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حررت هذه االتفاقية

الفريق الأول:
ال�سادة �رشكة املجموعة املالية هريمي�س الأردن� ،رشكة ذات م�س�ؤولية حمدودة قائمة وم�سجلة وفقا ً لقوانني اململكة الأردنية الها�شمية لدى مراقب ال�رشكات
وحا�صلة على ترخي�ص هيئة الأوراق املالية ملمار�سة �أعمال التمويل على الهام�ش يف ال�سوق الأردين وعنوانها املكتب الرئي�سي هاتف+96265543200 :
فاك�س� ،+96265543206 :ص.ب 930116 :عمان  11193الأردن وي�شار �إليها فيما يلي لغايات هذه االتفاقية ﺑ ِ «ال�رشكة».

الفريق الثاين:

وامل�شار �إليه لغايات هذه االتفاقية ﺑ ِ «العميل»
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تاريخ االنتهاء:
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عنوان ال�سكن:

مكان الإ�صدار:
املدينة:

العنوان الربيدي:

�صندوق الربيد:

الرمز الربيدي

هاتف املنزل:

الفاك�س:

هاتف خلوي:

الدولة:

الربيد الإلكرتوين:
متهيد
حيث �أن ال�رشكة حا�صلة على كافة الرتاخي�ص الالزمة ملمار�سة �أعمال الو�ساطة من هيئة الأوراق املالية يف ال�سوق الأردين ،وحيث �أن العميل يرغب يف تفوي�ض
ال�رشكة تفوي�ضا ً مطلقا ً للقيام بالتعامل بتمويل الأوراق املالية املحلية على �أ�سا�س الهام�ش .وحيث �أن العميل يرغب بالتعامل بالأوراق املالية على �أ�سا�س
الهام�ش ،وقد وافقت ال�رشكة على تقدمي مثل هكذا خدمات له .وحيث �أن العميل يدرك �إدراكا ً تاما ً �أن طبيعة متويل الأوراق املحلية على �أ�سا�س الهام�ش ذات
خماطر مالية عالية وقد تلحق به اخل�سائر ،وهو كذلك على علم م�سبق ب�أبعاد هذه املخاطر من حيث احتمال خ�سارته لكل الت�أمينات النقدية املوجودة لدى
ال�رشكة .وحيث �أن العميل يدرك �أي�ضا ً �أنه هو الذي يعطي الأوامر لل�رشكة بنف�سه �أو بوا�سطة وكيله القانوين بعمليات البيع وال�رشاء ،ف�إنه وحده يتحمل تبعات
ونتائج �أوامره لل�رشكة و�أنه بذلك يعفي ال�رشكة من �أي م�س�ؤوليات يف حال �أدت العمليات التي �أجرتها ال�رشكة على ح�سابه �إىل خ�سارة ،لذلك وا�ستنادا ً �إىل ما
تقدم فقد اتفق الفريقان على ما يلي:
البند الأول
يعترب التمهيد جزء ال يتجز�أ من االتفاقية ومن باقي بنودها ويقر�أ معها كوحدة واحدة.

البند الثاين :التعريفات (يكون للكلمات التالية املعاين املبينة قرين كل منها ما مل يقت�ضي ال�سياق �أو الن�ص خالف ذلك)
ال�رشكة

هي �رشكة املجموعة املالية هريمي�س الأردن ذ.م.م وي�شمل ذلك �أي فروع لل�رشكة يف اململكة الأردنية الها�شمية يحتفظ العميل
لديها بح�سابات.

العميل

هو العميل املبني �أعاله �سواء �أكان �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري �أردين �أو غري �أردين والذي يحتفظ بح�سابات لدى ال�رشكة ويطلب من
ال�رشكة متويل الأوراق املالية املحلية على �أ�سا�س الهام�ش.

القانون

هو قانون الأوراق املالية املعمول به.

الهيئة

هي هيئة الأوراق املالية الأردنية يف ال�سوق الأردين.

املجل�س

هو جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق املالية الأردنية يف ال�سوق الأردين.
�صفحة ()1
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تابع البند الثاين :التعريفات (يكون للكلمات التالية املعاين املبينة قرين كل منها ما مل يقت�ضي ال�سياق �أو الن�ص خالف ذلك)
املركز

هو مركز �إيداع الأوراق املالية.

ال�سوق

هو بور�صة عمان �أو �أي �سوق لتداول الأوراق املالية مرخ�ص من قبل هيئة الأوراق املالية الأردنية يف ال�سوق الأردين.

املحفظة

هي جمموعة من الأوراق املالية املحلية التي يتم �رشا�ؤها حل�ساب العميل وبناءا ً على �أوامر العميل و�/أو الأوراق املالية التي يتم
�سحبها و�إ�ضافتها �إىل املحفظة.

الأوراق املالية

هي الأ�سهم وال�سندات املوجودة وفقا ً لقائمة الأ�سهم املوافق على متويلها من قبل هيئة الأوراق املالية الأردنية يف ال�سوق الأردين
وموافق عليها من قبل ال�رشكة.

الو�سيط املايل

هو الو�سيط املايل االعتباري املرخ�ص له مبمار�سة �أعمال التمويل على الهام�ش.

التمويل على �أ�سا�س الهام�ش

قيام الو�سيط املايل بتمويل جزء من قيمة الأوراق املالية يف ح�ساب التمويل على الهام�ش ب�ضمانه الأوراق املالية يف ذلك احل�ساب.

ح�ساب التمويل على الهام�ش

هو ح�ساب خا�ص للعميل لدى الو�سيط املايل لغايات التمويل على الهام�ش مبوجب اتفاقية بني الطرفني.

�سقف التمويل على الهام�ش
املمنوح

هو احلد الأعلى امل�سموح به ملبلغ التمويل على الهام�ش املمنوح للعميل.

الأوراق امللية امل�سموح بها

هي الأ�سهم وال�سندات املدرجة يف �سوق عمان املايل واملوجودة �ضمن قائمة الأوراق املالية امل�سموح بتمويلها على الهام�ش
ويحددها جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق املالية الأردنية يف ال�سوق الأردين من حني لآخر.

ن�سبة الهام�ش الأوىل

هي ن�سبة حمددة من قيمة الأوراق املالية يتم حتديدها من قبل ال�رشكة مبا ال يقل عن الن�سبة املحددة من قبل جمل�س مفو�ضي
هيئة الأوراق املالية والتي ت�ستخدم الحت�ساب مبلغ الهام�ش الأويل.

مبلغ الهام�ش الأوىل

هو املبلغ الذي يودعه العميل يف ح�ساب التمويل على الهام�ش وفق الن�سبة املقررة من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية بتاريخ
ال�رشاء.
ويتم احت�سابه على النحو التايل( :القيمة ال�سوقية للأوراق املالية × ن�سبة الهام�ش الأويل).

ن�سبة هام�ش ال�صيانة

هي الن�سبة املحددة من قبل ال�رشكة مبا ال يقل عن الن�سبة املحددة من قبل جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق املالية والتي متثل
�أدنى ن�سبة ي�سمح �أن ت�صل لها ن�سبة م�ساهمة العميل من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية يف �أي وقت بعد عملية ال�رشاء.

مبلغ م�ساهمة العميل

هو �صايف موجودات العميل لدى ال�رشكة والذي ميثل الفرق بني موجوداته (القيمة ال�سوقية للمحفظة اخلا�صة بالأوراق املالية
املمولة على الهام�ش) ومطلوباته (ر�صيد ح�ساب العميل املدين م�ضافا ً �إليه الفوائد امل�ستحقة عليه) ويتم احت�سابه على النحو
التايل- :
(القيمة ال�سوقية للمحفظة – ر�صيد ح�ساب التمويل على الهام�ش – الفوائد امل�ستحقة).

ن�سبة م�ساهمة العميل

هي م�ساهمة العميل الفعلية من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية املمولة على الهام�ش يف �أي وقت بعد عملية ال�رشاء .ويتم
احت�سابها على النحو التايل:
(مبلغ م�ساهمة العميل ÷ القيمة ال�سوقية للمحفظة).

القوة ال�رشائية

هي املبلغ الذي ي�ستطيع العميل �أن ي�ستغله يف �أي عملية �رشاء جديدة مبحفظته .ويتم احت�سابها على النحو التايل:
(مبلغ م�ساهمة العميل ÷ ن�سبة الهام�ش الأويل املحددة من قبل ال�رشكة) – القيمة ال�سوقية للمحفظة.
وفى حال كانت نتيجة املعادلة ال�سابقة م�ضافا ً �إليها ر�صيد العميل �أكرب من �سقف التمويل املمنوح للعميل ت�صبح املعادلة:
(�سقف التمويل املمنوح للعميل – ر�صيد ح�ساب التمويل على الهام�ش).

الر�صيد احلر القابل لل�سحب

هو املبلغ الذي ي�ستطيع �أن ي�سحبه العميل نقدا ً من ح�ساب التمويل على الهام�ش على �أن ال يتجاوز املبلغ امل�سحوب م�ضافا ً
�إليه ر�صيد العميل �سقف التمويل املمنوح له ويتم احت�ساب الر�صيد احلر القابل لل�سحب على النحو الآتي:
مبلغ م�ساهمة العميل – (القيمة ال�سوقية للمحفظة × ن�سبة الهام�ش الأويل املحددة من قبل ال�رشكة).

البند الثالث
تطبق �أحكام هذه االتفاقية على عالقة العميل مع ال�رشكة يف عقود �رشاء /بيع الأوراق املالية املحلية على �أ�سا�س الهام�ش ووفقا ً لل�رشوط املبينة يف هذه االتفاقية.

البند الرابع  .حد التعامل

�أ -مبوجب هذه االتفاقية ،يوافق العميل على �أن �سقف التمويل على الهام�ش املمنوح له من قبل ال�رشكة للتداول بالأوراق املالية هو
ب -اتفق الفريقان على �أن يكون �سقف التمويل املقرر للعميل ال يزيد عن ما هو حمدد يف هذه االتفاقية.

دينار �أردين.

ت -يوافق العميل على �أن الر�صيد املدين حل�ساب التمويل على الهام�ش يجب �أن ال يزيد يف �أي حال من الأحوال عن املبلغ املحدد يف الفقرة (�أ) من هذا البند �إال
مبوافقة ال�رشكة على هذه الزيادة وبحيث يتم تثبيت ذلك خطيا ً مبوجب ملحق لهذه االتفاقية.

ث� -إن التمويل لن ي�سلم للفريق الثاين حتت �أي ظرف من الظروف نقداً .بل يودع يف ح�ساب التمويل على الهام�ش اخلا�ص بالعميل.

ج -يحق لل�رشكة وح�سب ما تراه منا�سبا ً تخفي�ض �سقف التمويل على الهام�ش املمنوح للعميل يف حال عدم ا�ستغالله من قبله ،وتقوم ال�رشكة ب�إ�شعار العميل
بذلك التخفي�ض.
�صفحة ()2
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البند اخلام�س .ال�ضمانات
�أ -تعترب الأوراق املالية امل�شرتاه �ضمانة �سقف التمويل على الهام�ش املمنوح للعميل وبناءا ً عليه �سيتم �رشاء هذه الأوراق وت�سجيلها با�سم العميل.

ب -يقوم الفريق الثاين ب�إيداع مبلغ نقدي و�/أو �أوراق مالية م�سموح بتمويلها على الهام�ش كهام�ش �أويل يف ح�ساب التمويل على الهام�ش اخلا�ص به لدى الفريق
) من الأوراق املالية امل�شرتاه.
الأول بحيث يقوم الفريق الأول بتمويل العميل بن�سبة (

ت -يحق للفريق الأول يف حال انخف�ض هام�ش ال�صيانة عن احلد الأدنى امل�سموح به مطالبة الفريق الثاين بزيادة املبلغ املطلوب �إيداعه واملذكور يف الفقرة (ب)
ال�سابقة الذكر.

البند ال�ساد�س .العموالت والفوائد والت�أمينات

� )%سنويا ً على �أ�سا�س ()360
�أ -يلتزم العميل بدفع فائدة لل�رشكة عن الر�صيد املدين حل�ساب التمويل على الهام�ش وذلك بن�سبة فائدة �سنوية مقدارها (
يوم يف ال�سنة .وحتت�سب الفائدة على �أ�سا�س الر�صيد اليومي وتقيد يف نهاية كل �شهر على احل�ساب .ويحق لل�رشكة تعديل وزيادة �سعر الفائدة ح�سب ما
تراه منا�سبا ً يف �أي وقت على �أن يتم �إبالغ العميل بذلك بكتاب خطي من ال�رشكة للعميل على عنوانه لدى ال�رشكة قبل يومني.

ب -يف حال جتاوز ر�صيد ح�ساب التمويل على �أ�سا�س الهام�ش املمنوح للعميل �سقف التمويل املحدد له ،فيحق لل�رشكة ب�إرادتها املنفردة وبعد �إ�شعار العميل
مطالبة العميل بت�سديد التجاوز �أو بيع جزء من حمفظة العميل بالقدر الذي يغطي التجاوز �أو تقا�ضي ن�سبة فائدة �أعلى من الفائدة املحددة بن�سبة
 )%على مبلغ التجاوز وتقيد الفائدة على ح�ساب التمويل اخلا�ص بالعميل بنف�س طريقة و�أ�سلوب الفائدة املقررة.
(
 )%من القيمة ال�سوقية لل�سندات
 )%من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية وما ن�سبته (
ت -يتعهد العميل بدفع مبلغ الت�أمني الأويل والبالغ ن�سبته (
املنوي �رشا�ؤها وحتتفظ ال�رشكة بحقها بتعديل هذه الن�سبة يف �أي وقت وفقا ً ملا تراه منا�سبا ً وبعد االتفاق مع العميل على ذلك.
ث -يتعهد العميل بدفع عمولة لل�رشكة من قيمة عمليات البيع و�/أو ال�رشاء املنفذة �ضمن احلدود املن�صو�ص عليها يف �أنظمة وتعليمات بور�صة عمان وبن�سبة
.)%
(
 )%من القيمة ال�سوقية للأ�سهم وما ن�سبته
ج -يتعهد العميل ب�أن ال تقل ن�سبة م�ساهمته يف �أي وقت من الأوقات عن ن�سبة هام�ش ال�صيانة والبالغة (
 )%من القيمة ال�سوقية لل�سندات وحتتفظ ال�رشكة بحقها يف تعديل هذه الن�سبة وبعد االتفاق مع العميل على ذلك.
(

البند ال�سابع – الأوراق املالية املمولة

�أ -يوافق العميل على �أن �سقف متويل الأوراق املالية على �أ�سا�س الهام�ش املمنوح له مبوجب هذه االتفاقية هو لتمويل الأوراق املالية املوجودة �ضمن قائمة
الأوراق املالية املوافق على متويلها من قبل جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق املالية الأردنية يف ال�سوق الأردين ويحق لل�رشكة رف�ض �رشاء �أو متويل �أي �أوراق مالية
على الهام�ش �ضمن هذا ال�سقف و�إن كانت موجودة �ضمن القائمة املحددة من قبل هيئة الأوراق املالية وذلك ح�سب ما تراه ال�رشكة منا�سباً.

ب -عند خروج الأوراق املالية املمولة من قائمة الأوراق املالية املوافق على متويلها من قبل جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق املالية الأردنية يف ال�سوق الأردين و/
�أو توقفها عن التداول يف ال�سوق ،تقوم ال�رشكة ب�إ�شعار العميل ب�رضورة ت�صويب �أو�ضاع املحفظة خالل مدة ال تتجاوز ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ الإ�شعار.
وبعك�س ذلك ،يقر العميل بحق ال�رشكة املطلق بت�صويب �أو�ضاع املحفظة مبا يتالءم مع التعديل احلا�صل على الأوراق املالية املمولة.

البند الثامن ،تخ�ضع �أوامر وتعليمات العميل لل�رشكة لل�رشوط التالية:

�أ -يتم �إدارة التعامل بالأوراق املالية على �أ�سا�س الهام�ش بناءا ً على �أوامر العميل ،وي�ستثنى من ذلك عمليات البيع التي تتم لتغطية العجز بن�سبة هام�ش
ال�صيانة.
ب -تقبل التعليمات من العميل �أو وكيله القانوين و�ضمن الو�سائل املتبعة لإر�سال التعليمات (تعليمات خطية �أو على الهاتف /الفاك�س �أو الربيد االلكرتوين،
�رشيطة تعزيز ذلك كتابيا ً وفوراً) و�ضمن الدوام الر�سمي لل�رشكة ،وميكن متديد الدوام ح�سب ما تقرره ال�رشكة.
ت -ي�صدر العميل تعليماته بخ�صو�ص التعامل مبوجب هذه االتفاقية �إىل ال�رشكة بوا�سطة الهاتف و�/أو الفاك�س و�/أو الربيد االلكرتوين و�/أو بح�ضوره �شخ�صياً،
ونظرا ً ملا تكتنفه عملية �إ�صدار الأوامر بوا�سطة الهاتف والفاك�س والربيد االلكرتوين من خطورة ف�إن العميل يقر ب�أنه يف حال عدم رغبته باال�ستفادة من هذه
اخلدمات (الهاتف �أو الفاك�س �أو الربيد االلكرتوين) ف�إنه �سي�صدر �أمر خطي لل�رشكة برغبته بعدم اال�ستفادة من هذه اخلدمات واقت�صار عملية �إ�صدار الأوامر
على ح�ضوره �شخ�صيا ً لل�رشكة والتو�صيف اخلطي� ،أما �إذا قرر اال�ستفادة منها ف�إن العميل يقر ويتعهد ب�أن ال�رشكة غري م�س�ؤولة عن �أي �أ�رضار �أو خ�سائر قد
تلحق به من جراء ذلك كما ويتعهد بتعوي�ض ال�رشكة عن �أي �أ�رضار �أو خ�سائر تلحق بها من جراء ذلك.

ث -يوافق العميل على ت�سجيل مكاملاته الهاتفية مع ال�رشكة لإ�صدار �أوامر بخ�صو�ص التعامل مبوجب هذه االتفاقية ،ويقر ويعرتف العميل ب�أن هذه الت�سجيالت
تعترب بينه قانونية على �صحة ما ورد فيها وملزمة له.
ج -على العميل ت�أكيد الأوامر التي ي�صدرها عن طريق الهاتف �أو الفاك�س �أو الربيد االلكرتوين خطيا ً خالل ( )2يومني من �إ�صدارها ويف حالة وجود �أي تباين �أو
اختالف بني الت�أكيد اخلطي والتعليمات الهاتفية امل�سجلة �أو يف حالة تخلفه عن الت�أكيد خالل اليومني املذكورين تكون التعليمات ال�صادرة عن طريق الهاتف
�أو الفاك�س �أو الربيد االلكرتوين هي املعتمدة ،هذا وفى حال اال�ستنكاف عن التوقيع اخلطي تعزيزا ً لأي عملية متت عرب الهاتف �أو الفاك�س �أو الربيد االلكرتوين
يقر العميل ويعرتف ب�أن �سجالت ال�رشكة بهذا اخل�صو�ص بينة �صحيحة وملزمه له.
ح -يحق للعميل �أن يعرت�ض لل�رشكة خطيا ً على الفاتورة امل�صدرة وذلك خالل فرتة ( )2يومي عمل كحد �أق�صى من تاريخ ت�سليمها للعميل وبالطريقة التي
�أر�سلت بها ،وبعك�س ذلك تعترب الفاتورة نهائية وقطعية بحقه حتى و�إن مل يتم �إقرارها و�/أو التوقيع عليها من قبل العميل .ويعترب هذا مبثابة �إقرار كلي من
قبل العميل على �صحة ما ورد يف الفاتورة وتفوي�ضا ً كامال ً لل�رشكة ب�إ�صدارها وتثبيتها يف قيوده و�سجالته.
خ -يوافق العميل على اعتبار توقيعه و�/أو ت�أ�شريه على الفاتورة هو حجة قاطعة عليه با�ستالمها وقبولها دون املنازعة فيها �أو مبا ورد فيها ،ودون امل�سا�س �أو
االعرتا�ض على حجية وقطعية الفواتري املر�سلة من خالل الربيد العادي �أو امل�سجل �أو من خالل �أي و�سيلة �أخرى تراها ال�رشكة منا�سبة ودون �أن ي�ؤثر على حجية
ا�ستالمها من العميل الذي ال يحق له الطعن فيها �أو ب�صحتها �أو االعرتا�ض عليها لأي �سبب من الأ�سباب ويف �أية �إجراءات ق�ضائية و�/أو خالف ذلك مبا ال
يتعار�ض مع �أحكام الفقرة (ح) من هذا البند.
�صفحة ()3

اتفاقية متويل �أوراق مالية حملية على �أ�سا�س الهام�ش
البند التا�سع� ,آلية العمل ,يكون التعامل بالأوراق املالية على الهام�ش وفقا ً ملا يلي:
�أ -تقوم ال�رشكة باحل�صول من العميل على مبلغ الهام�ش الأويل املحددة ن�سبته من قبل جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق املالية الأردنية يف ال�سوق الأردين ن�سبة
 )%ويودع يف ح�ساب التمويل على الهام�ش لدى ال�رشكة وال يحق للعميل ال�سحب و�/أو التحويل من هذا احل�ساب �إال مبوافقة ال�رشكة مع مراعاة
(
�أحكام وتعليمات التمويل على الهام�ش يف هذا اخل�صو�ص.
ب – يتم فتح ح�ساب خا�ص للعميل (ي�سمى ح�ساب التمويل على الهام�ش) لدى ال�رشكة ويتم التقييد على احل�ساب جميع عمليات البيع وال�رشاء ومبلغ
الهام�ش الأويل والفوائد املدينة والعموالت امل�ستحقة لل�رشكة على العميل وال يجوز للعميل ال�سحب من هذا احل�ساب �إال مبوافقة ال�رشكة مع مراعاة �أحكام
وتعليمات التمويل على الهام�ش يف هذا اخل�صو�ص.
ت – تكون حقوق االكتتاب غري قابلة للرهن لدى املركز ،كما ال يجوز �رشا�ؤها عن طريق التمويل على الهام�ش.
ث – تعترب حقوق االكتتاب النا�شئة عن الأ�سهم املمولة على الهام�ش مقبولة ك�ضمانات حل�ساب التمويل على الهام�ش خالل فرتة �إدراجها فقط.
ج – يقر العميل ب�أنه يدرك ويتفهم خطورة البيع وال�رشاء يف عمليات التمويل على الهام�ش ويوافق على اخل�ضوع وحتمل كافة الأخطار والعواقب التي قد ترتتب
على مثل هذا النوع من التعامل ب�صورة كاملة ونهائية ومطلقة ،ويعلم �أن ال�رشكة ال تتحمل �أية م�س�ؤولية ناجتة عن ذلك وال يحق للعميل املطالبة ب�أي
�شكل من الأ�شكال عن �أي خ�سارة حلقت �أو قد تلحق فيه نتيجة لهذا التعامل مهما كانت الأ�سباب �أو املربرات وت�شمل هذه الأخطار على �سبيل املثال ال
احل�رص الأخطار التالية:
 .1يقر العميل ب�أنه يتوقع اخل�سارة املالية لكامل املبلغ املودع من قبله يف ح�ساب التمويل على الهام�ش كما يعلم العميل �أن انخفا�ض مبلغ م�ساهمة
العميل يف املحفظة حتت مبلغ هام�ش ال�صيانة املحدد للمحفظة قد يتطلب منه �إيداع �أموال �إ�ضافية �أو �أوراق مالية يف ح�ساب التمويل على الهام�ش
لدى ال�رشكة حتى يتجنب البيع الإلزامي لهذه الأوراق �أو لأوراق مالية �أخرى مودعة يف ح�سابات العميل.
 .2يف حالة انخفا�ض مبلغ م�ساهمة العميل يف املحفظة عن مبلغ هام�ش ال�صيانة املحدد للمحفظة مبوجب �أحكام هذه االتفاقية ف�إن ال�رشكة تتمتع
باحلق املطلق ببيع كل �أو جزء من الأوراق املالية املقيدة يف ح�ساب العميل لتغطية العجز يف الهام�ش بالقدر الذي يعيد مبلغ م�ساهمة العميل �إىل
مبلغ هام�ش ال�صيانة املحدد ملحفظة العميل وذلك بعد �إ�شعاره ب�رضورة التغطية وعدم التزامه بذلك خالل الفرتة املثبتة يف الإ�شعار ح�سب ما هو
مبني يف الفقرة (� )3أدناه ،ويدرك العميل ب�أنه هو امل�س�ؤول الوحيد عن �أي عجز يف احل�ساب بعد عملية البيع هذه.
 .3يحق لل�رشكة بيع الأوراق املالية بعد �إ�شعار العميل ب�رضورة تغطية النق�ص �أو العجز احلا�صل يف ن�سبة هام�ش ال�صيانة ومرور ( )2يومي عمل من تاريخ
اال�شعار دون قيام العميل باتخاذ الإجراءات الالزمة لتغطية هذا النق�ص كما هي مبينة يف الفقرة (� )1أعاله� ،سواء لرف�ض العميل ا�ستالم اال�شعار �أو
لعدم و�صول اال�شعار ال�صادر عن ال�رشكة وفقا ً لأحكام هذه االتفاقية للعميل لأ�سباب خارجة عن �إرادتها �أو لأي �سبب �آخر ،ودون �أن تتحمل ال�رشكة �أدنى
م�س�ؤولية نتيجة ت�سييل (ت�صفية) املحفظة ،ويعلم العميل ب�أنه يتحمل وحده كافة امل�صاريف والعموالت والديون والفوائد املرتاكمة.
 .4لل�رشكة وحدها حق اختيار ت�سييل (ت�صفية) �أي من الأوراق املالية املوجودة يف املحفظة والتي تراها منا�سبة �أو بيعها حلماية م�صاحلها وحقوقها املقررة
واملرتتبة مبوجب هذه االتفاقية بالقدر الذي يعيد مبلغ م�ساهمة العميل �إىل مبلغ هام�ش ال�صيانة املحدد ملحفظة العميل.

 .5يحق للو�سيط زيادة متطلبات ن�سبة الهام�ش الأويل و�/أو ن�سبة هام�ش ال�صيانة للمحفظة على �أن يكون ذلك باتفاق الطرفني وعلى �أن يكون �ضمن
الن�سب املحددة من قبل جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق املالية الأردنية يف ال�سوق الأردين وبعلم العميل �أن زيادة هذه املتطلبات يكون ب�أثر فوري ومبا�رش وقد
ي�ؤدي �إىل �إ�شعار العميل لإيداع املبلغ الالزم واملحدد من ال�رشكة �أو �رشاء �أوراق مالية �إ�ضافية ت�سدد قيمتها من �أمواله اخلا�صة لتغطية احل�ساب ويرتتب
على عدم التزام العميل بذلك حق ال�رشكة بت�سييل (ت�صفية) �أو بيع الأوراق املالية التي يف احل�ساب.
 .6مع مراعاة ما ورد �أعاله ال يحق للعميل طلب مهلة �إ�ضافية من ال�رشكة يف حالة انخفا�ض مبلغ م�ساهمة العميل يف املحفظة عن هام�ش ال�صيانة
املحدد للمحفظة.

البند العا�رش� ،أحكام عامة

�أ -تعترب جميع احل�سابات النقدية مهما كان نوعها املفتوحة �أو التي قد تفتح م�ستقبال ً با�سم العميل لدى ال�رشكة و�/أو لدى �أي فرع من فروعها �ضامنة
لبع�ضها البع�ض بحيث يحق لل�رشكة االمتناع عن ت�سليم العميل الر�صيد الدائن لأي ح�ساب من هذه احل�سابات حتى يتم ت�سديد الر�صيد املطلوب من
العميل �سداده مبوجب هذه االتفاقية ،كما يجوز لل�رشكة قيد ر�صيد �أي ح�ساب دائن لت�سديد ر�صيد احل�ساب املدين لأي ح�ساب �آخر وممار�سة حق �إجراء التقا�ص
بني الأر�صدة املدينة والدائنة.
ب -يحق لل�رشكة ودون احل�صول على موافقة العميل حجز �أو احتبا�س بع�ض �أو كل الأوراق املالية النقدية يف ح�ساب التمويل على الهام�ش �سواء ب�صورة م�ستقلة
�أو مرتبطة مع �أوراق مالية �أخرى تابعة لها و�/أو �أية �أرباح بناءا ً على �أوامر ال�سلطات الق�ضائية املخت�صة حمليا ً و�/أو دولياً.

البند احلادي ع�رش،

بالإ�ضافة �إىل الإجراءات املخولة ال�رشكة باتخاذها مبوجب الفقرة (ج) من البند (التا�سع) من هذه االتفاقية ،يف حال عدم متكن العميل من �إيداع الت�أمينات
املطلوبة (املبلغ الذي يعيد مبلغ م�ساهمة العميل �إىل مبلغ هام�ش ال�صيانة املحدد ملحفظة العميل) لدى ال�رشكة مبوجب هذه االتفاقية �أو يف حال ت�أخر العميل
عن الوفاء ب�أي من ال�رشوط الواردة يف هذه االتفاقية �أو يف حال �إنهائها لأي �سبب من الأ�سباب يفو�ض العميل مبوجب هذه االتفاقية ال�رشكة وذلك بعد �إ�شعار
العميل خطيا ً مبا يلي:
�أ� -إغالق ح�ساب العميل لدى ال�رشكة بعد ت�صفيته ودون الرجوع �إىل العميل وذلك على م�س�ؤولية العميل وتتخذ ال�رشكة كافة الإجراءات التي تراها �رضورية
للحد من خ�سارة العميل.
ب -اتخاذ �أي �إجراءات تراها ال�رشكة منا�سبة حلماية مركز العميل املايل ويقر العميل ب�أن �أي �إغالق حل�ساب العميل قد مت ب�أف�ضل طريقة و�أن ال�رشكة غري م�س�ؤولة
عن �سعر بيع الأوراق املالية الذي مت مبوجبه الإغالق ويتعهد العميل �أي�ضا ً بتعوي�ض ال�رشكة عن �أي خ�سائر �أو تكاليف �أو م�صاريف قد تنجم عن هذا الإجراء.
ت -ا�ستيفاء �أي مبالغ لل�رشكة على العميل من ح�ساب الت�أمينات.

�صفحة ()4

اتفاقية متويل �أوراق مالية حملية على �أ�سا�س الهام�ش
البند الثاين ع�رش،
تر�سل ال�رشكة الإ�شعارات الناجتة عن عمليات ال�رشاء/البيع �إىل العميل بالربيد العادي على عنوانه املعتمد لدى ال�رشكة �أو ت�سلمها له باليد �أيهما �أن�سب وال تتحمل
ال�رشكة �أي م�س�ؤولية قد تنجم عن عدم و�صول هذه الإ�شعارات �إىل العميل وتعترب هذه الإ�شعارات �صحيحة ما مل يتم �إبالغ ال�رشكة بعك�س ذلك خطيا ً وفوراً.

البند الثالث ع�رش،

�إن كل عملية يتم تنفيذها مبوجب هذه االتفاقية تخ�ضع لأحكامها بالإ�ضافة �إىل القواعد والتعليمات ال�صادرة عن اجلهات الر�سمية والأعراف ال�سائدة.

البند الرابع ع�رش،

يتعهد العميل بدفع كافة امل�صاريف �إن وجدت والناجمة عن تنفيذ بنود هذه االتفاقية �أو �أي تعديالت قد تطر�أ عليها.

البند اخلام�س ع�رش،

�أ -ميكن تعديل �رشوط هذه االتفاقية من قبل ال�رشكة والعميل يف �أي وقت من الأوقات ،وي�صبح التعديل نافذا ً فور توقيع التعديل مبوجب ملحق يت�ضمن التعديل
املطلوب.
ب� -إذا �أ�صبح �أحد �رشوط هذه االتفاقية غري نافذ املفعول لأي �سبب قانوين تبقى ال�رشوط الأخرى كما هي نافذة املفعول دون الإخالل بها.
ت� -إن عدم قيام ال�رشكة بالتطبيق الكلي �أو اجلزئي لأي من حقوقها والتزاماتها مبوجب هذه االتفاقية ال يعترب تنازال ً عنها �أو تخليا ً عنها ويحق لل�رشكة ممار�ستها
يف �أي وقت ت�شاء كما يحق لل�رشكة �إ�ضافة حلقوقها مبوجب هذه االتفاقية ممار�سة �أي حقوق و�/أو �صالحيات �أخرى يخولها لها القانون �أو الأنظمة �أو
التعليمات النافذة املفعول.
ث -يدرك العميل �أن بطالن و�/أو عدم قانونية �أي ن�ص من ن�صو�ص هذه االتفاقية ال ي�ؤثر على �صحة و�/أو قانونية باقي ن�صو�صها.

البند ال�ساد�س ع�رش،

�أ� -إن التزامات ال�رشكة مبوجب هذه االتفاقية هي التزامات ببذل عناية ولي�ست التزامات بتحقيق غاية.

ب -يوافق العميل على عدم حتميل ال�رشكة و�/أو �أي من موظفيها امل�س�ؤولية عن �أي �أخطاء �شكلية وقعت و�/أو تقع عر�ضا ً يف حال قيام ال�رشكة بت�صحيحها.

البند ال�سابع ع�رش،

�أ -مدة هذه االتفاقية �سنة واحدة تبد�أ من تاريخ التوقيع عليها وجتدد تلقائيا ً ل�سنة تلو الأخرى ما مل ي�شعر �أحد الفريقني الآخر برغبته بعدم التجديد قبل �شهر
على الأقل من انتهاء املدة الأ�صلية �أو املجددة ويعترب �إ�شعار الإنهاء مبثابة �إبراء لل�رشكة عما قامت به من �أعمال تنفيذا ً ملا ورد يف هذه االتفاقية.

ب -ميكن �إنهاء هذه االتفاقية من قبل ال�رشكة �أو العميل مبوجب �إ�شعار خطي قبل �شهر من الرغبة يف الإنهاء �رشيطة �أن يقوم العميل بت�سديد كافة التزاماته
جتاه ال�رشكة.

البند الثامن ع�رش  ،ي�ؤكد العميل الوقائع التالية-:

�أ� -أنه قد ح�صل على التفوي�ض الالزم واتخذ كافة الإجراءات الالزمة والتي متكنه من توقيع هذه االتفاقية.

ب� -أن قيامه بتنفيذ االتفاقية ال يتعار�ض مع �أي قوانني �أو �أنظمة �أو تعليمات �صادرة عن �سلطة حكومية �أو مع �أي �أحكام ق�ضائية بحق العميل �أو مع �أي
اتفاقية �أو عقد هو طرفا ً فيه.
ت� -أنه مل يقم بالإخالل �أو التخلي عن م�س�ؤولياته يف �أي عقد هو طرف فيه و�أنه ال يوجد عليه دعاوى قيد النظر يف املحاكم �أو �أي حكم �أو �أي �إجراء تنفيذي
لدى دوائر التنفيذ �أو غريها تهدد مركزه املايل وحقه يف العمل مع �أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري �أو �سلطة عامة.
ت�-أنه لن يلتزم ب�أي التزام �أو م�س�ؤولية تتعلق بالأ�سهم املمولة على الهام�ش من �ش�أنها �أن ت�ؤثر على التزامه وم�س�ؤوليته مبوجب هذه االتفاقية و�/أو حتد من
قدرته على الوفاء بالتزاماته املرتتبة مبوجبها.

ج� -أن هذه االتفاقية ت�شكل التزامات ثابتة وملزمة عليه ونافذة مبوجب القانون.

ح� -أن جميع املعلومات التي قدمها لل�رشكة �صحيحة وفعلية و�أنه مل يخف �أي وقائع �أو حقائق من �ش�أنها �أن ت�ؤثر على قرار ال�رشكة بتوقيع هذه االتفاقية.
خ -يقر العميل ب�أنه اطلع على الن�رشة الإر�شادية املرفقة باالتفاقية وعلى علم تام مبخاطر التمويل على الهام�ش و�أنه وقع الإقرار املتعلق بذلك.

البند التا�سع ع�رش،

�أ -ي�رصح ويوافق العميل على اعتبار دفاتر وقيود ح�سابات ال�رشكة بينة �صحيحة وملزمة له و�أن �أي �شهادة �أو ك�شف ح�ساب �صادر بتوقيع مدير ال�رشكة �أو
م�ساعديه �أو �أي موظف خمول بالتوقيع نيابة عن ال�رشكة و�أي ك�شف م�ستخرج من قيود ال�رشكة مبا يف ذلك م�ستخرجات الكمبيوتر وامل�ستخرجات الآلية
تعترب جميعها نهائية وبينة قاطعة جتاه العميل بالن�سبة ل�صحتها يف �أي �إجراءات قانونية �أو خالف ذلك.

ب -يوافق العميل على اعتبار الر�سائل والربقيات والتلك�سات والفاك�سميلي ور�سائل الربيد االلكرتوين والأفالم امل�صغرة (امليكروفيلم وامليكروفي�ش) واملكاملات
الهاتفية امل�سجلة وم�ستخرجات الكمبيوتر وال�صور الفوت�ستاتية التي قد تربزها ال�رشكة كم�ستخرجات من ملفاتها و�سجالتها وقيودها وح�ساباتها
م�ستندات قانونية يف البينة وعلى اعتبارها بينة قانونية على ما ورد فيها.

البند الع�رشون،

�إذا كان العميل �رشكة �أ�شخا�ص �أو م�ؤ�س�سة �أو م�صلحة فردية ،ف�إن م�س�ؤولية ال�رشكاء تبقى نافذة و�سارية املفعول بالكامل كم�س�ؤولية م�ستمرة بغ�ض النظر
عن �أي تغيري �أو تعديل يف عقد ال�رشكة �أو نظامها الأ�سا�سي �أو ال�رشكاء فيها ،وي�شمل ذلك دون حتديد �أي تغيري يف ت�صنيف ال�رشكة وبغ�ض النظر عن تغيري ا�سم
امل�ؤ�س�سة �أو امل�صلحة التجارية �أو تغيري �أو تعديل ا�سم �أو غايات ال�رشكة �أو امل�ؤ�س�سة �أو امل�صلحة التجارية.
�صفحة ()5

اتفاقية متويل �أوراق مالية حملية على �أ�سا�س الهام�ش
البند احلادي والع�رشون،
�أ -يقر العميل ب�أنه قد اطلع على قوانني و�أنظمة التعامل بالأوراق املالية الأردنية ال�صادرة عن جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق املالية الأردنية يف ال�سوق الأردين ومبا
فيها تعليمات التمويل على الهام�ش والتعليمات والأنظمة ال�صادرة مبوجبها ،كما يقر العميل �أن جميع التعريفات والإجراءات والتعليمات الواردة يف هذه
االتفاقية مرتكزة وم�ستمدة ب�شكل كامل على تعليمات التمويل على الهام�ش ال�صادرة عن هيئة الأوراق املالية و�أن هذه االتفاقية وجميع بنودها خا�ضعة
لتعليمات الهيئة ولأي تغيري �أو تعديل تقوم به الهيئة لهذه التعليمات مبا يف ذلك تغيري ن�سب التمويل �أو هام�ش ال�صيانة �أو ال�رشكة املقبولة للتمويل �أو
�أية بنود �أخرى.
ب -كما يقر العميل بعلمه واطالعه على كافة خماطر التمويل على الهام�ش وباطالعه على الن�رشة الإر�شادية اخلا�صة وال�صادرة عن ال�رشكة وتوقيعه على
الإقرار املرفق بها.

البند الثاين والع�رشون،

�أ -يحق لل�رشكة �إنهاء العمل بهذه االتفاقية مبجرد �إ�شعار العميل خطيا بعد ( )14يوم من تاريخ ت�سليم الإ�شعار يف حال عدم تنفيذ العميل لأي من التزاماته
مبوجب هذه االتفاقية و�/أو يف حال عدم دفع العميل لأي مبلغ مطلوب منه مبوجب هذه االتفاقية.
ب -يحق لل�رشكة مطالبة العميل بجميع املبالغ يف ذمته مبا يف ذلك حق احلجز على كافة �أموال العميل املنقولة وغري املنقولة يف حال جتاوز خ�سارته العميل
ملبلغ التامني �أو �أي مبالغ �أخرى مودعة يف ح�ساب التمويل على الهام�ش مع مراعاة جميع القوانني والأنظمة املنظمة لذلك.

البند الثالث والع�رشون ،من املتفق عليه بني فريقي هذه االتفاقية

�أ� -أن �أي طلب �أو �إ�شعار �أو �إخطار ي�صدر عن ال�رشكة �إىل العميل ب�ش�أن �أي �أمر يتعلق بهذه االتفاقية يعترب �أنه بلغ للعميل �سواء �إذا كان بوا�سطة مكاملة م�سجلة
�أو ر�سالة ن�صية �أو �إذا �أر�سل بالربيد امل�سجل �أو �سلم باليد �أو الفاك�س �أو الربيد االلكرتوين �إىل العنوان الذي اختاره العميل.

ب� -أن كل طلب �أو �إخطار �أو �إ�شعار تر�سله ال�رشكة �إىل العميل �أو �إىل �أي �شخ�ص من الأ�شخا�ص الذين ي�ؤلفون فريق العميل (يف حالة تعدد الأ�شخا�ص يف كل
فريق) يعترب �أنه �أر�سل جلميعهم ولكل واحد منهم و�أن تبليغه لأي واحد منهم وفقا ً لأحكام الفقرة (�أ) �أعاله يعترب تبليغا ً لهم جميعاً.
ت -يتنازل فريقي هذه االتفاقية عن �رضورة تبادل الإ�شعارات �أو الإخطارات �أو الإنذارات بوا�سطة الكاتب العدل بخ�صو�ص �أي مما ورد يف هذه االتفاقية.
ث -تعترب �سجالت ال�رشكة اخلا�صة بالربيد الوارد وال�صادر بينة ملزمة للعميل فيما يتعلق ب�صحة جميع البيانات املدونة فيها ومبا يف ذلك ما يلى-:
� -1إر�سال �أي كتب �أو �إ�شعارات �أو طلبات �أو خطابات للعميل.

 -2ا�ستالم �أي كتب �أو �إ�شعارات �أو طلبات �أو �إخطارات من العميل.

ج -مبا �أن االتفاقية تتكون من عدة �صفحات ف�إن توقيعها من قبل فرقائها على ال�صفحة الأخرية منها يعترب توقيعا ً على جميع �صفحاتها وال يحق للعميل
الطعن ب�أي �صفحة من �صفحات هذه االتفاقية بداعي عدم توقيعها.

البند الرابع والع�رشون ،ي�رصح العميل مبايلى:

�أ� -أن عنوان العميل (مبا يف ذلك رقم الهاتف ورقم الفاك�س والربيد االلكرتوين) هو  ،...................................................................و�إن هذا العنوان يبقى قائما ً ما مل ي�شعر
العميل ال�رشكة ب�أي تغيري �أو تعديل يطر�أ عليه مبوجب كتاب خطي يقدم من العميل مبا�رشة لل�رشكة �أو ير�سله بالربيد امل�ضمون يبني فيه العنوان اجلديد.
ويتنازل العميل عن االدعاء بعدم �صحة �أي �إخطار ير�سل �إليه على عنوانه ال�سابق يف حال مل يقم بتبليغ ال�رشكة بالتغيري الذي طر�أ على عنوانه.
ب� -أن جميع التبليغات الق�ضائية و�/أو كل ما ي�صدر عن ال�رشكة �إىل العميل مقبولة على عنوانه املذكور �أعاله.
ت -تخ�ضع هذه االتفاقية للقوانني والأنظمة والتعليمات النافذة واملعمول بها يف اململكة الأردنية الها�شمية.
ث -متتلك ال�رشكة حق مقا�ضاة العميل لدى �أي حمكمة ذات اخت�صا�ص يف البلد الذي يقع فيه عنوان ال�رشكة بغ�ض النظر عن ال�صالحية املكانية لأي من
حماكم ذلك البلد.
ً
ج -بغ�ض النظر عن ما هو من�صو�ص عليه يف هذا البند ف�إنه يحق لل�رشكة ممار�سة �صالحية مقا�ضاة العميل يف �أي بلد �أ�صبح مقيما فيه �أو يوجد له �أموال
فيه منقولة �أو غري منقولة �أو ميار�س فيه عمالً.

البند اخلام�س والع�رشون

حررت هذه االتفاقية على ن�سخة �أ�صلية حفظت لدى ال�رشكة وقد ا�ستلم كل فريق �صورة �ضوئية عنها ويعتد جلميع الأغرا�ض مبا فيها املقا�ضاة بالن�سخة
الأ�صلية املوقعة التي حتتفظ بها ال�رشكة وي�رصح العميل �أنه قد قر�أ هذه االتفاقية قبل توقيعها و�أنه فهمها وا�ستوعبها فهما ً وا�ستيعابا ً وا�ضحني و�أنه وافق
على كل حمتوياتها ويلتزم مبا ورد فيها التزاما ً كامال ً ال رجوع عنه وغري قابل للنق�ض.

البند ال�ساد�س والع�رشون.

بنود هذه االتفاقية �ستة وع�رشون بندا ً مبا فيها هذا البند حررت على ن�سخة �أ�صلية حفظت لدى ال�رشكة وبيد كل فريق ن�سخة �ضوئية عنها للعمل مبوجبها
وا�شهادا ً على ذلك فقد وقع الفريقني هذه االتفاقية يف هذا اليوم  ...................من �شهر  ..................ل�سنة..................
الفريق الأول

�رشكة املجموعة املالية هريمي�س – الأردن
التوقيع
التاريخ

الفريق الثاين
التوقيع
التاريخ
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اتفاقية متويل �أوراق مالية حملية على �أ�سا�س الهام�ش
ن�رشة ار�شادية �صادرة عن هيئة الأوراق املالية ملحق باالتفاقيات التى �ستعقد مع عمالء التمويل على الهام�ش
تهدف هذه الن�رشة عزيزي امل�ستثمر �إىل تعريفك بالتعامل مع الهام�ش ومفهومه واملخاطر املتعلقة به لذا احر�ص على قراءة هذه الن�رشة الإر�شادية بتمعن قبل
اقدامك على خطوة التعامل على الهام�ش.

ماهو التمويل على الهام�ش؟

يق�صد بالتمويل على الهام�ش قيام الو�سيط املايل بتمويل جزء من قيمة الأوراق املالية يف ح�ساب التمويل على الهام�ش ب�ضمانة الأوراق املالية يف ذلك احل�ساب.
كيف تتم عملية التمويل على الهام�ش؟
لنفر�ض �أنك عزيزي امل�ستثمر تريد �رشاء �أ�سهم بقيمة  50دينار وارتفعت قيمة ال�سهم لـ  75دينار� ،إذا كنت قد ا�شرتيت هذا ال�سهم من ح�سابك العادي ودفعت
كامل قيمته منك ف�إنك تكون قد حققت ربح مقداره  ،%50لكن لو قمت عزيزي امل�ستثمر ب�رشاء هذا ال�سهم من ح�ساب التمويل على الهام�ش ف�إنك �ستكون
دفعت  25دينار منك ودفع و�سيطك  25دينار ،وبالتايل ف�إنك �ستكون قد حققت ربح مقداره .%100
لكن عزيزي امل�ستثمر لو انخف�ض �سعر ال�سهم �إىل  25دينار ،يف حالة �أنك ا�شرتيت هذا ال�سهم العادي ودفعت كامل قيمته ف�إن خ�سارتك �ستكون � %50أما لو
كنت قد ا�شرتيت هذا ال�سهم من ح�ساب التمويل على الهام�ش ف�ستكون خ�سارتك  ،%100بالإ�ضافة �إىل قيمة الفوائد والعموالت �إن وجدت �أي �أن خ�سارتك عند
تعاملك على الهام�ش �ستكون �أكرب.
قبل �أن تتخذ عزيزي امل�ستثمر قرارك بالتعامل على الهام�ش ال بد �أن تعرف ما يلي:
 .1يحكم تعاملك على الهام�ش مع و�سيطك تعليمات التمويل على الهام�ش ال�سارية املفعول والتي البد من قراءتها وفهمها جيداً.

 .2تنظم العالقة بينك وبني و�سيطك الذي ميولك على الهام�ش اتفاقية التمويل على الهام�ش املربمة بينك وبينه ،والتي يجب قراءتها جيدا ً ومناق�شة بنودها
مع و�سيطك قبل التوقيع عليها لأنها تعترب ملزمة لك.
 .3لي�ست جميع الأوراق املالية ميكن متويلها على الهام�ش.

عندما تتخذ قرارك اال�ستثماري بالتعامل على الهام�ش ا�س�أل نف�سك هذه اال�سئلة:
 .1هل قر�أت تعليمات التمويل على الهام�ش جيدا ً وعرفت ما لك وما عليك؟
 .2هل قر�أت اتفاقية التمويل على الهام�ش جيدا ً قبل التوقيع عليها؟

 .3هل تعرف مقدار الفائدة التي �سيتقا�ضاها و�سيطك مقابل متويلك على الهام�ش؟
 .4هل تعلم �أنه ال يجوز فتح ح�ساب متويل على الهام�ش مببلغ يقل عن  5000دينار �سواء ب�شكل نقدي �أو على �شكل �أوراق مالية م�سموح بتمويلها على الهام�ش؟
 .5هل تعلم �أنه ال يجوز ا�ستخدام ح�ساب التمويل لالكتتاب يف اال�صدارات اجلديدة؟
 .6هل تعلم �أنه لي�س جميع الأوراق املالية ميكن متويلها على الهام�ش؟
 .7هل تعلم ما هي الطريقة التي �سي�شعرك بها و�سيطك عند انخفا�ض هام�ش ال�صيانة عن احلد امل�سموح به؟
 .8هل تعلم �أنه �إذا انخف�ض هام�ش ال�صيانة عن احلد امل�سموح به عليك تغطيته خالل يومني؟
 .9هل تعلم �أنه يحق لو�سيطك �أن يقوم ببيع جزء من الأوراق املالية املمولة على الهام�ش التي يختارها يف حال انخف�ض هام�ش ال�صيانة لتغطيته؟
 .10هل اخرتت الو�سيط املنا�سب لفتح ح�ساب التمويل على الهام�ش لديه؟
 .11هل ت�أكدت من �أن و�سيطك مرخ�ص من قبل الهيئة للتعامل بالهام�ش؟
 .12هل تعلم عزيزي امل�ستثمر �أنه البد من حتديد مدة التفاقية التمويل على الهام�ش مع و�سيطك؟
 .13هل تعلم عزيزي امل�ستثمر �أنه ال ميكن �رشاء �أوراق مالية يف ح�ساب التمويل على الهام�ش �إال �إذا كانت هذه الأوراق املالية موجودة بالقائمة املعتمدة من قبل الهيئة؟
 .14هل تعلم عزيزي امل�ستثمر �أنه عليك توفيق �أو�ضاعك وفقا ً للقائمة ال�صادرة عن جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق املالية بالأوراق املالية امل�سموح بتمويلها على الهام�ش؟
خماطر التمويل على الهام�ش-:
 .1التمويل على الهام�ش يت�ضمن خماطر �أكرب واحتمال �أكرب من التعامل خالل دفع قيمة الأ�سهم كاملة من قبلك.

 .2الأوراق املالية املمولة على الهام�ش تعترب �ضمانة للو�سيط الذي ميولك على الهام�ش ذلك �أنه يحق للو�سيط بيع الأوراق املالية يف ح�ساب التمويل على
الهام�ش بخ�سارة كبرية �إذا انخف�ضت �أ�سعار الأوراق املالية ب�شكل كبري ال�سرتداد الت�سهيالت املمنوحة.

 .3قد ت�ضطر عزيزي امل�ستثمر لتغذية ح�سابك على الهام�ش عن طريق �إيداع �أموال �أو �أوراق مالية لرفع هام�ش ال�صيانة عند انخفا�ضه عن احلد امل�سموح به
من قبل الهيئة.
 .4هل تعلم �أنه يحظر على الو�سيط املايل التعامل بالأوراق املالية امل�صدرة عنه �أو من قبل ال�رشكات التابعة �أو احلليفة له وح�سابات التمويل على الهام�ش؟

 .5هل تعلم �أنه ال يحق للعميل طلب مهلة �إ�ضافية يف حال انخفا�ض مبلغ م�ساهمة العميل عن هام�ش ال�صيانة.
لالطالع على تعليمات التمويل على الهام�ش اجلديدة يرجى مراجعة موقع الهيئة االكرتوين www.jsc.gov.jo

�صفحة ()7

اتفاقية متويل �أوراق مالية حملية على �أ�سا�س الهام�ش
ما يجب �أن تت�ضمنه اتفاقية التمويل على الهام�ش-:
 .1يجب �أن تت�ضمن االتفاقية �أطراف العقد وعناوينهم وتواقيعهم.

 .2يجب �أن تت�ضمن االتفاقية مادة تت�ضمن تعريفات الكلمات والعبارات امل�ستخدمة يف هذه االتفاقية (بحد �أدنى التعاريف املوجودة يف املادة ( )2من تعليمات
التمويل على الهام�ش).
 .3يجب �أن تت�ضمن االتفاقية مادة حتدد �سقف القر�ض املمنوح للعميل رقما ً مبا ال يتعار�ض مع التعليمات.
 .4يجب �أن تت�ضمن االتفاقية بنود املادة ( )11من تعليمات التمويل على الهام�ش وهي كالتايل- :

�أ -تعريف التمويل على الهام�ش واملخاطر التي قد يتعر�ض لها العميل جراء تعامله بذلك والتي منها:
 -1احتمال خ�سارة العميل جلزء �أو كامل االموال املودعة يف ح�ساب التمويل على الهام�ش.
 -2حق الو�سيط املايل ببيع جزء من الأوراق املالية املمولة على الهام�ش يف حال انخفا�ض ن�سبة هام�ش ال�صيانة عن احلد امل�سموح به وعدم قيام العميل
بتغطية النق�ص يف هام�ش ال�صيانة.
 -3حق الو�سيط املايل يف اختيار �أي من الأوراق املالية املمولة على الهام�ش التي �سيتم بيعها لتغطية هام�ش ال�صيانة.

ب�	-أن الأوراق املالية يف ح�ساب التمويل على الهام�ش تعترب �ضمانا ً للتمويل على الهام�ش.

ت -حق العميل يف قب�ض االرباح والفوائد عند ا�ستحقاقها وحقه يف الت�صويت يف اجتماعات الهيئة العمومية لل�رشكات التي ميلك �أ�سهما فيها.
ث -مقدار الفوائد والعموالت التي �سيتقا�ضاها الو�سيط املايل من العميل

ج -الإجراءات التي �سوف يتم اتخاذها من قبل الو�سيط املايل يف حال انخفا�ض ن�سبة هام�ش ال�صيانة عن احلد امل�سموح به مبا يف ذلك طريقة �إ�شعار العميل
بهذا االنخفا�ض.

ح�	-أن العميل قد اطلع على تعليمات التمويل على الهام�ش.
 .5يجب �أن تت�ضمن االتفاقية مادة حتدد مدة لها.

 .6يجب �أن تت�ضمن االتفاقية مادة تبني �أن ال�ضمانات لعملية التمويل على الهام�ش هي الأوراق املالية املمولة على الهام�ش فقط �إال يف حاالت ا�ستثنائية مع
موافقة الهيئة.
 .7يجب �أن تت�ضمن االتفاقية مادة تبني كيفية الإ�شعارات واملخاطبات بني الفريقني يف �أي حالة ت�ستوجب هذه الإ�شعارات.

 .8يجب �أن تت�ضمن االتفاقية مادة تبني �أنه يف حال ن�شوء تعار�ض بني االتفاقية والتعليمات ف�إن قانون الأوراق املالية والأنظمة والتعليمات ال�صادرة مبقت�ضاه
هو الأوىل بالتطبيق.
 .9يجب �أن تت�ضمن االتفاقية �إقرار يت�ضمن التايل كحد �أدنى.

اقرار وتعهد:
بالإ�شارة �إىل ت�سهيالت التمويل على الهام�ش املمنوحة يل من قبل ال�سادة� /رشكة املجموعة املالية هريمي�س – االردن �أقر �أنا  ...................................ب�أنني قد اطلعت
على قائمة الأوراق املالية امل�سموح بتمويلها على الهام�ش واالتفاقية املعقودة مع الو�سيط وتعليمات التمويل والن�رشة الإر�شادية ال�صادرة عن هيئة الأوراق املالية
وخماطر التعامل بالهام�ش كما �أنني �ألتزم ب�أي تعديالت قد تطر�أ عليها من قبل جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق املالية و�ألتزم بتوفيق �أو�ضاعي طبقا ً لقرارات
جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق املالية وذلك �ضمن املدة التي تقوم ال�رشكة بتحديدها .وبعك�س ذلك ،ف�إنني �أقر بحق ال�رشكة املطلق بت�صويب �أو�ضاعي مبا يتالءم
مع قرارات جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق املالية.
و�أفو�ض �رشكة املجموعة املالية هريمي�س – االردن مبوجب هذا الكتاب تفوي�ضا ً نهائيا ً غري قابل للنق�ض �أو الرجوع �إال باتفاق الطرفني.
الفريق الأول

�رشكة املجموعة املالية هريمي�س – الأردن
التوقيع
التاريخ

الفريق الثاين
التوقيع
التاريخ

�صفحة ()8

اتفاقية متويل �أوراق مالية حملية على �أ�سا�س الهام�ش
ملحق الفوائد

ملحق (الفوائد املعتمدة لدى �رشكة املجموعة املالية هريمي�س – االردن ذ.م.م) التفاقية التعامل بالو�ساطة بالأوراق املالية «االتفاقية» املربمة بني-:

الفريق الأول
ال�سادة �رشكة املجموعة املالية هريمي�س – االردن �رشكة ذات م�س�ؤولية حمدودة قائمة وم�سجلة وفقا ً لقوانني اململكة الأردنية الها�شمية لدى مراقب عام ال�رشكات
وعنوانها املكتب الرئي�سي هاتف +96265543200 :فاك�س� .+96265543206 :ص.ب 930116 :عمان  11193االردن (وي�شار �إليها فيما يلي لغايات هذه االتفاقية ﺑ ِ
«ال�رشكة»).
الفريق الثاين
وامل�شار �إليه لغايات هذه االتفاقية ب «العميل»

ا�سم العميل:
عنوانه:
فاك�س:
املدينة:

�ص.ب:

الرمز الربيدى:

البلد:

التاريخ:
.1
.2
.3
.4
.5

يعترب هذا امللحق جزءا ً ال يتجز�أ من «اتفاقية للتعامل بالو�ساطة بالأوراق املالية» واملربمة بني الفريق الأول والثاين.
يقر العميل باطالعه الكامل على امللحق وعلى �رشوطه و�أحكامه وعلى عموالت وم�صاريف و�أتعاب الفريق الأول الواردة فيه.
دون �إجحاف بحقوق الفريق الأول مت االتفاق عليها يف االتفاقية يلتزم العميل ويتعهد بدفع كافة العموالت وامل�صاريف والأتعاب املحددة يف هذا امللحق وفور
مطالبة الفريق الأول بها ودون �أي ت�أخري.
يكون للفريق الأول احلق الكامل واملطلق بتعديل بدل العموالت وامل�صاريف والأتعاب و�/أو اال�ضافة عليها وفق �إرادته املنفردة �رشيطة التقيد بالأنظمة
والتعليمات ذات العالقة وب�إ�شعار العميل بهكذا تعديل قبل ثالثة �أيام من تاريخ �إنفاذ التعديل.
تكون عموالت وم�صاريف و�أتعاب الفريق الأول كما يلى-:
�أ -عند فتح احل�ساب يتم احت�ساب احلد االدنى من العمولة للعميل والبالغ (
ب -تتم �إعادة تقييم العموالت يف نهاية كل �سنة مالية بعد ذلك.

 )%من قيمة �أي عملية تداول.

 .6يلتزم الفريقان بالتعليمات ال�صادرة عن هيئة الأوراق املالية وبور�صة عمان ومركز �إيداع الأوراق املالية فيما يخ�ص احت�ساب العموالت.
 .7تكون الفوائد املرتتبة على ح�ساب التمويل على الهام�ش ل�صالح الفريق الأول كما يلي:
تكون ن�سبة الفائدة متغرية بح�سب ما تراه ال�رشكة منا�سبا ً بحيث ترتاوح ن�سبة الفائدة ما بني � %10إىل .%16
حتت�سب الفائدة على ح�ساب العميل املدين على �أ�سا�س الر�صيد اليومي للح�ساب وفقا ً للمعادلة التالية- :
(الر�صيد املدين يف نهاية اليوم �سعر الفائدة  )360/وتقيد يف نهاية كل �شهر.
 .8تقوم ال�رشكة باحت�ساب الفائدة على الر�صيد املدين للعميل بن�سب خمتلفة وذلك ح�سب معدل دوران املبلغ املمول للعميل على الهام�ش وذلك ح�سب
اجلدول التايل- :
الفائدة

معدل الدوران  /ال�شهري
مرة واحدة
مرتني
ثالث مرات
�أربعة مرات
خم�سة مرات
�ستة مرات
 .9يتكون هذا امللحق من ت�سعة بنود مبا فيها هذا البند حرر من ن�سخة واحدة حتتفظ بها ال�رشكة.
الفريق الأول

�رشكة املجموعة املالية هريمي�س – الأردن
التوقيع
التاريخ

الفريق الثاين
التوقيع
التاريخ
�صفحة ()9

اتفاقية متويل �أوراق مالية حملية على �أ�سا�س الهام�ش
اقرار اف�صاح مايل:
بالإ�شارة �إىل اتفاقية التداول بالأ�سهم يف �سوق عمان املايل املوقعة فيما بيني وبني �رشكة املجموعة املالية هريمي�س – االردن ف�إنني �أقر مبا يلى-:
 -1ال يوجد لدي ح�ساب هام�ش (ت�سهيالت) لدى �أية �رشكة و�ساطة �أخرى (
 -2يوجد لدي ح�ساب هام�ش (ت�سهيالت) لدى �رشكة و�ساطة �أخرى (

ا�سم �رشكة الو�ساطة

ال�سقف املمنوح

) �أو

)

الر�صيد امل�ستغل لتاريخه

الأ�سهم املمولة

هذا و�أتعهد ب�إبالغ �رشكة املجموعة املالية هريمي�س االردن يف حال قيامي بفتح ح�ساب /ح�سابات هام�ش (ت�سهيالت) لدى �رشكات و�ساطة مالية �أخرى عاملة يف
الأردن.

من جانبها تتعهد �رشكة املجموعة املالية هريمي�س – االردن باملحافظة على �رسية املعلومات املطلوبة وا�ستخدامها من قبل املوظفني املعنيني فقط ولأغرا�ض قرار
منح الت�سهيالت للتداول على الهام�ش لديها.
اال�سم:
التوقيع:
التاريخ:

�صفحة ()10

اتفاقية متويل �أوراق مالية حملية على �أ�سا�س الهام�ش
طلب منح �سقف متويل �أوراق مالية على الهام�ش
التاريخ/ :

/

ال�سادة املجموعة املالية هريمي�س االردن املحرتمني
حتية طيبة وبعد،،
)
)  ........................دينار �أردين ،وذلك مقابل �إيداعي مبلغ (
�أرجو التكرم باملوافقة على منحي �سقف متويل على الهام�ش مببلغ (
ً
 ................................................دينار �أردين نقداً�/أوراق مالية كهام�ش �أويل يف ح�ساب التمويل على الهام�ش وفقا لتعليمات هيئة الأوراق املالية ،و�سوف �أ�ستعمل هذا
ال�سقف لتمويل جزء من قيمة الأوراق املالية التي �أنوي �رشائها واملوجودة �ضمن القائمة املعتمدة من قبلكم.
معلومات عن العميل:
اال�سم الكامل ............................................................................................. :اجلن�سية ............................................... :الرقم الوطني.................................... :
طبيعة العمل مع ذكر �سنوات (اخلربة)................................................................... :
عنوان العميل .................................................................................................................. :الدخل ال�شهري................................................................................ :
هل يوجد خربة بالتعامل مع �سوق عمان املايل (مع ذكر عدد ال�سنوات والو�سيط الذي مت التعامل معه) .........................................................
هل يوجد لديك ح�ساب للتعامل النقدي لدى �رشكة املجموعة املالية هريمي�س االردن (الرجاء ذكر رقم احل�ساب)........................................ :
ا�سم العميل .................................................................................................................... :توقيعه................................................................................................ :

التن�سيب:
ال�سادة جلنة التمويل على الهام�ش املحرتمني:
�أن�سب باملوافقة/عدم املوافقة على طلب العميل �أعاله وذلك للأ�سباب و�ضمن ال�رشوط التالية
توقيع املوظف .............................................................................. :توقيع م�س�ؤول خدمة العمالء......................................................................................... :
قرار جلنة التمويل على الهام�ش:
 -1موافقة/عدم موافقة على التن�سيب
 -2تعر�ض على املدير العام
ا�سم الع�ضو الأول:

توقيع الع�ضو الأول:

ا�سم الع�ضو الثاين:

توقيع الع�ضو الثاين:

ا�سم املدير العام:

توقيع املدير العام:

�صفحة ()11

تفوي�ض باالطالع
باال�ش��ارة �إىل اتفاقي��ة فت��ح احل�س��اب ( النق��دي و�/أو الهام���ش ) املوقع��ة فيم��ا بين��ي وب�ين ��شركة املجموع��ة املالي��ة هريمي���س  -الأردن

( ال��شركة ) ،ف�أنن��ي �أفو���ض ال��شركة باال�س��تعالم واالط�لاع عل��ى البيان��ات اخلا�ص��ة ب��ي واملتوف��رة م��ن خ�لال النظ��ام اخلا���ص مبعلوم��ات

مركزي��ة املخاط��ر ل��دى هيئ��ة الأوراق املالي��ة وذل��ك لغر���ض فت��ح ح�س��اب الت��داول ل��دى ال��شركة م��ع تعه��د ��شركة املجموع��ة
املالي��ة هريمي���س  -الأردن باملحافظ��ة عل��ى ��سرية املعلوم��ات الت��ي يت��م احل�ص��ول عليه��ا وا�س��تخدامها م��ن قب��ل املوظف�ين املعني�ين

فق��ط ولأغرا���ض ال�س��ماح يل بالت��داول بالأ�س��هم يف بور�ص��ة عم��ان لديه��ا .ويح��ق يل االط�لاع عل��ى تل��ك املعلوم��ات خ�لال م��دة

تعامل��ي م��ع ال��شركة.
اال�سم:
التوقيع:
التاريخ:

