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 نشرة إرشادية صادرة عن هيئة األوراق المالية

 

 نشرة إصدار صادرة عن هيئة األوراق المالية 

 ملحقة باالتفاقيات التي ستعقد مع العمالء المتعاملين في البورصات األجنبيـة

 النافذة  األجنبيةبالبورصات  شركات الخدمات المالية تنظيم تعاملتعليمات ( من 16/2حكام المادة )أل استنادا  

 

 : عزيزي المستثمر

بنودها التالية والمخاطـر المتعلقـة بـه لـذا احـرص علـى قـراءة األجنبيـة تهـدف هـذه النشـرة الـى تعريفـك بالتعامـل فـي البورصـات 

 بتمعن:

م التعامل في  ينظتقانون  البورصات األجنبية هو  في  تعامالتك من خالل شركات الخدمات المالية    الناظم لتعاملكالقانوني    السندإن   -1

وكذلك   األجنبية  تعاملتعليمات  البورصات  المالية  شركا   تنظيم  الخدمات  األجنبيةبت  بموجب  والمقر  البورصات  مجلس ة  قرار 

، فعليك  (  www.jsc.go.jo)  االلكتروني  وكالهما منشور على موقع الهيئة  27/11/2019بتاريخ    (290/2019)رقم    المفوضين

 . ليهمااالطالع ع

وكذلك الموافقة على  مـن قبـل هيئـة األوراق المالية  معها على ترخيص  الشـركة التـي ترغـب بالتعامـل    حصول عليـك التأكد مـن   -2

 عمال الخدمات الماية المرخصة. أمزاولة 

 أكد من فهمك لكافة بنودها قبل التوقيع عليها. ها والتومالحقودها  يتوجب عليك قراءة بناتفاقيـة  بينـك وبيـن الشـركة  ما  تنظـم العالقـة   -3

 التعامل ومالحقها. من اتفاقية  تأكـد مـن حصولـك علـى نسـخة ال -4

 أو مالحقها.  التعاملاتفاقية ضمن موثقة تعامالتك على ان تكون منك مقابل  هائ استيفاالعموالت والرسوم التي سيتم  كافةتأكد من ال -5

 . أوالً بأولأوامر البيع والشراء خاصتك أكد من تنفيذ الت -6

 السحب وااليداع والتحقق من تنفيذها أوالً بأول. أكد من معرفتك التامة بإجراءات الشركة في عملياتالت -7

 حديد السياسة االستثمارية التي ترغب التعامل بها. عليك ت جنبيةقبل قيامك بالتعامل بالبورصات األ -8

أعاله تسجيل الملكيات باسم الوسيط  (  1مات المشار لها في البند )الشراء حيث سمحت التعلي  ملكيـةآليــة تســجيل  عليك التأكد من   -9

الحجز   إيقاعلمخاطرمنها    ، وهذا األمر قد يعرضكالمحلي لصالح عمالئه لدى الوسيط األجنبي من خالل ما يسمى بالحساب المجمع

 أو الرهن على الحساب.

 

 

 

 

 اسم العميل: 

 توقيع العميل: 

 : التاريخ
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 منها على سبيل المثال: األجنبيةعامل في البورصات قد تواجهك عند الت مخاطـرالعديد من الأن بعليـك ان تعلـم  -10

 مخاطر إفالس الوسيط الخارجي.  •

 مخاطر أسعار الصرف.   •

 باألسواق التي يتم التعامل من خاللها.مخاطر سياسية وتشريعية خاصة  •

 مخاطر االنزالقات السعرية.  •

تجنباً لخطر االنزالقات السعرية   األسبوع ول في إغالق مراكزك المالية قبل نهاية آخر يوم تداكد من على التأ اإلمكانر احرص قد -11

(Slippage .) 

 خسارة. الستثمار ألنها ستكون معرضة للال تستثمر في اموالك التي قد تحتاجها وقت ا -12

ن الرافعة سالح ذو حدين فكما ستمنحك فرصة للربح المضاعف فهي  بحكمة حيث ا  (  leverage)  استخدم التداول بالرافعة المالية   -13

 ة المضاعفة. تعرضك للخسار

ضمن االتفاقية الموقعة ما  ياً عند االنخفاض عن نسبة الهامش المبينة ئأوالً تجنباً إلغالق مراكزك تلقاأكد من تغذية حسابك أوالً بالت -14

 أو ضمن مالحقها. بينك وبين الشركة 

المتبعة  التأكد من   -15 )السياسة  األسعار  بفروقات  يتعلق  فيما  الشركة  بينك وبين Spreadلدى  ما  الموقعة  االتفاقية  والمبينة ضمن   )

 الشركة أو ضمن مالحقها.
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 ص باالتفاقية والنشرة االرشادية خا اقرار وتعهـد

 

البورصـات   التعامـل فـي  اتفاقيـة  إلـى  أنـا  األجنبيـة  باإلشـارة  ايه اس مـع السـادة شركــة    ---------الموقعـة مـن قبلـي  ادميرال ماركتس 

الماليــة فــي البورصــات  أ   األردن وعلــى  النافذة  األجنبيـة  قــر بأننــي قــد اطلعــت علــى تعليمــات تنظيــم تعامــل شــركات الخدمــات 

ة من هذه الوثائق  وحصلت على نسخالماليــة    ألوراقوعلــى النشــرة االرشــادية الصــادرة عــن هيئــة ا  ومالحقها   كافــة بنــود االتفاقيــة

بالتعليمـات النافـذة و بـأي تعديالت قـد تطـرأ عليهـا مـن قبـل مجلـس مفوضـي هيئـة األوراق الماليـة وتوفيـق اوضاعـي    أتعهد بااللتزام  كمــا  

 طبقـا لذلـك. 
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