السجل التجاري (الجيزة) 331911
ترخيص رقم  66بتاريخ 3119-6-3

عقد إتفاق
لتداول األوراق المالية بالهامش
إنه في يوم  ..........الموافق  ..................أبرم هذا العقد بين كل من :
 – 3شركة بيراميدز كابيتال لتداول األوراق المالية (ش.م.م) والمؤسسه طبقا ألحكام القانون رقم  19لسننه  3111والئحتنه التنفيذينة
ومقرهنا  13ش عبنند المننعم رينناض – الندق والمصننرل لهنا مننن الهيعننه العامنة للرقابننة المالينة للقيننام بتنداول األوراق الماليننة بالهننامش
بجلستها رقم ) )344بتاريخ 1331/8/11ويمثلها في هذا العقد السيده  /من توفيق مصطف قنديل بصفتها  /رئيس مجلس االداره .
ويشار اليها فيما بعد بـ (الشركة) أو (الطرف األول).
 – 1شركة  /السيد ...............................................................الجنسية  .......................................... /نوع إثبات
الشخصننننننية  ........................:رقننننننم إثبننننننات الشخصننننننية  ..............................:تنننننناريخ الصنننننندور ........................عنننننننوان
المنزل..........................................................:عنوان العمل ..........................................:
عنوان المراسالت ...................................................................................................:
البريد اإللكتروني ....................................................................................................:
تليفون المنزل ......................:العمل............................:المحمول..........................:الفاكس...........................:

كود موحد ................../رقم الحساب لدي الشركة ..................... /إسم مدير الحساب لدي الشركة ................. /

ويشار إليه فيما بعد بالعميل أو (الطرف الثاني)

تمهيد
حيننأ أن الشننركة مصننرل لهننا مننن الهيعننه العامننة للرقابننه الماليننة للقي نام بعمليننات تننداول االوراق الماليننة بالهننامش ع وأن العميننل يراننب فنني القيننام بهننذه
العمليات عن طريق إصدار اوامر للطرف االول (سواء بيع أو شراء) عن طريق اليد اوالفاكس أو عن طريق البريد اإللكتروني أو التليفنون علني أن ينتم
تسجيلها بمعرفة الطرف االول طبقا للنظام المعتمد م ن الهيعة ع ووفقا لشروط هذا العقد ع وكنذل عقند فنتل الحسناب لندي الشنركة المبنرم بنين الطنرفين ع
وأحكام قانون سوق المال والئحته التنفيذية ع وعلي األخص القرار الوزاري رقم  64لسنه . 1338

اسم العميل........................ :
التـوقيـــع ....................… :
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المادة األول
حكم التمهيد
يعتبر التمهيد السابق وكافة ملحقاته جزءاً ال يتجزأ من هذا العقد مفسراً ومكمالً ومتمماً ألحكامه وبنوده .
المادة الثانية
موضوع العقد
بمقتض هذا العقد وتنفيذا ألحكامه وبنوده توافق الشركة علن تموينل منا يعنادل قيمنة ال تزيند عنن  %93منن قيمنة األوراق المالينة المشنتراه
لحساب العميل  .أما فيما يخص السندات الحكومية توافق الشركة عل تمويل نسبة ال تزيد عن  %63منها ما لم تصدر تعليمات آخرى لتحديد
نسب آخرى من الهيعة العامة للرقابة المالية ع وذل بحيأ ال تتجناوز نسنبة مديونينة العمينل الواحند عنن  %39منن االمنوال المتاحنه لعملينات
الشراء بالهامش وبشرط اال تتجاوز النسبه  %13للعميل والمجموعه المرتبطه به والت ستظهر لدى الشنركة وذلن وفقناً لمنا تحندده الهيعنة
العامة للرقابة المالية .
يقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من العمالء ت كون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس األشخاص الطبيعيين أو لذات األشنخاص اإلعتبارينة
أو يجمع بينهما إتفاق عل التنسيق عند التصويت ف إجتماعات الجمعيات العامة للشركات أو مجالس إدارتها .
وبناء عل هذا التعريف يقر العميل بأن مجموعته المرتبطة تضم كل من :
-3
-1
-1
كما ي قر العميل بإخطار الشركة بأى مجموعات مرتبطة قد تستجد مستقبالً فور حدوث ذل اإلرتباط .
المادة الثالثة
مدة هذا العقد
مدة هذا العقد سنة مالية تبدأ من تاريخ التوقيع عل هذا العقد وتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف اآلخنر قبنل إنتهناء مدتنه بخمسنة
عشر يوماً بخطاب مسجل ع وبإنتهاء هذه المدة يصبل رصيد المديونية المستحقة عل العميل للطرف األول مسنتحقاً وواجنب اآلداء فنوراً دون
حاجة إل تنبيه أو إخطار وال يجوز للعميل إنهاء العقد إذا لم يقم بتصفية الحساب المدين به للشركة وكشرط مسبق لحق اإلنهاء .
ومع ذل يحق للطرف األول ف أى وقت يراه إيقاف أو إلغاء أو إنهاء هذا العقند وأن يطالنب العمينل بسنداد كامنل مديونيتنه منن أصنل ومقابنل
تمويالت وعموالت ومصاريف ف خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار العميل بأى من وسائل اإلخطار الواردة ف هنذا العقند  .فضنال عنن
أنه ف حالة إخالل العميل بأى بند من بنود هذا العقد أو مالحقه يعتبر هذا العقد منتهياً ومفسوخاً من تلقاء نفسه ومسنتحقاً األداء فنوراً ويننت
اإلنهاء أثره بمجرد مرور ثالثة أيام عمل من تاريخ قيام الطرف األول بإخطار العميل بأنه أخل بتعهداته وإلتزاماته أو بأى منن بننود هنذا العقند
ويتم اإلخطار بأى من الوسائل الواردة بهذا العقد .
اسم العميل........................ :
التـوقيــع .........................:
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ويقر العميل بأنه يحق للطرف األول كنائب إتفاق له أن يقوم ببيع كل أو جزء من األوراق المالية المحفوظنة لندى أمنين الحفنق وفقناً لمنا ينراه
وبأى سعر من أسعار السوق المتاحة لسداد كامل مديونياته وذل فور إنتهاء المدد المذكورة سلفاَ دون قيامه بسداد المديونية المستحقة عليه
لصالل الطرف األول .
المادة الرابعة
األوراق المالية محل التمويل
يوافق العميل عل التعامل باألوراق المالية الت تحددها الشركة للتعامل فيها كجزء من األوراق المالية المعدة من الهيعه العامة للرقابة المالية
سواء محل الشراء أو إتخاذها كضمانات والت تتوافر فيها المعايير الت تضعها إدارة البورصة وتعتمدها وتحدد نوعها الهيعنه العامنة للرقابنة
المالية .
المادة الخامسة
اإلدارة والتصرف
 -3يوافق العميل ويفوض الشركة ف إدارة حساباته ا لخاصة بيعن ًا وشنراء وذلن بالنسنبة لن وراق المالينة محنل الشنراء بالهنامش أو المقدمنة
كضمان وذل ف حالة إخالل العميل بإلتزاماته قبل الشركة وف الحدود الت تعيد نسبة التمويل المقدمة من الشركة ال النسبة المحددة ف هذا
العقد .
 -1تلتزم الشركة بإمساك دفاتر وحسابات مستقلة أليا وبطريقة مؤمنة لتسجيل عمليات الشراء الهامش .
 -1يقننر العميننل بعنندم أحقيتننه ف ن التصننرف بننأى نننوع مننن أنننواع التصننرف ف ن األوراق الماليننة المحفوظننة طننرف أمننين الحفننق محننل الشننراء
بالهامش أو تل المقدمة كضمانات إال من خالل الطرف األول حيأ يقوم الطرف األول بإبالغ شركة اإليداع والحفق المركزى بأية عملية تداول
بالهامش ف ذات يوم تنفيذ العملية لحجز األوراق المالية المشتراه بالهامش بحساب العميل لندى أمنين الحفنق لصنالل الشنركة بحينأ ال يجنوز
التصرف فيها إال من خالل الشركة .
المادة السادسة
آثار التجميد
 -3يقوم الطرف األول بتحص يل قيمة الكوبونات لجميع األوراق المالية المحفوظة طرف أمين الحفق ف مواعيند إسنتحقاقها وإسنتخدام القيمنة
ف سداد المديونية المستحقة عل العميل للشركة من أصل وعوائد وعموالت ع ويعتبر توقيع العميل عل هذا العقد تفويضاً مننه ألمنين الحفنق
وللشركة بالقيام بهذا اإلجراء دون الرجوع للعميل ودون أن يخل ذل بإلتزام العميل بسداد المديونية المستحقة عليه ف موعدها ومن مصادره
الخاصة .
اسم العميل........................ :
التـوقيـــع ....................… :
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المادة السابعة
الضمانات
يتعهد العميل أنه ف حالة قيامه بشراء أى ورقة مالية بنظام الشراء بالهامش من خالل الشركة بأن يسدد للشركة نقداً ما ال يقل عن  %93من
قيمة الشراء ل وراق المالية وال تقل عن  %13بالنسبة للسندات الحكومية وال تلتزم الشركة بإجراء أى عملينات شنراء بالهنامش منا لنم يكنن
العميل قد أودع نقداً النسبة المتفق عليها أو أن يضع تحت تصرف الشركة أحد الضمانات التالية بذات القيمة :
( أ ) خطابات ضمان مصرفية نهائية اير مشروطة صادرة لصالل الشركة من أحند البننوك أو فنروع البننوك األجنبينة الخاضنعة إلشنراف البنن
المركزى المصرى .
( ب ) ودائع لدى أحد البنوك أو فروع البنوك الخاضعة إلشراف البن المركزى المصرى بشرط أن يتم تجميدها لدى البن لصنالل الشنركة وأن
يج وز تسييلها عند طلب الشركة دون إشتراط موافقة العميل عل أن يتم تقيمها بنسبة  %13من أصل مبلغ الوديعة .
( ج ) أوراق مالية يتوافر فيها المعايير الت تضعها البورصة وتعتمدها الهيعة العامة للرقابة الماليه عل أن ال تقل قيمتها السوقية فن تناريخ
تقديمها عن  %333من ثمن األوراق المالية المشتراه لحسابه .
ويجوز للهيعة العامة للرقابة الماليه ومجلس اداره الشركه أن يستبعدا أى ورقة مالية مقدمة كضمان من العميل .
وعليه يصبل من الواجب عل العميل إما إستبدال هذه الورقة المالينة المسنتبعدة بورقنة آخنرى بعند موافقنة الهيعنة والشنركه عليهنا أو بينع أى
ورقة مالية آخرى وسداد باق المديونينة نقنداً أو تقنديم إحندى الضنمانات اآلخنرى السنابق ذكرهنا وللشنركة الحنق فن رفنى أى منن الضنمانات
المقدمة من العميل بدون إبداء األسباب .
المادة الثامنة
حقوق العميل ( إسترداد الضمانات والسداد )
 -3يحق للعميل بمقت ض هذا العقد طلب إسترداد كل ما يزيد من الضمانات المقدمة منه للشركة للوفاء بإلتزاماته إذا إنخفضت نسنبة مديونيتنه
عن  %93أو تقديمها كضمان لعمليات جديدة للشراء بالهامش .
 -1كما يحق للعميل إستبدال األوراق المالية المقدمة منه كضمان للشركة بأوراق مالية آخرى بشرط أن تكون من القائمنة المعتمندة منن الهيعنة
العامة للرقابة الماليه ومجلس ادارة الشركه .
 -1يكون للعميل الحق ف الوفاء بسداد باق قيمة األوراق المالية المشتراه بالنظام الهامش ف أى وقت خالل فترة العقد .
المادة التاسعة
العموالت والمصاريف
يتعهد العميل أنه ف حالة قيامه بشراء أى ورقنة مالينة بنظنام الشنراء الهامشن منن خنالل الشنركة أن ينتم تحمينل حسنابه يوميناً طنرف الشنركة
بالمبالغ المستحقة عليه من مصاريف وعموالت ومقابل تكلفة التمويل وفقاً للشروط والقواعد الت تضعها الشركة (مرفق .ً)1
اسم العميل........................ :
التـوقيـــع ....................… :
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هذا باإلضافة إل مصروفات وعموالت السمسرة والحفنق المركنزى وصنندوق حماينة العناملين وذلن وفقن ًا للعقنود الموقعنة منع العمينل ع ويحنق
ال قبل نهاينة المندة بخمسنة عشنر يومن ًا وذلن بخطناب مسنجل ويعتبنر عندم إعتنراض العمينل
لل طرف األول تعديل هذه العموالت وأسعارها مستقب ً
موافقة نهائيه منه عل ذل ع ويلتزم العميل بتعويى الشركة عن أية أضرار تلحق بها نتيجة لتنفيذها إللتزاماتها بموجب هذا العقد .
المادة العاشرة
اإلطالع عل حسابات العميل
يوافق العميل عل قيام الشركة باإلطالع عل حساباته من األوراق المالية لدى الهيعة والبورصة وشركة مصر للمقاصه والحفق المركزىوعل
جميع البيانات والمستندات المتعلقة بعملينات التنداول بالهنامش أو أى جهنة للوقنوف علن مالئتنه المالينة ومندى إلتزامنه بتعهداتنه بمنا فن ذلن
تفويضه للشركة مرفق رقم (.)1
المادة الحادية عشر
ضمانات آخرى
يتعهد العميل إنه ف حالة قيامه بشراء أى ورقة مالية بنظام الشراء الهامشن بتقنديم ضنمانات آخنرى إضنافية عنند زينادة نسنبة المديونينة عنن
 %93من قيمتها السوقية ل وراق المالية محل الشراء سواء عن طريق السداد النقدى أو بيع جزء من األسهم المملوكة له.
المادة الثانية عشر
حقوق الشركة
 -3يقوم الطرف األول بإعادة تقييم األوراق المالية محل الشراء بالهامش ف نهاية كل يوم عمل وفقاً لقيمتها السوقية فإذا تبين له نتيجة
إلنخفاض القيمة السوقية لهذه األوراق أن مديونية العميل قد تجاوزت ( )%63من قيمتها السوقية بسعر اإلقفال المعلن من البورصنة ع
وجب عليه إخطار العميل بتخفيى هذه النسبة سواء بالسداد النقدى أو بتقديم ضمانات إضافية وعل الشركة إتخاذ هذا اإلجراء أيضاً إذا
بلغت النسبة ( )%69بالنسبة للسندات الحكومية ع وللشركة إتخاذ إجراءات بيع األوراق المالية وتسنييل الضنمانات المقدمنة منن العمينل
للوصول بنسبة مديونيته إل ( )%93أو أقل من القيمة السوقية ل وراق المالية المشتراه بالهامش أو ( )%63أو أقل بالنسبة للسندات
الحكومية ف الحاالت اآلتية :
( أ ) إذا لم يقم ال طرف الثان بتخفيى نسبة مديونيتنة عنن النسنبة المشنار إليهنا فن الفتنرة السنابقة وذلن بعند منرور ينوم عمنل علن
إخطاره .
( ب ) إذا بلغت نسبة مديونية العميل ( )%83من القيمة السوقية ل وراق المالية أو ( )%13من القيمة السوقية للسندات الحكومية .
 -1يتم تخفيى نسبة مديونية العميل إل الشركة إما بالسداد النقدى أو بتقديم إحدى الضمانات اآلتية وتوضع تحت تصرف الشركة:
( أ ) خطابات ضمان مصرفية نهائية اير مشروطة صادرة لصالل الشركة من أحد البنوك أو فروع البنوك األجنبينة الخاضنعة إلشنراف
البن المركزى .
اسم العميل........................ :
التـوقيـــع ....................… :
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( ب ) ودائنع لنندى أحند البنننوك أو فن روع البنننوك الخاضنعة إلشننراف البنن المركننزى بشنرط أن يننتم تجميندها لصننالل الشنركة وأن يجننوز
تسييلها عند طلب الشركة دون اشتراط موافقة العميل عل أن يتم تقديمها بنسبة ( )%13من أصل مبلغ الوديعة .
( ج ) أوراق مالية يتوافر فيها المعايير الت تضعها البورصة وتعتمدها الهيعة وي سنتبعد منن حسناب الضنمانات المقدمنة أى ورقنة مالينة
تفتقد أحد المعايير المشار إليها سواء تم تقديمها كضمانة أصلية أو ضمانات إضافية وتسرى هذه األحكام عند إنخفناض القيمنة السنوقية
للضمانات المقدمة من الطرف الثان .
( د ) األوراق المالية المقبوله لدى شركه السمسره ف الوراق الماليه او امن ين الحفنق كضنمان وهن االوراق المسنمول بالتنداول عليهنا
بنظام الشراء بالهامش اآلخرى .
المادة الثالثة عشر
طرق اإلتصال والمخاطبات بين طرف العقد
اتفق الطرفان عل أن تكون المخاطبات والمكاتبات بإحدى الطرق اآلتية :
-3

الهاتف -:

يكون إبالغ العميل باإلتصال الهاتف ( المسجل ) عل أى من أرقامه المدونة بصدر هذا العقد حت ولو لم يقم العميل بالرد ويكون اإلبالغ قد تم
حت ولو كان الهاتف مغلق أو تم تغييره بدون إخطار الطرف األول بالطرق المقررة بهذا العقد ويكون إبالغ العميل قد تم بكافة ما تم تنفيذه من
عمليات الشراء والبيع .
 -1البريد األلكترون -:
وذل عل العنوان األلكترون للعميل والمدون بصدر هذا العقد .

ويلتزم الطرف الثان بإخطار الطرف األول بأرقام الهاتف الجديدة او البريد االلكترون ف حال قيامه بتغييرها أو مغادرة البالد كما يلتزم العميل
بإخطار الشركة ف حال تغييره محل إقامته او بريده االلكترون بموجب خطناب مسنجل بعلنم الوصنول أو بموجنب إخطنار كتناب يسنلم بنالمركز
الرئيس للشركة عناية العضو المنتدب ومدير إدارة الشراء بالهامش ع عل أن يتم إعتماده بالتوقيع باإلستالم وبخاتم الشركة وف حالنة عندم
إخطار الشركة بأرقام الهاتف الجديدة أو محل اإلقامة الجديد او البريد االلكترون يكون إخطار العميل برسائل عل هاتف العميل المدون بالعقد
أو عل بريده االلكترون الثابت بالعقد منتجا ألثاره القانونية حت لو كان الهاتف مغلق ع وذل كله حال عدم إلتزام العميل بإخطار الشركة بأى
تغيير عل النحو السابق بيانه .

اسم العميل........................ :
التـوقيـــع ....................… :
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المادة الرابعة عشر
أحكام عامة
 -3تلتزم الشركة بموجب هذا العقد ببذل عناية الرجل الحريص ف تنفيذ العقد وأوامر العميل ع وعليه فأنه كل نصيحة بتوجيهات منن الشنركة
تتم بناء عل المعلومات المتاحة وبغرض خدمة "العميل" ال تعتبر ضماناً لقيمة الو رقنة المالينة وأدائهنا المسنتقبل حينأ قند ينؤدى تذبنذب
األسعار إل الربل أو الخسارة وال تكون الشركة مسعولة عنهما كما أنها اير مسنعولة عنن العملينات التن تقنوم إدارة البورصنة أو الهيعنة
العامة لسوق المال بإلغائها أو إجراء التنفيذ العكس لها .
 -1يوافق العميل علن قينام الشنركة كنائنب عننه دون أى إخطنار لنه بتحوينل أى مديونينة تنشنأ علينه بالندوالر أو بنأى عملنة آخنرى إلن الجنينه
المصرى خالل  1أيام عمل من نشأة تل المديونية وذل وفقاً ألسعار الصرف المتاحة بأى من البنوك او شركات الصرافه العاملة ف مصر ف
يوم التحويل وذل دون اإلخالل بواجب العميل االصل ف تدبير العمالت االجنبيه قبل التسويه للعمليات المشتراه.
 -1يقر العميل بأن دفاتر وسجالت الشركة وحساباتها حجة قاطعة بالنسبة للمبالغ المستحقة أو الت تستحق علينه بموجنب هنذا العقند وال يحنق
للعميل المنازعة فيما هو ثابت فيها ف الحاضر أو المستقبل ألى سبب كان .
 -4يقر العميل بمعرفته وإ لمامنه بكافنة مخناطر عملينات شنراء األسنهم بالهنامش وبكافنة المنواد النواردة بقنرار وزينر اإلسنتثمار رقنم  64والتن
يتض منها الباب التاسع من االئحة التنفيذية لقانون سوق المال ويقر بأننه تسنلم بيانن ًا موضنل فينه علن وجنه التفصنيل مفهنوم الشنراء بالهنامش
وكافة اإلجراءات والمزايا والمخاطر واألحكام األساسية ع كما يقر تحمله بأى من هذه المخاطر .
 -9يقر العميل بأنه المال األصل والمستفيد الوحيد من فتل هنذا الحسناب وأن جمينع مصنادر أموالنه هن مصنادر مشنروعة ع ويقنوم بإسنتيفاء
النموذج الخاص بذل كما يلتزم العميل بموافاة الشركة بأية بيانات إضافية قد تطلبها منه لتحديد مصنادر األمنوال المسنتثمرة فن شنراء األوراق
المالية طبقاً ألحكام القانون رقم  63لسنة  1331الخاص بمكافحة اسل األموال والئحته التنفيذية وقرار وزير اإلقتصاد والتجارة الخارجية رقم
 613لسنة  1333وقرار مجلس إدارة الهيعة رقم  4لسننة  1331وكنذل النمنوذج المعند بمعرفنة الهيعنة فن هنذا الشنأن وذلن تطبيقناً لمبندأ (
إعرف عميل ) .
 -6تسرى عل هذا العقد أحكام القانون  19لسنة  3111والئحته التنفيذينة والقنرارات المنفنذة لنه وجمينع أحكنام القنوانين اآلخنرى ذات الصنلة
واإلرتباط وقانون التجارة رقم  38لسنة . 3111
 -8يحق للطرف األول اإلمتناع عن تنفيذ أو تمويل أى عملية شراء وفقاً لهذا النظام إذا كان صاف رأسمال الطنرف األول منخفضناً عنن الحندود
الواردة ف معايير المالءة المالية الصادرة عن الهيعة أو إذا كانت ستؤدى إل تجاوز نسبه التمويل للورقنه المالينه الواحنده للعمينل الواحند عنن
 %13من الحد الممنول للعميل او تتجاوز نسبة مديونيه العميل الواحد عنن  %39منن االمنوال المتاحنه لعملينات الشنراء بالهنامش وبشنرط اال
تتجاوز النسبه  %13للعميل والمجموعه المرتبطه به أو ف حالة عدم توافر مبلغ التمويل لدى الطرف األول بأى وجه من الوجوه .
 -6دين العميل اير قابل للتجزئة وعليه فأن كل سهم من األسهم محل هذا العقد ضامن لسداد الدين بالكامل ومستحقاته .
 -1يقر العميل بأنه ليس من حقه الرجوع قانوناً عل الطرف األول أو مطالبته بأى طريقة من الطرق بأى تعويضات أو أمنوال أو أوراق مالينة
ف حال إ ذا إستخدم الطرف األول أياً من حقوقه الواردة ف هذا العقد وخاصة حقه ف بيع األوراق المالية المحفوظة بإسنم العمينل إذا أخنل بنأى
من إلتزاماته وذل إذا ارتفعت أسعارها سواء ف الحاضر أو المستقبل .
اسم العميل........................ :
التـوقيـــع ....................… :
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المادة الخامسة عشر
اإلختصاص القضائ
من المتفق عليه بين الشركة والعميل بموجب هذا العقد أن أى نزاع قد ينشأ ف تنفيذ أو تفسير أى بند من بنود هنذا العقند أو ملحقاتنه ينتم
الرجوع أو ًال إل المراقب الداخل للشنركة وفن حالنة عندم تسنوية الننزاع ينتم اللجنوء إلن الجمعينة المصنرية لن وراق المالينة لتسنويته بطرينق
التوفيق ع وف حالة عدم التوصل لحل مرض للطرفين يتم حسم النزاع عن طريق اللجوء إل المحكمة الواقع بدائرتها المركز الرئيس للشركة.

طرف ثان (العميل )

طرف اول (الشركه)

االسم ........................... :

د /من توفيق قنديل

التوقيع .......................... :

التوقيع ………………. :

8
 13ش عبد المنعم رياض – المهندسين – الرقم البريدى  -31133الجيزه -مصر ت 11166863/3/1/4 :فاكس 11166861 :
www.pyramidscapital.com

السجل التجاري (الجيزة) 331911
ترخيص رقم  66بتاريخ 3119-6-3

المرفق ( ) 3
(طلب فتل حساب لتداول األوراق المالية بالهامش)

أوالً  :برجاء فتل حساب ل للتعامل ف األوراق المالية بنظام الشراء بالهامش وفقاً لبنود العقد ومرفقاته والقواعد الحاكمنة لهنذا
النظام .
ثاني ًا  :اقر بإطالع وموافقت عل مخاطر الشراء بالهامش والقواعد الحاكمة واإللتزام بإخطار الشركة بأية تعنديالت علن أرقنام
الهاتف أو الفاكس أو محل اإلقامة المبينة بالعقد طبقاً للطنرق واإلجنراءات المبيننة بالعقند ع وفن حنال عندم إخطنارى للشنركة بتلن
التغيرات فور حدوثها بخ طاب مسجل بعلم الوصول تعتبر المراسالت منتجاً ل ثر القانون لهنا وال يحنق لن الرجنوع علن الشنركة
فيما إتخذته من إجراءات طبقاً لبنود العقد .
ثالث ًا  :أوافق عل أن تصبل كافة األوراق المالية ف حساب التداول بالهامش لدى أمين حفق األهل المتحد .
رابعاً  :أوافق عل تحمل الفوائد والعموالت والمصروفات اإلدارية المتممة للعمولة الت يتم إحتسابها من قبل الشركة والمنذكورة
بالعقد .

توقيـــــــــــــــع العمـــــيل
(مصدق عليه من أحد البنوك )
اســـــــــــــــم العميل :
التوقــــــــــــــــــيع :
التاريــــــــــــــــخ :

المرفق ( ) 1
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تفويــــــــى
هذا التفويى صادر من الموقع أدناه بصفته لصالل شركة بيراميدز كابيتال لتداول األوراق المالية (ش.م.م) .واستنادا لعقد التداول
بالهامش المؤرخ  .............../......./....المبرم بين الطرف االول ( شركة بيراميدز كابيتال لتداول األوراق المالية) (ش.م.م) والطرف
الثاني السيد ............................................. /الموقع أدناه .

وبموجبه يفوض الموقع أدناه الشركة ( الطرف االول ) فيما يلي :
أوال  :تجميد الرصيد والتصرف بالبيع في كل او جزء من االوراق المالية والسندات المملوكة للطرف الثاني أو تسييل خطابات
الضمان البنكية أو بيع أسهم وأذون الخزانة المقدمة كضمان من الطرف الثاني لضمان عمليات التداول بالهامش ع وذل في الحدود
التي تمكنة من تغطية الرصيد النقدي المدين المكشوف للطرف الثاني نتيجة عدم سداد قيمة عمليات شراء أوراق مالية أو السندات
حسب ما ورد في العقد المشار الية عالية ع باالضافة الي العموالت وتكاليف التمويل وكذل المصروفات التي تترتب علي عدم
السداد – وذل علي حسابة وتحت مسعوليته – وذل دون الرجوع للطرف الثاني أو إخطاره قبل اتخاذ اي اجراءات قضائيه او
جزاءات بيعيه .
( علما بأن المقصود باالوراق المالية والسندات في هذا البند تل االوراق محل التعامل بالهامش أو المقدمة كضمانات أصلية أو
إضافية محل هذا العقد )
ثانيا  :في حاله عدم تغطية حصيلة البيع أو تسييل الضمانات للرصيد النقدي المدين يحق للطرق االول الرجوع علي الطرف الثاني
للوفاء بباقي الدين ع مع ت حمله كافة االعباء المترتبة علي ذل بما في ذل الفوائد القانونية بحد أقصي مقداره  %8سنويا .
ثالثا  :يقر العميل بموافقته سواء للشركة أوالبورصة دون الرجوع اليه علي حق االطالع علي حساباته لدي أية جهة كانت للوقوف
علي مالءته المالية.

المفوض
(مصدق عليه من أحد البنوك )
االســـــــــــــــــــم :
التوقــــــــــــــــــيع :
التاريــــــــــــــــخ

:

المرفق ()1
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بيان العموالت والرسوم وتكلفة التمويل

عمولة التداول  :طبقاً لعقد السمسرة الموقع من العميل .

مصروفات فتل حساب الول مرة

سوف تقوم الشركة بتحميل حساب العميل بمصروفات التداول والت تختلف طبقا لحجم تعامالتة ع وبحد ادني  ............للفاتورة .


عمولة التداول لدي الشركة التتضمن المصروفات االخري كمقابل خدمات الهيعة والبورصة والمقاصة ع والدمغات الحكومية ع
أتعاب أمين الحفق أو أي من الرسوم االخري التي تنت عن عملية تداول االوراق المالية في البورصة .

رسوم ايداع االوراق المالية والرسوم االدارية
 – 3تبلغ رسوم ايداع االسهم بنظام إمساك السجالت
 – 1تبلغ رسوم تحصيل الكوبونات

 %من القيمة السوقية لالسهم في أخر يوم عمل من السنة .

 %من قيمة الكوبون .

 – 1تبلغ مصاريف الحفق المركزي  %من قيمة كل تداول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعد الرسوم والعموالت والمصاريف السابق ذكرها جزء من الشروط ( البند الثاني) في نموذج فتل الحساب لدي الشركة ع وتمل
الشركة الحق في تعديل العموالت والمصاريف في أي وقت بشرط أن تقوم الشركة بإبالغ العميل قبل نفاذ التعديل بخمسة عشر
يوماً علي االقل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يخصم مباشرة من حساب العميل مصاريف تحصيل الشيكات المسحوبة علي البنوك ومصاريف التحويل من حساب العميل طبقا لتعليماتة
ع باالضافة الي المصاريف االدارية بحساب العميل  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تابع مرفق ( ) 1
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تكلفة التمويل
.3يتم احتساب عمولة التداول المنصوص عليها ف المرفق ( رقم  ) 1حت اليوم الخامس للشراء.
.1بدءاً من اليوم السادس تصبل العمولة  %1عل الرصيد المدين حت اليوم الثالثين للشراء .
.1بدءاً من الشهر التال تصبل العمولة  %1.9شهريا عل الرصيد المدين وحت إنهاء المديونيه .
ويوافق العميل عل قيام الطرف األول بتحميل حسابه بكافة المبالغ المستحقة عليه وخصنمها ويحنق للطنرف األول تعنديل تلن العمنوالت
وأسعارها مستقبالً وذل بعد إخطار العميل بالعموالت الجديدة بخطاب رسم قبل خمسة عشر يومًا من بدء سريان العموالت الجديدة .

الضمانات التي يجب تقديمها
أســــــــــــــــــــــــهم (

)%

خطابات ضمان بنكية (

)%

أذون خـــــــــــــزانة (

)%

االســــــــــــــــم :
التوقيــــــــــــــع :
التاريـــــــــــــخ :
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المرفق ()4

بيان يوضل مخاطر تداول االوراق المالية بالهامش

يعد نشاط تداول االوراق المالية المشتراة بالهامش نشاطا عالي المخاطر حيأ أن المخاطر المرتبطة بهذا النظام قد تؤدى الي خسارة
كبيرة ع وذل الي جانب التكاليف والمصروفات المرتفعة الخاصة بتنفيذ تل العمليات ع ومن ثم فان هذا النظام اليتناسب مع العمالء الذين
اليريدون تحمل درجة عالية من المخاطرة ع كما أنه اليتالءم مع محدودي االستثمارات .
وجدير بالذكر أن نشاط تداول االوراق المالية المشتراه بالهامش ينطبق علية ذات المخاطر الت تسرى عل تداول االوراق الماليه بوجه
عام اضافة ال عدد اخر من المخاطر االستثمارايه والتي يعد من اهمها انخفاض سعر البيع عن سعر الشراء مما يترتب عليه خسائر
راسمالية يتحملها العميل ع علما بانه من الممكن أن تزيد خسائر عمليات الشراء بالهامش عن راس المال المستثمر في تامين العمليات
المشتراه ع باالضافة الي تكاليف عمليات التمويل المرتبطة بعمليات الشراء بالهامش .
وبناء عليه يتطلب التعامل وفقا لهذا النظام معرفة جيدة باالوراق المالية المتداوله بالسوق ع وكذل معرفة متعمقة بسوق االوراق
المالية وباساليب واجراءات ونظم التداول .

إطلعت بنفس عل بيان المخاطر
وإستلمت صورة منه .

االســــــــــــــــم :
التوقيــــــــــــــع :
التاريـــــــــــــخ :

تعليمات مستديمة
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صادر من :
إل بيراميدز كابيتال لتداول األوراق المالية (ش.م.م)
تحريراً ف :

/

/

.........................................................................................................................................
يرج اتخاذ الالزم نحو تحويل أى رصيد دائن قائم ف أى من حسابات طرفكم إل أى حساب ل مندين أو تجناوز بحسناب الشنراء
بالهامش وذل لتصفية أو تخفيى المديونية للحساب العادى أو سداد أو تخفيى التجاوز ف حساب الهامش أو أى حساب آخر مع
إعتبار هذا األمر تعليمات مستديمة .

وشكراًععععععععععع
مقدمه :

االســــــــــــــــم :
التوقيــــــــــــــع :
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