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 مقدمة
 

القانونیة الالزمة   والموافقاتوتملك التراخیص    خدمات مالیةبتقدیم    مالیة تقومالفریق األول ھي شركة وساطة  حیث أن  
 . األجنبیةالبورصات لحساب الغیر في مالي عمال وسیط ألممارسة 

 
ً  یرغــب بالتعامــل والتــداول شــراءً العمیــل  أن وحیــث فــي العمــالت األجنبیــة و/أو المعــادن الثمینــة و/أو  وبیعــا

ــا  ــة وفقـ ــات األجنبیـ ــي البورصـ ــرى فـ ــة أخـ ــة أدوات مالیـ ــرات و/أو أیـ ــلع و/أو المؤشـ ــوانین لالسـ ــام والقـ ألحكـ
ــة، الواألنظمــة والتعلیمــات الصــادرة مــن  ــي البورصــات األجنبی ــة ف ــات الرقابی ــة والھیئ ــدركوھیئ ــل ی اكــا رإد العمی

علــى علــم مســبق أنــھ و ،عالیــة وقــد تلحــق بــھ خســائرل بھــذه المنتجــات ذات مخــاطر مالیــة تامــاً أن طبیعــة التعامــ 
 .بأبعاد ھذه المخاطر من حیث احتمال خسارتھ لرأس المال المقدم

 
 
 



 
 

 

 وعلیھ، اتفق الفریقان على ما یلي:
 

 معھا كوحدة واحدة. أجزء ال یتجزأ منھا وتقر  والمالحق المرفقة معھاتعتبر مقدمة ھذه االتفاقیة  -1
 تعاریفال -2

 
ــون للكلمــات  ــاه مــا لــم یقضــي الســیاق والعبــارات یك ــذه االتفاقیــة المعــاني المخصصــة لھــا ادن الــواردة فــي ھ

 بخالف ذلك:
 

كــل ســوق مــالي خــارج المملكــة ســواء أكــان منظمــاً أم غیــر مــنظم یــتم فیــھ  :البورصات األجنبیة
ــل  ــة أو التعامـ ــالت األجنبیـ ــا أو العمـ ــتالف أنواعھـ ــى اخـ ــة علـ ــاألوراق المالیـ بـ

 .المعادن الثمینة أو أي سلع أو أدوات مالیة أخرى
 

 .ھیئة األوراق المالیة األردنیة :الھیئة
 

 .المملكة األردنیة الھاشمیة في واألنظمة والتعلیمات الساریة القوانین :القوانین
 

ملكیـــة أو أي دالالت أو بینـــات متعـــارف علیھـــا علـــى انھـــا  حقـــوقأي وتشـــمل  :األصول
بمـــا فـــي ذلـــك األســـھم والســـندات وأدوات الســـوق  أوراق مالیـــة وفقـــاً للقـــوانین

المــالي كســندات الخزینــة وســندات الــدین الخــاص والعــام والمشــتقات المالیــة 
العمـــالت األجنبیـــة والمعـــادن الثمینـــة والســـلع والمؤشـــرات وجمیـــع األمـــوال و

ــھم  ــتثمار وأسـ ــود خـــارج  والعقـــوداالسـ ــود الفروقـــات والعقـ ــتقبلیة وعقـ المسـ
ــة أو  ــون مملوكـ ــود تكـ ــوع عقـ ــة وأي نـ ــالت األجنبیـ ــود العمـ ــورة وعقـ المقصـ

 العمیل.مسجلة أو قید الملكیة حالیا أو الحقا من قبل الشركة في حساب 
 

ــھ  حســابال :حساب الشركة ــتم مــن خالل ــذي ی ــد للشــركة وال ــي البورصــات الشــراء والالعائ ــع ف بی
 .األجنبیة لصالح عمالء الشركة لدى الوسیط األجنبي

 
ــي  :الوسیط الخارجي ــداول ف ــا بالت ــرخص لھ ــركة والم ــع الش ــدة م ــة المتعاق ــاطة المالی ــركة الوس ش

 .البورصات األجنبیة
 

ــدیره العمیــل مــن  الحســاب حساب العمیل: ــذي ی ــل الشــركة وال ــتم إنشــاءه مــن قب ــذي ی الخــاص ال
ــع وشــراء  ــزم مــن إجــراءات بی ــھ بمــا یل ــة عن ــام نیاب ــویض الشــركة بالقی خــالل تف
ــا  ــل م ــا وك ــرد علیھ ــي ت ــات الت ــع العملی ــاتج جمی ــل ون ــابات العمی ــي حس ــد ف او قی

  بناء على تعلیمات العمیل. تجریھ الشركة من تصرفات
 

ــي  :الھامش النقدي ــافیة التـ ــوال اإلضـ ــاطر، واألمـ ــي للمخـ ــاء الكلـ ــغ أو الغطـ ــھ المبلـ ــد بـ ویقصـ
یودعھــا العمیــل لــدى الشــركة قــي شــكل ضــمان لشــراء أو بیــع أو للتعــویض عــن 

 خسارة ناجمة عن حركة أسعار سلبیة في األدوات المالیة محل التعاقد.
 

  .الموقع االلكتروني الخاص بالشركة الموقع االلكتروني:
 

 .أیام العمل المعتمدة في البورصات االجنبیة التي یتم التداول فیھا :عملیوم 
 



 
 

 

ــیلة یعتمـــدھا العمیـــل فـــي  وسائل االتصال المعتمدة: ــذه االتفاقیـــةأي وسـ ــذه  ھـ والمـــذكورة فـــي مقدمـــة ھـ
مــا عــن إلتلقــي المعلومــات والمراســالت المتعلقــة بالحســاب وتكــون االتفاقیــة 

ــاتف  ــق الھـ ــي أطریـ ــد االلكترونـ ــدي او البریـ ــندوق البریـ ــیلة أو الصـ و أي وسـ
 .من قبل الشركة موافق علیھاأخرى 

 
 

   بالمتاجرة  التفویض -3
 

ــل  یفــوض ــد  الشــركةالعمی ــات التحویــل باســم العمیــل والقی ــأجراء جمیــع عملی ــر قابــل لإللغــاء ب ــاً غی تفویضــاً مطلق
 لحسابھ او حساباتھ لدى الشركة، ویشمل ذلك دون حصر ما یلي:

 
ــذ • ــر  تنفیـ ــع أوامـ ــولجمیـ ــراء األصـ ــع وشـ ــدة بیـ ــال المعتمـ ــائل االتصـ ــب وسـ ــات  بموجـ ــي البورصـ فـ

 .األجنبیة
ــل لتســدید قیمــة  • ــات بیــع وشــراءعملاســتغالل رصــید العمی ــل فــي البورصــات األصــول  ی لمصــلحة العمی

 .األجنبیة
ــاتج  • ــداع ن ــات إی ــععملی ــول بی ــات  األص ــي البورص ــاءً ف ــة بن ــا  األجنبی ــال تحققھ ــل بح ــر العمی ــى أوام عل

ــة  ــة نتیج ــر المتحقق ــة/أو غی ــارة المتحقق ــربح و/أو الخس ــد ال ــاء وقی ــور االنتھ ــك ف ــابھ وذل ــك بحس ــن ذل م
 .اجراء التسویات الالزمة وتثبیتھا في دفاتر وقیود الشركة

ــل األخــرى  • ــى أي رصــید مــدین بحســابات العمی ــل ال ــن بحســاب العمی ــل أي رصــید دائ و حســابات أتحوی
 .یر التي یكفلھا ھذا الحساب وبالعكسالغ

ــة و • ــالغ (دائن ــل أي مب ــاب العمی ــى حس ــد عل ــد أو /القی ــأت بع ــة وإن نش ــویات مالی ــن تس ــئة ع ــة) ناش مدین
 .تاریخ الحركة

ــة  • ــواق المالی ــن األس ــوق م ــي أي س ــة ف ــان مدرج ــواًء ك ــل س ــاب العمی ــن حس ــة م ــطب أي أوراق مالی ش
ــة و/ ــت مدرج ــل كان ــا العمی ــل بھ ــي یتعام ــر أالت ــة و/و غی ــر أمدرج ــداول و/أو غی ــن الت ــا ع ــم ایقافھ و ت

 .و األسواق العالمیةأو/أو تعلیمات الھیئة الخارجیین قابلة للتداول وحسبما یرد من الوسطاء 
 

 :التداول  شروط -4
 

ســتتلقى أوامــر البیــع وفــور قیــام العمیــل بفــتح حســاب لــدیھا ن الشــركة أمــن المتفــق علیــھ بــین الفــریقین،  1.4
فــي البورصــات واألصــول بشــكل عــام والشــراء مــن قبــل العمیــل وذلــك للتــداول بــاألوراق المالیــة 

رد فــي البنــد والــذي تتعامــل معــھ الشــركة وذلــك مــع مراعــاة مــا الخــارجي األجنبیــة مــن خــالل الوســیط 
 دناه.أ 4.4

 
ــھ  2.4 ــع فــي البورصــات  ن أوامــرأكثــر مــن عمیــل، وأن الشــركة تتعامــل مــع أمــن المتفــق علی الشــراء والبی

كثــر مــن عمیــل فــي اّن واحــد، وعلیــھ أقــد تخــص الخــارجیین األجنبیــة التــي تصــدرھا الشــركة للوســطاء 
ــ  ــین األإف ــط ب ــركة الخل ــول ن للش ــیط ص ــدى أي وس ــركة ل ــالء الش ــن عم ــره م ــل ولغی ــارجي للعمی و أخ

فیھــا، بحیــث  األصــولمــین معتمــد لــدى الشــركة فــي ذلــك البلــد التــي تحفــظ أو أي حــافظ أنظــام مقاصــة 
ــدى الوســیط  األصــولتســجل  ــدى الشــركة ل ــم الخــارجیین و/أو الوســطاء الخــارجي ل ــذین تتعامــل معھ ال

ــى  ــتم فصــل أالشــركة، عل ــل  األصــولن ی ــل مــن عمــالء الشــركة ومــن ضــمنھا العمی الخاصــة بكــل عمی



 
 

 

قــط، ولھــذه الغایــة، فــإن دفــاتر وقیــود الشــركة فیمــا یتعلــق ولمصــلحتھ فــي دفــاتر وقیــود الشــركة ف
ــراء واأل ــع والشـ ــأوامر البیـ ــوق بـ ــد حقـ ــا لتحدیـ ــراً دون غیرھـ ــدة حصـ ــي المعتمـ ــوالت ھـ ــعار والعمـ سـ

، كمــا أن العمیــل یقــر بعلمــھ وموافقتــھ بحــال كــان والتزامــات العمیــل الناشــئة عــن أوامــر البیــع والشــراء
خــر لــدى الشــركة یقابــل طلــب العمیــل فمــن حــق الشــركة إتمــام العمیــل بــائع أو مشــتري ویوجــد عمیــل آ

ــتم احتســاب  ــل وی ــن ضــمنھم العمی ــة المحــددة مــن العمــالء وم ــع و/أو الشــراء بالســعر والكمی ــة البی عملی
العمــوالت حســب االتفــاق كمــا لــو أنھــا نفــذت مــن خــالل الوســیط األجنبــي وبــدون اعتــراض علــى ذلــك 

 .ر وقیود الشركةمن قبل العمیل ویتم تثبیت ذلك في دفات
 

ــدون  3.4 ــا وحــدھا وب ــىیحــق للشــركة بحســب رأیھ ــل  أدن ــذ تعلیمــات و/أو أوامــر العمی مســؤولیة رفــض تنفی
ــدت بــ  ــات و/أو األوامــرأإذا اعتق ــك العملی ــذ تل ــة  و/أو التعلیمــات ن تنفی ــة قانونی ــد یشــكل مخالف یشــكل او ق

 .ئرو سلوكیة او تھدد مصالحھا او ترتب على الشركة أي مسؤولیات او خساأ
 

ــار  4.4 ــي اختی ــق ف ــق المطل ــركة الح ــأن للش ــل ب ــر العمی ــفیتھایق ــتم تص ــي ی ــز الت ــدید أي  المراك ــات تس لغای
 .و لصالح الغیرأرصید مدین بذمتھ لصالحھا 

 
ــل  5.4 ــن العمی ــر م ــات أو أوام ــت تعلیم ــد تلق ــر الشــركة ق ــالإالال تعتب ــي ح ــك   ف ــة بتل ــركة الفعلی ــة الش معرف

 ً ــا ــي أو ھاتفی ــع اإللكترون ــي و/أو الموق ــداول اإللكترون ــامج الت ــالل برن ــن خ ــر م ــام  األوام ــن خــالل أرق م
 .الھواتف المقدمة على الموقع اإللكتروني

 
ــر  6.4 ــلیق ــأن الشــركة العمی ــدیل  ب ــب الغــاء او تع ــذ طل ــة بتنفی ــر ملزم ــأمرغی ــق ب ــي  أصــلي یتعل ــد. وف ــد نف ق

ــم یكــن حــال  ــان الشــركة ال ل ــاء، ف ــدیل او اإللغ ــب التع ــد اســتالم الشــركة لطل ــذ عن ــد نف االمــر األصــلي ق
ــاء  ــدیل او اإللغ ــب التع ــذ طل ــمن تنفی ــرتض ــلي لألم ــا   األص ــم  م ــھ ل ــافي لتوجی ــت الك ــركة الوق ــتح للش ی

الطلــب بــاألمر  الطلــب الــى ســوق التــداول المعنیــة ومــا لــم تســتلمھ ســوق التــداول وتقــوم بمطابقــة
 .الخاص بالعمیل قبل تنفیذه

 
لــى تنفیــذ أوامــر مكــررة، ویكــون إمــر قــد تــؤدي أســتبدال او أو الغــاء أن محــاوالت تعــدیل أیقــر العمیــل بــ  7.4

 العملیات. العمیل مسؤوالً وحده عن ھذه
 

ــر 8.4 ــق  یق ــلویواف ــى  العمی ــداول أعل ــي نظــام الت ــوع أعطــال ف ــة بوق ــة مخــاطر مرتبط ــي أو ن ثم اإللكترون
ــھ ــة ، أحــد مكونات ــھ نمكــوّ النظــام أو أي  تعطــلوفــي حال ــد  ،ب ــذ تیــ ال ق ــھ مــن تنفی ــل لفتــرة معین مكن العمی

ــد ینشــأ عــن تعطــل النظــام أو، أوامــر جدیــدة أو أوامــر قائمــة أو تعــدیل أو الغــاء أوامــر ســبق تنفیــذھا  وق
ــھأي  ــذھاأخســارة أوامــر  ،مكــون ب ــة تنفی  شــكالاألأي شــكل مــن بــ وال تكــون الشــركة مســؤولة ، و أولوی

 .أو مكوناتھ النظامفي عن أي عطل في نظام التداول اإللكتروني لدیھا أو أي أعطال 
 

مــن المتفــق علیــھ بــین الفــریقین أنــھ بحــال وجــود أي اكتتابــات خاصــة و/أو عامــة و/أو زیــادة فــي  9.4
أو مــا شــابھ فیجــب علــى العمیــل أن  )منحــة(رأســمال أو توزیعــات ألربــاح نقدیــة أو أســھم مجانیــة 

ــتمكن  ــي ت ــا لك ــھ باالســتفادة منھ ــر الشــركة بشــكل صــریح عــن رغبت ــور بنفســھ وأن یخب ــذه األم ــابع ھ یت
ــة  ــة لتلبی ــالغ الالزم ــد المب ــل الشــركة بقی ــوض العمی ــالزم لمصــلحتھ، ویف ــراء ال ــاذ االج ــن اتخ الشــركة م



 
 

 

ــوالت والف ــات والعمـ ــاریف والنفقـ ــع المصـ ــھ وجمیـ ــھ وتعلیماتـ ــة طلبـ ــدل الخدمـ ــرائب وبـ ــد والضـ وائـ
ــال ــة مب ــد أی ــدیھا وقی ــة  غوغیرھــا علــى حســابھ ل ــة أو أســھم مجانی لحســابھ بعــد ورودھــا مــن  )منحــة(نقدی

ــى مســ  ــدون أدن ــول وب ــب األص ــھا حس ــتالمھا و/أو قبض ــادرھا واس ــى ؤمص ــركةولیة عل ــركة، الش  وللش
ــل ھــذه الخدمــة دون حاجــة  ــدیم مث ــرفض تق ــداء األســباب ویتحمــلإالحــق ب ــى اب ــل كامــل الرســوم  ل العمی

 تعاب تقدیم الشركة لھذه الخدمة.أوالمصاریف وبدل 
 

ــداول  عملیــاتحیــث أن  10.4 ــات كــل  األصــولت ــتم بعمــالت مختلفــة حســب متطلب ــة ت فــي البورصــات األجنبی
ــدى  ،ســوق مــالي ــا ل ــتح حســابات تلقائی ــى ف ــة عل ــى ھــذه االتفاقی ــع عل ــق وبمجــرد التوقی ــل یواف ــإن العمی ف

ت المطلــوب التــداول بھــا فــي ھــذه األســواق وبصــرف النظــر عــن العملــة الشــركة بمختلــف العمــال
المودعــة منـــھ ویقــر العمیـــل بمعرفتــھ وموافقتـــھ علـــى أنــھ فـــي حــال الـــدخول فــي عملیـــات تتطلـــب 
ــك العمــالت  ــات ســعر الصــرف لتل ــتج عــن تقلب ــح أو خســارة تن ــإن أي رب ــة ف ــالعمالت األجنبی ــادالت ب مب

ــ  ســتكون علــى حســاب العمیــل وســیتحمل وحــده ولیة علــى عــاتق الشــركة، ؤمخاطرھــا ودون أي مس
ــي أو  ــدوالر األمریك ــي أو ال ــدینار األردن ــن ال ــة م ــل العمل ــة تحوی ــإجراء عملی ــل الشــركة ب ــوض العمی ویف
ــداول  ــات ت ــراه الشــركة مناســبا إلنجــاز عملی ــذي ت ــة وبالوقــت ال ــالعكس بالطریق غیرھــا مــن العمــالت وب

ــل أ األصــول ــتم لمصــلحتھ، ویتحمــل العمی ــي ت ــل الت ــة التحوی ــات ناتجــة عــن عملی ــة مصــاریف أو فروق ی
ــك ــى ذل ــھ عل ــراض من ــدون أي اعت ــك  ،وب ــة تل ــد كاف ــة بقی ــذه الحال ــي ھ ــركة ف ــل الش ــوض العمی ــا یف كم

ــالت  ــل العم ــل مخــاطر تحوی ــل العمی ــذلك یتحم ــدیھا، وك ــابھ ل ــى حس ــعار عل ــات األس المصــاریف وفروق
ــى ســبیل ال ــا عل ــي منھ ــع الحــاالت والت ــات أســعارھا بجمی ــة و/أو وتقلب ــال ال الحصــر الخســائر المتحقق مث

ــة  ــالعمالت المختلفـ ــابات بـ ــة الحسـ ــع لتغطیـ ــداول و/أو البیـ ــات التـ ــن عملیـ ــة عـ ــة الناتجـ ــر المتحققـ غیـ
 وصیانة حسابھ.

 
ــة إ 11.4 ــذه االتفاقی ــا بموجــب ھ ــا والتزاماتھ ــي ألي مــن حقوقھ ــي أو الجزئ ــالتطبیق الكل ــام الشــركة ب ن عــدم قی

ال یعتبــر تنــازال عنھــا أو تخلیــاً عنھــا، ویحــق للشــركة ممارســتھا فــي أي وقــت تشــاء. كمــا یحــق للشــركة 
لھــا اضــافة لحقوقھــا المبینــة بموجــب ھــذه االتفاقیــة ممارســة أي حقــوق و/أو صــالحیات أخــرى تخو

 لھا القوانین واألعراف المالیة والمصرفیة والتجاریة. 
 

ــة  12.4 ــك المحادث ــي ذل ــا ف ــل بم ــین العمی ــا وب ــات بینھ ــوم بتســجیل المخاطب ــى أن الشــركة تق ــل عل ــق العمی یواف
(المحادثـــات) الھاتفیـــة رســـائل البریـــد اإللكترونـــي أو أي وســـائل أخـــرى یمكـــن اســـتخدامھا للمخاطبـــة 

ــ  ا فــي ذلــك المالحظــات المكتوبــة أو خــالل المحادثــات وجھــا لوجــھ فیمــا بــین الشــركة والعمیــل بم
ا  اســتخدامھ كــدلیل  للشــركة ویمكــنویوافــق العمیــل علــى أن ھــذا التســجیل (التســجیالت) یظــل ملكــً

 القانوني.على إثبات الي التزام 
 

ــة لالتصــاالت  13.4 ــجیالت الحالی ــأن التس ــذلك ب ــل ك ــر العمی ــ  أو/ویق ــة (المحادث ــةاتالمحادث  ) وســجالت حرك
ــاالت  ــق االتص ــذ وتوثی ــات، وتنفی ــیالً  أو/والبیان ــجیالت دل ــذه التس ــكل ھ ــامالت تش ــذ المع ــة وتنفی المحادث

ــر، ــاط آخ ــل و/أو أي نش ــات وجــود التعام ــجیالت  لكشــف و/أو إثب ــتخدام التس ــن اس ــھ یمك ــوم أن ــن المفھ م
ــاالت  ــة لالتصــال بمــا فــي ذلــك االتص ركــة المحادثــة اإللكترونیــة (ســجالت) وســجالت ح أو/والحالی

 البیانات بواسطة الشركة لألغراض القانونیة.
 



 
 

 

 تعامل على الھامشال -5
 

الھامش 1.5 من  أعلى  أو  مساویة  للمحفظة  السوقیة  القیمة  تكون  أن  الحاالت  جمیع  في  ویتعھد  العمیل   یوافق 
اإلجمالي المستخدم لكامل المحفظة، وان الشركة سیكون لھا الحق في تصفیة أصول الحساب و/او اخطار 
العمیل بضرورة اجراء إیداع نقدي عن طریق التحویل البنكي لألموال الالزمة على الفور، او بأي وسیلة 

 .أخرى قد تجدھا الشركة في حال أصبحت القیمة السوقیة للمحفظة مساویة للھامش اإلجمالي المستخدم

 
وقت، وفي حالة ما إذا  أي لبس او غموض یجوز اجراء تصفیة ألصول الحساب واتمامھا في أي  لتفادي   2.5

كانت القیمة السوقیة للمحفظة مساویة للھامش اإلجمالي المستخدم لكامل المحفظة أو أقل منھ بغض النظر 
تعدیل نسبة تصفیة أصول   في  الشركة بحقھا  الصلة تحتفظ  ذات  السوق  التسویة و/او ظروف  توقیت  عن 

ا الشركة مناسبة، ویتم اعالم العمیل بھذا % او اقل ألي نوع حساب وبأي نسبة أخرى تراھ20الحساب من  
تعتبر جزء ال   الشركة االلكتروني من وقت آلخر والتي  المعلنة على موقع  التداول  التعدیل عبر سیاسات 

 .یتجزأ من االتفاقیة
 

  بالرصید نھ یدین للشركة  أن العمیل یقر ویوافق على  إف ي نوع كانأحسابین من    و أللعمیل حساب    كانإذا     3.5
نھ یحق للشركة عمل تسویة بین الحسابات  أ وفي ھذه الحالة یوافق على    ،وجد  إن negative balance السالب

 . یداعات الجدیدةو من اإلأخرى السالب من الحسابات األ الرصید واجراء المقاصة لتغطیة
 

الھامش   4.5 العمیل بأن متطلب  الھامش  النقدي  یقر  التمویل على  إلى نسبة  أمر بیع وشراء یستند  لكل  ضمانة 
 المطبقة على حساب العمیل. 

 
نازالً  النقد للحفاظ على نسبة الھامش تالعمیل إیداع    و/أو إخطار  لطلباال یشكل إخفاق الشركة في أي وقت   5.5

 لى الشركة تجاه العمیل. عن حقوق الشركة في القیام بذلك في أي وقت بعد ذلك وال یشكل ذلك أي مسؤولیة ع

 
یوافق العمیل أن متطلبات الھامش قد یتم تغییرھا من قبل الشركة وأن ھذا التغییر ینطبق على جمیع أوامر   6.5

 البیع والشراء باإلضافة إلى المعامالت التي ستتم في المستقبل.

 
ساب العمیل قابال للتوقیف في الحاالت التي ال یفي العمیل فیھا بالتزاماتھ تجاه متطلبات الھامش، یصبح ح 7.5

 دناه. أ 11والتصفیة بموجب البند 
 

 تفویض الغیر من قبل العمیل -6
 

تفــویض مــن یشــاء بموجــب وكالــة عدلیــة أو كتــاب خطــي موقــع حســب األصــول مــن قبلــھ بالتعامــل  للعمیــلیحــق 
ــذا  ــمل ھ ــر یش ــال ال الحص ــبیل المث ــى س ــة، وعل ــذه االتفاقی ــوص ھ ــة نص ــب كاف ــركة بموج ــدى الش ــھ ل ــة عن نیاب
التفـــویض وضـــع األوامـــر و إعطـــاء تعلیمـــات للشـــركة بخصـــوص إجـــراء عملیـــات التعامـــل فـــي البورصـــات 

ــة  ــابات االجنبی ــاب و/أو حس ــن حس ــداع م ــحب واالی ــة والس ــویالت المالی ــواالت والتح ــراء الح ــا وإج ــة أنواعھ بكاف
العمیــل لــدى الشــركة إلــى حســاب المفــَوض وفــي الوقــت الــذي یــراه المفــَوض مناســبا والتوقیــع نیابــة عــن العمیــل 

ــة األعمــال شخصــیا وتحــت كامــل مســؤولیة ا ــام بكاف ــذي ق ــل ھــو ال ــك وكــأن العمی ــد ذل ــي حــال بمــا یفی ــل. وف لعمی



 
 

 

ــویض  ــذا التف ــل بموجــب ھ ــا بالعم ــة تمام ــذلك مخول ــون ب ــإن الشــركة تك ــل ف ــل العمی ــن قب ــر م ــویض للغی وجــود تف
وســاري المفعــول إلــى أن تتلقــى الشــركة تعلیمــات خطیــة بعكــس ذلــك مــن العمیــل  والــذي مــن شــأنھ أن یبقــي نافــذاً 

 ً أو نقصـــانھا أو خـــالف ذلـــك ممـــا قـــد یحـــدث ، نتیجـــة الوفـــاة أو عـــدم األھلیـــة أو ممـــن یخلفـــھ أو یمثلـــھ شـــرعا
ــویض (إن وجــدت) ودون تحمــل الشــركة  ــائج والخســائر الناجمــة عــن ھــذا التف ــة النت ــل كاف للعمیــل. ویتحمــل العمی
ــل  ــل العمی ــن قب ــَوض م ــل و/أو المف ــع شــخص موك ــل م ــي حــال التعام ــت، وف ــا كان ــك مھم ــة مســؤولیة جــراء ذل أی

ــد الشــركة بصــورة مصــدقة عــن  ــى كــل  التفــویضفیجــب تزوی ــة إجــراءات التعــرف عل ویحــق للشــركة اتخــاذ كاف
 من الوكیل و/أو المفَوض.

 
 الرسوم والعموالت -7

 
ــل 1.7 ــر العمی ــأن  یق ــر، ب ــت آلخ ــن وق ــركة م ــددھا الش ــوالت تح ــوم وعم ــع لرس ــھ تخض ــة ل ــدمات المقدم الخ

میــل قائمــة الرســوم والعمــوالت الحالیــة كمــا فــي تــاریخ االتفاقیــة، ویقــر الع ]3ومرفــق فــي الملحــق رقــم [
ــر  ــن أي تغیی ــاإلعالن ع ــركة ب ــتقوم الش ــر وس ــت آلخ ــن وق ــر م ــوم تخضــع للتغیی ــذه الرس ــأن ھ ــق ب ویواف

 لكافة العمالء عن طریق الوسائل المعتمدة لدى الشركة ومن ضمنھا القنوات اإللكترونیة.
 

 ) أعاله دون حصر ما یلي:1. 7 ( البندتشمل الرسوم والعموالت بموجب   2.7
 

رســـوم مضـــافة، اضـــافات او تخفیضـــات ســـعریة تنطبـــق علـــى اداة/ادوات اي رســـوم، عمـــوالت،  -أ
ــل ــابات للعمیـ ــاب و/أو حسـ ــددة وحسـ ــة محـ ــم  مالیـ ــذة و/او تـ ــات منفـ ــفقات وعملیـ ــلة بصـ ذات صـ

 اضافتھا من قبل الوسیط الخارجي؛
 التكلفة المتعلقة بتجدید عقد أداة و/أو ادوات مالیة؛ و/أو الرسوم -ب
 المتعلقة بالمراكز او الصفقات القائمة على أداة و/أو ادوات مالیة محددة؛الرسوم و/أو التكلفة  -ج
 الرسوم و/أو التكلفة المتعلقة بالحسابات غیر النشطة؛  -د
ــة  -ه ــة او الرســوم المطبق ــال ال للحصــر التكلف ــى ســبیل المث ــل بمــا فــي ذلــك عل ــة بالتحوی الرســوم المتعلق

ــة،  ــات الســحب المرتجع ــع، والســحوبات وعملی ــى الودائ ــا عل ــیكات وم ــادة اصــدار الش واصــدار واع
 الى ذلك؛

ــرق -و ــركة و/أو  ف ــا الش ــلت علیھ ــعریة حص ــات س ــافات و/أو تخفیض ــراء، اض ــع والش ــین البی ــعر ب الس
 من المتوقع الحصول علیھا من قبل مزودي الخدمة و/أو السیولة او أي طرف اخر؛

ــل -ز ــامالت و تحویـ ــالیف المعـ ــق بتكـ ــة المتعلـ ــوالت أو /العملـ ــداول والعمـ ــدت إن(التـ ــاح ) وجـ واألربـ
 .الخسائر التي حدثت من أنشطة التداولأو /و

المـــرتبط بالمبـــالغ المســـتلمة بعمـــالت مختلفـــة عـــن العملـــة األساســـیة المســـتخدمة  العملـــةتحویـــل  -ح
 .بواسطة حساب العمیل

 رسوم او تكالیف للجھات التنظیمیة و/او القانونیة؛ ایة -ط
 والمتعلقة باشتراك العمیل باألسواق المالیة. الصلةذات  مبالغأي  -ي

 
مفروضــة مـــن ســواء كانـــت أي ضـــرائب ن الرســـوم والعمــوالت المـــذكورة ال تشــمل أیتفــق الفــریقین  3.7

 جھات حكومیة و/أو من الوسیط الخارجي.
 



 
 

 

ــرغم ممــا  4.7 ــى ال ــد ( وردعل ــي البن ــواع 2. 7 ف ــى أن ــة و/او تكــالیف مضــافة عل ــتم تطبیــق تكلف ــد ی ) أعــاله، ق
ــددة ــابات و/أو  محـ ــن الحسـ ــة األدواتمـ ــركة المالیـ ــل الشـ ــن قبـ ــة مـ ــدمات المقدمـ ــتم و/أو الخـ ــي یـ ، والتـ

 إخطار العمیل بھا قبل التنفیذ.
 

ــن أ 5.7 ــل م ــى العمی ــالیف محــددة، یجــب عل ــة و/أو تك ــل بتكلف ــالغ العمی ــا إب ــتم فیھ ــي ال ی ــي الحــاالت الت ــا ف م
 على تفسیر لمثل ھذه الرسوم والعموالت والحصولخر االستفسار آوقت الى 

 
ــن  6.7 ــا م ــعار وغیرھ ــرق األس ــرائب وف ــاریف والض ــوم والمص ــوالت والرس ــدل العم ــدفع ب ــل ب ــزم العمی یتل

ــا بل ــاً م ــالغ بالغ ــت المب ــكغ ــب  وذل ــات بحس ــذه العملی ــة ھ ــارة نتیج ــربح والخس ــاتج ال ــن ن ــض النظــر ع بغ
قائمــة الرســوم والعمــوالت المطبقــة والمعتمــدة لــدى الشــركة والتــي یقــر العمیــل بانــھ اطلــع ووافـــق 

 علیھا.
 

ــوانین ألســباب امــا حكــم  7.7 ــھ بموجــب الق ــدر المســموح ب ــداول بالق ــى الت ــود عل ــق االول وضــع قی یحــق للفری
ــائي او  ــة قضـ ــن جھـ ــب مـ ــاب او طلـ ــي الحسـ ــدین فـ ــید مـ ــي او رصـ ــز تحفظـ ــریبي او حجـ ــاع ضـ اقتطـ

 .حكومیة ویقوم العمیل بتعویض الشركة عن المطالبات والخسائر التي تكبدتھا
 

 التزامات الشركة -8
 

 .ووفقاً ألحكام القانون بناء على تعلیماتھلعمیل احساب دارة إ 1.8
 .ھیئةالخر من الجھات الرقابیة وآلتنفیذ القرارات والتعلیمات الصادرة من وقت  2.8
فــي مــنح تســھیالت ائتمانیــة أو تقــدیم األمــوال واألصــول المودعــة فــي حســاب العمیــل عــدم اســتخدام  3.8

 .تمویل للغیر بأیة صورة من الصور
ــدم اســـتخدام  4.8 ــلعـ ــة فـــي حســـاب العمیـ ــول المودعـ ــھیالت لحصـــول الشـــركة علـــ  األمـــوال واألصـ ى تسـ

 أیة منفعة خاصة. ائتمانیة او تمویل من الغیر او
 .من ھذه االتفاقیة )10(الحفاظ على سریة المعلومات مع مراعاة البند  5.8
 .موال الشركةأحساب العمیل عن حساب و باستقاللیةلتزام اإل 6.8
 .ولصالح العمیلالخارجي تسجیل ملكیة الشراء باسم الشركة لدى الوسیط  7.8
ــیط  8.8 ــل وس ــدى ك ــا ل ــل بھ ــة المتعام ــدد القانونی ــاً للم ــع وفق ــاالت البی ــي ح ــویة ف ــدید والتس ــة التس ــراء عملی اج

 خارجي.
ــدم 9.8 ــات  ع ــي تعلیم ــوارد ف ــا ال ــة بمفھومھ ــات األجنبی ــي البورص ــامش ف ــى الھ ــل عل ــال التموی ــة اعم ممارس

 الھیئة.لى الھامش الصادر من قبل التمویل ع
ــدم  10.8 ــاویض ع ــول تف ــیھم قب ــا أو ممثل ــن عمالئھ ــة إال م ــات األجنبی ــي البورص ــع ف ــراء أو بی ــات ش ألي عملی

 القانونین حسب األصول.
 .غیر مرخصة من الجھات المختصة في الخارجخارجیة عدم التعامل مع اي شركة وساطة مالیة  11.8
ــدم  12.8 ــع ع ــدیداً أدف ــركة تس ــالء الش ــن عم ــاب أي م ــغ لحس ــد أي مبل ــانو قی ــھ  ألثم ــتم بیع ــم ی ــا ل ــل م أي تعام

 .لصالح العمیل
 عدم التعامل بالعمالت الرقمیة أو أي عمالت أخرى محظورة من قبل الجھات المختصة. 13.8
ــق 14.8 ــر یتعل ــي أي أم ــل ف ــن العمی ــة ع ــائیة بالنیاب ــة او قض ــراءات قانونی ــاذ إج ــة باتخ ــركة ملزم ــون الش  ال تك

 بھذه االتفاقیة.



 
 

 

 المشورة المالیة من قبل الشركة -9
 

ــر  ــلیق ــأن الشــركة و/ العمی ــدیم النصــیحة أب ــزمین بتق ــر مل ــا غی ــة أو أي مــن موظفیھ ــة أو المشــورة المالی و القانونی
ــة أ ــل أو أو الفنی ــوز للعمی ــالي، وال یج ــوق الم ــر الس ــداول عب ــق بالت ــا یتعل ــھ فیم ــار أي توجی ــن اعتب ــة م ي معلوم

ویقــر بأنــھ وحــده یتحمــل  ،األصــولو بیــع أنھــا توصــیة بشــراء أونظــام التــداول اإللكترونــي علــى  خــالل الشــركة
ــك  ــى تل ــاده عل ــھ واعتم ــر الصــادرة عن ــتثماریة والصــفقات واألوام ــھ االس ــات والمســؤولیة عــن قرارات ن أالمعلوم

 .یة مسؤولیة عن دقة وصحة ومالئمة تلك المعلوماتأالشركة لن تتحمل 
 

 والخصوصیة المعلومات -10
 

ــات  1.10 ــق األول لغایـ ــل الفریـ ــن  قبـ ــدة مـ ــات) المعتمـ ــاذج (الطلبـ ــق األول بالنمـ ــد الفریـ ــل بتزویـ ــزم العمیـ یلتـ
ــث تكــون موقعــة  ــداول، بحی ــتح الحســابات الخاصــة بالت ــل وف ــل، وتعریــف العمی ــل العمی ــر أصــولیا مــن قب یق

و أو/نـــھ لـــم یخفـــي أي وقـــائع أن جمیـــع المعلومـــات التـــي قـــدمھا صـــحیحة ومتطابقـــة وفعلیـــة وأالعمیـــل 
 التزاماتــھداء كافــة أنــھ ســیعمل علــى أبفــتح الحســاب و األولعلــى قــرار الفریــق تــؤثر  نأحقــائق مــن شــأنھا 

ــة  ــھ بدق ــن وأمان ــةوحس ــال  نی ــي ح ــاللاإلوف ــذلك ف خ ــھ إب ــؤولن ــة  مس ــن أی ــقأع ــد تلح ــرار ق ــركة  ض بالش
  .المذكورةي من البیانات أي تغییر في أخطیا عن الشركة   بتبلیغویتعھد  

 
ــة أو أخ  2.10 ــة) أو زوج أو زوج ــن أو ابن ــرع (اب ــدة) أو ف ــد أو ج ــل (أب أو أم أو ج ــیس أص ــھ ل ــل بان ــر العمی یق

ــة ذ.م.م. ــاطة المالیـ ــوت للوسـ ــركة انغـ ــوظفي شـ ــن مـ ــف مـ ــت ألي موظـ ــركة ویقصـــ  أو أخـ ــوظفي شـ د بمـ
ــة  ــاطة المالی ــوت للوس ــركة  ذ.م .م انغ ــدى الش ــاملین ل ــي والع ــل األردن ــانون العم ــف ق ــاً لتعری ــائمین وفق الق

 . ھذه بأعمالھم ولم تنتھي خدماتھم من الشركة في تاریخ توقیع االتفاقیة
 

ــل  3.10 ــق األأفــي یوافــق العمی ــد یطلبھــا الفری ــي ق ــوفیر المعلومــات الت ــال، وكــذلك أول مــن ي وقــت بت جــل االمتث
 باســتكمالو تحــدیثات علــى تلــك المعلومــات، ویقــوم العمیــل أي تغیــرات أیتعھــد العمیــل بالكشــف عــن 

قـــانون ب االلتـــزامجـــراءات فـــتح الحســـاب والتـــي تتضـــمن كامـــل المعلومـــات والمســـتندات مـــع مراعـــاة إ
 موال وتمویل اإلرھاب.تعلیمات مكافحة غسل األو

 
ــر الشــركة بــ  4.10 ــة أتق ــى قیم ــل ســتعتبر معلومــات ســریة وســتحافظ الشــركة عل ن المعلومــات المقدمــة مــن العمی

ــن تســتخدم لخدمــة مصــالح أي شــخص و/أو أھــذه المعلومــات بحیــث  ــا ل ــل، أشــخاص أنھ ــر العمی خــرین غی
 ً  .وذلك عدا عن الحاالت المصرح بھا قانونا

 
 حساب العمیل تصفیة -11

 
ــل او الغــاء أي امــر  ودونیحــق للشــركة،  ــل الحــق بتصــفیة بعــض او كــل الممتلكــات المملوكــة للعمی اشــعار العمی

 وذلك في الحاالت التالیة: مراكز مفتوحةشراء و/أو بیع مسبق في الحساب و/او اغالق 
 

 ؛عدم تمكن العمیل من دفع دیون مستحقة الدفع -
 ؛ھلیتھأو صدور حكم قضائي بعدم أوفاة العمیل  -
 ؛عسارهإو أعمیل فالس الإشھار إ -



 
 

 

 ؛على حساب العمیل االحتیاطيصدور قرار قضائي بالحجز  -
 ؛صدور حكم قضائي بحق العمیل فیما یتعلق بحسابھ -
 ؛تعیین حارس قضائي على حساب العمیل -
ــاوي  - ــدي أتس ــامش النق ــى الھ ــالي ال ــید الح ــبة الرص ــدني نس ــن إو ت ــددة م ــة المح ــبة المئوی ــا دون النس ــى م ل

 .قبل الشركة
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ــة  1.12 ــى درای ــھ عل ــل بأن ــر العمی ــل بایق ــاطر التعام ــول وبمخ ــزء أو ألص ــة لج ــارة مالی ــھ خس ــق ب ــد یلح ــھ ق بأن
التــي یقــوم صــول المودعــة فــي حســابھ، بحیــث انــھ ســیتحمل كافــة المخــاطر التــي تتعلــق باأل غلكامــل المبــال

 .بھا من خالل شراءھا في البورصات األجنبیة  باالستثمار
 

ــة الخســارة،  2.12 ــدین للشــركة نتیج ــل م ــان حســاب العمی ــي حــال ك ــدفع للشــركة رصــید ف ــأن ی ــل ب ــد العمی یتعھ
حســابھ المــدین مباشــرة ودون أي تــأخیر وكــل مــا یلحــق بــھ مــن فوائــد مدینــة ورســوم ومصــاریف ونفقــات 

ــأ ــدون ت ــوراً وب ــا ف ــرائب وغیرھ ــات وض ــوالت وغرام ــعار أو إخطــار، وعم ــى اش ــة ال ــدون حاج خیر وب
ــدى الشــركة  ــاباتھ ل ــابھ و/أو حس ــي حس ــدین ف ــن أي رصــید م ــد ع ــؤول الوحی ــھ المس ــل بأن ــدرك العمی وی
ــل  ــة، ودون أن تتحمـ ــد المتراكمـ ــدیون والفوائـ ــوالت والـ ــاریف والعمـ ــة المصـ ــده كافـ ــل وحـ ــھ یتحمـ وبأنـ

 .األصولالشركة أدنى مسؤولیة نتیجة تسییل و/أو بیع  
 

ویؤكــد أنــھ علــى درایــة تامــة بجمیــع المخــاطر التــي قــد تنشــأ فــي حــال حــدوث حركــة  عمیــلالیقــر  3.12
ــات( ــة و) حرك ــلبیة لعمل ــالت/س ــن العم ــر م ــل أو أكث ــل العمی ــا یتحم ــوي ، كم ــي ینط ــة الت ــاطر العالی المخ

ــل الخســائر و ــل العمی ــث یتحم ــع والشــراء، حی ــا البی ــل /علیھ ــى بعــض أو ك ــد تصــل إل ــي ق أو األضــرار الت
ــفقةأو /ورأس المـــال  ــتثمرة للصـ ــفقات( األمـــوال المسـ ــتم تنفیـــذھا علـــى مســـؤولیة العمیـــل ) الصـ التـــي یـ

 .المنفردة
 

ــلیقــر  4.12 ــة للتحقــق إذا كــان الســوق  العمی ــد ال تكــون قابل ــع والشــراء ق ــى أن بعــض أوامــر البی ــي المــالي عل ف
أو بســـبب  اكتظـــاظ بســـبب كثـــرة األوامـــر الصـــادرة مـــن العمـــالء تذبـــذب أو تـــوتر أو قلـــق أو أي حالـــة

، لــذلك قــد یكــون مــن الصــعب تحدیــد المخــاطر التــي قــد یتعــرض لھــا العمیــل، فقــد وجود حجــم تــداول قلیــل
ــن  ــة أي مـ ــعر وقیمـ ــنخفض سـ ــولیـ ــى جانـــب  األصـ ــاعإلـ ــغ  االرتفـ ــتلم العمـــالء المبلـ ــد ال یسـ ــذلك وقـ كـ

 المستثمر فوراً.
 

ــل  5.12 ــر العمی ــع والشــراء اأیق ــى حســابھن أوامــر البی ــذة عل ــا رصــید ســلبي  لمنف ــتج عنھ ــد ین  اســتخدامبســبب ق
ــبة  ــل نس ــى أالعمی ــد عل ــي ق ــز الت ــن المراك ــر م ــدد أكب ــل ع ــى تحم ــدرة عل ــي الق ــامش وھ ــى الھ ــل عل للتموی

لــذا قامــت الشــركة بضــبط عملیــات التمویــل  تــؤدي إلــى زیــادة خطــر اإلغــالق التلقــائي المحتمــل للحســاب،
لــى إعلــى الھــامش المالیــة مــن أجــل تزویــد العمیــل بحمایــة أعلــى وتقلیــل إمكانیــة تعــرض حســاب العمیــل 

علــى للتمویــل علــى الھــامش ممــا رصــید ســلبي ومــع ذلــك، فــإن العمیــل لدیــھ القــدرة علــى اختیــار النســبة األ
 كانیة عائد أعلى.قد یؤدي الى أن یتعرض الحساب لخطر أعلى مع إم

 



 
 

 

ــن  المخــاطر تشــمل 6.12 ــث ال یمك ــال ال الحصــر بحی ــى ســبیل المث ــك عل ــة وذل ــي البورصــات األجنبی ــل ف للتعام
 ادراج جمیع المخاطر المحتملة:

 
 مخاطر السوق؛ -أ

 مخاطر المضاربة؛ -ب
 مخاطر التحوط والتداول الیومي والتداول لساعات عمل ممتدة؛ -ج
 لوجیا؛ومخاطر التنفیذ والتكن -د
 المنتجات؛مخاطر  -ه
 مخاطر العمالت؛ -و
 المخاطر المحاسبیة ومخاطر االئتمان؛ -ز
 المخاطر التي قد تحدث من الوسیط الخارجي؛ -ح
 مخاطر نقص اإلشراف التنظیمي؛ -ط
 مخاطر الضرائب؛ -ي
ــن  -ك ــا وشــطبھا م ــة المشــتراة وبالنتیجــة شــطب إدراجھ ــة المالی ــالس أي شــركة مصــدرة للورق ــة إف حال

 حسابھ؛
ــر  -ل ــمال أي شـ ــة رأسـ ــادة ھیكلـ ــھ إعـ ــتج عنـ ــذي ینـ ــر الـ ــتراة األمـ ــة المشـ ــة المالیـ ــدرة للورقـ كة مصـ

 عدد األوراق المالیة في حسابھ؛ انخفاض
 إیقاف التداول على الورقة المالیة المشتراة ألجل غیر محدد وألي سبب؛  -م
 انخفاض قیمة الورقة المالیة بشكل تصبح قیمتھا متدنیة جداً؛  -ن

ــ   -س ــر الت ــول أوام ــف الوســطاء الخــارجیین عــن قب ــال توق ــى ســبیل المث ــة وعل ــى األوراق المالی داول عل
ــبب  ــا ألي س ــداول بھ ــة الت ــاف خدم ــة و/أو إیق ــة المعروف ــرات العالمی ــمن النش ــھم ض ال الحصــر األس

 كان؛
بحــال أصــبحت الورقــة المالیــة المشــتراة بــال قیمــة، وھــي األســھم التــي فقــدت قیمتھــا الســوقیة و/أو   -ع

ــة جــداً  ــا الســوقیة متدنی ــون قیمتھ ــق تك ــھ تعلی ــب علی ــذي یترت ــر ال ــدوم، األم ــا شــبھ مع ــداول علیھ والت
ــة المالیــة ألي ســبب كــان مــن قبــل الوســطاء الخــارجیین أو الحــافظ األمــین  ــى ھــذه الورق التــداول عل
ــى  ــركة عل ــدى الش ــل ل ــاب العمی ــن حس ــتبعادھا م ــتم اس ــھ ی ــا، وعلی ــة فیھ ــة المدرج ــواق المالی أو األس

لوســـطاء الخـــارجیین و/أو أي ورقـــة مالیـــة تنطبـــق ضـــوء اســـتبعادھا مـــن حســـاب الشـــركة لـــدى ا
ــع  ــتم رف ــوف ی ــداول س ــا للت ــة وعودتھ ــة المالی ــذه الورق ــر تصــنیف ھ ــال تغیی ــة وبح ــذه الحال ــا ھ علیھ
ــى الشــركة  ــى مســؤولیة عل ــدون أدن ــدى الشــركة وب ــل ل ــي حســاب العمی ــا مجــدداً ف ــق وظھورھ التعلی

 ألوراق المالیة بنفسھ؛وفي جمیع األحوال یقع على عاتق العمیل متابعة مثل ھذه ا
وھــي األوراق المالیــة التــي یــتم  (delisted shares)بحــال أصــبحت الورقــة المالیــة المشــتراة  -ف

شــطبھا مــن ســجل األوراق المالیــة المتداولــة باألســواق المالیــة المدرجــة بھــا و/أو یــتم تجمیــد أو 
ــب ــة بحسـ ــات الرقابیـ ــن الجھـ ــرارات مـ ــا بقـ ــداول علیھـ ــاف التـ ــا وإیقـ ــاء ادراجھـ ــریعات  الغـ التشـ

ــدى  ــل ل ــة مــن حســاب العمی ــتم اســتبعاد ھــذه األوراق المالی ــة فی المعمــول بھــا فــي البورصــات األجنبی
ــین  ــافظ االم ــارجیین أو الح ــدى الوســطاء الخ ــن حســاب الشــركة ل ــتبعادھا م ــى ضــوء اس الشــركة عل
ــدى الشــركة  ــاب العمیــل ل ــة ضــمن حس ــذه األوراق المالی ــن تظھــر ھ ــة وعلیــھ ل ــواق المالی أو األس

ــة و ــجل األوراق المالی ــن س ــطبھا م ــم ش ــھ ت ــة كون ــذه األوراق المالی ــى ھ ــداول عل ــاك ت ــون ھن ــن یك ل
 .وفي جمیع األحوال یقع على عاتق العمیل متابعة مثل ھذه األوراق المالیة بنفسھ
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ــر  1.13 ــلیقـ ــؤولیة أو  العمیـ ــزام أو مسـ ــل أي التـ ــركة ال تتحمـ ــأن الشـ ــھ بـ ــة وبموافقتـ ــھ التامـ ــھ وبمعرفتـ بعلمـ
ــة  ــائج المترتب ــق بالنت تعــویض عــن أي عطــل أو ضــرر أو ربــح فائــت أو فــوات منفعــة أو غیرھــا فیمــا یتعل

ــى  ــة أو  انقطــاععل ــل الداخلی ــاھرة أو تعطــل أجھــزة العم ــوة الق ــدر أو الق ــا بســبب القضــاء والق ســیر أعمالھ
لخارجیـــة أو اثنـــاء تحـــدیث و/أو صـــیانة نظـــام التـــداول االلكترونـــي أو أعمـــال الشـــغب أو اإلضـــرابات ا

المدنیـــة أو العصـــیان المســـلح أو الحـــروب و/أو نتیجـــة تجمیـــد أموالھـــا وحســـاباتھا و/أو تقییـــد نشـــاطاتھا 
ــف الشــركة عــن العمــ  ــا أو وقفھــا أو الغائھــا أو وق ــراخیص الممنوحــة لھ ــا وأعمالھــا أو ســحب الت ل أو وقفھ

ــن  ــرارات م ــك بموجــب ق ــر وذل ــبب آخ ــرخیص أو ألي س ــدم الت ــداعي ع ــاطاتھا ب ــن نش ــة أي م ــن مزاول ع
الجھـــات ذات العالقـــة و/أو قـــرارات الجھـــات الرســـمیة و/أو الرقابیـــة و/أو المنظمـــة محلیـــا و/أو اقلیمیـــا 

العمـــل أو  و/أو دولیــا أو أي أســـباب خارجــة عـــن ســیطرتھا و/أو أي اغـــالق بتعطیــل المســـتخدمین عــن
ــذه  ــل ھ ــة لمث ــواق المالی ــات واألس ــلة و/أو البورص ــوك المراس ــاطة و/أو البن ــركات الوس ــرض ش ــة تع نتیج
ــى  ــاھرة عل ــوة الق ــدرج ضــمن حــاالت الق ــر، وت ــاني أو الغی ــق الث ــال الفری الظــروف أو نتیجــة خطــأ أو اھم

ــ  ــد نشـ ــارجي و/أو تجمیـ ــیط الخـ ــال الوسـ ــق أعمـ ــالس و/أو تعلیـ ــار إفـ ــال ال الحصـ ــبیل المثـ اطاتھ و/أو سـ
ــات األجنبیــة  ــة فــي البورص ــن ضــمنھا األوراق المالی ــر المنقولــة وم ــھ المنقولــة وغی ــز علــى أموال الحج
ــاف  ــا أو إیق ــا أو كلی ــركة جزئی ــع الش ــل م ــن التعام ــارجیین ع ــطاء الخ ــف الوس ــل و/أو توق ــلحة العمی لمص

 التعامل ببعض الخدمات وعموما أي حاالت تخرج عن إرادة وسیطرة الشركة.
 

للشــركة أن تقــرر وحســب مـــا تــراه مناســباً ودون إشــعار العمیـــل، فــي حــال أن ھنــاك ظروفـــاً یجــوز  2.13
 طارئــھ أو ظروفــاً اســتثنائیة قائمــة ومنھــا علــى ســبیل المثــال ال الحصــر الظــروف الــواردة فــي البنــد 

 :من الخطوات التالیةأي ن تتخذ أ،  )1. 13(
 ؛زیادة متطلبات إیداعات العمیل -أ

ــودإ -ب ــة عق ــالق أي أو كاف ــركة  غ ــد الش ــالق تعتق ــتوى إغ ــالعمالء بمس ــة ب ــة الخاص ــلع المفتوح الس
 ؛بشكل معقول أنھ مناسب

 ل؛تعلیق أو تعدیل تطبیق كافة أو أي من أحكام ھذه االتفاقیة إلى الحد المعقو -ج
 تغییر الموعد األخیر للمتاجرة فیما یتعلق بأي من األدوات المالیة. -د

 
مفســوخھ وال یتحمــل أي  االتفاقیــةفــي حــال اســتمرت حالــة القــوة القــاھرة لمــدة ثالثــة أشــھر متتالیــة تعتبــر  3.13

 من الفریقین مسؤولیة أو نفقات إضافیة سواء ما ھو ملتزم بھ لغایة تاریخ حالة القوة القاھرة. 
 

 الشركةالصادرة عن  المراسالت -14
 

ــار  1.14 ــلة و/أو إخط ــل مراس ــھ أن ك ــق علی ــن المتف ــون م ــل، تك ــى العمی ــركة إل ــن الش ــادرة ع ــعار ص و/أو إش
 االتصــالوســائل عبــر ن أي إشــعار أو إنــذار أو كتــاب مــن الشــركة للعمیــل أملزمــة تمامــا للعمیــل، كمــا و

المعتمـــدة مـــن قبـــل العمیـــل تعتبـــر أیضـــا ملزمـــة لـــھ، ھـــذا ویقـــر العمیـــل بـــأن الشـــركة ال تتحمـــل أي 
مســؤولیة مــن جــراء ذلــك حتــى ولــو اســتعمل صــندوق البریــد أو العنــوان المرســل لــھ عــن طریــق البریــد 
ــالحیة أو  ــة ص ــھ أی ــیس ل ــل شــخص ل ــن قب ــاكس م ــاتف أو التلف ــام الھ ــم / أرق ــي أو رق ــد اإللكترون أو البری

یــر مفــوض مــن الشــركة، ویتحمــل العمیــل كامــل المســؤولیة الناجمــة عــن كــل ســوء اســتعمال قــد غ



 
 

 

یحصــل، كمــا ویعتــرف بصــحة جمیــع العملیــات الحاصــلة للبیــع و/أو للشــراء لحســابھ وفقــا للحــاالت 
 المذكورة أعاله.

 

ــع  2.14 ــوفجمی ــا الكش ــل فیم ــركة للعمی ــدرھا الش ــي تص ــة الت ــالت الخطی ــن المراس ــا م ــعارات وغیرھ  واإلش
ــة  ــاباتھ وأي عملیـ ــق بحسابھ/حسـ ــى أو /ویتعلـ ــالھا علـ ــتم إرسـ ــات، یـ ــدة عملیـ ــال المعتمـ ــائل االتصـ وسـ

ــي و ــر ف ــأي تغیی ــات ب ــع األوق ــي جمی ــؤوالً ف ــل مس ــون العمی ــدة،یك ــال المعتم ــائل االتص ــون  وس ــا یك كم
ــة عــدم اســتالمھ لكشــوف حســاباتھ أو  ــي حال ــات عــن إخطــار الشــركة ف ــع األوق ــي جمی ــل مســؤوالً ف العمی

ــالتأي مر ــدم ، اس ــر ع ــھویعتب ــا  اعتراض ــتالمھ لھ ــى اس ــیالً عل ــوف دل ــول الكش ــدم وص ــى ع ــة عل كتاب
ویتنــازل العمیــل صــراحة عــن أیــة مطالبــة ضــد الشــركة قــد تنشــأ عــن عــدم تمكــن  ،خــالل المــدة المحــددة

الشــركة مــن االتصــال بــھ ســواء كــان ذلــك بســبب فشــل العمیــل فــي تزویــد الشــركة بــالعنوان الصــحیح أو 
ــھ  ــھعــدم إجابت ــودات االتصــال ب ــام الشــركة بمجھ ــم قی ــى الشــركة رغ ــل  ،عل ــام العمی ــدم قی ــة ع ــي حال وف

بتزویــد الشــركة بــالعنوان الصــحیح أو فــي حالــة إخطــاره للشــركة علــى وجــھ التحدیــد بأنــھ ال یرغــب فــي 
ــذ یوافــق  ــة مراســالت بمــا فیھــا الكشــوف واإلشــعارات فیمــا یتعلــق بحســاباتھ واســتثماراتھ فعندئ اســتالم أی

ــ  ل علــى تعــویض الشــركة وعــدم تحمیلھــا أي مســؤولیة عــن الضــرر والخســارة الناشــئة بشــكل العمی
ــات  ــن المعلوم ــا م ــعارات أو غیرھ ــوف أو اإلش ــل بالكش ــد العمی ــدم تزوی ــة ع ــر نتیج ــر مباش ــر أو غی مباش
ــات ناشــئة عــن عــدم تمكــن  ــد أي مطالب المتعقلــة بحســابات العمیــل واســتثماراتھ، بمــا فــي ذلــك ودون تحدی

ــك الكشــوف أو  العمیــل مــن ــي أي مــن تل ــة أخطــاء أو أخطــاء مزعومــة ف ــى أو طلــب تصــحیح أی ــرد عل ال
ــھ  ــھ ومطالب ــع حقوق ــن جمی ــازل ع ــى التن ــل عل ــق العمی ــا یواف ــات، كم ــن المعلوم ــا م ــعارات أو غیرھ اإلش

 في ھذا الخصوص.
 

3.14  ً ــا ــداول یوضــح  وفق ــوم ت ــة كــل ی ــداً فــي نھای ــل تأكی للشــروط الخاصــة بكــل صــفقة، سترســل الشــركة للعمی
بالتفصــیل الصــفقات التــي تــم فتحھــا او اغالقھــا فــي یــوم التــداول المحــدد (لغایــات ھــذا البنــد ، یشــار إلیــھ 

ـــ  رى الحقــاً بــــ "التأكیـــد")، ســـیكون ھــذا التأكیـــد متاحـــاً علـــى المنصــة أو علـــى أي وســـیلة اتصـــال أخ
ــي  ــات عــن إخطــار الشــركة ف ــع األوق ــي جمی ــل مســؤوالً ف ــذا الغــرض. ویكــون العمی ــدھا الشــركة لھ تعتم

 حالة عدم استالمھ التأكید أو إذا كان التأكید أو المعلومات المتعلقة بصفقة معینة غیر صحیحة. 
 

 الحاالت التالیة: نھائیاً وملزماً للعمیل في أي من  )3. 14( أعاله بالبندالتأكید المنصوص علیھ  یكون 4.14
 في حالة عدم وجود خطأ ظاھر؛ أو  -أ

 في حال عدم تلقي الشركة اعتراضاً خطیاً من العمیل على التأكید؛ أو - ب
 الشركة بوجود خطأ في التأكید.  قیام العمیل بإخطار في حال عدم   - ج

 
 وذلك خالل المھلة المحددة بموجب التأكید. 

 

 نھاء االتفاقیةسریان وإ -15
 

الخاصـــة بـــالفریقین المنصـــوص علیھـــا فـــي ھـــذه  وااللتزامـــاتتكـــون جمیـــع الحقـــوق والواجبـــات  1.15
االتفاقیــة ملزمــة اعتبــاراً مــن تــاریخ التوقیــع علیھــا مــن قبــل الفــریقین وتبقــى قائمــة إلــى حــین إنھائھــا، 



 
 

 

ــق ألو ــن یح ــریقیني م ــن خــالل إ الف ــت م ــأي وق ــة ب ــذه االتفاقی ــل بھ ــاء العم ــعارإنھ ــر ش ــق األخ  الفری
 نھاء.) یوماً من اإل30قبل (  اً خطی

 
ــا  2.15 ــھ علیھ ــع من ــة توقی ــر بمثاب ــا تعتب ــة ومرفقاتھ ــود االتفاقی ــة بن ــى كاف ــة عل ــل االلكترونی ــة العمی ان موافق

ــات  ــوق وااللتزام ــع الحق ــر جمی ــالي تعتب ــا وبالت ــاء فیھ ــا ج ــرار بم ــروإق ــة تعتب ــي االتفاقی ــذكورة ف  الم
 اإللكترونیة علیھا من قبل العمیل.ملزمة للفریقین من تاریخ الموافقة 

 
 شعار خطي في الحاالت التالیة:إنھاء ھذه االتفاقیة فوراً دون توجیھ إیحق للشركة  3.15

 ؛ھذه االتفاقیة ألحكامالعمیل بشكل متكرر    انتھاك -أ
 ؛تقدیم العمیل معلومات خاطئة للشركة -ب
ــالقوانین  -ج ــزام ب ــدم االلت ــاتع ــول  والتعلیم ــاریة المفع ــاي الس ــب التصــریح واالدالء ب ــي تتطل والت

 معلومات متعلقة بالعمیل.
 ؛من قبل الشركة البدء في إجراءات قضائیة و/أو قانونیة ضد العمیل -د
 ؛الشراءأو /إلصدار أوامر البیع و عدم أھلیة العمیل -ه
 ؛اخفاق العمیل في دفع أي من مستحقاتھ -و
 .عدم االلتزام بالھامش النقدي -ز

 
حــال إنھــاء ھــذه االتفاقیــة ســنداً لھــذا البنــد، فــإن ذلــك لــن یــؤثر علــى أیــة معــامالت قیــد التنفیــذ و/أو فــي  4.15

ــك المعــامالت ــى تل ــت عل ــة التزامــات تحقق ــوق نشــأت و/أو أی ــة حق ــؤثر أو ،أی ــف أو ی ــن یوق ــاء ل ن اإلنھ
 على تنفیذ أي معاملة قد صدر األمر بتنفیذھا.

 
 البنود استقاللیة -16

 
، فیعتبــر ذلــك البنــد الغیــاً، ویســتمر هتنفیــذ اســتحال، أو للقــوانینإذا أصــبح أي بنــد مــن بنــود ھــذه االتفاقیــة مخالفــا 

علــى جــوھر االتفاقیــة، وعنــدھا فــإن ألي مــن الفــریقین  ھــذاالعمــل بأحكــام البنــود األخــرى مــا لــم یــؤثر إلغــاء البنــد 
ً   إشعار الفریق اآلخر برغبتھ بإنھائھا  أعاله. 15 للبند وفقا

 
 شمول االتفاقیة -17

 
ــد 1.17 ــي البن ــو وارد ف ــا ھ ــاة م ــع مراع ــاه،  )2. 17( م ــع المالحــق وادن ــة وجمی ــذه االتفاقی ــود أتشــكل ھ ي بن

و كشـــوفات حســـاب ناتجـــة أو أي تفـــاویض ألكترونـــي للشـــركة و شـــروط موجـــودة علـــى الموقـــع اإلأ
 .كامل االتفاق بین األطراف عن عملیات التداول المقدمة للعمیل بین الفریقین

 
یوافــق ویقــر العمیــل بــأن للشــركة الحــق فــي تعــدیل ھــذه االتفاقیــة ســواء بتعــدیل أي مــن بنودھــا الحالیــة  2.17

ــى أن  ــت، علـ ــي أي وقـ ــدة فـ ــوص جدیـ ــود ونصـ ــافة بنـ ــعاأو إضـ ــركة بإشـ ــوم الشـ ــذه ر تقـ ــل بھـ العمیـ
ــاء و/أو اإلضــافة ــدیل و/أو اإللغ ــاذ التع ــاریخ نف ــن ت ــل م ــى األق ــام عل ــبعة أی ــل س ــدیالت قب ــال ، التع وبح

خطــي مــن قبــل العمیــل تعتبــر ھــذه  اعتــراضمــرور ســبعة أیــام علــى تــاریخ االشــعار بــدون ورود أي 
 من ھذه االتفاقیة.  التعدیالت موافق علیھا من قبل العمیل وتعتبر جزء ال یتجزأ



 
 

 

 
ــعھا  3.17 ــدة تض ــاییر جدی ــة مع ــوانین أو أی ــریعات أو ق ــدیل أو تش ــریقین أن أي تع ــین الف ــھ ب ــق علی ــن المتف م

ــة كانـــت و/أو  ــة محلیـ ــات األجنبیـ ــة والبورصـ ــى األســـواق المالیـ ــة علـ ــة والرقابیـ ــات المنظمـ الجھـ
 بذلك.خارجیة تطبق على ھذه االتفاقیة دون ضرورة إلشعار الفریق الثاني 

 
 

 المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبیق -18
 

ــي  ــة ف ــادئ حســن النی ــا لمــا تقتضــیھ مب ــة وفق ــذ مضــمون ھــذه االتفاقی ــى تنفی ــان عل ــریقین ویوافق ــزم كــل مــن الف یلت
ــث  ــود، حیـ ــذ العقـ ــعتنفیـ ــة  تخضـ ــذه االتفاقیـ ــوانینلھـ ــة واألو لقـ ــات النظمـ ــي تعلیمـ ــذة فـ ــة النافـ ــة األردنیـ المملكـ

ــذه االتفالھاشــمیة،  ــذ و/أو تفســیر ھ ــئة عــن تنفی ــات الناش ــة الخالف ــا وتحــال كاف ــن احكامھ ــق أي م ــة او تطبی ــي اقی ف
ــال ــدل) وا ح ــان (قصــر الع ــاكم عم ــى مح ــل ودي إل ــى ح ــة التوصــل إل ــدم امكانی ــة المختصــة، عع ــا المحكم تبارھ

ــھ طالمــا أنــھ ناشــئ عــن ھــذه  كــان نوعــھویشــمل الخــالف أي نــزاع أو مطالبــة أو ادعــاء مھمــا  أو ســببھ أو طبیعت
 االتفاقیة أو متعلق بھا.

 
 التاریخ المحدد أعاله. فيحسب األصول  ھذه االتفاقیةفقد تم توقیع   ،وبناء على ما تقدم

 

 الشركة
 

 االسم
 

 العمیل
 

 االسم 
 

 
________________ 

 

 
________________ 

 



 

 

 ) 1ملحق رقم (
 اتفاقیة تعامل عبر االنترنت 

 
باإلشارة الى اتفاقیة الوساطة المالیة لحساب الغیر في البورصات األجنبیة الموقعة فیما بیني وبین شركة انغوت  

 "). االتفاقیة(" ........................") بتاریخ الشركةللوساطة المالیة ذ.م.م ("
 

األحكام والشروط التي بموجبھا تسمح للعمیل ") ھذه  االتفاقیة عبر اإلنترنت("تحدد اتفاقیة التعامل عبر اإلنترنت  
التداول عبر اإلنترنت، من خالل متصفح اإلنترنت المستعمل من قبل   بالوصول إلى واحد أو أكثر من منصات 

، وتحدد ھذه  ")خدمة التداول عبر اإلنترنت"ترنت (العمیل وجمیع روابط البرامج واالتصاالت المتوفرة عبر االن
الطلب   أو/وللعمیل إلكترونیاً بتنفیذ ومراقبة النشاط والنظام   الشركة االتفاقیة الشروط والبنود التي بموجبھا تسمح

 . العمیل) حسابات ( أو المعامالت في حساب/و) الطلبات(
 

 وعلیھ فقد اتفق الفریقین على ما یلي: 
 
الشركة بتزوید العمیل بخدمة التداول عبر االنترنت من خالل البرنامج المملوك لھا على المنصة الخاصة  تقوم   .1

")، بحیث توفر الشركة للعمیل بموجب ھذه االتفاقیة حساب الكتروني عبر االنترنت یحتوي المنصةبھا ("
إجراء عملیات التداول من قبل ")، بحیث یتم من خاللھ  الحساب االلكتروني  على اسم مستخدم وكلمة مرور ("
 العمیل وعلى مسؤولیتھ الخاصة. 

 
باستخدام  .2 العمیل  ویقتصر حق  الشركة  ملك  اإلنترنت  عبر  التداول  لغایات  الخاص  البرنامج  أن  العمیل  یقر 

بعدم استخدام   العمیل  تملك أي جزء منھ، ویتعھد  تملكھ و/أو  لھ حق  التداول فقط وال ینشأ  لغایات  البرنامج 
 .البرنامج خارج إطار شروط وأحكام ھذه االتفاقیة وعدم العبث بمحتویات البرنامج بأي شكل من األشكال

 
ال یحق للعمیل توزیع المعلومات التي توفرھا المنصة و/أو إعادة توزیعھا و/أو نشرھا و/أو بثھا بأي شكل من   .3

 . إطار شروط واحكام ھذه االتفاقیةاألشكال، ویتعھد العمیل بعدم استخدام ھذه المعلومـات خارج 
 

یتحمل المسؤولیة الكاملة عن استخدام وحمایة كلمة العمیل ھو المالك الحصري والوحید للحساب االلكتروني و .4
 المرور وتسجیل الدخول وألي عملیة تحدث من خالل الحساب.

 
 أمنیة.  یقر العمیل على أن كلمة المرور الخاصة بالحساب یمكن ان یتم تحدیثھا ألغراض .5

 
یوافق العمیل ویقر بأن مسؤولیة الحساب تقع على عاتقھ وأنھ سیقوم بأعالم الشركة فوراً وبشكل خطي في أي   .6

 من الحاالت التالیة: 
 

 ؛فقدان كلمة المرور و/او استخدامھا من قبل اشخاص غیر مخولین -أ
 ؛ عدم استالم العمیل رسالة تفید تسلم الطلب و/أو تنفیذه - ب
لتأكید طلب و/أو تنفیذه على حساب العمیل دون ان یكون الطلب صادر عنھ و/أو المفوض على  أي تسلم   - ج

 ؛الحساب
 أیة معلومات غیر صحیحة في حساب مراكز، أو تاریخ عملیات العمیل.  -د
 

یقر العمیل بأن المعلومات التي حصل علیھا كجزء من خدمة التداول عبر اإلنترنت ال تعتبر ترویج أو توصیات   .7
أو بیع ایة أوراق مالیة، وجمیع عملیـات الشراء والبیع التي یقوم بھا العمیل ھي بناًء على طلبھ وعلى   لشراء

 مسؤولیتھ وحده 
 



 

 

لألصول ال یوجد مقابلھا رصید نقدي عند   تداول الشركة غیر مسؤولة عن رفض أي عملیة  العمیل أن  یقر   .8
الشراء الشركة غیر مسؤولة عو/أو بیع  ادخال أمر  أن  ن رفض أي عملیة بیع ألصول غیر موجودة ، كما 

 .بحوزة العمیل عند ادخال أمر البیع
 

إذا رغب العمیل بتحویل أي مبلغ مطلوب عند تنفیذ أي عملیة تداول عبر اإلنترنت من أي عملة ألخرى، فیتم  .9
 .تحدید سعر التحویل لھذا الغرض حسـب السـعر المعتمد لدى الشركة في یوم التحویل

 
أیة رسوم یفوض   .10 على حسابھ  تقید  بأن  آخر  توثیق  الى  وبدون حاجة  االتفاقیة  ھذه  بموجب  الشركة  العمیل 

 وعموالت وتكالیف ونفقات ناتجھ عـن التـداول عبـر اإلنترنت وأیة مصاریف أخرى متعلقة بھا. 
 

على بیان المخاطر المرفق بھذه االتفاقیة ویقر أنھ استلم نسخھ منھا ، ویقر العمیل بمعرفتھ    طلعاالعمیل أنھ    یقر  .11
وإدراكھ التام لكافة المخاطر وقبولھ لھا وتحملھ المسؤولیة الكاملة الناتجة عن استخدامھ لخدمة التداول عبر  

 .اإلنترنت
 

باشرة أو غیر مباشرة أو تبعیھ طارئة عن أیة  ال تتحمل الشركة أو أي من موظفیھا أیة مسؤولیة سواء كانت م .12
 : التزامات أو خسارة أو ضرر أو مصاریف یتكبدھا العمیل ویشمل ذلك دون حصر ما یلي

 
 ؛استعمال خدمة التداول عبر اإلنترنت أو عدم القدرة على استعمالھا -أ

الشر - ب لدى  اإلنترنت  عبر  التداول  نظام  أو  السوق  لدى  التداول  (نظام  نظام  أي  التیار تعطل  أو  كة) 
 ؛ الكھربائي أو االتصاالت أو قنوات الشبكة أو أي نظام آخر یتعطل أو یتوقف عن العمل

تعتبر الشركة غیر مسؤولھ عن أي خلل أو ھجوم فیروسات أو قرصنة، ویعتبر أي اختراق للبرنامج  - ج
 ؛أو كلمة المرور من مسؤولیة العمیل وحده

أو ضرر ناجم عن أو بسبب عدم دقة أو خطأ أو تأخیر أو إغفال أو عدم أداء أو تعطل في   خسارةأي   -د
القوة  أي شرط من شروط  أو  إغفال  أو  إھمال  أي  الرسائل بسبب  أو  المعلومات  أو  البیانات  أي من 
 .القاھرة أو أي سبب آخر، سواء كان ذلك في نطاق الشركة أو أي من مقدّمي الخدمات (مقدمي الخدمة)

 
یقر العمیل أنھ من وقت آلخر، وألي سبب، قد ال تكون خدمة الدخول عبر اإلنترنت متاحة وقد تكون غیر   .13

متوفرة الستخدامھم بسبب الصیانة و/أو عطل في األجھزة و/أو خطأ في البرنامج و/أو قطع للخدمة أو البث 
ودین ألي ضرر ناتج عن عدم  و/أو أي سبب آخر، ویوافق العمیل على عدم مسؤولیة الشركة وأي من المز

 توفر خدمة الدخول عبر اإلنترنت.
 

یجوز تعدیل بنود االتفاقیة عبر االنترنت في أي وقت من قبل الشركة عن طریق نشر تلك التعدیالت على  .14
موقع الشركة اإللكتروني، ویقر العمیل ویوافق على أن العملیة األولى في حسابھ للتداول بعد أي تعدیل من  

عدم قبول ھذا التغییر، فالطریقة    يیل سوف یشكل قبول من طرفھ لھذا التغییر اما إذا رغب العمیل فھذا القب
ویعي العمیل   الوحیدة لالعتراض على ذلك التعدیل ھي بالتوقف فورا عن استخدام خدمة التداول عبر االنترنت

لمعرفة فیما اذا كان ھناك   مع خدمة العمالء و/او مدیر الحساب الخاص بھ  المستمرالتواصل  بأنھ یجب علیھ  
 .أي تعدیالت على بنود االتفاقیة عبر االنترنت في حال عدم متابعتھ المستمرة لموقع الشركة االلكتروني

 
 بمجرد توقیع ھذه االتفاقیة یوافق العمیل على البنود والشروط الواردة فیھا.  .15

 
 الشركة

 
 االسم

 

 العمیل
 

 االسم 
 

________________ 
 

________________ 
 

 



 

 

 ) 2الملحق رقم (
 اتفاقیة تعامل عبر التطبیقات الذكیة

 
لى اتفاقیة الوساطة المالیة لحساب الغیر في البورصات األجنبیة الموقعة فیما بیني وبین شركة انغوت  إباإلشارة  

 ").االتفاقیة(" ...................") بتاریخ الشركةللوساطة المالیة ذ.م.م ("
 

األحكام والشروط التي بموجبھا ") ھذه،  االتفاقیة عبر التطبیقات الذكیةاتفاقیة تعامل عبر التطبیقات الذكیة ("تحدد  
")، وتشمل التطبیقبمتابعة والتحكم في حساب المتاجرة الخاصة بھ عن طریق التطبیقات الذكیة ("  تسمح للعمیل

تي ستسمح الشركة من خاللھا إلكترونیا للعمیل بمتابعة الحساب ھذه االتفاقیة الشروط واألحكام الخاصة بالكیفیة ال
و/أو تنفیذ عملیات المتاجرة في حسابھ، وتتضمن خدمة التداول عبر التطبیقات الذكیة جمیع الروابط والبرمجیات  

ه الخدمة المتعلقة بتداول األصول عبر التطبیق المملوك للشركة الذي یحملھ العمیل على أجھزتھ الخاصة. وتتوفر ھذ
 ألنواع محددة من األنظمة التشغیلیة التي یمكن معرفتھا عن طریق الموقع اإللكتروني للشركة.

 
 وعلیھ فقد اتفق الفریقین على ما یلي: 

 
یقر العمیل بأن استخدام خدمة التداول عبر التطبیقات الذكیة ھو على مسؤولیتھ الشخصیة وأن ھذه الخدمة قد   .1

 أخطاء تقنیة في أي وقت وقد ال تعمل أحیانا كما ھو متوقع من قبل العمیل.تكون معرضة لحدوث أي 
 

العمیل   .2 الشركة بتزوید  لھا، بحیث توفر   خدمةتقوم  المملوك  التطبیق  الذكي من خالل  التطبیق  التداول عبر 
") مرور  وكلمة  مستخدم  اسم  على  یحتوي  الكتروني  االتفاقیة حساب  ھذه  بموجب  للعمیل  الحساب  الشركة 

 ")، بحیث یتم من خاللھ إجراء عملیات التداول من قبل العمیل وعلى مسؤولیتھ الخاصة. االلكتروني للتطبیق
 

العمیل أن البرنامج الخاص المقترح لغایات التداول عبر التطبیق ملك الشركة ویقتصر حق العمیل باستخدام   یقر .3
بعدم استخدام   العمیل  تملك أي جزء منھ، ویتعھد  تملكھ و/أو  لھ حق  التداول فقط وال ینشأ  لغایات  البرنامج 

 .ویات البرنامج بأي شكل من األشكالالبرنامج خارج إطار شروط وأحكام ھذه االتفاقیة وعدم العبث بمحت
 

ال یحق للعمیل توزیع المعلومات التي یوفرھا التطبیق و/أو إعادة توزیعھا و/أو نشرھا و/أو بثھا بأي شكل من   .4
 . األشكال، ویتعھد العمیل بعدم استخدام ھذه المعلومـات خارج إطار شروط واحكام ھذه االتفاقیة

 
الحصري   .5 المالك  والعمیل ھو  بالتطبیق  الخاص  االلكتروني  للحساب  الكاملة عن  والوحید  المسؤولیة  یتحمل 

 استخدام وحمایة كلمة المرور وتسجیل الدخول وألي عملیة تحدث من خالل الحساب. 
 

 المرور الخاصة بالحساب یمكن ان یتم تحدیثھا ألغراض أمنیة.  كلمةیقر العمیل على أن  .6
 

ساب تقع على عاتقھ وأنھ سیقوم بأعالم الشركة فوراً وبشكل خطي في أي  یوافق العمیل ویقر بأن مسؤولیة الح .7
 من الحاالت التالیة: 

 
 ؛فقدان كلمة المرور و/او استخدامھا من قبل اشخاص غیر مخولین -أ

 ؛ عدم استالم العمیل رسالة تفید تسلم الطلب و/أو تنفیذه - ب
یكون الطلب صادر عنھ و/أو المفوض على  أي تسلم لتأكید طلب و/أو تنفیذه على حساب العمیل دون ان  - ج

 ؛الحساب
 أیة معلومات غیر صحیحة في حساب مراكز، أو تاریخ عملیات العمیل.  -د
 

یقر العمیل بأن المعلومات التي حصل علیھا كجزء من خدمة التداول عبر التطبیق ال تعتبر ترویج أو توصیات   .8
البیع التي یقوم بھا العمیل ھي بناًء على طلبھ وعلى یة أوراق مالیة، وجمیع عملیـات الشراء وألشراء أو بیع  

 مسؤولیتھ وحده 



 

 

 
لألصول ال یوجد مقابلھا رصید نقدي عند   تداول الشركة غیر مسؤولة عن رفض أي عملیة  العمیل أن  یقر   .9

، كما أن الشركة غیر مسؤولة عن رفض أي عملیة بیع ألصول غیر موجودة  و/أو البیع  ادخال أمر الشراء
 .بحوزة العمیل عند ادخال أمر البیع

 
إذا رغب العمیل بتحویل أي مبلغ مطلوب عند تنفیذ أي عملیة تداول عبر التطبیق من أي عملة ألخرى، فیتم  .10

 .تحدید سعر التحویل لھذا الغرض حسـب السـعر المعتمد لدى الشركة في یوم التحویل
 

وبدون حاج .11 االتفاقیة  ھذه  بموجب  الشركة  العمیل  أیة رسوم یفوض  على حسابھ  تقید  بأن  آخر  توثیق  الى  ة 
 وعموالت وتكالیف ونفقات ناتجھ عـن التـداول عبـر التطبیق وأیة مصاریف أخرى متعلقة بھا. 

 
العمیل أنھ اطلع على بیان المخاطر المرفق بھذه االتفاقیة وعلى ویقر أنھ استلم نسخھ منھا جمیعھا، ویقر    یقر .12

العمیل بمعرفتھ وإدراكھ التام لكافة المخاطر وقبولھ لھا وتحملھ المسؤولیة الكاملة الناتجة عن استخدامھ لخدمة  
 .التداول عبر التطبیق

 
ھا أیة مسؤولیة سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة أو تبعیھ طارئة عن أیة  ال تتحمل الشركة أو أي من موظفی .13

 : التزامات أو خسارة أو ضرر أو مصاریف یتكبدھا العمیل ویشمل ذلك دون حصر ما یلي
 

 .استعمال خدمة التداول عبر التطبیق أو عدم القدرة على استعمالھا -أ
اول عبر اإلنترنت لدى الشركة) أو التیار الكھربائي  تعطل أي نظام (نظام التداول لدى السوق أو نظام التد  - ب

 .أو االتصاالت أو قنوات الشبكة أو أي نظام آخر یتعطل أو یتوقف عن العمل
تعتبر الشركة غیر مسؤولھ عن أي خلل أو ھجوم فیروسات أو قرصنة، ویعتبر أي اختراق التطبیق أو  - ج

 كلمة المرور من مسؤولیة العمیل وحده.
أو ضرر ناجم عن أو بسبب عدم دقة أو خطأ أو تأخیر أو إغفال أو عدم أداء أو تعطل في أي    خسارةأي   -د

من البیانات أو المعلومات أو الرسائل بسبب أي إھمال أو إغفال أو أي شرط من شروط القوة القاھرة أو 
 .أي سبب آخر، سواء كان ذلك في نطاق الشركة أو أي من مقدّمي الخدمات (مقدمي الخدمة)

 
الدخول عبر التطبیق متاحة وقد تكون غیر  .14 أنھ من وقت آلخر، وألي سبب، قد ال تكون خدمة  العمیل  یقر 

متوفرة الستخدامھم بسبب الصیانة و/أو عطل في األجھزة و/أو خطأ في البرنامج و/أو قطع للخدمة أو البث 
دین ألي ضرر ناتج عن عدم  و/أو أي سبب آخر، ویوافق العمیل على عدم مسؤولیة الشركة وأي من المزو

 توفر خدمة الدخول عبر التطبیق. 
 

یجوز تعدیل بنود االتفاقیة عبر التطبیق في أي وقت من قبل الشركة عن طریق نشر تلك التعدیالت على موقع  .15
القبیل الشركة اإللكتروني، ویقر العمیل ویوافق على أن العملیة األولى في حسابھ للتداول بعد أي تعدیل من ھذا  

التغییر اما إذا رغب العمیل ف التغییر، فالطریقة الوحیدة   يسوف یشكل قبول من طرفھ لھذا  عدم قبول ھذا 
التداول عبر التطبیق العمیل بأنھ   لالعتراض على ذلك التعدیل ھي بالتوقف فورا عن استخدام خدمة  ویعي 

لخاص بھ لمعرفة فیما اذا كان ھناك أي یجب علیھ التواصل المستمر مع خدمة العمالء و/او مدیر الحساب ا
 تعدیالت على بنود االتفاقیة عبر التطبیقات الذكیة في حال عدم متابعتھ المستمرة لموقع الشركة االلكتروني. 

 
 بمجرد توقیع ھذه االتفاقیة یوافق العمیل على البنود والشروط الواردة فیھا.  .16

 
 الشركة

 
 االسم

 

 العمیل
 

 االسم 
 

 التوقیع       التوقیع     



 

  

 

 الرسوم  ) 3( ملحق

 

   فقط لبنكا مسو: ر   اعالیدا م سو" ر فقط  لبنكا مسور  یوجد ال: لنقدیةا ت لتحویالا  مسور

  فقط لبنكا مسور : تلسحوباا  مسور

 فقط  لبنكا مسور : تلشیكاا  مسور

 

�د   يبدأ من الصفر   ن�ع الس�ب

ات و   الطاقةو  المعادن و    العقود اآلن�ة للفوركس  األدوات المال�ة المتاحة  األسهم واألسهم اآلجلة و    المؤ�ش

 ن�ع التنف�ذ   تنف�ذ السوق. قد �ختلف عن السعر المطلوب  
 الحد األع� لعدد العقود ل�ل مركز لوت   20
 العموالت   $ للعقود اآلجلة 10للعقود اآلن�ة، و   7$

 الحد األدىن لحجم اللوت   0.01
 الرافعة المال�ة  ) ع�يوافق و�قر العم�ل ع� ق�مة أ (ما لم  30:   1حىت  
 EA�سمح بـ  نعم 

 ) Hedging�سمح بالتحوط ( نعم 

ي   ال  حما�ة الرص�د السليب
 
�
 عمولة التبي�ت  تتغ�ي يوم�ا

وط وأحكام خاصة *   حساب اسال�ي  نعم ��ش
 )Stop-outمستوى اال�قاف (  فما دون   20%

�د  �قر العم�ل بموجب هذا  *  ع� أنه من خالل تقد�م طلب حساب التداول االسال�ي أو الوثائق أو ال�ب
ً
و�وافق �احة

ي المساحة ذات الص
ي أو وضع عالمة �ن

وىن كة للتعب�ي عن موافة العم�ل ع� الة، أو الروابط أو األزرار كما �ش�ي إل�ه  لاالل��ت �ش
 .  السال�ي الحساب ا و الرسوم المطبقة ع� عموالت  التداول وفق ال

 

 ...................................... اسم العمیل:  

 التاریخ: .......................................... 

 التوقیع:  

 



 

 

 

 إقرار التعامل بالرافعة المالية 

 

( المادة  ألحكام  تعامل  3/  16استنادًا  تنظيم  تعليمات  من  المالية  (  الخدمات  شركات 

   .بالبورصات األجنبية النافذة

 

  انغوت للوساطة المالية ذ.م.م. شركة ى  _____________________ العميل لد__أقر أنا _____

( وذلك على مسؤوليتي الشخصية  1:500برغبتي بالتعامل بنسبة رافعة مالية مقدارها )

 دون تحمل الشركة أي تبعات. 

 

المالية والمخاطر الجمة  التعامل من خالل الرافعة    بآليةكما وأقر بأنني على علم ودراية  

 التي سأتعرض لها في حال الخسارة والتي قامت الشركة المذكورة أعاله بإعالمي بها.  

 

__________________اسم العميل:   

_________________توقيع العميل:   

 

_________________التاريخ:   

 

 

 

 نسخة العميل 
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 بیان توضیح المخاطر 
 

یوضح ھذا البیان المختصر بعض من المخاطر التي قد تقترن بالتداول باألسواق األجنبیة، لذا ننصحكـم بقـراءة ھـذا  
، مع التأكید بأن ھذا البیان ال یشمل قبـل فتـح حسـاب تـداول مـع شركة انغوت للوساطة المالیةوذلك  البیـان بعنایـة،  

 نما یوضح جزء منھا. إجمیع المخاطر و
 

المستقبلیة    تشمل االستثمارات  في  للمتاجرة  الھامة  النواحي  حصر،  دون  البیان  ھذا  في  علیھا  المنصوص  المخاطر 
وفي ضوء المخاطر ینبغي    والمعامالت المالیة األخرى،والخیارات والسلع وعقود مقابل الفروقات وصرف العمالت  

  للمخاطر، ذلك   ھالدخول فیھا ومدى تعرض  ينویفھم طبیعة العقود التي  ین  اتنفیذ تلك المعامالت فقط إذا ك  ى العمیلعل
و أ  المودع  كامل رأس المال  یخسر العمیلن الممكن أن  ومغیر مناسبة للكثیر من العامة  العقود    ذهھ  المتاجرة في  نإ
وینبغي علیكم على ضوء خبراتكم وأھدافكم ومواردكم  ،  تحمل خسارتھا  ھأمواالً ال یمكنالعمیل  ودع  ی، لذلك یجب أال  كثرأ

 م ال.أالمالیة وظروفكم األخرى ذات الصلة إجراء دراسة متأنیة للتأكد مما إذا كانت المتاجرة تناسبكم 
 
 التمویل بالھامش:   .1

ومن أكثر تلك المخاطر   ،على درجة عالیة من المخاطرباألسواق األجنبیة    عند االستثمار تنطوي المعامالت   -
ما ھو متعلق بالقیام باستخدام عملیات التداول عن طریق الھامش، حیث یتم القیام بمداوالت ضخمة وكبیرة  

لسوق لتحركات  ر الحساب بأي  ثُ أالى ت  وھذا بالنتیجة سیؤديقلیلة مقارنة بحجم تلك التداوالت    ةلغ نقدیابمب
تكبد یفقد    ،إیداعھا   ى العمیلإیداعھا أو التي ینبغي عل  یتمل التي  بالتناسب مع األمواوذلك    صغیرةمھما كانت  

 .المالي هأي أموال إضافیة مودعة لدى الشركة للحفاظ على مركزأو خسارة كاملة ألموال الھامش العمیل 
 

 تقلب األسعار:  .2
تشھد   - التي  األوقات  في بعض  للتقلب خاصة  األجنبیة عرضة  األسواق  في  األسعار  األسعار ان  في  تذبذب 

، لذلك قد  أو بسبب قلة االوامر وقلة السیولة في االسوق  اكتظاظ بسبب كثرة األوامر الصادرة من العمالءو
قیمة أي من األوراق المالیة  تحدید المخاطر التي قد یتعرض لھا العمیل، فقد ینخفض سعر ویكون من الصعب  

 . إلى جانب االرتفاع كذلك
 

 عقود الفروقات:   .3
كان التداول بني على التمویل    إذا، ینطوي على مخاطر عالیة وخصوصا  CFDالتداول في عقود الفروقات   -

على الھامش، وفي ھذه الحالة فانھ قد یطلب من العمیل تعزیز مركزه المالي عن طریق اإلیداع النقدي، وفي  
 حال عدم تمكنھ من ذلك فانھ سیكون عرضة لخسارة كبیرة.  

اغالق ؤدي الى  ذلك سیفي حال عدم تمكن العمیل من تعزیز مركزه المالي عن طریق اإلیداع النقدي فان   -
 عدم تمكنھ من فتح مراكز مالیة جدیدة و/أو تمدید المركز المالیة المفتوحة.  أوو/  بعض المراكز المالیة المفتوحة

 
 :  الخیاراتعقود  .4

التداول في   - العقود  إن  المتداولین في  ھذه  الفیھ مخاطر كبیرة ویجب على  معرفة ان یكونوا على  عقود  تلك 
عقود وعدم اخذ  الودرایة بنوع الخیار لتجنب الوقوع في تحمل خسارة قیمة االستثمار في حال عدم زیادة قیمة  

 عالوة اإلصدار والتكالیف المرتبطة بھا بعین االعتبار. 
ة  لى تسویة مالیإعقود االلمام بأنھ عند ممارسة حق الخیار فإن ذلك قد یؤدي إما تلك الیجب على المتداول في  -

لم یكن الخیار نھ في حال  أن یتیقن بأن المتداول یجب  إو استالم المنفعة الرئیسیة منھ، وفي الحالة األخیرة، فأ



 

 
 

قد یضطر في بعض األحیان   العمیل  ، حیث أنمتوقعةفإن مخاطر الخسارة یمكن أن تكون غیر  بالكامل  مغطى  
 .مخاطر خسارة عالوة اإلصدار وتكالیف المعاملةالى تحمل 

 
 وقف الخسارة: أوامر  .5

ھ یمكن الة ألنقد ال تكون فعّ ، اال انھ وفي أحیان عدیدة  المقصود منھا الحد من الخسائر  الخسارة  وقفأوامر  إن   -
عدم تنفیذ تلك األوامر لظروف السوق في حینھ وبالتالي قد یتجھ العمیل الى اعتماد استراتیجیات مختلفة لوقف 

 وقف الخسارة.الخسائر غیر أوامر 
 . االسعار على المنصة مجرد مؤشر وقد تختلف عن االسواق العالمیة ولو بشكل بسیط -
 

وكذلك عند صدور التقاریر االقتصادیة   لألسواق،الیومیة  والتوقفاتخالل العطالت االسبوعیة  السعریة الفجوات  .6
رق  حداث فإسواق مما یؤدي الى  حداث تغیرات كبیرة في األإخر من شانھ  آي سبب  أو  ، أاالعتیادیة او المفاجئة

 وامر ضمن تلك الفجوة مما یؤدي الى عدم القدرة على تنفیذ األ  باألسعاركبیر  

 
 أھم ما ینبغي اإلحاطة بھ قبل التداول: .7

األصول التي یمكن التداول بھا من قبل الشركة  بالعمیل أن یكون على درایة بأحكام وشروط والتزامات    یجدر -
المتعاقد بھا، حیث أن ظروف وأنواع المتاجرة قد تختلف من عقد الى اخر مثل اختالف مدة ممارسة أي خیار 

 أو تسلیمھ.
نھ قد یتم تعلیق التجارة في أي عقد لظروف طارئة متعلقة بأوضاع السوق و/او القوانین  أبالعمیل العلم بیجدر   -

 . ضمن مدة ھذه الظروفالمطبقة فیھ مما قد یؤدي إلى استحالة تصفیة المركز المالي للعمیل 
عن - االستیضاح  العمیل  على  علی  یجب  المتوجب  األخرى  والرسوم  واألتعاب  العموالت  عند  دفعھا    ھكافة 

 . االستثمار في األسواق االجنبیة
یجب على العمیل إدراك اختالف القواعد التي تحكم األسواق األجنبیة المختلفة مما یؤدي الى اختالف القواعد   -

 المنظمة للعقود المستثمر بھا (المتداولة). 
طریق   - عن  والتداول  لالتجار  المصاحبة  المخاطر  معرفة  العمیل  على  الذكیة یجب  والتطبیقات  االنترنت 

المفاجئة نتیجة عطل و/أو صیانة و/أو  للتوقفات  قد تكون عرضة  التي  الفنیة  الناحیة  الكلي على  العتمادھا 
 قرصنة. 

 
 إقرار العمیل:  

 
لتداول  ل  المصاحبةیدرك المخاطر العالیة  یقر العمیل بأنھ اطلع على المخاطر المرافقة للتداول في البورصات األجنبیة و 

 بالكامل. وفھم بیان توضیح المخاطر باألدوات المالیة ویقر العمیل ویؤكد أنھ / انھم قد قرأ
 
 

 .................................العمیل: اسم 
 ......................................التاریخ: 
 التوقیع: 

 



 

 

 تفویض خطي 
 

 ..………………………………… الشركة/اسم العمیل
 

 ………………………………رقم الحساب/الحسابات: 
  

لى اتفاقیة الوساطة المالیة لحساب الغیر في البورصات األجنبیة الموقعة فیما بیني وبین شركة انغوت  إباإلشارة  
 ")؛ االتفاقیة(" ……………………") بتاریخ الشركةللوساطة المالیة ذ.م.م ("

 
وأعیّن  .……………………………………أنا   أفّوض  الشركة،  عمیل  بصفتي  أدناه  الموقع 

…………………………….." بـ  بعد  فیما  الیھ  بإجراء  :  ")المفوض(ویشار  المتعلقة  للقیام  معامالت 
ال ال الحصر  بما في ذلك على سبیل المث بحسابي/حساباتي لدى الشركة بإسمي وبالنیابة عني وعلى نفقتي الخاصة 

اصدار أوامر الشراء والبیع الي من األصول وكذلك استالم االشعارات وطلب الكشوفات والتوقیع علیھا وما الى 
 ذلك من معامالت على حسابي. 

 
المنفذة لحسابي   التعلیماتبكما أفّوض بھذا الشركة بقبول األوامر من المفوض فیما یتعلق بكافة النواحي المتعلقة  

على حسابي بنفس الطریقة وبنفس األثر    تعلیمات/المفوض مخوالً بالتصرف نیابة عني في إصدار أوامرویكون  
 كما لو كانت تلك التعلیمات قد صدرت عني فیما یتعلق في تلك الحسابات طبقاً ألحكام االتفاقیة.

 
ممتلكات قابلة للتسلیم متعلقة ال یجوز للمفوض سحب أو إصدار تعلیمات بدفع أي مبالغ مستحقة الدفع أو استالم أي  

في ھذا التفویض، كما ال یحق لھ تغییر    علیھبالمعامالت المنفّذة في حسابي إلى أي شخص آخر باستثناء المنصوص  
 أحكام االتفاقیة باي شكل من االشكال.

 
بموجب االتفاقیة أو أي التفویض الممنوح بموجب ھذا المستند ال یؤدي إلى تقیید أو تحدید أي تفویض آخر صادر  

اتفاقیة أخرى تكون مبرمة بین الشركة وبیني ، من وقت إلى آخر ویشمل التفویض الممنوح بموجب ھذه االتفاقیة  
 الشركة وأي من خلفائھا أو من تتنازل لھ. 

 
ى یتم  یكون التفویض الممنوح بموجب ھذا المستند ذا أثر مستمر ویظل ساري المفعول ومنتجاً آلثاره ما لم وحت

إلغاؤه بواسطتي بموجب إشعار خطي إلى الشركة وال یسري إشعار اإللغاء ھذا حتى استالم الشركة لھ فعلیاً في 
أو في أي عنوان آخر مصرح بھ من قبل الشركة خطیاً لذلك الغرض  في االتفاقیة  مكاتبھا الواقعة بالعنوان المذكور 

ت تمت من قبل ممثلي قبل استالم الشركة فعلیاً إلشعاري الخاص وال یؤثر ھذا اإللغاء على أي أوامر لتنفیذ معامال
باإللغاء بالطریقة اآلنفة الذكر وال یكون من شأنھ إعفائي من أي التزامات أو مسؤولیات ناشئة عن المعامالت أو  

 بحسابي بصفة عامة.
 

طات والصالحیات بالدخول في  أتعھد وأضمن للشركة بأن لدي كامل الصالحیات القانونیة و(في حالة الشركة) السل
ومنح وتنفیذ مستند التفویض والتوكیل الخاص بأوامر العمیل ھذا وأنھ قد تم (في حالة الشركة) التصریح بھ وتنفیذه  

 حسب األصول بواسطتي. 
 

 ال یحق للممثل انابة غیره بموجب ھذا التفویض.
 

   ………………………………………………اسم العمیل: 
 ..…………………………………..……………التاریخ: 

 التوقیع:      
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(K.Y.C) نموذج اعرف عميلك

المعلومات الشخصية:

االسم:

أنثىذكرالجنس:مكان وتاريخ الميالد:  في 

الحالة االجتماعية:

المؤهل العلمي:

الجنسية:

الرقم الوطني (للعميل األردني):

رقم الجواز (للعميل الغير األردني):

اإلقامة:

................................................../................... ......./

أرمل/ ةمطلق / ةمتزوج / ةأعزب /عزباء

دبلوم ثانوي

غير مقيم (بلد األقامة)مقيم

آخر .........................................دكتوراهماجستيربكالوريوس

عنوان العميل: 

البلد

الشارع 

صندوق البريد 

هاتف المنزل

المدينة

رقم المبنى

الرمز البريدي

هاتف العمل 

المنطقة

البريد اإللكتروني

الهاتف المحمول

ملكإيجار

تفاصيل العمل  

موظف قطاع خاصصاحب عملموظف قطاع عام

أعمال حرةربة منزلمتقاعد 

طالب 

تاجر

آخرى .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

المسمى الوظيفي: ........................................................................................................

عنوان جهة العمل: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

طبيعة نشاط الشركة:........................................................................................................جهة العمل:........................................................................................................

.....................................
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الدخل السنوي المقّدر:

صافي الثروة المقّدرة:

مصدر الدخل:

مستوى الخبرة االستثمارية:

حجم التداول الشهري المقّدر (عدد العقود):

التكرار الشهري المقّدر للصفقات (عدد التعامالت):

أكبر من 150,000 $ما بين 75,000 $ و 150,000 $            أقل من 75,000 $        

راتب     

(يمكنك اختيار أكثر من مصدر)

الهدف من التعامالت:

الغرض من االستثمار:

من العائلةراتب تقاعد    قرض    هدية   منحة     استثمارات    مدخرات    إرث      

أكبر من 500,000 $ما بين 250,000 $ و 500,000 $أقل من 250,000 $

التنويعإدارة المخاطر االستثمارالتحوطالمضاربة

طويل األجلقصير األجل

أكثر من 3 سنوات أقل من 3 سنواتال يوجد 

أكثر من 50 عقدًا ما يصل إلى 50 عقدًا  

أكثر من 50 صفقة ما يصل إلى 50 صفقة
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المستفيد الحقيقي من الحساب

األشخاص المعرضون سياسيًا

المواطنة األمريكية

أقر بأنني المستفيد الحقيقي من الحساب، أو الموكل بالنيابة عن المستفيد الحقيقي، وأنني قرأت وفهمت كافة بنود اتفاقية الوساطة المالّية 
للغير في البورصات األجنبية والملحقات الخاصة بها.

كما أقر بأن كافة المعلومات المذكورة هنا صحيحة ودقيقة. وبموجب إقراري هذا، فإنني أعفي شركة انغوت للوساطة المالية ذ.م.م. (المشار 
إليها فيما يلي باسم "الشركة") من أي مسؤولية قد تحدث من أو بسبب نقص هذه المعلومات و/أو عدم صحتها.

وبموجب إقراري هذا، فإنني أقبل أي قرار سيتم اتخاذه من قبل الشركة في حال تبين لها عدم صحة و/أو عدم دقة و/أو عدم مصداقية أي من 
المعلومات المذكورة آنفًا، بما يتضمن إغالق حسابي لدى شركة انغوت للوساطة المالية ذ.م.م. دون أن تترتب أي مسؤولية، أيًا كانت، على 

عاتق الشركة.

أقر بأنني لست شخصًا معرضًا للمخاطر السياسية وفق التعريف المحدد بموجب قانون وأنظمة وتعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب نافذة المفعول، حيث إنني لست من األشخاص الذين يتولون مهامًا عليا في األردن أو خارجها بما في ذلك السياسيين والمسؤولين 
الحكوميين والقضائيين والعسكريين، وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للحكومة، ومسؤولي األحزاب السياسية، أو الذين 
يتولون مهامًا بارزة في منظمة دولية بمن فيهم أعضاء اإلدارة العليا كالمديرين ونواب المديرين وأعضاء المجالس أو المناصب التي في 

حكمها، ولست من أفراد عائالت أي من المذكورين آنفًا وال شخصًا مقربًا منهم.

......................................................................................................................................................أنا الموكل إليه، واسم المستفيد الحقيقي هو أنا المستفيد الحقيقي

............................................................................................................................. نعم، أقر بذلك

أقر بأنني لست مواطنًا أمريكيًا ولست مؤهًال للحصول على الجنسية األمريكية.

عدم ممانعة 

ال مانع لدي من تلقي مكالمة هاتفية من مسؤول الحساب الستكمال إجراءات فتح الحساب.

استعمال الشركة 

تم استيفاء أوراق الثبوتية الالزمة لفتح حساب العميل في تاريخ 

ال، أنا شخص معرض سياسيًا (اذكر المسمى الوظيفي)   

..................

اسم وتوقيع العميل                           اسم وتوقيع مسؤول فتح الحساب                                    توقيع ضابط االمتثال

..........................................................................................................................................

.................................
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