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  باسم الشعب
  مجلس الرئاسة

بناًء على ما وافق عليه مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة، وبموجب أحكام المواد 
  : تالي القانون الاصدار، تم 109 ،107، 48، 25

  
  2008لسنة (   ) رقم 

  
  قانون األوراق المالية

  
  مباديء أساسية : 1الفصل 

  
  األهداف   1القسم 
  انونالق عنوان   1المادة 

من تاريخ نشره في الجريدة اعتبارا قانون األوراق المالية، ويعمل به بهذا القانون  يعرف
  . الرسمية

  
  أهداف عامة   2المادة 

 :تتمثل األهداف العامة لهذا القانون في ما يلي  -أ 

 بوضع إطار قانوني يدستور العراقال من 109 و 25القيام بموجب المادتين  .1
  . مالالرأس وطني شامل ألسواق 

إنشاء هيئة أوراق مالية عراقية دائمة تحل محل هيئة األوراق المالية العراقية  .2
 تولى، ت من الدستور107 و المادة  من هذا القانون85 المادة بموجبالمؤقتة 
 لألوراق ة العامضوعرالبالمتعلقة  األنظمةوإصدار تنظيم ة المسؤوليحصريا 

 . جمهوراللمملوآة من قبل امالية الوراق األ و شراءالمالية وبيع 
لمعلومات عن اكامل الفصاح اإلاألوراق المالية من خالل في حماية المستثمرين  .3

فيما يتعلق   والخداعاالستغالل أساليبل واستعمال ايتحالجوهرية ومنع اال
 .وشراء وبيع األوراق المالية باالصدار

 .ةين في أسواق األوراق الماليشارآومراقبة الم منح التراخيص .4
بيئة التقوية من خالل  آافة أرجاء العراق تعزيز النشاط االقتصادي في .5

 . رأس المالنيوتكعملية  تشجيع ويةاالستثمار
، باألوراق المالية أسواق األوراق المالية والخدمات المتصلة أن تكونضمان  .6

 .عادلة ومنافسة وآفؤة وشفافة
 .  أسواق األوراق الماليةفيالتقليدية تخفيض المخاطر  .7
 

 .  المشار إليهاحقق األهداف العامةما ير أحكام هذا القانون بتفس  -ب 
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االقرار أو اإلفصاح أو الطلبات تقديم ب ةوالمتعلقهذا القانون  فى المتطلبات الواردةآل   -ج 
تقديم عتبر يو . أن تكون هذه المعلومات صحيحة وغير مضللةتطلب ت بمعلومات يجب ان

 غير صحيحة مخالفة ألحكام هذا القانون تعرض معلوماتاو االفصاح او االقرار ب
المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا التصحيحية واإلجراءات للعقوبات كبها مرت

  . القانون
  

   القانونونطاقتعاريف    2القسم 
  تعاريف عامة   3المادة 

الشخص الذي يسيطر على شخص آخر أو هو مسيطر عليه تعنى : "  المرتبطشخصال "  .أ 
قبل  من ممسيطرًا عليهمجتمعين الشخص اآلخر يكون هو والشخص اآلخر، أو  قبلمن 

 .شخص ثالث
  
 مرخصلشخص  الشخص الطبيعي الذي يعمل آمدير أو حليف )1(:  "تابعال الشخص "  .ب 

 عمالءمع تعامل بال شخص مرخص له لدىيعمل أي شخص طبيعي آخر ) 2( و،له
أو األوراق المالية النقد فى  يتعامل  أو سجالتهم، أوالعمالءالمرخص له، أو حسابات 

 تستثني هذا الشخص منالهيئة  قواعدإال إذا آانت ه، عمالئله أو للمرخص با الخاصة
  ". التابعشخص ال"تعريف 

 
 مراقب حساباتمن قبل  اعتمادهاتي تم المالية ال قوائمالتعنى  :" عتمدةالمالمالية  القوائم"  .ج 

يبين والذى حسابات مراقب المرفق معها تقرير ال وة،عتمدمال المراجعة عايير موفقمستقل 
عداد لمعايير  اأو محاسبة المعتمدة لل عاييرمال وفقمقدمة المالية  قوائمالآانت إذا فيما 

المالية بواسطة  قوائمهم مراجعة المصدرين المطلوب ةوفي حال.  أم الالتقارير المالية
 .  ستقلحسابات ممراجع  بمثابةالمالية ديوان الرقابة ، يعتبر ديوان الرقابة المالية

  
 ملكية الناتجة عن االقتصادية لمنافعاستالم، آليًا أو جزئيًا، افي حق ال :" النفعيةملكية ال"  .د 

هذه الورقة او التصرف فى تصويت توجيه الفي "  مالية وتشمل الحق، آليًا أو جزئيًاةقور
  .المالية

  
المصدر المالية المالية الخاصة بوراق األيع حسن نية لبب المحاولة  :" أفضل الجهود"  .ه 

  . جمهورلل
  
 آتابع الشخص الذي يعمل آوآيل لمصدر أو :" أفضل الجهودباآتتاب  تغطيةضامن "  .و 

ضامن ويوافق . جمهورأوراق المصدر المالية لللبيع ترويج بالويقوم ببيع أو مصدر لل
شخص ساعدة المصدر أو د لموجهال أفضلبذل على أن يأفضل الجهود باالآتتاب  تغطية
شراء األوراق المالية من بالعام ألوراق المصدر المالية دون أي التزام  عرضال في تابع

 .شخص تابعالمصدر أو من 
  
 . األوراق المالية لحساب الغيروبيع شراء أعمال  الشخص الذي يمارس :" الوسيط"  .ز 

  
 . و رئيس هيئة األوراق المالية العراقية: "الرئيس"  .ح 
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التأثير على اعمال وقرارات شخص  القدرة المباشرة أو غير المباشرة على :"رةالسيط"  .ط 
 .أخر

  
 .  مفوضين معينين5من تتألف والتي هيئة األوراق المالية العراقية : " الهيئة"  .ي 

  
 . شراء وبيع األوراق المالية لحسابه الخاصأعمال الشخص الذي يمارس : " مضارب"  .ك 

  
األوراق  الخاصة بعملياتتسوية الو المقاصةعمليات بمؤسسة تقوم : " يداعاإل مرآز"  .ل 

ألوراق مرآزي للتعامل با لألوراق المالية من خالل نظام  آأمين حفظ أو تعمل ،المالية
 أو مصرفعلى " يداعاإل" ال ينطبق مصطلح مع ذلك، و . نظام القيد الدفتريوفق المالية 

لهيئة إذا آانت هذه النشاطات ا قبل ة منا أو مؤسسة مالية أخرى معفمضارب وسيط أو 
ادية للمؤسسة أو إذا آانت تمارس هذه النشاطات نيابًة عن تيعجزءًا من النشاطات اال

 . يداعاإل
  
 .ب من هذا القانون72حة في المادة الموض هيئة المرافعةهي " ا المرافعة هيئة"  .م 

  
ثمار المالي  وصناديق االستثمار وشرآات االستمصارفال: "  المعنوييناالمستثمرين "  .ن 

 المرخصة أو المنظمة بموجب القوانين العراقية، التأمين وصناديق التقاعدوشرآات 
 في أوراق مالية نممن يستثمرو التي يملكها الجمهورمالية الوراق األومصدري 

 معنويين مستثمرين على انهم الهيئة تعرفهم أشخاص آخرين أي لمصدرين آخرين، و
 . عنهاةصادرانظمة بموجب 

 
أو مشغل أو مدير لصندوق استثمار مكون  كفيلآالشخص الذي يعمل :" ستثمارمدير ا"  .س 

 . المستثمرين المؤسسيين غير شامًال، ًا مستثمر25  منمن أآثر
  
الذي يقدم توصيات أو و مدير االستثمار، غيرأخر  شخصويعنى  :" ستثمارامستشار "  .ع 

د أو أوراق مالية وي عهدته نقشراء أو بيع أوراق مالية لمستثمرين، وفب اتراقرتخذ ي
. ا شهر12 خالل أي فترة زمنية مدتها عمالء مستثمر آ15لمستثمرين، ولديه أآثر من 

 أو وسيط  وسيطآللعمل له وعلى الرغم من هذا التعريف، فإن الشخص المرخص 
 ضامن تغطية اآتتابأو أفضل الجهود باآتتاب  تغطيةضامن  أو  مضاربلحسابه

منه الحصول على ترخيص ن مجال هذا التعريف ال يكون مطلوبًا ويمارس نشاطات ضم
أو  وسيطآثانوية لنشاطات الشخص منفصل آمستشار استثمار إذا ما آانت هذه النشاطات 

، وأن ال تكون  اآتتابتغطيةضامن أو أفضل الجهود باآتتاب  تغطيةضامن  أو مضارب
 أو  وسيطآ مقابل عمله هااقاضتي أن يستحقتي ال األجور من بر هذا الشخص أآ مكافأة

 .  اآتتابتغطيةضامن أو أفضل الجهود باآتتاب  تغطيةضامن  أو مضارب
  
 ىخرأ جمعية ة أو أيجمعية وسطاء أوراق المال في العراق: " األوراق الماليةجمعية "  .ف 

 .المضاربينللوسطاء أو 
 
ؤقت ألسواق األوراق ، القانون الم74رقم  ةاالئتالف المؤقتسلطة قرار " القانون المؤقت"  .ص 

 .المالية، وتعديالته
  
 . إصدارها يعرض الذي يصدر أوراقًا مالية أو  معنويشخص أى  :" المصدر"  .ق 
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 أو  وسيطآللعمل أي شخص مرخص من الهيئة وفقًا ألحكام هذا القانون : " المرخص له"  .ر 

أو مستشار اآتتاب  تغطيةضامن أو أفضل الجهود باآتتاب  تغطيةضامن  أو مضارب
 . استثمار أو مدير استثمار

  
 ولديهم سيطرة أو يعملون معًاشخص أو مجموعة من األشخاص : " مساهم رئيسي"  .ش 

مصدر أو خاصة بأوراق مالية لها حق التصويت فئة أو أآثر من % 10 تبلغ نفعيةملكية 
 . مرخص له

  
 مرخص وليس عضوًا في سوق أوراق مالية مضاربأو  وسيط: " مشارك في السوق"  .ت 

 وذلك في سوق األوراق المالية المرخص شارك في التداول الذي يجرييالذى  ومرخص
 بمنحبها سوق األوراق المالية المرخص اتفاقية تعاقدية يقوم بموج) 1 (: من خاللاما 
من ) 2(، أو  بالتداولالخاصة المرافقحق استعمال المرخص   المضاربأو ال وسيطال

 مرخص يكون مضاربأو  وسيطي السوق وبين خالل اتفاقية تعاقدية بين المشارك ف
 . عضوًا في سوق أوراق مالية مرخص

  
هامة العادى ها المستثمر عتبر المعلومات التي ييةنوعتعني : " ةجوهري معلومات "  .ث 

تلك التصويت فيما يتعلق بورقة مالية أو باتخاذ قرار ستثمار أو االب القيام  علىمؤثرةو
 . رقة الماليةوثر هام على سعر المن المحتمل أن يكون لها أالتى 

  
أو  وسيطتعني وسوق أوراق مالية مرخص، ب ما يتعلقآما هي مستخدمة في: " عضو"  .خ 

 . في سوق أوراق مالية مرخص تهملكيمرتبطة ب مصلحةلديه والذى  مرخص مضارب
  
 . بموجب القوانين العراقيةيتم اعتباره آذلك أي شخص طبيعي أو اعتباري : " الشخص"  .ذ 

  
عام،  عرضفى قديمها المطلوب ت آتتاباإل نشرة باإلضافة إلى تعني،و "آتتاباإلة نشر"  .ض 

 مالية للبيع ًاأوراقبموجبه عرض ي ،وسيلة اتصاالت أخرىعبر خطي أو اتصال أي 
 . بموجب عرض عام

  
عروض أو اآتتابات لشراء أي ورقة مالية لتقديم  دعوىعرض لبيع أو  :" عام عرض"  .غ 

، ويشمل ذلك االعتباريينالمستثمرين ، باستثناء ا شخص25ثر من ألآ هااإلعالن عنيتم 
 أو استعمال اإلنترنت أو غير ذلك من وسائل  عاماآتتاب وأعام  اعالن يتضمنعرضًا 

 . اإلعالن العامةاالعالم او 
  
ي ذالمصدر الخاصة بالالمالية  فئة األوراق : " جمهوراألوراق المالية التي يملكها ال"  .ظ 

موجوداته في نهاية آخر إجمالي بلغ ي شخص و100أآثر من  نفعيةملكية  ايتملكه) 1(
 ، تضعهايالقواعد الت بموجب سنة مالية أآثر من القيمة التي تحددها الهيئة من وقٍت آلخر

 .  في سوق أوراق مالية مرخصبتداولهامسموح أو  مقيد) 2(أو 
  
 . ينصراالزوج أو الزوجة واألوالد الق :" قريب"  .أ أ 
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 أو أي وراق الماليةبورصة لتداول األ آقدم نفسهالشخص الذي ي :" وراق الماليةسوق األ" .ب ب 
 للتداولآلية يوفر مالية والوراق لألجمع عدة مشترين وبائعين ي ، اتصاالتوسيلةسوق أو 

 .في األوراق المالية
  
 لدى مصدر محفوظوالمالية الوراق األملكية حقوق السجل الرسمي ل:" سجل المساهم"  .ج ج 

 . مسجل بالنيابة عن المصدر  بوصفهق المالية أو اإليداع األورا
  
 تابعمن الشخص الذي يقوم بشراء أوراق مالية من المصدر أو  :"  اآتتابتغطيةضامن "  .د د 

 أو الذي يبيع أوراق المصدر جمهورلمصدر بغرض إعادة بيع هذه األوراق المالية للل
 أما في حال. جمهور للهمعينة منأو نسبة اإلصدار  لبيع آبضمانة للمصدر مع المالية 

 يعني "ضامن تغطية اآتتاب"مصطلح ين، فإن القائممساهمين للعرض األوراق المالية 
 ينالقائم من قبل المساهمين اصدار لم يتم شراؤهنسبة من اإلالشخص الذي يشتري أي 

  . جمهورللاألوراق المالية هذه  إعادة بيع بهدف
  
  

  ية تعريف الورقة المال   4المادة 
  
مالية متعارف عليها على  أدواتأي حقوق ملكية أو أي " الورقة المالية"يعني مصطلح   . أ

ورقة "مصطلح وعلى وجه الخصوص، يشمل . ة آذلكأنها أوراق مالية وتعتبرها الهيئ
 : ما يلي" مالية

 
  .أسهم المصدر القابلة للتحويل .1
تابعة ال لمديونيةمستندات ا غيرها من قابلة للتحويل أو ال مديونيةال سندات  .2

 . للمصدر
، عامةمؤسسات أو  رسمية، عامةالصادرة عن مؤسسات األذونات والسندات  .3

 . أو محافظات
 . أسهم أو وحدات صادرة عن صندوق استثمار .4
عقد خيار شراء أو خيار بيع أو عقود آجلة  أنها امتعارف عليه ات مشتق أي  .5

 أو مؤشر من األوراق الماليةة مجموعألي ورقة مالية أو أو مستقبلية التسوية 
 .  أوراق مالية

 تورقة مالية إذا آان ا أنظمة أو تعليمات الهيئة بأنهاتعرفه أخرى أداة مالية ةأي .6
األرباح  اتتوقعتعتمد  حيث عام أو مشروع عامة شرآةاستثمار في متعلقةب

 .  المستثمرينغيرمن لمستثمرين على جهود أشخاص ل
 ).6-1(على أٍي مما ورد ذآره في البنود من حق في الحصول او إيصال أي  .7

  
  
 : االتىال تعتبر أوراقًا ماليةو  . ب
 

  .قابلة للتحويلالالشيكات والكمبياالت واألوراق التجارية غير  .1
ًا ي حصرمصارفاالعتمادات المستندية والحواالت واألدوات التي تتداولها ال .2

 .فيما بينها
 .بوالص التأمين .3
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من  تمويلهاتتم ال التقاعد للمنتفعين التي  صناديق منالحقوق المترتبة  .4
 . مساهماتهم

 .  الهيئة أوراقًا ماليةأنظمةعتبرها تأخرى ال أي أدوات  .5
  
الخزينة الصادرة عن الحكومة العراقية أو بالنيابة عنها تكون معفاة أو أذونات سندات   .ج

 والتي ،راق الماليةهذه األو على يةاالحتيال العملياتمن آافة أحكام هذا القانون ما عدا 
  . تخضع للفصلين التاسع والعاشر من هذا القانون

  
  

  .  جمهور واألوراق المالية التي يملكها ال ةالعام ضوعرالسلطة الهيئة على   5المادة 
  
  تداول  لألوراق المالية وةالعام ضوعرالتنظيم  فى حصرية السلطة اليكون للهيئة   . أ

 . هورجم التي يملكها الماليةالاألوراق 
  
تطبق األحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي أنظمة الهيئة على األوراق المالية   . ب

وراق المالية أو في ق األاسو احدى ا في  هاتداول  يتم  التي جمهورالالتي يملكها 
فيما يتعلق باألمور  الوساطةهو ،  المضاربين الوسطاء أو دورالتي يكون عامالت تال

 :التالية
  
   

األوراق أو تحويل بيع عرض أو شراء أو  األطراف الناشئة عن عمليات حقوق .1
 .المالية

 .األسلوب والشكل الخاص بتسجيل حقوق الملكية في األوراق المالية .2
 . هذا التحويلمن ناشئةتحويل حق ملكية هذه األوراق المالية والحقوق ال .3
 .ألوراق الماليةوتسوية وتحويل ا المقاصةحقوق األطراف ذات العالقة بعمليات  .4
أو أثناء عمليات بيع التي تنشأ و ،في عقود التداولدائني األطراف النظيرة حقوق  .5

األوراق المالية بما في ذلك الحقوق المتعلقة باألوراق المالية شراء أو تحويل 
 .والمقابل النقدي لها

  . انعقاد وتوثيق عقود التداول باألوراق المالية ووسائل إثباتها وإلغائها .6
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  ي التنظيمشرافاال: الفصل الثاني 
  

  هاوصالحياتالهيئة تأسيس  القسم األول

  الهيئة: 6المادة 

العراقية لتحل محل هيئة المالية تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى هيئة األوراق   -أ 
  .األوراق المالية العراقية المؤقتة والمؤسسة بموجب القانون المؤقت

تطبيقهذا مسؤولية وصالحية  يكون لها حصريًاستقلة وتكون الهيئة هيئة حكومية م  -ب 
وبذلك، فانه يكون للهيئة الحق  . ادارة ذاتيةشخصية اعتبارية ذات يكون للهيئة  و.القانون

والقيام بجميع األعمال لة أم غير منقولة منقوفى الحصول على ممتلكات سواء اآانت 
ام العقود وقبول المساعدات والهبات القانونية الالزمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك إبر

في محامى  يقوم بتمثيلهاووأن ويكون للهيئة حق المقاضاة والتقاضى . والتبرعات
  . اإلجراءات القانونية توآله الهيئة لهذا االغرض

 أو المشارآة في المشاريع التجارية أو ة تجاريانشطةالقيام بأي للهيئة الحق فى    ال يكون  -ج 
للهيئة اقتراض األموال يجوز و. وراق الماليةاأل أو تملك أو إصدار  اية اموال إقراض 
  .موافقة مجلس الوزراءالحصول على شريطة 

  .تقدم الهيئة تقارير الى مجلس النواب  -د 

  .في بغدادالرئيسى يكون مقر الهيئة    -هـ

مسؤولية شخصية عن أي تصرف مسؤول  أي مفوض أو موظف أو وآيل للهيئة يكون ال    -و
ضمن نطاق والتى تدخل الرسمية او مهامها مهامه يرتكبه أثناء تأديته سهو أو 

سوء ما عدا فى حالة وجود  الهيئة، أنظمةالصالحيات الممنوحة له بموجب هذا القانون و
 أي عن هؤالء األشخاص تعوضأن وعلى الهيئة .  نية أو سوء استخدام متعمد لوظيفته

 ، شريطة أن ال يكون او الغرامات التى يتحملونهالتعويضات تكاليف قانونية بما فيها ا
  . نشطةأل ا عن هذه اةناشئمتهمًا فى جريمة الشخص ذلك 

  والتسهيالت الممنوحة للوزارات والدوائر الحكوميةباإلعفاءاتتتمتع الهيئة   - ز
  . والمؤسسات الرسمية العامة

  
  مسؤولية وصالحية الهيئة: 7المادة 

 :التالية والصالحيات الرئيسةيكون للهيئة  المسئوليات القانون فى سبيل تحقيق اهداف هذا   -أ

  . العام لالوراق المالية والتعامل بهاعرضال تنظيم ومراقبة  -1
 االفصاح الكامل والدقيق عن المعلومات الجوهرية، بما فيها التقارير التأآد من -2

 .جمهور لل لالمملوآة المالية األوراقالدورية، من قبل مصدري 
 بهم في األشخاص المرتبطينواالجازات   حاملى نشطةتنظيم ومراقبة اترخيص و -3

 .المال سوق رأس
 اتحاداتاإليداع ووأسواق االوراق المالية الخاصة ب نشطةاألترخيص وتنظيم ومراقبة  -4

 . األوراق المالية
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 .ألوراق الماليةباحفظ الخاصة القاصة والتسوية وعمليات المتنظيم ومراقبة  -5

 هذا القانون أهداف لتحقيق الالزمة الصالحياتآل هيئة يكون  لل، ا سبقلمباإلضافة   .ب
  :يلي وتنفيذ المسؤوليات والصالحيات المنصوص عليها بمقتضى احكامه بما في ذلك ما

 عرضالبصفتها صاحبة السلطة الحصرية على السياسة العامة للهيئة  وضع -1
لجمهور آما هو لملوآة تداول األوراق المالية الم  ولالوراق المالية العام 

  .  البرامج الالزمة لتنفيذهاتطويرو، )5(موضح في المادة 
 من األشخاص  وغيرهم حاملى االجازات مراقبة واإلشراف على التفتيش وال -2

 ذلك تطبيق، بما في )8( الهيئة آما هو موضح في المادة الخاضعين لرقابة
  . هذه الجهات االحتفاظ بهاالتى يجب على الدفاتر والسجالت ب القواعد المتعلقة

حكومة وازنة مإعداد الخاصة ب لطريقةوفقًا لالسنوية للهيئة وازنة إعداد الم -3
  .)13( آما هو موضح في المادة  عراقجمهورية ال

وفق أحكام  والخدمات نشطة أو غيرها من األجازاتتحديد رسوم اصدار اال -4
  . هماالقيود الواردة فيو) 14(و) 13(المادتين 

 منصوص عليهتطبيق هذا القانون آما هو  األنظمة وتعليمات لتسهيلإصدار  -5
 آلما آان ذلك ، أو تعديل أو إلغاء هذه األنظمة والتعليمات)15(في المادة 
  . هذا القانونلتنفيذ ضروريًا

والمنظمات الدولية األخرى  ةماليالجهات الرقابية ال مع يةإقامة عالقات تعاون -6
  .)16( المادة فقا ألحكامو ة الماليجهات الرقابيةلل

 نشرة ن خالل اشتراط وجودألية ورقة مالية معام  عرض الموافقة على أي  -7
 في المواد من لواردة المتطلبات اوفق المالية وراق عام لألعرض ألي آتتابإ

  .28 إلى 17
 .)24(المادة وفقا ألحكام  اآتتابنشرة أية  نفاذوقف أو إلغاء  -8
أي سوق أوراق مالية فى  للتداول  قبولهاالية أو  أي ورقة مقيدالموافقة على  -9

   .30المادة وفقا ألحكام مرخص له 
لمصدرين والمساهمين الرئيسيين الخاصة با اإلبالغ متطلبات وتنفيذوضع  -10

  . )33( و )31( المادتين وفقا ألحكام لجمهورللألوراق المالية المملوآة 
وفقا لجمهور لالمالية  لحماية حقوق المساهمين في األوراق أنظمةإصدار  -11

  .34 ألحكام المادة
  . )35( المادة وفقا ألحكام  والمناقصات العامة للشراء و شراءتنظيم عروض ال -12
 أوراق مالية اتحاد ألي شخص أو سوق أوراق مالية أو جازةمنح أو رفض اال -13

  . )59، و 58، 57، 56، 47، 46، 38، 37(المواد وفقا ألحكام يداع اإلأو 
  . )37( المادة وفقا ألحكامألوراق المالية  العراق لسوق أنشطةتنظيم  -14
 او اتحادات  القرارات الصادرة عن أسواق األوراق المالية المرخصة، مراجعة -15

مشارآين أو العضاء أو األالتي تؤثر على واألوراق المالية، أو اإليداع 
  . )59 و 57، 41( المواد وفقا ألحكام  المرتبطين بهمشخاص األ

في أسواق األوراق المطبقة دوات واألنظمة واإلجراءات األة على الموافق -16
لمواد ألحكام ا األوراق المالية أو اإليداع وفقًا اتحاداتالمالية المرخصة أو 

  .  الخدمات والرسوم والعموالتمقابل  ذلك، بما في)60 و 57، 43(
ملى الخاصة بحا المعايير واإللتزامات المهنية والمحافظة على تطبيقوضع  -17

  . 56 إلى 48المواد من لمرتبطين بهم وفقا ألحكام  واألشخاص ااالجازات
 ملكية األوراق المالية المودعة وتنظيم اإليداع آما نقلتنظيم عملية تسجيل و -18
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  .  في الفصل الثامنواردهو 
المخالفات أو المخالفات المحتملة ألي ما يتعلق بفيواتخاذ اإلجراءات التحقيق  -19

دوات واألنظمة األقانون أو أنظمة الهيئة و تعليماتها، أو من أحكام هذا ال
 اتحاداتأسواق األوراق المالية المرخصة أوبأحد   الخاصةواإلجراءات

  . 76 إلى 68المواد من ا ألحكام األوراق المالية أواإليداع وفق
 من أحكام هذا ا أي شخص يخالف أيعلىفرض عقوبات وإجراءات تصحيحية  -20

 الهيئة أو تعليماتها أو أدوات اإلدارة واألنظمة واإلجراءات القانون أو أنظمة
 األوراق المالية أو اتحادات أسواق األوراق المالية المرخصة أوالخاصة بأحد

  .75 و 74في المادتين وفقا لألحكام والقيود الواردة  ،اإليداع
  . 70 المادة وفقا ألحكاماتخاذ إجراءات طارئة لحماية المستثمرين  -21
 بموجب هذا تكون للهيئة سلطة عليهاإجراء بخصوص أي مسألة أخرى اتخاذ  -22

  . القانون
  

  األشخاص الخاضعين لتفتيش  ومراقبة وإشراف الهيئة: 8المادة 

 :  آل من األشخاص التاليةبة وإشراف الهيئةارقليخضع   . أ
 

 عام ألوراق مالية ومصدري األوراق المالية عرضاألشخاص الذين يقومون ب -1
  . مهورلجلالمملوآة 

 .المرتبطة  بهم واألشخاص  االجازاتاصحاب -2
 .أسواق األوراق المالية المرخصة -3
 .اإليداع المرخص -4
 .  األوراق المالية المرخصةاتحادات -5

  
أعاله ) 8( من الفقرة أ من المادة 5، 4، 3، 2البنود يخضع األشخاص المشار إليهم في   . ب

 في أي وقت أثناء لها م دفاترهمعليهم بناء على طلبها تقديومن قبل الهيئة، لتفتيش ل
 على هذه ويجب أن تكون هذه الدفاتر والسجالت التي يتعين. ساعات العمل العادية

 من أي متطلبات واستثناء. ئةيالهالخاصة ب القواعد وفقمنظمة االحتفاظ بها الجهات 
السماح بحفظ هذه الدفاتر والسجالت بموجب قرار صادر عنها، للهيئة يمكن أخرى، 

 طالما أنه من الممكن تقديم أو بواسطة طرف ثالث توافق عليه الهيئة، ًا أو إلكترونيويًايد
  .  لذلكهذه الدفاتر والسجالت دون تأخير عند طلب الهيئة

  
  تنظيم وإدارة الهيئة: القسم الثاني

  
    تعيينهم ومدد تعيين المفوضين: 9المادة 

 تعيين قانون، يتم هذا النوعند تاريخ سريا.  الهيئة من خمسة مفوضينكونتت  . أ
 لمدة خمس سنوات  الوزراءمن قبل رئيس  الرئيسالمفوضين، بمن فيهم الرئيس ونائب

منصبان   الرئيسنائبمنصب الرئيس وكون منصب وي. قابلة للتجديد لمرة واحدة
. وآيل وزارة بدرجة  الرئيسنائبلرئيس درجة وزير و لل يكونبدوام آامل وحكوميان 
 ،دوام جزئيبآمناصب رئيس الوزراء  من قبلمفوضين الثالثة اآلخرين  الويتم تحديد

 ، الهيئة يكرسونه للهيئة حسبما يقرره رئيسالوقت الذي نسبة بناء على وتحدد اتعابهم
وأن مواطنًا عراقيًا ويجب أن يكون آل مفوض . وآيل وزارةدرجة درجة تعادل وب
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أن أو أخرى  ةفيوظيشغل  أن مفوضال يجوز ألي و.  بمنصبهمرتبطةيتمتع بخبرة 
 له إال أنه يمكن،  آمفوض الحكومة العراقية أثناء فترة عملهفي أي منصب آخر يشغل 

. من وظيفة حكومية آان يشغلهاحصل عليه ي ياتقاعد أن يتسلم راتبا أثناء عمله آمفوض
بناء شخص آمفوض أي تعيين ان يتم  ىخرأ الئحة أي  قانون أو وال يجوز ان يمنع

  . حكومية سابقةةوظيفبناء على شغله  عمره أو على

 في هيئة األوراق المالية العراقية وا خدمنون أشخاصًا  المعيونلمفوضا يجوز أن يكون  . ب
غير لجعلهم  سببًاخدمتهم السابقة وال يجوز ان تكون  ؛المؤقتة بموجب القانون المؤقت

به لحين تعيين خلف نصويشغل المفوض م. مؤهلين إلعادة تعيينهم بموجب هذا القانون
.  تعينه ألآثر من سنة بعد انتهاء مدة في منصبه على أن ال يستمر، ته له أو استقال

ما حسب هذا القانون إقراربعد الذين يتولون مناصبهم  المفوضين تعيينوتنتهي فترات 
 تعيينهم، حيث تنتهي فترة أحدهم في نهاية السنة األولى، عنديحدد رئيس الوزراء 

ثالث في نهاية مفوض  في نهاية السنة الثانية، وتنتهي فترة مفوض آخر فترة وتنتهي
مفوض رابع في نهاية السنة الرابعة، وتنتهي فترة مفوض السنة الثالثة، وتنتهي فترة 

  . خامس في نهاية السنة الخامسة

 :  فقط في الحاالت التاليةتعيينهمفوض قبل انتهاء مدة أي لرئيس الوزراء إقالة ويجوز .  ج
خالف ب ،قانون آخرأي فة هذا القانون أو لمخابإدانة المفوض أو تصرف اجرامى؛ 
متكرر غير الغياب ال أو  ؛خالقاأل لقواعد ة جوهريمخالفات  أو ؛المخالفات الصغيرة

  . أو في حالة العجز الجسدي عن القيام بواجباته آمفوض؛مبرر عن العملال

 يقل عن األوقات، وألي سبب آان، مؤلفة من عددإذا أصبحت الهيئة في أي وقت من   .د
 قيام رئيس الوزراء بتعيين يومًا نتيجة لعدم 20ثالثة مفوضين واستمر ذلك الوضع لمدة 

 العراقي مجلس النواب، فإن )9( المفوضين طبقًا لما تنص عليه هذه المادة أو إعادة تعيين
ن لها أن تعين مفوضًا واحدًا أو  التعيين التي يملكها رئيس الوزراء ويكوصالحيةتولى ي

اآثر لشغل األماآن الشاغرة في الهيئة  وذلك للفترات المنصوص عليها في هذه المادة 
 العراقي، ال لرئيس الوزراء، أن يعزل أّيًا من المفوضين لمجلس النواب ويكون).  9(

من ) ج(لفقرة في مثل تلك األحوال، وبحيث يتم العزل فقط لألسباب المحددة في االمعينين 
ين المفوضين بموجب يفي تعمجلس النواب العراقي وتتوقف صالحية  ). 9(هذه المادة 
في الوقت الذي يقوم فيه رئيس الوزراء الحقًا بتعيين أو إعادة تعيين ) د(هذه الفقرة 

  .شخص أو أآثر آمفوض أو مفوضين لشغل األماآن الشاغرة في الهيئة

  إدارة الهيئة : 10المادة 

و يكون الرئيس  مسئوًال عن تطبيق سياسات . ن الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئةيكو  . أ
 :يلي ماوبناء على ذلك فإن الرئيس يكون مسئوًال ع. الهيئة وإدارة شئونها

 
  .  الهيئةقرها التي تنظمةتنفيذ األ -1
  فيا بميهم واإلشراف علين في الهيئة وتحديد أعمالهمملاعالموظفين التعيين  -2

 أن يخضع تعيين رؤساء الوحدات اإلدارية على ،خبراء والمستشارين الذلك
 . الرئيسية لموافقة الهيئة

  .مع ميزانيتها تفقوال الهيئة بما يمأ واستخدام وصرف الموافقة على  -3

االعمال التي يكلفه بها الرئيس ويتولى صالحيات  وبالمهامبالقيام نائب الرئيس يلتزم    . ب
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 . شاغرًا مرآزهفي حال أصبحاو هاغياب /في حال غيابه الرئيس

 أغلبية المفوضين الشاغلين هو حضورجتماعات الهيئة لصحة ا النصاب القانوني يكون  . ج
 القواعد اصدارويتم .  حضور الرئيس أو نائبهوبشرط،  في ذلك الوقتلمناصبهم

 المفوضين  أصوات الهيئة بأغلبيةًا من وغيرها من المسائل التي تتطلب قراروامرواأل
  التى تحكم واإلجراءات األحكامد يتحدويتم . في ذلك الوقتشاغلين لمناصبهم ال
  . رضالغ ارها لهذاصديتم إ قواعدجتماعات الهيئة بموجب ا

 همد رواتبيتحدالحق فى تعيين خبراء ومستشارين و متخصصين وللهيئة يكون   . د
  . امتيازاتهم وحقوقهم الماليةو

  تفويض الصالحيات : 11المادة 

وضع فى  تهاصالحي استثناءب،  اختصاصتها من اأٍيالحق فى  تفويض هيئة لليكون   . أ
، شريطة ها موظفيي منمفوض، أو ألألي الهيئة، أو قسم في مكتب أو ألي ، ظمةناأل

  .  ومحددًامكتوباًًأن يكون هذا التفويض 

طلب أحد ويلزم في حالة . يتم تفويضهمراجعة أي إجراء فى حقها بتحتفظ الهيئة   . ب
  . ، مراجعته من قبل الهيئةين مراجعة اإلجراءالمفوض

بطلب   التقدمتم التفويض فى اتخاذهمن حق الطرف المتأثر سلبًا من إجراء يكون   . ج
  .  يومًا من اإلجراء30خالل  فى لهيئةمن قبل اراجعة هذا اإلجراء لم

  
  األخالقيات : 12المادة 

آافة لمفوضين و على اقواعد  سلوآية مكتوبة تطبق على الهيئة اعتماد ونشر جبي  . أ
تتناول ، والتى  العاملين لدى الهيئةوالمتخصصينالموظفين والخبراء والمستشارين 

 المعلنة غير ت المعلومااستخداموسوء ، تضارب المصالح، وملكية األوراق المالية
  .الهيئةبعمل ال من خالل ينشأ قد ذىالالمحتمل و

 أوراق مالية ةأيعن   آتابًة ح  يصر ان ياستالمه لمنصبه  آل مفوض عند يلتزم  . ب
عليها هو أوأي من أقربائه، ويلتزم المفوضين ان  مسيطرًا أو يكون هو مالكها المنتفع

 ثالثة أيام من علميصرحوا آتابة عن اية تغييرات تطرأ على تلك الملكية فى خالل 
  . بذلكالمفوض

 ةسيطر على أيان ي أوأن يكون مالكًا منتفعًا  أقربائه أي من ال يحق ألي مفوض أو   . ج
ضامن أو لضامن لتغطية اآتتاب،  أو  مضارب أو وسيطخاصة بأى أوراق مالية 

 أو لسوق ايداعلمستشار استثمار أو لمدير استثمار أو  أو تغطية اآتتاب بأفضل الجهود،
  . أوراق مالية مرخص من قبل الهيئة

 وال يحق للمفوض . القيام بأي وظيفة أخرىالذى يعمل بدوام آاملال يحق للمفوض   . د
  . ه الهيئةا بدوام جزئي القيام بأي وظيفة أخرى تتعارض مع مسؤولياته تجالذي يعمل

  
  ميزانية الهيئة ومواردها المالية: القسم الثالث
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  ميزانية وتقارير الهيئة : 13المادة 
نتهي سنة وتآل  من يناير/ الثاني تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم االول من شهر آانون  . أ

 .ذاتها  من السنةديسمبر/ في اليوم الحادي والثالثين من شهر آانون االول
 
المالية  على الهيئة أن تقدم إلى رئيس الوزراء خالل الثالثة اشهر االولى من بداية السنة  . ب

العمومية  ةميزانيه التقريرا سنويًا يلخص أنشطة الهيئة خالل السنة السابقة، مرفقا ب
 . ديوان الرقابة الماليةمصدقة منللهيئة،  النفقات ويراداتوبيان اإل

  
 العامة للحكومة وازنةالمعملية تحديد  الهيئة سنويًا آجزء من مجمل وازنةيتم تحديد م  . ج

لمبالغ المخصصة آمقابل لو. زانة لوزير الماليةوامالوعلى الهيئة تقديم . العراقية
تي الموارد المالية البحتفاظ  االهايكون من حقيدون لحساب الهيئة وزنة الهيئة، والم

وتشمل هذه . عمليات الهيئةهذه الموارد لتمويل واستعمال خالل أعمالها  من هاتحقق
 : الموارد

  
 من هذا 14 الموضحة في المادة عاييرأي رسوم تعتمدها الهيئة بموجب الم .1

 . بموجب هذا القانون للهيئة بفرضها مجلس الوزراء، والتي يسمح القانون
 والمنح والتبرعات من أشخاص غير خاضعين اتمن أشكال المساعدأي شكل  .2

 . لتنظيم الهيئة ويوافق عليها مجلس الوزراء

 يتم ،زنتها السنويةوا أعاله تزيد عن م)1/ج (الهيئة بموجب الفقرة أي رسوم تتلقاها  . د
 معززاللهيئة تقديم طلب لمجلس الوزراء و. دفعها للخزينة العامة للحكومة العراقية

مصاريف من اجل  لالحتفاظ بكل أو بجزء من هذه األموال الفائضة ،وثائق المناسبةبال
هيئة األوراق المالية العراقية و لمزيد من  التطوير ل وأهداف هذا القانون بما يتفقالهيئة 

  . زنة الهيئة السنويةوا عليها في موالتى ال تكون منصوصًا
  

  الرسوم: 14المادة 

 :ما يليسوم مقابل يكون للهيئة سلطة فرض ر  . أ
 

  .بيان التسجيلواآتتاب عام  نشرة تقديم -1
 . وفقا الحكام هذا القانونتسجيلو أترخيص وتجديد أي منح  -2
 .  أوراق مالية مرخص المالية في سوقفي األوراقتداول الدراج او قبول إ -3
 في أي سوق أوراق مالية مرخص، تهاونقل ملكيفي األوراق المالية تداول ال -4

 سريان هذه الرسوم لمدة ثالث سنوات من بعد تاريخ  يتم تحصيلأن الشريطة 
 . ذلكضرورة لهذا القانون أو بعد ذلك إذا ما رأت الهيئة 

  .  الهيئةأنظمةالقانون أو هذا طلبه ت وثيقة أخرى حسب ما ية أيتقديم -5

 من قبل مجلس والمعتمدةالصادرة عن الهيئة القواعد  تحديد قيمة الرسوم حسب تمي  . ب
 . ءالوزرا

  
   فى وضع القواعد واللوائحة الهيئة سلطالقسم الرابع

   :االنظمة و التعليماتإصدار : 15المادة 
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وتلتزم .  هذا القانونطبيقت واتسهيل  وا لتنفيذ انظمة و تعليماتإصدار لهيئة صالحية ل  . أ
نشر ب، ا عليه تعديالتة أيى ذلك ، بما ف أو التعليماتنظمة األهقبل إصدارها هذالهيئة ،
لتمكين اآلخرين من أبداء وذلك أو التعديالت   أو التعليماتنظمةاأل لهذهمسودة 

 تصدرو.  خالل مدة ال تقل عن ثالثين يومًا من تاريخ النشرعليها آتابةمالحظاتهم 
ات  التى تم أخذها بخصوص  االعتبارآتابةبعد أن توضح االنظمة أو التعليمات الهيئة 

 قواعدمالحظات على أي الحصول على  تحتاج الهيئة الو.  استلمتهاالمالحظات التي
  .  بحتةداخليةأو إداريةتكون 

الصادرة عن الهيئة بالطريقة التي المقترحة او  االنظمة و التعليماتيجب نشر آافة   . ب
 نشرها على موقع إلكتروني أو على أي شبكة  ذلكتراها الهيئة مناسبة، بما في

  .جمهورمعلومات أخرى متوفرة لل

 من تاريخ ا يوم180عامة أو موقع إلكتروني خالل مراجع لهيئة إنشاء مكتبة على ا  . ج
متاحًا العامة أو الموقع اإللكتروني المراجع كون مكتبة تويجب أن .  هذا القانونسريان
 االنظمة و التعليماتأن يتضمن نسخًا من هذا القانون، وآافة يجب  ويمجانبشكل 

أو الطلبات التى يجب تقديمها بموجب هذا القانون، ، وآافة الصادرة بموجب هذا القانون
 مقابل للهيئة فرض رسوم يجوزوال . جمهور الواجب توفرها للاالنظمة أو التعليمات

 جوز للهيئةيإال أنه  يها أو تحميلها،االطالع علامكانية الوصول إلى هذه الوثائق أو 
  .  هذه الوثائقمقابل نسخفرض رسوم معقولة 

  المالية األجنبية الرقابية عدة السلطات مسا: 16المادة 

جنبية التي تحقق في أو تقاضي مخالفة لقوانين  أ مالية أرقابية ة سلط أليةمساعدة تقديم الللهيئة 
 الذي الهيئة المتعلقة بالتحقيقات إجراء التحقيق نظمةأل  وطبقًا ، طبقًا لتقديرها،ةئوللهي. فى بلدها

 هويجوز تقديم هذ. متصلة بطلب المساعدةالدلة األلومات ومعالتراه الهيئة ضروريًا لجمع 
في ، حتى في حال عدم حصول المخالفة جنبية فيما يتعلق بمخالفة قانونهااألطة لسلالمساعدة ل

 باالعتبار أن تأخذ  على الهيئة يجبتقديم هذه المساعدة، بخصوص قرار الوعند اتخاذ . العراق
المتعلقة  األمور في مماثلةقد وافقت على تقديم مساعدة ساعدة للمإذا آانت السلطة الطالبة فيما 

  . النظام العام فى العراق سيؤثر سلبًا على الطلب قبولإذا آان فيما األوراق المالية للهيئة، وب
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   العام لألوراق الماليةعرضال: لثالفصل الثا
  

   العام عرض المتطلبات: القسم األول
   العامعرضال: 17المادة 

و بال  -أ  ذين يقوم خاص ال سبة لألش رض بنن صدري  ع سبة لم ام وبالن ةالوراق األ ع  مالي
من  الثالث   الفصل تحل محل    الهيئة   وقواعدجمهور، فإن متطلبات هذا الفصل      لل المملوآة
اب ث  الب م    الثال شرآات رق انون ال ن ق ام 21م ه1997 لع صدر  .  وتعديالت ون الم ويك

سؤوًال عن  ة من االم ة المطلوب اد الكمي ةاعتم شرآات عن  ووراق المالي سجل ال الغ م إب
 . مالية وراق  أبإصدار 

  
ام،    عرضب قومتل سعىتمساهمة جديدة   عند تأسيس شرآة      -ب  شرآة       يجب  ع ى مؤسسي ال  عل

شرآة اال   آحد أدنى   % 20فى آتتاب  اال القيام آمجموعة ب   الجديدة ال ال . سمي من رأس م
ام أو ا    عرضفى  ويتم عرض األوراق المالية المتبقية       اب   ا  ع ام    آتت اً ع ذا الفصل    ل طبق ه

 عرض ي من خالل   ول  لرأسمالها األ  مساهمةشرآة   عدم رفع ةوفي حال . الهيئةقواعد  و
ام،  ون من المع ن يك رآةتأسيس  مك ساهمةش م     م شرآات رق انون ال ًا لق ام 21وفق  لع

 .  وتعديالته1997
  
وز   -ج  شرآة يج ساهمةلل وم ب الم الل  عرض ان تق ن خ ام م ة ضمان ع اب  اتفاقي أو ،  اآتت

ود أو     اتفاقية ضمان اآتتاب  ب     ة أفضل الجه اب  اتفاقي ة، بموجب   يجوز  و.  اآتت  قاعدة  للهيئ
 .  االتفاق ا لمثل هذتوافرهايجب التى شروط المتطلبات وال، وضع خاصة

  
 الثالث     الفصل    وفقًا ألحكام   الوراقه المالية المدينة    عام عرضان يقوم ب  للمصدر  ويجوز    -د 

ذا ذه ا . ه ل ه ادة  وتح ل الم ادة مح م   ) 83(لم شرآات رق انون ال ن ق ام 21م  1997 لع
  . وتعديالته

  
  االآتتاب العام: 18المادة 

ساهمة شرآة  رأس مال     االآتتاب العام في    فى   يتوافريجب أن     . أ ات    م واردة  المتطلب  في   ال
ًا           انون ووفق ذا الق ة لقواعد الفصل الثالث من ه ة إصدار    ويجوز  . الهيئ نظم  للهيئ  قواعد ت

ة خاصة    قواعد  عدم وجود    ةفي حال و. تتاب العام الآا ة،   ب منظم تم      الهيئ ة  يجب أن ت عملي
ات    وفق االآتتاب العام    ورادة  المتطلب اب  الثالث من   الفصل   في   ال انون    الب ث، من ق الثال
 . ، وتعديالته1997لعام ) 21(الشرآات رقم 

  
شرة     عدم قدرة الشرآة على بيع أوراقها المالية في اآتتاب عام و           ةفي حال   . ب اب  فقًا لن االآتت

ا ادة الخاصة به ي الم و موضح ف ا ه اء ال4/ ب20 آم تم إلغ وم وعرض، ي شرآة تق   ال
زم و.  على الفور  القيامً  بإبالغ وآيل االآتتاب     ادة        يلت اب إع ل االآتت وال  وآي م  ي  ت  ال األم ت

اً  30 ال تتجاوز     مدة  وخالل   اخطارهالمكتتبين بالكامل   آافة   دفعا من  ل    .  يوم ويكون وآي
ين            ا وال للمكتتب ادة األم م او      الآتتاب والشرآة مسؤوالن عن أي تأخير في إع سبب فعله  ب

 .عدمه
  

  بيع األوراق الماليةمن اجل  العام و عرضمن اجل ال المطلوبة االآتتابنشرة : 19المادة 
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انون       . أ ًا  للق ام ب   يعتبر مخالف ل           عرض القي ة قب ع أوراق مالي ام أو بي شرة   سريان  ع  مفعول ن
  .آتتاباإل

صدر أو ال  . ب وز للم رتبط يج صدر شخص م اب  أو بالم ة االآتت ضامن تغطي ضامن أو ل  ل
ام            عرض ب ان يقوم أفضل الجهود   االآتتاب ب  تغطية د قي ة لمصدر إال بع ام ألوراق مالي   ع

 : بما يليالمصدر
  

  لهيئة،ل االآتتاب نشرة تقديم -1
 ، ويئةمتاحة للجمهور بالشكل الذى تم الموافقة عليه من اله نشرة اإلصدار جعل -2
 .الهيئةالى  مقتضيةدفع أي رسوم  -3
   

اب او ضامن          شخص مرتبط بالمصدر   يامصدر أو    يألال يجوز     . ج او ضامن تغطية اآتت
ًا          عام عرض فى   أفضل الجهود بيع أوراق مالية    اآتتاب ب  تغطية ع ملزم ، وال يكون أي بي

شرة    إال بعد أن تصبح     ،للمشتري اب  ن سارية  متاحة للجمهور ويم     االآتت كن للمشترى   ال
ة وفق ما قد تنص عليه قواعد          الوصول اليها  ًا           و. الهيئ سلم او ان يكون متاح يجب أن يت

في   نافذة آتتاب  عام نشرة إعرضتتعلق ب اتفاقية اآتتاب ألي شخص يقوم بالتوقيع على   
  .  االآتتابوقت موعد أقصاه

  
  االآتتابمتطلبات نشرة : 20المادة 

دار     . أ ة إص ى الهيئ دعل ددقواع ب   تح ات الواج ا المعلوم شرة  توافره ي ن اب أو  ف االآتت
شرة  ع الن ديمهاا م شرة اإلصدار  . تق شر ن د  ويجب ن ا قواع ذي تتطلبه دة ال شكل وللم بال

 ..الهيئة
  
 : على المعلومات التاليةاالآتتابنشرة تحتوي يجب أن   . ب
  

مصدر وطبيعة عمله ومساهميه الرئيسيين وأعضاء ال وافية  تصًفمعلومات  -1
ارة واإلدارة العليا أو المؤسسين أو لجنة المؤسسين في حال آانت مجلس اإلد

  .الشرآة حديثة التأسيس

معلومات تعطي وصفًا آافيًا لألوراق المالية المراد إصدارها، وعددها وسعرها  -2
األوراق المالية وامتيازات  سعرها والحقوق المتصلة وميزات تحديدأو طريقة 
 قواعدطلبها ت معلومات أخرى تة، وأي ، إن وجدت الخاصة بالمصدراألخرى
العرض بالخاصة عوائد آيفية توزيع ال االآتتابويجب أن توضح نشرة  . الهيئة
  . العام

 وألٍي من المعتمدة من مراقب الحسابات الخاصة بالمصدرمالية ال القوائم -3
اى فترة  زمنية موضحة أدناه أو  فترة على أساس مجمع لكل الشرآات التابعة

 عتمدة على المالية المقوائممل التويجب أن تش.  فيها المصدر مشتغًالاقصر آان
ح ارب األات وحسابالسابقة عليهاآخر سنة مالية والسنة  من نهاية تبدأة ينازيالم

  ملكيةالتى طرأت على  التغييرات اتر وآشوفات التدفقات النقدية وبيانئوالخسا
 ها تقريربة  مرفقًا ينازير مالمساهمين للسنوات الثالث المنتهية بتاريخ آخ

 في و. الهيئة قواعدوتقرير مجلس اإلدارة حسب ما تتطلبهمراقب حسابات موقع 
 قبل ا يوم120أآثر من يبدأ من  ميزانية معتمدة آخر  تاريخآانما اذا  ةحال
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 مالية قوائم طلب للهيئة سلطة لدى الهيئة، يكون آتتاب نشرة اإلتقديمتاريخ 
المختصرة  المالية تلك القوائم تقديمويجب  . عتمدةغير مواحدث تكون مختصرة 

 والمنتهية فى خالل فترةللمصدر للسنة المالية  خالل آخر ربع معتمدةغير وال
  . يها أو أي تعديل الحق علآتتاب نشرة اإلتاريخ تقديم قبل ًا يوم90

زيع توفر وصفًا آافيًا لخطة تووالتي  الهيئة قواعدتطلبها التي تمعلومات ال -4
 تغطية ضامنى أو ضامنى تغطية اآتتاباألوراق المالية، وتوضح أسماء أي 

 يجب دفعها ة مكافأتأفضل الجهود أو وآالء اآتتاب والتزاماتهم وأياآتتاب ب
  .عرضال  تحديد اسعار وتوقيت، وعرضل باتتعلق

 هيئة إن: "ما يليتوضح  آتتابنشرة إآل  على الصفحة األولى من بيان -5
دقة تراجع  هذه األوراق المالية أو لم تقر أو ترفضالية العراقية األوراق الم

 ما سبق يتعارض مع اقرار، وأي  اآتتابالبيانات الواردة في نشرة وآفاية 
  ". الماليةالمتعلق باألوراق للقانون العراقي مخالفًايعتبر 

، والتى  الهيئةقواعدأي معلومات جوهرية أخرى مطلوبة أو مسموح بها وفق  -6
  .  غير مضللةالمتوفرةتبرها الهيئة ضرورية لجعل المعلومات تع

االوراق المالية المدينة عروض أن تشتمل  بموجب قاعدة،طلب تللهيئة أن ت -7
 معلومات إضافية تكون جوهرية لمشتري هذه األوراق الخاصة بالمصدر،

  .المالية
  

تم   المعلومات    متطلبات أخرى قد تفرضها الهيئة، يجب أن تتضمن            ةباإلضافة ألي   .ج  التى ي
  : االتيةنسخ ال آتتابمع نشرة اإلتقديمها 

  
اب       عأي اتفاقيات مبرمة م     -1 ة اآتت اب بأفضل         أو    ضامن تغطي ة اآتت ضامن تغطي

   د أو وآيل اآتتاب،الجهود
  ،مستندات التأسيس والتى بموجبها تم تأسيس او تكوين المصدر -2
   . الهيئةقواعد جوهرية أخرى آما هو موضح في مستندات -3
  

واد      . د ي الم واردة ف ات ال ن بعض المتطلب صدر م اء الم ة إعف اله  ج 20ب و 20للهيئ اع
ى  اء عل ك بن ة الوذل ستثمرين ومواصفاتهم أو مواصفات عرضطريق دد الم ه وع  وقيمت

  . المصدر أو الورقة المالية
  

  آتتاب نشرة اإلتقديم: 21المادة 

ة،   قواعد  آما هو موضح في      ًاتروني أو إلك  آتابةلهيئة  الى ا  آتتاب نشرة اإل  تقديميجب    -أ   الهيئ
دير           ل الم دى           الو المفوض ويجب التوقيع عليها من قب يس المحاسبين ل الي أو رئ دير الم م

 من   آتتاب  ، فيجب توقيع نشرة األ    المصدر شرآة مساهمة  آان  ما اذا    ةفي حال و. المصدر
  .قبل أغلبية أعضاء مجلس إدارة المصدر

م ضمان تغطي       عرضإذا آان ال    -ب  ه  قد ت اب او             ،   ة اآتتاب ة االآتت ى  ضامن تغطي يتوجب عل
  . آتتابأفضل الجهود التوقيع على نشرة اإلضامن تغطية االآتتاب ب

ه     لتأسيس   ا طور إذا آان المصدر في         - ج م يكن لدي ديرين  ول ا       م  أو مجلس  من االدارة العلي
  .  من قبل أغلبية لجنة المؤسسينآتتابيجب توقيع نشرة اإلف، ادارة
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ع اإللكتروني       للهيئة ت      . د ين من التوقي وع مع ع       حديد شكل أو ن ة مساوية للتوقي ه دالل يكون ل
   .الكتابى

  
   العامعرضالآليات : القسم الثاني 

  فر المعلوماتاتو: 22المادة 

صبح  شرة االت اب ن وب آتت ات المطل ديمها والمعلوم ب تق صلبموج ذا الف ة ه الع ، متاح  الط
  .لهيئةدى العند تقديمها الجمهور 

  
  االآتتاب نشرة نفاذ: 23ادة الم

ا إذا آانت             االآتتاب  تقوم الهيئة بمراجعة نشرة       . أ د م ا لتحدي شرة   والمعلومات المرفقة به ن
انون و  المنصوص عليها في   متطلبات  ال االآتتاب تستوفى  ذا الق ة قواعد ه  من حيث    الهيئ

 . محتوىالشكل وال
 
ًا    45بعد مضي   المفعول   نافذة   آتتابتصبح نشرة اإل    . ب اريخ    من  يوم ى ا    ت ديمها ال ة تق  ،لهيئ

ل،        الهيئة نفاذ النشرة    ما لم تعلن    تأجيل أو   الما لم يطلب المصدر      رة أق ا  أو  في خالل فت م
 .  االآتتابنشرةالهيئة رفض لم  ت

  
   نفاذ نشرة اإلصدار أو رفض نفاذهاإيقاف: 24المادة 

 :ن لها ما يلي إذا تبي نفاذهارفضب أو االآتتاب نفاذ نشرة افيقإللهيئة إصدار أمر ب  . أ
 

شرة االأن  -1 اب ن ًاآتت ذا   أو أي ات ه ق ومتطلب ا ال تتف ة به ات المرفق ن المعلوم  م
   ؛الهيئةقواعد أو  القانون

ة    أو أيًا من المعلومات المرفقة بها تتضمن          االآتتابأن نشرة    -2  معلومات جوهري
ة   تغفلنها أأو مضللة، أو  دقيقة أو غير غير صحيحة ائق جوهري ضرورية   حق

رار  نيتمكل اذ ق ن اتخ ستثمر م تثمار، الم دم  أو  االس ا تق ات أنه ة معلوم  بطريق
  ؛غير دقيقة أو مضللةغير صحيحة بشكل جوهري، أو المعلومات هذه تجعل 

  ؛ أو،الهيئة بالكاملقواعد  الرسوم المقررة بموجب عدم تسديد -3
ل الجمهور                       -4 ة من قب ة مملوآ ًا مالي ان مصدر أوراق ة إذا آ أن المصدر، فى حال

  . )31(المادة بقًا، لم يقم بتقديم إي تقرير مطلوب بموجب مس

ه      أو رفض النفاذ، للهيئة إصدار أمر ت        بإيقافبعد صدور أمر      . ب ن من خالل شرة     عل اذ الن  نف
 .  الهيئةوقواعد متطلبات هذا القانون لبي تحيثإذا قام المصدر بتعديل النشرة ب

اذ               - ج شرة اإل  يكون من حق المصدر الخاضع ألمر إيقاف أو رفض نف اب ن ستمع     آتت ة  أن ت الهيئ
ه، و ق  ألقوال ه ح ون ل ب يك تماع،طل ة اس و  هيئ ا ه ادة موضح آم ي الم ذا )72( ف ن ه  م
  . القانون

  
  هانافذة وتحديثال االآتتاب نشرة ة سريان مد: 25المادة 

ة  وتحل تعليمات   . نافذة المفعول االآتتاب المدة التي تكون فيها نشرة للهيئة تحديد  . أ   الهيئ
ام  األ محل  دد حك م     و الخاصة بالم شرآات رق انون ال ا في ق ام )21(المنصوص عليه  لع
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ه، 1997 ق وتعديالت ا يتعل ة فيم األوراق المالي ور  ب ا الجمه ي يملكه رضالوالت ام   ع الع
  .ألوراق الماليةل

ل مصدر يق  . ب ى آ ين عل اعرضب وميتع شرة إمً  ع اب من خالل ن ة آتت الغ الهيئ ذة إب  ناف
شرة      وهرية تغييرات ج  ةخطيًا بأي  اب  تطرأ على البيانات الواردة في ن ور  االآتت اتصال   ف
رات     بيان صحفي وعلى المصدر أيضًا إعداد ونشر .علمه بها  ذه التغيي .  لإلفصاح عن ه

 . الصحفي بيان الفيما يتعلق بهذاطبقة  ن الهيئة الشروط المقواعد وسوف تحدد
  

  :المملوآة من الجمهورمالية الاق وراالصدارات الجديدة من األ  اسعارتحديد: 26المادة 

ب  . أ ى يج ة عل ة  الهيئ صدر العام ة بالم ى  الخاص ة عل د  أي  الموافق دار جدي ألوراق لإص
م        )54(لمصدر وفقًا للمادة    المالية ل  شرآات رق ام    21 من قانون ال ه  1997 لع .  وتعديالت

سبة و ة عرضألي  بالن رح ألوراق مالي ة للجمهور مقت ى يجب،مملوآ  مجلس إدارة عل
د  الم سعر ،              بخصوص سعر العرض      يةم توص  يصدر تق ذا ال ، و اإلفصاح عن أساس ه

ى اإلصدار               ا عل د  والذي يجب أن توافق عليه الهيئة العامة، باإلضافة إلى موافقته .  الجدي
ي   ية الويجب أن تراع ة بتوص شرآة الخاص سعر أداء ال ات ال ستقبلي، وتوقع ا الم   أدائه

ان من          دف أيضاً السوق السائد لألسهم، ويجب أن يسته     وسعر   در اإلمك ل ق تضخيم   التقلي
دة   هم جدي ن اصدار اس ينتج ع ذى س هم ال دد االس ادة  و .ع ي الم ا ورد ف رغم مم ى ال عل

م         )56( والمادة   رابعاًً،  )55( شرآات رق ام    21، ثالثًا من قانون ال ه،   1997 لع وتعديالت
إن  ة الوراق األ عرضف لمالي ور من قب ا الجمه ي يملكه ى أساس حالت وق  مصدر عل ق

اليين يجب أن          اب يعكس        ي األولوية للمساهمين الح سعر اآتت واردة أعاله     العوامل تم ب  ال
 . السعرالخاصة بتوصية الالتي تؤثر على 

  
  والتعويضات العام، عرضالمخالفات : القسم الثالث

  المخالفات: 27المادة 

ة    ةن قانونًا في حال ارتكاب أي      ومسؤولالتالية  عتبر األشخاص   ت  . أ اد  مخالف أو ) 1(أ  24ة  للم
 :من هذا القانون) 2( 

 
  المصدر، -1
ة       أعضاء مجلس اإلدارة  آافة   -2 ان أحد     إال إذا    ،مصدر اإلدارة لل  أو أعضاء هيئ آ

 عام، ال عرضالموافقة على الضد تحديدًا صوت قد  اءعضألا
 مصدر، لل ينمحاسبرئيس المالي أو المدير الو المفوضمدير ال -3
ضاء   -4 ة أع ة الالآاف سيةلجن ال تأسي ي ح سه      ف تم تأسي م ي صدر ل ان الم ا اذا آ م

 نفاذ نشرة اإلصدار،بمجلس ادارة بعد عند 
ة  متعهدى  أو   متعهدى التغطية  -5 شرة            ب التغطي ى ن وا عل ذين يوقع ود ال أفضل الجه

 ، آتتاباإل
ستقل  مراقبي    -6 تثناء    والحسابات الم ة    ن، باس ة المالي وان الرقاب ك ، ودي ا   ذل  فقط فيم

اب  في نشرة متضمنة البالقوائم المالية المعتمدةيتعلق   ر    االآتت ا تقري  التي يغطيه
 ،الخاص بهم مراقب الحسابات

ضمين  -7 م ت ر ت هأي شخص آخ ان ل شرة اإلبي ي ن اب ف ى آتت اًء عل لطته أو  بن س
  . ا البيانفقط فيما يتعلق بكفاية ودقة هذوذلك  ه،خبرت
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ام    عرض  عن طريق    مالية   ًاأو يبيع أوراق  للبيع  أي شخص يعرض      . ب ة   ع ادة  ل   بالمخالف  لم
انون أو )19( ذا الق د من ه سؤوًالو يك،ةئ الهيقواع ًان م شتري  - قانون ار الم ا اخت إذا م

شراء، عن إلغاء المعاملة وإعادة     -ذلك ادة  او عن التعويضات   دفع ثمن ال ًا للم  )28 ( وفق
  . من هذا القانون

  التعويضات  28المادة 

ديمها وفق    يتممطالبة  عن طريق    األضرار    تعويضات عن  الحصول على يمكن    . أ ادة    تق  الم
 : مما يلي  ا أٍي تمثل التعويضات من هذا القانون، بحيث )27(

 
دفوع -1 سعر الم ين ال رق ب ًالالف شراء  فع ة األوراق ل سعر ( المالي اوز ال ال يتج

اريخ    اوقيمته ) المعروض للجمهور   ة،      فى ت اذ  اإلجراءات القانوني  شريطة  اتخ
ة    في نخفاض   االأية نسبة من     أنه إذا أثبت المدعى عليه أن        ة   األوراق قيم  المالي

ات  حذف  بناجم عن أسباب ال تتعلق   ر    بأو  بيان ات غي ي هي   صحيحة ال بيان الت
تبعاد هذه الحالة ا  في  يتم  أساس الدعوى القضائية، ف    ذا الجزء من األضرار         س  ه

  . هاالتي يكون المدعى عليه مسؤوًال عن
سعر   (لية  الما األوراق لشراء    فعالً الفرق بين السعر المدفوع    -2 بحيث ال يتجاوز ال

ور روض للجمه عر ) المع ةوس ع األوراق المالي م بيعبي ا، إذا ت ل ه دال قب  ءب
دعوىب ضائيةال ه أن    الق دعى علي ت الم ه إذا أثب ريطة أن ن  ، ش سبة م ة ن أي
ق         األوراق قيمة   فينخفاض  اال ات    حذف ب المالية ناجم عن أسباب ال تتعل أو  بيان
ر صحيحة    ب ات غي ا   بيان دعوى القضائية،   التي هي أس تم  س ال ة   في  ي ذه الحال ه

  .هاهذا الجزء من األضرار التي يكون المدعى عليه مسؤوًال عناستبعاد 

خص    . ب ق ألي ش ذآوريح يم ن  ف واد م ى-2 الم ن7 ال ن    م رة أ م ادة الفق ع 27الم  دف
ستقلة    بتحقيقات   هثبت قيام إذا أ المسؤولية عن األضرار     ة وم شكل   ، معقول ا ب مباشر أو  إم

ه  من خالل    ة         عن ال  ،  ممثل عن ة بالمخالف ائق والظروف المتعلق ه        حق ا وان تم ادعائه التى ي
م                بناء على هذا التحقيق      ى عل ذا الشخص عل فانه ليس من المعقول ان يتوقع ان يكون ه

  .بوجود بيان جوهرى غير صحيح ومضلل او انه تم حذف بيان من نشرة االآتتاب
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  التي يملكها الجمهورألوراق المالية المسؤوليات المتعلقة با: الفصل الرابع 
  

  التي يملكها الجمهورالتداول باألوراق المالية : القسم األول 
  القيود المفروضة على التداول الثانوي  29المادة 

ك،   أن يقوم أو مضاربوسيطال يجوز ألي    ة مدرجة أو     ب ، بصفته تل ة مالي ع أي ورق شراء أو بي
ك   إال في  لية مرخص التداول بها في سوق أوراق ما      مسموح سوق ذل ، هأو من خالل  المرخص   ال
  . حماية المستثمرينتها ومن أجل سالمة األسواق وعدال  الهيئةتضعها التي للتعليماتأو وفقًا 

  
  يملكها الجمهور  التيماليةالوراق أل  اقبول إدراج أو تداول: القسم الثاني 

  وق أوراق مالية مرخصقبول أوراق مالية لإلدراج أو التداول في س  30المادة 

ذي يرغب في            . أ تم    على المصدر ال ة  أن ي ة  إدراج فئ ة أو        معين ه المالي  الحصول    من أوراق
سوق  ذلك في سوق أوراق مالية مرخص أن يفي بمتطلبات    السماح بتداولها  ى النحو   ال عل
 :ما يليعلى  هذه المتطلبات ويجب أن تنص.  الهيئةمن قبلالذي تم إقراره 

  
ى المصد .1 ين عل ة يتع ع سوق األوراق المالي ة م ى اتفاقي ع عل ى أن ر التوقي تنص عل

 :المصدر
ات      على االلتزام تعاقديًا بكافة متطلبات     يوافق  ) أ( ة متطلب سوق      اإلدراج وأي  أخرى ل

ات    ا متطلب ا فيه ة، بم ة    األوراق المالي انون والمتعلق ذا الق ذآورة وه سوق الم ال
  .اإلفصاح والتقارير الماليةب

ر  ) ب( ه يق د  بأن رأ أحكق انون والق ذا الق دام ه ه القواع ة صادرة بموجب ى المطبق  عل
 وإجراءات   قواعدمصدري األوراق المالية التي يملكها الجمهور، باإلضافة إلى         

رخص  ة الم وق األوراق المالي ةس ة المطبق صدري األوراق المالي ى م  عل
 .المدرجة

ى أن   يوافق  ) ج( ا في       ألي   خاضعاً   يكون   عل ة، بم ات تأديبي ك  عقوب ة     ذل اء  إمكاني إلغ
  . عدم تقيد المصدر بهذه المتطلباتة في حالإدراجه، وذلك

ة     .2 سوق األوراق المالي ة ول صدر للهيئ دم الم ب أن يق انيج سجيل بي اً  ت صبح متاح  ي
رة         .  لدى تقديمه  جمهورلل اه، يجب    ) ب(وباستثناء ما هو منصوص عليه في الفق أدن

 :  التاليةالمعلومات التسجيل على بيانمل تأن يش
ات   )    أ( دممعلوم فًا تق ًا وا وص صدرلفي ة ،لم هاعمأ وطبيع سيين،ل ساهميه الرئي  ، وم

  .  العلياوإدارته تهدارإوأعضاء مجلس 
ات   ) ب( دم معلوم فًا تق ددها   وا وص ة، وع صدر المالي ًا ألوراق الم وق  ،في  والحق

 . واالمتيازات أو الخيارات المرتبطة بها
ن   ) ج( ة للمصدر وألٍي م ة مدقق شوفات مالي ة المؤسساتهآ كتابع ى أساس ، وذل  عل

ة    رات الزمني د للفت ةموح ل     المبين رة عم ل فت صر تمث ة أق رة زمني اه أو لفت  أدن
ارًا من     العامة   الميزانيةويجب أن تشمل الكشوفات المالية المدققة       . المصدر اعتب

ر، ئح والخسا  ارب  األ اتنهاية آخر سنة مالية والسنة التي تسبقها مباشرة، وحساب         
دفقات ا  شوفات الت ساهمين       وآ ة الم وق ملكي ي حق رات ف ات التغي ة، وبيان لنقدي

ر م  اريخ آخ ة بت ثالث المنتهي سنوات ال ًا انيزيلل ة، مرفق ر بة عام ا تقري دقيق ه ت
د   مجلس اإلدارة،    من  وتقرير  موقع   ه    حسبما ق ة  تعليمات  تتطلب  ةفي حال   و.  الهيئ

ديم   قبل تاريخا يوم120  يرجع لما يزيد على ة مدققةانيزين تاريخ آخر موآ  تق
ة  و طلب آشوفات مالية مكثفة      فللهيئة لدى الهيئة،    التسجيل بيان أحدث   غير مدقق



 
 

ISX0072/0121/0001/032608 21 
 

ة                . من تلك الكشوفات    ر المدقق ة غي ة المكثف ك الكشوفات المالي ويجب عرض تل
ة للمصدر             سنة المالي ع لل رة    خالل نتهي   يخالل آخر رب اريخ       90 فت ل ت ًا قب  يوم

  . يان التسجيلب أو أي تعديل الحق على بيان التسجيلتقديم 
ات   ) د( ةأي معلوم ة أو جوهري نمصرح أخرى مطلوب ا م ل به ة أو سوق  قب  الهيئ

ًا  الوراق األ ة وفق ات مالي ة لتعليم وق األوراق المالي ة أو س ا ي ،الهيئ رمم  عتب
  .  غير مضللةالمقدمة لجعل المعلومات ًاضروري

ا   .3 شمل المعلوم ب أن ت ة، يج ها الهيئ د تفرض رى ق ات أخ افة ألي متطلب ت باإلض
 :مما يلي نسخًاالمقدمة مع بيان التسجيل 

   التي تم تأسيس أو تشكيل المصدر وفقًا لها، التنظيميةالوثائق    ) أ(
 . الهيئة أو سوق األوراق الماليةتعليمات تنص عليها أخرى جوهريةوثائق أية    ) ب(
ة أو إلكتروني            .4 ذي    يجب أن يقدم بيان التسجيل بصورة خطي شكل ال ة     ة بال  تحدده الهيئ

الي   هومديرللمصدر   المفوض، ويجب التوقيع عليه من قبل المدير        عليماتهالتوفقًا    الم
ذلك    يجب التوقيع   آما  . رئيس الحسابات لديه  أو   ة       على بيان التسجيل آ ل أغلبي  من قب

 . أعضاء مجلس إدارة المصدر
ق  .5 ام األتنطب ة بحك سؤولية والمخالفالمتعلق ادة  اتالم ي الم ا ف  27 المنصوص عليه

ر     والمتعلق)أ( ضللة أو غي صحيحة أو الم ر ال اب غي شرة االآتت ة الة بن ذاتمكتمل  ب
سجيل،       التي تنطبق فيها    الطريقة   ان الت ى بي ه ال    عل ر أن د تحمل   ي غي ة  متعه  أو  التغطي
 . تعلق ببيان التسجيلفيما يأفضل الجهود أية مسؤولية ب التغطية متعهد

  
سجيل منفصل إذا         زمفإنه ال يستل   أعاله،   )2(على الرغم مما ورد في الفقرة أ        . ب ان ت  تقديم بي

ة في   معلومات  على ة نافذة تحتوي  ثيد ح اآتتابآان لدى المصدر نشرة      وقت طلب   حديث
ات  يتضمن ثيدتقرير سنوي حآان لديه لتداول أو با السماحاإلدراج أو    ة  بيان ة مدقق  ، مالي
ى جانب   استخدام نشرة االآتتاب أو التقرير السنوي       في هذه الحالة    حيث يمكن    ة   إل  االتفاقي

 . أعاله) 1( الفقرة أالتي تستلزمها
  
ة أو        يجوزال    . ج سماح  إدراج أوراق المصدر المالي داولها  ال ى           بت الي مرخص إل في سوق م

 :حين
  

ام  .1 ةقي ديم   المرخص سوق األوراق المالي انبتق سجيل بي شهادة الت ة  وال  هأنبللهيئ
  و،  العامالسماح بتداولها إلدراج األوراق المالية أو مستعد

ة ل   .2 ة الهيئ انمراجع سجيل لبي ن   الت ق م ه قمطابلتحق انون  لت ذا الق ات ه متطلب
  .  التسجيلبيان نفاذ يعلن قرارًا الهيئة، وإصدارها تعليماتو

  
ده تطبيق  ب سوق األوراق المالية     عدم قيام  ةفي حال   .د ق    قواع ا يتعل المصدرين المدرجة    ب فيم

ك ال    في     العام المسموح تداولها أوراقهم المالية أو     ك         ذل ة أن تطبق تل  القواعد سوق، فللهيئ
  :ضروريًابما في ذلك اتخاذها لإلجراءات التالية حيثما آان ذلك مباشرة على المصدر، 

   
   المصدر بصورة علنية،تأنيب.1
ين عن   ختالمصدرين الم ب  التعريف المنفصل    الزام  .2 ة ح   لف ديم معلومات مالي ة أو ث يدتق

ن ال   ك م ر ذل ات غي ى  رى أو خاألمعلوم ارهم عل ي  إجب داول ف ةالت وقية فئ  س
  منفصلة،

  ، وخالفهاكافة التزامات اإلفصاح المالية بالمصدر إلى أن يفي تعليق التداول   .3
  . لمصدرالمالية لوراق األإلغاء إدراج   .4
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ة      تعليماتبأحكام هذا القانون أو ب    عن التقيد    المصدر   تخلف ةفي حال   .هـ ام اتفاقي   الهيئة أو أحك

سوق األوراق المالية الحق     لهيئة أو    سوق األوراق المالية المرخص، فل     قواعداإلدراج أو   
ور          ى الف ك  في تعليق تداول أوراق المصدر المالية عل رة    وذل داول  10 أقصاها  لفت ام ت .  أي

سوق        بما ذآر    المصدر بعدم التقيد     ار استمر ةوفي حال  ة، أو ل بعد انقضاء هذه المدة، فللهيئ
ة             األوراق الما  لية بموجب طلب موجه للهيئة، الحق في تعليق تداول أوراق المصدر المالي

اأو  اء إدراجه صدر ول. إلغ وءلم ة اللج ى الهيئ تئناف إل ائي الس رار النه ن  الق صادر ع ال
اء اإلدراج لتعليق أو باسوق األوراق المالية     ان   .بإلغ ا إذا آ رار  ال أم ة،  صادرًا عن   ق الهيئ

ة     شأنه  ب  اإلدالء بأقواله    فللمصدر ام الهيئ ه    أم ا أن ل سة        آم د جل ة بعق ه     المطالب سماع أقوال ل
  . 72 المادة حسبما تنص عليه

  
   المقدمة للهيئةريرامتطلبات التق:  الثالث القسم

  متطلبات تقارير المصدر    31المادة 

ا الجمهور   وراق المالية   ألمصدر ل آل  على    . أ ع   التي يملكه ارير رب ديم تق  وسنوية   سنوية  تق
ة للمصدر   انتهاء من ًا يوم120خالل السنوية  تقدم التقارير   أن   بيجو .للهيئة  السنة المالي
ا   .  الهيئة حسبما تتطلبه تعليمات   مالية مدققة    بيانات تتضمنوأن   ع   أم ارير رب سنوية،  التق   ال

ب ف الل  أن يج ة خ دم للهيئ ع ًا يوم60تق ة رب ن نهاي سنة م ة .  ال ستلزموللهيئ ديم أن ت  تق
ًا   ًا إضافية  يوم 30حدها األقصى   أن تمهل المصدر لمدة      أو   رخالل مدد اقص  تقارير  ال  وفق
 .المحددالوقت  ضمنإلفصاح ل لحاجات المستثمرين مالئمة التي تراها تعليماتلل

   
ديمها           تعليمات بموجبعلى الهيئة أن تحدد       . ب وب تق سنوية المطل ارير ال  شكل ومضمون التق

ل ن قب ة الوراق األ مصدر م ومالي ا الجمه ي يملكه يرالت ا ف ك، بم ستوى ذل   التفاصيل م
ة ي المقارن ة ف اتال المطلوب ةبيان ضمنويجب أن .  المالي ات تت سنوية المعلوم ارير ال  التق
 :التالية

 
ات   1 ة بيان ة مدقق ي ، مالي ا ف ك بم ة ةيانيز الم ذل س،العام احب ا وح سااألرب  ،رئ والخ

ًا    مرف ، المساهمين قوقات في ح  تغيرال بيان و ، التدفقات النقدية  وآشف ر    بق ا تقري ه
   .ينمستقلحسابات  يمدققمن موقع 

  .مجلس اإلدارةمن تقرير موقع    2
  .  الهيئةتعليماتطلبه ت حسبما ت، أخرى جوهريةأي معلومات   3

  
ر، فيجب        واحدة  تابعة مؤسسة آان للمصدر    وإذا تم     أو أآث ة       أن ي ديم الكشوفات المالي ى  تق عل

ل     التوقيع عل  آما ينبغي أن يتم   . أساس موحد  سنوي من قب يس مجلس    آل من  ى التقرير ال  رئ
  . رئيس الحسابات لديه المالي أو هومدير المفوض هإدارة المصدر ومدير

 
دد   .ج ة أن تح ى الهيئ ات بموجبعل اريرتعليم ع  شكل ومضمون التق وب رب سنوية المطل  ال

ديمها  ل تق ن قب صدر م ة الوراق األ م ي مالي ور الت ا الجمه ي يملكه ا ف ك، بم ستوى ذل   م
ات  التفاصيل المقارنة المطلوبة في    ة  البيان ش    .  المالي ع    تويجب أن ت ارير رب سنوية  مل التق   ال

ى  اتعل ة مبيان ي ،ةكثف مالي ا ف ك بم ة  ذل ة الميزاني ساب األ،العام ساارب وح ر، ئح والخ
ي حوآشف رات ف ان التغي ة، وبي دفقات النقدي وق الت ساهمينق ستلزموال .  الم ون أل ي ن تك

ع     . ة مدققة  المالي البياناتهذه   سنوية  ويجب أن تشمل التقارير رب ة  معلومات    ة أي   ال  جوهري
ا   تأخرى   ة  تعليمات تطلبه ان للمصدر     وإذا  .  الهيئ ة    مؤسسة آ ر، فيجب     واحدة    تابع أو أآث
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ة      ى أساس موحد     تقديم الكشوفات المالي تم      . عل ا ينبغي أن ي ر        آم ى التقري ع عل ع  التوقي  رب
  . رئيس الحسابات لديه المالي أو هرومدي للمصدر عامالمدير  ال من قبلالسنوي

  
ارير إضافية       التي يملكها الجمهور  على مصدر األوراق المالية       .د ستلزمه      تقديم تق ا ت  وفق م

  .يةجوهرحسبما تقتضيه الحاجة لإلفصاح عن معلومات ذلك  و، الهيئةتعليمات
  
أوراق المصدر  يجب تقديم التقارير إلى الهيئة وإلى أي سوق أوراق مالية مرخص تكون          .هـ 

ه  ت حسبما للعموم جعلها متاحة ، ويجب  فيه تداولها مسموحالمالية مدرجة أو      تعليمات تطلب
  . الهيئة

  
ة      . و صدري األوراق المالي ى م ورعل ا الجمه ي يملكه ات  الت راء انتخاب ات وإج د اجتماع  عق

ق  ا وف نصم م ي شرآات رق انون ال ه ق سنة 21 علي ه1997 ل ة إصد.  وتعديالت ار وللهيئ
ات صلة  تعليم ات المت ن الممارس ا م ات وغيره صاح عن المعلوم ق باإلف بالحصول  تتعل

  . التي يملكها الجمهوراألوراق المالية المتعلقة بتصويت ال أو تعليمات على التوآيالت
  

  معلوماتبعض الالتعامل السري مع   32 المادة 

ا للهيئة، بناء على طلب من المصدر، أن       ديمها   المعلومات  أي جزء من    رتقرر اعتب وب تق المطل
من اب أو   ض شرة االآتت ان ن ر  بي سجيل أو التقري ات  الت رية  معلوم اس ا  ن إذا آ صاح عنه  اإلف

ة أو   للجمهور قد يؤدي إلى د يلحق   إفشاء أسرار تجارية هام ة  ل المصدر اعم أالضرر ب ق  بطريق
   .اإلجباريفصاح اإل بشكل آاف لتبرير يةجوهرغير  تلك المعلومات وآانت أخرى

  
  متطلبات تقارير المساهمين الرئيسيين   33 المادة 

ة    . أ صدر األوراق المالي ى م ور عل ا الجمه ي يملكه وق أوراق  الت ة وألي س دم للهيئ  أن يق
ون أوراق   رخص تك ة م ة  أو  ه مالي ة مدرج سموحالمالي داولم ه ت ا ها في ه  بيان دد في  يح

ا حق ا    التي  مالية  المصدر ال أوراق  في   يينرئيسال ينمساهمال ى    لتصويت،   له باإلضافة إل
د      ه التحدي ى وج ه عل ا يملكون سبة م دار ون نمق ة  م ة األوراق المالي ق     فئ ا ح ي له الت

ة     ة وأي ،التصويت ى .  معلومات أخرى تطلبها الهيئ ة    أل آل مصدر      وعل ا ملكيوراق مالي  ه
غ  الجمهور  ى حصة      أن يبل ر يطرأ عل سيين   أي من   عن أي تغيي سبة  المساهمين الرئي بن

ة      القائمة فئة األوراق المالية  من  % 1تجاوز  ت دة  خالل بالمقارنة بآخر ملكية معلن  10  م
 . أيام

  
ة  . ب ب ،للهيئ ات وبموج ستلزم ،التعليم ا    أن ت سيين إبالغه ساهمين الرئي ن الم األوراق  م ب

إبالغ أي سوق أوراق مالية مرخص تكون أوراق المصدر           وآذلك    التي يملكونها  المالية
ة أو   ة مدرج سموحالمالي داولم ه ت واق     ،ها في ة األس المة وعدال ك س ضت ذل ا اقت  إذا م
 . وحماية المستثمرين

  
  حقوق المساهمين  34المادة 

ق  لتنظيم حقوق المساهمين    تعليمات  للهيئة إصدار     . أ األ  فيما يتعل ة   الوراق  ب ا ملكالتي ي مالي  ه
 : ما يليويجوز أن تتطلب تعليمات الهيئة. الجمهور
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ات  .1 ساهمين بمعلوم د الم ة لتواتزوي نحهم  في رح وم ا أي مقت يم مزاي ن تقي نهم م مكي
  وقتًا معقوًال للتفكير في أي عرض، 

افع  ة معقولة للمشارآة في أي    ةفرصلمساهمين  ل أن تتاح  .2 ى المساهمين    من ود عل  تع
رة حصة    اآتسابشخص من   المكن  يبموجب أي مقترح     ة   األ  من  معتب وراق المالي

 . التي لها حق التصويتو  مامصدرخاصة بال القائمة
ة        .3 ا الجمهور     على مصدر األوراق المالي ساواة في ال     ضمان ال   التي يملكه ة  م معامل

وق           ذات   من   األسهمآافة أصحاب   بين   ة الحق ق بكاف ا يتعل ة فيم ك  المرتبطة الفئ  بتل
  .  األوراق المالية

  
  االستيالء وعروض التملكعروض   35 المادة 

ات     . أ ة التعليم ضع الهيئ يت م  الت ام أوال عرضال تحك تدراج ة عمليع ك العروض اس ا  لتمل م
ة   % 15 يزيد على  ا  من فئ ة          م ا الجمهور      من أوراق المصدر المالي ي يملكه ا     الت ي له  الت

ة مرخص      مسموح تداولها   الالمدرجة أو   وحق التصويت    ويجب أن   . في سوق أوراق مالي
ام بموجب     ال عرض المثل هذا   يتم   ام   األشروط و ال  ذاتع ة       لحك ة حاملي الفئ ا   كاف من  ذاته

ا حق التصويت           أوراق ي له ة الت ا          ةوفي حال   .  المصدر المالي ر مم ة أآث ديم أوراق مالي  تق
سبي  بشرائه، يتم شراء األوراق المالية  صاحب العرض التزم   ل  من على أساس ن ة   قب  آاف

عاألشخاص  ديم عروض لبي اموا بتق ذين ق ةال ا سبقو .  األوراق المالي ى م ، باإلضافة إل
 :ما يلي  الهيئةيجوز أن  تستلزم تعليمات

  
ة  .1 دار صاحب العرض،اإلفصاح عن هوي ة ومق ة  األوراق المالي ة ملكي المملوآ

ة األشخاص اآلخرين       من قبل صاحب العرض        نفعية شترآون     وآاف ذين ي  مع ال
رض احب الع صرف ص ذا الت ي ه ة  ة، وأي ف ا الهيئ افية تراه ات إض  معلوم

  ،يةجوهرضرورية أو 
 .  بالعرضالمتعلقة العامة  واإلعالناتالمراسالتتزويد الهيئة بكافة  .2

  
ة      القوة التصويتية أل  من  % 50ملك أآثر من    ت أي شخص ي   على     . ب التي  وراق المصدر المالي

ور ا الجمه ة أو يملكه ي ال والمدرج داولها ف سموح ت رخص أن م ة م وق أوراق مالي س
رض ي ة   ع صدر المالي ة أوراق الم راء آاف ة وة تبقيالمش صويت  القائم ق الت ا ح ي له . الت
يو شراء   أن ينبغ تم عرض ال ا لي ي  وفق ا ف صوص عليه ام المن شروط واألحك اتل  تعليم

ى سعر عادل، إال إذا                  ة عل ة قامت   الهيئة لضمان حصول بقية حاملي األوراق المالي  الهيئ
 .  لبقية المساهمينإجبارييم عرض دتقلتزام باال الشخص من بإعفاء ذلكقرار  بإصدار

 
ك     عل   الهيئة تعليمات ما لم تنص      . ج ر ذل دم   ين  أ، يجب    ى غي ام     ي عرض   أي  ق تم بموجب أحك

ادة  رخص المدر 35الم ة الم وق األوراق المالي ق س ن خالل مراف ذه م هة ج ه  أوراق في
ه     المصدر المالية التي لها حق التصويت أو           داولها في دى     المسموح ت ، شريطة أن يكون ل

  .عرضال ذلك  مثللتسهيل آليات وإجراءات المذآورسوق األوراق المالية 
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  أسواق األوراق المالية: الفصل الخامس 
  

  ترخيص أسواق األوراق المالية والرقابة التنظيمية عليها: القسم األول
  عام ألسواق األوراق الماليةالترخيص المتطلب   36المادة 

حصول على ترخيص من الهيئة، ما لم الال يجوز ألي سوق أوراق مالية العمل في العراق دون 
ويعتبر مخالفًا . الهيئةقرار صادر عن  أو  تعليمات بموجب الترخيص بشكل محددى منيكن معف

األوراق المالية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في سوق في للقانون قيام أي شخص بالتعامل 
 من الترخيص من قبل ىسوق مرخصًا أو معفهذا الأوراق مالية يعمل في العراق ما لم يكن 

  . الهيئة
  

  ألوراق المالية العراق ل سوق  37المادة 

، المنظم حاليًا آمؤسسة خاصة غير ربحية مملوآة ألوراق المالية  العراق لسوق يعتبر  . أ
من قبل أعضائها، سوق أوراق مالية مرخص اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون، 

 .  من القانون هذه37لمادة ألحكام اشريطة مراعاته 
  
 مؤسسة خاصة غير ربحية مملوآة من قبلق المالية ألورا العراق لسوقطالما بقي   . ب

 :، فانهأعضائها
  

 واإلجراءات التي القواعد وتخضع. محافظينسوق مجلس اليتولى إدارة يجب أن   .1
 اجتماعات الهيئة عقد، وألوراق المالية  العراق لسوقمجلس محافظي تنظم 

ه، فيرارات  القتبنيالعامة، وطريقة الدعوة الجتماعات مجلس المحافظين و
لهيئة العامة ومجلس المحافظين ا لكل منوالمسؤوليات والصالحيات الموآلة 

وأية أمور ألوراق المالية  العراق لسوقإجراءات حل وتصفية ولرئيس التنفيذي، او
 واإلجراءات الصادرة والقواعدية تنظيمألدوات الل ذلك،إدارية ومالية ذات صلة ب

 والقواعد تنظيميةهذه األدوات الآافة وتخضع . ألوراق المالية العراق لسوقعن 
  .  من هذا القانون43 المادة  وفق ما تنص عليهواإلجراءات لموافقة الهيئة

 قاموا بتسديد الذين ئهمن أعضاألوراق المالية  العراق لسوقلتتكون الهيئة العامة   .2
انتخاب لهيئة العامة صالحية ول.  المطلوبةآامل الرسوم والمستحقات السنوية

كل عضو من أعضاء الهيئة العامة صوت ليكون آما . أعضاء مجلس المحافظين
  . واحد في اجتماعاتها

أن يتألف على ألوراق المالية  العراق لسوقلة تنظيمي األدوات النصيجب أن ت  .3
مجلس المحافظين من تسعة أعضاء، آما يجب أن تشتمل على أحكام تحدد آيفية 

 موقعب االحتفاظويتم . الهيئة العامةمن قبل  همآيفية انتخاب و، ثمانية أعضاءترشيح
ويجب . ألوراق المالية العراق لسوقل في مجلس المحافظين للرئيس التنفيذي واحد

على األحكام التي يتم بموجبها تعيين وعزل التنظيمية أن تشتمل هذه األدوات 
آذلك على أن يجب ان تنص  التيالرئيس التنفيذي من قبل مجلس المحافظين و

 في مجلس المحافظين فقط ما دام ًا عضوالحق في أن يكونلرئيس التنفيذي ليكون 
يشغل أي وظيفة ويحظر على الرئيس التنفيذي أن .  آرئيس تنفيذييقوم بمهامه

يتم و.  فيه أو مساهمًامرخص لهي أل أو أن يكون شريكًا أو مالكًا أو ممثًال أخرى
  :  الثمانية من فئات المرشحين التاليةانتخاب أعضاء مجلس المحافظين
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عضو واحد آرئيس لمجلس المحافظين يتم ترشيحه من قبل عضوين على   ) أ(
  األقل من أعضاء الهيئة العامة؛

يتم ترشيحه من قبل ألوراق المالية  العراق لسوقعضو واحد من أعضاء   ) ب(
  عضوين على األقل من أعضاء الهيئة العامة؛ 

عضو واحد من المصدرين المدرجة أوراقهم المالية أو المسموح تداولها في     ) ج(
من مئوية معينة  من قبل نسبة ويتم ترشيحه ،ألوراق المالية  العراق لسوق

   للسوق؛تنظيميةدوات الاألالمصدرين تحددها 
، أو جمعية وسطاء أوراق المال في العراقأو إدارة عضو واحد من أعضاء   ) د(

 من قبل الهيئة اإلدارية يتم ترشيحهمالية مرخصة أخرى، أي جمعية أوراق 
األوراق المالية أو من قبل الهيئة اإلدارية ألي ب للمتعاملينللجمعية العراقية 

 جمعية أوراق مالية مرخصة أخرى؛ و
 وعن أي مصدر مدرجة أوراقه هل رخصمأربعة أعضاء مستقلين عن أي ) هـ(

، ممن ليسوا ألوراق المالية لعراق ل اسوقالمالية أو مسموح تداولها في 
  . ألوراق المالية العراق لسوقموظفين في 

ألوراق  العراق لسوقل تنظيميةدوات التحدد األمع مراعاة المتطلبات آنفة الذآر، 
أن آما يجوز .  إجراءات إضافية لترشيح وانتخاب أعضاء مجلس المحافظينالمالية
وز انتخاب األعضاء، باستثناء الرئيس  على أنه يجتنظيميةدوات الهذه األتنص 

  . مدة آل فئة ثالث سنواتتتجاوزالتنفيذي، من ثالث فئات أو أقل، شريطة أن ال 
، إال إذا قامت الهيئة بتمديد القانون هذا تاريخ نفاذ الذي يلي 180اعتبارًا من اليوم   .4

  :آل سنة بعد ذلكو في هذا الموعد ، 
والمضاربين عضويته للوسطاء لمالية ألوراق ا العراق لسوقيفتح   )أ(

وافق عليها تشروط وأحكام أخرى موجب المرخصين آما هو موضح أدناه وب
  . ال تتعارض مع الشروط واألحكام الموضحة أدناهأ ، شريطةالهيئة

 تحدد الهيئة خطًةلموافقة قدم سنويًا أن يألوراق المالية  العراق لسوق على  )ب(
  :ويجب أن تبين الخطة ما يلي. جددالعضاء األشروط وأحكام قبول 

ألوراق  العراق لسوققصى من األعضاء الجدد الذي ينوي األعدد ال  )1(
   قبوله لتلك السنة؛ والمالية

لعضوية الجديدة، بما في ذلك تحليل يبين االمقترح لرسوم الحد األدنى   )2(
  .  الرسومتلكلألوراق المالية  العراق لسوقآيفية احتساب 

 المقترح لرسومالحد األدنى في تحديد ألوراق المالية  العراق لسوقعدة لمسا  )ج(
على السوق االستعانة ينبغي ، الهيئة ذلك ت منهإذا ما طلب لعضوية الجديدةا

  .والهيئةألوراق المالية  العراق لسوقبخبير يتفق عليه آل من 
د والهيئة على عدألوراق المالية  العراق لسوقفي حال عدم اتفاق   )د(

 ما ال عرضأن يسوق ال أن تشترط علىالعضويات الجديدة ألي سنة، فللهيئة 
  .  عضويات جديدة خمسيزيد على

 ًا ال تقل مدته عامًا إشعارأن يصدرألوراق المالية  العراق لسوقيتعين على   )هـ(
 قيام مزاد للعضويات الجديدة، مع مراعاة الرسوم الدنيا  حول يومًا30عن 

 شروط بموجب المزاد ذلكجراء ذلك شريطة إمبين آنفًا، والمحددة آما هو 
  .وأحكام توافق عليها الهيئة

 معقولة لدخول قواعد متطلبات وشروط وأن يصدرألوراق المالية  العراق لسوقل  .5
السوق في  للسماح باتفاقيات بين المشارك ، وذلكالسوق للمشارآين في السوق

ألوراق  العراق لسوق في عضوًاالذي يكون  المرخص  أو المضاربوسيطوال
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حسبما  القواعدشروط والمتطلبات وال ة تلكتقوم الهيئة بمراجعبحيث ، والمالية 
  . 43 عليه المادة تنص

  
 إعادة تنظيم نفسه ليصبح منألوراق المالية  العراق لسوق ليس في هذا القانون ما يمنع   .ج

روط وأحكام إعادة التنظيم ، شريطة موافقة الهيئة على شتهدف للربحشرآة مساهمة 
للمؤسسة الخاضعة إلعادة  واإلجراءات المنظمة والقواعد التنظيميةدوات على األو

آافة المتطلبات األخرى المطبقة ألوراق المالية  العراق لسوقنطبق على تو. التنظيم
  . على أسواق األوراق المالية المرخصة

  
ويتعين ، القانون هذا  ذات الصلة منحكاماأللكافة ألوراق المالية  العراق لسوقيخضع   .د

خالل ون في ن وإجراءاته متوافقة مع هذا القاوقواعده ه التنظيميةجعل أدواتل العمل عليه
 من تاريخ نفاذ هذا القانون، إال إذا قامت الهيئة بتمديد هذا ا يوم180مدة أقصاها 

القيام خالل  المالية ألوراق العراق لسوقوتعزيزًا لهذا الهدف، يتعين على . الموعد
 ، وإجراءاتهوقواعده ه التنظيميةتقديم آافة أدواتب من تاريخ نفاذ هذا القانون ا يوم120

 بحيث يوضح والموافقة، لغايات المراجعة إلى الهيئة ، أي تعديالت مقترحةباإلضافة إلى
  .  لتزام بمتطلبات هذا القانوناالب قيامه يةكيفتصوره لالسوق 

  
  ماليةالوراق األق اسوأخيص تر  38المادة 

 الصادرة عن والتعليماتمالية وفقًا ألحكام هذا القانون الوراق األللهيئة ترخيص سوق   . أ
 النظام الداخلي متضمنًامالية للهيئة الوراق األويجب تقديم طلب ترخيص سوق . الهيئة

لمقترحة  واألنظمة االقواعدة وآافة لتنظيمي اهلسوق األوراق المالية وغيره من أدوات
المنظمة لنشاطاته وغير ذلك من المعلومات التي تراها الهيئة ضرورية لحماية 

 . المستثمرين أو التي تصب في المصلحة العامة
  

تمنح أن مالي، والوراق األترخيص سوق لتقديم طلب ب ًانشر إشعارأن تعلى الهيئة   . ب
أن  يومًا 60مدة الـ مضي  الهيئة بعد وعلى.  يومًا إلبداء مالحظاتهم60الجمهور مدة 

ما إذا آانت الرخصة يجب أن  البدء في إجراءات تحديدببمنح الرخصة أو تقوم إما 
 يبين أسباب رفض الترخيص، آما ا هذه اإلجراءات إشعارتتضمنويجب أن . ترفض

الحق في طلب عقد ويجب أن يمنح طالب الترخيص الفرصة لسماع أقواله أمام الهيئة 
 .  من هذا القانون72 عليه المادة حسبما تنص سماع األقوال،لجلسة 

  
  الرقابة التنظيمية على أسواق األوراق المالية  39المادة 

للهيئة صالحية الرقابة على أسواق األوراق المالية المرخصة بشكل يستثني هذه األسواق   .أ
  . من قبل جهات حكومية عراقية أخرىموضوعيمن الخضوع ألي تنظيم 

  
 على ه وإجراءاتوقواعده ه التنظيمية أدواتتنص أن  سوق األوراق الماليةيشترط لترخيص  .ب

  :ما يلي
 وبأحكام ه وإجراءاتالتنظيمية وقواعدهزام بأدواته لتالفرض االتنظيم والقدرة على   .1

   الهيئة؛ وبتعليماتهذا القانون ذات الصلة 
 ها وأطرافهاجم وحها وسعرهااالحتفاظ بسجل تدقيق يوضح تاريخ آل معاملة ووقت  .2

  ؛ تعليماتوغيرها من البيانات التي للهيئة طلبها بموجب 
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 على المعلومات على نحو يحقق اإلنصاف وااللتزام بالمواعيد، ،طالعإتاحة اال  .3
 في سوق األوراق المالية، وتوفير معلومات التداول التي تجريالمتعلقة بالمعامالت 

  للجمهور بأسرع ما يمكن؛  
القيام على نحو غير من منتسب سوق أو شخص في ال أو مشارك  أي عضومنع  .4

  عميل؛ منصف بإجراء تداول يقدمه على األمر الصادر عن ال
ذوي العالقة أن يكون لهم عضوية ال يحق ألي شخص أو مجموعة من األشخاص   .5

من أسهم سوق األوراق المالية المرخص أو أي % 10أآثر من أو ملكية نفعية في 
  سوق؛ ال هذا رخصة لمزاولة العمل آمشغل لشخص يمتلك

 مديرين وتتضمنسمح بتمثيل عادل لألعضاء وللشرآات المدرجة ت هيئة إدارية  .6
 أو  من األعضاء أو المشارآين في السوقأي متحالفين معأو أآثر غير اثنين 

  ؛ منتسبين لهم
في  نرآيمشاالفرض عادل للرسوم والمستحقات واألجور األخرى على األعضاء و  .7

 الذين السوق ومصدري األوراق المالية المدرجة وعلى األشخاص اآلخرين
  مرافق سوق األوراق المالية؛ يستخدمون 

، إال إذا آانت ضرورية المخلة بالتنافس أو العقبات أمام التنافسحظر الممارسات   .8
  لتعزيز أهداف هذا القانون؛

 وتعزيز ، و التضليليال والتالعباالحتالقائمة على عمال الممارسات واألمنع   .9
  في التداول في السوق؛لمساواة  العدل واىءمباد

سوق لوالمنتسبين  مناسبة لألعضاء والمشارآين في السوق واألشخاص توجيهات  .10
   مكافحة غسيل األموال؛  وأنظمةاألوراق المالية للتقيد بقوانين 

األعضاء والمشارآين في السوق  وإجراءات تأديبية عادلة بحق نظام تأديب مناسب  .11
 وتعليماتوالشرآات المدرجة المخالفين ألحكام هذا القانون المنتسبين واألشخاص 

   وإجراءات سوق األوراق المالية؛وقواعدة تنظيميدوات الاأل الهيئة وقراراتو
 ومنع أي عضو أو مشارك في السوق المتاحة للعامةحماية سرية المعلومات غير   .12

 للعامة متاحةمن التداول في السوق على أساس معلومات غير تسب منأو شخص 
  أو من إساءة استخدام هذه المعلومات بأي طريقة أخرى؛

في أحكاما تنظم التحكيم السوق قواعد  تتضمنإذا ما طلبت الهيئة ذلك، أن   .13
األشخاص  وأالمشارآين في السوق  وأاألعضاء أي من بين فيما النزاعات الناشئة 

  .عمالئهم و أي من المذآورين أو بيننتسبينالم
   

ة تنظيميدوات الباأل الشخص المنتسبالعضو أو المشارك في السوق أو التزام عدم إن   .ج
  لهذا القانونمخالفًة يعتبر ه، وإجراءاتأو بقواعدهسوق األوراق المالية المرخص، ل

  .  سوق األوراق المالية والهيئةتخضع إلجراءات
  

  األعضاء والمشارآين في السوق : القسم الثاني
  مشارك في السوقالعضو أو المعايير قبول     40المادة 

 شروط ومتطلبات معقولة أن يصدر قواعد تنص علىلسوق األوراق المالية المرخص   . أ
بالنسبة لألعضاء أو المشارآين في السوق، بحيث  تقوم  الهيئة بمراجعة  لدخول السوق

وللسوق رفض طلب العضوية أو . 43 المادة حكامهذه الشروط والمتطلبات وفق أ
من العمل لدى أي عضو أو منتسب المقدم من أي شخص أو منع أي شخص  المشارآة
 : وذلك في الحاالت التاليةفي السوق، مشارك 
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معايير التدريب أو الخبرة أو الكفاءة المنصوص عليها ل عدم استيفاء ذلك الشخص .1
 ؛ أودهوقواعة تنظيميالالسوق في أدوات 

 ؛ أوالتشغيليةمعايير المسؤولية المالية أو القدرة ل عدم استيفاء ذلك الشخص .2
حكام هذا القانون أو مخالفة ألل، منتسب، أو أي شخص  ذلك الشخصباارتك .3

 . قواعدهسوق األوراق المالية أو لتنظيمية لألدوات الالهيئة أو  لتعليمات
  

على السوق ان يتيح  من هذه المادة،) أ(رة عند اتخاذ أي من االجراءات الواردة في الفق  . ب
 اي اعتمد عليهت باألسس الخطيًاأن يعد سجًال و، سماع أقوالهلذلك الشخص الفرصة ل
 الهيئة أي قرار صادر ضده أمام أن يستأنف ولصاحب الطلب. السوق في اتخاذ القرار

 وللهيئة .ار يومًا من تاريخ صدور القر30 وذلك خالل ،من قبل سوق األوراق المالية
 . بشأنه  أو طلب المزيد من التوضيح ه أو تعديله أو نقض السوقتثبيت قرار

  
بحق األعضاء والمشارآين في الصادرة  قرارات سوق األوراق المالية استئناف  41المادة  

  ؛ قرارات التحكيمالمنتسبينالسوق واألشخاص 

 الهيئة أي أمامنف أست يالحق في أن المنتسبمشارك في السوق أو الشخص عضو أو اللل  . أ
 يومًا من 30وذلك خالل مرخص، إجراء تأديبي صادر ضده من قبل سوق أوراق مالية 

طلب االستماع ألقواله  قبل الهيئة نقرار م ضده وللطرف الصادر. تاريخ صدور القرار
  المادة وفقًا لنصسماع األقوالل الحق أيضًا بالمطالبة بعقد جلسة هل آما  الهيئة،من قبل

  .  من هذا القانون72

 لكافة ًا وملزمًايكون قرار التحكيم الصادر عن سوق األوراق المالية المرخص نهائي  . ب
 الطرف أن القرار إال إذا أثبت ذلك، استئناف ذلك القرار وال يحق ألي طرف .األطراف

مصالح تضارب  ديه أو أآثر آان لمحكمًا أو أن قد تم الحصول عليه بطريق االحتيال
 .  يشترك في هيئة التحكيم وآان ينبغي أالجوهري

  
  تشغيل سوق األوراق المالية: القسم الثالث 

  تقارير سوق األوراق المالية  42المادة  

على سوق األوراق المالية المرخص تزويد الهيئة بتقرير سنوي مشفوعًا بكشوفات مالية   . أ
هذا التقرير  تتم إتاحة وينبغي أن.  من انتهاء سنته الماليةا يوم120مدققة وذلك خالل 

يجب أن يحتوي على تقرير من الهيئة اإلدارية آما  ، للهيئةلجمهور لدى تقديمه لالسنوي
مدققي حسابات مستقلين بشأن آشوفاته من لسوق األوراق المالية المرخص وتقرير موقع 

األوراق  إلى الهيئة العامة لسوق والموازنةويجب تقديم التقرير السنوي . المالية المدققة
 .المالية ألخذ الموافقة عليهما

  
أي تزويدها ب ب سوق األوراق المالية المرخصأن تستلزم قيام، بموجب تعليماتللهيئة،   . ب

 . تقارير أخرى تراها ضرورية لممارسة صالحية الرقابة على سوق األوراق المالية
  

 وقواعده تنظيمية اله في سوق األوراق المالية وأدواتي السلوك المهنمدونة  43المادة  
  هوإجراءات

 مدونة للسلوك المهني بموافقة الهيئة، أن يعتمد ،على سوق األوراق المالية المرخص  . أ
لهيئة اإلدارية على ا والمنتسبين أعضائه والمشارآين في السوق واألشخاص على تطبق
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معايير السلوك المهني المذآورة على  مدونة تنصويجب أن . ومسؤوليه وموظفيهللسوق 
لتدريب والخبرة والكفاءة اإلدارية، آما يجب أن تحظر التداول في السوق على أساس ل

 . غير المتاحة للجمهور المعلومات
  
 : عليهاعلى سوق األوراق المالية المرخص تزويد الهيئة بما يلي ألخذ موافقتها المسبقة  . ب

  ؛لتنظيميةدوات ااأل .1
  واإلجراءات؛القواعد .2
 . أعاله) 2(و ) 1(ما ورد في على يتم إجراؤها أي تعديالت  .3

  
يكون للهيئة ، أعاله) ب(تزويد الهيئة بأي مما ورد في الفقرة  يومًا من 60في خالل 

إلبداء  الجمهور ودعوةأو نشره عليه  الموافقة على ما تم تقديمه أو عدم الموافقة
مهلة  جمهور طلب الهيئة تزويدها بمالحظات، فعليها منح الةفي حالو. بشأنه همالحظات

 يومًا بعد انتهاء فترة إبداء المالحظات، على 30وخالل .  يومًا إلبداء مالحظاتهم30
وفي . ما تم تقديمهطلب إجراء تغييرات على أن ت أو رفضها أو تهاموافقأن تبدي الهيئة 
 عدم ةفي حاللذلك الرفض، أما  أسباب خطية مفصلة بداء إى الهيئةعلفموافقة، ال عدم ةحال

موافقتها عتبر فتة بأي إجراء خالل الفترات الزمنية المحددة في هذه الفقرة، قيام الهيئ
  .  حكمًاصادرة

  
 ةضافاإل صالحية ، بعد إشعار الجمهور وإتاحة الفرصة له إلبداء المالحظات،للهيئة  .ج

 أو ه أو إجراءاتقواعدهسوق األوراق المالية المرخص أو ل التنظيميةدوات األ إلى أحكام
أي التي تم على أساسها اتخاذ سباب األ أن تبديوعلى الهيئة .  منهااألحكام إلغاء بعض

  . بصورة خطية وبالتفصيل المعقول، وذلكإجراء في هذا الخصوص
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متعهدي التغطية  ومتعهدي التغطيةو  والمضاربينالوسطاءترخيص وتنظيم : الفصل السادس
  بأفضل الجهود ومستشاري االستثمار ومدراء االستثمار

  
  ى المرخص لهمية علتنظيمالرقابة الترخيص وال: القسم األول

  الشكل القانوني  44المادة 

ود ال أو متعهد تعهد التغطيةأو م  أو المضارب وسيط ال نظمي  . أ شار  أو  تغطية بأفضل الجه مست
 :شكلاالستثمار على  مدير وأاالستثمار 

 
   أو؛ بمزاولة العمل في العراق له مرخصمصرفل منفصل حليف .1
رآة  .2 ساهمةش دودة ال م رآة مح سةسؤولية م أو ش ة   مؤس ا بمزاول سموح له  أو م

 .عمل في العراقال
  

  همرخص لالممتطلبات   45المادة 

 أو متعهد تغطية بأفضل   متعهد تغطية أو    أو مضارب  وسيطعمل آ ال مزاولةال يجوز ألي شخص     
ن مرخص    م يك ا ل تثمار م دير اس تثمار أو م شار اس ود أو مست ه  ًاالجه ةل ن الهيئ ذا م  بموجب ه

  . دةدعمتويحق للشخص الحصول على رخص .  الهيئةتعليماتالقانون و
  

  الرخص الصادرة بموجب القانون المؤقت  46المادة 

ًا آ  . أ صًا تلقائي ر مرخ يطيعتب انون الوس ذا الق ام ه يط بموجب أحك صًا وس ر مرخ ذي اعتب  ال
ك احتفظ  بموجب القانون المؤقت والذي      ام   ل الرخصة    بتل امالت   بلقي ة في    الوراق  ألامع مالي

ك   ،  ألوراق المالية    العراق ل  سوق وم بتوفيق   شريطة أن    وذل شاطاته    يق ع    ن ذا    م ات ه متطلب
 . الحتفاظ بهذه الرخصةمن أجل ا الهيئة تعليماتالقانون و

 
نح     . ب تم م نظم     وسيطالي انون المؤقت والم ه بموجب الق دة مرخص   آمصرف  المرخص ل م

انون       ًا يوم 180 ذا الق اذ ه ال لإل من تاريخ نف ام ب متث ادة  أحك إذا تخلف ال   .44 الم  مصرف ف
ال ن االمتث امب ع ذه األحك دةه الل الم ذآورة خ ان ،  الم ةآ يللهيئ ق ف صة  الح ق رخ  تعلي

 من   هن ي لتمك إضافية  ًا يوم 180 فترةل ًاتمديد مصرفمنح ال  أو   مصرفلاب  الخاصة وسيطال
ى  مصرف الب الخاصة   وسيط الويتم تحويل رخصة     . االلتزام باألحكام المذآورة    الحليف  إل

 . منفصل فور تأسيسهال
  

  متطلبات الرخصة: القسم الثاني
  طلب الرخصة  47المادة 

ى رخصة     أن يقدم للهيئة   يجب    . أ ة  أو م  أو مضارب وسيط طلب الحصول عل د تغطي  أو تعه
ات    ضمنًا المعلوم تثمار مت دير اس تثمار أو م شار اس ود أو مست ضل الجه ة بأف د تغطي متعه

ي   ائق الت ستوالوث ات لزمهات ةتعليم دم   .  الهيئ ى المتق ب وعل تيفاءه أن بالطل ت اس  يثب
ا   . لمتطلبات والشروط الالزمة للحصول على الرخصة      ل ادة     يتضمن أن  يجب   آم  الطلب إف

 . ه دقة المعلومات الواردة فيتشهد علىتعتبر جزءًا من الطلب وموقعة من طالب الرخصة 
  
 :مل الطلب على ما يليتيجب أن يش  . ب
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  ؛لب الرخصة و اسمه التجارياسم طا  .1
  ؛ الشرآةنوع  .2
  ؛تطالب الرخصة ومكتبه الرئيسي وفروعه، إن وجدل يلعمل الرئيسامكان   .3
و  .4 لسكنال انعن وان العم خاصل  وعن ة األش وقعين كاف اليين أوالمت سبين الح  المنت

صة ل ب الرخ الكينل وطال ة لم ة نفعي سبته   ملكي ا ن ب  % 10 لم ن طال ر م أو أآث
  ؛الرخصة

  ؛ بهذا العمل خاللهاماالتي قالمدة الزمنية طبيعة عمل طالب الرخصة و  .5
ة أو    اإلفصاح عن أي       .6 ا     جنحة   جريم ن به طالب الرخصة أو أٍي من األشخاص          أدي

اليال سبين لح وقعين المنت ب الرخصةين والمت الكين أ طال ةوالم ة نفعي سبته ملكي ا ن  لم
  ؛أو أآثر من طالب الرخصة% 10

ات إض  .7 رورية  أي معلوم ة ض ا الهيئ تيفاءافية تراه ات اس صة  إلثب ب الرخ  طال
  .لترخيصلللمتطلبات المالية والتشغيلية 

  
شروط   .ج ات وال ة المتطلب دد الهيئ ى تح ي يجب عل ب الرخصةالت تيفاءها طال  للحصول  اس

  : ما يلي المذآورة المتطلبات والشروطوتتضمن. على الرخصة
  

ة  أو م  أو مضارب وسيط صة للعمل آ أهلية طالب الرختتعلق بايير  مع  .1   د تغطي  أو تعه
  .متعهد تغطية بأفضل الجهود أو مستشار استثمار أو مدير استثمار

  . األشخاص لمزاولة هذه النشاطاتمالءمة أو النزاهة اييرمع  .2  
  

 من تاريخ تقديم الطلب ا يوم45 خالل هاعلى الهيئة إصدار قرار منح الرخصة أو رفض  .د
ذي شخص الولل. مكتمًالًا تبر الطلب غير المستوفي لكافة المتطلبات طلبعيال و. مكتمًال
 الحق أيضًا بالمطالبة بعقد آما أن له اإلدالء بأقواله أمام الهيئة، ًا ضدهالهيئة قرارتصدر 
  . من هذا القانون72 عليه المادة حسبما تنصه سماع أقواللجلسة 

  
 طالع متاحًا اللهم، بحيث يكون ذلك السجل رخص المعلى الهيئة االحتفاظ بسجل بكافة   .هـ

  .جمهورال
  

  مهل رخصالم التزامات: القسم الثالث
  اصحاب رخص المزاولةتقارير وسجالت   48المادة 

ه  رخصم من ال   طلبأن ت على الهيئة بموجب تعليمات تصدرها        . أ ارير       ل ديم تق آشوفات  و تق
ه    كون   يمرخص     مالية أوراقأي سوق   الى الهيئة أو إلى     مالية سنوية ودورية     المرخص ل

ضو شارآًاع ه ًا أو م ا ي  في ك فيم ق  ، وذل شاطاتهتعل شغيلية و بن ة والت ة   المالي ك الخاص تل
داولب تثمار وإدارة  والت شارات االس تثماراست ب و. االس داد يج ذه إع ة  ه شوفات المالي الك

ايير  ارير حسب المع باوالتق دة، ة يلمحاس يالمعتم ا ف كبم سجيل  ذل ة ت ة  األوراق المالآاف ي
 .  بالقيمة السوقيةصاحب الرخصة هاملكالتي ي

  
ى   . ب هرخصمالعل اظ  ل اتر وسجالت واالحتف داد دف ا  إع ا به ًا لم ه توفق اتتطلب ة  تعليم الهيئ

داع المرخص   مرآز سوق األوراق المالية المرخص أو       وقواعد ذي اإلي  رخصم ال يكون  ال
امالت      االحتفاظ بكافة الس    له رخصمالوعلى  .  فيه  عضوًا أو مشارآاً   له ة بمع جالت المتعلق

ويال  ة وتح ة أو األتاألوراق المالي جالت   األوراق المالي وال وس الء الم ي عم ينالت  تب
 .  الخاصة بهالتيحوتالمعامالت والموجودات آل عميل و
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ه  رخصمالعلى    . ج ول                   ل ًة في أي وقت معق اتره وسجالته متاح سوق األوراق   أن يحعل دف ل
رخص أو   ة الم ز المالي داع امرآ رخص اإلي ذيلم ون ال صة  يك ضوًا أو صاحب الرخ  ع

  .اإليداعمرآز  السوق أو ذلك وإجراءات تعليماتوفقًا لوذلك   فيه،مشارآًا
 

   يةجوهرالتحديث المعلومات   49المادة 

ة مرخص   وأللهيئة له أن يقدم ل   رخصمالعلى   ه  عضوًا أو مشارآاً  يكون ي سوق أوراق مالي   في
ابقاً   طري يجوهر خطيًا بأي تغيير  ًابالغ ة س ك خالل   ،أ على المعلومات المقدم  من  ًا يوم 15 وذل

  .  التغييرذلكحصول 
  

    لهمرخصلملمتطلبات المسؤولية المالية   50المادة 

ة  أو    أو المضارب  وسيطعلى ال  ه    المرخص    متعهد التغطي ى   أن ي ل ات رأس  حافظ عل ال  ال متطلب م
ك إيداع مرخص يكون    آز  مرسوق أوراق مالية أو     أي  الهيئة أو    تعليماتتحددها   التي  وسيط  ال ذل

ضارب ةأو م أو الم د التغطي شارآًاتعه ضوًا أو م ه ع ال  . في ات رأس الم ذ متطلب  ويجب أن تأخ
ا ال    ي باالعتبار مختلف المخاطر التي      المذآورة ة  أو   أو المضارب وسيط تعرض له د التغطي . متعه
ة ات، وللهيئ ب تعليم ات ،بموج ع متطلب ين وض صلة ب د ال م لرخصمال لتحدي خاص ه  واألش
  . المنتسبين

  
  السلوك المهني   51المادة 

م  رخص م العلى   م،  شخاص  األوله سبين له زاولتهم  المنت شطتهم أل  في م اتهم،  ن امهم بواجب أن   وقي
سلوك المهني        يتقيدوا صادرة عن      بقواعد ال ة   ال ة المرخص أو     وقواعد الهيئ  سوق األوراق المالي

ه عضوًا أو مشارآاً         يالذاإليداع  مرآزجمعية األوراق المالية أو      ه   يكون المرخص ل  شملي و.  في
  :ذلك

  ؛نزاهةصدق وبوالتصرف ، في التداول واإلنصافو الشفافية لة ا العدئمبادالتقيد ب  . أ
  

العمالء          . ب ذه المعلومات        إال حين يكون      حماية المعلومات السرية الخاصة ب الكشف عن ه
  ؛قانونبموجب الملزمًا 

ات    . ج اء بااللتزام صوص عليه  الوف يالمن وانين ال ا ف ةق ة واألنظم ة ب المطبق ع المتعلق من
  ؛غسيل األموال

ا  لعمالء لعلى نحو يؤدي لتحقيق الحد األقصى من المنافع    خالص  إو مانةأالتصرف ب      .   د ، بم
  ؛ مصالح العمالء على مصالحهم الذاتيةتقديم  ذلكفي

اع عن          . هـ اليب   أممارسة أي من      االمتن ال س ل  ، والخداع  االحتي   رسوم  عموالت و  استالم   مث
  . مهل محددةأرباح بتحقيق   أو ضمانات للعمالءدووعتقديم  أو زائدة خدمات

  
  العالقة مع العمالء   52المادة 

ام  لهرخصموالتنظم العالقة بين العميل   . أ ذا    بموجب اتفاقية خطية تكون متوافقة مع أحك ه
  .  الهيئةتعليمات وقراراتالقانون و

امالت      مضاربين أو   وسطاءآملين  العالهم   رخصمالعلى    . ب ود تثبت مع م بعق  تزويد عمالئه
  . آشوفات حساب دورية باإلضافة إلى األوراق المالية 
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ًا ل   جوهري،    اإلفصاح خطيًا لعمالئهم عن أي تضارب مصالح       لهم   رخصمالعلى    . ج ا  وفق م
  .  الهيئةتعليماتتنص عليه 

ع أي أ       المنتسب  أو الشخص     له رخصمللال يجوز     . د ة    شراء أو بي ل  تخص ا وراق مالي لعمي
تنص    فيما بين المرخص له والعميلاتفاقية خطيةأو  تفويض خطي   دون  ها  أو التصرف ب  

  .على وسائل أخرى للتفويض

رهن    وراق المالية أو    األ يتعلق بمعامالت    ائتمانأي  تقديم    له رخصمللال يجوز        . هـ وم ب  أن يق
ة األ أي لاوراق المالي ل دون خاصة ب ةعمي ين خاتفاقي ة ب كطي ل  ذل هرخصمالو العمي   ل

  .  الهيئةتعليماتأحكام هذا القانون وتتفق و

ل  ل أو الشخص المنتسب الذي يوصي بشراء أو بيع أي أوراق مالية              له رخصمعلى ال     . و لعمي
هداف  أل التوصية مالئمة    تلكأن  ستنتاج ب لال معقولأساس  يكون لديه   أن  ها  التصرف ب بأو  

  . االستثمار مخاطروقدرته على تحمل مالي  الهالعميل االستثمارية ووضع
  

  الرسوم   53المادة 

 ونسب العالوة والخصم    بكافة الرسوم والعموالت    قائمة  على  ه  ءعمال يطلع أن    له رخصمالعلى  
اهم       من عمالئه، وذلكها تقاضاالتي ي  ة أو تف م في أي اتفاقي دخول معه ل ال ا  . قب ضًا  توجب  يآم أي

ن  صاح ع وم اإلف امالت الفرارس ي لمع ة ف ذآرات دي امالت م ود مع عالشراء والعق ة  .بي وللهيئ
   .للعالوات والخصومات الحدود العليا والدنيا إصدار تعليمات بخصوص

  
  حماية موجودات وأصول العمالء   54المادة 
ه  رخصمالعلى   ين          ل ا ب ا من موجودات              أن يفصل م ة وغيره ه المالي ل وأوراق وال العمي من   هأم
ة أخرى      وراقه المالية  وأ  المرخص له  أموالو جهة ك    ، من جه ًا   وذل ام القواعد المحددة      وفق ألحك

ل     أن تكون   يجوز وال  .  االتفاقيات المبرمة مع العمالء     و المضمنة في   الهيئة   من قبل  وال العمي  أم
  .  لهرخصمالتمويل أعمال متاحة لوأوراقه المالية وموجوداته 

  
   لهمرخصملوإعسار ا فالسإ: القسم الخامس

  والتصفية  واإلعسارإلفالس ا  55المادة 

الس     . أ ال إف ي ح هرخصمالف ساره إأو   ل ون ل، ع ي   يك شارآة ف ة الم ة لهيئ صفيةعملي  ت
 . آانت إجبارية أو اختيارية، سواء تهة هيكلد أو إعاالمرخص له

  
ه رخصم  ال  إلعالن إفالس    ضرورية  إجراءات   أيللهيئة اتخاذ     . ب ا أن    ،عساره إ أو  ل ا له آم

 . جباريةاإلفية تصالإلى   لهرخصمالتحيل 
  

ى   يجوزال     . ج وال    الحجز عل ه      عمالء  أم ة    مه وأوراقالمرخص ل األخرى   مموجوداته والمالي
   . على إجراء ذلك الحجزخطيًاإال إذا آان العميل قد وافق   لهرخصماللمصلحة دائني 

  
   لهمرخصملل المنتسبيناألشخاص : القسم السادس

   لهم رخصملل المنتسبينترخيص األشخاص   56المادة 
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ستلزم  . أ شخص ال ي ن ال سب م ل المنت ذي يعم دى ال هرخصم ل صًا  ل ون مرخ شكل  أن يك ب
  .  لهرخصمآمنفصل 

ة   . ب دد للهيئ صدرها بأن تح ات ت ر موجب تعليم شاطات وت ة ن دريب ا طبيع ايير ت خيص ومع
اءة األشخاص       سبين وخبرة وآف م رخص  م لل المنت ة إخضاع     . له دمين الوللهيئ ات  متق   بالطلب

ل ديم أي لطلب تق متحان أو  ال تيفا  يثبت   آخر دلي ايير  ءاس ة   . المفروضة هم للمع ى الهيئ وعل
ات بصورة     نه من المستحسن    آو االعتبار   بعينأخذ  أن ت في عملها هذا     ذه المتطلب تطبيق ه

ة انون       تدريجي ذا الق اذ ه اريخ نف ن ت نوات م س س دى خم ى م ك عل ة  ، وذل نح الفرص  لم
سبين لألشخاص   دريب آاف         ل المنت ى ت ى نمو أسواق        ولتجنب لحصول عل لبًا عل أثير س الت

 . رأس المال في العراق
  
رار   ، بموجب   للهيئة  . ج اء أي شخص    ،تعليمات أو ق ة  منتسب  إعف ة من األ   أو فئ شخاص  معين

سبين ي المنت ا ف صوص عليه رخيص المن ات الت ن متطلب ذه م ادة  ه سبما 56 الم ك ح ، وذل
ه ستثمرين تتطلب ة الم ذا  .  حماي ي ه تثناءوال يعف ات  االس ن متطلب شخص   م رخيص ال الت

سب ن المنت سؤوليةال م ي حال م ة ف ه ة القانوني انون  ل مخالفت ذا الق اتوأه ة  لتعليم أو  الهيئ
ة أو   جمعيةسوق األوراق المالية المرخص أو      القواعد ذات الصلة الخاصة ب      األوراق المالي

  . اإليداعمرآز
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   األوراق الماليةجمعيات: الفصل السابع 
  

  ة عليهاتنظيمالرقابة الألوراق المالية و اجمعياتترخيص   57المادة 
  
، والتي تمثل جمعية األوراق المالية الوحيدة وسطاء أوراق المال في العراقلجمعية   -أ 

الهيئة قدم طلبًا إلى تأن ،  أخرى أوراق ماليةجمعية أيالعاملة حاليًا في العراق، أو 
 موجب تعليمات أن بللهيئةو.  بموجب هذا القانونة أوراق مالية مرخصجمعيةصبح تل

آما يجوز . مرخصةالمالية الوراق األ  لجمعياتصالحيات التنظيم الذاتيبعض تفوض 
يجوز أن وال .  األوراق الماليةجمعياتترخيص قواعد ل بموجب تعليمات أن تضعللهيئة 

 ما لم ،االستمرار في ترخيصهاب وال  من هذا القبيل،جمعيات أيترخيص ب تقوم الهيئة
 تراعيلترخيص اطالب ب الخاصةجراءات اإلو التنظيمية والقواعددوات األمن أن  تتأآد

، و 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 1د وبنفي ال) ب(39 في المادة الواردةآافة الشروط 
ق اسوبذات الطريقة التي تنطبق فيها على أ،  من هذا القانون)أ(43المادة ، و13
  في)ب(39في المادة ما ورد ضي عالتغاأنه يجوز  على، ةمرخصالمالية الوراق األ
 .مصدرينالمدرجة واللشرآات  بايتعلق فيما 7  و6 ينبندال

  
 وقواعدها ة األوراق المالية المرخصجمعيةل تنظيميةدوات ال األخضع لموافقة الهيئةت  -ب 

 األوراق جمعيةأعمال خضع تآما . الخاصة بها السلوك المهني ومدونة هاإجراءاتو
تها وسلطتها في إصدار التعليمات رقابولمراجعة الهيئة  ااته وقرارةالمالية المرخص

وراق األسوق أخضع لها ت الطريقة التي  وذلك بذاتها التأديبية،جراءاتإوومعاينتها 
 .  من هذا القانون)ت(43 والمادة )ب(43 بموجب المادة ةمرخصالمالية ال

 
أو ة، مرخصالمالية الوراق األ جمعيةل تنظيميةدوات الاأل بعضوأي يعتبر عدم تقيد   -ج 

مالية الوراق األجمعية خاضعة إلجراءات  لهذا القانون مخالفة ،هاوإجراءاتأ بقواعدها
  . والهيئة
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  اإليداعمرآز : الفصل الثامن 
  

  إيداع األوراق المالية العراقيمرآز   58المادة 

ذ هذا القانون  اعتبارًا من تاريخ نفا)مرآز اإليداع (إيداع األوراق الماليةمرآز يعتبر   . أ
مرخصًا اإليداع   مرآزأن يكونتوجب ي وال .ألوراق المالية العراق لسوقل ًا تابعقسمًا

 حسبما عن السوق المالي العراقيإال عند انفصاله بصورة منفصلة بموجب هذا القانون 
 عن اإليداع  مرآزفصلإلى أن يحين وقت و. 58 من المادة )ب( عليه الفقرة تنص
التقيد بأحكام ألوراق المالية  العراق لسوق، يتعين على وراق المالية أل العراق لسوق

  .  الثامن من القانون الفصل هذا فيالمنصوص عليهاالترخيص 

ثالث  من إنشاء سوق أوراق مالية مرخص ثان في العراق، أو خالل ًا يوم180خالل   . ب
ألوراق راق ل العسوقعلى يتوجب ، أقربمن تاريخ نفاذ هذا القانون، أيهما  سنوات
إيداع مرآز وجعله إيداع األوراق المالية العراقي مرآز فصل بموافقة الهيئة،  ،المالية 
  .من القانونالمادة  هذه من) د( والفقرة 63لمادة ل ًامستقل وفق بشكل اومداًر ًامملوآ

ة تقيد بكافال إيداع األوراق المالية العراقي  مرآز آكيان مستقل، يتوجب علىئه إنشاعند  . ج
 شخصية اعتباريةب يتمتع ال يهدف للربح  مستقًالًاويكون المرآز آيان. الفصلهذا أحكام 

 امتالك الحق في ، بصفته هذهيملك مرآز اإليداعو. ذات استقالل إداري ومالي
 القانونية التصرفات والقيام بكافة  بها،منقولة والتصرفالمنقولة وغير الممتلكات ال

في حق ال إليداعمرآز الويكون . عقود باسمه الخاصال إبرام ك ذللتحقيق أهدافه، بما في
     . القضائيةجراءاتاإلتوآيل أي محام لتمثيله في  له الحق في  و،ىضاقوي أن يقاضي

، يتعين على ال يهدف للربحإيداع األوراق المالية العراقي آكيان مستقل مرآز قبل إنشاء   . د
. هذا الفصل آافة المتطلبات الواردة في  رفع خطة للهيئة تراعيسوق األوراق المالية

الحاليين ألوراق المالية  العراق لسوقأعضاء  يصبح أنعلى  الخطة نصتويجب أن 
على بنسب مساهمة تحدد بناء إيداع األوراق المالية العراقي المستقل مرآز أعضاء في 

 . مجلس اإلدارةألعضاء التصويت  حق وبحيث يشمل ذلك ،للمرافقاستخدام العضو 

  
  ية عليهتنظيمالرقابة الاإليداع ومرآز متطلب ترخيص   59المادة 

 إيداع العمل في العراق دون حصوله على  مرآز، ال يجوز ألي58 المادة مع مراعاة  . أ
. الهيئة من قرار أو تعليمات بموجب بشكل محدد ىترخيص من الهيئة، ما لم يكن معف

بصورة سواء إيداع، صفته مرآز بلقانون قيام أي شخص بنشاطات ل ًا مخالفيعتبرو
 ىمرخصًا من الهيئة أو معفالمذآور  مرآز اإليداعمباشرة أو غير مباشرة، ما لم يكن 

   . من الترخيص

 :الهيئة للقيام بما يليمن مرخص اليداع اإلمرآز يتم تنظيم   . ب

  ؛ الواقعة تحت سيطرتهواألموالاألوراق المالية الحفاظ على   .1
التي عامالت األوراق المالية لمتسوية التقاص ودقيق لعمليات الجراء الفوري والاإل  .2

   ؛ عنها  مسؤوًاليكون مرآز اإليداع
 والمشارآين ئهعلى أعضاالمفروضة المستحقات األخرى ولرسوم تحديد األجور وا  .3

   ؛ بشكل عادلاآلخرين
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فة األعضاء عادل لكاالتمثيل الداع وياإلمرآز عادلة للمشارآة في المعايير وضع ال.   4
  ؛والمشارآين اآلخرين في إدارته

 هذا القانون  أحكاموإجراءاته، وتنفيذقواعده  وه التنظيميةدواتأل عادلال التطبيق  .5
  . الهيئةوالقواعد الصادرة عن

  
منح أن تو يداعإلمرآزاترخيص لتقديم طلب ب ًا عامًانشر إشعارأن تعلى الهيئة   . ج

بمنح إما  ،مدةمضي هذه ال بعد ،تقوم الهيئةو. حظاتهم يومًا إلبداء مال60الجمهور مدة 
ويجب أن . هارفضالالزمة لتحديد ما إذا آان يتعين جراءات اإلالبدء في بالرخصة أو 

 يبين أسباب رفض الترخيص، آما يجب أن يمنح طالب ًاتشمل هذه اإلجراءات إشعار
سماع ل طلب عقد جلسة لحق فيباإلضافة لالترخيص الفرصة لسماع أقواله أمام الهيئة 

  .  من هذا القانون72 المادة  وفق ما تنص عليهقوالاأل

اإليداع المرخص، مرآز  صالحية الرقابة على ،خرىاألحكومية ال اتجهال ، دونللهيئة   . د
  . اإليداع المرخص للتسجيل لدى وزارة التجارة أو مسجل الشرآاتمرآز وال يحتاج 

 والمتعلقة  من هذا القانون 41أحكام المادة اإليداع المرخص مرآز نطبق على ت  .هـ
  . سوق األوراق المالية المرخصالصادرة عن القرارات التأديبية وقرارات التحكيم ب

 أو تقييد شطبهه أو أعمالاإليداع المرخص أو تعليق مرآز للهيئة فرض الغرامات على    . و
وفقًا للمادة تعقد قوال األلسماع جلسة  بعد توجيه اللوم له ووظائفه وعملياته أو نشاطاته

أحكام هذا القانون مع اإليداع المرخص مرآز   نشاطاتتوافقلضمان وذلك  ،72
  .  الهيئةتعليماتو

  
   وإجراءاتههقواعدإليداع وا مرآزل التنظيميةدوات األ  60المادة 

  : عليهالهيئة ألخذ موافقتها المسبقةالوثائق التالية ل تقديماإليداع المرخص مرآز على   . أ

  ؛دوات التنظيميةاأل .1
  ؛ واإلجراءات، والتي تشمل تعليمات وإجراءات التشغيلالقواعد .2
 . أعاله) 02(و ) 01(ما ورد في أي تعديالت على  .3
 

أن تبدي ، ثائق المذآورة أعالهوتزويدها بأي من ال يومًا من 60 على الهيئة، في خالل  . ب
 همالحظاتإلبداء  مهورالج وتدعونشره أن تأو  على ما تم تقديمه رفضهاموافقتها أو 

 يومًا 30 مهلة جمهور طلب الهيئة تزويدها بمالحظات، فعليها منح الةفي حالو. بشأنه
 أن  يومًا بعد انتهاء فترة إبداء المالحظات، على الهيئة30وخالل . إلبداء مالحظاتهم

طلب إجراء تغييرات أن تأو على الوثائق التي تم تقديمها  رفضها أو موافقتها تبدي
 لهذا الرفض، أسباب خطية مفصلة بداءإفإن على الهيئة موافقة، ال عدم ةوفي حال. يهالع

 عدم قيام الهيئة بأي إجراء خالل الفترات الزمنية المحددة في هذه الفقرة، ةفي حالأما 
  . حكمًاصادرًة  موافقتهاعتبر فت

اإلضافة حية  صال، بعد إشعار الجمهور وإتاحة الفرصة له إلبداء المالحظات،للهيئة   . ج
 أو إلغاء ه أو إجراءاتقواعدهالمرخص أو لمرآز اإليداع  التنظيميةدوات األ إلى أحكام

 أي إجراء  التي تم على أساسها اتخاذسباباأل أن تبديوعلى الهيئة . تلك األحكامبعض 
  .  بصورة خطية وبالتفصيل المعقول، وذلكهذا الخصوصب
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  اإليداع المرخصمرآز  مهام  61المادة 

 : التاليةالمهامعن اإليداع المرخص مسؤوًال مرآز يكون   . أ
  

   التي يملكها الجمهور؛معامالت األوراق المالية لتسوية ال وإجراء عمليات التقاص
 وفق نظام واالحتفاظ بها التي يملكها الجمهورلألوراق المالية العمل آمرآز إيداع  .1

   ؛دفتريالقيد ال
 التي يملكها الجمهور؛ألوراق المالية االحتفاظ بسجل المساهمين لمصدري ا .2
اإليداع مرآز  عمالء أعضاءالمملوآة من قبل مالية الوراق أللحسابات باالحتفاظ  .3

راق المالية الخاصة وألبشكل منفصل عن الحسابات التي يحتفظ بها ل والمشارآين
  ؛باألعضاء والمشارآين أنفسهم

 .الجمهورالتي يملكها تسجيل ونقل ملكية األوراق المالية  .4
   

 أعاله لمصدرين) أ( في الفقرة بالمهام المنصوص عليهاإليداع المرخص القيام مرآز ال  . ب
 .همطلببناء على آخرين 

 
إبرام اتفاقية مرخص اليداع مرآز اإلعلى مصدر األوراق المالية المودعة لدى يتوجب   . ج

  بما في،المصدر و مرآز اإليداع حقوق والتزامات تنص علىاإليداع ملزمة مع مرآز 
اإليداع بسجل  مرآز  اإليداع مقابل احتفاظلمرآزمن قبل المصدر ما يتوجب دفعه ذلك 
أي تفويض محدد على   االتفاقيةتنصيجب أن آما . المصدرب ن الخاصمساهميال
 1997 لسنة 21واجبات المصدر المنصوص عليها في قانون الشرآات رقم ل

  . لمصدرتعلق بسجل مساهمي اوذلك فيما يوتعديالته، 
  

   فيه مرخص أو المشارآةاليداع اإلمرآز العضوية في   62المادة 

 : حقًا لكل منمرخصاليداع اإل  مرآز العضوية أو المشارآة فيتعتبر  . أ
 

 هاملكيأوراق مالية ب معامالت ينفذون الذين مضاربين أو آوسطاءالمرخص لهم  .1
ضوية أو الع من متطلبات ا رأس المال وغيرهات متطلبويستوفون الجمهور
  ؛المشارآة

أوراق ب معامالت تنفذمالية أو التي الوراق ألحافظ أمين ل آتعمل  التيمصارفال .2
 التي تستوفيوإيداع مرخص مرآز تسوية من قبل التقاص ولمالية خاضعة ل

 ؛العضوية أو المشارآة من متطلبات ا رأس المال وغيرهاتمتطلب
أو وآاالت التقاص  راق المالية األو إيداعومراآز الحافظون األمناء العالميون .3

 توافق الهيئة الذين ، المؤسسات المالية ذلك فيا من األشخاص، بممالدولية وغيره
 . م أو مشارآتهمعلى عضويته

  
 ،مرخصاليداع اإل  مرآز عندما يصبح عضوًا أو مشارآًا في،على العضو أو المشارك  . ب

 يداعمرآز اإللالتنظيمية ات دواألب خطي يوافق بموجبه على التقيد تعهدوقع على أن ي
 . ه وإجراءاتهقواعدو

  
  مرخصاليداع إلمرآز االهيكل التنظيمي ل  63المادة 
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 وإجراءات الهيكل هقواعد و اإليداع المرخص لمرآز يةتنظيمدوات الاأليجب أن تحدد   . أ
 وأي رسوم  فيه، وشروط ومتطلبات العضوية،هعمل، ومجاالت مرآزلذلك ال التنظيمي
 . يتقاضاها

  
تنظيم ويخضع . دارة ومدير تنفيذي متفرغإاإليداع المرخص مجلس مرآز  ةداريتولى إ  . ب

عقد اجتماعات الهيئة العامة ومجلس أسلوب  و، مجلس اإلدارةشكيلتو، الهيئة العامة
وصالحيات ومسؤوليات الهيئة العامة ومجلس اإلدارة ، فيها القرارات وتبنياإلدارة 

  التنظيميةدوات لأل المتعلقة بما سبقئل اإلدارية والماليةالمسا آافةو ،والمدير التنفيذي
 . وإجراءاته الصادرة لهذا الغرضه قواعدو اإليداعلمرآز 

  
   اإليداع المرخص مرآزتقارير  64المادة 

مدققة خالل مالية  مع بيانات ًا سنويًالهيئة تقريرل أن يقدم المرخص  اإليداع مرآزعلى  . أ
 لدى تقديمه متاحا للجمهور التقرير أن يكون ويجب .الية المته سننتهاء يومًا من إ120

ًا موقعًا من  وتقريرللمرآز اإلداري الجهاز من ًا تقريريتضمنيجب أن آما للهيئة، 
 التقرير السنوي رفعويجب .  المالية المدققةالبيانات  حولمدقق حسابات مستقل

 .  عليهماتهاموافق ألخذ إليداعمرآز الإلى الهيئة العامة السنوية  وازنةوالم
  
تقارير أي المرخص تزويدها باإليداع  من مرآز ان تستلزم، بموجب تعليماتللهيئة،   . ب

  . المرخصاإليداع   مرآزأخرى تراها الهيئة ضرورية لممارسة صالحية الرقابة على
  

  األوراق المالية المودعة  65المادة 

التي يملكها مالية الوراق األتسوية لكافة معامالت الوالمقاصة  ات إجراء أن تتميجب  . أ
  . إيداع مرخصمرآز من خالل مرافق الجمهور 

مرآز إلجراءات الصادرة عن اإلغاء شهادات ملكية األوراق المالية المودعة وفق يتم   . ب
راق و معايير إللغاء شهادات األوضع ،بموجب تعليمات، وللهيئة. اإليداع المرخص

على يتوجب الذي وألوراق المالية المودعة اب الخاص ملكية الإثباتنوع لتحديد المالية و
  .عمالء أعضائه ومشارآيهل ألعضائه ومشارآيه وتوفيرهاإليداع مرآز 

منصوص الخرى غير األمالية الوراق األ ضرورة إيداع حولتعليمات إصدار للهيئة   . ج
 ، وذلك عامعرضمن خالل  هاعرض والتي قد تم، أو سيتم، أعاله) أ(عليها في الفقرة 

  . قيود دفتريةالتحويل من خالل بغرض 

ض تسوية اغرألتم السحب منه ي تسوية  ضمان إنشاء صندوق المرخصإليداعمرآز ال  . د
  .  فقطالمعامالت

بغرض االحتفاظ مرخص بأسماء آخرين اليداع اإل  مرآزىاألوراق المالية المسجلة لد  . هـ
 لمطالبة وال تخضعيداع إلالمرآز  ملكًا ال تعتبر ،قيود دفتريةبها أو تحويلها من خالل 

  . دائنيه

 على آافة األوراق المالية واألموال المملوآة ألعضائه امتيازًاإليداع المرخص لمرآز ا  . و
 استيفاء التزاماتبغرض حصرًا  المرآز التي يحتفظ بهاوعلى األموال ومشارآيه 

آز مرلآما  . إيداعات التسوية ذلك اإليداع، بما فيتجاه مرآزالعضو أو المشارك 
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المملوآة من قبل األعضاء  واألموال  المالية األوراقتلكستخدام أن ي يداعإلا
 أو مرآز اإليداعتجاه   العضو أو المشاركيدين به ذلكللوفاء بأي التزام والمشارآين 
  .  اآلخرينه ومشارآيئهتجاه أعضا

  تسجيل وتحويل الملكية  66المادة 

 من التي يملكها الجمهوروراق المالية  تسجيل وتحويل ملكية األاتيجب أن تتم عملي  . أ
المرخص إليداع لمرآز او.  اإليداع المرخص مرآزخالل قيود دفترية في سجالت

 هألدوات إلكترونيًا وفقًا هامالية وتحويلالوراق واالحتفاظ باأللكترونية اإلبيانات القبول 
 .  وإجراءاتهقواعده والتنظيمية

 اإليداع المرخص  مرآزلمدونة في سجالتتكون القيود ا ذلك، خالف يثبتما لم   . ب
 ،ه وثائق صادرة عنةيأالكترونية، و ، سواء آانت خطية او التي يحتفظ بهاحساباتالو

فيها، وعلى تسجيل تلك االوراق   على ملكية االوراق المالية المبينة آافيًا قانونيًادليًال
 المبينة في تلك السجالت األسعار وبالتواريخ  وذلك وفقتهاتسويو تهاالمالية ونقل ملكي

  مرآز في دفاترالتي تتم على نحو قانوني التحويالت وترجح. و الوثائقأو الحسابات أ
 )الفقرة األولى (66 أحكام المادة علىمودعة المالية الوراق ألاإليداع المرخص ل

 .  وتعديالته1997 لسنة 21 من قانون الشرآات رقم 68والمادة 

الحجز على أي ورقة مالية مودعة في سجالته  ص أن يثبتعلى مرآز اإليداع المرخ  . ج
، الحجز أو القيد المذآور لقرار  بتاريخ تسلمهعلى ملكيتها، وذلكفرض يقيد أي و أ يهلد

  .التاريخ تلك االوراق المالية قبل ذلكإال إذا آان قد تم نقل ملكية 

  .لتسليم مقابل الدفعا ساسأعلى مرآز اإليداع المرخص  لدى تتداوالآافة التتم تسوية    . د

وراق مالية ألمصدر ب عام أو عرضبم ومصدر يقخاصة بوراق مالية ألكل مالك ليحق   .  هـ
  على إثبات أن يحصل بالكامل،  تلك األوراقثمن قد دفع إذا آان، يملكها الجمهور

ويجوز .  سجل مساهمي المصدرفي  اسمهإدراجأن يتم ألوراق المالية و اتلكته لملكيل
  . ا واإلدراج إلكترونياإلثبات ذلكن أن يكو

  إفالس العضو أو المشارك  67المادة 

، فعلى  قرار بإفالس أو بتصفية عضو أو مشارك في مرآز إيداع مرخصرإذا صد  . أ
أن  ، بموجبهاالمحددةإلجراءات ا وا المعمول بهات وفقًا للتشريع،عندئذاإليداع مرآز 
 آان العضو أو غير منجزةعقود تداول أية  آافة اإلجراءات الالزمة إلتمام تسوية يتخذ

تسويتها نافذة  وعقود التداول تلك عتبر  وت.المشارك طرفًا فيها قبل صدور ذلك القرار
 . أي طرف ثالثفي مواجهة

تسوية معامالت  منع أو نقضفي أي قانون آخر، ال يجوز على الرغم مما ورد   . ب
 بسببمرخص اليداع اإلمرآز في  األموالمالية وحرآة األوراق المالية والوراق األ

مرآز ول. إفالس أو إعسار أي عضو أو مشارك يكون طرفًا في تلك التسوية أو الحرآة
  مرآزتجاه العضو أو المشاركالحق في تسوية آافة التزامات المرخص إليداع ا
 النظر عما إذا آان العضو أو المشارك بصرفأعضائه ومشارآيه تجاه  أو يداعاإل

  . معسرًامفلسًا أو 
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والتدابير  ،، العقوبات القضائيةاإلجراءات، إجراءات الهيئة، اتالتحقيق: الفصل التاسع
  التصحيحية

  
  التحقيقات: القسم األول 

   التحقيقصالحية  68المادة 

ارتكب قد شخص أي ما إذا آان  لتحديدللهيئة إجراء تحقيق رسمي أو غير رسمي   . أ
  تعليماتوأ من أحكام هذا القانون يأل ،لفة مخامخالفة، أو آان على وشك ارتكاب

أي سوق أوراق بالخاصة جراءات اإلو والقواعد لتنظيميةاألدوات االهيئة أو وقرارات 
 اقتنعتإذا ما ف.  مرخص أو مرآز إيداع مرخصة أوراق ماليةجمعيةمالية مرخص أو 

ع، فلها اتخاذ على وشك الوقوأنها ب أو اتمخالفالع و بوق، بعد إجراء التحقيق،الهيئة
 .  من هذا القانون76  و 72 و 70إجراء وفقًا للمواد 

 
وللهيئة بموجب تحقيق غير . هيئةل من اقرارًاال يتطلب التحقيق غير الرسمي  .1

وللهيئة .  بشكل طوعي منهوثائق وطلب  أي شخصعم تحقيقات إجراءرسمي 
من ) ب(8 للمادة تفتيش لجمع معلومات ووثائق وفقًال باصالحياتها استخدامأيضًا 

  . هذا القانون
بشكل  شير بهذا الخصوص يقرار في تحقيق رسمي، على الهيئة إصدار للمباشرة .2

 ذلك  التحقيق، بما فيصالحية نطاق يبينطبيعة المخالفة المشتبه بها وإلى  عام
  .الهيئة إلجراء التحقيق الرسميقبل  من ين المفوضاألشخاصهوية 

  
 : يق رسميللهيئة في سبيل اجراء تحق  . ب
 

 اإلدالءوالمثول أمامها ، طرف ثالثي أ  ذلك فيا أي شخص، بمأن تفرض على  .1
وغير ذلك من األدلة  سجالتالوثائق والتقديم  أن تستلزمشهادته تحت القسم، وب

   ؛بالتحقيق  صلةذاتترى الهيئة أنها التي 
  . ينختصم والاء التحقيق بالخبرإجراء في أن تستعين  .2
  

 ألمر االمتثال ،يًائ آليًا أو جز،شخصأي رفض  و رسمي بإجراء تحقيققرار صدر إذا  .ج
غير ذلك من سجالت أو الوثائق أو ال أو تقديم ةشهادالأو اإلدالء ب حضورصدر بحقه لل

بموجب  ، الشخصذلك راجب بأي محكمة مختصة إلان تستعيندلة أخرى، فللهيئة األ
. خرىاألدلة األسجالت أو الوثائق أو ز ال أو الشهادة أو إبراعلى الحضورأمر قضائي، 

 والتدابيرعقوبات الفرض ب  في إصدار قرارات الهيئةصالحيةوال تحد هذه الفقرة من 
  .  من هذا القانون75 و 74لمادتين ا بمقتضى  المتاحة لهاالتصحيحية

  
  سرية التفتيش والتحقيق   69المادة 

مر صادر أل امتثاًالتطبيق القانون أو إجراءات   أثناءا عنهالكشفتم يالمعلومات التي باستثناء 
للهيئة يحق إال أنه  .  عن التفتيش أو التحقيق سريةجمةعن محكمة، تعتبر آافة المعلومات النا

عن طريق  وذلك ، ضروريًا لحماية المستثمرينارتأت ذلكما إذا المعلومات تلك صاح عن فاإل
  المرخصة األوراق الماليةجمعياتلية المرخصة وأسواق األوراق الماتقديم تلك المعلومات إلى 

رقابة  القانون ومؤسسات الالمختصة بتطبيق مؤسساتال وغيرها من  المرخصةومراآز اإليداع
  . ةالمالي
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   واالستئناف،ألقوالاسماع جلسات إجراءات الهيئة، و: القسم الثاني 
  الطارئةجراءات اإل  70المادة 

 فلها ة،بير فوريان حماية المستثمرين تقتضي اتخاذ تدأرة، سباب مبرألإذا تبين للهيئة، و  . أ
 : أن تأمر بما يلي

 
 األوراق المالية باستثناءورقة مالية،  بأي  يتعلقتداوليو تعليق أي نشاط أوقف  .1

  ؛ أيام تداولةعشرعلى لمدة ال تزيد  ،الحكومية
ال تزيد  لمدةللمرخص له  المنتسب او الشخص  لهرخصمال أو تعليق أعمال قييدت .2

 .ًا يوم30على 
   

  و أ، أو شخص يرتكب لهرخصأي مأعمال ومنع وقف ب مؤقت أمر إصدارللهيئة   . ب
ة أو تنظيميألدوات الل الهيئة أو تعليماتل أي مخالفة لهذا القانون أو ، ارتكابحاولي

  أوراق ماليةجمعيةسوق أوراق مالية مرخص أو الخاصة بجراءات اإل أو القواعد
 لى تبديدإتؤدي  أن الممكنإذا آانت تلك المخالفة من   مرخص، إيداع أو مرآزمرخصة

 .بالمستثمرين وأبالمصلحة العامة  ضررال إلحاقو إلى أو تحويل صفتها أموجودات 
األمر لغاء هذا إ ما لم يتم ،جراءات الهيئة إ المؤقت نافذًا إلى حين استكمالاألمرويبقى 

 . إبطالهو أ
 
بصرف النظر  70المادة هذه جراءات المنصوص عليها في اإلللهيئة أن تقوم بأي من   . ج

  . قوالهألشخص المعني لسماع لفرصة ال عما إذا آانت قد اتيحت
  

  التسوية  71المادة 

، يكون من  من هذا القانون70 المادة المنصوص عليها فيباستثناء اإلجراءات الطارئة   . أ
دوات األ الهيئة أو تعليمات الهيئة بمخالفة هذا القانون أو هتهمذي تحق الشخص ال

 جمعيةسوق أوراق مالية مرخص أو الخاصة بجراءات اإل أو القواعدة أو لتنظيميا
الذي يثبت أنه ليس من دليل القدم أن ي  مرخص، أو مرآز إيداع مرخصةأوراق مالية

 .  هبحق الهيئة اتخاذ إجراء حق
  
و انه سيتم اتخاذه بحقه، أو  أاتخاذ إجراء بحقهيتم  بأنه من الممكن أني شخص يبلغ أل  . ب

في لهيئة ا  علىعرضي أن أي شخص يكون طرفًا في إجراء تمت المباشرة فيه بالفعل،
قبول عرض التسوية أو قرار للهيئة يعود و. تسويةلل ًا خطيًاعرض  من األوقاتأي وقت
 . هرفض

  
  الحق في سماع األقوال  72المادة 

، 56، 47، 43، 41، 38، 30، 24تتخذها الهيئة بموجب المواد آافة اإلجراءات التي   . أ
 ، للهيئة اتخاذها بموجب هذا القانونالمصرحوآافة اإلجراءات من هذا القانون  59و

إشعار  ل علىوحصحق الللهيئة المسمى آخصم  )أو األطراف( لطرفل تمنح
سماع ل لب جلسةطباإلضافة إلى حق في سماع أقواله أمام الهيئة لفرصة باإلجراءات و

 ال تنطبق السابقة العبارة غير أن.  من القانون72 المادة  هذه عليهوفق ما تنص هأقوال
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 ، أو30 عشرة أيام بموجب المادة لىعمدتها على حاالت تعليق التداول التي ال تزيد 
 .  من هذا القانون76 و70 تين في المادالمغطاة المسائل على

  
الشخص الذي تتهمه الهيئة بمخالفة هذا القانون من قبل ال قواألسماع ل جلسةطلب تم إذا   . ب

سوق أوراق الخاصة بجراءات اإل أو القواعدة أو تنظيميدوات الاأل الهيئة أو تعليماتأو 
، فعلى الهيئة  مرخص أو مرآز إيداع مرخصة أوراق ماليةجمعيةمالية مرخص أو 

 :  لجنة سماع أقوال تتألف من ثالثة أشخاصتشكيل
  

الهيئة خالف الرئيس أو في  يكون عضوًا بحيث يجوز أندوب عن الهيئة، من  .1
  ؛ سماع األقوالجلسة في القضية لم يشارك في لها  أو وآيًالًا لدى الهيئةموظف

 الهيئة لدىموظفًا ال يكون بحيث ، محام مرخص له بممارسة المحاماة في العراق  .2
 سوق أوراق مالية مرخص أو  أو لهرخصممع  ًا مرتبطوال يكون هالأو وآيًال 
 ةعالقتربطه بأي منهم  مرخص أو  أو مرآز إيداع مرخصة أوراق ماليةجمعية
  ؛مالية

 أوراق مالية جمعية أو عن ،جمعية وسطاء أوراق المال في العراقمندوب عن   .3
  . ةمرخص

  
ل  بحيث يتبدبين المندوبين الثالثةفيما  سماع األقوال جلسةرئاسة على تناوب ال ويتم

آافة جلسات سماع األقوال بأغلبية أصوات تصدر القرارات عن  و.الرئيس بعد آل جلسة
 من المشارآة همنعي على نحوعضو لدى أي  مصالح تضاربوجود في حال و. األعضاء

يتم تحديد و.  عضو بديلختيار باالعضوان اآلخرانسماع األقوال، يقوم بجلسات 
  .  الهيئة بمقتضى تعليمات تصدرهاسماع األقوال جلسة ل خرىاأل جراءاتاإل
  

 واستنتاجات قانونية ما توصلت إليه من وقائع ًاخطين تدون أعلى لجنة سماع األقوال   .ج
مخالفة للقانون أو وأن تقرر ما إذا آانت قد وقعت  أمامها، المرفوعة القضية بشأن

سوق األوراق ة بالخاصجراءات اإل أو القواعدة أو التنظيميدوات أللالهيئة أو تعليمات ل
وأن ،  المرخص أو مرآز اإليداع المرخصة األوراق الماليةجمعيةالمالية المرخص أو 

 فرضهال مناسبة بتدابير تصحيحية أو عقوباتب تنسب، في حالة توصلها لوقوع مخالفة،
  .  الهيئةمن قبل

  
 خالل وصهذا الخصب لجنة سماع األقوال وإصدار قرارها توصياتمراجعة  الهيئة على.    د

 أو لديها موظفال عضو الهيئة أو ه المراجعةيشارك في هذيجوز أن وال . ًا يوم30
المحضر المعد من  وللهيئة بناًء على . سماع األقوالجلسات الذي شارك في عنهاوآيل ال

أو التدابير لعقوبات اتوصيات بوأي استنتاجات قانونية أو  لجنة سماع األقوال قبول قبل
 القرارات للمزيد من لجنة سماع األقوال إلى تهاإعاد أو ها أو تعديلهافض أو رالتصحيحية

  . قرارها النهائيل ًا تعزيزًا خطيًارأيأن تصدر على الهيئة ويتعين . وضيحأو الت
  

   قرارات الهيئة النهائية ستئنافا  73المادة 

 ة االستئناف محكملدى القرار ذلك أن يستأنف ضده ًا نهائيًا الهيئة قرارأصدرتي شخص أل
ستئناف قرار الهيئة  يؤدي اوال. صدور قرار الهيئة النهائيتاريخ  من ًا يوم30 خالل المختصة

 الهيئة أو محكمة خذتتا إال إذا تدابير تصحيحية أو ات فرض أي عقوبتعليق أو وقف إلى
  . التدابير أو اتعقوبال تلكإلرجاء أو تعليق إيجابية االستئناف إجراءات 
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   التصحيحيةوالتدابيرالعقوبات : الث القسم الث

   التصحيحيةوالتدابيرالعقوبات   74المادة 

 مخالفة، ارتكب  قدًا ماأن شخصإلى ،  من هذا القانون72لهيئة، وفقًا للمادة ا توصلتإذا   . أ
رات القر واالتعليمات وأالقانون  حكام هذاأي من أل ،مخالفةأو آان على وشك ارتكاب 

 :  التاليةجراءاتآثر من اإلأ وأ إجراءيئة اتخاذ الصادرة بمقتضاه، فلله
 

  ؛نشر نتائج التحقيق .1
محاولة عن  أو المخالفة عن ارتكابواالمتناع  التوقفب عنيلشخص الملمر أصدار إ .2

  ة المخالفة؛زالإببمطالبته و أ ،هاالتسبب بارتكابعن و أ هاارتكاب
ها بسبب اتفاد أو خسائر هاالتخلي عن أي أرباح حققب لمخالفإصدار أمر ل .3

 ؛المخالفة
 ؛ من هذا القانون75فرض غرامات مالية وفقًا للمادة  .4
  ؛بالمخالفة وراق مالية ذات عالقةأو تداول أي أصدار إمر بوقف األ .5
 التداول ، فيتم إيقافمملوآة للجمهور أوراق مالية تتعلق بإصدارإذا آانت المخالفة  .6

أو األوراق المالية  إدراج تلك لغاءإاألمر ب أيام تداول أو 10تزيد على ها لمدة ب
  ؛ في سوق أوراق مالية مرخصإخراجها من التداول

 تصحيح أي بما في ذلك،  مناسبة القيام بإجراءات تصحيحيةة المخالفمرتكبي أمر .7
  ؛إتاحتها للجمهور ت أو مضللة تمغير صحيحة تمعلوما

التي رير ا التقتقديم متطلبات استيفاء عن ن الرئيسيينالمساهمتخلف أي من في حال  .8
، من هذا القانون 33 بموجب المادةالهيئة التعليمات الصادرة عن  قد تقتضيها

، ًا شهر12 األعلى حدها التصويت لمدة فيالمساهم الرئيسي ذلك فللهيئة تعليق حق 
  .لواردة أعالهاالتصحيحية  والتدابير باإلضافة للعقوبات وذلك

  
ي شخص أو أل ئهالغاأو إ ها تقييدوأ هاتعليقن تقوم بأو أرخصة أن ترفض منح الللهيئة   . ب

أي  قام ب أن ذلك الشخص قدإذا ما تبين لها ، بما في ذلك الشخص المنتسب له،رخصم
 : ما يليم

 
  ؛الهيئةتعليمات وقرارات و أحكام هذا القانون أمخالفة أي من   .1
سوق أوراق لخاصة باجراءات اإل أو قواعدالأو ة التنظيميدوات األمخالفة أٍي من   .2

نطبق مما ي مرخص  أو مرآز إيداع مرخصة أوراق ماليةجمعيةمالية مرخص أو 
   ؛ الشخصذلكعلى 

أي تحديث في التسجيل، أو و أطلب الترخيص غير صحيحة في معلومات تقديم   .3
   هما؛ل

   .جناية أو خداع احتيال أو جنحةارتكاب بمحكمة مختصة إدانته من قبل   .4
  

بموجب  للعامة عامة وتكون متاحة قيودًاالصادرة عن الهيئة التنفيذية  القراراتميع جتعتبر.   ج
  .  من هذا القانون15المادة 

  
  الغرامات المالية  75المادة 
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شخص ال في حالة مليون دينار عراقي 50 تتجاوزفرض غرامات مالية ال أن تللهيئة   . أ
 في الطبيعي، وذلكشخص ال في حالة مليون دينار عراقي 25 تتجاوز وال ،عتباريالا

 : أٍي من الحاالت التالية
 

 الهيئة، أو تعليمات وقرارات، أو مخالفة الشخص ألٍي من أحكام هذا القانون .1
سوق أوراق مالية مرخص أو الخاصة بجراءات اإلأو  قواعدال وة أالتنظيميدوات األ

    مرخص؛ أو مرآز إيداع مرخصة أوراق ماليةجمعية
 من هذا 81 عليه المادة وفقًا لما تنصوًال عن المخالفة إذا آان الشخص مسؤ .2

 ؛القانون
بأي  تتعلق ةو مضللأمعلومات غير صحيحة ب إذا أدلى الشخص، أو تسبب باإلدالء، .3

و أ إلى الهيئة، هميقدستلزم تي تقرير  أووثيقة وأفي أي طلب  ، وذلكيةجوهر واقعة
 . تقريرالو أطلب في ذلك ال هاذآريتوجب عليه جوهرية آان  واقعةلم يقم بذآر أي 

  
تلك الغرامة ومقدارها تناسب تن أ  ماليةعلى الهيئة أن تراعي في قرارها بفرض غرامة  . ب

 : مور التاليةاأل  بعين االعتبارأخذًامع المخالفة، 
 

  ؛ن عن المخالفات الحاليةومسؤولالتي ارتكبها الالمخالفات السابقة   .1
 و تجاهًالأ ًاو تالعبأ ًا أو خداعحتياًالأي مدى، ا، وإلى  تضمنت المخالفةما إذا  .2

  ؛للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون ًا فادحهماًالإو أ ًامتعمد
مباشرة  بأي شخص بصورة بإلحاق األذى ،، وإلى أي مدىالمخالفةما إذا تسببت   .3

   ؛أو غير مباشرة
خذ بعين  مع األ،روعإثراء غير مش، وإلى أي مدى،  نجم عن المخالفةما إذا  .4

   ؛ المخالفةتلكمتضررين من شخاص ال تعويضات تم دفعها لأل أياالعتبار
  . نصافواإل خر تستوجبه مقتضيات العدالةآمر أأي   .5
  

 خمس  أآثر من مخالفات ارتكبت قبلبخصوصال يجوز للهيئة فرض غرامات مالية   .ج
  . سنوات

  
لمحاآم وفقًا لهذا القانون للخزينة العامة  مالية تفرضها الهيئة أو اةدفع أي غرامت  .د

  . للحكومة العراقية
  

   القضائيةاإلجراءات: القسم الرابع 
  قضائيةال باإلجراءات للمباشرةصالحية الهيئة   76المادة 

 االمتثال به،وضمان  تنفيذ أي قرار،ل محكمة ذات اختصاص لدىللهيئة إقامة دعوى   . أ
 تقررها تدابير تصحيحية أو اتأي عقوب ذلك  بما في،من قبل الشخص الذي صدر بحقه

 .  الفصل التاسع هذا الثاني والثالث منينلقسما بمقتضىشخص ال ذلك بحقالهيئة 
  
أن  بموجب القسم الثاني من هذا الفصل ، للهيئة تخاذها باالمصرح لإلجراءاتآبديل   . ب

ن أو  من أحكام هذا القانوًا ضد أي شخص يخالف أيمختصة دعوى لدى محكمة تقيم
سوق أوراق الخاصة بجراءات اإل أو القواعد أو التنظيميةدوات األ الهيئة أو تعليمات

وللهيئة في أي .  مرخص أو مرآز إيداع مرخصة أوراق ماليةجمعيةمالية مرخص أو 
 بها المصرح  التصحيحيةوالتدابير العقوبات بفرض أن تطالب القبيل من هذا إجراءات
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تصحيح إجراءات أخرى إلزالة الضرر أو  ي الفصل أو بأبموجب القسم الثالث من هذا
 وفقًا  قضائيةإجراءات الشخص في ذلك للمحكمة فرضه ضد صرحيمما  األوضاع

 . للقوانين العراقية
  

  الجزائية المالحقة  77المادة 

 أو أٍي من ، من هذا القانون83 ةو المادأ 82 ةأي شخص يقوم متعمدًا بمخالفة الماد  . أ
ائية تقيمها جنوتتم إدانته في دعوى  ،دتينمااتين الهبموجب  الصادرة  الهيئةتعليمات

 مليون دينار عراقي مع جواز 50 تتجاوز ال  ماليةغرامةب يعاقبعليه وزارة العدل، 
 ومصادرة السجن األشغال الشاقة و ذلك بما في،فرض عقوبات جنائية أخرى ضده

حكمة إعفاء المخالفين ألول مرة من وللم. جمة عن المخالفةاموال الناألممتلكات أو ال
 .  أو األشغال الشاقةالسجن

  
 رى الهيئة تتعليماتل لهذا القانون أو ات العدل أي مخالفةراعلى الهيئة أن تحيل لوز  . ب

 ارة وزأن تساعد إذا ما طلب منها ذلك، ، ولها.المالحقة الجزائيةتستدعي الهيئة أنها 
المنصوص مخالفات ال مالحقة العدل أيضًا ةرازلوآما .  المخالفاتتلك مالحقةالعدل في 
 . أعاله بمبادرة منها) أ(  الفقرةعليها في

  
  الحق الخاص في إقامة الدعوى: القسم الخامس 

  بتعويض للمطالبةالحق الخاص في إقامة دعوى   78المادة 

 الثالث يندعوى المنصوص عليه في الفصلالباإلضافة إلى الحق الخاص الصريح في إقامة 
 عرضوبيان التسجيل الخاصين بال االآتتاب ةنشركل من  بالمتعلقولرابع من هذا القانون او
 تعليمات تصدرها من هذا القانون أو أي 83 ةو المادأ 82 ةشخص يخالف المادأي يكون ، عامال

أي التعويض عن  عن  مسؤوًال،عن معرفة أو عن إهمالسواء  ،ادتينالماتين الهيئة بموجب ه
  :  أي شخص يثبتعن إعادة الحال إلى ما آان عليه في مواجهةة أو أضرار فعلي

  
جوهريًا  مخالفته لهذا القانون آان سببًال الذي أدى إهمالهالشخص أو ذلك أن تصرف   . أ

  ؛ الذي لحق بالمدعي أو األذى للضررمعتبرًاو
  
التي تمت  أو التعليماتالقانون  ت أحكاموضع من النوع الذي  الواقع هوأن الضرر  . ب

 .  ارتكابه دونةوليل للحمخالفتها
  

  التقادم  79المادة 

 للمطالبة الحق الخاص في إقامة الدعوى بإجراءاتمحكمة مختصة  أمام المباشرةيجب 
ال في موعد من هذا القانون  78 المادة أو إعادة الحال إلى ما آان عليه بمقتضىتعويض الب

 عن تعويضاللمطالبة با عنهات نجمي البيع التأو  الشراء معاملةسنتين من ) 1: (يتجاوز
ناجم عن ال بطالاإل أو ضراراأل ةفي حال) 2( أو ؛إعادة الحال إلى ما آان عليه أو األضرار

 سنة واحدة ال يتجاوز في موعد ،ناجمة عن بيان تسجيلالضرار األ عام أو عرض اآتتاب ةنشر
حدة من تاريخ شراء األوراق  العام أو سنة واعرضالمن تاريخ شراء األوراق المالية موضوع 

  . مقتضى الحالوفق المالية موضوع بيان التسجيل، 
  

   المسؤوليةنطاق: القسم الخامس 
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   في تعويض األضرار المساهمةالجماعية والفردية؛المسؤولية   80المادة 

 عرض اآتتاب ةبنشرالمتعلقة ضرار األتهم عن مسؤوليالذين تثبت المدعى عليهم يجوز اعتبار 
بيان تسجيل بموجب الفصل الرابع أو بموجب المادة أو المتعلقة بموجب الفصل الثالث، عام ب

لمدعى ل على أنه يجوز. األضرارتلك  عن مجتمعين ومنفردين مسؤولين،  من هذا القانون78
 آما  ،، خالف مصدر األوراق الماليةينخراآل ممدعى عليهال  منأفراد طلب مساهمة أيآعليهم 
 من هؤالء األشخاص، أن تأمر بناًء على طلب من شخص أو أآثر مختصةالمحكمة لليحق 

نسبة الخطأ المرتكب من قبل آل  بحسب ما بين المدعى عليهمفيمساهمة أو توزيع األضرار الب
  . منهم

  
  مخالفات على ارتكاب الجوهرية المساعدة ال  المسيطر؛مسؤولية الشخص  81المادة 

 أٍي من أحكام هذا القانون أو ًال عن مخالفةمسؤو يعتبرسيطر على شخص مأي شخص   . أ
سوق أوراق الخاصة بجراءات اإلأو  قواعدال أو التنظيميةدوات األ الهيئة أو تعليمات

هو يكون   مرخص، أو مرآز إيداع مرخصة أوراق ماليةجمعيةمالية مرخص أو 
يكن  ما لم ، الشخص المسيطر عليهمع مجتمعا ومنفردا درجةال بنفس اآلخر مسؤوًال

 بتوجيهحسن نية ولم يقم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتصرف قد الشخص المسيطر 
 . بهالتسبب بأو الفعل المشكل للمخالفة 

  
أي شخص يقوم عن معرفة بتقديم مساعدة جوهرية لشخص آخر في ارتكاب مخالفة   . ب

 الخاصةاءات جراإلأو  قواعدال أو التنظيميةدوات ألل الهيئة أو تعليماتلهذا القانون أو ل
  مرخص، أو مرآز إيداع مرخصة أوراق ماليةجمعيةسوق أوراق مالية مرخص أو ب

 مع مجتمعا ومنفردادرجة ال بنفس هو اآلخر مسؤوًاليكون مخالفة، بالعام ال همع إدراآ
  .المخالف الرئيس
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  بناء على معلومات داخلية تداول ال و،االحتيال، التالعب بالسوق: الفصل العاشر
  
   والتالعب بالسوقالخداع االحتيال وأ أفعال: سم األولالق

  :االفعال االحتيالية والتالعبية او الخداعية  82المادة 

أو  تالعبيأو ي  احتيال فعل أو ممارسة أيب للقانون قيام أي شخص ًامخالفيعتبر   . أ
 يةجوهر يقة  عن حق  غير صحيحبيان تقديم التالعب بالسوق، أو  ذلك، بما فيخداعي

أن تكون من  المقدمة تجنب آون  البياناتضرورية لاغفال ذآر حقيقة جوهرية أو 
عرض، أو عملية بفيما يتعلق وذلك  ،تقديمها فيها   الظروف التي تمضوءمضللة في 

 التى يتم تقديمها من قبل حامل خدمات ال تقديم أثناء أو ،شراء أو بيع ورقة مالية
 .االجازة

  
 :أعاله) أ(ية وفقًا للفقرة يمنع القيام باألعمال التال  . ب
  
   ؛ بهذه األوراق الماليةتبطة الملكية المر نقلمالية دون الوراق على األ بعمليات القيام   1
  ؛ماليةالألوراق هذه اعلى زائف أوطلب  عرض خلقشراء أو بيع أوراق مالية بغرض   2
  ؛ أداء السوقمؤشراتغيرها من بالتالعب بأسعار األوراق المالية أو   3
  .  الهيئةتشريعاتأساليب تالعب أخرى تحددها   4
  
شراء أو بيع أي عدم التشجيع على تشجيع أو العلنًا ب أي شخصقيام  للقانونمخالفًا يعتبر   .ج

 اإلفصاحدون وذلك  ، حامل االجازة عنه من المصدر أو مفصحمقابلغير بورقة مالية 
استالم المقابل بالفعل او من مقابل ونوعيتهسواء آان قد تم ال هذا تسلم  بالكامل عن

  . المتوقع استالمه
   التداول بناء على معلومات داخلية   القسم الثاني

  التداول على أساس معلومات داخلية  83المادة 

 ةمعلنال غير يةجوهرالالمعلومات " المعلومات الداخلية"لغرض هذه المادة ، يكون معنى   . أ
 . أوراقه المالية عن أو ،ل الجمهورمملوآة من قبوراق مالية أ مصدر عن للجمهور

  
 : يشتملون على األتى معلومات داخليةلديهماألشخاص الذين   . ب
  

  ؛المملوآة من قبل الجمهورمالية الوراق  األ واإلدارة العليا لمصدريرين مدال  1
األشخاص المطلعين على معلومات داخلية بحكم وظيفتهم أو نتيجة عالقتهم مع   2

  ؛مملوآة من قبل الجمهورال ماليةالوراق األمصدر 
   ؛مملوآة من قبل الجمهورالمالية الوراق األمصدر فى رئيسي المساهم ال  3
مملوآة المالية الوراق األ المالية لمصدر قوائم المراجعة بناألشخاص الذين يقومو  4

  ؛من قبل الجمهور
   ؛التابعة لهمواألشخاص حاملى االجازات    5
مملوآة المالية الوراق األ عمل مع مصدر ةربطهم عالق الذين تفرادالمؤسسات واأل  6

 العاملين في بما فى ذلك االفرادخدمات، قدمون له يتلك الذين وا من قبل الجمهور
   ؛هذه المؤسسات
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لشراء أوراق مالية أخر  رضعأو  بمناقصة عامة للشراء  بتقدمتالمؤسسات التي   7
 لدمج  تلك التي تتقدم بعرض و أ،مملوآة من قبل الجمهور مصدر أوراق مالية من

  معه؛اعمال 
 مباشرة أو غير مباشرة طريقة بالذين حصلواالمؤسسات فراد  وغير ذلك من األ  8

، 1، بنود  هذهب83على معلومات داخلية من أشخاص منصوص عليهم في المادة 
  .  أعاله7، و6، 5، 4، 3، 2

  
األشخاص على نع ت، يملجمهورالى ا هذه المعلومات الداخلية اإلفصاح عنيتم وحتى   .ج

  : االتى في الفقرة ب أعاله الذين لديهم معلومات داخلية منذآورينالم
  

  أو،مملوآة من قبل الجمهورمصدر أوراق مالية خاصة بشراء أو بيع أوراق مالية   1
 طريقةبسواء   عالقة بها،لمعلومات الداخليةلعنها يكون  مشتقة أوراق مالية أية

   ؛لحساب طرف ثالثالشراء والبيع باشرة، أو مباشرة أو غير م
له  استشارةتقديم  أو  بهامعلومات داخلية أو تزويدهعن اإلفصاح لطرف ثالث   2

  .  بهالمعلومات الداخليةتعلق تالذي لمصدر لشراء أو بيع أوراق مالية ل
  

 ةطريقبسواء ، استشارةيمنع األشخاص الذي يحصلون على معلومات داخلية أو     .   د
 علمون يالذينوأعاله، ) ب(مباشرة أو غير مباشرة، من األشخاص المدرجين في الفقرة 

مالية بناًء أوراق بيع أو شراء من  أن هذه المعلومات سرية، علمواأن ي عليهم يجب أو
   .للجمهوراإلفصاح عنها  إلى أن يتم ،على هذه المعلومات
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  أحكام متفرقة: الفصل الحادي عشر
  

  نص خاص بعدم التنازل ؛القرارات الخاطئة الغير الئقةا  84المادة 

ة وافق  أن   أو اإليحاء قراراال للقانون  ًامخالفتبر  يع  . أ  ت أو ضمن آفلت  أو أوصت  أو تالهيئ
ة أو شخص  ة أو معامل ة مالي شرة إصداران  أو، ورق بأي  أو ،ن ة،   طل ى الهيئ دم إل  يق

 .  ومكتملدقيق
  
زم   يحاول  شرط او بند او نص     أي    . ب ر أو   ان يل ى       يجب زام       أي شخص عل ازل عن االلت  التن

انون  ذا الق ام ه ن أحك أٍي م دة أو أي ،ب ضاهقاع م  ، صادر بمقت ا ل اطًال، م ون ب نص ي يك
 . تحدد بند او قاعدة معينة ، عن الهيئة ةصادرصراحة على غير ذلك عن طريق قاعدة 

  
  انتقاليةأحكام   85المادة 

 :اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون  . أ
  

ي   ي 01 ت ف انون المؤق ين بموجب الق ة المعين ة العراقي ة األوراق المالي ى أعضاء هيئ بق
ين   بهم آمفوض ي امناص ين ف ين تعي ى ح انون إل ذا الق ب ه سة بموج ة المؤس لهيئ

  . مفوضين أو إعادة تعيين المفوضين المؤقتين وفق أحكام هذا القانون
ي تأسست    هيئة األوراق المالية العراقية ال     و يصبح موظف  02 انون المؤقت       ت بموجب الق

  . موظفين لدى الهيئة المؤسسة بموجب هذا القانون
ات وم    03 ق والتزام ول ومراف ودات وأص صبح موج ةت ة  وازن ة األوراق المالي  هيئ

انون       موجودات وأصول ومرافق والتزامات          المؤقت  العراقية المؤسسة بموجب الق
 .لهيئة المؤسسة بموجب هذا القانونا وازنةوم

صبح 4     دت ة ال   قواع ة العراقي ة األوراق المالي ست هيئ ي تأس ت   ت انون المؤق ب الق  بموج
انونقواعد ذا الق ة المؤسسة بموجب ه ا أو ، الهيئ ى حين إبطاله ول إل ارية المفع ى س  وتبق

  .  الهيئة المؤسسة بموجب هذا القانونمن قبلتعديلها 
انون،             04 ذا الق اريخ سريان ه ة      يكون   اعتبارًا من ت ة األوراق المالي ة   لهيئ الحق  العراقي

ة   سلطتها التقديري ًا ل ق مؤقت  وفق ر يعل دار أم ات  ًا  إص ن متطلب ى   أٍي م صاح ف االف
انون والخاصة ب ة الوراق األ يمصدرالق ورالمالي ل الجمه ن قب ة م تثناء مملوآ ، باس

شرات  ةن اب الخاص امعرضالب الآتت ادة ، الع ًا للم سنويا، والتق19 وفق  ةرير ال
ة الوراق األ يلمصدر ورالممالي ل الجمه ن قب ة م ادة ملوآ ًا للم ذا ب،13 وفق ن ه  م
  . سنتينال زمنية ال تتجاوزفترة لالقانون

 
  سريان القانون  : 86المادة 

  
  .يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية


