
 

 نشرة إرشادية صادرة عن ىيئة االوراق المالية 
 عمالء  الباالتفاقيات التي ستعقد مع  ةملحق

 االجنبية البورصاتفي  المتعاملين
 

 :عزيزي المستثمر 
علقكة بكو توالمخكارر الم االجنبيكة  البورصكاتفكي تيدف ىذه النشرة الى تعريفكك بالتعامكل 

فكي بكتمعن قبكل اقكدامك علكى خركوة التعامكل لذا احرص على قراءة ىذه النشرة االرشادية 
م االتفاقيككة حيككث تعتبككر جككزءا اليتجككزك منيككا وذلككك اوتوقيعيككا عنككد ابككر  االجنبيككة البورصككات

 .تحت رائلة برالن االتفاقية
 

 ؟االجنبية  البورصاتالتعامل في ما ىو 
نواعهددا  و عمددا االددت    شددراو وبيددو االورام الماليدد    االجنبيدد  البورصددا التعامددف  دد  بيقصدد  

تقدو الدار    ي بورصد     الرى  العم   األجنبي   و المعا ن الثمين   و  ي سمو  و   وا  مالي 
 .ح و  المممك  االر ني  الهاشمي  

 

ال بكد ان تعكرف مكا االجنبيكة  البورصكاتفكي  قكرار التعامكل قبل ان تتخذ عزيكزي المسكتثمر
 -يلي:
تنظدديت التعامددف  دد  البورصددا  األجنبيدد  االجنبيدد  نددانون  البورصددا بيحكددت تعاممدد   - 1

البورصكات تعامكل شكرتات الخكدمات الماليكة ف تنظكيمتعليمكات  "و  7117( لسدن  1رنت)
 جي ًا. او همهم االمفعوف والت  ال ب  من نراوتهم الساري  "(االجنبية

 
مرالصدد  مددن نبددف  ي دد   مددف مددن ال لهددااالتدد  تر ددل بالتع الشددرك عميدد  التاكدد  مددن ان  -7

 م المالي  لممارس   ذا النشاط.ااالور 
 
، والتد  يجدل معد   مسدبقًا مدن نبمهدا اتفانيد  الشدرك  مدن الد فتنظت الع ن  بيند  وبدين  -3

 تعتبر ممزم  ل . هانراوتها جي ًا ومنانش  بنو  ا نبف التونيو عميها الن
 
 



 
 ما  تعميمددا  تعامددف شددركا  الالدد جدداز  ،  قدد  الممكيدد عميدد  التدكدد  مددن سليدد  تسددجيف  -4 

 و  األ وا  الماليدددد   و السددددمواألورام الماليدددد   و  تسدددجيف بورصددددا  االجنبيدددد الماليددد  بال
و الحسددال الددذي يددتت مددن ال لددش التعامددف شددراًو و ددو  المجمددو مددن الدد ف الحسددالالعمدد   

والمفتددوب باسددت الوسدديط المحمدد  لدد ى الوسدديط االجنبدد  ولصددال   بيعددًا  دد  البورصددا  األجنبيدد 
عم  ش، مما يعند  اندش و د  حداف تعاممد  مدو الشدرك  مدن الد ف  دذا الندوع مدن الحسدال  دان 
التعددام    دد  البورصددا  االجنبيدد  ال تسددجف باسددم  مباشددر  االمددر الددذي ينطددوي عمددا 

و دو  تت عميش التسدجيفلذي بعض المالاطر منها ايقاع الحجز  و الر ن عما الحسال ا
ومدددن الددد ف الوسددديط  الموجدددو   لددد ى الوسددديط االجنبددد  عمدددا اموالددد ايضدددًا مدددا ينطبدددم 

حجددوزا  او ر وندددا  نددد  تطددداف  دددذ  االمدددواف  و  والتددد  نددد  تكدددون عرضدددً  اليددد  المحمدد 
 ، وذل   ون اي مسؤولي  عما  ي   االورام المالي .األ وا  المالي 

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

 .االجنبي  البورصا    ب  
 
االجنبيد   البورصدا عمي  ان تعمت ان  ندا  مالداطر اضدا ي  تتعمدم بموضدوع التعدام    د   -6

 منها عما سبيف المثاف ال الحصر:
 . مالاطر ا  س الوسيط الالارج 

 . مالاطر اسعار الصر 

 ف االتصاف.مالاطر انقطاع وسا  

   بتم  االسوام. الاص مالاطر سياسي  وتشريعي 

 

 تدك  وتحقم من كا   العمميا  واالوامر بشكف  وري. -7
 

 عزيزي المستثمر :  
تنظكيم تعامكل ق الماليكة ييئكة االوراب قد كنارصدور قانون تنظيم التعامل بالبورصات االجنبية ن إ  

مككن مخككارر ىككذا  المسككتثمرين  وذلككك لحمايككة يككةالبورصككات االجنبفككي  شككرتات الخككدمات الماليككة
 التعامل. 

 



 اقرار وتعيكد
 

 ---------مدن نبمد   ندا   المونع  االجنبي  البورصا     اتفاني  التعامفباإلشار  إلا 
تنظيت تعامف شركا  تعميما  عما  اطمع  ن   بدنن انر  --------السا   شركد    مو

النشدر  االرشدا ي  عمدا و  وعمدا كا د  بندو  االتفانيد  يد الال ما  المالي   د  البورصدا  االجنب
بددي تعد ي   ند  و النا دذ   بالتعميمدا  اتعه  بااللتزاتكما عن  ي   االورام المالي   الصا ر 

 .وتو يم اوضاع  طبقا لذل تطر  عميها من نبف مجمس مفوض   ي   األورام المالي  
 

 التوقيع  :       االسككم :
 :  التاريخ        


