
     
 

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

 االجنبية البورصاتفي  المتعاملين
 

 :عزيزي المستثمر 
علقكة بك  توالمخكارر الم االجنبيكة  البورصكاتفكي تهدف هذه النشرة الى تعريفك  بالتعامك  

فكي ة هذه النشرة االرشادية بكتمعن قبك  اقكدام  علكى خركوة التعامك  لذا احرص على قراء
م االتفاقيككة حيككت تعتبككر جككزءا اليتجككزك منهككا وذلكك  اوتوقيعهككا عنككد ابككر  االجنبيككة البورصككات

 .تحت رائلة برالن االتفاقية
 

 ؟االجنبية  البورصاتالتعام  في ما هو 
علددا االددتنو عنواعوددا عو اق الماليدد  شددراو وعيددو االور   االجنبيدد  البورصددا التعامددف  دد  بيقصدد  

تقدو الدار   عي بورصد    عالرى  العمن  األجنبي  عو المعا ن الثمين  عو عي سلو عو ع وا  مالي 
 .ح و  المملك  االر ني  الواشمي  

 

ال بكد ان تعكرف مكا االجنبيكة  البورصكاتفكي  قكرار التعامك  قب  ان تتخذ عزيكزي المسكتثمر
 -يلي:
االجنبيدد  نددانون تنادديت التعامددف  دد  البورصددا  األجنبيدد   لبورصددا ابيحكددت تعاملدد   - 1

البورصكات تعامك  شكرتات الخكدمات الماليكة ف تنظكيمتعليمكات  "و  2017( لسدن  1رنت)
 جي ًا. او وموم االمفعول والت  ال ب  من نراوتوم الساري  "(االجنبية

 
رالصدد  مددن نبددف  ي دد  م مددف مددن النلوددااالتدد  تر ددل بالتع الشددرك عليدد  التاكدد  مددن ان  -2

 ق المالي  لممارس   ذا النشاط.ااالور 
 



، والتد  يجدل معد   مسدبقًا مدن نبلودا اتفانيد  الشدرك  مدن الدنلتنات العنن  بيند  وعدين  -3
 تعتبر ملزم  ل . وانراوتوا جي ًا ومنانش  بنو  ا نبف التونيو عليوا الن

  تعامددف شددركا  الالدد ما  يمدداتعلعجدداز  ،  قدد  الملكيدد عليدد  التدكدد  مددن سليدد  تسددجيف  -4 
عو  األ وا  الماليدددد  عو السددددلواألوراق الماليدددد  عو  تسدددجيف بورصددددا  االجنبيدددد الماليددد  بال
و الحسددال الددذي يددتت مددن النلددش التعامددف شددراًو و ددو  المجمددو مددن الددنل الحسددالالعمددن  

صددال  والمفتددوب باسددت الوسدديل المحلدد  لدد ى الوسدديل االجنبدد  ول بيعددًا  دد  البورصددا  األجنبيدد 
مدن الدنل  دذا الندو  مدن الحسدال  دان  عمن ش، مما يعند  اندش و د  حدال تعاملد  مدو الشدرك 

التعددامن   دد  البورصددا  االجنبيدد  ال تسددجف باسددم  مباشددر  االمددر الددذي ين ددوي علددا 
و دو  تت عليش التسدجيفلذي بعض المالا ر منوا ايقا  الحجز عو الر ن علا الحسال ا

ومدددن الدددنل الوسددديل  الموجدددو   لددد ى الوسددديل االجنبددد  علدددا اموالددد ايضدددًا مدددا ين بددد  
حجددوزا  او ر وندددا  نددد  ت دددال  دددذ  االمدددوال عو  والتددد  نددد  تكدددون عرضدددً  اليددد  المحلدد 

 ، وذل   ون اي مسؤولي  علا  ي   االوراق المالي .األ وا  المالي 
لالدا  تتعلد  بالتعامدف امدن اي اتفانيد  مترجمد  للةد  العرعيد  نسدال  من حصول  علا  تدك  -5

 .االجنبي  البورصا    ب  
االجنبيد   البورصدا علي  ان تعلت ان  ندا  مالدا ر اضدا ي  تتعلد  بموضدو  التعدامن   د   -6

 منوا علا سبيف المثال ال الحصر:
 . مالا ر ا نس الوسيل الالارج 

 .مالا ر اسعار الصرو 

 ف االتصال.مالا ر انق ا  وسا  

   بتل  االسواق الاص مالا ر سياسي  وتشريعي. 

 

 تدك  وتحق  من كا   العمليا  واالوامر بشكف  وري. -7
 

 عزيزي المستثمر :  
تنظكيم تعامك  ق الماليكة هيئكة االوراب قد كناطصدور قانون تنظيم التعام  بالبورصات االجنبية ن إ  

مككن مخككارر هككذا  المسككتثمرين  وذلكك  لحمايككة يككةالبورصككات االجنبفككي  شككرتات الخككدمات الماليككة
 التعام . 

 

 



 اقرار وتعهكد
 

مدددددددن نبلددددددد  عندددددددا   المونعددددددد  االجنبيددددددد  البورصدددددددا  ددددددد   اتفانيددددددد  التعامدددددددفباإلشدددددددار   لدددددددا 
السدددددددددددددددددددددا   شركدددددددددددددددددددددد    مدددددددددددددددددددددو    ……………………….……………………………………………………
علدددددا  ا لعددددد  ندددد   بددددددنن انددددر   ……………………….……………………………………………………

وعلددا كا دد  بنددو   يدد تنادديت تعامددف شددركا  الالدد ما  الماليدد   دد  البورصددا  االجنبتعليمددا  
 اتعوددد  بدددااللتزاتكمدددا عدددن  ي ددد  االوراق الماليددد   الصدددا ر النشدددر  االرشدددا ي  علدددا و  االتفانيددد 

بدددي تعدد ين  ندد  ت ددرع عليوددا مددن نبددف مجلددس مفوضدد   ي دد  األوراق و النا ددذ   بالتعليمددا 
 .وتو ي  اوضاع   بقا لذل المالي  

 

 
 

 التوقيع  :       االسككم :
 :  التاريخ        


