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  المثبتة ازائهاالمعاني    الالئحةيكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه          

  .، ما لم تدل القرينة على خالف ذلك 

 .  و أي قانون يحل محلهأ 2004لسنة  (74) رقم  االمر التشريعي :  القانون

  .ة األوراق المالية أ : هي  لهيأة ا

المالية، واي سوق أوراق مالية مرخص من  : سوق العراق لألوراق    السوق

  .قبل الهيأة

  .العراقي : مركز اإليداع المركز 

: الحساب الخاص بالتداوالت التي يقوم المتعامل بسداد    حساب التداول النقدي

  .لشركة الوساطة قبل تنفيذ أمر الشراء لورقة مالية معينة    قيمتها بالكامل  

: المبلغ الذي يودعه المتعامل في حساب التمويل على الهامش    الهامش األولي 

 .   من القيمة السوقية لألوراق المالية بتاريخ الشراء  وفق النسبة المقررة 

الهامش على  القيمة    التمويل  من  لنسبة  المرخصة  الوساطة  شركة  تمويل   :

الموجودة في حس  المالية  المالية، وذلك بضمان األوراق  اب  السوقية لألوراق 

التمويل على الهامش أو أي ضمانات مالية أخرى في الحاالت الواردة حصراً  

  .الالئحةفي هذه 

الهامش التمويل على  الوساطة    حساب  لدى شركة  للمتعامل  : حساب خاص 

  .المرخصة والذي يتم من خالله التعامل في األوراق المالية الممولة بالهامش 

القيمة السوقية لألوراق المالية في حساب    من مبلغ: الحد األدنى    هامش الصيانة 

  بعد تاريخ الشراء . التمويل على الهامش 

الهامش الممنوحة    سقف التمويل على  الهامش  التمويل على  : مجموع مبالغ 

  .لمتعاملي شركة الوساطة المرخصة 

المالية في مواعيد  : قدرة شركة الوساطة على الوفاء بالتزاماتها    المالءة المالية 

  .استحقاقها

  معنوي . : الشخص الطبيعي أو ال الشخص

يرغب    المتعامل  الذي  الشخص  وا:  المالية  االوراق  تداول  على  في  لحصول 

  .خدمة التمويل على الهامش تمويل من شركة الوساطة عن طريق  
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أسهمها    لشركة ا تداول  يمكن  والتي  السوق،  في  المدرجة  المساهمة  الشركة   :

  .هامش بال

 

الحصول  يشترط لممارسة شركة الوساطة ألعمال التمويل على الهامش    - اوالً 

 . الهيأة   السوق خاضعا لمصادقة على ترخيص من 

 ً يشترط لترخيص شركة الوساطة لممارسة أعمال التمويل على الهامش    -ثانيا

 :   ما يلي

ومستمرة في  أن تكون شركة الوساطة طالبة الترخيص عضواً في السوق   .أ

 .مزاولة اعمالها 

أن يتوفر لدى شركة الوساطة القدرات الفنية واإلدارية الالزمة لممارسة    .ب

  .أعمال التمويل على الهامش وإدارة الحسابات الخاصة بذلك

عن   .ت النشاط  هذا  لممارسة  الالزم  الوساطة  شركة  مال  رأس  يقل  أال 

  .وخمسون مليون دينار عراقي مائة  (150،000،000)

( خمسون  50،000،000السوق بمبلغ ) تقدم الشركة خطاب ضمان الى   .ث

 مليون دينار فاكثر لممارسة هذا النشاط  . 

أعمال   .ج لممارسة  الالزمة  المالية  المالءة  الوساطة  شركة  لدى  يتوفر  أن 

وفقاً   الهامش،  على  الوساطة    لالئحة التمويل  لشركات  المالية  المالءة 

  .الصادرة عن الهيأة

  لالئحةفات انضباطية عن مخالفة  أال تكون شركة الوساطة قد ارتكبت مخال .ح

  .المالءة المالية خالل السنة السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص 

  .أن يستخدم رأس مال الشركة في النشاط المرخص له  .خ

في   .د تعارض  أي  لتجنب  الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ  الشركة  تقوم  أن 

وتقدي  لنشاطاتها  الوساطة  شركة  لممارسة  نتيجة  ينشأ  قد  م  المصالح 

  .الخدمات للمتعاملين 

 ً على    وبمصادقة الهيأة  سوقموافقة ال  تخضع اتفاقية التمويل بالهامش الى  - ثالثا

األدنى   بالحد  تتضمن  أن  يجب  والتي  الهامش،  على  التمويل  اتفاقية  نموذج 

 :  المعلومات والبيانات اآلتية
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تحديد مفهوم خدمة التمويل على الهامش والمخاطر التي قد يتعرض لها   .أ

المتعامل بما في ذلك احتمال خسارته لجزء أو كامل األموال المودعة في  

ن األوراق المالية في حساب التمويل على  حساب التمويل على الهامش، وأ

  .الهامش تعتبر ضماناً للتمويل على الهامش

ة في  تحديد الهامش األولي، وهامش الصيانة وفقاً للنسب المقررة من الهيأ .ب

 .هذه الالئحة

تحديد قيمة العموالت والمصاريف والتكاليف المترتبة على العميل مقابل   .ت

  .هذه الخدمة 

حقوق وااللتزامات المترتبة على كل من المتعامل وشركة  بيان تفصيلي بال .ث

 . الوساطة 

بأسهم   .ج بالتصرف  المرخصة  الوساطة  شركة  بصالحيات  تفصيلي  بيان 

المتعامل الممولة بالهامش في حال عدم تقيده بتغطية هامش الصيانة أو  

  .أي من التزاماته

انخفضت   .ح إذا  الهامش  على  التمويل  حساب  بتغذية  المتعامل  نسبة  تعهد 

تحديد طرق  و  ملكيته عن هامش الصيانة بعد إخطاره من شركة الوساطة

  .إخطار المتعامل عند انخفاض نسبة ملكيته عن هامش الصيانة

تعهد المتعامل بعدم رهن األوراق المالية الخاضعة ألحكام عقد التمويل   .خ

  .على الهامش ألي جهة أخرى 

الوساطة حق بيع كل أو جزء  موافقة المتعامل الصريحة على منح شركة  .د

  في حال تعثره في التسديد  .  من األوراق المالية الممولة بالهامش 

التمويل   .ذ عمليات  على  المترتبة  المالية  حقوقها  الوساطة  شركة  تستوفي 

 بالهامش حسب ترتيب امتيازها وفقاً للقانون . 

 (3) مادة ال

لممارسة أعمال    - اوالً  الترخيص  اليقدم طلب  إلى  الهامش    سوق التمويل على 

وفقاً للنموذج المعد لذلك، مرفقاً به كافة المعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة  

 :للطلب وبشكل خاص ما يلي 

البيانات المالية المدققة من المدقق الخارجي المستقل للسنة المالية السابقة   .أ

  .لتاريخ تقديم الطلب 
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جة المعلومات الخاصة بحسابات التمويل  تقرير يوضح النظام الفني لمعال  . ب

  .على الهامش لدى شركة الوساطة المرخصة 

  .تقرير يوضح أسس الرقابة الداخلية لدى شركة الوساطة المرخصة . ت

تقرير يوضح نظام حفظ المستندات الخاصة بأعمال التمويل على الهامش   . ث

  .لدى شركة الوساطة المرخصة 

والبيانات   . ج المعلومات  كافة  متضمنة  الهامش  على  التمويل  اتفاقية  نموذج 

  .الالئحة الواردة في هذه 

أخرى   . ح أو مستندات  أو معلومات  إيضاحات  السوق أية  إذا  و  يطلبها  الهيأة 

  .ارتأت ضرورة لذلك 

 ً أو رفضه خالل    عليه   صادقةلملالهيأة    يقدم السوق طلب الترخيص الى      - ثانيا

ثالثين 30)  الشروط    (  لجميع  مستوفياً  الطلب  تقديم  تاريخ  من  عمل  يوم 

الواردة في هذه   الفنية والتقنية  الالئحة  والمتطلبات  المتطلبات  إلى  باإلضافة   ،

   .التي يضعها السوق لممارسة أعمال التمويل على الهامش 

 (4) مادة ال

الهامش   على  التمويل  أعمال  لممارسة  المرخصة  الوساطة  شركة  تجاه  تلتزم 

  :يأتي بما المتعامل  

توقيع نموذج اتفاقية التمويل على الهامش والموافق عليها من قبل السوق    -اولا 

 . مع عمالئها الراغبين في الحصول على هذه الخدمة

ا  االيداع هو نفسه حساب التمويل  يكون الحساب السائد للمساهم في مركز    - ثانيا

   بالهامش .

ا  لذات    -ثالثا الهامش  على  التمويل  حساب  عن  النقدي  التداول  حساب  فصل 

 .المتعامل 

ا    .التأكد من توفر األهلية القانونية لكل متعامل ومالءته المالية  -  رابعا

ا  بإيداع الهامش األولي في حسابه    - خامسا لديها، وفقاً  التأكد من قيام المتعامل 

  .للنسبة المحددة قبل شراء أي أوراق مالية ممولة على الهامش 

ا  تداول    - سادسا حركة  يوضح  تفصيلي  شهري  حساب  بكشف  المتعامل  تزويد 

  .األوراق المالية الممولة على الهامش ونسبة ملكيته في الحساب 

ا  يو  -سابعا كل  نهاية  في  متعامل  لكل  الهامش  على  التمويل  حساب  م  مراجعة 

عمل، وإخطار المتعامل فوراً عند انخفاض نسبة الملكية في الحساب عن هامش  
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الصيانة ليقوم بتغطية النقص في الحساب خالل فترة ال تتجاوز يومي عمل من  

 .تاريخ إخطاره 

ا  بيع كل أو بعض األوراق المالية الممولة على الهامش، إذا تخلف المتعامل    - ثامنا

ً )   البندعن تغطية النقص المشار إليه في   ( من هذه المادة، بالقدر الذي يعيد  سابعا

نسبة ملكية المتعامل إلى نسبة الهامش األولي وفقاً للقيمة السوقية لتلك األوراق  

 .المالية في تاريخ البيع

 (5) مادة ال

تجاه    تلتزم شركة الوساطة المرخصة لممارسة أعمال التمويل على الهامش   

  :يأتي بما    السوق والهيأة

وفقاً    - اوالً  المالية  بالمالءة  الوساطة    لالئحةاالحتفاظ  لشركات  المالية  المالءة 

 أة. الصادرة عن الهي 

 ً قبل    - ثانيا من  الهامش  على  للتمويل  المخصصة  األموال  إجمالي  يتجاوز  أال 

 %( نسبة  المرخصة  الوساطة  لشركة  200شركة  الملكية  حقوق  من صافي   )

  .المالءة المالية الصادرة عن الهيأة  لالئحة الوساطة، الذي يتم احتسابه وفقاً 

 ً الهامش    -ثالثا على  للتمويل  المخصصة  األموال  إجمالي  يتجاوز  قبل  أال  من 

شركة الوساطة المرخصة لورقة مالية واحدة في حسابات التمويل على الهامش  

( من صافي حقوق الملكية لشركة الوساطة، الذي يتم احتسابه  75لديها نسبة )%

  .معايير المالءة المالية الصادرة عن الهيأة  لالئحة وفقاً 

 ً ا  - رابعا للتمويل على  المخصصة  األموال  إجمالي  يتجاوز  قبل  أال  لهامش من 

%( نسبة  الواحد  للمتعامل  المرخصة  الوساطة  حقوق  10شركة  من صافي   )

المالءة المالية الصادرة    لالئحةالملكية لشركة الوساطة الذي يتم احتسابه وفقاً  

  .عن الهيأة 

 ً ( من القيمة السوقية لألوراق المالية  25أال يقل هامش الصيانة عن )%   -خامسا

هامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء، وتحتسب نسبة  في حساب التمويل على ال

هامش الصيانة بطرح إجمالي قيمة التسهيالت الممنوحة للمتعامل في حساب  

حساب   في  المالية  لألوراق  السوقية  القيمة  إجمالي  من  الهامش  على  التمويل 

التمويل على الهامش مقسوماً على إجمالي تلك القيمة السوقية لألوراق المالية  

 .ساب التمويل على الهامش على أن تقوم الشركة باحتسابها بشكل يوميفي ح
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 ً والمستندات    -سادسا البيانات  كافة  على  االطالع  من  والسوق  الهيأة  تمكين 

  .المتعلقة بأوامر التمويل على الهامش في أي وقت 

 ً مطابقة    - سابعا بالهامش  التداول  خدمة  بتقديم  خاصة  مستقلة  سجالت  مسك 

 الوسيط االلكتروني. لمخرجات نظام 

 ً شركة    - ثامنا بين  المبرمة  التسهيالت  اتفاقيات  بكافة  والسوق  الهيأة  تزويد 

 . .الوساطة المرخصة والمصارف 

 ً بالهامش    -تاسعا التداول  تسهيالت  لتقديم  مستثمر  أي  أموال  استخدام  يمنع 

 لمستثمر ثاني. 

يحق لشركة الوساطة فتح حساب واحد فقط للمستثمر للتداول بالهامش    -عاشراً 

بموجب شروط توضحها   اخرى  الى شركة وساطة  الحساب  هذا  نقل  ويجوز 

 . اللوائح

عشر المتعلقة    -حادي  والمستندات  والبيانات  بالتقارير  والسوق  الهيأة  تزويد 

ى شركات  بخدمة التمويل على الهامش، وذلك ألغراض اإلشراف والرقابة عل 

 .الوساطة 

 (6) مادة ال

تلتزم شركة الوساطة المرخصة لممارسة أعمال التمويل على الهامش بتزويد  

 . دورية وفق اآلتي  الهيأة والسوق بتقارير

يتضمن   -اوالً  أسبوع  كل  من  عمل  يوم  أول  في  تزويده  يتم  أسبوعي  تقرير 

  :المعلومات والبيانات اآلتية 

  .التمويل على الهامش التي قامت بتنفيذهابيان بقيمة عمليات  .أ

  .قيمة المبالغ المتاحة للتمويل على الهامش ومصادرها  . ب

  .إجمالي المبالغ المستحقة على متعاملي التمويل على الهامش . ت

على   . ث التمويل  متعاملي  من  المقدمة  للضمانات  السوقية  القيمة  إجمالي 

 .الهامش 

متعاملي التمويل على الهامش إلى  نسبة مجموع المبالغ المستحقة على   . ج

  .إجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة منهم

 ً يتض  - ثانيا الشهر  من  عمل  أسبوع  أول  في  تزويده  يتم  شهري  ن  متقرير 

  :المعلومات والبيانات اآلتية 
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التمويل   .أ ونسبة  الهامش  على  الممولة  المالية  األوراق  وكمية  نوعية 

ال الوساطة  بيعه منها خالل  المقدمة من شركة  تم  ما  وقيمة  مرخصة، 

الشهر، وإجمالي مديونية المتعاملين الذين لديهم حسابات تمويل على  

  .الهامش 

 .مبلغ العموالت والمصاريف المحصلة من المتعاملين مقابل هذه الخدمة  . ب

 (7) مادة ال

السوق   - اوالً  الهيأة  يقوم  المسموح  وبمصادقة  المالية  األوراق  تمويلها  بتحديد 

  :االتية  وفقاً للمعايير  والهامش االولي   على الهامش

 قيمة تداوالت اسهم الشركة.  .أ

  .معدل دوران سهم الشركة . ب

  .نسبة األسهم الحرة المتاحة للتداول من عدد األسهم المصدرة للشركة . ت

السوقية   . ث القيمة  إجمالي  إلى  الشركة  على  التداول  قيمة  إجمالي  نسبة 

 .للشركة 

  .ال والوضع المالي للشركة نتائج األعم . ج

  .عدد الجلسات التي تداول بها سهم الشركة  . ح

 

 ً يقوم السوق بمراجعة قائمة األوراق المالية المسموح تمويلها على الهامش    - ثانيا

التعديل   وإجراء  الهيأة،  من  المعتمدة  والضوابط  للمعايير  وفقاً  أشهر  ستة  كل 

المحافظين، على أن يتضمن قرار السوق  الالزم عليها بموجب قرار من مجلس  

على   التمويل  حسابات  أوضاع  لتصويب  الوساطة  لشركات  المحددة  المهلة 

المالية   األوراق  قائمة  على  إدخاله  تم  الذي  للتعديل  وفقاً  للمتعاملين،  الهامش 

  .المسموح تمويلها على الهامش

 

 (8) مادة ال

لى الهامش باستثناء األوراق  ال يجوز قبول ضمانات في حساب التمويل ع  -اوالً 

  .المالية الممولة على الهامش في ذلك الحساب 

 ً )   - ثانيا البند  لما ورد في  الوساطة  اوالً استثناًء  المادة، يجوز لشركة  ( من هذه 

المرخصة بناًء على موافقة الهيأة، قبول ضمانات إضافية في حساب التمويل  
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الهامش  اور  على  أو  المصرفية  بالضمانات  اخرى  تتمثل  مدرجة  مالية  ،  اق 

  :عالوةً على األوراق المالية الممولة على الهامش وذلك في الحاالت اآلتية 

االنخفاض المستمر في القيمة السوقية للورقة المالية في حساب التمويل   .أ

  .على الهامش جراء ظروف استثنائية 

الهامش   . ب على  الممولة  المالية  الورقة  تداول  إيقاف  أو  من  تعليق  ألكثر 

  .سبعة أيام عمل

 (9)  مادة ال

 :الترخيص لممارسة نشاط التمويل على الهامش كما يلي  أجور تستوفي 

)   أجور   -اوالً  بواقع  مرة  ألول  مليون  (  2,000,000ترخيص    دينار اثنان 

  مصادقة الهيأةخالل خمسة أيام عمل من تاريخ    تدفع  للسوق والهيأة   مناصفة  

  .على طلب الترخيص 

 ً مئتان وخمسون الف  (  250،000تجديد الترخيص السنوي بواقع )  أجور   -ثانيا

 .تدفع خالل شهر كانون الثاني في بداية كل سنة ميالدية للسوق   دينار 

 (10) مادة ال

وا   -اوالً  أعمال  أ لهيللسوق  ممارسة  عن  المرخصة  الوساطة  شركة  إيقاف  ة 

ذلك التوقف عن منح أي تمويل أضافي أو فتح  التمويل على الهامش، بما في  

 :حسابات تمويل على الهامش للمتعاملين الجدد، وذلك في أي من الحاالت اآلتية

  .الالئحةإذا تجاوزت النسب المحددة من هذه  .أ

 المالءة المالية الصادرة عن الهيأة  لالئحة إذا ارتكبت مخالفات   . ب

ا . ت ترخيص  متطلبات  أو  شروط  من  أياً  خالفت  الهامش  إذا  على  لتمويل 

  .الالئحة الواردة في هذه 

ة أن شركة الوساطة المرخصة غير قادرة على ممارسة  أ إذا تبين للهي   . ث

  .أعمال التمويل على الهامش بشكل سليم 

  ً والقواعد الصادرة    واللوائح  للقانون وفقاً    الالئحةيعاقب من يخالف هذه    - ثانيا

 وأي قانون يحل محله .   بموجبه
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