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يشار إلى الفريق األول أو الفريق الثاني منفردين باسم "الطرف" أو "الفريق" ويشار إليهما معا باسم "الطرفين" أو "الفريقين".
ويشار أيضا للفريق األول هنا وفيما بعد في هذه االتفاقية بالـ (الشركة) ويشار كذلك للفريق الثاني هنا وفيما بعد في
هذه االتفاقية بـ(العميل).
المقدمة
حيث أن؛
أ-

الفريق االول شركة وساطة مالية مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وهيئة االوراق المالية
ولديها الموافقات القانونية والتنظيمية الالزمة لممارسة أعمال الوساطة المالية بما فيها العمل كوسيط لحساب الغير في
البورصات االجنبية (وهو كل سوق مالي خارج المملكة االردنية الهاشمية سواء كان منظماً او غير منظم يتم فيه

التعامل باألوراق المالية على اختالف أنواعها أو العمالت األجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى

بالبورصات األجنبية) عن طريق وسيط و/أو وسطاء خارجين (أجنبيين) حسب قانون االوراق المالية واالنظمة
والتعليمات الصادرة عنه و/أو اية تعديالت تط أر علية مستقبالً.
ب -الفريق الثاني يرغب بالتعامل والتداول شراء وبيعا في االوراق المالية المدرجة في البورصات األجنبية وفقا لألحكام
والقوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من هيئة االوراق المالية والهيئات الرقابية في البورصات االجنبية.
وبعد أن اقر الطرفين باهليتهما وصالحياتهما القانونيين إلبرام هذا العقد وعليه فقد اتفقا على ما يلي:
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 -1تعتبر مقدمة هذه االتفاقية ونموذج طلب فتح الحساب واتفاقية التعامل باألوراق المالية بين الشركة والعميل بكافة
بنودها والشروط المتفق عليها فيها وملحق النشرة االرشادية الصادرة عن هيئة االوراق المالية وكافة المالحق الموقعة
من قبل العميل جزءاً ال يتج أز من هذه االتفاقية وتق أر معها كوحدة واحدة.
 -2التعاريف
يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه االتفاقية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم يقتضي السياق خالف ذلك:
أ -البورصات األجنبية
األسواق المالية المرخصة من قبل الجهات الرقابية والتشريعية في الدول التي يرغب العميل بالتداول بها سواء
االقليمية و/أو العالمية.
ب -األوراق المالية
يقصد بها األسهم والسندات وأدوات السوق المالي كسندات الخزينة وسندات الدين الخاص والعام والمشتقات
المالية واألوراق المالية األخرى المتداولة أو القابلة للتداول في البورصات األجنبية.
ت -الحساب المجمع
اء وبيعاً في البورصات األجنبية والمفتوح باسم الشركة لصالح عمالئها
الحساب الذي يتم من خالله التعامل شر ً
لدى الوسيط األجنبي.
ث -الوسيط األجنبي
ويقصد بها شركة الوساطة المرخص لها بالتداول باأل وراق المالية في الدولة التي يرغب العميل في التداول بها.
ج -يوم العمل
ويقصد بها ايام العمل المعتمدة في البورصات االجنبية التي يتم التداول فيها.
ح -نموذج طلب فتح الحساب
ويقصد به كافة النماذج والمستندات والبيانات والتعهدات المقدمة والموقعة والمقر بها من قبل العميل الى الفريق
األول لفتح الحساب واستخدام النظام واية متطلبات اخرى قانونية او ادارية.
خ -كشوف الحساب
ويقصد به كشف بجميع الحركات والعمليات المبرمه على حساب العميل الذي تصدره الشركة له اما الكترونيا او
من خالل اي وسيلة اخرى بصورة شهرية و/أو حسب طلب العميل.
د -وسائل االتصال المعتمدة
ويقصد بها اي وسيلة يعتمدها العميل في نموذج طلب فتح الحساب لتلقي المعلومات والمراسالت المتعلقة
بالحساب وتكون اما (الهاتف و/أو الواتس آب و/أو البريد االلكتروني و/أو اي وسيلة أخرى معتمدة لدى
الشركة).
ذ -القوة القاهرة
ويقصد بها أي ظروف خارجة عن سيطرة و إرادة الشركة على سبيل المثال ال الحصر (انقطاع التيار الكهربائي
و/أو السرقة و/أو كوارث طبيعية و/او حروب و/او هجمات ارهابية ....الخ).
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ر -نظام التداول االلكتروني
هو النظام الذي يتمكن العميل من خالله الدخول الى حساب التداول الخاص به وتنفيذ اوامره.
 -3موضوع االتفاقية :إن موضوع االتفاقية هو قيام الفريق األول بتقديم خدمات الوسيط لحساب الغير ،حسب ما هو معرف
في هذه االتفاقية والقوانين واألنظمة والتعليمات السارية في المملكة األردنية الهاشمية ،وذلك لتمكين العميل من التعامل
شراء وبيعا في االوراق المالية المدرجة في البورصات االجنبية بعد توقيع العميل على متطلبات فتح الحساب وملحقاتها
حسب االصول وموافقة الشركة على فتح هذا الحساب وتقديم هذه الخدمات حيث يتم فتح حساب خاص للفريق الثاني
لدى الفريق االول ،ويقر العميل بأن رقم الحساب الخاص به هو معلومات سرية وال يجوز استعماله اال من قبله او من
قبل من يفوضه.
 -4يفوض العميل الشركة تفويضاً مطلقاً غير قابل للتعديل أو الطعن بإجراء جميع عمليات التحويل باسم العميل والقيد
على/لحسابه و/أو حساباته لدى الشركة ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
أ -قيد جميع عمليات بيع و/أو شراء األوراق المالية في البورصات األجنبية.
ب -استغالل رصيد العميل لتسديد قيمة األوراق المالية التي تم شراؤها لمصلحة العميل في البورصات األجنبية.
ـاء علــى أوامــر العميــل بحــال تحققهــا وقيــد الــربح و/أو
ت -إيــداع نــاتع بيــع األوراق الماليــة فــي البورصــات األجنبيــة بنـ ً
الخسارة المتحققة أو غير المتحققة نتيجة ذلك بحسابه وذلـك فـور االنتهـاء مـن اجـراء التسـويات الالزمـة وتثبيتهـا
في دفاتر وقيود الشركة.
ث -تحويل أي رصيد دائن بحساب العميل الى أي رصيد مدين بحسابات العميل األخـرى أو حسـابات الغيـر التـي يكفلهـا
هذا الحساب وبالعكس.
ج -القيد على حساب/حسابات العميل أي مبـال (دائنـة و/أو مدينـة) ناشـئة عـن تسـويات ماليـة وأن نشـأت بعـد تـاريخ
الحركة.
اء كانت مدرجـة فـي أي سـوق مـن األسـواق الماليـة التـي يتعامـل بهـا
ح -شطب أية أوراق مالية من حساب العميل سو ً
العميـل نتيجـة ان هـذه األسـهم  Worthless Sharesو/أو  Delisted Sharesو/أو لـم تعـد مدرجـة و/او تـم
ايقافهــا عــن التــداول و/او غيــر قابلــة للتــداول الي ســبب كــان ،وحســبما يــرد مــن الوســطاء األجنبيــين و/أو حســب
تعليمات و/أو القوانين الصادرة وتعديالتها من الجهات الرقابية و/أو التشريعية لهذه األسواق.
وفي جميع األحوال يتحمل العميل منفرداً ودون أية مسؤولية على الشركة و/أو على أي من موظفيها أي مسؤولية تنشأ
عن عمليات القيد و/أو التحويل هذه.
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 -5من المتفق عليه بين الفرقين أنه سيتم تنفيذ تعليمات وأوامـر العميـل بالتـداول بـاألوراق الماليـة فـي البورصـات األجنبيـة
من خالل الحساب المجمع للشركة من خالل الوسطاء األجنبيين الذين تتعامل معهم الشركة ،ويتم عكس تداوالت العميل
ضمن دفاتر وقيود الشركة الداخلية حسب األصول ،وذلك مع مراعاة ما سيرد بالبند ( )8أدناه.
 -6تقوم الشركة بتنفيذ تعليمات وأوامر العميل بالتداول بالبورصات األجنبية بموجب تعليمات العميل اال بالحاالت المبينة
بهذه االتفاقية التي تجيز للشركة دون الرجوع للعميل القيام ببيعها و/أو أي جزء منها بالقدر الكافي لتسديد أي رصيد
مدين متحقق بذمة العميل.
 -7يفوض العميل الشركة تفويضاً مطلقاً غير قابل للتعديل أو الطعن بتنفيذ تعليماته وأوامره بالتداول باألوراق المالية في
بناء على تعليماته الشفهية و/أو الهاتفية و/أو الخطية و/أو بالفاكس و/أو البريد اإللكتروني و/أو
البورصات األجنبية ً
التداول عبر االنترنت و/أو التطبيقات اإللكترونية و/أو أي وسيلة تقنية تحددها الشركة وتوافق عليها ودون أن تتحمل
الشركة جزئياً أو كلياً أية خسائر مادية أو غير مادية أو أي ضرر أو عطل أو أرباح فائتة مزعومة تجاه العميل و/أو
تجاه الغير والتي قد تنشأ نتيجة قبول الشركة و/أو تنفيذها ألوامر العميل .كما أنه يسقط أي ادعاء حول عدم صحة
هذه التفاويض ،كما أنه يسمح للشركة بالتسجيل الصوتي ألي تفويض شفوي أو هاتفي سواء لحسابه أو لحساب أي
شخص كان لجميع األ وراق المالية المذكورة في التفويض الشفوي و/أو التفويض الخطي أو جزء منها .كما يقر العميل
على اعتبار التسجيالت الهاتفية وسيلة صحيحة لغايات اثبات عمليات تداوله وتعليماته الصادرة للشركة وأنها بينة
قانونية قاطعة وملزمة له ويسقط حقه باالعتراض عليها ألي سبب من األسباب.
 -8من المتفق عليه بين الفريقين أن الشركة تتعامل مع أكثر من عميل وأن أوامر شراء و/أو بيع األوراق المالية في
البورصات األجنبية التي تصدرها الشركة للوسطاء األجنبيين قد تخص أكثر من عميل في آن واحد ،وعليه فإن للشركة
الحق في الخلط بين األوراق المالية للعميل ولغيره من عمالء الشركة لدى أي وسيط أجنبي أو نظام مقاصة أو أي
حافظ أمين معتمد لدى الشركة في البلد التي تحفظ فيه األوراق المالية ،بحيث تسجل األوراق المالية باسم الشركة لدى
الوسيط األجنبي و/أو الوسطاء األجنبيين الذين تتعامل معهم الشركة؛ على أن يتم فصل األوراق المالية الخاصة بكل
عميل من عمالء الشركة ومن ضمنها العميل ولمصلحته في دفاتر وقيود الشركة فقط .ولهذه الغاية ،فإن دفاتر وقيود
الشركة فيما يتعلق بأوامر البيع والشراء واألسعار والعموالت هي المعتمدة حص ارً دون غيرها لتحديد حقوق والتزامات
العميل الناشئة عن أوامره بشراء و/أو بيع األوراق المالية في البورصات األجنبية ،كما أن العميل يقر بعلمه وموافقته
بحال كان العميل بائع أو مشتري ويوجد عميل آخر لدى الشركة يقابل طلب العميل و/أو أن تكون الشركة هي الطرف
المقابل ألمر العميل فمن حق الشركة إتمام عملية البيع و/أو الشراء بالسعر والكمية المحددة من العمالء ومن ضمنهم
العميل ويتم احتساب العموالت حسب االتفاق كما لو أنها نفذت من خالل الوسيط األجنبي وبدون اعتراض على ذلك من
قبل العميل ويتم تثبيت ذلك في دفاتر وقيود الشركة.
 -9من المتفق عليه بين الفريقين أنه يحق للشركة بحسب رأيها وحدها وبدون أدنى مسؤولية عليها رفض تنفيذ تعليمات
و/أو أوامر العميل أو أي منها إذا اعتقدت بأن تنفيذ تلك التعليمات و/أو األوامر أو أي جزء منها يشكل أو قد يشكل
مخالفة قانونية أو سلوكية أو تهدد مصالحها و/أو ترتب على الشركة أية مسؤوليات أو الت ازمات أو خسائر.
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حيث أن عمليات تداول األوراق المالية في البورصات األجنبية تتم بعمالت مختلفة حسب متطلبات كل سوق مالي

فإن العميل يوافق و بمجرد التوقيع على هذه االتفاقية على فتح حسابات تلقائياً لدى الشركة بمختلف العمالت المطلوب
التداول بها في هذه األسواق وبصرف النظر عن العملة المودعة منه ويقر العميل بمعرفته وموافقته على أنه في حال
الدخول في عمليات تتطلب مبادالت بالعمالت األجنبية فإن أي ربح أو خسارة تنتع عن تقلبات سعر الصرف لتلك
العمالت ستكون على حساب العميل وسيتحمل وحده مخاطرها ودون أي مسؤولية على عاتق الشركة ،ويفوض العميل
الشركة بإجراء عملية تحويل العملة من الدينار األردني و/أو الدوالر األمريكي و/أو غيرها من العمالت وبالعكس
بالطريقة وبالوقت الذي تراه الشركة مناسباً إلنجاز عمليات تداول األوراق المالية التي تتم لمصلحته ،ويتحمل العميل أية

مصاريف أو فروقات ناتجة عن عملية التحويل وبدون أي اعتراض منه على ذلك كما يفوض العميل الشركة في هذه

الحالة بقيد كافة تلك المصاريف وفروقات األسعار على حسابه لديها ،وكذلك يتحمل العميل مخاطر تحويل العمالت
وتقلبات أسعارها بجميع الحاالت والتي منها على سبيل المثال ال الحصر الخسائر المتحققة و/أو غير المتحققة الناتجة
عن عمليات التداول و/أو البيع لتغطية الحسابات بالعمالت المختلفة وصيانة حسابه.
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في حال تنفيذ أوامر وتعليمات العميل بشراء األوراق المالية في البورصات األجنبية دون توفر األموال الكافية في

حسابه وألي سبب كان ،فعليه أن يودع بحسابه لدى الشركة بأي طريقة كانت المبل الكافي لسداد قيمة األوراق المالية
بناء على تعليماته و/أو أوامره مضافاً لها بدل العموالت والرسوم والمصاريف والغرامات والفائدة
المشتراة لصالحه ً
والضرائب وفرق األسعار وغيرها من المبال بالغاً ما بلغت فو ارً ودون تأخير وبدون حاجة الى اشعار ،وبحال مخالفة
العميل لذلك فمن حق الشركة اتخاذ اإلجراء التي تراه مناسباً و/أو بيع محفظة العميل جزئياً أو كلياً بما يعادل المبل

المستحق للشركة مضافاً له بدل العموالت والرسوم والمصاريف والغرامات والفائدة والضرائب وفرق األسعار وغيرها من
المبال بالغاً ما بلغت ،ويسقط العميل حقه مقدماً باالعتراض على ذلك ويتحمل العميل أية خسارة تلحق بالشركة نتيجة
ذلك ،ويقر العميل بعلمه وموافقته بأنه للشركة الحق المطلق في اختيار األوراق المالية التي يتم بيعها لغايات تسديد أي
رصيد مدين بذمته لصالحها أو لصالح الغير.
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يلتزم العميل بعدم اصدار أوامر للشركة ببيع أية أوراق مالية ال يملكها ويكون المسؤول الوحيد عن تغطيتها ودفع

أثمانها وتحمل كافة العموالت والرسوم والمصاريف والغرامات والفائدة والضرائب وفرق األسعار وغيرها من المبال بالغاً

ما بلغت وجميع ما قد ينشأ عن ذلك من أضرار مادية ومعنوية وأية أضرار أخرى قد تلحق بالشركة وعلى سبيل المثال ال

الحصر بحال قيام العميل ببيع أسهم مملوكة له ولكن تم تخفيض عددها نتيجة إعادة هيكلة رأسمال الورقة المالية التي
قام بشرائها ونتيجة التسويات ظهر أن هناك أسهم مباعة بأكثر من األسهم الفعلية بعد التخفيض.
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من المتفق عليه بين الفريقين أنه بحال وجود أي اكتتابات خاصة و/أو عامة و/أو زيادة في رأسمال أو توزيعات

ألرباح نقدية أو أسهم مجانية (منحة) أو ما شابه فيجب على العميل أن يتابع هذه األمور بنفسه وأن يخبر الشركة
بشكل صريح عن رغبته باالستفادة منها لكي تتمكن الشركة من اتخاذ االجراء الالزم لمصلحته ،ويفوض العميل الشركة
بقيد المبال الالزمة لتلبية طلبه وتعليماته وجميع المصاريف والنفقات والعموالت والفوائد والضرائب وبدل الخدمة وغيرها
على حسابه لديها وقيد أية مبال نقدية أو أسهم مجانية (منحة) لحسابه بعد ورودها من مصادرها واستالمها و/أو
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قبضها حسب األصول وبدون أدنى مسؤولية على الفريق األول ،وللفريق األول الحق برفض تقديم مثل هذه الخدمة
بدون حاجة الى ابداء األسباب ويتحمل العميل كامل الرسوم والمصاريف وبدل اتعاب تقديم الشركة لهذه الخدمة.
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يقر العميل بعلمه وأدراكه وفهمه واطالعه على جميع القوانين واألنظمة والتعليمات واألعراف وعموماً جميع

التشريعات التي تحكم التعامل باألوراق المالية في البورصات األجنبية ،كما يقر بعلمه بجميع المخاطر التي تحيط
بالتعامل بها وكذلك المخاطر التي لها عالقة باألسواق المالية التي يرغب بالتعامل من خاللها وبأنه يتحمل وحده
ومنفرداً مخاطر التعامل بها وكل ما قد يلحقه من خسائر مادية ،ويتحمل كافة المخاطر الناتجة عن ذلك مهما كانت
وخاصة المخاطر الحاصلة من جراء خطأ في تبلي أو فهم التعليمات غير الخطية الصادرة عنه للفريق األول ،وبشكل
عام يقر العميل بأنه يدرك ويتفهم خطورة التعامل باألوراق المالية ويتحمل أية مسؤولية ناتجة عن ذلك منفرداً ،والتي
منها على سبيل المثال ال الحصر األمور التالية:
أ -يقر العميل معرفته بمخاطر التعامل باألوراق المالية بأنه يتوقع الخسارة المالية لجزء أو لكامل أو ألكثر من
المبال المودعة من قبله في حسابه/حساباته بحيث يصبح حسابه مدين للشركة ويتعهد بأن يدفع للشركة
رصيد حسابه المدين مباشرة ودون أي تأخير وكل ما يلحق به من فوائد مدينة ورسوم ومصاريف ونفقات
وعموالت وعال وات وغرامات واتعاب محاماة وطوابع وضرائب وغيرها فو ارً وبدون تأخير وبدون حاجة الى
اشعار أو إخطار ،ويدرك العميل بأنه المسؤول الوحيد عن أي رصيد مدين في حسابه و/أو حساباته لدى
الشركة وبأنه يتحمل وحده كافة المصاريف والعموالت والديون والفوائد المتراكمة ،ودون أن تتحمل الشركة
أدنى مسؤولية نتيجة تسييل و/أو بيع األوراق المالية.
ب -يقر العميل بمعرفته وموافقته على تحمل كافة المخاطر التي تتعلق باألوراق المالية التي يقوم باالستثمار بها
من خالل شراءها في البورصات األجنبية والتي منها على سبيل المثال ال الحصر الحاالت التالية:
 حالة افالس أي شركة مصدرة للورقة المالية المشتراة وبالنتيجة شطب ادراجها وشطبها من حسابه
و/أو
 إعادة هيكلة رأسمال أي شركة مصدرة للورقة المالية المشتراة األمر الذي ينتع عنه انخفاض عدد
األوراق المالية في حسابه و/أو
 إيقاف التداول على الورقة المالية المشتراة ألجل غير محدد ألي سبب و/أو
 انخفاض قيمة الورقة المالية بشكل تصبح قيمتها متدنية جداً و/أو
 توقف الوسطاء األجنبيين عن قبول أوامر التداول على األوراق المالية على سبيل المثال ال الحصر
األسهم ضمن نشرة ( )PINK SHEETو/أو ( )OTCBBو/أو إيقاف خدمة التداول بها وألي
سبب كان وبدون أدنى مسؤولية على الشركة.
 بحال أصبحت الورقة المالية المشتراة ( )worthless sharesوهي األوراق المالية التي فقدت
قيمتها السوقية و/أو تكون قيمتها السوقية متدنية جداً والتداول عليها شبه معدوم ،األمر الذي
يترتب عليه تعليق التداول على هذه الورقة المالية ألي سبب كان من قبل الوسطاء األجنبيين أو
الحافظ األمين أو األسواق المالية المدرجة فيها على ضوء ذلك يتم استبعادها من حساب العميل
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لدى الشركة على ضوء استبعادها من حساب الشركة لدى الوسطاء األجنبيين و/أو أي ورقة مالية
تنطبق عليها هذه الحالة وبحال تغيير تصنيف هذه الورقة المالية وعودتها للتداول سوف يتم رفع
التعليق وظهورها مجدداً في حساب العميل لدى الشركة وبدون أدنى مسؤولية على الشركة وفي
جميع األحوال يقع على عاتق العميل متابعة مثل هذه األوراق المالية بنفسه.
 بحال أصبحت الورقة المالية المشتراة ( )delisted sharesوهي األوراق المالية التي يتم شطبها
من سجل األوراق المالية المتداولة باألسواق المالية المدرجة بها و/أو يتم تجميد أو الغاء ادراجها
وأيقاف التداول عليها بق اررات من الجهات الرقابية بحسب التشريعات المعمول بها في البورصات
األجنبية فيتم استبعاد هذه األوراق المالية من حساب العميل لدى الشركة على ضوء استبعادها من
حساب الشركة لدى الوسطاء األجنبيين أو الحافظ األمين أو األسواق المالية وعليه لن تظهر هذه
األوراق المالية ضمن حساب العميل لدى الشركة ولن يكون هناك تداول على هذه األوراق المالية
كونه تم شطبها من سجل األوراق المالية وفي جميع األحوال يقع على عاتق العميل متابعة مثل
هذه األوراق المالية بنفسه.
 أي حاالت أخرى.
حيث ينحصر دور الشركة في هذه الحاالت و/أو غيرها بإشعار العميل بهذا اإلجراء فقط وبأي طريقة متاحة ومقبولة لدى
الشركة ويلتزم العميل بتعويض الشركة عن أي عطل أو ضرر قد يلحق بها جراء عمليات التداول التي تتم على حسابه قبل
ترحيل الحاالت المبينة أعاله و/أو غيرها من الحاالت و/أو ألي سبب كان مضافاً لها بدل العموالت والرسوم والمصاريف

والنفقات والغرامات والفائدة والضرائب وفرق األسعار وغيرها.
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يقر العميل بعلمه وبمعرفته التامة وبموافقته بأن الشركة ال تتحمل أي التزام أو مسؤولية أو تعويض عـن أي عطـل

أو ضرر أو ربح فائت أو فوات منفعة أو غيرها فيما يتعلق بالنتائع المترتبة علـى انقطـاع سـير أعمالهـا بسـبب القضـاء
والقدر أو القوة القاهرة أو تعطل أجهزة العمل الداخلية أو الخارجية أو أعمال الشغب أو اإلضـرابات المدنيـة أو العصـيان
المسلح أو الحروب و/أو نتيجة تجميد أموالها وحساباتها و/أو تقييد نشاطاتها وأعمالها أو سحب التـراخيص الممنوحـة
لها أو وقفها أو الغائها أو وقف الشركة عن العمل أو وقفها عن مزاولة أي من نشاطاتها بداعي عدم الترخيص أو ألي
سبب آخر وذلك بموجب ق اررات من الجهات ذات العالقة و/أو ق اررات الجهات الرسمية و/أو الرقابية و/أو المنظمة محلياً
و/أو اقليمياً و/أو دولياً أو أي سباب خارجـة عـن سـيطرتها و/أو أي اغـالق بتعطيـل المسـتخدمين عـن العمـل أو نتيجـة
تعرض شركات الوساطة و/أو البنوك المراسلة و/أو البورصـات واألسـواق الماليـة لمثـل هـذه الظـروف أو نتيجـة خطـأ أو
اهمال الفريق الثاني أو الغير ،وتدرج ضمن حاالت القوة القاهرة على سبيل المثال ال الحصر إفالس و/أو تعليـق أعمـال
الوسيط األجنبي و/أو تجميد نشاطاته و/أو الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومن ضمنها األوراق الماليـة فـي
البورصات األجنبية لمصـلحة العميـل و/أو توقـف الوسـطاء األجنبيـين عـن التعامـل مـع الشـركة جزئيـاً أو كليـاً أو إيقـاف
التعامل ببعض الخدمات وعموماً أي حاالت تخرج عن إرادة وسيطرة الشركة.
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يقر العميل بحق الشركة بوقف خدمات الوساطة المالية المقدمة من قبلها بالبورصات األجنبية ألي منتع أو أوراق

مالية بأي وقت وبدون شرط أو قيد وعلى سـبيل المثـال ال الحصـر توقـف الشـركة عـن تقـديم خـدمات التـداول والوسـاطة
على أسهم ( )OTCBBو( )PINK SHEETحيـث يعطـى العميـل مهلـة لتوفيـق أوضـاع حسـابه و/أو تحويـل مثـل هـذه
األسـهم الـى أي جهـة أخـرى إن أمكـن و/أو بيعهـا مـن خـالل السـوق مباشـرة وبحـال مـرور مـدة اإلشـعار بـدون أن يقــوم
العميل بأي إجراء فإنه يفوض الشركة ببيع مثل هذه األسهم بالكامل وعلى مسؤوليته الكاملة و/أو اتخاذ اإلجراءات التي
تراها الشركة مناسبة.
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يقر العميل بأنه وقبل التوقيع على هذه االتفاقية قد اطلع على جميع القوانين واألنظمة الضريبية المفروضة عليها

وأنــه مــدرك لجميــع أحكامهــا ويفــوض العميــل الشــركة تفــويض مطلــق ال رجعــة فيــه وبــدون أي اعت ـراض باإلفصــاح عــن
البيانات والمعلومات الخاصة به و/أو بحساباته لدى الشركة ألي جهات محلية و/أو خارجية وبدون شرط أو قيد.
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يقوم العميل باستكمال اجراءات فتح الحساب والتي تتضمن كامل المعلومات والمستندات مع مراعاة االلتزام

بتعليمات مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب .
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يحق للفريق االول وضع قيود على التداول بالقدر المسموح به بموجب القوانين السباب اما حكم قضائي او

اقتطاع ضريبي او حجز تحفظي او رصيد مدين في الحساب او طلب من جهة حكومية ويقوم العميل بتعويض الشركة
عن المطالبات او الخسائر التي تكبدتها.
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ي قر العميل بأنه غير مصنف من قائمة االشخاص المحظورين او من قائمة الدول المحظورة وللشركة الحق في

رفض او تقييد العميل عن القيام ببعض االنشطة أو كلها اذا تبين انه خاضع للعقوبات االقتصادية بموجب القوانين
المطبقة .
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يقر العميل بعلمه وموافقته بأن الشركة ال تتحمل أي التزام أو مسؤولية أو تعويض عن أي عطل أو ضرر أو فوات

منفعة أو غيرها فيما يتعلق بعدم قدرتها على تسليمه قيمة بيع األوراق المالية نتيجة أية قيود مفروضة من البنوك
المركزية الخارجية أو البنك المركزي األردني أو الق اررات السياسية الداخلية أو الخارجية ويشمل ذلك عدم القدرة على
تحويل العملة الى أخرى أو عدم القدرة الى تسليم رصيد العميل بعملة السوق الذي تمت فيه أو اذا كان هناك عموالت
ورسوم عالية على عملية تحويل العملة الى عملة أخرى أو نتيجة تحويل المبال من بنك الى آخر داخلياً أو خارجياً
وغيرها من الحاالت التي ال يد للشركة بها وبدون أدنى مسؤولية على الشركة أو أي من موظفيها.
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يلتزم العميل بدفع بدل العموالت والرسوم والمصاريف والغرامات والفائدة والضرائب وفرق األسعار وغيرها من المبال

بالغاً ما بلغت عن كل عملية تداول باألوراق المالية وذلك بغض النظر عن ناتع الربح أو الخسارة نتيجة هذه العمليات
بحسب نشرة العموالت المطبقة والمعتمدة لدى الشركة والتي يقر العميل انه اطلع ووافق عليها ،وتحتفظ الشركة بحقها
في تعديل نشرة العموالت حسب رأيها وحدها وفي أي وقت ودون سابق اشعار.
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يلتزم العميل بدفع بدل العموالت والرسوم والمصاريف والغرامات والفائدة والضرائب وفرق األسعار وغيرها من المبال

بالغاً ما بلغت التي قد تترتب على حسابه لصالح أطراف أخرى مثل الحافظ األمين والوسطاء الماليين الخارجيين
األجنبيين وغيرهم الذي يتم تنفيذ أوامر العميل من خالل الشركة بواسطتهم.
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يقر العميل بأن الهدف األساسي من هذه االتفاقية هو تداول االوراق المالية في البورصات االجنبية لصالحه

بواسطة اجهزة وكوادر الشركة وعلى مسؤولية العميل الكاملة ودون اي التزام على الشركة و/او أي من موظفيها بتقديم
النصيحة او المشوره المالية او القانونية او الفنية او اي توجيه بهذا الخصوص ،وال يجوز للعميل اعتبار اي معلومة
من خالل الخدمات ونظام التداول االلكتروني على انها توصية بشراء او بيع اوراق مالية ويقر بأنه وحده يتحمل
المسؤولية عن ق ارراته االستثمارية والصفقات واالوامر الصادرة عنه واعتماده على تلك المعلومات وان الشركة لن تتحمل
اية مسؤولية عن دقة وصحة ومالئمة تلك المعلومات .
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من المتفق عليه بين الفريقين بأن الشركة ال تتحمل أي مسؤولية نتيجة أي تأخير قد يحصل في نقل األوامر

والتعليمات و/أو عدم تنفيذ األوامر والتعليمات اذا كان التأخير و/أو عدم التنفيذ نتيجة ألسباب ال عالقة لموظفي الفريق
األول بها وخارج عن إرادتهم ،ويقر العميل بأن الشركة ال تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر يتكبده العميل
نتيجة عدم تنفيذها لواجباتها بموجب هذه االتفاقية اذا كان ذلك نتيجة أي قانون أو نظام أو تعليمات وعموماً أي
تشريعات مطبقة محلياً و/أو في البورصات األجنبية أو نتيجة أي ظروف قاهرة محلياً أو أجنبية تمنعها من تأدية أو
تنفيذ طلب العميل أو أي من تعليماته أو أوامره.
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يحق للشركة تعليق الدخول الى الخدمات دون اخطار مسبق للعميل اثناء تحديث و/أو صيانة نظام التداول

االلكتروني.
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يقر العميل بعلمه وموافقته بحق الشركة باالحتفاظ باألوراق المالية في البورصات األجنبية لمحفظتها الشخصية
وأنه من حقها عدم بيعها و/أو شراؤها وذلك بالحاالت التي يعطي العميل أمر للشركة ببيعها و/أو شراؤها ،وينحصر حق

العميل بتثبيت قيود العمليات التي طلب تنفيذها على حسابه لدى الشركة وحسب السعر والكمية التي طلبها فقط كون
الشركة في هذه الحالة تكون الطرف المقابل كما هو مبين بالبند ( )8أعاله وتكون نقلت األوراق المالية من حساب
العميل الى محفظتها الشخصية وتحملها عنصر المخاطرة في هذه الحالة.
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يقر العميل بصحة جميع الحركات والتعليمات واألوامر والتداول وعموماً جميع التعليمات واألوامر التي ترد من

وكيله القانوني بموجب وكالة عدلية و/أو من المفوض بموجب تفويض خطي وعلى مسؤوليته الكاملة وبدون أدنى
مسؤولية على الشركة وبحال كان المفوض على حساب /حسابات العميل مفوض بموجب تفويض خطي فان العميل
يتنازل عن مصادقة هذا ا لتفويض لدى كاتب العدل ويسقط حقه بالطعن بصحة التفويض و/او الحركات والتعليمات التي
ترد من المفوض وألي سبب كان .
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يقر العميل بأن احكام وشروط االتفاقية وملحقاتها تشمل وكالءه وتضل ملزمة لورثة العميل والمتنازل اليهم الذين

توافق عليهم الشركة بموافقة خطية وان اي تنازل يتعارض ويخالف االحكام والشروط في هذه االتفاقية يعتبر ملغيا
وباطال.
-30

يوافق ويقر العميل بأن للشركة الحق في تعديل هذه االتفاقية سواء بتعديل أي من بنودها الحالية أو إضافة بنود

ونصوص جديدة في أي وقت على أن تقوم الشركة بإشعار العميل بهذه التعديالت اما بالبريد اإللكتروني و/أو عبر
الموقع اإللكتروني الرسمي للشركة و/أو أية وسيلة أخرى تراها الشركة مناسبة قبل ثاللة أيام على األقل من تاريخ نفاذ
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التعديل و/أو اإللغاء و/أو اإلضافة .وبحال مرور ثالثة أيام على تاريخ االشعار بدون ورود أي اعتراض خطي من قبل
العميل تعتبر هذه التعديالت موافق عليها من قبل العميل وتعتبر جزء ال يتج أز من هذه االتفاقية.
-31

من المتفق عليه بين الفريقين أن أي تعديل أو تشريعات أو قوانين أو أية معايير جديدة تضعها الجهات المنظمة

والرقابية على األسواق المالية والبورصات األجنبية محلية كانت و/أو خارجية تطبق على هذه االتفاقية دون ضرورة
إلشعار الفريق الثاني بذلك وانه وفي حال صدور اي حكم قضائي من قبل الجهة المختصة فان االلغاء او التعديل
ينحصر على هذا البند دون ان يؤثر على باقي بنود االتفاقية .
-32

يقر العميل بأن أي تسامح من جانب الشركة صراحة أو ضمناً عن أي بند من بنود هذه االتفاقية ال يؤثر على

نفاذ كافة شروط هذه االتفاقية واحكامها كاملة في مواجهة العميل ،وال يعتبر تسامح الشركة هذا تنازالً عن أي من
حقوقها أو انتقاصاً منها ،وال يشكل بأي شكل من األشكال التزامناً على الشركة تجاه العميل.
-33

للشركة الحق في انهاء كافة الصفقات واالتفاقيات في كل من الحاالت التالية التي تشمل وفاة العميل او عدم

اهليته او اشهار افالسة او ان الضمانات غير كافية او عدم تزويده للشركة بأية معلومات مطلوبة.
-34

من المتفق عليه أنه وبحال قيام العميل بإعطاء أوامر البيع و/أو الشراء من خالل وبواسطة التداول االلكتروني

و/أو من خالل التطبيق االلكتروني ،يقر العميل بعدم وجود مجال للطعن بصحة العملية المنفذة ويقر مقدماً بصحة هذه
األوامر ويفوض الشركة تفويضاً مطلقاً ال رجعة فيه وال نكول عنه بتنفيذ هذه األوامر على مسؤوليته الشخصية مع
مراعاة أن ال يتعارض ذلك مع القوانين واألنظمة والتعليمات والق اررات التي تصدر من الجهات ذات العالقة التي تنظم
هذا الموضوع.
-35

يقر الفريق االول بارسال كشوفات الحساب واالخطارات والمستندات على العنوان الموجود على نموذج فتح
الحساب سواء بريد الكتروني او بريد عادي او على اي عنوان اخر يطلب العميل ارساله اليه  ،كما يقر العميل بانه

يقوم بمراجعة االشعارات والمراسالت والسجالت الخاصة بالصفقات فور استالمها عبر وسائل االتصال ويحق للعميل
االعتراض خالل يوم عمل من استالمه له باعتراض كتابي من خالل اما البريد االلكتروني او تسليمه باليد وبعد ذلك ال
يحق للعميل االعتراض ويعتبر موافقة وتصديقا منه على ما جاء فيها.
-36

يقر ويضمن العميل االلتزام باالحكام والشروط المذكورة في هذه االتفاقية وملحقاتها دون ان يترتب عليها مخالفة
ألي من القوانين واالنظمة او تعارض في النظام االساسي وعقد التأسيس للشركة ويقوم الفريق االول بتزويد الفريق

الثاني بأية اوراق او نماذج خالل فترة زمنية معينة وفي حال االخالل يحق للفريق االول انهاء االتفاقية في او وقت
وتعتبر االتفاقية التزام قانوني وملزم تجاه العميل .
-37

يقر الفريق الثاني ان جميع المعلومات التي قدمها للفريق االول صحيحة ومتطابقة وفعلية وانه لم يخفي أي وقائع

او حقائق من شأنها ان تؤثر على قرار الفريق االول بفتح الحساب وانه سيعمل على اداء كافة التزاماته بدقة وامانه
وحسن نيه وفي حال االخالل بذلك فانه مسؤول عن أية اضرار قد تلحق بالفريق االول ويتعهد بتبلي الفريق االول
خطيا عن اي تغيير الحق في اي من البيانات المذكوره .

11

-38

يقر العميل على أنه اطلع وتفهم تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات االجنبية وعلى كافة

بنود االتفاقية وعلى النشرة االرشادية الصادرة عن هيئة االوراق المالية كما ويتعهد العميل بااللتزام بالتعليمات النافذة
وبأي تعديالت قد تط أر عليها من قبل مجلس مفوضي هيئة االوراق المالية وتوفيق اوضاعه طبقا لذلك.
-39

تكون مدة االتفاقية سنة ميالدية واحدة تبدأ من تاريخ توقيع االتفاقية وتجدد هذه االتفاقية تلقائيا – دون حاجة

لتنظيم اتفاق جديد – ما لم يشعر اي من الفريقين الفريق االخر خطياً برغبته بإنهاء االتفاقية.
-40

يحق لكل من الفريق االول والفريق الثاني انهاء االتفاقية في اي وقت من خالل اشعار خطي من الفريق االول

للثاني قبل ( )30يوم من تاريخ االنهاء بشرط عدم التأثير على شروط واحكام االتفاقية ويقر العميل عند انهاء االتفاقية
قد تستغرق عملية التحويل بعض الوقت وهناك نوعان من االنهاء :
 انهاء االتفاقية االجباري :يقوم الفريق االول بانهاء العقد في حال اخالل العميل باالنظمة والتعليمات الخاصةبالتداول او كان العميل من االشخاص المحظور التعامل معهم او اذا تعرض العميل لالفالس او اي دعاوي او
شكاوي او عدم صحة البيانات بخصوص الضمانات المتعلق بشراء االوراق المالية .
 انهاء االتفاقية االختياري :يقوم الفريق الثاني بطلب خطي النهاء العقد قبل تاريخ االستحقاق بعد تسديد كاملالتزاماته وارصدة حساباته المدينة مع دفع جميع العموالت والرسوم والغرامات والمصاريف المترتبة عليه .
-41

في حال وجود أي شكوى و/أو اعتراض من قبل العميل على اي عملية بيع و/أو شراء و/أو على كشف الحساب

فيكون عليه مراجعة الشركة ابتداء اما عن طريق الحضور شخصياً أو االتصال بالشركة هاتفيا او كتابيا من خالل
البريد االلكتروني .وبيان اوجه االعتراض بشكل مفصل والسعي لحل موضوع االعتراض ،ويقوم الفريق األول بدراسة
وبحث فحوى االعتراض واجراء الالزم خالل  48ساعة عمل ،وفي حال عدم قبول العميل بنتيجة الحل المتخذ من
الفريق األول يكون علي التوجه الى السادة هيئة األوراق المالية وعرض موضوع االعتراض عليهم كونهم الجهة المنظة
والمسؤولة عن حل الخالفات للشركات المرخصة.
-42

تتكون هذه االتفاقية من مقدمة واثنان واربعون بندا بما فيها هذا البند واحتفظ كل فريق بنسخة موقعة منها

حسب االصول وتم التوقيع عليها بتاريخ  ......./..../....ومن المتفق علية بين أطراف االتفاق على انه نظ ار الن هذا
االتفاق يتكون من عدة صفحات فان توقيعه على الصفحة االخيرة من قبل اطرافه يعتبر توقيعا على جميع صفحاته تبعا
لذلك فال يحق للعميل الطعن في مضمون أية صفحة من صفحات هذا االتفاق بداعي عدم توقيعها.

الفريق األول

الفريق الثاني

شركة أجياد لألوراق المالية ذ.م.م

العميل

__________________________

__________________________
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االسم_______________________:

االسم______________________:

التاريخ_____________________:

التاريخ_____________________:
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