
 
 

وط واألحكام   قابل للسحبال الهامش المتاحعرض  - ال��

 مقدمة. أ

ي الممل�ة األردن�ة  JSCد االردن مرخصة ومنظمة من قبل هيئة األوراق المال�ة األردن�ة (�. هانت�ك ماركيتس ل�ميت 1
) �ن

خ�ص:  كة" أو "هانت�ك").  51905الهاشم�ة. رقم ال��  (�شار إليها ف�ما بعد باسم "ال��

القابل   الهامش المتاحعرض  (المشار إل�ه ف�ما ��ي باسم " القابل للسحب  الهامش المتاحعرض نظام . س�كون  2

كة ") المقدم من WCO" أو "للسحب  ن فقط و�تم تقد�مه وفًقا لتقدير �� كة هانت�ك متاًحا للعمالء المؤهلني هانت�ك  ��

وط و األحكام")   وط الواردة هنا ("ال��  وحدها ، وفًقا لل��
  

وط األهل�ة   ب. ��

وط وس�اسات العمل األخرى ، ودون المساس بها ، فإن1   الهامش المتاحعرض  . مع مراعاة اتفاق�ة العم�ل وجميع ��

 متاحالقابل للسحب 
�
ي األقسام  ستوفوا معاي�ي األهل�ة إلعمالء هانت�ك الذين  ا

("العمالء المؤهلون") كما هو موضح �ن

 التال�ة. 

ن واّالخر  عرض . 2 ن الحني حسابا  قومون بفتح  القابل للسحب للعمالء الذين � الهامش المتاحو�مكن أن تقدم هانت�ك بني

 �حق�ق
�
ن العم�ل المؤهل و هانت�ك. قد تتم إحالإ، ح�ث تكون  مع هانت�ك   ا ة هؤالء  تفاق�ة العم�ل سار�ة المفعول بني

و�ج�ة و/أو   ي س�اق بعض العروض ال��
العمالء إ� هانت�ك ع�� بعض مواقع ال��ب و/أو مواقع الشبكات االجتماع�ة �ن

ي قد تج��ــها هانت�ك من وقت آلخر ع� مواقع ال��ب المحددة و/أو مواقع الشبكات   االستطالعات المحددة الى�

 االجتماع�ة. 

 3 
ً
ي بلد إقامتهم �. إبرام عقود ملزمة قانون

ن السار�ة �ن ي عرض   فقط األشخاص الذين �مكنهما بموجب القوانني
المشاركة �ن

ي عرض  الهامش المتاح
القابل للسحب لألشخاص الذين تقل   الهامش المتاحالقابل للسحب , ال ُ�سمح بالمشاركة �ن

ي بلد  18أعمارهم عن 
ي �ن

 إقامتهم.  عاًما أو تحت السن القانوين

ي عرض  4
القابل للسحب . إذا كانت ب�انات التسج�ل  الهامش المتاحال �سمح بمشاركة الوسطاء/األطراف ذات الصلة �ن

ي عرض 
القابل للسحب  تتوافق مع معلومات التسج�ل و/أو التداول ،  الهامش المتاحو/أو التداول الخاصة بالمشارك �ن

ي ذلك ع� سب�ل المثال عنوان 
القابل للسحب ، تحتفظ  هانت�ك بالحق   الهامش المتاحمشارك آخر ف�عرض ل  IPبما �ن

وفًقا لتقديرها المطلق العتبار هذە المطابقة سبًبا للتنح�ة الفوري. ألغراض هذە االتفاق�ة، "الوسطاء/األطراف   منفردة

وط واألحكام ، ما لم �قتض الس�اق خالف ذلك ،  ي هذە ال��
ن أي  مما ذات الصلة" ، عند استخدامه �ن ي تضمني �عىن

ي عرض 
ي ذلك ، ع� سب�ل المثال:   الهامش المتاحشخص أو ك�ان له عالقة مع أي مشارك �ن

 القابل للسحب ، بما �ن

 أ.أفراد األ�ة ، مثل األخوة واألخوات واألزواج واألسالف واألحفاد. 

 



 
 

ي عرض أي مشار  ب. شخص , ك�ان أو 
أو غ�ي مبا�� من خالل وس�ط  ، �شكل مبا��  القابل للسحب الهامش المتاحك �ن

،  أو  يتحكم �شكل مبا�� أو غ�ي مبا�� ، من خالل وس�ط واحد  أو أوأ��� ، كة مع أي مشارك  أ��� أو �خضع لس�طرة مش��

ي 
ن  القابل للسحب  الهامش المتاحعرض �ن ي ذلك المصطلحني

؛ ألغراض هذا التع��ف ، فإن مصطلح الس�طرة (بما �ن

ي 
كة مع") ، كما هو مستخدم ف�ما يتعلق بأي مشارك �ن الهامش  عرض "خاضع للس�طرة" و "تحت الس�طرة المش��

ي الح�ازة ، �شكل مبا�� القابل للسحب  المتاح . من خالل وس�ط واحد  أو  ، �عىن � توج�ه أو  القدرة ع ,أ���  أو  غ�ي مبا��

ي لها حق   ي اتجاە س�اسات اإلدارة لذلك الشخص أو ال��ان ، سواء من خالل مل��ة األوراق المال�ة الى�
التسبب �ن

 التص��ت أو غ�ي ذلك. 

 

ن بأي شكل من األشكال مع هانت�ك و/أو مع مواقع ال��ب و/أو مواقع الشبكات االجتماع�ة  ج. األشخاص المرتبطني

ي قد يتم �ش  و�ج�ة و/أو المسابقات و/أو    ,غ�ل هانت�ك عليها من وقت آلخرالمحددة الى� بعض العروض ال��

ي س�اق الوصول إ� منظمة عرض 
القابل للسحب ، غ�ي مسم�ح لهم   الهامش المتاحاالستطالعات المحددة ، �ن

ي العرض. 
 بالمشاركة �ن

 معاي�ي األهل�ة . ج

ن ، الذين �ستوفون المعاي�ي المنصوص عليها هنا ، الحصول ع� 1 تداول �ساوي   الهامش المتاح. �مكن للعمالء المؤهلني

. ل 5000٪ من مبلغ اإل�داع األو�ي أو مبلغ إعادة اإل�داع ، بحد أق�  100 ، �حتاج   �داعالحساب باال تفع�ل دوالر أم���ي

ن إ� إ�مال طلب ال وطة عم�ل ، واجت�از إجراءات التحقق والموافقة جميع العمالء المؤهلني كة هانت�ك  الم�� الخاصة ���

ة التسج�ل و��داع ما ال �قل عن   دوالًرا أم��كً�ا نقًدا حق�قً�ا كإ�داع أو�ي أو إعادة إ�داع.  250بنجاح خالل ف��

ن والعمالء   الهامش المتاح. ينطبق عرض 2 ن والجدد. العمالء الحاليني الجدد  القابل للسحب  ع� عمالء هانت�ك الحاليني

وط التأه�ل ي عرض  الذين حققوا ��
  250القابل للسحب  عند إجراء حد أدين جد�د لإل�داع يبلغ  الهامش المتاحلتل��

ي حساب تداول تم إ�شاؤە حديًثا. 
 دوالًرا �ن

ي الفلسطين�ة ودول  صالح فق  الهامش المتاح . عرض سحب 3
ط للعمالء من الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة وم� واألرا�ن

 . ي  مجلس التعاون الخل���

ن بامتالك حساب تداول واحد  فقط ل�ل عنوان 4 بالتسج�ل ا��� من  واحد. ال ُ�سمح  IP. ُ�سمح لجميع العمالء المؤهلني

ابات تداول متعددة بنفس التفاص�ل الشخص�ة.  ذات الصلة وال يتم �سج�ل حس  IPأو عناو�ن  IPمن نفس عنوان  مرة

ي اتخاذ قرار منفرد �شأن ما إذا كان العم�ل (العمالء) قد اتبعوا ذلك أم ال. 
 تحتفظ هانت�ك بالحق �ن

 

وط محددة  -د �� 

ن وفًقا   الهامش المتاحال �مكن تح��ل عرض  .1 القابل للسحب  المطبق ع� حسابات التداول للعمالء المؤهلني

ن حسابات التداول الحق�ق�ة األخرى مع هانت�ك.   للقواعد المنصوص عليها هنا ، بني



 
 

 القابل للسحب.  الهامش المتاحبحد أق� لحسابات تداول عرض   500:1. سيتم تقد�م رافعة مال�ة  2

دوالر أم���ي ، بغض النظر عن  5000الذي �مكن تطب�قه ع� أي حساب تداول هو   المتاحلهامش . الحد األق� لال3

 حجم اإل�داع األو�ي للعم�ل المؤهل أو الودائع األخرى. 

) �ساوي ½ من حجم ا الهامش المتاح. �صبح 4 ال�داع  متاًحا للسحب بعد استكمال حجم تداول (باللوت الق�ا�ي

دوالر أم���ي  1000ا قدرە الهامش المتاحص ع� خالف ذلك. ع� سب�ل المثال ، إذا تلق�ت بالدوالر األم���ي ، ما لم ُين

 قابًال للسحب.  الهامش المتاحلوت ق�ا�ي قبل أن �صبح  500=   2/ 1000، فستحتاج إ� تداول 

اتا د و . يتم حساب عق5 ي  من اللوت الق�ا�ي نظًرا لحجم العقد  1.00 كـ  10.00والنفط كل   لمؤ��  . النسى�

ي هذا العرض ، يوافق العمالء المؤهلون ع� أن مستوى اإل�قاف لحساب التداول  6
ي عرض  . من خالل المشاركة �ن

�ن

الخاص بهم ، بدًال من  �داع قد تم تعيينه عند مستوى إ�قاف الذي �ساوي مبلغ اال القابل للسحب  الهامش المتاح

دوالر أم���ي ، لذلك سيتم الوصول إ�   1000بق�مة   األ�داعف بالنسبة المئ��ة. ع� سب�ل المثال ، يتم مستوى اإل�قا

.  1000رص�د الحساب إ� مستوى التوقف بمجرد أن ينخفض   دوالر أم���ي

وط العامة  -هـ  ال��

القابل للسحب  إ�   الهامش المتاحساعة قبل إضافة عرض  24ير�� مالحظة أنه قد �ستغرق األمر ما �صل إ� . 1

ي  مؤهل العم�ل الحساب 
  بجميع المعاي�ي المنصوص عليها هنا. الذي �ستو�ن

ممنوحة  ال ال�داعات.أي سحب لألموال من حسابات الحق�قة للعم�ل المؤهل لدى هانت�ك سيؤدي إ� إزالة جميع ا2

ي ذلك ، ع� سب�ل المثال : عرض 
 القابل للسحب   الهامش المتاحمسبًقا بما �ن

ن حسابات التداول مع 3 ع� أنها عمل�ات سحب لألموال ف�ما يتعلق   هانت�ك. سيتم التعامل مع التح��الت الداخل�ة بني

ي للعم�ل المؤهل الذي �حمل  أرصدةب
  الهامش المتاحالتداول. سيؤدي التح��ل الداخ�ي لألموال من الحساب الحق���

 االعتماد ءإ� إلغا 

  الهامش المتاح يوًما) سيتم حذف عرض  90. أي حساب تداول �عت�� غ�ي �شط (ال يوجد �شاط تداول أل��� من 4

 القابل للسحب  

.  . ال �مكن تح��ل أرصدة التداول5 ن ن أو من حسابات التداول الحق�ق�ة لعمالء هانت�ك المؤهلني  �شكل منفصل بني

 . تحتفظ هانت�ك بالحق ، وفًقا لتقديرها المنفرد والمعقول: 6

ي عرض    
 القابل للسحب الهامش المتاحأ. لرفض �سج�ل أي مشارك �ن

ي عرض  ا ب. الستبعاد و�زالة أي �شاط تجاري ذ   
القابل للسحب والذي يتالعب   الهامش المتاحصلة من أي مشارك �ن

وط ،   القابل للسحب، الهامش المتاحأو �حاول العبث بتشغ�ل عرض   اتفاق�ة العم�ل و/أو أي من  او أو ينتهك هذە ال��

وط وس�اسات هانت�ك المنصوص عليها ع� موقع هانت�ك  �� www.hmarkets.com  

ي ذلك ، ع�  �داعلن تكون هانت�ك تحت أي ظرف من الظروف مسؤولة عن أي عواقب ألي إلغاء أو رفض لال  
، بما �ن

 اال�قاف. مستوى سب�ل المثال ، إغالق األوامر عن ط��ق 

http://www.hmarkets.com/


 
 

ي 7
القابل للسحب  ألي من   الهامش المتاح التوقف عن عرض . تحتفظ هانت�ك بالحق ، وفًقا لتقديرها المعقول ، �ن

 عمالئها ، دون الحاجة إ� توضيح األسباب. 

ي ذلك. ير�� إرسال طلبك ع�    الهامش المتاح. �جوز للعمالء اال�سحاب من عرض 8
القابل للسحب  مى� رغبوا �ن

 : ي التا�ي
وين �د اإلل��� ي بمعالجة طلبك و�بالغك وفًقا   info-jo@hmarkets.comعنوان ال�� وس�قوم القسم المعىن

 لذلك. 

ي تغي�ي أو تعد�ل أو إنهاء عرض 9
ي   القابل للسحب أو أي جانب منه الهامش المتاح. تحتفظ هانت�ك بالحق �ن

أي وقت.   �ن

ات من هذا القب�ل ع� موقعها   ات للعمالء وستقوم هانت�ك بن�� أي تغي�ي سيتم إرسال إشعار مسبق بهذە التغي�ي

www.hmarkets.com ي عرض
وط   الهامش المتاح . يو� بأن يراجع المشاركون �ن القابل للسحب  هذە ال��

ي بانتظام. ير�� مالحظة أ 
وين ي عرض واألحكام ع� موقع هانت�ك اإلل���

القابل للسحب  الهامش المتاحن المشاركة �ن

ات من هذا القب�ل.  ام بأي تعد�الت و/أو تعد�الت و/أو تغي�ي ن  وموافقة ع� االل��
ً

 �شكل قبوال

ي ذلك ع� سب�ل المثال  10
. أي إشارة أو شك ، وفًقا لتقدير هانت�ك وحدها ، �شأن أي شكل من أشكال المراجحة (بما �ن

ي ذلك ع� سب�ل المثال ال الح� ، أنماط النشاط التجاري اإلستفادة من الفوائد  ال الح� 
) ، و�ساءة االستخدام (بما �ن

 من 
�
ي �ش�ي إ� أن المشارك يهدف فقط إ� االستفادة مال�ا دون االهتمام حًقا   المضاف  الهامش المتاحللمشارك الى�

ي األسواق و/أو الم
داد النقود المرتبطة  بالسوق) ، أو اال  ضار�ةبالتداول �ن حت�ال،أو التالعب،أو المراجحة المتعلقة باس��

ي جميع عمل�ات التداول المعتمدة سابًقا   الهامش المتاحب
أو أي أشكال أخرى من النشاط الخادع أو االحت�ا�ي ، سوف تل�ن

فذة و/أو األر�اح أو  ارصدة حسابات التداول الحق�ق�ة للعم�ل المؤهل مع هانت�ك و/أو أي وجميع المعامالت المنو 

ي إغالق/تعليق(إما   هانت�ك خسائر 
ي هذە الظروف ، تحتفظ هانت�ك بالحق ، وفًقا لتقديرها الخاص ، �ن

المتحققة فيها. �ن

ي للعم�ل المؤهل مع هانت�ك ، و�لغاء جميع االوامر و�لغاء جميع أر�اح . 
 مؤقًتا أو دائًما) كل حسابات التداول الحق���

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


