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:�����  ع� �� ال�
ته>ف ه'ه ال/��ة الى تع� ف7 (ال�عامل في ال.2رصات األج/.�ة وال�-ا,� ال��علقة (ه ل'ا اح�ص على ق�اءة 

 تفا�Aة حDه'ه ال/��ة ب��ع� ق.ل إق>ام7 على خ2Bة ال�عامل في ال.2رصات األج/.�ة وت�A2عها ع/> إب�ام اإل 
  تفا�Aة.تع> ج�ءا ال ی�L�أ م/ها وذل7 تHI ,ائلة (Bالن اإل 

  
  ما ه2 ال�عامل في ال.2رصات األج/.�ة ؟

*ق(
 )ال'عامل في ال �رصات األج! �ة ش�اء و��ع األوراق ال�ال�ة في ا� ب�رصة تقع خارج ح
ود ال��ل�ة 
  األردن�ة الهاش��ة، وت��ن خاضعة ل0هة رقاب�ة مع'�
ة في بل
انها.

  
���� ق�ار ال�عامل في ال.2رصات األج/.�ة ال ب> ان تع�ف ما یلي:ق.ل �  -ان ت�-' ع� �� ال�

ل->مات " تعل��ات ت/S�T تعامل ش�Rات ا *;:9 تعامل8 )ال �رصات األج! �ة تعل��ات ُتع�ف ب'عل��ات -1
وفه�ها  االAار@ة ال�فع�ل وال'ي ال ب
 م> ق�اءتهال�ال�ة في األوراق ال�ال�ة في ال.2رصات األج/.�ة" 


ا.Bج 
�Iة ال'ي ت�غG )ال'عامل م> خاللها م�خ(ة م> ق ل هDBة األوراق ال�ال�ة  -2Jم> ان ال 
عل�8 ال'أك

.NاJ!ا الOل��ارسة ه 

ا  -3Bاءتها ج��Iة م> خالل إتفا�Sة مع
ة مRAقا م> ق لها، وال'ي *G0 قJال <B�ت!9U العالقة بB!8 و

� ملVمة ل8.وم!اقJة ب!�دها ق ل ال'��Sع علBها ألنها تع'  

مات ال�ال�ة  -4Xات الI�عل�8 ال'أك
 م> آل�ة تB0Aل األوراق ال�ال�ة، فق
 أجازت ال'عل��ات تعامل ش

)ال �رصات األج! �ة تB0Aل األوراق ال�ال�ة )اس9 الع�Bل او م> خالل ال;Aاب ال��0ع وه�ال;Aاب 
ي ل
b '�ح )أس9 ال�س�` ال�;لال�O ی'9 م> خالله ال'عامل ش�اًء و��عًا في ال �رصات األج! �ة وال�ف

�Iة م> خالل هOا ال!�ع م> Jال�س�` األج! ي ول(الح ع�الئه، م�ا *ع!ي انه وفي حال تعامل8 مع ال
 fعلى )ع ��h!ی �Oال �ال;Aاب فان ال'عامالت في ال �رصات األج! �ة ال ت0Aل )أس�8 مRاش�ة األم

� م!ها إ*قاع ال;V0 اوال�ه> على ال;Aاب ال�O س0لiاXال� j h!أس�ه األوراق ال�ال�ة وه� ما ی( k 
  التوقيع:

 



ا*lا على ام�ال8 ال��ج�دة ل
b ال�س�` األج! ي وم> خالل ال�س�` ال�;لي وال'ي ق
 ت��ن ع�ضة 
أل� ح�0زات او ره�نات ق
 تhال هOه األم�ال او األوراق ال�ال�ة، وذل8 دون أ� مmAول�ة على هDBة 

 األوراق ال�ال�ة.
��ة م> أ� إتفا�Sة ت'علj )ال'عامل الXاص )8 في تأك
 م> ح(�ل8  -5�على نXAة م'�ج�ة للغة الع

 ال �رصات األج! �ة.
� إضا�tة ت'علj )��ض�ع ال'عامالت في ال �رصات األج! �ة م!ها على  -6iاXعل�8 ان تعل9 ان ه!اك م

: � س Bل ال�wال ال ال;(
 .ارجيXإفالس ال�س�` ال �iاXم 
 .ف�� أسعار ال(iاXم 
 hانق �iاXاع وسائل األت(ال.م 
 .ة خاصة ب'ل8 األس�اق�y@�Jس�اس�ة وت �iاXم 

  تأك
 وت;قj م> Iافة الع�ل�ات واألوام� )J:ل دور�. -7
  

: �����  ع� �� ال�

إن ص>ور قان2ن ت/S�T ال�عامل (ال.2رصات األج/.�ة ق> أناW  به�ة األوراق ال�ال�ة ت/S�T تعامل ش�Rات 

���� � م� م-ا,� ه'ا ال->مات ال�ال�ة في ال.2رصات األج�/.�ة في األوراق ال�ال�ة ح�Yًا وذل7 ل�Iا�ة ال�

  ال/2ع م� ال�عامل.

 


