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   الفريق الثاني 

  :الرمز البريدي  : ص ب     عنوانه

 
  

دى مرا    ق االول شرآه مسجله ل ة   حيث ان الفري ة االوراق المالي ديها الموافق  قب الشرآات وهيئ ال الوساطة   ول ه لممارسة أعم ات الالزم
  وتداول عمالئها من خالل نظام التداول االلكتروني عبر االنترنت المالية

ان   في بورصة بيعًا وشراءًا في االوراق الماليةثاني يرغب بالتعامل وحيث ان الفريق ال ا من خالل االنترنت     عم اق     الكتروني م االتف د ت فق
  : بين الفريقين على ما يلي 

 
  

  
  :التزامات الشرآة 
  

ر االنترنت من خالل ا          ) :  1 (  المادة ي عب داول االلكترون ة الت ل بخدم الفريق االول    يقوم الفربق االول يتزويد العمي امج الخاص ب لبرن
  . والمستخدم لغايات التداول عبر االنترنت 

  
ذلك       همن خالل تعريف يلتزم الفريق االول بتخصيص رقم مرجعي للفريق الثاني لديه  ) : 2(  المادة ة والتعليمات الخاصة ب حسب االنظم

  من قبل الشرآة لصالحة للفريق الثاني لعائدةا عمليات التداول باالوراق المالية بحيث يتم اعتماد هذا الرقم في جميع
  

ادة داول     :   ) 3 ( الم امج الخاص بالت تخدامه البرن ه الس رور خاصه ب ة م تخدم وآلم م مس اني بإس ق الث د الفري ق االول بتزوي وم الفري يق
  . االلكتروني عبر االنترنت

   
ع بالن  االسباب ، يلتزم الفريق االول بإدخ للفريق الثاني ألي سبب من في حال عدم توفر الخدمة:   ) 4 ( المادة ة ياال  أوامر الشراء والبي  ب

ان لسنة         عنه  لثاني بناًء على التفاويض الصادرةعن الفريق ا ة في بورصة عم داول األوراق المالي بما يتفق وتعليمات ت
  .آما يلتزم الفريق االول باالحتفاظ بهذه التفاويض ،2004

  
ه      ق االول في حال يلتزم الفري:   ) 5 ( المادة ديل تصميمه او التطوير علي ابالغ   استبدال البرنامج الخاص بالتداول عبر االنترنت او تع ب

د       بهذه التعديالت قبل تفعيلها الفريق الثاني ة استخدام النظام الجدي ى آيفي وذلك بوقت آافي ليتسنى للفريق الثاني التعرف عل
  .لموافقات الالزمة وفقا لتعليمات التداول عبر االنترنت في بورصة عمانوذلك بعد حصول الفريق االول على ا ومخاطره

  
ادة ايير  :   ) 6 ( الم ر مع رارات الصادرة بمقتضاه، وتعتب ات والق ة والتعليم ة واألنظم انون األوراق المالي ام ق ق االول  بأحك زم الفري يلت

ق االول  عليها السلوك المهني وتعليمات التداول عبر االنترنت وأية تعديالت تطرأ  ذه    والتي يخضع لها الفري جزءا من ه
  .  االتفاقية

  



 
 

ادة ق االول:   ) 7 ( الم زم الفري أن  يلت دمب ة الال  يق اعدة الفني ي والمس دعم التقن اخ  ال ط الس وفير الخ ا وت ة لعمالئه -6-5692428(ن  زم
 .خالل ساعات عملها الرسمية ) 00962

  
ة     يتحمل الفريق االول آامل :   ) 8 ( المادة ة المترتب ة والمالي اني          المسؤولية القانوني ق الث ه بحساب الفري ة تصرفه أو تعامل ه في حال علي

ًا بتفاصيل    اني خطي ق الث إعالم الفري ق االول ب زم الفري ا ويلت ه ، آم ه ل اويض الممنوح ه والتف ذه االتفاقي الف ه بشكل يخ
  .عمليات البيع والشراء المنفذتان لحساب الفريق الثاني 

  
ة   يقوم الفريق االول بتعريف الفريق الثاني على:   ) 9 ( المادة داع االوراق المالي وان الفري    نظام مرآز اي ين في    وتثبيت عن اني المب ق الث

 .ويقر الفريق الثاني بصحة إشعار تعريفه على النظام المذآور حتى في حالة عدم توقيعه على هذا االشعار  هذه االتفاقية
  

ين  يتق  )  : 10 (  المادة اضى الفريق االول من الفريق الثاني عمولة مقابل التداول وبدل لقاء تقديم خدمة التداول عبر االنترنت آما هو مب
  . المرفق باالتفاقية )1(رقم  في ملحق البدالت

  
 

اهو  ي الفريق الثاني الستخدام برنامج التداول االلكتروني ف الول توفر الحد االدنى من االهليةيشترط الفريق ا  )  : 11 (  المادة      حسب م
  .باالتفاقية رفقوالم الشروط الواجب توفرها في العميلب والخاص) 2(رقم موضح في ملحق                    

  
  
  

ع والشراء      ق الثاني بتسديد المبالغ المترصدة يتعهد الفري:   ) 12 ( المادة ات البي انون االوراق   عن عملي ك حسب ق ة وتعليمات    وذل المالي
اني وا   يفوض الفريق االول بإجراء المقاصةآما و،  التداول لالوراق المالية ق الث ه في اي حساب    بين حقوق الفري لتزامات

ودة الغ موج ة أو مب ويض    اخر أو وديع الطعن بصحة التف ه ب اني حق قط الطرف الث ويض خطي ويس ه ألي تف دون حاج
  .أوالرجوع عنه 

  
  

ة                 : ) 13 ( المادة ي تحيط باستخدام خدم ان المخاطر الت ى بي ة وعل ة بالخدم ى التشريعات ذات العالق ع عل ه اطل اني بأن يقر الفريق الث
ق االول وخطة الطوار  ل الفري ن قب دة م ة المع رة التوعي ى نش ة وعل ق باالتفاقي ر اإلنترنت المرف داول عب ر  ءىالت ، ويق

  اي بما في ذلك وتحمله المسؤولية آاملة نتيجة الستخدام الخدمةبمعرفته وإدراآه التام لكافة المخاطر وقبوله لها 
  -:مما يلي                

   
ة أخطاء                -أ  ذه األوامر وأي اء ه ديل وإلغ د تع ع وعن د ادخال أوامر الشراء والبي اني عن األخطاء المرتكبة من قبل الفريق الث

  .أخرى
  .تخدامها من قبل الغيرأو اس/فقدان الفريق الثاني السم المستخدم وآلمة المرور و  - ب 
ل         - ج  ن قب تخدم م امج المس اني للبرن ق الث ة الفري وب وأنظم ة حاس دم موائم ة ع ق االولإمكاني ر   الفري داول عب ات الت لغاي

  .اإلنترنت
 .أي أفعال أو أحداث تقع نتيجة سوء استخدام الفريق الثاني للبرنامج  -د 

  
  

رويج أو توصيات      :   ) 14 ( المادة ر ت ر اإلنترنت ال تعتب يقر الفريق الثاني بأن المعلومات التي حصل عليها آجزء من خدمة التداول عب
  .لشراء أو بيع أية أوراق مالية، وعمليات الشراء والبيع التي يقوم بها هي على مسؤوليته وحده

  
  .منوي بيعها لحسابهيلتزم الفريق الثاني بتوفر األوراق المالية ال:   ) 15 ( المادة

  
ا               :   ) 16 ( المادة دالت المتفق عليه ى العموالت والب ابه إضافة إل وي شراءها لحس ة المن وفير ثمن األوراق المالي اني بت ق الث يلتزم الفري

  .والناتجة عن التداول عبر االنترنت
  

  .ويقر بعدم تزويده ألي طرف ثالث  ميقر الفريق الثاني انه قد استلم آلمة المرور واسم المستخد -أ:   ) 17 ( المادة

  التزامات العميل



 
 

ه أن       الفريق الثانييكون  -ب   ة المرور وعلي ا   مسؤوًال دون سواه عن استخدام وحماية اسم المستخدم وآلم  يحافظ عليهم
  .الفريق االول دون أية مسؤولية أيًا آان نوعها على 

ور إذا    الفريق االولأن يشعر  الفريق الثانيعلى  -ج   ى الف أن اسم المستخدم و     خطيًا عل م أو شك ب د    /عل ة المرور ق أو آلم
ك لكي        ا، وذل ابه من خاللهم ه لحس وم  سرقا أو فقدا أو إذا تم أي دخول غير مصرح ب ق االول  يق ة حساب    الفري بحماي

  .في أسرع وقت ممكن الفريق الثاني
  

د  الفريق الثانييعلم :   ) 18 ( المادة ى         أن البرنامج الخاص المستخدم لغايات الت ه يقتصر عل ك للشرآة وأن حق ر اإلنترنت هو مل اول عب
امج خارج     الفريق الثانياستخدام البرنامج لغايات التداول وال يعتبر استخدامه تملكًا للبرنامج، ويتعهد  بعدم استخدام البرن

  .إطار شروط وأحكام هذه االتفاقية وعدم العبث بمحتويات البرنامج بأي شكل من األشكال
  
  
  

ًا للبورصة         الفريق الثانييعلم :   ) 19 ( المادة ر اإلنترنت ملك داول عب ة الت أن معلومات التداول الحية التي يحصل عليها آجزء من خدم
ا و  /وأن حقه يقتصر على استخدام المعلومات لغايات التداول وال يحق له توزيع المعلومات و ادة توزيعه أو نشرها  /أو إع

د  أو بثها بأي شكل من األشكال، و/و اني  يتعه ق الث ذه           الفري ام ه ذه المعلومات خارج إطار شروط وأحك دم استخدام ه بع
  .االتفاقية

  
رارات الصادرة بمقتضاه، وبشكل خاص        الفريق الثانييلتزم  -أ:   ) 20 ( المادة بأحكام قانون األوراق المالية واألنظمة والتعليمات والق

  .صة ذات العالقة بالخدمةاألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن البور
  .المسؤولية القانونية آاملة عن المخالفات المرتكبة من قبله الفريق الثانييتحمل  -ب
 

  احكام عامة
  

ا خالل اسبوع     ما لم يبدي تعتبر آشوفات الحساب المرسلة الى العميل صحيحة:   ) 21 ( المادة ا خطي اريخ    العميل اعتراضه عليه  من ت
  .تبليغه حسب االصول

  
ريق :   ) 22 ( لمادةا زم  ادون أن يكون  ينيحق للف ان األسباب   ينمل اء  ببي ه      انه اء مدت ل انته د قب ذا العق ل اسبوعين     ه وأن  باشعار خطي قب

   .من الفريق الثاني تسديد المبالغ التي يكون الفريق الثاني مدينا بها  الفريق االول  يطلب
  

ة مالحق   عدة صفحات   تتكون من حيث ان  االتفاقية:   ) 23 ( المادة إن ت  واربع رة       ف ى الصفحة االخي ا عل ل اطرافه ا من قب ر  ي وقيعه عتب
ع   من صفحاتها الثاني الطعن بعدم توقيع أي صفحة وال يحق للفريق  لى جميع صفحاتهعتوقيعًا  ويقر بانه اطلع على جمي

  .  رفقة باالتفاقيةمالمالحق ال
  

ا   تفاقيةاال قر الفريق الثاني انه قرأي:   ) 24 ( المادة وانه  فهمها واستوعبها بشكل واضح ووافق على محتوياتها ويلتزم بما ورد بها التزام
  . ال رجوع عنه 

  
ر            -أ:   ) 25 ( المادة ًا حال تغيي ق اآلخر خطي ق بإشعار الفري زم آل فري ة، ويلت توجه المراسالت إلى العناوين المذآورة في هذه االتفاقي

  .هذا الفريق مسؤولية أي تبليغ يتم على عنوانه السابق عنوانه، وبخالف ذلك يتحمل
  .   يوافق الفريقان على تبادل واستالم آافة الوثائق والمراسالت والمعلومات الكترونيًا ويكون ذلك ملزمًا لهما -ب

إن     ) :   26(  ةالماد انوني ف ود       إذا تبين في أي وقت أن بند أو أآثر من بنود هذه االتفاقية يخالف حكم ق اقي بن د ال يبطل ب ذا البن بطالن ه
  .االتفاقية وتبقى هذه االتفاقية سارية المفعول

  
  .....................تكون مدة هذه االتفاقية :   ) 27 ( المادة



 
 

ادة  رارات ا  ) :28(الم ات والق ة والتعليم ة واالنظم انون االوراق المالي ي ق ا ورد ف ع م ة م ذه االتفاقي ي ه د ف ارض اي بن د تع رة لصادعن

 .بمقتضاه فال يعمل به و تبقى االتفاقية سارية المفعول 

ادة ة              ) :29(الم دمات المقدم ة والخ ذه االتفاقي ل به ر يتص اي ام اني ب ق الث ق االول والفري ين الفري الف ب زاع او خ ه ن وء اي ال نش بح

ان        ،بموجبها ة عم ة بداي ار محكم ى اعتب ريقين عل د اتفق الف دل  (فق ذلك     هي المختصة مكا  ) قصر الع النظر والفصل ب ا ب ني

 .النزاع

   :آالتالي واربعة مالحق بما فيها هذا البند بندا وثالثون ةتتكون هذه االتفاقية من مقدم:   ) 30 ( المادة
 البدالت -)1(ملحق رقم  -
 الشروط الواجب توفرها في العميل -)2(ملحق رقم  -
  خطة الطوارئ -)3(ملحق رقم  -
 ربيان افصاح المخاط -)4(ملحق رقم  -
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