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  اسم طالب الترخيص -1

 :الرئيسية بيانات الشركة  -2
 رقم التسجيل:

 تاريخ التسجيل:
 راس المال المدفوع:

 التراخيص الحالية لمشركة:
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 اسم المدير المالي:
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 الوسيط المالي لحساب الغير. o نوع الترخيص المطموب

o .الوسيط لحسابو 

o .الوسيط المعرف 

o .ادارة االستثمار 

o .أمانة االستثمار 

o .االستشارات المالية 

 -يص:عنوان طالب الترخ  -4
 . بص

 
 رقم الياتف

 
 رقم الفاكس

 
 الموقع االلكتروني

 
 البريد االلكتروني

 

 عنوان الفروع إن وجدت
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 المختصة العاممين في القسم أو الدائرةاسماء  -5
 بالبورصات االجنبيةبالتعامل 

1- .................................... 

2- .................................... 

3- .................................... 

4- ....................................  

5- ................................... 

المسمى 
 الوظيفي

 
 
 

 نموذج التوقيع رقم الياتف

 ضابط االمتثالبيانات  -6
 االسم

 
 رقم الياتف المباشر

 
 قم الفاكسر 
 
 لبريد االلكترونيا
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 تاريـخ تقديـم الطمـب 

 توقيع مقــّدم الطمــب صفة و 
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 الترخيصقائمة المستندات المطلوب إرفاقها لطلب 

 
 

 .عقد التأسيس والنظام األساسي -أ
    التعامل في البورصات مختص ب دائرة أو قسم يتضمنعمى ان  يال الييكل التنظيمي  -ب    

 .الجنبيةا
 .االجنبيةفيما يخص خدمة التعامل في البورصات  إجراءات العمل الخطية المنوي تطبيقيا -ج    

 قوم بيا لضمان الرقابة الفاعمة عمىيالتي س الرقابة الداخمية دليل امتثال يبين إجراءات -د     
 .تعاممو وتعامل عمالئو في البورصات االجنبية

إجراءات العمل الخطية إلدارة المخاطر بحيث تمكنو من التعرف عمى المخاطر الحالية أو  -ه
لية معالجتيا ومراقبتيا، عمى أن تتم مراجعة ىذه اإلجراءات المحتممة التي قد يتعرض ليا وا

 من قبمو بشكل مستمر.
اجــراءات العمــل الخطيــة لمكافحــة اســل االمــوال وتمويــل االرىــاب عمــى أن تتضــمن سياســة  -و

 قبول العميل والتعرف عميو واجراءات العناية الواجبة والمشددة المتبعة من قبمو.
 

تعيد بصحة البيانات والمعمومات المقدمة من قبمو لمييئة والواردة بطمب الترخيص وموقعًا  -ز
 حسب االصول.

 الييئة.طمبيا أية وثائق اخرى ت -ح
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  متطلبات مباشرة العملمتطلبات مباشرة العمل
 

 وفقًا لنظام الرسوم المعمول بو في الييئة. الرسومتسديد   -1
البنكية يجب  الكفاالتالتأكيد بأن  ( سب الصيغةتقديم كفالة بنكية اير مشروطة ألمر الييئة وح  -2

 :)أن تتضمن (بالنص الحرفي) العبارات التالية
المالية،  باألوراق المتعاممين لعمالئيا (اسم الشركة) عمىالمترتبة  االلتزامات" وذلك لضمان  -أ     

 واألنظمة نبيةاألجالمالية وقانون تنظيم التعامل بالبورصات  األوراقوتقيدىا بأحكام قانون 
 ." والتعميمات والقرارات الصادرة بمقتضاىما

لمــدد متعاقبــة وذلــك دون  تمقائيــا" تبقــى ىــذه الكفالــة ســارية المفعــول حتــى تــاريخ ....... وتجــدد  -ب
الماليـــة  األوراقبكتـــاب رســـمي مـــن ىيئـــة  إال ىال تمغـــالحاجـــة ألـــي اشـــعار مـــن أي طـــرف بحيـــث 

 لممسـتفيدوتـدفع  لمـنقضة مـىـذه الكفالـة ايـر مشـروطة وايـر قابوبإعادة أصل الكفالـة الـى البنـك. 
 .إجراء الدفع عمىعند أول مطالبة خطية بالرام من أية معارضة من جانب المكفول أو البنك 

 

 لكل عمل عن ما يمي: بالدينار االردني عمى ان ال يقل الحد األدنى لقيمة الكفالة
 

 353,333          الوسيط المالي لحساب الغير                .1
 153,333الوسيط المعرف.                                      .2
 253,333ادارة االستثمار.                                       .3
 15,333أمانة االستثمار.                                      .4
 13,333االستشارات المالية.                                   .5

 تزويد الييئة بما يمي: - 
 االجنبية . البورصاتفي بين المرخص لو والعميل نموذج اتفاقية التعامل   -أ        

أي اتفاقيـــة تـــم توقيعيـــا مـــع أي طـــرف لخـــر لمقيـــام بمتطمبـــات التعامـــل فـــي البورصـــات   - ب
 األجنبية.

سيرة الذاتية لكل اسماء العاممين في القسم او الدائرة المختصة بالبورصات االجنبية، وال - ج
 منيم معززة بالوثائق الالزمة.

 الحصول عمى موافقة الييئة الخطية عمى مباشرة التعامل بالبورصات االجنبية. - 
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  إقرارإقرار                                                                      
 

 الماليةالسادة / ىيئة األوراق 
 

 ...................نقر نحن شركة .................................................

   
 لمتعاملبصحة كافة البيانات والمعمومات والمرفقات المقدمة مع طمب الترخيص 

 بالبورصات االجنبية.
 
 
 
 
 
 

 

 التوقيع                                                                                      

 

 

 المدير العام/ التنفيذي 

    
 

 

 

 


