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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 بنــاء زهــران بــازا , 

الــدوار الســابع,الطابق الســابع, 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.
التعامات باستخدام البطاقة تتم معالجتها من قبل Equiti Capital UK المحدودة.

األحكام
هيئة األوراق المالية األردنية
المملكة األردنية الهاشمية

الهيئة التنظيمية
باســتقالية ماليــة  تتمتــع  عــام 1997 كمؤسســة عامــة   )JSC( األردنيــة  الماليــة  تأسســت هيئــة األوراق 
وإداريــة لتطويــر وتنظيــم ومراقبــة ســوق رأس المــال األردنــي للحفــاظ علــى بيئــة اســتثمارية ســليمة وتوفر 
ــر  ــر رأس المــال وفقــًا للمعايي ــة للمســتثمرين. تتولــى هيئــة األوراق الماليــة األردنيــة مهمــة تطوي الحماي

الدوليــة لضمــان اإلنصــاف وجــذب المســتثمرين المحلييــن واألجانــب.

وقد عملت الهيئة منذ إنشــائها على تطوير وتحديث األنظمة التي تحكم ســوق رأس المال ومؤسســاته 
لضمــان مســتويات أعلــى مــن الحمايــة والشــفافية. وقامــت بإصــدار لوائــح تنظيميــة ذات الصلــة لتتمكــن 
مــن رصــد أنشــطة شــركات الخدمــات الماليــة، وتفــرض عمليــة اإلفصــاح وتســاعد المســتثمرين علــى 
اتخــاذ قــرارات اســتثمارية مدروســة. ولضمــان اإلنصــاف والســيادة واإلدارة الســليمة لســيادة القانــون، 

تقــوم هيئــة األوراق الماليــة باســتمرار بتطبيــق قانــون األوراق الماليــة وأنظمــة أخــرى ذات صلــة.

التجاريــة  العمليــات  علــى  واإلشــراف  ومراقبــة  بتنظيــم  الهيئــة  تقــوم  الســوق،  نزاهــة  علــى  وللحفــاظ 
لبورصــة عمــان، ومركــز إيــداع األوراق الماليــة، وشــركات الخدمــات الماليــة، والشــركات المســاهمة العامــة، 
وصناديــق االســتثمار، والمالييــن المعتمديــن. باإلضافــة لذلــك، تلتــزم هيئــة األوراق الماليــة بتأميــن حمايــة 
للمســتثمرين وتطويــر األســواق وفــرض عمليــة اإلفصــاح عــن المعلومــات المتعلقــة بســوق األوراق 

الماليــة.
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تهــدف الهيئــة إلــى حمايــة المســتثمرين فــي األوراق الماليــة وإلــى تطويــر التشــريعات ذات صلــة بســوق 
رأس المــال لتعزيــز الشــفافية وتنفيــذ تعليمــات اإلفصــاح. وتهــدف أيضــًا إلــى نشــر الوعــي فيمــا يتعلــق 
بثقافــة االســتثمار ومتابعــة األطــراف الخاضعــة لهــا، والتقيــد بالقانــون واللوائــح التنظيمية لتعزيز ســيادة 

القانــون.

فصل أموال العميل
ســيتم تصنيــف جميــع العمــاء بدايــًة كعمــاء تجزئــة، ونعلمهــم بذلــك عنــد فتــح الحســاب. ســتقوم 
“Equiti” بفصــل أمــوال العمــاء بشــكل كامــل، وفقــًا لقواعــد هيئــة األوراق الماليــة األردنيــة الخاصــة 
بأمــوال العميــل. تحفــظ جميــع أمــوال العميــل فــي حســابات مصرفيــة منفصلــة وال يتــم دمجهــا مــع 

أمــوال الشــركة.


