طلب تفعيل خدمة التداول عبراإلنترنت
رقم واسم شركة الوساطة

ً
نرجو التكرم باملو افقة على السماح للشركة بتفعيل خدمة التداول عبراإلنترنت وفقا ألحكام التشريعات النافذة ،وتوقيع اتفاقية نشر
ً
املعلومات الالزمة لذلك استنادا ألحكام املادة ( )21من تعليمات تداول األوراق املالية في شركة بورصة عمان .
معلوم ــات شرك ــة الوساط ــة
العنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان
الهاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف والفاكس
ضاب ـ ـ ـ ــط االرت ب ـ ـ ـ ـ ــاط

االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الهاتـ ــف الخلـ ــوي والبريد اإللكتروني
تراخي ـ ــص الوساط ـ ــة املمنوحـ ـ ــة

وسيط مالي

وسيط لحسابه

البنية التحتية الخاصة بخدمة التداول عبراإلنترنت
في مقرالشركة
لدى الشركة األم أو التابعة
اسم الشركة:
العالقة:
العنوان:
الهاتف:
الفاكس:

تقنية الحوسبة السحابية املحلية
اسم مقدم الخدمة:

العنوان:
الهاتف:
الفاكس:

سعة خط اإلنترنت املستخدم

نوعيـة التشفيـراملستخدمــة

نوع اإلتصال مع الشركة األم أو التابعة
 /الحوسبة السحابية املحلية

طـرق الحماي ــة املتبعـ ــة
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تمويل على الهامش

طلب تفعيل خدمة التداول عبراإلنترنت
معلومات عن البرنامج الخاص بالتداول عبراإلنترنت
اسم البرنامج ورقم النسخة
اسم الشركة املطورة للبرنامج
الشركة املسؤولة عن صيانة البرنامج
لغة كتابة البرنامج
قاعدة البيانات املستخدمة
ن ـ ـ ــوع البرنام ـ ـ ـ ـ ــج

Mobile Application
Android

Desktop Application

Web Application

IOS

يوفرالبرنامج الخدمة لحسابات

التعامل على الهامش

التعامل النقدي

يرف ـ ــق مـ ــع الطل ـ ــب
 .1نموذج االتفاقية التي سيبرمها الوسيط مع عمالئه لتنظيم تقديم الخدمة بما تتضمنه املتطلبات املنصوص عليها في أحكام تعليمات تداول األوراق املالية لشركة بورصة عمان.
 .2خطة طوارئ مكتوبة تصف استراتيجية الوسيط وموارده املتاحة إلدخال أوامرالشراء والبيع للعمالء نيابة عنهم إذا اصبح التداول عبراإلنترنت غيرمتاح للعمالء ألي سبب من األسباب.

 .3بيان إفصاح املخاطر ،والذي يجب أن ينص بوضوح وصراحة على جميع املخاطراملترتبة على شراء وبيع األوراق املالية من خالل الخدمة.
 .4مقدار البدل الذي سيتقاضاه الوسيط مقابل تقديم الخدمة.
 .5بيان بالحد األدنى من الشروط الواجب توفرها في العميل الراغب باستخدام الخدمة.
 .6في حال استضاف الخدمة لدى جهة أخرى غير شركة الوساطة فإنها تلتزم بتقديم :
أ .شهادة صادرة عن البنك يتعهد فيها بالحفاظ على أمن وسرية املعلومات وضمان استمرارية تقديم الخدمة.
ب .شهادة صادرة عن الشركة األم أو التابعة تتعهد فيها بالحفاظ على أمن وسرية املعلومات وضمان استمرارية تقديم الخدمة.
ج .شهادة صادرة عن شركة الوساطة التي تستخدم تقنية الحوسبة السحابية املحلية تضمن اتباع السحابة املستخدمة للمعاييرالعاملية.

تعه ـ ـ ـ ــد
أتعهد و أقربأن املعلومات الواردة أعاله صحيحة ،كما أتعهد بتزويد بورصة عمان بأي تغييريطرأ على هذه املعلومات بشكل فوري ،وألتزم بأحكام قانون األوراق املالية
واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما فيها تعليمات تداول األوراق املالية في شركة بورصة عمان  ،وعليه أوقع.
االسـ ـ ــم والتوقيع

التاري ــخ

/ /

خاتم الشركة

قرار بورصة عمان

التاريخ والتوقيع

/

خاتم البورصة

/
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