تعليمات التمويل على الهامش والصادرة استناداً ألحكام المادتين (/21ف) و ( )74من قانون
االوراق المالية رقم ( )47لسنة  1001والمعدلة بموجب قراري مجلس المفوضين رقم ()784
تاريخ  1022/22/14ورقم ( )1027/88تاريخ .1027/2/11
المادة ( :)2تسمى هذه التعليمات (تعليمات التمويل على الهامش لسنة  ،)6002ويعمل بها اعتبا ار من
.6002/3/11
المادة ( :)1يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك-:
القانون :قانون األوراق المالية المعمول به.
الهيئة :هيئة األوراق المالية.
المجلس :مجلس مفوضي الهيئة
المركز :مركز إيداع األوراق المالية.
السوق :بورصة عمان أو أي سوق لتداول األوراق المالية مرخص من قبل الهيئة.
الوسيط المالي :الشخص االعتباري المرخص له ممارسة أعمال التمويل على الهامش.
حساب التمويل على الهامش :حساب خاص للعميل لدى الوسيط المالي لغايات التمويل على الهامش
بموجب اتفاقية بين الطرفين.

الهامش األولي :ما يودعه العميل لدى الوسيط المالي في حساب التمويل على الهامش من مبالغ
مالية أو أوراق مالية مسموح تمويلها على الهامش وفق النسبة المقررة منن القيمنة
السوقية لألوراق المالية المراد تداولها بالهامش قبل تنفيذ أمر الشراء.
هنامش الصنيانة :الحند األدننى لمسناهمة العمينل فنني القيمنة السنوقية لنألوراق المالينة فني حسناب لتمويننل
على الهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء.

سقف التمويل على الهامش :الحد األعلى المسموح بنه لمجمنوع مبنالغ التموينل علنى الهنامش الممنوحنة
من الوسيط المالي لكافة عمالئه.
الشركة الحليفة :الشركة التي تسيطر على شركة أخرى أو هي مسيطر عليها من الشركة
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األخرى.

الشركة التابعة :الشركة التي تخضع لسيطرة شركة أم.
السيطرة  :القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص أخر وق ارراتة.
الشركة االم :الشركة التي تقوم بالسيطرة المالية واإلدارية على شركة أو شركات أخرى عن طريق تملك
أكثر من نصف رأس مالها و/أو أن يكون لها السيطرة على تأليف مجلس إدارتها،ويشمل

ذلك الشركة القابضة.
الشركة الشقيقة :تعتبر الشركة شقيقة لشركة أخرى عندما تكون هاتان الشركتان مملوكتين أو تابعتين
لشركة أم.

االقرباء :الزوج والزوجة واألوالد القصر.
المجموعة المرتبطة :كل مجموعة من العمالء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لننفس األشنخاص الطبيعنين
أو لننذات األشننخاص االعتبنناريين و/أو تجمعهننم مصننالح واحنندة ،و/أو تضننمنت حسنناباتهم

شرط أو أكثر من الشروط االتية:
 عمالء ذوي صلة شريطة ادارة الحسابات من قبل احدهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كفالة احد العمالء لحسابات باقي العمالء. مصدر إيداع واحد لجميع حسابات العمالء. وجود سيطرة مؤثرة الحد العمالء على باقي الحسابات بشكل مباشر أو غير مباشر.المادة ( :)2يقصد بالتمويل على الهامش قيام الوسنيط المنالي بتموينل جنزء منن قيمنة األوراق المالينة فني
حساب التمويل على الهامش بضمانة األوراق المالية في ذلك الحساب.

المادة ( :)7يشترط لمنح الترخيص لممارسة أعمال التمويل على الهامش ما يلي-:
وممارسا للعمل.
مرخصا كوسيط مالي
أ -أن يكون طالب الترخيص
ً
ً

ب -أن ال يقننل أرسننماله الم نندفوع عننن ( )100000000دين ننار وان ال تقننل نس ننبة صننافي حق ننوق
الملكية الى رأس المال المدفوع عن (.)%51
ج -أن يق نندم كفال ننة بنكي ننة ألم ننر الهيئ ننة بقيم ننة ( )6100000دين ننار وفقً ننا لتعليم ننات الت ننرخيص
واالعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة  6001السارية المفعول.
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د -أن ال يكون قد ارتكب مخالفات جوهرية لمعايير المالءة المالية خالل الستة أشهر السابقة
لتاريخ تقديم طلب الترخيص.
ه -أن يتوفر لديه القدرات واإلمكانيات الفنية واإلدارية الالزمنة لممارسنة أعمنال التموينل علنى
الهامش وادارة الحسابات الخاصة بهذه العمليات وذلك وفقًا لقناعة المجلس.
المااادة ( :)4للمجلننس تعننديل شننروط ومتطلبننات التننرخيص واجنراءات عمننل التمويننل علننى الهننامش وعلننى
الوسننيط المننالي إمننا توفيننق أوضنناعه وفقًننا لننذلك ،أو تصننفية حسننابات التمويننل علننى الهننامش
خالل الفترة التي يحددها المجلس لهذه الغاية.
الماااادة ( :)7ال يج ننوز أن يتج نناوز س ننقف التموي ننل عل ننى اله ننامش ( )%110م ننن ص ننافي حق ننوق الملكي ننة
للوسيط المالي.
المادة ( :)4ال يجوز أن يتجاوز إجمالي تموينل الوسنيط المنالي لورقنة مالينة واحندة فني حسنابات التموينل
على الهامش لديه عن ( )%60من صافي حقوق الملكية لذلك الوسيط المالي.
المادة ( :)8ال يجوز أن تتجاوز مبالغ التموينل علنى الهنامش الممنوحنة للعمينل الواحند عنن ( )%10منن
ص ننافي حق ننوق الملكي ننة لن ندى الوس ننيط الم ننالي أو ( )100000000دين ننار أيهم ننا اق ننل ،وان ال
تتجنناوز مبننالغ التمويننل علننى الهننامش الممنوحننة للعميننل الواحنند والمجموعننة المرتبطننة بننه عننن
( )%60من صافي حقوق الملكية لدى الوسيط المالي أو ( )3مليون أيهما أقل.
المادة ( :)9يجب أن ال يقل الهامش األولي ألي حساب تمويل على الهامش عن ( )1,000دينار.
المااادة ( :)20للمجلننس أن يطلننب مننن الوسننيط المننالي التوقننف عننن منننح أي تمويننل إضننافي أو فننتح حسننابات
تمويل على الهامش لعمالء جدد وذلك في أي من الحاالت التالية-:
أ -إذا تجاوز الوسيط المالي السقوف المحددة في المواد ( 2و 5و )8من هذه التعليمات.
ب -إذا ارتكب الوسيط المالي مخالفات جوهرية لمعايير المالءة المالية الصادرة عن المجلس.
ج -إذا خالف الوسيط المالي أي من الشروط والمتطلبات المفروضة بموجب المادة ( )4من هذه
التعليمات.
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المادة ( :)22يجب أن تتضمن اتفاقية التمويل على الهامش ما يلي-:
أ -تعريف التمويل على الهامش والمخاطر التي قد يتعرض لها العميل جراء تعامله بذلك والتي منها:
 -1احتمال خسارة العميل لجزء أو كامل األموال المودعة في حساب التمويل على الهامش.
 -6حق الوسيط المالي ببيع جزء من األوراق المالية الممولة على الهامش في حال انخفناض نسنبة
هامش الصيانة عن الحد المسموح به وعدم قيام العميل بتغطية النقص في هامش الصيانة.
 -3حق الوسنيط المنالي فني اختينار أي منن األوراق المالينة الممولنة علنى الهنامش التني سنيتم بيعهنا
لتغطية هامش الصيانة وبما يراعي مصلحة العميل.
ضمانا للتمويل على الهامش.
ب -إن األوراق المالية في حساب التمويل على الهامش تعتبر
ً

ج -ح ننق العمي ننل ف نني ق ننبض األرب نناح والفوائ نند عن نند اس ننتحقاقها وحق ننه ف نني التص ننويت ف نني اجتماع ننات
أسهما فيها.
الهيئات العمومية للشركات التي يملك
ً

د -مقدار الفوائد والعموالت التي سيتقاضاها الوسيط المالي من العميل.
ه -اإلج نراءات التنني سننوف يننتم اتخاذهننا مننن قبننل الوسننيط المننالي فنني حننال انخفنناض نسننبة هننامش
الصيانة عن الحد المسموح به بما في ذلك طريقة إشعار العميل بهذا االنخفاض.
و -أن العميل قد اطلع على تعليمات التمويل على الهامش.
ز -حق العميل في حصوله على الوثنائق والكشنوفات الخاصنة بنه فني حسناب التموينل علنى الهنامش
عند طلبها من الوسيط المالي.
المادة ( :)21على الوسيط المالي فتح حساب خاص لعميله يسمى حساب التمويل علنى الهنامش بموجنب
اتفاقيننة التمويننل علننى الهننامش الموقعننه بينننه وبننين العميننل بمننا يتفننق واحكننام قننانون االوراق
المالية واالنظمة والتعليمات النافذه والق اررات والصادرة بمقتضاه.
المادة ( :)22على الوسيط المالي فنتح حسناب تموينل علنى الهنامش لندى المركنز لكنل عمينل يتعامنل معنه
بالتمويل على الهامش وااللتزام بتعليمات المركز بهذا الخصوص.
المادة ( :)27تحتسب نسبة هامش الصيانة بطرح إجمالي قيمة المبالغ الممنوحة للعميل إضافة ألية فوائد
أو عمن نوالت منص ننوص عليه ننا ف نني اتفاقي ننة التموي ننل عل ننى اله ننامش م ننع العمي ننل ف نني حس نناب
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التمويل علنى الهنامش منن إجمنالي القيمنة السنوقية لنألوراق المالينة فني حسناب التموينل علنى
مقسوما على إجمالي تلك القيمة السوقية.
الهامش
ً
المادة ( :)24يلتزم الوسيط المالي بما يلي-:
 -1التأكد من قيام العميل بإيداع الهامش األولي في حساب العميل لديه سواء بشكل نقندي أو
بشنكل أوراق ماليننة مسننموح بتمويلهننا علننى الهننامش قبنل شنراء أيننة أوراق ماليننة وذلننك حسننب
النسب التي يحددها المجلس من حين آلخر.
 -6أن ال تقل نسبة هامش الصيانة في أي حساب تمويل على الهامش وفي كل األوقات عن
الحد األدنى الذي يحدده المجلس.
المادة ( :)27على الوسيط المالي أن يحتسب هامش الصيانة لكنل حسناب فني نهاينة كنل ينوم عمنل وأن
يشعر العميل باليوم نفسه إذا نقص هامش الصيانة لديه عن الحد األدنى المسموح به وأن
يطلنب مننن العمينل تغطيننة الننقص خننالل فتنرة ال تتجنناوز ينومي عمننل تبندأ مننن الينوم التننالي
لتاريخ انخفاض النسبة سواء باإليداع النقدي أو بشكل أوراق مالية أخرى شريطة أن تكون
من ضمن األوراق المالية المسموح بتمويلها على الهامش.
المااااادة ( :)24أ -ف نني ح ننال تخل ننف العمي ننل ع ننن تغطي ننة ال نننقص الم ننذكور ف نني الم ننادة ( )12م ننن ه ننذه
التعليمننات ،فيتوجننب علننى الوسننيط المننالي بيننع جننزء مننن األوراق الماليننة فنني حسنناب
التمويل على الهامش بالقدر الذي يعيد هامش الصيانة إلى حده األدنى المسموح به.
ب -في حال عدم توفر أوراق مالية كافينة فني حسناب التموينل علنى الهنامش بالقندر النذي
يعيد هامش الصيانة الى الحد األدنى المسموح به نتيجة إليقناع الحجنز علنى األوراق
الماليننة الممولننة علننى الهننامش أو علننى بعضننها ،أو إليقنناف التننداول بورقننة ماليننة أو
بعننض األوراق الماليننة الممولننة علننى الهننامش ،فللمجلننس منننح الوسننيط مهلننة لتصننويب
هامش الصيانة.
ج -ال يجننوز رهننن األوراق الماليننة الممولننة علننى الهننامش باسننتثناء رهنهننا لصننالح الوسننيط
المالي المانح للتمويل.
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المااادة ( :)28يجننوز للعميننل سننحب أي أمنوال مننن حسنناب التمويننل علننى الهننامش تتجنناوز نسننبة الهننامش
األولني منن القيمنة السنوقية لنألوراق المالينة فني ذلنك الحسناب ،شنريطة أن ال يسنبب سننحب
هذا المبلغ تجاوز سقف التمويل على الهامش الممنوح للعميل المحدد في االتفاقية.
الماااادة ( :)29للهيئ ننة اإلط ننالع عل ننى جمي ننع اتفاقي ننات التس ننهيالت المبرم ننة ب ننين الوس ننيط الم ننالي والبن ننوك
باإلضننافة إلننى حسننابات وأرصنندة الوسننيط المننالي لنندى البنننوك ،وعلننى الوسننيط المننالي أن
خطي ننا بالحص ننول عل ننى أي ننة بيان ننات أو معلوم ننات ت اره ننا الزم ننة م ننن البن ننوك
يف ننوض الهيئ ننة ً

وأطراف التعاقد األخرى مباشرة.

المااادة ( :)10يحظننر علننى الوسننيط المننالي التعامننل لصننالح عمالئننة فنني حسنناب التمويننل علننى الهننامش
بناألوراق المالينة المصندرة عننه أو منن قبنل الشنركات التابعنة أو الحليفنة او االم او الشننقيقة
له.
الماااادة ( :)12يسننتخدم حسنناب التموي ننل علننى الهننامش للتعامننل بنناألوراق الماليننة المتداولننة فنني الس ننوق،
ويحظر استخدامه لالكتتاب في اإلصدارات الجديدة لألوراق المالية.
المااادة ( :)11ال يجننوز قبننول ضننمانات فنني حسنناب التمويننل علننى الهننامش عنندا األوراق الماليننة المسننموح
بتمويلها على الهامش.
المااادة ( :)12علننى الننرغم ممننا ورد فنني المن ننادة (  ) ٢٢مننن هننذه التعليمننات يجننوز للوسننيط المننالي قبننول
ضمانات إضافية لحساب التمويل على الهامش عالوة على األوراق المالية شنريطة موافقنة
الهيئة وذلك في الحاالت التالية -:
 -1االنخفنناض الكبيننر فنني القيمننة السننوقية للورقننة الماليننة فنني حسنناب التمويننل علننى الهننامش
جراء ظروف غير عادية.
 -6تعليق أو إيقاف الورقة المالية في حساب التمويل على الهامش عن التداول ألكثنر منن
سبعة أيام عمل.
المااادة ( :)17يحنندد المجلننس مننن حننين آلخننر ،ووفننق معننايير يضننعها ،األوراق الماليننة المسننموح بتمويلهننا
على الهامش ونسب الحد األدنى للهامش األولي وهامش الصيانة.
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المادة ( :)14يحظر على الوسيط المالي فتح حسابات تعامل بالهامش للقصر.
المادة ( :)17يلتزم الوسيط المالي بتزويد الهيئة في اول يوم عمل من كل اسبوع و/أو عند الطلب بما يلي-:

 -1قيمة المبالغ المتاحة للتعامل بالهامش.
 -6اجمالي المبالغ المستحقة على عمالء التمويل بالهامش.
 -3اجمالي القيمة السوقية لمحافظ عمالء التمويل على الهامش.
 -4نس ننبة مجم ننوع المب ننالغ المس ننتحقة عل ننى عم ننالء التموي ننل عل ننى اله ننامش ال ننى اجم ننالي القيم ننة
السوقية للضمانات المقدمة منهم.
 -1كشف باسماء االوراق المالية الممولة على الهامش واسماء العمالء المموليين علنى الهنامش
ومقدار التمويل لكل ورقة مالية ممولة على الهامش.
المادة ( :)14تلغى تعليمات التمويل على الهامش رقم ( )1لسنة .6003
المادة( :)18يمنح الوسيط المالي مدة تنتهي بتناريخ  6012/16/31لتوفينق أوضناعه وفقناً لمتطلبنات هنذه
التعليمات.
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