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 مقدمة:ال
لدى معظم المستثمرين، مكانة من الموضوعات اليامة والتي تحتل أصبح االستثمار في األسيم 

الوعي االستثماري لدى جميور المستثمرين في  ثقافة إلى تنمية ىيئة األوراق المالية لذلك تسعى
إلى تعزيز  اليادفةسمسمة من كتيبات التوعية االستثمارية  تعمل عمى تقديمو أسواق رأس المال، 
 .اإلمكانقدر المتعمقة بيا م المخاطر وتقميل حج المستثمرينكافة لدى  المعرفة االستثمارية

 
 عزيزي المستثمر:

عميك أن قدرًا من المخاطر تحقيق درجة من الربح و االستثمار في األسيم قد يتضمن  أن اعمم
لمتعرف ىيئة األوراق المالية أعدت ىذه النشرة اإلرشادية ، لذلك فإن وتحمميا تكون مستعدًا لقبوليا

ومعرفة حقوقك  ،ومخاطره ،وبيان أىميتو ،التعامل بحسابات التمويل عمى اليامش مفيوم عمى
من خالل شركات الوساطة المالية عند التعامل بيذا النوع من الحسابات كمستثمر والتزاماتك 

 .العاممة في بورصة عمان
 
بالتمويلل مى خطوة التعامل قراءة ما يمي بتمعن قبل إقدامك ع عمىعزيزي المستثمر احرص  لكلذ

 : كمستثمر والحصول عمى نسخ منيا وذلك حفاظًا عمى حقوقك ،عمى اليامش
 الصادرة عن ىيئة األوراق المالية. اإلرشاديةالنشرة  -0
 تعميمات التمويل عمى اليامش. -2
 .اتفاقية التعامل بالتمويل عمى اليامش -3
 .قائمة األسيم المسموح بتمويميا عمى اليامش -4
 ى إقرار منك بأنك أطمعت عمى ما سبق.التوقيع عم -5

 
 :أن ىيئة األوراق الماليةعزيزي المستثمر واعمم جيدًا  

 بخصوص التعامل بالتمويل عمى اليامش.منك تستقبل أي استفسار   -0
 شركات الوساطة المالية أو أحد العاممين فييا. إحدىضد منك تستقبل أي شكوى  -2
 .شريعيتحمي حقوقك في إطار دورىا القانوني والت -3
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 ما ىو التمويل عمى اليامش؟

من  المشتراةيتم تسديد ثمن األسيم في البورصة وشراء األسيم فانو عندما ترغب باالستثمار 
  :خالل طريقتين

 .كمن قبم دفع كامل ثمن األسيم المشتراة الشراء بكامل الثمن: -0
الوساطة المالية  وقيام شركة دفع جزء من ثمن األوراق المالية بجزء من الثمن:الشراء  -2

التمويل " ، وىو ما يسمىلك من خالل تقديم تمويل "قرض" الجزء اآلخر من ثمنيابدفع 
 ."عمى اليامش

المرخصللة ألعمللال التمويللل عمللى  شلركة الوسللاطة الماليللةقصللد بالتمويللل عمللى اليللامش قيللام ي  حيلث 
في ذلك  األسيممانة بض التي قمت بشرائيا األسيمجزء من قيمة  لتمويل لك بتقديم قرض اليامش

 الحساب.
ة الوسللاطة نللت بللدفع جللزء مللن ثمنيللا وتقللوم شللركأكنللت ترغللب بشللراء أسلليم فسللتقوم  إذانللو أبمعنللى 

 خر عن طرق تقديم قرض لك بسعر فائده متفق عميو بينكما.المالية بدفع الجزء اآل
 

 اعمم عزيزي المستثمر:
 عمى اليامش.ليس جميع شركات الوساطة المالية مرخصة ألعمال التمويل  -0
ي ستتقاضيا شركة الوساطة المالية والتي يجب أن انتبو جيدًا لمقدار الفوائد والعموالت الت -2

 تحدد مسبقًا باالتفاق عند قيامك بتوقيع اتفاقية التعامل بالتمويل باليامش.
يلاة شلركة الوسلاطة الماليلة لشللراء إى لمبملغ القلرض التلي سللتقوم بمنحلك أعمل اً ن ىنلاك حلدأ -3

 االتفاق عميو عند قيامك بتوقيع اتفاقية التعامل بالتمويل عمى اليامش. يتم األسيم
 

 كيف تبدأ بعممية التمويل عمى اليامش؟
( دينللللار عنللللدىا 010111بشللللراء أسلللليم قيمتيللللا السللللوقية  ترغللللب  أنللللكعزيللللزي المسللللتثمر  لنفللللرض
 :بإحدى الطريقتين التاليتينأن تبدأ  بإمكانك
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عندىا ستقوم شركة الوساطة الماليلة بتقلديم قلرض ( دينار 50111دفع  تقوم ب أن :الولىقة يالطر 
تحلدد  امقابل فائدة متفلق عمييلا بينكمل لشراء األسيم التي ترغب بشرائيا( دينار 50111بقيمة  لك 

 .بينكما نسبتيا عند قيامك بتوقيع االتفاقية
( 50111يمللة  ن شللركة الوسللاطة الماليللة ىنللا عنللد تقللديميا قللرض لللك بقأوالحللظ عزيللزي المسللتثمر 

 (010111 وىللي بقيمللة  الممنللوح لللك القللرضقيمللة لللدييا ضللمانات لضللمان التزامللك بتسللديد دينللار 
 دينار.

 
ن تحضر أوراق مالية  األسيم( تكلون مشلتراه ملن قبملك مسلبقًا وتضلعيا فلي أىو  :الثانيةالطريقة 

دىا سلتقوم شلركة ، عنل( دينلار010111تبمغ قيمتيا السلوقية   حسابك الممول عمى اليامش مباشرة
مقابل  ( دينار لشراء األسيم التي ترغب بشرائيا010111الوساطة المالية بتقديم قرض لك بقيمة  

 .بينكما تحدد نسبتيا عند قيامك بتوقيع االتفاقية افائدة متفق عمييا بينكم
( 010111والحظ عزيزي المستثمر ان شركة الوساطة المالية ىنا عند تقديميا قرض للك بقيملة   

 ( دينار.210111وىي بقيمة  الممنوح لك دينار لدييا ضمانات لضمان التزامك بتسديد القرض 
 

 اعمم عزيزي المستثمر ما يمي:
سيم رى مثل الضمانات العقارية عدا األضافية أخإن تأخذ ضمانات أيحق لشركة لوساطة المالية 

 .سبقةشريطة موافقة الييئة الم مقابل تقديميا قرض لك لشراء األسيم
 

 باليامش؟ماذا يسمى المبمغ الذي قمت بدفعة عند بداية التعامل 
واألسلليم  عنللد تللاريخ الشللراء ( دينللار50111  بقيمللة األولللىقللة يبالطر  المبمللغ المللدفوع مللن قبمللكإن 

مبملغ اليلامش األوللي وبالتلالي فلان  يانيسم( دينار 010111التي أودعتيا بالطريقة الثانية بقيمة  
ستسلللاىم  أنللكأي  %(51 ألوللللي لللديك عزيللزي المسلللتثمر فللي المثللال أعلللاله تبمللغ نسللبة اليللامش ا

 بإحضللاربللالطريقتين سللواء مللن قيمللة األسلليم المشللتراه  %(51 عزيللزي المسللثمر بللدفع مللا نسللبتو 
 نقدي من قبمك. إيداعم أأسيم 
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 واعمم عزيزي المستثمر ما يمي:
 اق المالية.أنو يتم تحديد نسبة اليامش األولي من قبل ىيئة األور  -0
تحللدد نسللبة اليللامش األولللي ن أليللة عنللد توقيللع االتفاقيللة بينكمللا يحللق لشللركة الوسللاطة الما -2

  تقل عن النسبة التي حددتيا الييئة.الّ أشريطة 
 ليس جميع األسيم المتداولة يسمح بشرائيا في حساب التمويل عمى اليامش. -3

 
 ثابتو؟م سوف تبقى بشراء السيبمبمغ اليامش الولي ىل نسبة مساىمتك 

للن تبقلى ثابتلو بعلد تلاريخ شلراء األسليم  "نسبة الياامش الولاي" ن نسبة مساىمتك بشراء األسيمإ
، وعنلدىا ي عبلر بل تتغير حسب تغير القيملة السلوقية لألسليم المشلتراه إملا باالرتفلاع أو االنخفلاض

تك فللي القيمللة السللوقية دنللى لمسللاىميللا الحللد األأنعللن تمللك النسللبة بنسللبة ىللامش الصلليانة، بمعنللى 
 .وىذا يترتب عميو حقوق والتزامات عميك عزيزي المستثمرلألسيم في أي وقت بعد تاريخ الشراء 
 واعمم عزيزي المستثمر ما يمي:

 الّ أبلل ىيئلة األوراق الماليلة ويجلب من ق الصيانةنسبة ىامش الحد األدنى لأنو يتم تحديد  -0
 عنيا في أي وقت من األوقات.  تقل نسبتك في حسابك الممول عمى اليامش

نسلللبة الحلللد األدنلللى لتحلللدد  أنيحلللق لشلللركة الوسلللاطة الماليلللة عنلللد توقيلللع االتفاقيلللة بينكملللا  -2
 تقل عن النسبة التي حددتيا الييئة. أالّ ىامش الصيانة شريطة 
القيماة الساوقية  ارتفاا فاي حاال عماى شاركة الوسااطة المالياة ما ىاي حقوقاك كمساتثمر 

 ؟ن قبمك في حسابك الممول عمى اليامشم المشتراهلألسيم 
نسبة ىامش الصيانو  زيادةفي حال ارتفاع نسبة مساىمتك في القيمة السوقية لألسيم المشتراه أي 

تختار أي من الحقوق اآلتية التي تناسب النيج االستثماري  عن نسبة اليامش األولي يحق لك ان
 قبمك:المتبع من 

ملا بلين نسلبة ىلامش الصليانة ونسلبة اليلامش  الزيلادةن تشتري أسيم جديده بمقدار نسبة أ -0
 ولي.األ

 ولي بشكل نقدي.ة ونسبة اليامش األما بين نسبة ىامش الصيان الزيادةن تسحب نسبة أ -2
نسلبة الزيللادة ملا بللين نسلبة ىللامش الصليانة ونسللبة اليلامش األولللي عملى شللكل  تسلحبن أ -3

 تك االستثمارية لدى حساب شركة وساطة مالية أخرى.أسيم وتودعيا في محفظ
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ولللتعمم عزيللزي المسللتثمر انللو لللو بمغللت نسللبة ىللامش الصلليانة لللدى حسللابك الممللول عمللى اليللامش 
فقلط وىلي الفلرق  %(01 بنسلبة  أعلالهي ملن حقوقلك اللثالث أن تملارس أفانو يحلق للك  %(61 

 %(.61 %( ونسبة ىامش الصيانة 51ما بين نسبة اليامش األولي  
ما ىي التزاماتك كمستثمر تجاه شركة الوساطة المالية في حال انخفاض القيمة السوقية 

 لألسيم المشتراه من قبمك في حسابك الممول عمى اليامش؟
في حال انخفاض نسلبة مسلاىمتك فلي القيملة السلوقية لألسليم المشلتراه أي انخفلاض نسلبة ىلامش 

محللدد مللن قبللل الييئللة أو المتفللق عميللو بينكمللا باالتفاقيللة دنللى المسللموح بللو والعللن الحللد األ الصلليانة
حللد الطلللرق أل يللومي عمللل مللن تللاريخ االنخفللاض بفانللو يتوجللب عميللك رفللع نسللبة مسللاىمتك خلللال

 اآلتية:
د النقدي لتغطية العجز في حسابك الممول عمى اليامش بمقدار ما ي عيل باإليداعن تقوم أ  -0

 وح بو.دنى المسملى الحد األإنسبة ىامش الصيانة 
مسللموح بتمويميللا عمللى سلليم(  األ وراق ماليللةأ إحضللاران تقللوم بتغذيللة حسللابك مللن خللالل  -2

مللا  العجللز بمقللدارلتغطيللة  مللن حسللابات لللديك لللدى شللركات وسللاطة ماليللة أخللرىاليللامش 
 لى الحد األدنى المسموح بو.إي عيد نسبة ىامش الصيانة 

ز فللي حسللابك الممللول عمللى بتغطيللة العجلل عللدم التزامللكفللي حللال أنللو واعمللم عزيللزي المسللتثمر 
نلو يحلق أدنى المسلموح بلو خلالل يلومي عملل عن الحد األ ةفع نسبة ىامش الصياناليامش لر 

 يمي:لشركة الوساطة ما 
 عللدم التزاملللكفللي حللال عمللى اليللامش  بالتمويللل ةأسلليمك المشللتران تقللوم ببيللع جللزء مللن أ -0

ة عللن الحللد بتغطيللة العجللز فللي حسللابك الممللول عمللى اليللامش لرفللع نسللبة ىللامش الصلليان
 .دنى المسموح بو خالل يومي عملاأل

وراق الماليلة التلي سليتم بيعيلا لتغطيلة العجلز فلي حسلابك المملول عملى اختيلار أي ملن األ -2
 اليامش.

 واعمم عزيزي المستثمر ما يمي:
نسلللبة ىلللامش الصللليانة لحسلللابك المملللول عملللى يوميلللًا ن شلللركة الوسلللاطة الماليلللة تحتسلللب إ -0

 اليامش.
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فلللي  ةبالطريقلللة المتفلللق عمييلللا بيلللنكم والموثقلللن تعمملللك ألماليلللة يجلللب ن شلللركة الوسلللاطة اإ -2
فلي حسلابك المملول  ةفي حال انخفاض نسبة ىامش الصيانبينكم وذلك  الموقعةاالتفاقية 

 عمى اليامش.
لحسابك الممول عمى اليامش خالل  ةن تقوم برفع نسبة ىامش الصيانأنو يتوجب عميك أ -3

 ة ىامش الصيانة لديك.يومي عمل من تاريخ االنخفاض لنسب
طة الماليلللة اللللى تفلللويض منلللك فلللي حلللال علللدم تغطيلللة العجلللز فلللي تحتلللاج شلللركة الوسلللاال  -4

 .خالل يومين عمل حسابك الممول عمى اليامش لرفع نسبة ىامش الصيانة
يحللق لللك وفللي أي وقللت مللن األوقللات طمللب الحصللول عمللى الوثللائق والكشللوفات الخاصللة  -5

 ة الوساطة المالية.بحسابك بالتمويل عمى اليامش من شرك
 

 والتزامات عميك عزيزي المستثمر؟ون ىناك حقوق ال يك متى
ملللن نسلللبة ىلللامش  وأكبلللرفلللي حلللال كانلللت نسلللبة ىلللامش الصللليانة أقلللل ملللن نسلللبة اليلللامش االوللللي 

ويحللق لللك البيللع  يكللون ىنللاك أي حقللوق لللك أو أي التزامللات عميللكنللو ال إفالمتفللق عميللو  ةالصلليان
 فقط. 

 ن تستفيد منيا كمستثمر عند التعامل بالتمويل عمى اليامش؟أن ما المزايا التي يمك
وال تممللك سليولة كافيللة لشلراء المزيللد  مسلموح بتمويميللا عملى اليلامش كنلت تمملك أسلليم إذا  -0

ن تقللوم بالشللراء ضللمن تللودع تمللك األسلليم كيللامش أولللي وا أن عنللده تسللتطيعمللن األسلليم 
 والمتفق عمييا. ةالنسب المحدد

تودع المبمغ المتوفر لديك  أن عندىا تستطيعيولة كافية لشراء األسيم كنت ال تممك س إذا -2
ن تحصللل عمللى بللاقي المبمللغ بموجللب قللرض مللن شللركة الوسللاطة الماليللة حسللب النسللب أو 

 المتفق عمييا.
مكانللك بإاليللامش وتحتللاج اللى سلليولة نقديللة فكنلت تممللك أسلليم مسللموح بتمويميلا عمللى  إذا  -3

ان تقوم مقابل ذلك بسحب الزيلادة عملى شلكل سلحب تودع تمك األسيم كيامش أولي و  نأ
 نقدي. 

فللي  ةسلليم الموجللوداح والفوائللد عنللد اسللتحقاقيا عللن األربللأن تقللبض األيحللق لللك كمسللتثمر  -4
 حسابك الممول عمى اليامش.

 يحق لك التصويت في اجتماعات الييئة العمومية عن األسيم الممولة عمى اليامش. -5
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عمياك أخاذىا بعاين االعتباار كمساتثمر عناد التعامال  ما المخاطر والمحااذير التاي يتوجا 

 بالتمويل عمى اليامش؟
 ك جزء أو كل األموال المودعة في حسابك الممول عمى اليامش.تاحتمال خسار  -0
ك وعدم قدرتك عند انخفاض نسبة ىامش الصيانة في حسابقيام شركة الوساطة المالية  -2

تى ولو بخسارة كبيرة السترداد ح كفي حساب األسيمبيع عمى تغطية النقص خالل يومين 
 .الممنوحة لمعميل قيمة القرض الممنوح لك

بك اال يحق لك طمب ميمة إضافية في حال انخفاض نسبة ىامش الصيانو لديك في حس -3
 .الممول عمى اليامش

 أكبريعتبر التمويل عمى اليامش سالح ذو حدين في عالم االستثمار، فيو يتضمن مخاطر  -4
ألنو يحتمل تعظيم الخسارة مثمما يحتمل تعظيم الربح، وفيما يمي  من التعامل النقدي

 توضيح لذلك:
دفعت ثمنيا بالكامل من أموالك، و دينار  (010111 قمت بشراء أسيم بقيمة  كنألنفرض 

ربح يبمغ  حققتأنك أي  دينار (020111 لتصبح وارتفعت القيمة السوقية لألسيم 
 الحالة:يكون في ىذه ، دينار (20111 

 X 011%    =21%    2 111= نسبة العائد عمى االستثمار 
                             01111 

 

دينار فان نسبة خسارتك  (80111 وفي حال انخفاض القيمة السوقية لألسيم لتصبح 
 %(.21 ستكون نسبة الخسارة أيضًا 

 

أموالك وشركة  دينار من (50111 تكون قد دفعت  فإنكأما في حالة التعامل باليامش 
 ن نسبة الفائدة صفر عندىا أدينار مع افتراض  (50111 قد قامت بدفع  المالية الوساطة
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 تكون قد حققت نسبة ربح = 
 X 011% =41%   2111 االستثمار =نسبة العائد عمى 
                               5111 

 %41-= نسبة الخسارة دينار تكون  (20111 الخسارة وفي حالة 
 :يميعزيزي المستثمر ما ىذا معناه  
 العائد عمى االستثماربمغت نسبة موالك أمن المبمغ كامل  ودفعالربح في حالة   -0

 مضاعف ليا. أي %(41 وفي حالة التمويل عمى اليامش بمغت النسبة  %(21 
االستثمار من أموالك بمغت نسبة العائد عمى المبمغ كامل دفع و في حالة الخسارة   -2

أي مضاعف  %(41- حالة التمويل عمى اليامش بمغت النسبة  فيو  %(21- 
 ليا.
 سموب ذو حدين يضاعف الربح ويعظم الخسارة.أالتمويل عمى اليامش  أن اهىذا معن

 تحذيرات ىامة:معمومات و 
 يمي: ن تعرف ما أن تتخذ قرارك بالتعامل عمى اليامش ال بد أقبل 

تعميمللات  شللركة الوسللاطة الماليللة ىلليمش مللع اليللا بالتمويللل عمللىتعاممللك  إن الحكللم عمللى -0
 النافللللللللللذة والموجللللللللللودة عمللللللللللى الموقللللللللللع االلكترونللللللللللي لميئيللللللللللةالتمويللللللللللل عمللللللللللى اليللللللللللامش 

 www.jsc.gov.jo) .والتي ال بد من قراءتيا وفيميا جيدًا 
الذي يمولك عمى اليلامش اتفاقيلة التمويلل  شركة الوساطة الماليةتنظم العالقة بينك وبين  -2

شللركة مللة بينللك وبينللو، والتللي يجللب قراءتيللا جيللدًا ومناقشللة بنودىللا مللع عمللى اليللامش المبر 
 عتبر ممزمة لك.ت   نياقبل التوقيع عمييا أل الوساطة المالية

 عمى اليامش. مسموح بتمويميا األسيم( وراق المالية ليست جميع األ -3
 

 المستثمر في الوراق المالية إعمم وتأكد مما يمي:عزيزي 
تعامللل معيللا مرخصللة مللن قبللل ىيئللة طة الماليللة التللي ترغللب بالن شللركة الوسللاأتأكللد مللن  -0

 وراق المالية.األ
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تأكللد مللن أن شللركة الوسللاطة الماليللة المرخصللة مللن قبللل ىيئللة االوراق الماليللة يسللمح ليللا   -2
 بممارسة أعمال التمويل عمى اليامش.

  قم باختيار شركة الوساطة المالية المناسبة لك. -3
 عند توقيع اتفاقية التمويل عمى اليامش.تأكد من تحديد المدة الزمنية  -4
 دينار. (50111 بمبمغ يقل عن  ال يجوز فتح حساب تمويل عمى اليامش -5
 يدة.ل لالكتتاب في اإلصدارات الجدال يجوز استخدام حساب التموي - 6
ال يجوز فتح حسابات لمتعامل بالتمويل عمى اليامش لمقصر والذين يقل أعمارىم عن  – 7

 عامًا. 08
 ر بعناية وال تخدعك الشائعات وابن قرارك االستثماري عمى معمومات صحيحة.استثم - 8
واحرص عمى االطالع وبشكل دوري عمى كشف حساباتك االستثمارية بعناية تابع  - 9

 حسابك ومحفظتك االستثمارية.
 لالطللالع عمى تعميمات التمويل عمى اليامش الجديدة يرجى مراجعة موقللع الييئة

 االلكتروني.
 

www.jsc.gov.jo 
 

 قرار وتعيادإ
 

  ...................السادة / شركللة  وبين المبرمة بينيالتمويللل عمى اليامش  إتفاقيةباإلشارة إلى 
      الموقع أدناه.......................................قر أنا أ

األوراق الماليلللة قائملللة المعملللول بيلللا، وعملللى بلللأنني اطمعلللت عملللى تعميملللات التمويلللل عملللى اليلللامش 
بخصللوص رشللادية الصللادرة عللن ىيئللة االوراق الماليللة والنشللرة اإلالمسللموح بتمويميللا عمللى اليللامش 

كملا أننلي التلزم بلأي ، وعملى اتفاقيلة التمويلل عملى اليلامش اليلامشالتمويل عملى مخاطر التعامل ب
 وفقاً وفيق أوضاعي تعديالت قد تطرأ عمييا من قبل مجمس مفوضي ىيئة األوراق المالية وألتزم بت

، وذللللك قبلللل توقيلللع االتفاقيلللة ملللع شلللركة الوسلللاطة مجملللس مفوضلللي ىيئلللة األوراق الماليلللةلقلللرارات 
 المالية.
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