نشرة إرشادية صادرة عن ىيئة الوراق المالية
ممحقة باالتفاقيات التي ستعقد مع العمالء
المتعاممين في البورصات الجنبية

عزيزي المستثمر :
تيدف ىذه النشرة إلى تعريفكك بالتعامكل فكي البورصكات الجنبيكة والمخكارر المتعمقكة بكو
لذا احرص عمى قراءة ىذه النشرة بتمعن قبل إقدامك عمكى خركوة التعامكل فكي البورصكات

كرم االتفاقيككة حيككث تعككد جككزءا اليتج ك مز منيككا وذلككك تحككت رائمككة
الجنبيككة وتوقيعيككا عنككد إبك ا
برالن االتفاقية.
ما ىو التعامل في البورصات الجنبية ؟
يقصد بالتعامل في البورصيا

األجنبيي

شي ار وبييا األوراق الماليي في أي بورصي تقيا ايار

حدود المممك األردني الهاشمي  ،وتكون ااضع لجه رقابي معتمدة ف بمدانها.

قبل ان تتخذ عزيكزي المسكتثمر قكرار التعامكل فكي البورصكات االجنبيكة ال بكد من تعكرف مكا
يمي-:
-1

يحكم تعاممي بالبورصيا

األجنبيي تعميميا

تُعير بتعميميا

تعميمكات تنظكيم تعامكل

شركات الخدمات المالية في ال وراق المالية في البورصات االجنبية) الساري المفعيول

والت ال بد من ق ار تها وفهمها جيداً.

 -2عميي الت كييد ميين أن الشييرك التي تر ييل بالتعامييل ميين ا لهييا مراصي ميين قبييل هيئ ي
ورق المالي لممارس هذا النشاط.
األ ا
 -3تنظم الع ق بيني وبيين الشيرك مين اي ل اتفاقيي معيدة مسيبقاً مين قبمهيا ،والتي يجيل
ق ار تها جيداً ومناقش بنودها قبل التوقيا عميها ألنها تعتبر ممزم ل .

 -4عمي ي الت ك ييد م يين لليي ي تس ييجيل األوراق المالي ي  ،فق ييد أج يياز التعميم ييا
الادما

المالي بالبورصا

تعام ييل ش ييركا

األجنبي تسجيل االوراق المالي باسم العميل أو من اي ل

الحسييال المجمييا وهييو الحسييال الييذي يييتم ميين ا لييش التعامييل ش ي ار ً و بيع ياً ف ي البورصييا
األجنبي والمفتوح باسم الوسيط المحم لدى الوسيط االجنب ولصالح عم ئش ،مميا يعني انيش

وفي ي ح ييال تعاممي ي م ييا الش ييرك م يين اي ي ل ه ييذا الن ييوع م يين الحس ييال ف ييان التع ييام
البورصا

في ي

األجنبي ال تسجل باسم مباشرة األمير اليذي ينطيوي عميع بعيم الماياطر

منها إيقاع الحجز أو الرهن عميع الحسيال اليذي سيجم

باسيمش األوراق الماليي وهيو ميا

ينطبق أيضاً عميع أموالي الموجيودة ليدى الوسييط األجنبي ومين اي ل الوسييط المحمي

والتي ي ق ييد تك ييون عرضي ي ً ألي حج ييو از أو رهون ييا

ق ييد تطي يال ه ييذأل األمي يوال أو األوراق

المالي  ،وذل دون أي مسؤولي عمع هيئ األوراق المالي .

 -5ت كد من حصول عمع نسيا مترجمي لم ي العربيي مين أي اتفاقيي تتعميق بالتعاميل الايا
ب ف البورصا

األجنبي .

 -6عمي أن تعمم ان هنيا ماياطر إضيافي تتعميق بموضيوع التعيام
منها عمع سبيل المثال ال الحصر:

في البورصيا

األجنبيي

 مااطر إف س الوسيط الاارج .
 مااطر أسعار الصر .

 مااطر انقطاع وسائل االتصال.
 مااطر سياسي وتشريعي ااص بتم األسواق.
 -7ت كد وتحقق من كاف العمميا

واألوامر بشكل دوري.

عزيزي المستثمر :

إن صدور قانون تنظيم التعامل بالبورصات الجنبية قد منار بييئكة الو ارق الماليكة تنظكيم تعامكل

شكككركات الخكككدمات الماليكككة فكككي البورصكككات الجنبيكككة فكككي ال وراق الماليكككة حصككك ار وذلكككك لحمايكككة

المستثمرين من مخارر ىذا النوع من التعامل.

إقرار وتعيكد
باإلشارة إلع اتفاقي التعامل ف البورصا

ميا السييادة شرك ي

تنظييم تعامييل شيركا

األجنبي

الموقع مين قبمي أنيا ---------

 -------أقيير بي نن قييد اطمعيالاييدما

عميع كافي بنودهيا وعمييع تعميمييا

الماليي في األوراق الماليي في البورصيا

األجنبيي والنشيرة

اإلرشيادي الصيادرتين عين هيئي ال يوراق الماليي كمييا أ يتعهد بيااللتزام بهييا و بي ي تعيدي

تط أر عميها من قبل مجمس مفوض هيئ األوراق المالي وتوفيق أوضاع طبقاً لذل .
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