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ةمدقم  )أ
 أ(شركة هانتيك ماركيتس ليميتد األردن هي شركة مرخصة 

وخاضعة للرقابة من جانب هيئة األوراق المالية األردنية
رقم الترخيص :94

 المشار إليها فيما بعد في هذه الوثيقة بلفظ “الشركة” أو “هانتيك( 

 توفر شركة هانتيك سياسة الحماية من الرصيد السلبي )المشار
 إليها فيما بعد باسم “سياسة الحماية من الرصيد السلبي” أو التي

)”NBPP“ يشار إليها اختصاًرا باللغة اإلنجليزية بلفظ(
 لعمالئها المؤهلين مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فيما بعد 

في هذه الوثيقة والمشار إليها بلفظ الشروط واألحكام

ب. شروط األهلية

 ١ . مع مراعاة ودون المساس ياتفاقية العميل وجميع سياسات 
 وشروط العمل األخرى، تتوفر  سياسة الحماية من الرصيد السلبي

 لعمالء هانتيك الذين يستوفون معايير األهلية للعرض )“العمالء
 المؤهلين”( كما هو محدد في األقسام الواردة فيما بعد في هذه

الوثيقة

 ٢ . ال يجوز المشاركة في سياسة الحماية من الرصيد السلبي إال
 لألشخاص الذين بمقدورهم إبرام عقود ملزمة من الناحية القانونية

 بموجب القوانين السارية في بلد إقامتهم. ودون المساس بما
 سبق، ال ُيسمح بالمشاركة في سياسة الحماية من الرصيد السلبي
 لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاًما أو األشخاص الذين

تقل أعمارهم عن سن الرشد في بلد إقامتهم

 ٣ .ُيمنع منًعا باًتا التواطؤ مع الوسطاء/األطراف المعنية من أي
 نوع، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر إساءة استخدام
سياسة الحماية من الرصيد السلبي. وإذا كانت بيانات التسجيل و/
 أو التداول ألحد العمالء تتطابق مع بيانات التسجيل و/أو التداول،

 بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر عنوان بروتوكول
 اإلنترنت ، الخاصة بعميل آخر، تحتفظ شركة هانتيك بالحق في أن

 تقوم، وفًقا لتقديرها المطلق والمنفرد، باعتبار هذه المطابقة سبًبا
 لالستبعاد الفوري من األهلية لسياسة الحماية من الرصيد السلبي.
 وألغراض هذه الوثيقة فإن لفظ “الوسطاء/األطراف المعنية”، عند

 استخدامه في هذه الشروط واألحكام، ما لم يقتض السياق خالف
 ذلك، يشمل أي شخص أو كيان لديه عالقة مع أي عميل آخر من
 عمالء هانتيك ، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر ما
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  يلي
 أ( أفراد األسرة مثل األخوة واألخوات واألزواج والزوجات 

واألسالف واألحفاد المباشرين واألحفاد غير المباشرين؛

 ب( أي شخص أو كيان يقوم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
 عن طريق وسيط واحد أو أكثر من وسيط، بالسيطرة أو يكون

 خاضًعا للسيطرة من، أو يخضع لسيطرة مشتركة من أي عميل
 من عمالء هانتيك، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق
 وسيط واحد أو أكثر من وسيط؛ وألغراض هذا التعريف فإن لفظ

 “يسيطر” )بما في ذلك المعنى المرتبط للفظ “يخضع للسيطرة من”
 ولفظ “يخضع لسيطرة مشتركة من”( حسبما يتم استخدامه فيما

 يتعلق بأي عميل من عمالء هانتيك، يعني االمتالك، سواء بشكل
 مباشر أو غير مباشر عن طريق وسيط واحد أو أكثر من وسيط،
 لسلطة توجيه سياسات اإلدارة لذلك الشخص أو الكيان، سواء كان
 ذلك عن طريق ملكية األوراق المالية التي تمنح حق التصويت أو

خالف ذلك
 ٤ . الحساب األساسي للعمالء المؤهلين وأي حسابات فرعية تابعة
 لهم، بما في ذلك األموال المحفوظة في أي محافظ والحسابات ذات

 الملكية المشتركة، يشكل اتفاقية تعاقدية واحدة ويتم التعامل معها
 بصفتها حساًبا واحًدا )يشار إليه بلفظ “حساب”( لغرض أرصدة
 العميل المحققة فيما يتعلق بسياسة الحماية من الرصيد السلبي.

 ويعني ذلك أن جميع شروط وأحكام واتفاقيات فتح الحساب بين
 فيما يتعلق بالحساب األساسي تكون صالحة Hantec شركة

 وسارية على جميع الحسابات األخرى التي يمتلكها العميل المؤهل،
 سواء بشكل فردي و/أو بشكل مشترك، ويجوز تسوية أي أرصدة
 سلبية محققة مقابل حسابات أخرى تكون إما مفتوحة بنفس االسم

 و/أو يتم التحكم فيها من نفس عنوان بروتوكول اإلنترنت أو
 .عناوين بروتوكول اإلنترنت ذات الصلة

   في حالة وقوع أي حدث من أحداث القوة القاهرة والذي يتسبب
 في حدوث تقلبات شديدة في األسواق، يكون لشركة هانتيك الحق

 والسلطة التقديرية إللغاء سياسة الحماية من الرصيد السلبي
 وسيتم إيقاف تفعيل سياسة الحماية من الرصيد السلبي ألي وجميع

.العمالء المؤهلين

 أ( في هذا البند رقم، يعني “حدث من أحداث القوة القاهرة” حالة
 طارئة أو ظرف استثنائي في السوق يكون خارًجا عن سيطرة

 هانتيك، ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر وعلى
النحو الذي يتم تحديده وفًقا لتقديرنا المعقول ما يلي:

 أ( أي فعل أو حدث )بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر  
 أي إضراب أو أعمال شغب أو اضطرابات مدنية أو أعمال

 إرهابية أو التهديد بها، أو الحرب، أو اإلجراءات الصناعية أو
 أعمال أو لوائح أي هيئات أو سلطات حكومية أو فوق حكومية(

 والتي من شأنها، في تقديرنا، أن تمنعنا من الحفاظ على سوق
منظم في منتج أو أكثر من منتجاتنا؛

 ب( أحداث القضاء والقدر )ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس
 الحصر الحرائق واالنفجارات والزالزل والجفاف وموجات المد

 والجزر والفيضانات(؛

 ج( الحروب أو األعمال العدائية )سواء تم إعالن الحرب ام ال(
 أو الغزو أو األعمال التي يقوم بها األعداء األجانب، أو التعبئة أو

 االستيالء أو الحصار؛

 د( العصيان أو الثورة أو التمرد أو االضطرابات العسكرية أو 
االستيالء على السلطة أو  الحرب األهليةط

 هـ( التلوث الناجم عن النشاط اإلشعاعي من أي وقود نووي أو 
 أي نفايات نووية ناتجة عن احتراق الوقود النووي أو المتفجرات

 السامة النشطة إشعاعًيا أو غيرها من الخواص الخطرة ألي تجميع
;نووي متفجر أو مكون نووي منها؛

 و( أعمال الشغب أو االضطرابات أو اإلضرابات أو اإلضرابات 
 الجزئية أو  إغالق أماكن العمل، مالم يكن ذلك مقتصًرا على

المورد أو مقاوليه من الباطن؛

 ع( إيقاف أو إغالق أي سوق أو  التوقف أو التعطل في أي حدث 
 من األحداث التي نعتمد عليها أو التي نرتبط بها بأي شكل من

 األشكال، أو  أسعارنا أو فرض قيود أو شروط استثنائية أو غير
 عادية على التداول في أي من تلك األسواق أو على أي حدث من

تلك األحداث؛

 ز(  حدوث تحرك مفرط في أي من أسواق العمالت األجنبية التي
 ترتبط بأسواقنا أو بأي من منتجاتنا أو بتوقعاتنا )مع تصرفنا بشكل

 معقول( بحدوث أي من تلك التحركات؛

 ر( أي انهيار أو عطل في اإلرسال أو االتصاالت أو مرافق
 الحاسوب، أو أي انقطاع في إمدادات الطاقة، أو  أي عطل في

 المعدات اإللكترونية أو معدات االتصاالت؛ أو

 ن(   العجز عن أداء االلتزامات ألي سبب من األسباب من جانب
 أي بائع أو شركة وساطة وسيطة بين األطراف أو وكيل أو طرف

 أساسي تابع لنا أو أمين حفظ أو أمين حفظ فرعي أو تاجر أو
.بورصة أو غرفة مقاصة أو هيئة تنظيمية أو هيئة ذاتية التنظيم

ج(  معايير األهلية 

 ١ (تمنح سياسة الحماية من الرصيد السلبي حماية إضافية للعمالء 
 المؤهلين، الذين يستوفون المعايير المنصوص عليها في هذه

 الوثيقة، حيث إن أي خسائر في التداول تزيد عن صافي األموال
 المودعة الحالية في حسابك سيتم شطبها بما ال يزيد عن 10.000

 .)“دوالر أمريكي، ويشار إلى هذه اإلجراءات بلفظ “التعديالت

 ٢ ( لن يتم إجراء التعديالت إال على العمالء المؤهلين الذين 
 ليست لديهم صفقات مفتوحة في حسابهم وسيتم حساب التعديل في
 أي وقت مع األخذ في الحسبان دائًما كل من األرباح و/أو الخسائر

.المحققة وغير المحققة

 ٣ ( تسري سياسة الحماية من الرصيد السلبي هذه على كٍل.عمالء 
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 هانتيك الحاليين والجدد فقطويكون العمالء الحاليين والعمالء الذين
 يتم تقديمهم إلى هانتيك عن طريق وسيط معرف مؤهلين أيًضا

.للتمتع بسياسة الحماية من الرصيد السلبي

د(   شروط خاصة 

 ١( يبلغ الحد األقصى لشطب الرصيد السلبي الذي يمكن تطبيقه 
 10.000 دوالر أمريكي بغض النظر عن حجم اإليداع األولي أو

اإليداعات األخرى للعميل المؤهل

هـ(شروط عامة 

 ١ (يرجى العلم بأن األمر قد يستغرق حتى 24 ساعة عمل قبل 
 أن يتم إضافة أي تعديالت إلى حساب العميل المؤهل الذي يستوفي

.المعايير المنصوص عليها في هذه الوثيقة

 ٢( تحتفظ هانتيك بالحق في أن تقوم، وفًقا لتقديرها المعقول 
 والمنفرد رفض أهلية أي عميل لسياسة الحماية من الرصيد

السلبي؛ بما يلي
 

 ١( استبعاد وشطب أي نشاط تداول ذو صلة من أي عميل 
 يتالعب أو يحاول التالعب بعمل سياسة الحماية من الرصيد

 السلبي، أو يخالف هذه الشروط و/أو اتفاقية العميل و/أو أي من
 السياسات والشروط األخرى لشركة هانتيك الواردة على موقع

.هانتيك اإللكتروني

 ٢( ال تتحمل هانتيك تحت أي ظرف من الظروف أي مسؤولية 
.عن أي عواقب ناجمة عن أي إلغاء للتعديل أو رفضه

 
 ٣ (تحتفظ هانتيك بالحق في أن تقوم، وفًقا لتقديرها المعقول

 والمنفرد، بالتوقف عن تقديم سياسة الحماية من الرصيد السلبي
.هذه ألي عميل في أي وقت ودون إخطار مسبق

 ٤( تحتفظ هانتيك بالحق في تغيير أو تعديل أو إنهاء سياسة
 الحماية من الرصيد السلبي أو أي جانب منها في أي وقت. سيتم

 توجيه إخطار مسبق بشأن أي تغييرات من هذا القبيل إلى العمالء،
 وستقوم هانتيك بنشر أي تغييرات من هذا القبيل على موقعها
 اإللكتروني و/أو الشروط واألحكام. ومن المستحسن أن بفوم

 العمالء المؤهلين لسياسة الحماية من الرصيد السلبي بمراجعة هذه
 الشروط واألحكام على موقع هانتيك اإللكتروني بشكل منتظم.

 ويرجى العلم بأن جميع العمالء المؤهلين يقبلون ويوافقون على
.االلتزام بأي تغييرات و/أو تعديالت من هذا القبيل

 ٥ ( سيتم إلغاء سياسة الحماية من الرصيد السلبي وإلغاء تفعيل 
 سياسة الحماية من الرصيد السلبي في حالة وجود أي إشارة أو

 شك، وفًقا لتقدير  هانتيك المطلق والمنفرد، بحدوث أي شكل من
  أشكال المراجحة )بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر
 الربح الخالي من المخاطرة( أو إساءة االستخدام  )بما في ذلك
 على سبيل المثال وليس الحصر أنماط نشاط التداول للمشارك
 والتي تشير إلى أن المشارك ال يهدف إال لالستفادة مالًيا من

 التعديل دون أن يكون مهتًما اهتماًما حقيقًيا بالتداول في األسواق
 و/أو تحمل مخاطر السوق(، أو االحتيال أو التالعب أو مراجحة

 االسترداد النقدي المرتبطة بالتعديل أو غير ذلك من أشكال الخداع
.أو االحتيال

 وفي هذه الظروف، تحتفظ شركة هانتيك بالحق في أن تقوم، 
 وفًقا لتقديرها المطلق والمنفرد، بإغالق/تعلق )سواء بشكل مؤقت
 أو دائم( جميع حسابات التداول الحقيقية هذه الخاصة بالعميل مع

 هانتيك وإلغاء جميع األوامر وإبطال جميع الصفقات المشبوهة
 السابقة لذلك العميل المؤهل. وفي هذه الظروف، ال تتحمل شركة

 هانتيك أي مسؤولية عن أي عواقب إللغاء التعديل، بما في ذلك
 على سبيل المثال وليس الحصر إغالق المركز )المراكز( بسبب

.تطبيق مستوى اإلغالق اإلجباري


