلة 

 منصة التداول الخاصة بادميرال األردن، والدفعات بدالً من األسهم الكسرية بعد تقسيم األسهم(. 

 التسوية .6

ال تتحمل ادميرال األردن المسؤولية عن أي تأخير في تسوية معاملة ناتجة عن ظروف خارجة عن سيطرتنا، أو عدم   .6.1

ت الالزمة لتمكين اإلتمام في تاريخ التسوية. يتمثل  قيام أي شخص أو طرف آخر )بما في ذلك أنت( بتنفيذ كافة الخطوا

في حسابك، الوثائق واجبة التسليم أو أرباح البيع )حسب مقتضى الحال( كما  يد  قنواجبنا فقط في أن نمرر إليك، أو  

المالية المركنتلقاها فعلياً.   زي، فمن  إذا كنت تتعامل في منتجات مالية لم تتم تسويتها من خالل نظام إيداع األوراق 

 المحتمل أن تحدث تأخيرات في التسوية. 

السماح   .6.2 أمواالً غير كافية في يجوز الدميرال األردن أن ترفض  إذا كان سيترك  تملكه معنا  بسحب أي حساب 

عندما تقوم بالدفع إلى حسابك ثم تقوم بالسحب بعد ذلك بوقت قصير، فإننا   الحساب لدفع أي معامالت غير مسددة.

 دفعتك.تسديد نحتفظ بالحق في تأخير التسوية لمدة تصل إلى عشرة أيام عمل لضمان 

 السجالت والتقارير والتبليغات  .7
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رف بسهولة على المنتجات  تحتفظ ادميرال األردن بسجالت المنتجات المالية المشتراة من جانبك بطريقة تمكننا من التع .7.1

من جانبك. وتشمل السجالت معلومات عن المعامالت في المنتجات المالية. وترتب ادميرال األردن    المحتفظ بهاالمالية  

المالية   المتكرر بشكل مناسب للمنتجات  التوافق  من جانب األوصياء.    المحتفظ بهاإلجراءات تحقق معقولة من أجل 

تقاريراً عن نشاط حسابك بشكل يومي أو شهري، وتبين تلك التقارير معلومات مفصلة مثل وتوفر لك ادميرال األردن 

 .التقريراسم التداول وحجم الصفقة وسعر الشراء والربح المتراكم والخسارة خالل فترة 

منتجات مالية يجوز الدميرال األردن أن تقدم معلومات األخرى حسبما تطلبها أنت بصورة معقولة فيما يتعلق بأية   .7.2

 يحملها وصي، بما في ذلك اإلقرار بالطريقة التي يحمل بها وصي منتجات مالية بالنيابة عنك.

توافق على تلقي أية تقارير أو تأكيدات بأن ادميرال األردن يجوز أن توفر عن طريق الوسائل اإللكترونية عبر  .7.3

التقارير واستخدامك لها يخضعان لهذه االتفاقية. نظام ادميرال األردن أو منصتها وتقر بأن نفاذك إلى مثل تلك  

 أنت توافق على أن أي إخفاق من جانبك في استالم وقراءة اإلشعار ال يلغي تأثير موضوعه.

تقر وتوافق على أن التقارير التي يتم توفيرها من جانب ادميرال األردن قد ال تكون كافية لك لإلعفاء من أية واجبات   .7.4

سواء أكانت إلزامية أم خالف ذلك، وأنك ينبغي عليك أن تطلب تحققاً مستقالً من كفاية التقارير  عليك بموجب القانون،

 ألي غرض من األغراض. 

تقدم ادميرال األردن تأكيدات وتقارير وكشوف حسابات ووثائق معلمات مستثمر أساسية وتأكيدات تداول إلكترونية  .7.5

واالتفاقيات وغيرها من سجالت العميل والتبليغات )تسمى مجتمعة  وغيرها من وثائق اإلفصاح والسياسات ذات الصلة  

 "السجالت والتقارير والتبليغات"( بصيغة إلكترونية إلى أقصى حد يسمح به القانون ساري المفعول.

ي يجوز إرسال السجالت والتقارير والتبليغات اإللكترونية إلى منصة التداول الخاصة بك أو إلى عنوان بريدك اإللكترون .7.6

 أو صفحة حسابك.

بدخولك هذه االتفاقية، توافق على استالم السجالت والتقارير والتبليغات، بما في ذلك حسبما يقتضي األمر، عند نشر   .7.7

هذه السجالت والتقارير والتبليغات على موقع ادميرال األردن اإللكتروني، وتقر بأن هذه االتفاقية تشكل إشعاراً صحيحاً 

السجالت والتقارير والتبليغات متوفرة بصيغة إلكترونية على موقع ادميرال األردن اإللكتروني. تسري تلك  بأن هذه  

الموافقة على أساس مستمر ولكل سنة ضريبية ما لم يتم سحبها من جانبك. ويجوز لك أن تسحب تلك الموافقة في أي  

ن خالل موقعها اإللكتروني. وفي حال سحبت تلك  وقت عن طريق تقديم إشعار خطي إلكتروني إلى ادميرال األردن م

الموافقة، يجوز الدميرال األردن ان تقدم السجالت والتقارير والتبليغات المطلوبة بصيغة ورقية عند استالم طلب منك.  

ولكن تحتفظ ادميرال األردن بحق مطالبتك بإغالق حسابك في حال سحبت الموافقة باستالم الصيغة اإللكترونية من  

 سجالت والتقارير والتبليغات. ال

 أموال العميل وحسابه  .8

على   .8.1 بحسابهم  المتعلق  األموال  قيد جميع  األردن من عمالئها  ادميرال  المالية   Invest.MT5تتطلب  المؤسسة  إلى 

 المحددة التي تحتفظ ادميرال األردن لديها بحساب عميل منفصل، وذلك قبل إصدار أي أمر شراء.

إلينا، أو خالف ذلك يتم استالمها من جانب  يتوجب على ادميرال األر .8.2 دن أن تتعامل مع أية أموال تدفعها أو تقدمها 

ادميرال األردن فيما يتصل بالخدمات المالية المقدمة منها. وعليك أن تقر بأن أموالك سيتم إيداعها من جانب ادميرال 

 األردن في حساب منفصل للعميل.

من أموالك أو جميعها التي تستحقها خالف ذلك في أي حساب عميل منفصل   عليك أن تفوض ادميرال األردن بسحب أي .8.3

أو حساب استئمان تحتفظ به ادميرال األردن للوفاء بأي التزام أو واجب أو أية خسارة أخرى تدين بها إلى ادميرال 

 األردن. 
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الفائدة  عليك أن تمنح بمقتضى هذه االتفاقية موافقتك الصريحة وأن توافق على أن ادميرال األ .8.4 ردن لها الحق بكامل 

أنت وادميرال األردن على   لم تتفق  المنفصل أو حساب االستئمان ما  العميل  إلى حساب  المقيد  المال  المكتسبة على 

 خالف ذلك خطياً.

في حال وجهت ادميرال األردن بدفع مبلغ إليك، تدفع ادميرال األردن ذلك المبلغ الذي تستحقه بموجب هذه االتفاقية   .8.5

رة إليك وليس إلى طرف آخر، ما لم تقم بتوجيه ادميرال األردن خالف ذلك بالقيام بهذا األمر وتوافق ادميرال مباش

األردن عليه. يتوجب عليك أن تقدم تفاصيل الحساب ذات الصلة من أجل تعليمات الدفع فيما يخص الدفعات المراد  

رال األردن خطوات معقولة لالمتثال لتعليمات الدفع الصادرة  تأديتها من جانب ادميرال األردن إليك. وبينما ستتخذ ادمي

عنك، فال تقبل ادميرال األردن أية مسؤولية عن أي تخلف عن االمتثال لتلك التعليمات، وفي حال وقوع مثل ذلك األمر،  

 من قبل ادميرال األردن وفقاً للقوانين سارية المفعول. المحتفظ بهاتبقى األموال ذات الصلة 

وحدك دون سواك مسؤولية كافة مخاطر صرف العملة فيما يخص أي توجيه بالدفع. ويجوز تفعيل أي تحويل    تتحمل .8.6

من عملة إلى أخرى مطلوب إجراءه لتنفيذ أي توجيه بالدفع من جانب ادميرال األردن بالطريقة وفي الوقت وبأسعار 

 الصرف التي تقررها ادميرال األردن بناء على تقديرها المطلق.

تقر بأن األموال التي تدفعها أنت أو التي تدفعها ادميرال األردن إلى مشارك في سوق مالية دولية أو مزود خدمة آخر   .8.7

خارد المملكة األردنية الهاشمية، أو التي يتلقاها مثل ذلك الشخص خارج المملكة األردنية الهاشمية فيما يتصل بالخدمات  

لن تخضع لقوانين المملكة األردنية الهاشمية والقواعد التي تحكم أموال العميل،    المزودة إليك من جانب ادميرال األردن،

 ولكنها بدالً من ذلك ستخضع للقوانين سارية المفعول لدى نطاق االختصاص ذي الصلة. 

 أموال العميل والوصاية .9

األردن من عمالئها قيد    ما لم يكن البيع على المكشوف مسموح بشكل محدد من جانب ادميرال األردن، تتطلب ادميرال .9.1

إلى المؤسسة المالية المحددة التي تحتفظ ادميرال األردن لديها   Invest.MT5جميع األموال المتعلقة بحسابهم على  

 بحساب عميل منفصل قبل إصدار أي أمر شراء. 

ا  .9.2 األردن  ادميرال  تتحمل  مالية،  لشراء ورقة  العميل  أمر شراء صادر عن  األردن  ادميرال  قبول  لمسؤولية عن  فور 

الشراء. ويصبح المبلغ واجب الدفع مقابل تسوية أمر الشراء مستحقاً على الفور وواجب الدفع فوراً على العميل إلى  

ادميرال األردن، وال يعود عند ذلك ماالً للعميل. وال يتمتع العميل بقواعد حماية أموال العميل الصادرة عن هيئة األوراق 

 ص األموال المطلوبة لتسوية أمر الشراء. المالية األردنية فيما يخ

تعتزم ادميرال األردن إيداع مبلغ مساٍو للمبلغ المستحق للتسوية في حساب معامالت منفصل باسم ادميرال األردن لدى   .9.3

ادميرال ايه اس أو ادميرال محدودة الملكية )حسبما يقتضي األمر(. وعلى ادميرال ايه اس أو ادميرال محدودة الملكية 

بما يقتضي األمر( أن تحول ذلك المبلغ من حساب معامالت منفصل إلى وسيط خارجي قد يكون موجوداً في نطاق  )حس

المعاملة  وتسوية  تخليص  لغرض  األمريكية،  المتحدة  الواليات  مثل  الهاشمية،  األردنية  المملكة  خارج  اختصاص 

 والوصاية على األوراق المالية. 

التي يشتريها عميل في حساب مجمع / حساب مجمع منفصل )"الحساب المجمع"( يجوز االحتفاظ باألوراق المالية   .9.4

لدى وسيط أو وصي خارجي. وباإلضافة إلى ذلك، يجوز تسجيل هذه األوراق المالية باسم وسيط أو وصي خارجي 

ء الوسيط ويجوز االحتفاظ بها في حيازة أولئك األطراف الخارجيون لدى جهة إيداع أوراق مالية مفوضة لصالح عمال

الهاشمية وال يستفيد من   االحتفاظأو الوصي الخارجي.  ويجوز   المملكة األردنية  الحساب المجمع في منطقة خارج 

الحمايات المقدمة إلى العمالء بموجب قوانين المملكة األردنية الهاشمية. وتسمح شروط الحساب المجمع بخلط األصول  

قك المالية عن األوراق المالية الخاصة بالعمالء اآلخرين. ويسمح الحساب  وبالتالي قد ال يكون من الممكن فصل أورا

المجمع باالرتباط ويسمح للوسيط الخارجي وفي بعض الحاالت، في بورصات ذات صلة، بالحق بالحجز وحق الدائن  

ت المجمعة في الحساب المجمع. وتوجد مخاطر إضافية متعلقة بالحسابا  المحتفظ بهابالحجز على األصول الضامنة  

محتفظ التي يتوجب على العميل إدراكها، بما في ذلك خطر التعثر المالي )ال ينطبق إال في حال كانت األوراق المالية  

في حساب مجمع وليس في حساب مجمع منفصل( للوسيط الخارجي و/أو الوصي وكذلك الخطر المتمثل في أن   بها
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تسييلها بأسعار غير مفضلة لديك أو أن حقوقك قد ال يتم االعتراف بها أو قد ال تكون  يجوز    المحتفظ بهااألوراق المالية  

 قابلة للتنفيذ بموجب قوانين نطاق )نطاقات( االختصاص ذات الصلة.

ينبغي أن تالحظ أن العمالء يجوز لهم فقط شراء األوراق المالية وبيعها. وحالما يتم شراءها، فإن األوراق المالية التي   .9.5

 نقلها عن طريق البيع فقط. وز جي Invest.MT5ساب في ح

 قواعد أموال العميل والوصاية الصادرة عن هيئة األوراق المالية األردنية: .9.6

  ويحتفظيجوز أن يكون الوسيط / الوصي الخارجي متواجداً خارج المملكة األردنية الهاشمية. ويجوز له أن يودع   (1

المالية وغيرها من األصولب الوصاية   المال واألوراق  استثمارات  الحصر،  المثال ال  ذلك، على سبيل  في  )بما 

القانوني   التسوية  نظام  يكون  وقد  الهاشمية.  األردنية  المملكة  خارج  المتواجدة  الحسابات  في  اآلمنة(  الضامنة 

راقه والتنظيمي واجب التطبيق على والوسطاء اآلخرين أو الشركات الزميلة والجهات التي تكون أموال العميل وأو

فيها مختلفاً عن نظام المملكة األردنية الهاشمية )أي أن أية قواعد لمال العميل   محفوظةالمالية وأصوله األخرى  

ووصايته صادرة عن هيئة األوراق المالية األردنية لن تنطبق( أو القواعد الداخلية إن كانت خارج المملكة األردنية 

 الهاشمية.

ممارسات المختلفة للتحديد المنفصل لمال العمالء وأوراقهم المالية وأصولهم يجوز ومن بين األمور األخرى، فإن ال

أن ينطبق، وفي حال قصور مال العميل، تجوز معاملة األوراق المالية واألصول بشكل مختلف عن الصفقة التي  

 ردنية الهاشمية.في المملكة األ محتفظ بهامن شأنها أن تنطبق لو كان المال أو األوراق المالية أو األصول 

مال العميل أو أوراقه المالية أو أصول أخرى، على ذلك الوسيط أو الشركة  بوسيط آخر أو الشركات الزميلة    يحتفظطالما  

األصول في حساب  ب  االحتفاظالزميلة حمل ذلك المال واألوراق المالية واألصول وفقاً لقواعد نطاق اختصاصها وعند  

ولجنة األمريكية،  والبورصات  المالية  األوراق  وهيئة  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  اآلجلة    مجمع  السلع  تداول 

 األمريكية، حسبما يقتضي األمر. 

 الضمان  حق .10

تقر ادميرال األردن بأنها محظورة من أخذ أو منح أجر أو رهن أو حق بالحجز أو عبء آخر على أو فيما يتعلق   .10.1

ه االتفاقية )غير  نيابة عنك ما لم يكن ذلك مقابل المصاريف والنفقات التي تنفق وفقاً لهذ  المحتفظ بهابالمنتجات المالية  

 غير المدفوعة( أو وفقاً لتعليماتك الواردة في هذه االتفاقية.الرسومها 

التي  ، عليك أن توجه وتوافق بمقتضى هذه االتفاقية على أن جميع األصول من أي نوع كان 10.1مع مراعاة البند  .10.2

  تحتفظادميرال األردن أو بالنيابة عنها من أجلك )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أية منتجات مالية  حتفظ بهات

)حسبما وإذا اقتضى األمر(( مرهونة بمقتضى هذه االتفاقية إلى ادميرال ادميرال ايه اس أو ادميرال محدودة الملكية  بها  

الضامن لصالح ادميرال    والحقالضمان صاحب األولوية القصوى المتممة بالحجز    وحقاألردن وتخضع لحق الحجز  

المسؤوليات  األردن أو ادميرال ايه اس أو ادميرال محدودة الملكية )حسبما يقتضي األمر( لضمان تنفيذ الواجبات و

تجاه ادميرال األردن أو ادميرال ايه اس أو ادميرال محدودة الملكية )حسبما يقتضي األمر( الناشئة بموجب هذه االتفاقية 

أو أية وثيقة أخرى. وفي حال تخلفت عن الوفاء بواجبات الدفع المترتبة عليك بموجب هذه االتفاقية، يجوز الدميرال  

ادميرال محدودة الملكية )حسبما يقتضي األمر( أن تجمع بين أو توحد أي من حساباتك   األردن أو ادميرال ايه اس أو

أو تحول جزءاً مطلوباً من ممتلكاتك التي تحت سيطرة ادميرال األردن أو ادميرال ايه اس أو ادميرال محدودة الملكية 

بموجب هذه االتفاقية وينطبق ذلك على )حسبما يقتضي األمر(  بما يكفي لتسديد الواجبات القائمة إلى أموال، وذلك  

الملكية    تحتفظ بهااألرباح أو أية ممتلكات   أو تسيطر عليها ادميرال األردن أو ادميرال ايه اس أو ادميرال محدودة 

)حسبما يقتضي األمر( لتسديد التزاماك تجاه ادميرال األردن أو ادميرال ايه اس أو ادميرال محدودة الملكية )حسبما  

ة حقوق قد تكون الدميرال األردن أو  يقتضي األمر( الناشئة بمقتضى هذه االتفاقية. وتأتي هذه الحقوق باإلضافة إلى أي 

ادميرال ايه اس أو ادميرال محدودة الملكية )حسبما يقتضي األمر( في القانون أو اإلنصاف. وعليك أن تقر بأن هذا  

 ضمان لصالح ادميرال األردن أو ادميرال ايه اس أو ادميرال محدودة الملكية. حققد ينشئ  10البند 
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 مشبوهةأحداث التقصير والتصرفات ال .11

 يقع حدث "التقصير" تلقائياً دون إشعار في الحاالت التالية:  .11.1

 عند مخالفتك / تنصلك من أي اتفاق مع ادميرال األردن.  (أ)

أو عند تخلفك عن تزويد ضمانة مرضية الدميرال األردن بتنفيذ واجب بعد طلب من ادميرال األردن بناء على   ( ب)

 تقديرها وحدها دون سواها.

 د في حسابك صفراً أو عندما يكون فيه عجز.أو عندما يكون الرصي ( ج)

 أو عند تنفيذ أمر كانت لديك أمواالً غير كافية له. (د)

 أو عند اتخاذ إجراءات من قبل / ضد العميل بموجب أي قانون إفالس أو تعثر مالي أو قانون مشابه لذلك.  ( ه)

 أو عند التنازل لصالح دائنيك.  ( و)

 مسؤول تصفية أو مسؤول من هذا النوع عليك أو على ممتلكاتك. أو عند تعيين حارس قضائي أو مستأمن أو  (ز)

 أو عند اإلدالء بتصريحات مضللة / مخادعة أو القيام بتصريحات أصبحت الحقاً مضللة / مخادعة.  ( ح)

 أو في حال عدم أهليتك القانونية. ( ط)

 أو عند المضي في تعليق أعمالك أو رخصتك من جانب أي مشرع أو مؤسسة. (ي)

 ادميرال األردن سبباً لالعتقاد بأن أي مما تقدم من المرجح أن يحدث بصورة وشيكة. أو عندما يكون لدى ( ك)

غير مشروطة على أن ادميرال األردن، عند حدوث تقصير، يجوز لها أن تفسخ أي من   بصورةعليك أن توافق   .11.2

ة صفقاتك أو أي  واجباتها تجاهك أو جميعها، ويكون الدميرال األردن حرية التصرف دون سابق إنذار بتصفية كاف

جزء منها في أي حساب لدى ادميرال األردن أو شركة فردية أو مشتركة في أي وقت وبأية طريقة ومن خالل أي  

الملكية أو أي من   سوق أو تاجر. وتوافق على عدم تحميل ادميرال األردن أو ادميرال ايه اس أو ادميرال محدودة 

ت أو عدم اتخاذ إجراءات أو التكاليف أو الرسوم )بما في ذلك على سبيل الشركات الزميلة المسؤولية عن كافة اإلجراءا

المثال ال الحصر أتعاب المحاماة( أو االلتزامات المصاحبة ألي من أحداث التقصير الصادرة عنك أو أية معاملة تجريها  

 ادميرال األردن عند التقصير.

ميرال محدودة الملكية أو أي من الشركات الزميلة، بناء في حال اعتقدت ادميرال األردن أو ادميرال ايه اس أو اد  .11.3

على تقديرها وحدها دون سواها، أن أي من حساباتك انطوى على أي احتيال أو جريمة أو مخالفة للقوانين أو األنظمة  

ة واجبة التطبيق أو تم الدخول إليه بصورة غير مشروعة أو انطوى خالف ذلك على أي نشاط مشبوه )سواء أكان ضحي

أم مرتكباً أم خالف ذلك(، يجوز الدميرال األردن أن تعلق أو تجمد حسابك أو أية امتيازات للحساب، ويجوز لها تجميع  

 أو تصفية األموال أو األصول أو يجوز لها االستفادة من أية سبل لمعالجة الضرر في هذه االتفاقية مقابل "التقصير."

 العمولة والرسوم .12

12.1.  ً إلى ادميرال األردن بشراء أو بيع منتجات مالية ويتم الدخول في المعاملة من جانب ادميرال   عندما تصدر توجيها

ً األردن بالنيابة عنك بغض النظر عما إذا كان ذلك جزئياً أو   ، يتوجب عيك أن تدفع إلى ادميرال األردن: كليا

 خر. وساطة بمعدالت يجوز الدميرال األردن أن تبلغك بها من وقت آلبدل عمولة أو  (أ)

بأية   ( ب) يتصل  فيما  أو  معامالت  أية  على  مترتبة  أخرى من وقت آلخر  أجور  أو  أو طوابع  أو ضرائب  أية رسوم 

 بالنيابة عنه. الدخول فيهايتم  تمعامال 

أية مبالغ غير مسددة مستحقة بموجب هذه االتفاقية، ومتراكمة من تاريخ االستحقاق حتى تاريخ تسديد  ( ج) أو  فائدة 

 )المبالغ( بالكامل. المبلغ 

يجوز الدميرال األردن أن تفرض عليك أجراً مقابل ما نقدمه إليك من بيانات عن السوق أو أية خاصية أخرى   .12.2

للحساب أو أن تفرض رسوماً أخرى حسبما نبلغك به بصورة معقولة من وقت آلخر عبر البريد اإللكتروني أو عن 

وني. وعليك أن تفوض ادميرال األردن بخصم العمولة والرسوم أو  طريق النشر على موقع ادميرال األردن اإللكتر

 مبالغ أخرى )بما في ذلك الفائدة( واجبة الدفع عليك من حسابك مباشرة.
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في حال تمت إحالتك إلى ادميرال األردن أو بالنيابة عن وكيل أو طرف آخر خارجي، يجوز لذلك الوكيل أو الطرف  .12.3

مولة أو خصم من ادميرال األردن، على أن يكون هذا مسموحاً وفقاً لألنظمة الخارجي أن يقبض منافع على شكل ع

 واجبة التطبيق. 

تحتفظ ادميرال األردن بحقها، في أي وقت، بتغيير أو فرض الرسوم فيما يتصل بالخدمات التي نقدمها إليك. وعلى   .12.4

 بل إجرائه. ادميرال األردن أن تقدم إشعاراً بمهلة معقولة إليك بذلك الفرض أو األجر ق

ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك، فإن جميع المبالغ واجبة الدفع من جانبك بموجب هذه االتفاقية تشمل ضريبة  .12.5

 السلع والخدمات. 

قيمة العموالت والرسوم كما هي محددة على موقع ادميرال األردن اإللكتروني ما لم توافق ادميرال األردن على   .12.6

الذي خالف ذلك خطياً ومسبقاً. وعل الرسوم من حساباتك، األمر   / العموالت  ادميرال األردن تقتطع  يك أن تقر بأن 

يخفض رصيد حسابك. وتتم تصفية الصفقات في حال تسببت العموالت أو األجور األخرى بعجز في حسابك. ويسري 

 مفعول العموالت / الرسوم على الفور في أي من الحالتين التاليتين:

 ميرال األردن اإللكتروني أو اإلرسال عبر البريد اإللكتروني. عند النشر على موقع اد (أ)

 أو عبر توجيه إشعار خطي آخر إليك. ( ب)

االحتفاظ  وال يتم إرجاع أموالك بعد تسوية المعامالت. وتكون شروط وأحكام إيداع األموال أو سحبها )بما في ذلك فترات  

 ( كما هي محددة على موقع ادميرال األردن اإللكتروني.بها

صيد. رصيد الحساب السالب: في حال أصبح حساب نقدي في حالة نقص، تسري معدالت الفائدة حتى يتم تسديد الر  .12.7

وعليك أن توافق على دفع التكاليف المعقولة لتحصيل أي من نقود عجزك غير المدفوعة، بما في ذلك أتعاب المحاماة  

 وأتعاب وكيل التحصيل.

 التسعيرات ومعلومات السوق والبحث وروابط اإلنترنت  .13

خالل ادميرال األردن )بما يجوز تحضير التسعيرات واألنباء والبحث والمعلومات التي يمكن الوصول إليها من   .13.1

. وتعتبر  )طرف ثالث(  في ذلك من خالل روابط مواقع اإلنترنت الخارجية( )"المعلومات"( من جانب مزودين خارجيين

المعلومات ملكية الدميرال األردن أو المزودين أو من يمنحهم الرخص ويحميها القانون. وعليك أن توافق على عدم  

ع أو استغالل المعلومات تجارياً بأية طريقة من الطرق دون موافقة خطية مسبقة من ادميرال  إعادة إنتاج أو توزيع أو بي

األردن والمزودين. وتحتفظ ادميرال األردن بحقها بإنهاء إمكانية االطالع على المعلومات. وال تمثل أي من المعلومات  

للشراء أو البيع. وال تكفل ادميرال األ ردن وال المزودين دقة المعلومات أو توقيتها أو  نصيحة أو توصية أو التماساً 

اكتمالها، وينبغي عليك أن تتشاور مع مستشار مستقل قبل أن تتخذ إجراءات استثمارية. ويتم االعتماد على التسعيرات  

أو البيانات أو المعلومات األخرى على مسؤوليتك الخاصة. وال تتحمل ادميرال األردن أو المزودين المسؤولية عن  

اإلضرار التبعية أو العرضية أو الخاصة أو المباشرة الناشئة عن استخدام المعلومات. وال توجد ضمانة من أي نوع  

كان، صريحة كانت أم ضمنية، فيما يخص المعلومات، بما في ذلك ضمان قابلية البيع أو ضمان المالءمة الستخدام 

 معين أو ضمان عدم االنتهاك. 

 األداء المستقبلي.  ال يكفل آخر أداء ألي أصل

 رخصة استخدام برمجيات ادميرال األردن .14

الحقاً   .14.1 إليها  )يشار  برمجياتها  الستخدام  لإلحالة  قابلة  وغير  حصرية  غير  رخصة  لك  األردن  ادميرال    بـ تمنح 

"البرمجيات"( حصرياً كما هو منصوص عليه في هذه االتفاقية. ويبقى الحق ببرمجيات ادميرال األردن وتحديثاتها ب

ملكية حصرية لها، بما في ذلك جميع براءات االختراع وحقوق النشر والعالمات التجارية. وعليك أال تبيع أو تتبادل 

أو تحيل برمجيات ادميرال األردن إلى اآلخرين. وعليك أال تنسخ برمجيات ادميرال األردن أو تعدلها أو تترجمها أو  

تخفيضها أو  تفكيكها  أو  هندستها عكسياً  أو  استخدامها إلنشاء عمل    فكها  أو  أو مالءمتها  مقروءة  بشرية  إلى صيغة 
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اشتقاقي، ما لم تفوض ادميرال األردن بذلك خطياً. والدميرال األردن الحق بإنصاف قضائي فوري عن المخالفات التي 

 تهدد بحدوث تلك األمور. ويبقى هذا البند سارياً بعد فسخ هذه االتفاقية.

 ضات المقطوعةوالتعويخالء المسؤولية إ .15

اإلجراءات   .15.1 اتخاذ  وعدم  اإلجراءات  كافة  من  وحمايتها  الزميلة  والشركات  األردن  ادميرال  تعويض  على  توافق 

والمطالبات والتكاليف والمصاريف والرسوم )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الرسوم القانونية( والغرامات  

بات وااللتزامات التي قد تترتب على ادميرال األردن و/أو الشركات والخسائر واألضرار والضرائب والفرائض والمترت

 الزميلة أو التي يتم إخضاعها لها فميا يتصل بما يلي:

أي حساب )حسابات( لك أو أية معاملة أو أية معاملة متوافقة في بورصة أو سوق أو لدى وسيط أو سمسار أو   (أ)

 وكيل. 

 هذه االتفاقية. ممارسة أي حق أو سبيل لمعالجة الضرر بموجب  ( ب)

 استيفاء أي شرط الدميرال األردن تمتنع هي عن تنفيذه بسبب حدث تقصير.  ( ج)

 عدم تقديم العمولة أو وجود خطأ فيها بسبب استخدامك غير الصحيح لمنصة ادميرال األردن.  (د)

أو توقف أو  انقطاع أو وقف أو تأخير أو خطأ في البيانات الخاصة بتعليمات التداول التي قد تحدث نتيجة لعطل   ( ه)

 تأخر أو عوامل أخرى لنقل بيانات اإلنترنت. 

التداول مفصح عنها بشكل غير   ( و) الشخصية أو معلومات  البيانات  أو  الناشئة عن حسابك وكلمة مرورك  الخسارة 

 مناسب نتيجة لسلوكك الخاص.

 استخدامك للخدمة المقدمة من ادميرال األردن المتسبب بخسارة لك و/أو لطرف خارجي.  (ز)

من أحداث القوة القاهرة، بما في ذلك إعالن الحرب أو أفعال اإلرهاب أو الكوارث البيئية أو التغيرات    أي حدث ( ح)

 غير المتوقعة في المجال القانوني / النظامي... الخ. الخارجة عن سيطرة ادميرال األردن.

 وعليك أن توافق أيضاً وتقر بما يلي:  .15.2

متقيد بالقوانين ذات الصلة واألنظمة والقواعد    ك فإنك تضمن أنعند التسجيل وفتح حساب لدى ادميرال األردن،   (أ)

واجبة التطبيق الستخدام منصة ادميرال األردن. ويتوجب عليك أال تسيء استخدام منصة ادميرال األردن للتداول  

والخدمات المقدمة عن طريق توزيع معلومات غير مشروعة أو مضرة أو التورط في سلوك مضر، بما في ذلك  

ال المثال  سبيل  أو صور    على  كاذبة  إعالنات  نشر  ً الحصر،  عنفا مخالفة    اتتعليقأو    تحمل  أو  قاذفة  أو  مهينة 

خصوصية األفراد وأية معلومات أخرى مخالفة للقوانين واألنظمة. ويتوجب عليك أال تنخرط في أنشطة تنتهك حق  

دن المسؤولية عن خسائر أو الملكية الفكرية للغير أو أية حقوق ومصالح قانونية أخرى. وال تتحمل ادميرال األر

 أضرار تنشأ عن ذلك السلوك. 

ال تتحمل ادميرال األردن مسؤولية أية خسارة أو ضرر جزائي أو غير مباشر أو عرضي أو خاص أو مصاحب،   ( ب)

بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الضرر الشخصي غير المباشر أو خسارة األرباح التجارية أو انقطاع 

 ان المعلومات التجارية أو خسارة أية مصالح أخرى. التداول أو فقد

بما أن االستثمار في األوراق المالية أو المنتجات المالية األخرى يحمل مخاطر الخسارة، ال تتحمل ادميرال األردن   ( ج)

 المسؤولية عن الربح والخسارة والمخاطرة المتعلقة باستثمارك. 

المرتبطة   (د) الشركات  أو  األردن  يمكن الدميرال  لتلك  ال  المطلقة  والدقة  الموثوقية  تكفل  أن  الزميلة  والشركات  بنا 

المعلومات التي يقدمونها كتسعير للسوق والرسومات البيانية والتعليقات أو الخسارة الناشئة عن عدم الدقة أو فقدان  

 أية محتويات للسوق أو من عواملك الذاتية. 

الجهود القصوى الدميرال األردن، من الممكن أن من المخاطرة، ورغم    متأصليحتوي اإلنترنت على مستوى   ( ه)

التأثير على موثوقية معلومات   أو  إلى تأخير إصدار  الموقع اإللكتروني  يؤدي اختراق خبيث أو عطل في خادم 

 السوق والمعلومات األخرى المتعلقة باألوراق المالية.
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ص بادميرال األردن، مما يسبب عطالً في  قد يكون إعداد جهازك غير متوافق مع نظام التعامل عبر اإلنترنت الخا ( و)

األوامر أو العمولة. وفي هذه الحالة، ينبغي عليك أن تبلغ ادميرال األردن بذلك على الفور وتحصل على الدعم  

 الفني. وال تتحمل ادميرال األردن المسؤولية عن هذا. 

الشركات المرتبطة بنا والشركات الزميلة لنا وال تكفل  ال تدقق ادميرال األردن أو تتحقق من المحتويات المقدمة من   (ز)

صحة ذلك، األمر الذي ينبغي الحكم عليه من جانبك، وهو ما ال تتحمل مسؤوليته ادميرال األردن أو الشركات 

 المرتبطة بها أو الشركات الزميلة لها.

 التعويضات المقطوعة .15.3

دامك نظام ادميرال األردن، بما في ذلك ما ينشأ عن حماية عليك أن تؤكد احتمال وجود تأخير أو انقطاع أثناء استخ

ادميرال األردن المتعمدة لنظامها. وال يجوز تحت أي ظرف كان، وباتخاذ أي إجراء كان ومهما كانت الخسارة التي 

ا إلى  التي تدفعها  القصوى  الشهرية  للعمولة  المبلغ اإلجمالي  ادميرال األردن  التزام  لها، أن يتجاوز  دميرال  تتعرض 

 ( أشهر تسبق حدون أية مطالبة. 6األردن خالل ستة )

 الخصوصية والسرية  .16

ب .16.1 األوامر  بتعليمات  وتزويدنا  لدينا  بفتح حساب  بأنك  تقر  أن  فإنك ستزودنا  شعليك  المالية،  المنتجات  بيع  أو  راء 

تنفيذ   المعلومات ألغراض  تلك  بمعالجة جميع  قيامنا  بينك  بمعلومات شخصية. وتوافق على  العالقة  وإدارة  االتفاقية 

وبيننا. وتقر وتوافق على أن هذا قد يؤدي إلى إرسال معلوماتك الشخصية خارج المملكة األردنية الهاشمية. وتوافق  

على قيامنا بمعالجة تلك المعلومات واإلفصاح عنها وفقاً لهذه االتفاقية وسياسة الخصوصية لدينا كما هي منشورة على  

روني، وحسبما يتم تحديثها من وقت آلخر. وفي حال إفصاحك عن رقم تعريفك الضريبي إلينا، فسنتقيد موقعنا اإللكت

 باألنظمة واجبة التطبيق في معالجة رقم التعريف الضريبي وتخزينه والتعامل معه.

أية .16.2 ذلك  في  بما  أعمالنا،  عن  المعلومات  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  داللياً  السرية  المعلومات  عمليات   تشمل 

وإجراءات ومنتجات وتقنية وشؤون ومعامالت تداول وزبائن وموردين )يشار إليها الحقاً بعبارة "المعلومات السرية"(،  

 ولكنها ال تشمل المعلومات التالية:

التي تكون أو تصبح معرفة عامة دون أن ينتج ذلك عن أي خرق لهذه االتفاقية أو سياسة الخصوصية لدى ادميرال   (أ)

 األردن. 

 التي تكون ضمن حيازتك بصورة مشروعة قبل تلقيها منا.  ( ب)

 التي تتلقاها دون أي واجب سرية. ( ج)

 تتعهد ادميرال األردن وأنت بعدم القيام بما يلي:

 اإلفصاح إلى أي شخص عن أية معلومات سرية باستثناء ما تسمح به هذه االتفاقية أو ما يسمح به القانون. (أ)

غرض غير ممارسة أية حقوق وتنفيذ أية واجبات بموجب هذه االتفاقية أو فيما  استخدام أية معلومات سرية ألي   ( ب)

 يتصل بها. 

 يبقى هذا البند والعمل به سارياً وال يتأثر بفسخ هذه االتفاقية.

 وجوب حفاظ العميل على ترتيبات تداول بديلة  .17

ل طبيعي لالنقطاع أو التأخير أو األعطال. تعتبر األنظمة القائمة على الحواسيب كالتي تستخدمها ادميرال األردن عرضة بشك

وعليك أن توافق على اتخاذ خطوات معقولة للحفاظ على ترتيبات تداول بديلة باإلضافة إلى حسابك لدى ادميرال األردن  

 لتنفيذ أوامرك في حال كان نظام ادميرال األردن غير متاحاً.

 بيان اإلفصاح  .18
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 ة اإلفصاح التالي إليك: تقدم ادميرال األردن بمقتضى هذه االتفاقي

من االتفاقية، وذلك   9.4تخضع األوراق المالية التي تقوم أنت بشرائها إلى الشروط والقيود المشار إليها في البند   .18.1

 من بين شروط وقيود أخرى. 

ستكون المالك المستفيد لألموال في حسابك وعليك أن تضمن شرعية مصدر األموال واستخدامها وتضمن توافق  .18.2

اإليداع وصرف العملة مع القوانين ذات الصلة واألنظمة واجبة التطبيق في منطقتك. وتتحمل وحدك دون   إجراءات

أموالك أو أية مسؤولية مرتبطة. وفي حال لحقت أية خسارة بادميرال األردن   وشرعيةسواك أي خالف ينشأ عن ملكية  

مر( نتيجة لذلك، يتوجب عليك أن تعوض ادميرال أو ادميرال ايه اس أو ادميرال محدودة الملكية )حسبما يقتضي األ

 األردن أو ادميرال ايه اس أو ادميرال محدودة الملكية )حسبما يقتضي األمر( تعويضاً كامالً. 

 د المسؤولية والتعويض يحدت .19

 مع مراعاة أحكام القوانين ذات الصلة واجبة التطبيق في األردن من وقت آلخر: .19.1

أي من الشركات الزميلة لها أية ضمانات صراحة أم ضمنياً بخصوص قابلية البيع أو ال تقدم ادميرال األردن وال   (أ)

المالئمة لغرض معين أو خالف ذلك )بما في ذلك ما يخص الدقة أو التوفر أو االكتمال أو الجودة( بخصوص أية  

 اصة بادميرال األردن. خدمات مقدمة بمقتضى االتفاقية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر منصة التداول الخ

تستثنى ادميرال األردن والشركات الزميلة لها من كامل المسؤولية في التعاقد أو خالف ذلك فيما يتعلق أو ينتج عن  ( ب)

استخدام أية خدمة سيتم تقديمها بموجب هذه االتفاقية وعن أية خسارة مترتبة عليك بشكل مباشر أو غير مباشر 

 ينشأ عما يلي:دون حد نتيجة لما يلي أو فيما 

 أي عدم دقة أو خطأ أو تأخير في أية معلومات أو حذف من أي معلومات مقدمة إليك بموجب هذه االتفاقية. (1

أو أية تأخيرات في تقديم خدمة إليك أو أعطال فيه أو عدم دقة فيه أو فقدان النفاذ إليه بما في ذلك، على   (2

و عطل فيها أو عدم دقة فيها أو فقدان النفاذ إليها أو  سبيل المثال ال الحصر، أي تأخير في منصة التداول أ

 فيما يخص نقل األوامر أو التعليمات أو أية معلومات أخرى. 

 أو أي تحريف في أمرك أو تعليماتك التي تكون غير واضحة أو غامضة أو غير محددة.  (3

 أو حدث انقطاع الخدمة. (4

المسؤولية في التعاقد أو التقصير )بما في ذلك اإلهمال( أو خالف  ال تتحمل ادميرال األردن والشركات الزميلة لها  .19.2

ذلك المسؤولية عن أية خسارة لألرباح المتوقعة أو المصاريف أو األضرار الخاصة أو غير المباشرة أو التبعية الناتجة 

 عن تقديم خدمة وتزويد خدمات وصاية أو إيداع )كما وإن اقتضى األمر(. 

ح به القانون، أن تعفي وتبرء وتعوض ادميرال األردن والشركات الزميلة لها ومدراءها عليك، إلى أقصى حد يسم .19.3

ومسؤوليها وموظفيها والجهات المرتبطة بها ووكالئها وممثليها وكذلك األطراف الزميلة لهم، وتوافق على حمايتهم  

 من كافة المطالبات الناشئة عما يلي:

 جب هذه االتفاقية أو أي أمر أو توجيه أو معاملة.أي تقصير، سواء بتصرفك أو عدم تصرفك بمو (أ)

 أو أي خرق من جانبك ألي قانون واجب التطبيق.  ( ب)

 غير صحيح أو غير سليم. هأو أية ضمانة أو تعهد مقدم أو معطى من جانبك بموجب هذه االتفاقية يتبين أن ( ج)

أو عدم تصرف من جانبك أو من    أو أي خطأ أو إغفال أو احتيال أو مخالفة أو إهمال أو اختالس أو فعل إجرامي (د)

 جانب أي من عمالئك أو موظفيك أو وكالئك أو األشخاص المفوضين لديك أو مستشاريك أو خادميك. 

الحاسوبية أو اإللكترونية أو الشبكات في األداء أو عدم توفر البيانات أو نقلها بنجاح    كأو أي عطل في أي من أنظمت ( ه)

دم كفاية في مدخالت البيانات أو المعلومات في تلك األنظمة أو الشبكات من إلى ادميرال األردن، أو أي خطأ أو ع

 جانبك. 
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أو أي تأخير في معالجة أي أمر أو توجيه بما في ذلك، على سبيل المثال، نتيجة للتأخيرات في األنظمة أو السوق   ( و)

المكالما انتظار  لوقت  نظراً  أو  المصرحة  غير  العمليات  أو  التحقق  إجراءات  بسبب  بالسياسات  أو  التقيد  أو  ت 

 واإلجراءات الداخلية. 

 ادميرال األردن وفقاً لهذه االتفاقية أو حسبها.  بأو أي شيء يتم بصورة مشروعة من جان (ز)

 أو أي توجيه أو طلب أو تعليمات مقدمة من جانبك.  ( ح)

سوق مالية أو أية جهة أو بسبب التزام ادميرال األردن بأي توجيه أو طلب أو متطلب لقانون واجب التطبيق أو أية   ( ط)

 حكومية أو أية جهة ناظمة لها سلطة على ادميرال األردن. 

أو ما ينشأ عن قبول ادميرال األردن أو يتصل بذلك أو يتعلق به بأي شكل من األشكال أو تصرفها بحسن نية في   (ي)

البريد اإللكتروني أو أية وسيلة أخرى وتكوناالتعليمات التي تتلق الفاكس أو  موقعة من جانبك أو    ها عن طريق 

 أنها موقعة من جانبك أو من جانب أي شخص مفوض.  يفترض

 أو ما ينشأ عن تقيد ادميرال األردن بهذه االتفاقية.  ( ك)

أو ما يستوجب الدفع فيما يتصل باستمالك أي منتج مالي أو فيما يتعلق بأية مكالمات أو طلبات دفعات )بما في ذلك  (ل)

 ذلك. رأس المال غير المدفوع( فيما يخص 

 

 التعديل والفسخ .20

لهذه االتفاقية نافذة   تمت مراجعتهايجوز الدميرال األردن أن تعدل هذه االتفاقية من وقت آلخر. وتصبح أية شروط   .20.1

عمل من تاريخ أي إشعار بالبريد اإللكتروني صادر إليك أو في التاريخ المنشور على موقع ادميرال    ايام(  5بعد خمسة )

 اإللكتروني )أيمها يقع أوالً(. ويمثل أي استخدام للخدمات بعد تاريخ النفاذ قبوالً ألية شروط منقحة. األردن 

اإللكتروني   البريد  عبر  باالعتراض  خطياً  إشعاراً  يرسل  أن  الفترة  هذه  خالل  للعميل  يجوز 

jordan@admiralmarkets.com.  ند القيام بذلك، يتوجب على العميل أن يتوقف على الفور عن استخدام خدمات وع

تتوفر  أية حسابات أخرى حيث  )أو  المالية  األوراق  تداول  كافة حسابات  يلزم إلغالق  ما  باستثناء  األردن،  ادميرال 

 األوراق المالية للتداول(. 

تصبح عميالً لدى ادميرال األردن    فيجوزاالتفاقية بعناية  قبل استخدام خدمات ادميرال األردن، ينبغي عليك أن تقرأ هذه  

مع   تشكل عالقة  فإنك  األردن،  بادميرال  الخاصة  التداول  تستخدم وظائف منصة  بكافة شروطها. وحالما  التقيد  بعد 

المالية التي ادميرال األردن مع مراعاة هذه االتفاقية. وتحكم هذه االتفاقية كافة أوامر وتعليمات شراء أو بيع المنتجات 

يتم تلقيها منك وكافة المعامالت التي تدخلها ادميرال األردن بالنيابة عنك. وتحل أية اتفاقية معدلة محل أية اتفاقية سابقة  

إلى   البند  هذا  يهدف  وال  بنفس موضوعها.  األردن  ادميرال  وبين  األخرى    إقصاءبينك  اإلفصاح  وثائق  أي من  أثر 

 وسياساتها واتفاقاتها.الدميرال األردن 

)حدث التقصير(، يجوز الدميرال األردن أن تفسخ هذه االتفاقية في أي وقت بتوجيه   11مع عدم الحد من البند   .20.2

أيام عمل.    5إشعار إليك. ويجوز لك أن تفسخ هذه االتفاقية في أي وقت بتوجيه إشعار إلى ادميرال األردن بمهلة مدتها  

 فسخ هذه االتفاقية:إن 

 مة بموجب هذه االتفاقية والتي تبقى غير معفاة في وقت الفسخ.ال يؤثر على الواجبات القائ (أ)

أو   ( ب) تعليمات  أو  قائمة  أوامر  أية  فيما يخص  الفريقين  أي من  قد ترتب على  أي واجب ربما يكون  تؤثر على  لن 

ليمات  معامالت تتم بالنيابة عنك أو أية حقوق أو واجبات قانونية ربما تكون قد نشأت بموجب هذه االتفاقية أو أية تع

 صادرة بموجبها. 

حسبما يلزم. وعند الفسخ،   20أو    19أو    16أو    15أو    14أو    12أو    11أو    8أو    7لن تؤثر على العمل بالبنود   ( ج)

 عليك أن تدفع إلى ادميرال األردن أية عمولة أو أجور أو رسوم قائمة أو ضرائب مستحقة. 
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)حدث التقصير(،  11لرسوم(، ومع عدم الحد من البند )العموالت وا 12عند فسخ هذه االتفاقية، ومع مراعاة البند  .20.3

 فإن ادميرال األردن: 

 يجوز لها أن تقوم بإجراء واحد أو أكثر مما يلي: (أ)

 إلغاء أية أوامر أو تعليمات قائمة. (1

أو الصفقات    التي لم تتم تسويتهاالدخول في معاملة أو أكثر للتأثير على إتمام واحد أو أكثر من المعامالت   (2

 .المفتوحة

 تسوية أية معاملة لم تكن قد تمت تسويتها في وقت الفسخ. (3

 ممارسة أية حقوق أخرى تكون الدميرال األردن بموجب هذه االتفاقية. (4

فعل أو االمتناع عن فعل أي شيء آخر تراه ادميرال األردن معقوالً في سياق هذه االتفاقية )أو جزء منه(   (5

 الذي تم فسخه. 

وخالل وقت معقول ومع مراعاة أي امتياز تجوز ممارسته، بإحالة أو التسبب بإحالة تلك تقوم، إن اقتضى األمر،   ( ب)

المنتجات المالية للوصي المعني أو فيما يتصل به، وفقاً لتعليماتك، على أن تكون ادميرال األردن قادرة بحسن نية 

 على الترتيب لمثل ذلك النقل ومسموح لها قانونياً بإجرائه.

 لة وأية أجور ورسوم وضرائب أخرى واجبة على بيع منتجك المالي أو نقله.تقوم بتقاضي عمو ( ج)

عند بيع المنتجات المالية، ربما تعاني من عجز بين المبلغ الذي استثمرته والمبلغ الذي استرجعته بعد البيع. وال تتحمل 

أ أنت مسؤولية  ينشأ. وتتحمل  أي عجز  لها مسؤولية  الزميلة  األردن والشركات  بيع  ادميرال  يتعذر  ي عجز. وعندما 

المالية على حسابك وتوزع تلك   بالمنتجات  ادميرال األردن شهادات  أو نقلها، تصدر  أو استرداداها  المالية  المنتجات 

تلك   تبيع  أو  األرباح،  لك  تدفع  أو  المالية  المنتجات  األردن  ادميرال  تنقل  حتى  االتفاقية  هذه  تستمر  عليك.  الشهادات 

 ا أو خالف ذلك توزعها عليك.المنتجات أو تسترده

 سياسة الخصوصية .21

يؤكد العميل أنه قد قرأ وفهم المعلومات الواردة في "سياسة الخصوصية" الموجودة على موقع ادميرال األردن على اإلنترنت،  

السياسة. ويوافق العميل ويوافق على جمع واستخدام المعلومات الشخصية التي شاركها العميل مع الشركات الزميلة وفقاً لتلك  

الموقع  ذلك  يراقب  أن  وعليه  اإللكتروني  األردن  ادميرال  موقع  عبر  الخصوصية  بسياسة  سنوي  إشعار  تلقي  على  أيضاً 

 لالطالع على مراجعات سياسة الخصوصية. 

 إجراءات الشكاوى  .22

ل من خالل موقع ادميرال األردن  يتوجب توفير ملخص بالسياسة الداخلية للتعامل مع الشكاوى لدى ادميرال األردن للعمي

 على اإلنترنت. 

 القانون واجب التطبيق ونطاق السلطة .23

يوافق العميل بما ال يقبل النقض على أن هذه االتفاقية تخضع للقوانين األردنية ويتم تأويلها وفقاً لتلك القوانين دون النظر إلى 

قض أيضاً على أن المحاكم األردنية يكون لها نطاق االختصاص تضاربات أحكام القوانين. كما يوافق العميل بما ال يقبل الن

للنظر في الخالفات المتعلقة بتحرير هذه االتفاقية أو تنفيذها أو الناشئة عن ذلك التحرير أو التنفيذ، وأية معاملة بموجب هذه  

المحاكم تلك  اختصاص  لنطاق  النقض  يقبل  ال  بما  العميل ويخضع  أي من حسابات  أو  أي االتفاقية  العميل عن  ويتنازل   .

اعتراض قد يكون له في أي وقت على إقامة أية دعاوى في أي من تلك المحاكم ويوافق على عدم االدعاء بأن تلك الدعاوى  

 قد أقيمت لدى محكمة غير مؤهلة أو أن تلك المحكمة ال تملك اختصاص النظر فيها.

 أحكام متفرقة  .24
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ق اإلفصاح وسياساتها الصادرة عن ادميرال األردن وتعديالتها من وقت توافق على أن هذه االتفاقية ومختلف وثائ .24.1

آلخر تحتوي على العقد الكامل المبرم بينا وبينك. وتنسخ هذه االتفاقية ومختلف وثائق اإلفصاح وسياساتها الصادرة 

نياً، بينك وبين عن ادميرال األردن وتعديالتها من وقت آلخر وتحل محل أي اتفاق أو تعهد آخر، صريحاً و/أو ضم

ادميرال األردن. في حال كانت هناك أية ظروف ال تغطيها هذه االتفاقية، تسري شروط وأحكام ادميرال األردن وجميع 

يتداولون األوراق المالية. وتتوفر هذه الوثائق في    نوثائق اإلفصاح وسياساتها األخرى واجبة التطبيق على العمالء الذي

 كتروني.موقع ادميرال األردن اإلل

في حال اعتبار أي شرط من شروط هذه االتفاقية و/أو النظر إليه على أنه غير قابل للتنفيذ أو غير عملي، فسيكون  .24.2

 قابالً للفصل بأقصى قدر يسمح به القانون، ويتطلب الحيلولة دون قابلية تنفيذ الشروط األخرى في هذه االتفاقية.

بتسجيل جميع المحادثات الهاتفية التي تجريها مع ادميرال األردن وأية شركات توافق وتقبل بقيام ادميرال األردن   .24.3

زميلة. وتقر بسياسة الخصوصية لدى ادميرال األردن وتوافق على قيام ادميرال األردن بجمع / استخدام معلوماتك  

 وفقاً لقواعدها واألنظمة واجبة التطبيق. 

أية حقوق أو واجبات بموجب هذه   .24.4 ادميرال األردن. وبعد عليك أال تحيل  االتفاقية دون موافقة خطية مسبقة من 

آخر.   مستقبليتوجيه إشعار إليك، يجوز الدميرال األردن أن تحيل هذه االتفاقية إلى وسيط آخر أو متداول أو وسيط  

ت أن  األردن  إليهم. ويجوز الدميرال  تتنازل  األردن ومن  ادميرال  يخلفون  االتفاقية مصالح من  فسخ هذه  وتكفل هذه 

األردن   ادميرال  موقع  خالل  من  حسابك  تغلق  أن  لك  ويجوز  وقت.  أي  في  إليك  الخدمات  تقديم  تنهي  أو  االتفاقية 

اإللكتروني عن طريق إعالم ادميرال األردن عبر البريد اإللكتروني، ولكن فقط عند تسوية كافة الصفقات واستيفاء  

 ص عليها في موقع ادميرال األردن اإللكتروني لتغلق حسابك. جميع المتطلبات األخرى إلغالق حساب كما هي منصو

تفوض ادميرال األردن لتقوم بشكل مباشر أو من خالل طرف خارجي باالستفسار لك عن المعلومات المطلوبة كما  .24.5

ان  هي لدى اميرال األردن إلجراء األنشطة التجارية معك. ويجوز أن يشمل االستفسار تقرير االئتمان ومعاينة االئتم

األخرى التي يتم طلبها عندما تخرق هذه االتفاقية أو تخالف الواجب بموجب هذه االتفاقية أو التحقق من المعلومات 

قراءة سياسة الخصوصية المتوفرة على موقع ادميرال األردن اإللكتروني رجى يالمقدمة منك إلى قاعدة بيانات الغير. 

 قيامنا بتخزين معلوماتك ومعالجتها واستخدامها. لمزيد من التفاصيل فيما يخص كيفية 

 تؤكد أنك على علم كامل بالنظام واجب التطبيق الذي يحكم هذه االتفاقية وينظمها.  .24.6

 في حال تعارض أي من أحكام هذه االتفاقية مع األنظمة واجبة التطبيق، يتم اعتماد النظام واجب التطبيق.  .24.7

من هذه االتفاقية. وفي حال اعتبار أي    20اقية في أي وقت حسب البند  يجوز الدميرال األردن أن تعدل هذه االتف .24.8

من شروط هذه االتفاقية غير نافذة أو غير قابلة للتنفيذ كلياً أو جزئياً ألي سبب من األسباب، تظل بقية الشروط األخرى 

 سارية وملزمة بالقدر الذي يسمح به القانون.

باللغة اإلنجليزية   .24.9 النسخة اإلنجليزية والنسخ التي  تتوفر هذه االتفاقية  أية تناقضات بين  ولغات أخرى. وفي حال 

 بلغات أخرى، يتم اعتماد النسخة اإلنجليزية.
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