
 

) املالءة املالية لرشكات الوساطة املالية ٤تعلي�ت رقم (  
 ) ١املادة (

مدى كفاية املوارد املالية للرشكة للوفاء  "  باملالءة املالية يف مجال تطبيق هذه التعلي�ت  يقصد  
بأنشطتها    استحقاقهااملالية يف مواعيد    بالتزاماتها ترتبط  التي  املخاطر  وقدرتها عىل مواجهة 

 . "وعمالءها واألوراق املالية التي تتعامل بها

 ) ٢املادة (
 عن الحد األد� لرأس املال املقرر من قبل الهيأة.  تقل حقوق امللكية يجب أن ال

 ) ٣املادة (
الواردة يف ( .أ ) أعاله خالل السنة عىل ١يف حالة ظهور انخفاض يف حقوق امللكية للرشكة 

الواردة يف ميزانية الرشكة  الفرق ب� حقوق امللكية  الرشكة إصدار خطاب ض�ن يغطي 
وعىل املدير املفوض للسوق إيقاف نشاط الرشكة عند والحد األد� املقرر من قبل الهيأة  

 . ة لح� تسلم الخطابأ استالمه اشعار من الجهات الرقابية لديه او من الهي 
البدء فعند انخفاض حقوق امللكية عن الحد األد� املقرر يف نهاية السنة املالية   . ب عىل الرشكة 

الالزمة لتعديل رأس مالها اىل الحد األد� املطلوب   ض�ن يغطي  وتقديم خطابباإلجراءات 
مبلغ العجز وعىل املدير املفوض للسوق التأكد من بدء االجراءات بزيادة رأس�لها وبخالفه يتم 

 السوق. ايقاف نشاطها عن العمل يف 

 ) ٤املادة (
-  الرشكة:ال يجوز ملساهمي 

 الرشكات. االرباح وفق قانون  باستثناءسحب أي مبالغ مالية من الرشكة  .أ
 االسهم.ان يكونوا مدين� او دائن� يف حسابات الرشكة ماعدا تأمينات رشاء  . ب

 ) ٥املادة (
الوساطة   رشكة  ال  االحتفاظعىل  أن  (عىل  السائلة  شبه  أو  السائلة  مدة  باألصول  تتجاوز 

األخرى قص�ة    االلتزاماتتجاه الزبائن مضافاً إليها كافة    االلتزاماتشهر) لتغطي    استحقاقها
 . ) منها٪١٠٠تقل عن ( األجل وبنسبة ال

 ) ٦املادة (
) أعاله من هذه التعلي�ت يتم إجراء تسويات خاصة ٥للتوصل اىل مبلغ السيولة الوارد يف ( 

 - التالية: عىل بنود املوجودات وفق األسس 
البند بنسبة ال  .أ الصندوق: يحتسب هذا  حقوق امللكية أو    ) من ٪١٠تزيد عن (   النقد يف 

 .املصاريف الشهرية للرشكة أيه� أقل 



 

سب هذا البند بكامل قيمته ويستثنى من ذلك الودائع املحجوزة  النقد يف املصارف: ويحت . ب
 لغايات معينة وتأمينات الزبائن عن رشاء األسهم. 

املبلغ املستثمر فيها عن    املالية:محفظة األوراق   . ج من   %)٦٥(يجب أن ال تتجاوز مقدار 
 ويشمل:ة حقوق امللكية مبا يف ذلك الفائض املتحقق لغاية تاريخ البيانات املالية الشهري 

البيانات اوالً:   تاريخ  السوق ويعتمد آخر سعر أغالق من  األسهم املدرجة واملتداولة: تقيم حسب سعر 
 .املالية

يتم  ثانياً:   التداول:  عن  املوقوفة  األسهم   استثناءاألسهم  تحديد  أمر  ويرتك  قيمتها  كامل 
     .والتي تخضع ضمن هذا البند لتقرير الهيأة املوقوفة عن التداول 

سندات متداولة صادرة عن حكومة العراق أو البنك املركزي العراقي: تقيم بالقيمة ثالثاً:  
 .ذلك بالقيمة األسمية أو الكلفة أيه� أقل  السوقية وإذا تعذر 

سندات صادرة من الرشكات املساهمة: تقيم بالقيمة السوقية وإذا تعذر ذلك تقيم رابعاً:  
 .الكلفة أيه� أقل  بالقيمة األسمية أو

 .كامل قيمتها استثناءاألوراق املالية املرهونة أو املحجوزة: يتم خامساً: 
 .كامل قيمتها استثناءدرجة يف السوق: يتم امل� األوراق املالية غ سادساً: 

 ) ٧املادة (
عىل الوسيط تحصيل أرصدة الذمم املدينة (الذمم الناتجة عن عمليات رشاء األوراق املالية) خالل مدة التسوية 

 .املعتمدة يف السوق

 ) ٨املادة (
لغ� صالح الرشكة  التزاماتوعدم ترتيب أي  باسمهاعىل الوسيط تسجيل جميع موجودات الرشكة 

 عىل هذه املوجودات.

 ) ٩املادة (
 يقل   عىل ان ال   سائلة،سائلة او شبة    بأرصدةباي وقت من االوقات    االحتفاظعىل الوسيط  

 السابقة. %) من املصاريف السنوية للسنة ٢٥املبلغ عن (

 ) ١٠املادة (
ان يتم تخفيض املبالغ   اعاله،)  ٩يف ( الواردةللتوصل اىل مبلغ االرصدة السائلة او شبه السائلة 

 -  :وهي املبينة أدناه من مبلغ حقوق امللكية الظاهر يف حسابات رشكة الوساطة 
 .صايف قيمة األصول الثابتة .أ

 .صايف قيمة األصول غ� امللموسة . ب
 .صايف قيمة مصاريف التأسيس . ج



 

اعاله.) ٦من املوجودات املتداولة الواردة يف (  االستثناءاتجميع  . د
 ) ١١املادة (

تلتزم رشكات الوساطة مبعاي� املالءة املالية وتزود كل من الهيأة والسوق باملعلومات والتقارير  
واملستندات التي تنص عليها هذه التعلي�ت وبأية مستندات أخرى تطلبها الهيأة أو السوق  

 .بذلكالرشكة  التزامللتحقق من  

 ) ١٢املادة (
من   التحقق  السوق  عىل  عليها    التزاميتوجب  املنصوص  باملعاي�  الوساطة  بهذه رشكات 

 .التعلي�ت أو أية تعديالت عليها معتمدة من قبل الهيأة




