نشرة إرشادية صادرة عن هيئة االوراق المالية
ملحق باالتفاقيات التي ستعقد مع عمالء
التمويل على الهامش
تهدد

هد ا الرشدرة عييديم المردتىمرالى تعريفدع بالتعامدل علدى الهدامش ومفهومد والم دا ر

المتعلقة ب ل ا احرص على قراءة ه ا الرشرة االرشادية بتمعن قبل اقدامع على خطدوة التعامدل
على الهامش.
ماهو التمويل على الهامش؟
يقصد بالتمويل على الهامش قيام الوسيط المالي بتمويل جزء من قيمة االوراق المالية فيي سايا
التمويل على الهامش بضمانة األوراق المالية في ذلك الحاا .
كيف تتم عملية التمويل على الهامش؟
لنفرض انك عزيزي الماتثمرتريد شراء سهم بقيمة  05ديناروارتفعت قيمة الاهم لـ  50دينار إذا
كنت قد إشتريت هذا الاهم من ساابك العادي ودفعت كامل قيمته منك فإنك تكون قيد سققيت ربي
مقداره .%05
لكن لو قمت عزيزي الماتثمر بشراء هذا الايهم مين سايا التموييل عليى الهيامش فإنيك سيتكون
دفعت  50دينار ،وبالتالي فانك ستكون قد سققت رب مقداره .%055
لكن عزيزي الماتثمر لو انخفض سعر الاهم الى  50دينار،في سالة انك اشتريت هيذا الايهم مين
الحاا العادي ودفعت كامل قيمته فان خاارتك ستكون  ،%05اما ليو كنيت قيد اشــــيـتريت هيذا
الاهم من ساا التمويل على الهامش فايتكون خايارتك  %055باالضيافة اليى قيمية الفـــوائـيـد
والعموالت إن وجدت ،أي ان خاارتك عند تعاملك على الهامش ستكون اكبر.

قبل أن تت

عيييم المرتىمرقرارك بالتعامل على الهامش البد ان تعر

مايلي:

 -0يحكم تعاملك على الهامش مع وسيطك تعليمات التمويل على الهيامش الايارية المفعيوا والتيي
البد من قراءتها وفهمها جيدا.
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 -5تنظم العالقة بينك وبين وسيطك الذي يموليك عليى الهيامش اتفاقيية التــيـمويل عليى الهامـــيـش
المبرمه بينك وبينه ،والتي يجب قراءتها جيدا ومناقشة بنودها مع وسيطك قبل التوقيع عليها النها
تعتبر ملزمه لك.
 -3ليات جميع االوراق المالية يمكن تمويلها على الهامش.

عردما تت

قرارك االستىمارم بالتعامل على الهامش اسأل نفرع ه ا االسئلة:

 -0هل قرأت تعليمات التمويل على الهامش جيدا وعرفت مالك وماعليك؟
 -5هل قرأت اتفاقية التمويل على الهامش جيدا قبل التوقيع عليها؟
 -3هل تعرف مقدار الفائدة التي سيتقاضاها وسيطك مقابل تمويلك على الهامش؟
-4هل تعلم انه اليجوز فت ساا تمويل على الهيامش بمبليي يقيل عين  0555دينيار سيواء بشيكل
نقدي أو على شكل أوراق مالية ماموح بتمويلها على الهامش؟
 -0هل تعلم انه اليجوز استخدام ساا التمويل لالكتتا في االصدارات الجديدة؟
 -6هل تعلم انه ليس جميع االوراق المالية يمكن تمويلها على الهامش؟
 -5هل تعلم ماهي الطريقية التيي سيشيعره بهيا وسييطك عنيد انخفياض هيامش الصييانة عين الحيد
الماموح به؟
 -8هل تعلم انه اذا انخفض هامش الصيانة عن الحد الماموح به عليك تغطيته خالا يوميـــن؟
 -9هل تعلم انه يحق لوسيطك ان يقوم ببيع كل أو جزء من االوراق المالية الممولة عليى الهيامش
التي تختارها في ساا انخفض هامش الصيانة لتغطيته؟
 -05هل اخترت الوسيط المناسب لفت ساا التمويل على الهامش لديه؟
 -00هل تاكدت من ان وسيطك مرخص من قبل الهيئة للتعامل بالهامش؟
 -05هل تعلم عزيزي الماتثمر انه البد من تحديد مدة التفاقية التمويل على الهامش مع وسيطك؟
 -03هل تعلم عزيزي الماتثمرانه اليمكنك شراء أوراق ماليية فيي سايا التموييل عليى الهيامش
إال إذا كانت هذه االوراق المالية موجودة بالقائمة المعتمدة من قبل الهيئة؟
 -04هييل تعلييم عزيييزي الماييتثمر انييه عليييك توفي يق أوضيياعك وفقييا للقائميية الصييادرة عيين مجلييس
مفوضي هيئة االوراق المالية الماموح تمويلها على الهامش؟
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م ا رالتمويل على الهامش:
 -0التمويل على الهامش يتضمن مخاطراكبرواستماا خاارة اكبر من التعامل من خالا دفع قيمة
االسهم كاملة من قبلك.
 -5االوراق المالية الممولة على الهامش تعتبر ضمانة للوسيط الذي يمولك على الهامش ،ذلك انه
يحق للوسيط بيع االوراق المالية في ساا التمويل عليى الهيامش بخايارة كبييرة إذاانخفضـــيـت
أسعار االوراق المالية بشكل كبير السترداد التاهيالت الممنوسة.
 -3قد تضطر عزيزي الماتثمر لتغذيية سايابك عليى الهيامش عين طرييق إييدام أميواا او اوراق
مالية لرفع هامش الصيانة عند انخفاضه عن الحد الماموح به من قبل الهيئة.
 -4هل تعلم انيه يحظير عليى الوسييط الميالي التعاميل بياالوراق الماليية المصيدرة عنيه او مين قبيل
الشركات التابعة أو الحليفة له وساابات التمويل على الهامش.
 -0هل تعلم انيه اليحيق للعمييل طليب مهلية اضيافية فيي سياا انخفياض مبليي ماياهمة العمييل عين
هامش الصيانه.
لالطييالم علييى تعليمييات التمويييل علييى الهييامش الجديييده يرجييى مراجعييه موقييع الهيئييه االلكترونييي
www.jsc.gov.jo

مايجب ان تتضمر اتفاقية التمويل على الهامش:
يجب ان تتضمن االتفاقية:
 -1يجب ان تتضمن االتفاقية أطراف العقد وعناوينهم وتواقيعهم.
 -5يجييب ان تتضييمن االتفاقييية مييادة تتضييمن تعريفييات الكلمييات والعبييارات الماييتخدمة فييي هييذه
االتفاقية (بحد أدنى التعاريف الموجودة في المادة( )5من تعليمات التمويل على الهامش).
 -3يجب ان تتضمن االتفاقية مادة ت حدد سيقف القيرض الممنيوح للعمييل رقميا بميا اليتعيارض ميع
التعليمات.
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 -4يجب ان تتضمن االتفاقية بنود المادة  00من تعليمات التمويل على الهامش وهي كالتالي-:
أ -تعريف التمويل على الهامش والمخاطر التي قد يتعرض لهيا العمييل جيراء تعامليه بيذلك والتيي
منها-:
 -0استماا خايارة ا لعمييل لجيزء أو كاميل االميواا المودعية فيي سايا التموييل عليى
الهامش.
 -5سق الوسيط الميالي ببييع جيزء مين األوراق الماليية الممولية عليى الهيامش فيي سياا
انخفاض نابة هامش الصيانة عن الحد الماموح به وعدم قيام العميل بتغطية النقص
في هامش الصيانة.
 -3سق الوسيط المالي فيي إختييار أي مين االوراق الماليية الممولية عليى الهيامش التيي
سيتم بيعها لتغطية هامش الصيانة.
 إن االوراق الماليه في ساا التمويل على الهامش تعتبر ضمانا للتمويل على الهامش.ج -سق العميل في قبض االرباح والفوائد عند استحقاقها وسقه في التصويت في اجتماعات الهيئة
العمومية للشركات التي يملك اسهما فيها.
د -مقدار الفوائد والعموالت التي سيتقاضاها الوسيط المالي من العميل.
هـ -االجراءات التيي سيوف ييتم اتخاذهيا مين قبيل الوسييط الميالي فيي سياا انخفياض نايبة هيامش
الصيانة عن الحد الماموح به بما في ذلك طريقة اشعار العميل بهذا االنخفاض.
و -ان العميل قد اطلع على تعليمات التمويل على الهامش.
 - 0يجب ان تتضمن االتفاقيه مادة تحدد مدة لها.
 -6يجب ان تتضمن االتفاقية مادة تبيين ان الضيمانات لعمليية التموييل عليى الهيامش هيي االوراق
المالية الممولة على الهامش فقط اال في ساالت استثنائية مع موافقة الهيئة.
 -5يجب ان تتضمن االتفاقية مادة تبين كيفية االشعارات والمخاطبيات بيين الفيريقين فيي أي سالية
تاتوجب هذه االشعارات.
 -8يجب ان تتضمن االتفاقية مادة تبين انه في سالة نشيوء تعيارض بيين االتفاقيية والتعليميات فيان
قانون االوراق المالية واالنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه هو االولى بالتطبيق.
 -9يجب ان تتضمن االتفاقية اقرار وتعهد يتضمن التالي كحد ادنى:
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اقرار وتعهد

باالشارة إلى تاهيالت التمويل على الهامش الممنوسة لي من قبل الاادة/شركة الندوة للخدمات
المالية واالستثمار .
أقر أنا………………………………… بأنني اطلعت على قائمة االوراق المالية
الماموح بتمويلها على الهامش واالتفاقية المعقودة مع الوسيط وتعليمات التمويل على الهامش
والنشرة االرشادية الصادرة عن هيئة االوراق الماليه ومخاطر التعامل بالهامش كما انني التزم
بأي تعديالت قد تطرا عليها من قبل مجلس مفوضي هيئه االوراق المالية والتزم بتوفيق
أوضاعي طبقا لقرارات مجلس مفوضي هيئه االوراق المالية.
وأفوض شركة الندوة للخدمات المالية واالستثمار بموجب هذا الكتا
للنقض او الرجوم إالبإتفاق الطرفين.

االســـــم:
التوقيــع:
التاريــخ:
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تفويضا نهائيا غير قابل

