
 
 

 

 

 تداول عبر االنترنت اتفاقية  
 

 .  الهدف األردن فلسطين لألوراق الماليةالطرف االول : شركة  
 .   القائم بأعمال المدير العام السيد واثق جالل الدسوقي ويمثلها                

 .  المركز التجاري   – نابلسعنوانها :                
00970 9 2386119س:  فاك  00970 9 2386111تلفون:                     

 info@tjps.psبريد الكتروني:               

 
 -------------------------------------الطرف الثاني : 

 -----------------------------ة: \ويمثلها السيد               
 ص ب:                                     العنوان :                 

 فون :  تل                
 :   بريد الكتروني                

 

السيد الثاني  الطرف  تزويد  يتم  ان  على  الطرفان  السيداتفق  الثاني  الطرف  تزويد  يتم  ان  على  الطرفان  بخدمة بخدمة ----------------------------------------------------------ة:  ة:  \\اتفق 
جزء   البند  هذا  ويعتبر  ادناه  المبين  االتفاق  بموجب  االول  الطرف  من  وذلك  االنترنت  عبر  جزء  التداول  البند  هذا  ويعتبر  ادناه  المبين  االتفاق  بموجب  االول  الطرف  من  وذلك  االنترنت  عبر    التداول 

  ال يتجزأ من االتفاقية ويقرأ معها .  ال يتجزأ من االتفاقية ويقرأ معها .  
  

 2004  مسذنم 12قذاون  الوفرال  الماامةذم رقذ    عند تعارض أي بند في هذه  التتاايةذم  ذا  ذا فر  فذي :أوالا 
المقذذذذنالوس   ف/أف بنرصذذذذمف/أف قنالعذذذذد الم 2004  مسذذذذنم 13ف/أف قذذذذاون  هسوذذذذم اذذذذن  رأ" الماذذذذا  رقذذذذ   

ت بذذذ  باذذذا فذذذي تمذذذا الملع ةاذذذاع الملذذذي تلذذذدر عذذذ  المسذذذن  فالم سوذذذم فالووظاذذذم المسذذذارفم فذذذي ف سذذذ س  
 فالملع ةااع ففن ب  تما ع ى  ا م  ير  تكر  في هه  التتاايةم. نص هه  المقنالوس  فالووظامول
 

 الطرف االول : التزامات وحقوق   ثانياا:
عبر الملعا ل باوفرال  الماامةم بةعا فشرالء بخد م  الم رف المثاويبلزففد   الم رف التف قنم  ي .1

 التولروت    خال  أوظام فبر جةاع  ل نرة.
بإ خام ذذا  ذذ  خذذال   الم ذذرف المثذذاويبالابعذذم تناسذذه الوفال ذذر الملذذي يقذذنم   ذذرف التف الم لذذزم ي .2

 وظام الملدالف  عبر التولروت.
    أفمةم ففكن   رفر سلخدم فك ام باا    رف المثاويبلزففد الم الم رف التف قنم ي .3

فع ةه أ    المارفرفك ام  الا  الماسلخدم ف  انال  ع  الالعاا  فحاايم    سونت  الم رف المثاوي
 ع س اا. حافظي

  ذذ  خذذال  ف  اذذنال  عذذ  أ ذذ  فصذذحم صاةذذا التتلذذاتع   سذذونت  ذذرف المثذذاويالميكذذن    -4
 .المارفرالماسلخدم فك ام  الا المدالخل إمس ا باالعاا  الملدالف  عبر التولروت 
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فذذي تعذذديل تلذذاة  بر جةذذاع الملذذدالف  عبذذر التولروذذت ف ظ ذذر  الم ذذرف التف  بحقذذه حذذلاظ ي-5
 .ا تع ةااع المبنرصم، باا ت يلعارض  ف حلنال  

 
 ثالثاا:

 
 

 الطرف الثاني :  التزامات وحقوق  
  تانفضذذام    قذذام ت رصعذذم دةذذه فبذذدف  المرصذذن  المةذذه  الم ذرف التف   الم رف المثاوييانض   .1

 ذ   ع ةذهيسذلح    ذا  يةاذم الماتذلرفاع الملذي تذل  ع ذى حسذابه فكذل هع ى حساب قسدي   أب
  عبر التولروت، فأيم  لذارفف أخذر  الملدالف  رانم فعانتع فتكامةف فواقاع واتجم ع 

  لع قم ب ا.

رصذذسد أفرال   امةذذه  و وذذى  ذذ  المنقذذد أف  ذذا يعا مذذه  ذذ بلذذنفسر المحذذد ال  ذذرف المثذذاويالم ي لذذزم .2
فذذي رصذذسد حسذذابه مذذد   ف  عبذذر التولروذذت الملذذا رة عذذ  المبنرصذذمحسذذت تع ةاذذاع الملذذدال

الاذذ اه المذذى أيذذم  الم ذذرف التف   ذذا الملزال ذذه بلذذنفسر تاذذ  الماتذذلرفاع ففلع ذذد بعذذدم تحنفذذل
نوذاع ف  فأ  ت يجري ع ى الوا   أيذم رهص م أخر  قبل تسنفم حسابه مد  الم رف الو

  ف  ع   ف عرفم الم رف الوف  .أف حجنزالع 

الاذذ  أ ذذ   بذذأ ع ذذى الماذنر إتال ع ذذ  أف شذذا  الم ذذرف التف  يتذعرأ    ذذرف المثذذاويع ذى الم .3
بحاايذذم  الم ذذرف التف  مقذذن يقذذد تعر ذذا مالخلذذرال  فتمذذا مكذذي  الماذذرفرالماسذذلخدم أف ك اذذم 

 .في أار  فقت  اك  عا ةام  الم رف المثاوي حساب

 سذذونت عذذ  كافذذم عا ةذذاع الملذذدالف  عبذذر التولروذذت الملذذي يذذل  تناسذذهها   ذذرف المثذذاوييعلبذذر الم .4
حلذذذى مذذذن تذذذ  الاذذذلخدال  ا بتذذذكل  سذذذر   رف المثذذذاويبااذذذلخدالم ك اذذذم الماذذذرفر المخاصذذذم بذذذام

 اإوتذذذذذذا ه عسذذذذذذديأ   م  ذذذذذذرف التف ياكذذذذذذ    اأف وسذذذذذذس الماذذذذذذرفرإتال فقذذذذذذدع ك اذذذذذذم  نذذذذذذلظ . 
 .الاارة المالز م مهماالتع ى  أفتم   رف المثاويالم ينقاأف تنضسدها شرط أ   

عذذا ة عبذذر التولروذذت عذذ   عبذذر التولروذذت تع ذذى الملذذدالف إ  إشذذعار تأدسذذد إصذذرالء عا ةذذاع  .5
أ  تناسذه المعا ةذم فع ةذه  ههال التشعار فذنرالم بعذد  رف المثاوييسل   المطرف  المخد م. فإتال م  

يحلذذاا التشذذعار  فت ،بتذذأ  ف ذذا المعا ةذذم خذذال  يذذنم المعاذذل الملذذامي الم ذذرف التف  يرالصذذا
 الم ذرف التف   ذرف المثذاويالم يتذعرإمى تنيةذا الم ذرف الرخذر ففكذن    ز ذام قاونوذا  ذا مذ  

 .بأي خ أ خال  ينم المعال الملامي    إصرالء المعا ةم  ةام دلاب

بعدم إ خا  أيم أفال ر بةا أف شرالء بحسث تقل يةام هه  الوفال ر عذ    رف المثاويي لزم الم .6
 ا اام أي اا أع ى. 50 ينار أر وي، أف  100أف  فتر أ رفكي،  140

  سلندالع  د أف يقنم بلعديل أيم برال ج أفبأوه م  ينسخ أف يعس  رف المثاويع د الميل .7
يق ولن  االنترنت  التداول عبر  الوسيط كجزء من خدمة  اليوفرها  الثانيوم  أو   طرف  بتنزيل 

 تحويل برامج الخدمة من أي جهاز الكتروني إلى آخر . 
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:رابعاا   :تحديد المسؤولية ًا
اذذذنالء كاوذذذت   سذذذيفمةم أف ت،عذذذم، أيذذذم ف/أف المبنرصذذذم أف أي  ذذذ   نه ةذذذه الم ذذذرف التف  لحاذذذليت 

أف  لذذارفف   ذررخسذارة أف الملزال ذاع أف  ،اشذرة أف  سذر  ،اشذرة أف إاذلل،اأةم أف طارنذم عذذ  أيذم 
  ي:  ا ي  ولةجم  ماسلثاراليلكبدها  

  .ع ى الالعاام ا أف عدم المقدرة خد م الملدالف  عبر التولروتالالعاا   .1

أف الما،اعذذم  الماتذذلرال  أف تسذنفم أف تسذذ ة  الوفرال  الماامةذم تعذذديل أف إمءذذاء الوخ ذاء فذذي تناسذه أف  .2
 حلذذذ ت  ذذذ  قبذذذل  وذذذت ذذذ  أيذذذم طبةعذذذم كا فأيذذذم أخ ذذذاءخد ذذذم الملذذذدالف  عبذذذر التولروذذذت عبذذذر 

 الم رف المثاوي . 

الملذذأخسر فذذذي تناسذذذه أف تسذذذنفم أف تسذذذ ة  عا ةذذذاع المتذذرالء أف المبةذذذا ويذذذم فرقذذذم  امةذذذم عبذذذر وظذذذام  .3
الالالم عاندالع المعا ةم فالورباح المانزعذم فالمحقذن  ف الملنزفعذاع  في الملدالف  عبر التولروت، أف

 .فأي الالحقاقاع

 بنرصذذمالم م الوخذر  الملذي تن ذني ع ذى صذاقاع فذيالتصرال ةذذ الملزففذر أف التحلةذا  أف الوعاذا  .4
أص ذزة المكابسذنتر أف ولةجذم تتذنفه المحقذان  أف المذدخن   سذر  اذنالء  ذ  صاوذت  حلرفذي الخلذرال 

 .أاامست أخر   الماعلاد في المنظام أف أيم

 مك اذذذذذذم المسذذذذذذر أف الاذذذذذذلخدال  ا  ذذذذذذ  قبذذذذذذل قرالصذذذذذذنم المكابسذذذذذذنتر أف أي   ذذذذذذرف المثذذذذذذاويفقذذذذذذدال  الم .5
 طرف تامث.

خد ذذم صذذحم أف  نتنيةذذم أف صذذالحةم أي عا ةذذم عبذذر  ف ذذا أف قاونوةذذم أفالمنزالعذذاع حذذن   .6
 الملدالف  عبر التولروت.

  .الملي يزف ها  قد ن المخد م الرخرف   ثل الواعار الدلاا  فصحم الماع ن اع فالماحلن   .7

الم ذذرف أف وظذذام الملذذدالف  عبذذر التولروذذت مذذد   وظذذام الملذذدالف  مذذد  المبنرصذذمتع ذذل أي وظذذام   .8
 قنذذذذنالع المتذذذذ،كم أف أي وظذذذذام  خذذذذر يلع ذذذذل أفالتتلذذذذاتع  أفالمك ربذذذذاني الملةذذذذار  أف( التف 

 .المعال أف يلنقف ع  

ف س س  أي  سيفمةم قاونوةم أف إ الرفم أف  امةذم عذ  أي صاوذت  ذ  صنالوذت   بنرصمت تلحال   .9
 هه  التتاايةم.

 :خامساا 
 

عذذ  يجذذنز مكذذال الماذذرفقس  أ  ين ذذي هذذه  التتاايةذذم عذذ  طرفذذ  إشذذعار خ ذذي ت تقذذل  دتذذه  .1
 بترط الو اء كافم التملزال اع المنقديم ف سر المنقديم    الم رف المثاوي .  ا،عم أيام عال

 ه  التتاايةم فالتتاايةاع الوخر  بسنه فبس  ه ع ى المانر ن ييأ   م  رف التف  يجنز .2

فذل  الملقسذد بذأي صذزء  ذ  هذه  التتاايةذم أف التاايةذم  عذ  الم ذرف المثذاويإتال تخ ذف   ذرف المثذاويالم
. فالاذذلعاام ا الملذذدالف  عبذذر التولروذذت إمذذى خد ذذم  ذذرف المثذذاويالمففنقذذف  خذذن  ف  حسذذاب تذذدال

 فذذذذذذذذذذذذذي إداذذذذذذذذذذذذذا  أف إوجذذذذذذذذذذذذذاز سذذذذذذذذذذذذذلاريأ   م  ذذذذذذذذذذذذذرف التف فخذذذذذذذذذذذذذال  هذذذذذذذذذذذذذه  المالذذذذذذذذذذذذذرة يحذذذذذذذذذذذذذ  
 .قبل التو اءتكن  قسد الملناسه صاقم  أف تل ةم أيم 
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 : سادسا

 
 
 

 
  : ا سابعا

 
 
 

 : ثامنا

 
اونوةذذم تجذذا  الاذذلخدالم المعاذذالء مخد ذذم الملذذدالف  عبذذر ت يلحاذذل المارفذذ  الوف  أي  سذذيفمةم  امةذذم أف ق

التولروت فهن  سر  سون  ع  أي خسانر أف أ رالر واتجم ع  الالخدالم المخد م ففلحال الماسلخدم 
 فحد  فقط أي  سيفمةم واصام ع  تما. 

 
 

يقر المارفذ  المثذاوي بذأ   سذلخرصاع وظذام التولروذت الماسذلخدم مذد  الم ذرف الوف  تعلبذر بسنذم قاطعذم 
 ا يلناز  ع  حقه في الم ع  بلحم  افر  فس ا .دا
 
 

 ت  التتاا  فالملنيةا ع ى التتاايةم ينم                    ( فبلارفخ                            (
 
 

 الطرف األول
 

 الطرف الثاني
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