
نشرة إرشادیة صادرة عن هیئة االوراق المالیة 
عمالء  الباالتفاقیات التي ستعقد مع ةملحق

االجنبیةالبورصاتفي المتعاملین

:عزیزي المستثمر 
علقـة بـه توالمخـاطر الماالجنبیـة البورصـاتفـي تهدف هذه النشرة الى تعریفـك بالتعامـل 

فـي بـتمعن قبـل اقـدامك علـى خطـوة التعامـل لذا احرص على قراءة هذه النشرة االرشادیة 
م االتفاقیــة حیــث تعتبــر جــزءا الیتجــزأ منهــا وذلــك اوتوقیعهــا عنــد ابــر االجنبیــةالبورصــات

.تحت طائلة بطالن االتفاقیة

؟االجنبیة البورصاتالتعامل في ما هو 
نواعهــا أو علــى اخــتالف أشــراء وبیــع االوراق المالیــة االجنبیــةالبورصــاتالتعامــل فــي بیقصــد 

تقـع خـارج أي بورصـةفي أخرى العمالت األجنبیة أو المعادن الثمینة أو أي سلع أو أدوات مالیة
.حدود المملكة االردنیة الهاشمیة 

ال بـد ان تعـرف مـا االجنبیـة البورصـاتفـي قـرار التعامـلقبل ان تتخذ عزیـزي المسـتثمر
-یلي:

تنظــیم التعامــل فــي البورصــات األجنبیــة االجنبیــة قــانون البورصــاتبیحكــم تعاملــك -١
البورصـات تعامـل شـركات الخـدمات المالیـة فتنظـیمتعلیمات "و٢٠١٧) لسنة ١رقم(

جیدًا.اوفهمهماالمفعول والتي ال بد من قراءتهمالساریة")االجنبیة

مرخصــة مــن قبــل هیئــة مــل مــن خاللهــااالتــي ترغــب بالتعالشــركةعلیــك التاكــد مــن ان -٢
ق المالیة لممارسة هذا النشاط.ااالور 

قبلهـااتفاقیـةالشـركة مـن خـاللتنظم العالقة بینك وبـین -٣ مـن مسـبقًا ، والتـي یجـب معـدة
الن علیها التوقیع قبل بنودها ومناقشة جیدًا تعتبر ملزمة لك.هاقراءتها



دمات تعلیمــات تعامــل شــركات الخــأجــازت ، فقــد الملكیــةعلیــك التأكــد مــن آلیــة تســجیل -٤
أو األدوات المالیــــة أو الســــلعاألوراق المالیــــة أو تســـجیلبورصــــات االجنبیــــةالمالیـــة بال
شــراًءوهــو المجمــعمــن خــالل الحســابالعمــالت  التعامــل خاللــه مــن یــتم الــذي و الحســاب

األجنبیــة البورصــات فــي والمفتــوح باســم الوســیط المحلــي لــدى الوســیط االجنبــي ولصــالح بیعــًا
عمالئه، مما یعنـي انـه وفـي حـال تعاملـك مـع الشـركة مـن خـالل هـذا النـوع مـن الحسـاب فـان 
التعــامالت فــي البورصــات االجنبیــة ال تســجل باســمك مباشــرة االمــر الــذي ینطــوي علــى 

وهـو تم علیه التسـجیللذي بعض المخاطر منها ایقاع الحجز أو الرهن على الحساب ا
ومـــن خـــالل الوســـیط الموجـــودة لـــدى الوســـیط االجنبـــيعلـــى اموالـــكایضـــًامـــا ینطبـــق 

الیـــةالمحلــي عرضـــًة تكـــون قـــد حجــوزات او رهونـــات قـــد تطـــال هـــذه االمـــوال أو والتـــي
، وذلك دون اي مسؤولیة على هیئة االوراق المالیة.األدوات المالیة

تتعلـق بالتعامـل الخـاص مـن اي اتفاقیـة مترجمـة للغـة العربیـة نسخة من حصولك على تأكد-٥
.االجنبیةالبورصاتفيبك 

االجنبیـة البورصـاتعلیك ان تعلم ان هنـاك مخـاطر اضـافیة تتعلـق بموضـوع التعـامالت فـي -٦
منها على سبیل المثال ال الحصر:

.مخاطر افالس الوسیط الخارجي
.مخاطر اسعار الصرف
ئل االتصال.مخاطر انقطاع وسا
 بتلك االسواق.خاصةمخاطر سیاسیة وتشریعیة

تأكد وتحقق من كافة العملیات واالوامر بشكل دوري.-٧

عزیزي المستثمر : 
تنظـیم تعامـل ق المالیـة هیئـة االورابقد أناطصدور قانون تنظیم التعامل بالبورصات االجنبیة ن إ

مــن مخــاطر هــذا المســتثمرین وذلــك لحمایــةیــةالبورصــات االجنبفــي شــركات الخــدمات المالیــة
التعامل. 


