
 

    

 
2022اللوائح التنظيمية لهيأة االوراق المالية لسنة   

2022( التداول بالهامش لسنة19الالئحة التنظيمية رقم )   

  .يكون للكلامت والعبارات الواردة يف هذه الالئحة املعاين املثبتة ازائها ، ما مل تدل القرينة عىل خالف ذلك         
 .  أو أي قانون يحل محله  2004( لسنة 74القانون : االمر الترشيعي رقم ) 

  .لهيأة : هيأة األوراق املالية ا
  .السوق : سوق العراق لألوراق املالية، واي سوق أوراق مالية مرخص من قبل الهيأة 

  .العراقي  املركز : مركز اإليداع 
حساب التداول النقدي : الحساب الخاص بالتداوالت التي يقوم املتعامل بسداد قيمتها بالكامل     لرشكة الوساطة  

  .قبل تنفيذ أمر الرشاء لورقة مالية معينة 
القيمة  ال  املقررة من  النسبة  الهامش وفق  التمويل عىل  املتعامل يف حساب  الذي يودعه  املبلغ   : هامش األويل 

 السوقية لألوراق املالية بتاريخ الرشاء . 
التمويل عىل الهامش : متويل رشكة الوساطة املرخصة لنسبة من القيمة السوقية لألوراق املالية، وذلك بضامن  

وجودة يف حساب التمويل عىل الهامش أو أي ضامنات مالية أخرى يف الحاالت الواردة حرصاً يف  األوراق املالية امل 
  .هذه الالئحة 

حساب التمويل عىل الهامش : حساب خاص للمتعامل لدى رشكة الوساطة املرخصة والذي يتم من خالله التعامل  
  .يف األوراق املالية املمولة بالهامش 

ىن من مبلغ القيمة السوقية لألوراق املالية يف حساب التمويل عىل الهامش بعد تاريخ  هامش الصيانة : الحد األد
  الرشاء . 

  .سقف التمويل عىل الهامش : مجموع مبالغ التمويل عىل الهامش املمنوحة ملتعاميل رشكة الوساطة املرخصة 
  .مواعيد استحقاقها املالءة املالية : قدرة رشكة الوساطة عىل الوفاء بالتزاماتها املالية يف  

  الشخص : الشخص الطبيعي أو املعنوي . 
املتعامل : الشخص الذي يرغب يف تداول االوراق املالية والحصول عىل متويل من رشكة الوساطة عن طريق خدمة  

  .التمويل عىل الهامش 
  .الرشكة : الرشكة املساهمة املدرجة يف السوق، والتي ميكن تداول أسهمها بالهامش 

 

خاضعا    - اوالً  السوق  من  ترخيص  عىل  الحصول  الهامش  عىل  التمويل  ألعامل  الوساطة  ملامرسة رشكة  يشرتط 
 الهيأة . ملصادقة 

 يشرتط لرتخيص رشكة الوساطة ملامرسة أعامل التمويل عىل الهامش ما ييل  :   - ثانياً 
 .أن تكون رشكة الوساطة طالبة الرتخيص عضواً يف السوق ومستمرة يف مزاولة اعاملها  . أ

الهامش    . ب عىل  التمويل  أعامل  ملامرسة  الالزمة  واإلدارية  الفنية  القدرات  الوساطة  لدى رشكة  يتوفر  أن 
  .وإدارة الحسابات الخاصة بذلك 

( مائة وخمسون مليون  150،000،000أال يقل رأس مال رشكة الوساطة الالزم ملامرسة هذا النشاط عن ) . ت
  .دينار عراقي 
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ال  . ث اىل  )تقدم الرشكة خطاب ضامن  فاكرث ملامرسة هذا  50،000،000سوق مببلغ  دينار  ( خمسون مليون 
 النشاط  . 

لالئحة   . ج  وفقاً  الهامش،  عىل  التمويل  أعامل  ملامرسة  الالزمة  املالية  املالءة  الوساطة  لدى رشكة  يتوفر  أن 
  .املالءة املالية لرشكات الوساطة الصادرة عن الهيأة 

ت انضباطية عن مخالفة لالئحة املالءة املالية خالل السنة  أال تكون رشكة الوساطة قد ارتكبت مخالفا  . ح 
  .السابقة لتاريخ تقديم طلب الرتخيص 

  .أن يستخدم رأس مال الرشكة يف النشاط املرخص له . خ 
أن تقوم الرشكة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتجنب أي تعارض يف املصالح قد ينشأ نتيجة ملامرسة رشكة   . د 

  .الخدمات للمتعاملي الوساطة لنشاطاتها وتقديم  
عىل    - ثالثاً  التمويل  اتفاقية  منوذج  عىل  الهيأة  ومبصادقة  السوق  موافقة  اىل  بالهامش  التمويل  اتفاقية  تخضع 

 الهامش، والتي يجب أن تتضمن بالحد األدىن املعلومات والبيانات اآلتية:  
التي قد يتعرض لها امل . أ الهامش واملخاطر  التمويل عىل  تعامل مبا يف ذلك احتامل  تحديد مفهوم خدمة 

خسارته لجزء أو كامل األموال املودعة يف حساب التمويل عىل الهامش، وأن األوراق املالية يف حساب  
  .التمويل عىل الهامش تعترب ضامناً للتمويل عىل الهامش 

 .ة يف هذه الالئحة تحديد الهامش األويل، وهامش الصيانة وفقاً للنسب املقررة من الهيأ  . ب
  .قيمة العموالت واملصاريف والتكاليف املرتتبة عىل العميل مقابل هذه الخدمة   تحديد  . ت
 بيان تفصييل بالحقوق وااللتزامات املرتتبة عىل كل من املتعامل ورشكة الوساطة.  . ث
بيان تفصييل بصالحيات رشكة الوساطة املرخصة بالترصف بأسهم املتعامل املمولة بالهامش يف حال عدم   . ج 

  .امش الصيانة أو أي من التزاماته تقيده بتغطية ه
تعهد املتعامل بتغذية حساب التمويل عىل الهامش إذا انخفضت نسبة ملكيته عن هامش الصيانة بعد   . ح 

  .وتحديد طرق إخطار املتعامل عند انخفاض نسبة ملكيته عن هامش الصيانة  إخطاره من رشكة الوساطة 
  .املالية الخاضعة ألحكام عقد التمويل عىل الهامش ألي جهة أخرى تعهد املتعامل بعدم رهن األوراق  . خ 
موافقة املتعامل الرصيحة عىل منح رشكة الوساطة حق بيع كل أو جزء من األوراق املالية املمولة بالهامش   . د 

  يف حال تعرثه يف التسديد  . 
التمويل بالهامش حسب ترتيب امتيازها وفقاً  تستويف رشكة الوساطة حقوقها املالية املرتتبة عىل عمليات   . ذ 

 للقانون . 
 (3املادة ) 

يقدم طلب الرتخيص ملامرسة أعامل التمويل عىل الهامش إىل السوق وفقاً للنموذج املعد لذلك، مرفقاً به    - اوالً 
 :كافة املعلومات والبيانات واملستندات املؤيدة للطلب وبشكل خاص ما ييل 

  .ة من املدقق الخارجي املستقل للسنة املالية السابقة لتاريخ تقديم الطلبالبيانات املالية املدقق  . أ
تقرير يوضح النظام الفني ملعالجة املعلومات الخاصة بحسابات التمويل عىل الهامش لدى رشكة الوساطة   . ب

  .املرخصة 
  .تقرير يوضح أسس الرقابة الداخلية لدى رشكة الوساطة املرخصة  . ت
  .ملستندات الخاصة بأعامل التمويل عىل الهامش لدى رشكة الوساطة املرخصة تقرير يوضح نظام حفظ ا  . ث
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  .منوذج اتفاقية التمويل عىل الهامش متضمنة كافة املعلومات والبيانات الواردة يف هذه الالئحة . ج 
  .أية إيضاحات أو معلومات أو مستندات أخرى يطلبها السوق والهيأة إذا ارتأت رضورة لذلك  . ح 

( ثالثي يوم عمل من تاريخ  30دم السوق طلب الرتخيص اىل الهيأة للمصادقة عليه أو رفضه خالل ) يق     - ثانياً 
تقديم الطلب مستوفياً لجميع الرشوط واملتطلبات الواردة يف هذه الالئحة ، باإلضافة إىل املتطلبات الفنية والتقنية  

   .التي يضعها السوق ملامرسة أعامل التمويل عىل الهامش 
 (4)   املادة 

  :تلتزم رشكة الوساطة املرخصة ملامرسة أعامل التمويل عىل الهامش تجاه املتعامل مبا يأيت 
توقيع منوذج اتفاقية التمويل عىل الهامش واملوافق عليها من قبل السوق مع عمالئها الراغبي يف الحصول    - اوالً 

 عىل هذه الخدمة. 
 يكون الحساب السائد للمساهم يف مركز االيداع هو نفسه حساب التمويل بالهامش .    - ثانياً 
 .فصل حساب التداول النقدي عن حساب التمويل عىل الهامش لذات املتعامل   - ثالثاً 

  .التأكد من توفر األهلية القانونية لكل متعامل ومالءته املالية  - رابعاً  
امل بإيداع الهامش األويل يف حسابه لديها، وفقاً للنسبة املحددة قبل رشاء أي أوراق  التأكد من قيام املتع   - خامساً 

  .مالية ممولة عىل الهامش 
تزويد املتعامل بكشف حساب شهري تفصييل يوضح حركة تداول األوراق املالية املمولة عىل الهامش    - سادساً 

  .ونسبة ملكيته يف الحساب 
عند  مراجعة حساب التمويل عىل   -سابعاً   الهامش لكل متعامل يف نهاية كل يوم عمل، وإخطار املتعامل فوراً 

انخفاض نسبة امللكية يف الحساب عن هامش الصيانة ليقوم بتغطية النقص يف الحساب خالل فرتة ال تتجاوز  
 .يومي عمل من تاريخ إخطاره

ملتعامل عن تغطية النقص املشار إليه يف  بيع كل أو بعض األوراق املالية املمولة عىل الهامش، إذا تخلف ا   - ثامناً 
للقيمة   وفقاً  األويل  الهامش  نسبة  إىل  املتعامل  ملكية  نسبة  يعيد  الذي  بالقدر  املادة،  من هذه  )سابعاً(  البند 

 .السوقية لتلك األوراق املالية يف تاريخ البيع 
 (5املادة ) 

  :مش تجاه السوق والهيأة مبا يأيت تلتزم رشكة الوساطة املرخصة ملامرسة أعامل التمويل عىل الها   
 االحتفاظ باملالءة املالية وفقاً لالئحة املالءة املالية لرشكات الوساطة الصادرة عن الهيأة.   -اوالً 
(  200أال يتجاوز إجاميل األموال املخصصة للتمويل عىل الهامش من قبل رشكة الوساطة املرخصة نسبة )%  - ثانياً 

  .الوساطة، الذي يتم احتسابه وفقاً لالئحة املالءة املالية الصادرة عن الهيأة   من صايف حقوق امللكية لرشكة
الوساطة املرخصة لورقة مالية    -ثالثاً  الهامش من قبل رشكة  للتمويل عىل  يتجاوز إجاميل األموال املخصصة  أال 

لرشكة الوساطة، الذي يتم  ( من صايف حقوق امللكية  75واحدة يف حسابات التمويل عىل الهامش لديها نسبة )% 
  .احتسابه وفقاً لالئحة معايري املالءة املالية الصادرة عن الهيأة

أال يتجاوز إجاميل األموال املخصصة للتمويل عىل الهامش من قبل رشكة الوساطة املرخصة للمتعامل الواحد    - رابعاً 
وفقاً لالئحة املالءة املالية الصادرة عن  ( من صايف حقوق امللكية لرشكة الوساطة الذي يتم احتسابه  10نسبة )%

  .الهيأة 
( من القيمة السوقية لألوراق املالية يف حساب التمويل عىل الهامش  25أال يقل هامش الصيانة عن )%  - خامساً 

يف أي وقت بعد تاريخ الرشاء، وتحتسب نسبة هامش الصيانة بطرح إجاميل قيمة التسهيالت املمنوحة للمتعامل  
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ال  حساب  الهامش  يف  عىل  التمويل  حساب  املالية يف  لألوراق  السوقية  القيمة  إجاميل  من  الهامش  عىل  تمويل 
مقسوماً عىل إجاميل تلك القيمة السوقية لألوراق املالية يف حساب التمويل عىل الهامش عىل أن تقوم الرشكة  

 .باحتسابها بشكل يومي 
بيانات واملستندات املتعلقة بأوامر التمويل عىل الهامش يف  متكي الهيأة والسوق من االطالع عىل كافة ال - سادساً 

  .أي وقت
 مسك سجالت مستقلة خاصة بتقديم خدمة التداول بالهامش مطابقة ملخرجات نظام الوسيط االلكرتوين.   - سابعاً 
 . .تزويد الهيأة والسوق بكافة اتفاقيات التسهيالت املربمة بي رشكة الوساطة املرخصة واملصارف - ثامناً 

 مينع استخدام أموال أي مستثمر لتقديم تسهيالت التداول بالهامش ملستثمر ثاين.   -تاسعاً 
يحق لرشكة الوساطة فتح حساب واحد فقط للمستثمر للتداول بالهامش ويجوز نقل هذا الحساب اىل    -عارشاً 

 رشكة وساطة اخرى مبوجب رشوط توضحها اللوائح. 
قارير والبيانات واملستندات املتعلقة بخدمة التمويل عىل الهامش، وذلك  تزويد الهيأة والسوق بالت   - حادي عرش

 .ألغراض اإلرشاف والرقابة عىل رشكات الوساطة 
 (6املادة ) 

دورية وفق    تلتزم رشكة الوساطة املرخصة ملامرسة أعامل التمويل عىل الهامش بتزويد الهيأة والسوق بتقارير 
 . اآليت 
  :ده يف أول يوم عمل من كل أسبوع يتضمن املعلومات والبيانات اآلتية تقرير أسبوعي يتم تزوي -اوالً 

  .بيان بقيمة عمليات التمويل عىل الهامش التي قامت بتنفيذها  . أ
  .قيمة املبالغ املتاحة للتمويل عىل الهامش ومصادرها  . ب
  .إجاميل املبالغ املستحقة عىل متعاميل التمويل عىل الهامش  . ت
 .السوقية للضامنات املقدمة من متعاميل التمويل عىل الهامش إجاميل القيمة  . ث
السوقية   . ج  القيمة  إجاميل  إىل  الهامش  عىل  التمويل  متعاميل  عىل  املستحقة  املبالغ  مجموع  نسبة 

  .للضامنات املقدمة منهم 
  :تقرير شهري يتم تزويده يف أول أسبوع عمل من الشهر يتضمن املعلومات والبيانات اآلتية   - ثانياً 

نوعية وكمية األوراق املالية املمولة عىل الهامش ونسبة التمويل املقدمة من رشكة الوساطة املرخصة،   . أ
وقيمة ما تم بيعه منها خالل الشهر، وإجاميل مديونية املتعاملي الذين لديهم حسابات متويل عىل  

  .الهامش 
 .ة مبلغ العموالت واملصاريف املحصلة من املتعاملي مقابل هذه الخدم . ب
 (7املادة ) 

الهيأة بتحديد األوراق املالية املسموح متويلها عىل الهامش والهامش االويل وفقاً   -اوالً  يقوم السوق ومبصادقة 
  :للمعايري االتية  

 قيمة تداوالت اسهم الرشكة.  . أ
  .معدل دوران سهم الرشكة  . ب
  .للرشكةنسبة األسهم الحرة املتاحة للتداول من عدد األسهم املصدرة   . ت
 .نسبة إجاميل قيمة التداول عىل الرشكة إىل إجاميل القيمة السوقية للرشكة  . ث
  .نتائج األعامل والوضع املايل للرشكة  . ج 
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  .عدد الجلسات التي تداول بها سهم الرشكة  . ح 
 

أشهر    - ثانياً  ستة  كل  الهامش  عىل  متويلها  املسموح  املالية  األوراق  قامئة  مبراجعة  السوق  للمعايري  يقوم  وفقاً 
والضوابط املعتمدة من الهيأة، وإجراء التعديل الالزم عليها مبوجب قرار من مجلس املحافظي، عىل أن يتضمن  
قرار السوق املهلة املحددة لرشكات الوساطة لتصويب أوضاع حسابات التمويل عىل الهامش للمتعاملي، وفقاً  

  .الية املسموح متويلها عىل الهامش للتعديل الذي تم إدخاله عىل قامئة األوراق امل 
 

 (8املادة ) 
ال يجوز قبول ضامنات يف حساب التمويل عىل الهامش باستثناء األوراق املالية املمولة عىل الهامش يف ذلك   -اوالً 

  .الحساب 
وافقة الهيأة، قبول  استثناًء ملا ورد يف البند )اوالً( من هذه املادة، يجوز لرشكة الوساطة املرخصة بناًء عىل م   - ثانياً 

ضامنات إضافية يف حساب التمويل عىل الهامش تتمثل بالضامنات املرصفية أو اوراق مالية مدرجة اخرى ، عالوًة  
  :عىل األوراق املالية املمولة عىل الهامش وذلك يف الحاالت اآلتية 

ا  . أ عىل  التمويل  حساب  يف  املالية  للورقة  السوقية  القيمة  يف  املستمر  ظروف  االنخفاض  جراء  لهامش 
  .استثنائية 

  .تعليق أو إيقاف تداول الورقة املالية املمولة عىل الهامش ألكرث من سبعة أيام عمل  . ب
 

 (9املادة ) 
 :تستويف أجور الرتخيص ملامرسة نشاط التمويل عىل الهامش كام ييل 

مناصفة  للسوق والهيأة تدفع خالل خمسة  ( اثنان مليون دينار  2,000,000أجور ترخيص ألول مرة بواقع )  -اوالً 
  .أيام عمل من تاريخ مصادقة الهيأة عىل طلب الرتخيص 

( مئتان وخمسون الف دينار للسوق تدفع خالل شهر كانون  250،000أجور تجديد الرتخيص السنوي بواقع )  - ثانياً 
 .الثاين يف بداية كل سنة ميالدية 

 
 (10املادة ) 

اف رشكة الوساطة املرخصة عن مامرسة أعامل التمويل عىل الهامش، مبا يف ذلك التوقف  للسوق والهيأة إيق   - اوالً 
 :عن منح أي متويل أضايف أو فتح حسابات متويل عىل الهامش للمتعاملي الجدد، وذلك يف أي من الحاالت اآلتية 

  .إذا تجاوزت النسب املحددة من هذه الالئحة  . أ
 املالية الصادرة عن الهيأةإذا ارتكبت مخالفات لالئحة املالءة  . ب
  .إذا خالفت أياً من رشوط أو متطلبات ترخيص التمويل عىل الهامش الواردة يف هذه الالئحة  . ت
إذا تبي للهيأة أن رشكة الوساطة املرخصة غري قادرة عىل مامرسة أعامل التمويل عىل الهامش بشكل    . ث

  .سليم 
الالئحة وفقاً    - ثانياً   للقانون واللوائح والقواعد الصادرة مبوجبه وأي قانون يحل  يعاقب من يخالف هذه 

 محله . 
 


