
 3122المعدلة لسنة ( 4)تعليمات المالءة المالية رقم 

 -;القسم الثاني عشر أقرت الييئة إصدار التعميمات التالية( 85)إستنادًا الى قانون األوراق المالية رقم 

   3122المعدلة لسنة ( 5)تعميمات المالءة المالية رقم  

مدى كفاية الموارد المالية لمشركة لموفاء بإلتزاماتيا "يقصد بالمالءة المالية في مجال تطبيق ىذه التعميمات . 2
المالية في مواعيد إستحقاقيا وقدرتيا عمى مواجية المخاطر التي ترتبط بأنشطتيا وعمالءىا واألوراق المالية 

 ".التي تتعامل بيا

 .تسري أحكام ىذه التعميمات عمى الشركات المتخصصة بأعمال الوساطة المالية .3

 .التقل حقوق الممكية عن الحد األدنى لرأس المال المقرر من قبل الييئةيجب أن   .4

أعاله خالل السنة عمى الشركة ( 4)في حالة ظيور إنخفاض في حقوق الممكية لمشركة الواردة في   .أ  .5
إصدار خطاب ضمان يغطي الفرق بين حقوق الممكية الواردة في ميزانية الشركة والحد األدنى من قبل 

 .ة وعمى السوق إيقاف عمل الشركة لحين إستالم الخطابالييئ

عند إنخفاض حقوق الممكية عن الحد األدنى المقرر في نياية السنة المالية فعمى الشركة إتخاذ  .ب 
األجراءات الالزمة لتعديل رأس ماليا الى الحد األدنى المطموب وعمى السوق إيقاف عمل الشركة لحين 

 .إستكمال إجراءات التعديل

اليجوز لمساىمي الشركة سحب أية مبالغ مالية من الشركة وتقوم الشركة بتوزيع األرباح وفق قانون  .6
 .الشركات

( عمى أن التتجاوز مدة إستحقاقيا شير)عمى شركة الوساطة األحتفاظ باألصول السائمة أو شبو السائمة .7
األلتزامات األخرى قصيرة األجل وبنسبة التقل عن لتغطي األلتزامات تجاه الزبائن مضافًا إلييا كافة 

 .منيا% 211

أعاله من ىذه التعميمات يتم إجراء تسويات خاصة عمى بنود ( 7)لمتوصل الى مبمغ السيولة الوارد في  .8
 ـ ;الموجودات وفق األسس التالية

ة أو المصاريف من حقوق الممكي% 21يحتسب ىذا البند بنسبة التزيد عن ; النقد في الصندوق .أ  



 .الشيرية لمشركة أييما أقل

ويحتسب ىذا البند بكامل قيمتو ويستثنى من ذلك الودائع المحجوزة لغايات معينة ; النقد في المصارف .ب 
 .وتأمينات الزبائن عن شراء األسيم

لممكية من حقوق ا% 76يجب أن التتجاوز مقدار المبمغ المستثمر فييا عن ; محفظة األوراق المالية  .ج 
 ;ويشمل

تقيم حسب سعر السوق ويعتمد آخر سعر أغالق من تاريخ ; األسيم المدرجة والمتداولة;  أوالً  
 .البيانات المالية

يتم إستثناء كامل قيمتيا ويترك أمر تحديد األسيم الموقوفة عن ; األسيم الموقوفة عن التداول; ثانياً 
 .الييئةالتداول والتي تخضع ضمن ىذا البند لتقرير 

ذا ; سندات متداولة صادرة عن حكومة العراق أو البنك المركزي العراقي; ثالثاً   تقيم بالقيمة السوقية وا 
 .تعذر ذلك بالقيمة األسمية أو الكمفة أييما أقل

ذا تعذر ذلك تقيم بالقيمة األسمية ; سندات صادرة من الشركات المساىمة; رابعاً   تقيم بالقيمة السوقية وا 
 .الكمفة أييما أقلأو 

 .يتم إستثناء كامل قيمتيا; األوراق المالية المرىونة أو المحجوزة; خامساً        

 .يتم إستثناء كامل قيمتيا; األوراق المالية الغير مدرجة في السوق; سادساً        

ا الى نقدية خالل يؤخذ بنظر األعتبار أية موجودات متداولة يمكن تحويمي; الموجودات المتداولة األخرى .د 
 .اليمكن تحويميا الى نقدية خالل نفس الفترة  ويستثنى أية موجودات متداولة( شير)فترة 

خالل ( الذمم الناتجة عن عمميات شراء وبيع األوراق المالية)عمى الوسيط تحصيل أرصدة الذمم المدينة .9 
 .مدة التسوية المعتمدة في السوق

موجودات الشركة بأسميا وعدم ترتيب أي إلتزامات لغير صالح الشركة عمى عمى الوسيط تسجيل جميع . :
 .ىذه الموجودات

من المصاريف السنوية لمسنة %( 36)عمى الوسيط األحتفاظ بمبمغ حقوق الممكية المعدل بما اليقل عن .21



 .السابقة

تم تخفيض المبالغ المبينة من ىذه التعميمات ي( :)لمتوصل الى مبمغ حقوق الممكية المعدل الوارد في . 22
 ;أدناه من مبمغ حقوق الممكية الظاىر في حسابات شركة الوساطة وىي

 .صافي قيمة األصول الثابتة  •     

 .صافي قيمة األصول غير الممموسة  •      

 .صافي قيمة مصاريف التأسيس  •      

 .أعاله من ىذه التعميمات( 7)جميع األستثناءات من الموجودات المتداولة الواردة في   •      

تمتزم شركات الوساطة بمعايير المالءة المالية وتزود كل من الييئة والسوق بالمعمومات والتقارير  .23
والمستندات التي تنص عمييا ىذه التعميمات وبأية مستندات أخرى تطمبيا الييئة أو السوق لمتحقق من 

 .إلتزام الشركة بذلك

التحقق من إلتزام شركات الوساطة بالمعايير المنصوص عمييا بيذه التعميمات أو أية يتوجب عمى السوق . 24
 .تعديالت عمييا معتمدة من قبل الييئة

 


