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نشرة إرشادية صادرة عن هيئة االوراق المالية 
ملحقة باالتفاقيات التي ستعقد مع العمالء  

المتعاملين في البورصات االجنبية

عزيزي المستثمر :
تهــدف هــذه النشــرة الــى تعريفــك بالتعامــل فــي البورصــات االجنبيــة  والمخاطــر المتعلقــة بــه لــذا احــرص 
علــى قــراءة هــذه النشــرة االرشــادية بتمعــن قبــل اقدامــك علــى خطــوة التعامــل فــي البورصــات االجنبيــة 

وتوقيعهــا عنــد ابــرام االتفاقيــة حيــث تعتبــر جــزءا اليتجــزأ منهــا وذلــك تحــت طائلــة بطــان االتفاقيــة.

ما هو التعامل في البورصات االجنبية ؟
يقصــد بالتعامــل فــي البورصــات االجنبيــة  شــراء وبيــع االوراق الماليــة علــى اختــاف أنواعهــا أو العمــات 
األجنبيــة أو المعــادن الثمينــة أو أي ســلع أو أدوات ماليــة أخــرى فــي أي بورصــة تقــع خــارج حــدود المملكــة 

االردنيــة الهاشــمية .

قبل ان تتخذ عزيزي المستثمر قرار التعامل في البورصات االجنبية ال بد ان تعرف ما يلي:-

يحكــم تعاملــك بالبورصــات االجنبيــة قانــون تنظيــم التعامــل فــي البورصــات األجنبيــة رقم)1( لســنة   - 1
2017  و« تعليمــات تنظيــم تعامــل شــركات الخدمــات الماليــة فالبورصــات االجنبيــة(« الســارية المفعــول 

والتــي ال بــد مــن قراءتهمــا وفهمهمــا جيــدًا.

2- عليــك التاكــد مــن ان الشــركة التــي ترغــب بالتعامــل مــن خالهــا مرخصــة مــن قبــل هيئــة االوراق الماليــة 
لممارســة هــذا النشــاط.

3- تنظــم العاقــة بينــك وبيــن الشــركة مــن خــال اتفاقيــة معــدة مســبقًا مــن قبلهــا، والتــي يجــب قراءتهــا 
جيــدًا ومناقشــة بنودهــا قبــل التوقيــع عليهــا النهــا تعتبــر ملزمــة لــك.

 4- عليــك التأكــد مــن آليــة تســجيل الملكيــة، فقــد أجــازت تعليمــات تعامــل شــركات الخدمــات الماليــة 
خــال  مــن  العمــات  أو  الســلع  أو  الماليــة  األدوات  أو  الماليــة  األوراق  تســجيل  االجنبيــة  بالبورصــات 
الحســاب المجمــع وهــو الحســاب الــذي يتــم مــن خالــه التعامــل شــراًء و بيعــًا فــي البورصــات األجنبيــة 
ــه وفــي حــال  ــي ان ــه، ممــا يعن ــح عمائ ــي ولصال ــدى الوســيط االجنب ــي ل ــوح باســم الوســيط المحل والمفت
تعاملــك مــع الشــركة مــن خــال هــذا النــوع مــن الحســاب فــان التعامــات فــي البورصــات االجنبيــة ال 
تســجل باســمك مباشــرة االمــر الــذي ينطــوي علــى بعــض المخاطــر منهــا ايقــاع الحجــز أو الرهــن علــى 
الحســاب الــذي تــم عليــه التســجيل وهــو مــا ينطبــق ايضــًا علــى اموالــك الموجــودة لــدى الوســيط االجنبــي 
ومــن خــال الوســيط المحلــي والتــي قــد تكــون عرضــًة اليــة حجــوزات او رهونــات قــد تطــال هــذه االمــوال أو 
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األدوات الماليــة، وذلــك دون اي مســؤولية علــى هيئــة االوراق الماليــة.

5- تأكــد مــن حصولــك علــى نســخة مترجمــة للغــة العربيــة مــن اي اتفاقيــة تتعلــق بالتعامــل الخــاص بــك 
فــي البورصــات االجنبيــة.

6- عليــك ان تعلــم ان هنــاك مخاطــر اضافيــة تتعلــق بموضــوع التعامــات فــي البورصــات االجنبيــة منهــا 
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

مخاطر افاس الوسيط الخارجي.
مخاطر اسعار الصرف.

مخاطر انقطاع وسائل االتصال.
مخاطر سياسية وتشريعية خاصة بتلك االسواق.

7- تأكد وتحقق من كافة العمليات واالوامر بشكل دوري.

 عزيزي المستثمر : 
  إن صــدور قانــون تنظيــم التعامــل بالبورصــات االجنبيــة قــد أنــاط بهيئــة االوراق الماليــة تنظيــم تعامــل 
شــركات الخدمــات الماليــة فــي البورصــات االجنبيــة وذلــك لحمايــة المســتثمرين  من مخاطر هــذا التعامل. 

اقرار وتعهـد

باإلشــارة إلــى اتفاقيــة التعامــل فــي البورصــات االجنبيــة  الموقعــة مــن قبلــي أنــا --------- مــع الســادة شركـــة  
-------- اقــر بأننــي قــد  اطلعــت علــى تعليمــات تنظيــم تعامــل شــركات الخدمــات الماليــة فــي البورصــات 
االجنبيــة وعلــى كافــة بنــود االتفاقيــة وعلــى النشــرة االرشــادية الصــادرة عــن هيئــة االوراق الماليــة كمــا 
اتعهــد بااللتــزام بالتعليمــات النافــذة و بــأي تعديــات قــد تطــرأ عليهــا مــن قبــل مجلــس مفوضــي هيئــة 

األوراق الماليــة وتوفيــق اوضاعــي طبقــا لذلــك.
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