نشرة إرشادية صادرة عن ىيئة االوراق المالية
ملحقة باالتفاقيات التي ستعقد مع العمالء
المتعاملين في البورصات االجنبية
عزيزي المستثمر :
تيدف ىذه النشرة الى تعريفكك بالتعامكل فكي البورصكات االجنبيكة والمخكارر المتعلقكة بكو
لذا احرص على قراءة ىذه النشرة االرشادية بكتمعن قبكل اقكدامك علكى خركوة التعامكل فكي
كرم االتفاقيككة حيككث تعتبككر جككزءا اليتج ك كز منيككا وذلككك
البورصككات االجنبيككة وتوقيعيككا عنككد ابك ا
تحت رائلة برالن االتفاقية.

ما ىو التعامل في البورصات االجنبية ؟
يقصد بالتعامددف د البورصددا
العم

االجنبيد

شدراو وبيددو االورام الماليد عمددا االددت

األجنبي و المعا ن الثمين و ي سمو و وا

ح و المممك االر ني الهاشمي .

مالي الرى

نواعهددا و

ي بورصد تقدو الدار

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

يحكددت تعامم د بالبورصددا

االجنبي د نددانون تنظدديت التعامددف د البورصددا

األجنبي د

رنت( )1لسن  7117و" تعليمات تنظكيم تعامكل شكرتات الخكدمات الماليكة فالبورصكات

االجنبية)" الساري المفعوف والت ال ب من نراوتهما و همهما جي اً.

 -7عميد التاكد مددن ان الشددرك التد تر ددل بالتعامددف مددن ال لهددا مرالصد مددن نبددف ي د
االورم المالي لممارس
ا

ذا النشاط.

 -3تنظت الع ن بين وبدين الشدرك مدن الد ف اتفانيد معد مسدبقاً مدن نبمهدا ،والتد يجدل
نراوتها جي اً ومنانش بنو ا نبف التونيو عميها النها تعتبر ممزم ل .

 -4عمي د التدك د مددن سلي د تسددجيف الممكي د  ،ق د جدداز تعميمددا
الماليد د بالبورص ددا

تعامددف شددركا

االجنبيد د تس ددجيف األورام الماليد د و األ وا

الال د ما

الماليد د و الس ددمو و

او و
العمد
مددن الد ف الحسددال المجمددو و ددو الحسددال الددذي يددتت مددن ال لددش التعامددف شدر ً
بيع داً د البورصددا األجنبي د والمفتددوب باسددت الوسدديط المحم د ل د ى الوسدديط االجنب د ولصددال
عم ش ،مما يعند اندش و د حداف تعاممد مدو الشدرك مدن الد ف دذا الندوع مدن الحسدال دان

التعددام

االجنبيد ال تسددجف باسددم مباشددر االمددر الددذي ينطددوي عمددا

د البورصددا

بعض المالاطر منها ايقاع الحجز و الر ن عما الحسال الذي تت عميش التسدجيف و دو

م ددا ينطب ددم ايضد داً عم ددا اموالد د الموج ددو لد د ى الوس دديط االجنبد د وم ددن الد د ف الوس دديط

المحم د والت د ن د تكددون عرض د ً الي د حجددو از او ر ونددا
األ وا

المالي  ،وذل

ن د تطدداف ددذ االم دواف و

ون اي مسؤولي عما ي االورام المالي .

 -5تدك من حصول عما نسال مترجمد لمةد العربيد مدن اي اتفانيد تتعمدم بالتعامدف الالدا
ب

البورصا

االجنبي .

 -6عمي ان تعمت ان ندا مالداطر اضدا ي تتعمدم بموضدوع التعدام
منها عما سبيف المثاف ال الحصر:

د البورصدا

االجنبيد

 مالاطر ا س الوسيط الالارج .
 مالاطر اسعار الصر .

 مالاطر انقطاع وسا ف االتصاف.

 مالاطر سياسي وتشريعي الاص بتم االسوام.
 -7تدك وتحقم من كا العمميا

واالوامر بشكف وري.

عزيزي المستثمر :

إن صدور قانون تنظيم التعامل بالبورصات االجنبية قد كنار بييئكة االو ارق الماليكة تنظكيم تعامكل

شككرتات الخككدمات الماليككة فككي البورصككات االجنبيككة وذلككك لحمايككة المسككتثمرين مككن مخككارر ىككذا

التعامل.

اقرار وتعيكد
باإلشار إلا اتفاني التعامف

مو السا شركد
الال ما

البورصا

االجنبي

 --------انر بدنن ن اطمع

المالي د البورصدا

المونع مدن نبمد
عما تعميما

تنظيت تعامف شركا

االجنبيد وعمدا كا د بندو االتفانيد وعمدا النشدر االرشدا ي

الصا ر عن ي االورام المالي كما اتعه بااللتزات بالتعميمدا
تطر عميها من نبف مجمس مفوض
االسككم :

ندا ---------

النا دذ و بددي تعد ي

ي األورام المالي وتو يم اوضاع طبقا لذل .
التوقيع :
التاريخ :

ند

