تعليمات رقم (  ) 5توقف وايقاف وشطب شركات الوساطة المالية
المادة ()1
التوقف بناءا على طلب الشركة
أ -يحق للوسيط التوقف عن العمل لمدة التتجاوز شهر واحد بطلب يقدمه إلى السوق
ويخول المدير المفوض للسوق صالحية الموافقة على الطلب ولمرة واحدة خالل السنة

.

ب -في حالة قيام الوسيط بتقديم طلب للتوقف عن العمل لما زاد على فترة شهر واحد
ولغاية ستة أشهر يتعين عليه تقديم مبررات كافية ومقنعة إلى السوق وتكون الموافقة

على الطلب من صالحية المجلس .

ج -في حالة توقف الوسيط عن العمل في السوق بدون موافقة مسبقة يمكن للسوق

فرض غرامة عن كل يوم توقف ( و /او ) عقوبات ادارية مع مراعاة ما ورد في المادة

(/3أ -/خامسا ).
المادة ()2
ايقاف الوسيط عن التداول
أ -يتم إيقاف الوسـيط عن ممارسة نشـاط التداول في السوق وبقرار من المدير المفوض
إذا ارتكب إحـدى المخالفات التاليـة:

أوالً :عـدم تسـديد بدل االشـتراك السـنوي للسـوق خالل شهرين من تاريخ االستحقاق.
ثانياً :تأخر الوسيط عن تجديد خطاب الضمان ألمر السـوق عند استحقاقه.

ثالثاً :نقص أوسـحب خطاب الضـمان ألي سـبب من األسـباب .

رابعاً  :عدم اتخاذ الوسيط اإلجراءات الالزمة لمالئمة رأس مال الشـركة وفقاً للق اررات
المتخذة من قبل الهيئة بزيادة رأسمالها .

خامساً :إخالل الوسيط أو أحد موظفيه بأحكام النظام أو مارس سـلوكا ال يتفق مع
اخالقيات المهنة

سادسا :عـدم التزام الوسـيط بواجبـاته المبينة في القسـم الخامـس من قانون أسـواق
األوراق الماليـة المرقم ( )74لسـنة  2004أو أي قانون يحل محله.

ب -للمدير المفوض إحالة المخالفات إلى التحقيق اإلداري إن وجد إن األمريتطلب ذلك.

المادة ()3
اسقاط صفة الوساطة

أ -تسـقط صـفة الوسـاطة عن الوسـيط في إحدى الحاالت اآلتيـة:

اوال  :الحكم على المدير المفوض بجريمة مخلة بالشرف في محكمة مختصة بسبب
ممارسته لنشاط الشركة .

ثانيا  :العجز عن اإليفاء بالتزاماته المالية الناشـئة عن تداول األوراق الماليــة
للشـركات المدرجة في سـوق العراق أو إعالن إفالسـه .

ثالثا  :تحقق حالة العجز التام عن توفير الكفاءة المالية المتعلقة في الحد األدنى
لرأس مال الشركة المحدد من قبل هيئة األوراق المالية أو لمبلغ خطاب الضمان

المحدد من المجلس خالل فترة ( )15يوما من تاريخ استحقاقه وبعد أخطاره من

قبل السوق.
رابعاً :

 توقف الوسـيط عن ممارسة أعمال الوساطة في السـوق لمدة تزيد عن عشرين
يوما عمل متصالً دون موافقة تحريرية مسـبقة من المدير المفوض للسـوق.

 توقف الوسيط عن ممارسة اعمال الوساطة في السوق لمدة تزيد عن  40جلسة
تداول غير متصلة خالل السنة.

خامساً  :صدور قرار بتصفية شركة الوساطة أو إغالقها .

سادساً :أخفاق شركة الوساطة في تعيين مدير مفوض للشـركة تتوفر فيه الشروط
المطلوبة لممارسة عمل الوسيط خالل شهرين من تاريخ شغور موقع المدير

المفوض .

سابعاً :صدور قرار من لجنة االنضباط في سوق العراق لألوراق المالية بإسقاط صفة
الوساطة عن الوسيط.

ثامناً  :عدم تفرغ المدير المفوض لشركة الوساطة تفرغا تاما لممارسة عمله في
الشركة بعد انذار الشركة لمدة شهرين .

تاسعاً  :في حالة ايقاف الشركة عن العمل في السوق بقرار من الهيئة او السوق ولم
تتخذ الشركة اجراءات لعودتها الى العمل خالل ستة اشهر من تاريخ االيقاف

ب -يلزم المدير المفوض بأعالم المجلس باقرب جلسة عن المخالفات التي ينجم عنها
اسقاط صفة الوساطة ليقرر ما يراه مناسبا .

ج -تسـقط صفة الوسـاطة عن الوسـيط باسـتثناء الفقرة (أ/سابعا ) من هذه التعليمات
بقرار من المجلس وبمصادقة الهيئة ويحق له االعتراض على قرار المجلس لدى

الهيئة والمحاكم المختصة .

