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)األردن(  مجموعة Equiti المحــدودة  قبــل  مــن  ُمقّدمــة  االلكترونــي  الموقــع  علــى  الظاهــرة  الخدمــات 
وشــركة Equiti Capital UK المحــدودة

مجموعة Equiti المحــدودة )األردن( هــي اســم تجــاري مســجل فــي األردن )رقــم التســجيل 50248(، وهــي 
مفوضــة ومرخصــة مــن قبــل هيئــة األوراق الماليــة األردنيــة بعنوانهــا المســجل فــي بوليفــارد العبدلــي – 

بنايــة رقــم 23 – شــارع ســليمان النابلســي – مجمــع جوبــا - الطابــق الثانــي – عمــان – االردن.

Equiti Capital UK المحــدودة )رقــم تســجيل الشــركة: 07216039( مفوضــة ومرخصــة مــن قبــل هيئــة الرقابــة 
 EC2A ،الماليــة البريطانيــة )رقــم مرجــع الشــركة: 528328(، بعنوانهــا المســجل فــي 69 شــارع ولســن، لنــدن

2BB، المملكــة المتحــدة.

التعامالت باستخدام البطاقة تتم معالجتها من قبل Equiti Capital UK المحدودة.

إجراءات سياسة تضارب المصالح

مقدمة 
مــن المهــم تحديــد وإدارة تضــارب المصالــح بشــكل فعــال التــي تنشــأ أو قــد تنشــأ فــي ســياق تقديــم 
الخدمــات واالســتمرار فــي أنشــطة التــداول، حيــث وجودهــا قــد يــؤدي إلــى أضــرار جوهرية لمصالــح العميل. 

تحــدد هــذه الوثيقــة سياســة Equiti إلدارة تضــارب المصالــح.

تنتهــز Equiti هــذه الفرصــة الختبــار السياســات واإلجــراءات المطبقة لضمان فعاليتهــا ومدى ومالءمتها 
وقدرتهــا علــى معالجــة األمــور بطريقــة تتناســب مــع حجــم وتعقيــد أعمالهــا. حيــث ســيتم مراجعــة كل مــن 

السياســات وســجل تضــارب المصالــح ســنويًا علــى األقل.

ال تهــدف هــذه الوثيقــة لتحديــد حقــوق أو واجبــات الغيــر وال تشــكل جــزءًا مــن أي اتفــاق تعاقــدي بيــن 
والعميــل. الشــركة 

قــد يتــم تعديــل وتحديــث هــذه السياســة عنــد حــدوث أي تغييــر جوهــري وســتتم مراجعتهــا ســنويُا علــى 
األقــل.

إذا كانــت لديــك أي شــكوك حــول كيفيــة التصــرف فــي حالــة معينــة كنــت تواجــه فيهــا تضــارب مصالــح 
فعلــي أو محتمــل، يجــب عليــك التواصــل مــع مســؤول االلتــزام.

بالرغــم مــن أهميــة التقيــد بسياســة تضــارب المصالــح مــن قبــل جميــع موظفــي Equiti، ولكنهــا تبقــى غيــر 
شــاملة، وقــد تكــون هنــاك قواعــد إضافيــة أخــرى يجــب االلتــزام بهــا مــن قبــل القــراء الذيــن هــم أعضــاء فــي 
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الجمعيــات المهنيــة بحكــم دورهــم الوظيفــي. كمــا ان الفشــل فــي اتبــاع القواعــد ســواء عــن طريــق اإلخــالل 
الصريــح أو عــدم اتبــاع إجــراءات تحديــد و تخفيــف وإدارة تضــارب المصالــح تعتبــر أيضــًا خرقــًا لعقــد العمــل، 

عندهــا ســتقوم Equiti بإتخــاذ اإلجــراءات التأديبيــة الالزمــة.

تضارب المصالح
قــد تخلــق الخدمــات المقدمــة مــن Equiti لعمالئهــا تضــارب مصالــح محتمــل تنطــوي علــى خطــر اإلضــرار 
بمصالــح عميــل أو أكثــر. تحــدد هــذه الوثيقــة احتماليــة تضــارب المصالــح واإلجــراءات والمقاييــس المتبعــة 

فــي إدارة هــذا التضــارب.

قــد يحــدث تضــارب المصالــح بيــن العميــل وبيــن  Equiti بمــا فــي ذلــك مديرهــا أو موظفيهــا أو أي شــخص 
مرتبــط بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بالشــركة أو قــد تحــدث بيــن عميليــن أو أكثــر.

التعامــل العــادل مــع العمــالء هــو مــن اساســيات قيــم شــركة Equiti حيــث لديهــا ثقافــة ضمنيــة تمكنهــا 
مــن فهــم الســلوك المقبــول مــن غيــر المقبــول. لــذا فــإن تحديــد تضــارب المصالــح وكيفيــة إدارتهــا 

والتخفيــف منهــا تعــد مركــز هــذه الثقافــة والفلســفة للشــركة.

تعريف تضارب المصالح

قد ينشأ تضارب فعلي أو محتمل عند ممارسة األنشطة والخدمات المقدمة، في مصلحة:

-Equiti )بمــا فيهــا مــن المــدراء والموظفيــن والممثليــن عنهــا أو أي شــخص مرتبــط بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر بــإدارة الشــركة(

أو

-شركائها
ومصلحــة عمالئهــا، عنــد ممارســة أنشــطتها وخدماتهــا، وتكــون منافســة بشــكل مباشــر أو غيــر 

مباشــر، ممــا قــد يؤثــر بشــكل كبيــر علــى مصالــح العميــل.
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تحديد الحاالت التي قد تنشأ عنها تضارب المصالح
تشمل الظروف التي تؤدي إلى تضارب المصالح كل الحاالت التي يوجد فيها تضارب بين:

-مصالــح Equiti أو أحــد الموظفيــن أو أشــخاص معنييــن مرتبطيــن بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 
ب Equiti و بيــن الواجــب الــذي تديــن بــه Equiti  للعميــل، أو:

-اختالف مصالح اثنين من العمالء أو أكثر، حيث أن Equiti ملتزمة بكل منهم بشكل منفصل.

قــد توثــر تضــارب المصالــح علــى العميــل بطــرق مختلفــة، ســواء كانــت شــركة Equiti تعانــي من أي خســارة 
ماليــة ويصــرف النظرعمــا إذا كانــت إجــراءات أو دوافــع الموظفيــن المعنييــن متعمــدة. يجــب علــى شــركة 
Equiti االخــذ بعيــن اإلعتبــار كحــد أدنــى لتحديــد أنــواع تضــارب المصالــح التــي تنشــأ أو قــد تنشــأ، مــا إذا 
كانــت الشــركة أو شــخص آخــر ذو صلــة )شــريك أو موظــف أو ممثــل عــن الشــركة أو مديــر أو موظــف لــدى 
الممثــل عــن الشــركة أو أي شــخص يقــدم خدمــات للشــركة أو للممثــل عنهــا بموجــب االتفــاق باالســتعانة 

بمصــادر خارجيــة( أو شــخص مرتبــط بــاإلدارة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر:

-من المرجح أن يحقق ربح مالي أو أن يتجنب خسارة مالية على حساب العميل.
-له مصلحة بالخدمة المقدمة أو الصفقات المبرمة التي أجريت ضد مصلحة العميل.

-لديه دوافع مالية او غير مالي لصالح عميل واحد )أو مجموعة عمالء( على مصالح أخرى.
-يزاول مهنة كمهنة العميل أو مشابه لها، و/أو

-يتلقــى دفــع مــن طــرف ثالــث عنــد تنفيــذ الخدمــة المقدمــة للعميــل، غيــر الرســوم/ العمــوالت 
ــي تدفــع عــادًة لهــذه الخدمــة. ــة الت العادي

التضاربات العامة
لقد حددت Equiti الظروف التالية التي قد تنشأ عنها أنواع عامة من تضارب في المصالح:

-تتخــذ الشــركة أو شــركائها أعمــال اســتثمارية ذات صلــة لعمــالء آخريــن بمــا فــي ذلــك اعمــال 
شــركائها.

أو يتعامــل  أو شــريك يحتفــظ  لــدى شــركائها، هــو مديــر  أو  الشــركة  أو موظــف فــي  -شــريك 
العميــل. عــن  نيابــة  بهــا  التعامــل  يتــم  أو  بــأي شــركة ضماناتهــا محفوظــة  أو مهتــم  بالضمانــات 

-شــريك أو موظــف فــي الشــركة، أو فــي شــركة زميلــة، يشــارك فــي إدارة شــركة تحتفــظ أو تتعامــل 
بالضمانــات نيابــًة عــن العميل.

-عنــد تأثــر تنفيــذ الصفقــات بالوحــدات أو بأســهم الصنــدوق أو الشــركة التــي ُتشــغل فيها الشــركة 
أو شــركائها منصــب المديــر أو المنفذ أو المستشــار.
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-عنــد تأثــر تنفيــذ الصفقــات بالضمانــات التــي تتعامــل بهــا الشــركة أو شــركائها أو مديــر أو موظــف 
فــي الشــركة أو لــدى شــركائها، فــي الوقــت التــي تقــوم فيــه باســتثمار او كانــت لديهــم اســتثمارات 

أو صفقــات طويلــة أو قصيــرة األمــد علــى حســاباتهم.
-عنــد مالئمــة أوامــر العميــل مــن قبــل الشــركة مــع أمــر صــادر عــن عميــل آخــر تعمــل الشــركة 

كوكيــل لــه.

مكافحة و إدارة تضارب المصالح
قامــت Equiti بتحديــد تضــارب مصالــح محتملــة والتــي قــد تنشــأ مــن خــالل أنشــطتها. ســيتم اإلفصــاح 
للعمــالء بشــكل مفصــل عــن طبيعــة و / أو مصــادر هــذا التضــارب قبــل بــدء العميــل بالعمــل لمســاعدته 

علــى اتخــاذ قــرارات مدروســة عــن الخدمــات الــذي نشــأ فيــه التضــارب.

فلــكل حالــة محتملــة لتضــارب المصالــح، قامــت Equiti بتحليــل مــا إذا كان الخطــر فعلــي أو محتمــل 
بالنســبة لعميــل أو أكثــر.

ال نســتطيع منــع نشــوء تضــارب فــي المصالــح بشــكل دائــم. فــي هــذه الحالــة، ســتحاول Equiti إدارة 
ــد اإلمــكان أو مــن خــالل إنشــاء الجــدران الصينيــة لمنــع  تضــارب المصالــح مــن خــالل فصــل المهــام عن

نقــل المعلومــات الغيــر علنيــة بيــن اإلدارات.

قد تمتنع Equiti في بعض الظروف من التعامل مع عمالء جدد.

ــات،  ــرات لنمــاذج األعمــال ألو العملي ــده أو إجــرء تغيي ــر منتجــات أو خدمــات جدي ــام Equiti بتطوي ــد قي عن
ــح. ــد مــا إذا كان مــن الممكــن أن تنشــأ عنهــا تضــارب فــي المصال ــا بتحدي ســتكون مهمــة اإلدارة العلي

ســتقوم اإلدارة العليــا بتحديــث “سياســة تضــارب المصالــح” و”ســجل تضــارب المصالــح المحتمــل” عنــد 
الضــرورة وبشــكل دوري والنظــر بشــكل رســمي فــي اســتمرار كفايــة الترتيبــات ســنويًا.

الحوافز بما في ذلك الهدايا والضيافة
لــدى  Equiti عالقــات عمــل مــع أطــراف ثالثــة والتــي قــد تكافئهــا علــى إدارتهــا وأدائهــا نقــدًا أو غيــر ذلــك 
وبالتالــي تضعــف الواجبــات االئتمانيــة لEquiti اتجــاه العميــل. يتــم تصنيــف هــذه الدفعــات علــى أنهــا 

ــال. ــد مــن التفاصيــل فــي دليــل االمتث حوافــز. تجــد المزي

قــد يــؤدي قبــول الهدايــا والضيافــة للتضــارب فــي المصالــح. ال يوجــد مبــرر فــي جميــع األحــوال علــى قبــول 
الموظف لهدية ما أو إعطاء أي هدية أو منفعة ألي شــخص كان. قد تم إنشــاء السياســات واإلجراءات 
لضمــان عــدم تقديــم أو قبــول الهدايــا أو الحوافــز مــن قبــل الموظفيــن واألشــخاص ذات صلــة وتلــك التــي 
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 تعطي انطباعًا بأن القرارات واإلجراءات المتخذة ليست محايدة.

تحــدد هــذه السياســات دليــل االلتــزام. يجــب علــى جميــع الموظفيــن العمــل وفقــًا ألعلــى معاييــر النزاهــة 
لتجنــب أي ادعــاءات متعلقــة بتضــارب المصالــح.

دعــوة  أي  تفســير  حــال  فــي  االلتــزام.  قبــل مســؤول  مــن  الضيافــة  أو  الهدايــا  االحتفــاظ بســجل  يتــم 
بهــا. االلتــزام  وإعــالم مســؤول  الدعــوة  هــذه  رفــض  مــن  البــد  أنهــا حوافــز عمــل،  علــى  باالســتضافة 

التعامل بالحساب الشخصي
يجــوز للموظفيــن القيــام بأنشــطة اســتثمارية شــخصية والتــي ال تنتهــك األحــكام والقوانيــن المطبقــة، 
وال تلهيهــم عــن مســؤولياتهم الوظيفيــة وال تخلــق مخاطــر غيــر مقبولــة لســمعة الشــركة. ويجــب علــى 
الصفقــات أن تكــون خاليــة مــن تضــارب المصالــح التجاريــة واألخالقيــة. يجــب علــى الموظفيــن عــدم 
اإلســاءة باســتخدام ملكيــة أو ســرية العميــل فــي التعامــالت الشــخصية والتأكــد مــن عــدم تضــرر العمــالء 

مــن معامالتهــم الشــخصية.

لقــد تــم إنشــاء سياســة التعامــل بالحســاب الشــخصي لضمــان االمتثــال لهــذه السياســة مــن قبــل 
األعضــاء الموظفيــن المتعامليــن بالحســابات. وهــذا يشــمل الموافقــة مــن قبــل مســؤول االلتــزام علــى 

هــذا الشــرط قبــل البــدء بالتعامــل، ويكــون صالــح لمــدة 24 ســاعة فقــط.

إن سياسة التعامل بالحسابات الشخصية في Equiti محددة في دليل االلتزام الخاص بالشركة.

العمالة واإلدارة الخارجية والمصالح التجارية
يمنــع مزاولــة أي موظــف ألي وظيفــة أخــرى مــن دون الحصــول علــى موافقــة الشــركة. ,وقــد يتــم رفــض 

هــذا الطلــب فــي بعــض الظــروف.

ال يســمح للموظفين بتعيينهم كمفوضين شــخصيين )مثل الوصاية أو اإلدارة أو التنفيذ على الحســاب 
غيــر تلــك الناجمــة عــن عالقــات أســرية( دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن مديــر العمليــات أو مــن 

مســؤول االلتــزام.

تجميع األوامر
يجــب علــى Equiti التأكــد مــن أن تجميــع األوامــر ال تضــر بمصلــة أي عميــل. لقــد تطرقــت Equiti لعــذا 

الموضــوع فــي سياســة تنفيــذ األوامــر.
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إفصاح تضارب المصالح
يجــوز ل Equiti الكشــف عــن الطبيعــة العامــة و / أو مصــادر تضــارب المصالــح المحتملــة لعمالئهــا قبــل 

البــدء بالعمــل نيابــًة عنهــم كــي يتمكنــوا مــن اتخــاذ قــرار فيمــا إذا أرادوا قبولهــا ام ال.
فــي حــال عــدم إمكانيــة تجنــب تضــارب المصالــح أو عــدم القــدرة علــى إدارتهــا، فليــس لــدى Equiti أي خيــار 

ســوى رفــض تقديــم الخدمــة المطلوبــة.

فصل المهام
هنــاك العديــد مــن المهــام الهامــة فــي إدارة االســتثمار التجــاري التــي مــن الممكــن أن ينتــج عنهــا تضــارب 

مصالــح محتمــل حيــث يتــم التخفيــف منهــا مــن خــالل فصلهــا عــن األفــراد المعنييــن فــي هــذه المهمــة.

حواجز تبادل المعلومات
تحتفــظ Equiti بالسياســات المناســبة التــي تحــدد حــاالت االســتخدام المحتمــل ل “القوائــم الداخليــة” 
و”حواجــز تبــادل المعلومــات” المعروفــة بالحواجــز الصينيــة وذلــك للحــد أو لمنــع اســتخدام المعلومــات 
الحساســة والســرية والتــي يمكــن أن تــؤدي إلــى عبــث بالســوق أو تقييــد المعامــالت أو تضــارب فــي 

المصالــح أو أي نشــاط غيــر الئــق أو غيــر أخالقــي.

تبــادل المعلومــات  المــدراء الخطــوط االئتمانيــة فعاليــة حواجــز  إلــى جانــب  يراقــب مســؤول االلتــزام 
إعــالم  ينبغــي عندهــا،  الحــدود،  المطلوبــة. قــد يضطرالموظــف فــي بعــض األحيــان أن يتخطــى هــذه 

ويتــم تســجيلها. بهــذا  االلتــزام  مســؤول 

نظام التعويضات والرقابة
تحــدد المراقبــة اإلداريــة والتعويضــات المناســبة للموظفيــن مــن قبــل اإلدارة العليــا ل Equiti حيث تعتمد 

علــى النتائــج اإلجماليــة للشــركة وليــس علــى نجــاح صفقــة معينة.

يجب استناد أجور موظفي خدمة الزبائن وموظفي المبيعات جزئيًا على المنتج التجاري.

يخضــع الموظفــون لعمليــة إشــراف وإدارة مناســبة لضمــان مــن أن Equiti لديهــا الترتيبــات الالزمــة و 
الفعالــة إلدارة تضــارب المصالــح بشــكل صحيــح.
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االحتفاظ بسجل حاالت تضارب المصالح
ــي  ــة الت ــواع الخدمــات أو األنشــطة اإلضافي ــة عــن أن ــى Equiti الحفــاظ وتحديــث ســجالت مكتوب يجــب عل
تقــوم بهــا الشــركة أو نيابــة عــن الشــركة حيــث ينتــج عــن تضــارب المصالــح أضــرار ماديــة بمصلحــة عميــل 

أو أكثــر. تحفــظ هــذه الســجالت مــن قبــل مســؤول االلتــزام مــن تاريــخ إنشــائها وبشــكل مســتمر.

اإلبالغ عن حاالت تضارب المصالح
يجب اإلبالغ فورًا عن حاالت تضارب المصالح الفعلية أو المحتملة لمسؤول االلتزام.


