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 النظام الداخلً لسوق العراق لالوراق المالٌة

اصدر مجلس محافظً السوق النظام  2004لسنة  74المرقم استناد" لقانون االوراق المالٌة المؤقت 

 الداخلً لسوق العراق لالوراق المالٌة.

  : التعارٌؾـ 1

 الؼراض هذا النظام , ٌكون للتعابٌر االتٌة المعانً المبٌنة ازائها اال اشار النص الى خالؾ ذلك:

 ة ." الهٌئة"                  هٌئة االوراق المالٌة العراقٌ  1ـ  1

 " السوق"                   سوق العراق لالوراق المالٌة. 2ـ  1

 " الهٌئة العامة"             الهٌئة المتشكلة من جمٌع اعضاء السوق. 3 ـ 1

 " لجنة االنظباط"           لجنة االنظباط فً السوق 4ـ  1

 " المجلس"                  مجلس محافظً السوق . 5ـ  1

 الرئٌس"                   رئٌس مجلس محافظً السوق."  6ـ  1

 محافظً السوق. " المحافظ"                 الشخص المنتخب فً مجلس 7ـ  1 

 " المدٌر المفوض"          المدٌر المفوض للسوق. 8ـ  1

 الشركة المساهمة التً تصدر اوراق مالٌة.                    " الشركة"9ـ  1

 "          مركز االٌداع العراقً. ركز االٌداع" م 10 ـ 1

 " االوراق المالٌة"         شهادات قابلة للتداول تمثل قٌمة مالٌة بما فً ذلك اسهم  الشركات  11 ـ 1

 اوصنادٌق االستثمار المشتركة او السندات التً تصدرها المؤسسات                                     

 او الحكومة او مشتقات االوراق المالٌة على اساس القٌمة االساسٌة                                       

 للورقة المالٌة القابلة للتداول او لمجموعة تلك االوراق او للمؤشر                                       

 الخاص بها.                                     

 السندات المدعومة بكامل الثقة واالعتماد او المضمونه من الحكومة     "   " سندات الحكومة 12ـ 1

 العراقٌة.                                     
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 ان التكون للشخص اي عالقة وظٌفٌة او تعاقدٌة مع  : " االستقاللٌة عن السوق والمرتبطٌن به" 13ـ 1

 السوق او مع اي عضو او مع شركة مدرجة فً                                                          

 السوق او اي جهة اخرى لها عالقة تعاقدٌة مستمرة                                                         

 مستمرة مع السوق.                                                          

 ان تكون للشخص او القاربه مصلحة ذاتٌة قد تتعارض مع او   :"   ( " تعارض المصالح1) 1-13 

 او تبتعد عن مصلحة السوق . ان " المصالح" تشٌر الى مصالح                                           

 "اقتصادٌة ووظٌفٌة مباشرة او ؼٌر مباشرة . وتشٌر " الصالت                                           

 الى ما ٌكون بٌن اعضاء العائلة او االقارب الى الدرجة الثانٌة من                                          

 وجود مصالح اقتصادٌة مشتركة.                                         

 شخص او  دائما اذا كان(                           وٌفترض من وجود " تعارض المصالح" 2)13ـ 1

 اعاله ٌملك خمسة 1ـ 13ـ 1احد المرتبطٌن به وكما محدد فً الفقرة                                       

 من المائة او اكثر من اسهم اٌمن اعضاء السوق او انه شركة مدرجة                                      

 او اٌة جهة اخرى لها عالقة تعاقدٌة مستمرة مع السوق , او اذا كان                                       

 مسؤوال او مدٌرا او منتسبا ) او اي شخص ٌشؽل منصبا مشابها او                                     

 لك الجهة او اي من توابعها فان ذلك ٌشكل ٌؤدي اعماال مشابهة( لت                                    

 )تعارض مصالح( .                                    

 شخص اخر او ان ٌكون هو نفسه مسٌطرا علٌه (    " التابع"        اي شخص ٌسٌطر على 3) 13ـ1

 ٌن تحت سٌطرة من قبل ذلك الشخص االخر او ان ٌكون كالهما واقع                                 

 مشتركة والسٌطرة هنا تعنً امكانٌة التاثٌر المباشر او ؼٌر المباشر على                                 

 افعال وقرارت شخص اخر.                                 

 وراق " الشركات المدرجة"  جمٌع الشركات التً ٌكون اسهمها قابلة للتداول فً سوق العراق لال 14ـ1

 المالٌة.                                

 اتحاد وسطاء اوراق المال فً العراق .   " االتحاد"            15ـ1

 . 2004لسنة  74القانون المؤقت السواق االوراق المالٌة الصادر بالرقم    " القانون المؤقت" 16ـ 1

 محافظً السوق." العضو"        الوسٌط المجاز من قبل مجلس  17ـ 1
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 " القانون الدائم"  القانون الذي سٌخلؾ القانون المؤقت. 18ـ1

 لسنة  21شركة مساهمة او محدودة مؤسسة بموجب قانون الشركات رقم   " الوسٌط "     1-19

 المعدل او القوانٌن التً تخلفه وتعدٌالتها متخصصة بنشاط االوراق  1997                          

 المالٌة ومرخصة للتداول من قبل الهٌئة والسوق .                           

 " وكٌل الوسٌط"   الشخص الطبٌعً المكلؾ من قبل عضو السوق ومرخصا بادارة االعمال  20ـ1

 بالنٌابة عنه , او االعمال خارج السوق فٌما ٌتعلق باعمال مهنة الوساطة                             

 مخول"      الشخص الطبٌعً والمستخدم من قبل عضو السوق ومخوال تحت اشراؾ وكٌل" ال  21ـ1

 الوسٌط للقٌام بالتعامالت بالنٌابة عن عضو السوق او االعمال خارج السوق فٌما                          

 ٌتعلق باعمال مهنة الوساطة .                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

  واالهداؾالتنظٌم ـ  2

 ٌسمى السوق   " سوق العراق لالوراق المالٌة" . 1ـ2

 طبقا للقانون المؤقت : 2ـ2

 ٌكون المركز الرئٌسً للسوق بؽداد والٌوجد ما ٌمنع دون فتح فروع فً مدن عراقٌة اخرى.  1ـ 2ـ2

 تكون مسوؤلٌة السوق محدودة باالصول المملوكة والتشمل االصول المملوكة لالعضاء. 2ـ 2ـ2

 لن ٌكون السوق مسؤوال عن اٌة التزامات ترتبت او قد تترتب على سوق بؽداد لالوراق المالٌة. 3ـ2ـ2

 السوق شخصٌة معنوٌة التهدؾ الربح مستقلة ادارٌا ومالٌا ٌدار من قبل مجلس المحافظٌن وله   4ـ2ـ2

 وٌلتزم بتعلٌمات هٌئة  الحق فً تملك االموال المنقولة وؼٌر المنقولة وبضمنها العقارات .         

 االوراق المالٌة طبقا لقانون االوراق المالٌة المؤقت او اي قانون اخر ٌحل محله.        

للسوق حق رفع الدعاوى امام المحاكم او الهٌئات التحقٌقٌة او امام اٌة سلطة خرى على ان  5 ـ2ـ2

 .ٌمثل بواسطة رئٌس مجلس المحافظٌن او بواسطة شخص مخول من قبله

 السوق مؤسسة منظمة تنظٌما ذاتٌا مستقل ادارٌا ومالٌا الٌستهدؾ الربح وتعود ملكٌته لالعضاء . 3 ـ2

  وٌجب ان تكون تعامالته التجارٌة المشتركة مع الؽٌر بطرٌقة تجارٌة التتناقض مع القانونٌن        

 او السوق وعند التصفٌة ٌجب ان المؤقت والدائم وهذا النظام الداخلً والتعلٌمات االخرى للهٌئة       

 تستند ادارة السوق على القانون المؤقت او الدائم او هذا النظام او التعلٌمات االخرى للهٌئة او       

 السوق.      

 ٌهدؾ السوق الى تحقٌق ماٌلً : 2-4

 تنظٌم وتدرٌب اعضائه والشركات المدرجة فً السوق بطرٌقة تتناسب مع هدؾ حماٌة    1ـ4ـ2

 وتعزٌز ثقة المستثمرٌن به.        

 ٌوثق بها امٌنة , فعالة , تنافسٌة , وتتسم بالشفافٌة . تعزٌز مصالح المستثمرٌن بسوق حرة 2ـ4ـ2

 تنظٌم وتبسٌط تعامالت االوراق المالٌة بصورة عادلة وفعالة ومنتظمة وبضمنها عملٌات  3ـ 4ـ 2

 المقاصة والتسوٌة لهذه التعامالت .          

 تنظٌم تعامالته اعضائه بكل ماله صلة بشراء وبٌع االوراق المالٌة وتحدٌد حقوق والتزامات  4ـ4ـ2

 االطراؾ ووسائل حماٌة مصالحهم المشروعة.        
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 تطوٌر سوق المال فً العراق بما ٌخدم االقتصاد الوطنً ومساعدة الشركات فً بناء رؤوس  5ـ4ـ2

 ار .االموال الالزمة لالستثم       

 توعٌة المستثمرٌن العراقٌٌن وؼٌر العراقٌٌن بشان فرص االستثمار فً السوق. 6ـ4ـ2

 جمع وتحلٌل ونشر االحصاءات والمعلومات الضرورٌة لتحقٌق االهداؾ المنصوص علٌها فً  7ـ4ـ2

 هذا النظام .        

 المٌة بهدؾ تطوٌر السوق.التواصل مع اسواق االوراق المالٌة فً العالم العربً واالسواق الع 8ـ4ـ2

 القٌام بخدمات ونشاطات ضرورٌة اخرى لدعم اهدافه. 9ـ4ـ2

 

    التعامالت وصنع القرارتـ 3

 

 الٌمكن اجراء تعامالت االوراق المالٌة فً السوق مالم تكن الشركة مدرجة فً السوق للتداول وان  1ـ3

 تداول اسهمها ٌتم وفقا لتعلٌمات السوق.     

 تعامل فً السوق وفق ماٌلً :ٌجري ال 2ـ3

 لدٌه والٌنحصر التعامل باالوراق المالٌة للشركات المدرجة فً السوق بالوسطاء المجازٌن  1ـ2ـ3

 ٌجوز التعامل بهذه االوراق خارج السوق .       

 الٌسمح للعضو بان ٌلتزم باٌة خدمات وساطة فً االوراق المالٌة خارج السوق اذا كانت  2ـ2ـ3

 االوراق المالٌة الداخلة فً العملٌة مدرجة فً السوق . مالم تكن هذه االوراق المالٌة خاضعة         

 على ماٌلً : 2ـ2ـ3الى نظام اخر صادر من قبل الهٌئة . التطبق القٌود الواردة فً القسم 

  21ن الشركات رقم أ ـ االكتتاب العام فً االوراق المالٌة عند اصدارها شرٌطة توافقها مع احكام قانو

 المعدل واي قانون ٌحل محله وتعلٌمات الهٌئة . 1997لسنة    

 ب ـ النقل بطرٌق الهبة الى االقارب حتى الدرجة الثانٌة او النقل بطرٌق المٌراث او بقرار من المحكمة.

 الٌة ج ـ اصدار السندات الحكومٌة شرٌطة توافقها مع تعلٌمات البنك المركزي العراقً ووزارة الم

 المتعلقة بهذا االصدار.     

 دـ الحاالت االخرى التً تحددها بموجب تعلٌماتها .
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 للسوق سلطة الؽاء اٌة عملٌة تداول فً االوراق المالٌة اجرٌت فً السوق مشكوك فً سالمتها  3ـ3

 ومخالفة لقانون وتعلٌمات الهٌئة والسوق.     

 

 قرارت السوق 

 الهٌئة.ٌتبنى المجلس التعلٌمات المتعلقة بتداول االوراق المالٌة وتخضع الى مصادقة  4ـ3

ٌترتب على الشركة القابلة اسهمها للتداول فً السوق دفع رسوم ادراج , كما ٌترتب على  1ـ4ـ3

الوسطاء المرخصٌن للعمل فً السوق , وممثلٌهم واالشخاص المرتبطٌن بهم , دفع بدالت 

 اشتراكات سنوٌة واي مبالػ اخرى تحدد وفق تعلٌمات ٌصدرها المجلس .انتساب و

 

 معاٌٌر ادراج الشركات 

 ٌقبل السوق تداول اسهم الشركات فٌه شرٌطة ان تنسجم مع معاٌٌر االدراج فً السوق وكما ٌلً: 5ـ3

 م الطلب ان تكون الشركة قد عقدت اخر اجتماع سنوي اعتٌادي للهٌئة العامة ٌسبق سنة تقدٌ 1ـ5ـ3

 وحسبما ٌتطلبه القانون .        

 الشركة الى السوق بٌان عن الوضع المالً الحالً لها وافترة محدودة التتجاوز ستة اشهر تقدم  2ـ5ـ3

 تسبق ٌوم افتتاح التداول . وللسوق ان ٌطلب بتعلٌمات تفاصٌل اخرى مثل المعاٌٌر المحاسبٌة        

 المطبقة وتفاصٌل كشوفات الوضع المالً لها ومسؤولٌة الشركة عن صحة هذه المعلومات .     

 ٌؤٌد مركز االٌداع بان اسهم الشركة المطلوب ادراجها فً السوق مؤهلة الجل االٌداع بناء  3ـ5ـ3

 لشركات  على االقرارت التً من حق مركز االٌداع طلبها من الشركة او من الشركة او من مسجل ا    

 بعد تحول مركز االٌداع الى سجل المقاصة والتسوٌة فان مثل هذا االقرار سٌتضمن معلومات تتعلق    

 االسهم المتداولة ومالكٌها بما فً ذلك التمثٌل بواسطة باكتمال ودقة المعلومات المتعلقة باجمالً   

 الشركة او قسم المساهمٌن . 

 للتداول خاضعة الٌة قٌود قانونٌة .ان التكون االسهم المعروضة   4ـ5ـ3

 توافق الشركة على ان تقوم , بالوقت المناسب , وحسب تعلٌمات المجلس والهٌئة بالكشؾ العلنً  5ـ5ـ3

 عن اي معلومات لها تأثٌر كبٌر على اسعار االسهم المسموح بتداولها .       
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 ان الشركة الموقعة على عقد االدراج قد وافقت على تلبٌة المتطلبات االخرى التً ٌطلبها الهٌئة  6ـ5ـ3

 او السوق كشرط لقبول اسهم الشركة للتداول داخل السوق او كشرط للبقاء على الئحة السوق .        

 االلتزام بالمتطلبات  5, 3ٌتطلب من الشركة التً قبلت اسهمها للتداول فً السوق استنادا للقسم  6ـ3

 التالٌة لكً ٌستمر تداول اسهمها .    

 تقدم الشركة للهٌئة والسوق تقارٌر مالٌة فصلٌة للثالثة فصول االولى من السنة بما ال تتجاوز  1ـ6ـ3

 ٌوما من تارٌخ انتهاء الفصل بما فً ذلك المٌزانٌة وكشؾ التدفق النقدي وكشؾ الدخل  60        

 لمعاٌٌر المحاسبة دول المقارنه بٌن فصل والفصل المقابل لسنة سابقة وان ٌعد هذا التقرٌر طبقا وج      

 المطبقة وتكون هذه التقارٌر معتمدة من قبل مجلس ادارة الشركة , واٌة تفسٌرات قد ٌطلبها      

 المجلس او الهٌئة .    

 ة وتجعلها متاحة للعلن , وذلك خالل فترة تقدم الشركة الى الهٌئة والسوق بٌانات مالٌة مدقق 2ـ6ـ3

 ٌوما من انتهاء السنة المالٌة للشركة , بحٌث ٌتضمن ذلك المٌزانٌة وبٌانات الدخل  150التتجاوز        

 والتدفق النقدي باالضافة لبٌان التؽٌرات فً حقوق الملكٌة.       

 اعاله على اساس مقارن مع البٌانات المالٌة  2ـ6ـ3تقدم الشركة البٌانات المشار الٌها فً الب  3ـ6ـ3

 للسنة المالٌة السابقة وفقا للقواعد التالٌة :      

 أـ تكون البٌانات المالٌة التً ٌتضمنها التقرٌر السنوي مدقة طبقا لمعاٌٌر التدقٌق الدولٌة من قبل مدقق 

 تقل ومعتمد ومرخص فً العراق الى المدى الممكن بموجب المعاٌٌر النافذة فً العراق .حسابات مس 

 ب ـ ٌجب ان تكون البٌانات المالٌة مصحوبة بنسخة موقعة من تقرٌر من مدقق الحسابات المستقل , 

 لى المدى بحٌث ٌشٌر التقرٌر المذكور الى ان هذه الكشوفات قد دققت طبقا لمعاٌٌر التدقٌق الدولٌة ا    

المسموح بموجب المعاٌٌر النافذة فً العراق وان تلك البٌانات تعبر بامانة وصدق عن حقٌقة النتائج  

 المالٌة للشركة. 

 ج ـ تتضمن البٌانات المالٌة تقرٌر من مجلس االدارة مصادق علٌه من قبل الهٌئة العامة للشركةوفق 

 تعلٌمات الهٌئة والسوق.   

 الى الحد الذي تسمح به تعلٌمات الهٌئة . 3ـ6ـ3ن الشروط الواردة فً البند د ـ ٌجوز التخفٌؾ م
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 ٌوما تقوٌمٌا بعد تارٌخ 60ة خالل مدة التتجاوز تعقد الشركة االجتماع السنوي للهٌئة العام  4ـ6ـ3

 انونا.جعل الكشوفات المالٌة المدققة متاحة بشكل علنً او التارٌخ االقرب الذي قد ٌنص علٌه ق         

 ٌجب ان تكون كل المعلومات المقدمة بواسطة الشركة دقٌقة وموضوعٌة . وتلتزم الشركة  5ـ6ـ3

 بالمتطلبات االخرى التً قد ٌفرضها السوق كشرط الستمرار التعامل باسهمها فً السوق .       

 للسوق ان ٌقرر شطب ادراج اسهم الشركة المدرجة من التعامل داخل السوق )سواءا استنادا   6ـ6ـ3

 او بناء على قراره ( عند اخالل الشركة فً تنفٌذ تعلٌمات الهٌئة او السوق او القانون المر الهٌئة        

 بل السوق .النافذ او ان اسهمها لم تعد تتالئم وشروط االدراج المحددة من ق      

 مع مراعاة الحصول على موافقة الهٌئة , للسوق ان ٌتبنى تعلٌمات مستقلة تتعلق باالدراج , بما فً  7ـ3

 ذلك متطلبات مختلفة الجراءات حوكمة الشركات والكشوفات المالٌة لفئات مختلفة من المصدرٌن      

 واالوراق المالٌة .   

 ا النظام لٌنسجما ونصوص قانون االوراق المالٌة الجدٌد من هذ 7ـ3و 6ـ3ٌتم تعدٌل البندٌن  8ـ3

 ٌوما من تارٌخ نفاذ القانون الجدٌد الذي ٌنص على  180المتعلقة بمتطلبات االدراج , وذلك خالل      

 متطلبات االدراج , االاذا قامت الهٌئة بتمدٌد ذلك الموعد .   

 

 ـ  الهٌئة العامة 4

 جمٌع اعضاء السوق المستوفٌن لشروط العضوٌة عند انعقادها ولها :الهٌئة العامة من تتكون  1ـ 4

 ـ   عقد االجتماعات االعتٌادٌة السنوٌة واالستثنائٌة بموجب القانون والتعلٌمات . أ

 ب ـ مناقشة تقرٌر مجلس المحافظٌن عن نشاط السوق للعام الماضً والمصادقة علٌه .

 ٌر مراقب الحسابات للسنة المنتهٌة والمصادقة علٌه.ت ـ مناقشة الحسابات الختامٌة للسوق وتقر

 ث ـ مناقشة برنامج عمل السنة الحالٌة والمصادقة علٌه.

 ج ـ محاسبة المحافظٌن عن االهمال الجسٌم او الخرق المتعمد للقوانٌن والتعلٌمات الصادرة .
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 انتخاب مجلس المحافظٌن 

التارٌخ بؽداد فً اشهر من نهاٌة كل سنة فً  خمسةتعقد الهٌئة العامة للسوق اجتماعها خالل  2ـ4

 والوقت والمكان الذي ٌختاره مجلس المحافظٌن .

فً كل  3.6رئاسة وعضوٌة مجلس المحافظٌن ٌجب ان تتالئم مع الشروط الواردة فً القسم  1ـ2ـ4

مرة ٌجري االنتخاب عن طرٌق التصوٌت لسد الشواؼر فً المجلس وبما الٌتعارض مع الشروط 

 ( بالنسبة الى رئٌس المجلس .1-2-6لواردة فً المادة )ا

 ٌتم انتخاب جمٌع المحافظٌن لمدة سنة واحدة , وذلك باستثناء المدٌر المفوض للسوق الذي ٌجب  3ـ2ـ4

 ان ٌعٌن طبقا لالجراءات الواردة فً هذا النظام الداخلً لتعٌٌن موظفً السوق.       

 تبدأ المهام الوظٌفٌة لالشخاص المنتخبٌن فً كل انتخاب سنوي بعد االجتماع السنوي للهٌئة العامة  3ـ4

 مباشرة .     

 تجتمع الهٌئة العامة عند وجود حاالت طارئة وذلك فً اجتماع ؼٌر عادي بقرار من مجلس  4ـ4

 .المحافظٌن , او بطلب رسمً من عدد الٌقل عن ثلث اعضاء السوق      

 

 التبلٌػ وجدول االعمال 

 علنٌة فً لوحة اعالنات السوق وفً بصورة ٌنشر التبلٌػ وجدول اعمال اجتماع الهٌئة العامة   5ـ4

 صحٌفة ٌومٌة وٌنشر على الموقع االلكترونً لسوق العراق لالوراق المالٌة على شبكة االنترنت      

 ٌوما تقوٌمٌا من تارٌخ االجتماع على االقل . ٌقوم المدٌر  خمسة واربعٌنبصورة واضحة قبل  

 المفوض  بارسال التبلٌػ وجدول االعمال بطرٌق البرٌد االلكترونً او العادي الى جمٌع االعضاء.

 ٌوما تقوٌمٌا على االقل لٌرسلوا ممثال  15ٌجب توجٌه الدعوة مع جدول االعمال الى الهٌئة قبل  6ـ4

 جتماع للهٌئة العامة . ٌتم اٌصال الدعوة بطرٌق البرٌد االلكترونً , وٌتم التاكدلمراقبة اي ا     

 باتصال هاتفً لضمان االستالم اوٌسلم بالٌد . وٌكون للهٌئة فً جمٌع االحوال الحق بارسال ممثل    

 لمراقبة اي اجتماع للهٌئة.  
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 تسمٌة المرشحٌن لمجلس المحافظٌن

 ( لسنة 74( من القانون المؤقت لالوراق المالٌة المرقم )1( الفقرة )6سم )ٌحق للمجلس وفقا للق 7ـ4

 تسمٌة مرشحٌه لعضوٌة المجلس الجدٌد وفقا للمستوٌات الواردة فً القسم السادس الفقرة  2004     

 ( باستثناء المدٌر المفوض وممثل الشركات وممثل اتحاد وسطاء اوراق المال فً العراق.2)    

 ا ان للمجلس تشكٌل لجنة من خمسة من اعضاءه للنظر فً طلبات الترشٌح لمختلؾ كم  1ـ7ـ4

 المستوٌات فً عضوٌة المجلس ممن تتوفر فٌهم الشروط.        

تقل عن سبعة اٌام تقدم لجنة الترشٌح قائمة بالمرشحٌن لدراستها من قبل اعضاء السوق فً مدة ال 8ـ4

تقدم لجنة الترشٌح المرشحٌن للوظائؾ المنصوص   .الشأن اجتماع الهٌئة العامة بهذا تقوٌمٌة قبل 

 . 6ـ2ـ6والقسم  5ـ2ـ6والقسم  3ـ2ـ6والقسم  1ـ2ـ6علٌها فً القسم 

 تقدم لجنة الترشٌح المرشحٌن الذٌن ٌتعهدون بخدمة المصلحة العامة وتطوٌر السوق. 1ـ8ـ4

 قبل عشرة اٌام تقوٌمٌة على االقل من اجتماع   IASDٌقوم اتحاد وسطاء اوراق المال فً العراق  9ـ4

 . 4,2,6الهٌئة العامة التً سٌتم فٌه انتخاب عضو مجلس المحافظٌن المنصوص علٌها فً القسم     

 ة االتحاد .بتقدٌم اسماء مرشح واحد او اكثر لهذا المنصب واللذٌن هم من اعضاء مجلس ادار   

 الٌة مجموعة من االعضاء ٌمثلون ما الٌقل عن ربع اعضاء السوق تسمٌة المرشح او المرشحٌن  10ـ4

 الراؼبٌن لالنتخاب فً مجلس المحافظٌن وذلك قبل عشرة اٌام تقوٌمٌة على االقل من موعد       

 مرشحٌن طبقا لهذه الفقرة تسمٌة اجتماع الهٌئة العامة بهذا الشان . لمجموعة االعضاء التً تسمً ال     

 من هذا النظام فقط. 6,2,6و  5,2,6و 1,2,6المرشحٌن للوظائؾ المبٌنة فً االقسام      

 تقوم الشركات المساهمة بانتخاب ممثلٌها فً مجلس المحافظٌن فً اجتماع ٌعقد لهذا العرض  11ـ 4

 لٌهم الشروط الواجبة لهذا المنصب وبموجب دعوة تتلقاها الشركات لؽرض ترشٌح من تنطبق ع      

 من موعد انعقاد الهٌئة العامة للسوق .قبل عشرة اٌام تقوٌمٌة     

 من هذا النظام , رئٌس لجنة الترشٌح والمخول بتمثٌل  11ـ4حتى  8ـ 4الؼراض االقسام  12ـ 4

  10ـ4للقسم االتحاد والعضو المشارك فً مجموعة االعضاء التً تسمى المرشحٌن استنادا        

 لتولً هذه المؤولٌة او من ٌخول بتمثٌل الشركة المدرجة فً السوق المشاركة فً مجموعة      
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 لتولً هذه المسؤولٌة  11ـ4الشركات المدرجة فً السوق التً تسمً المرشحٌن استنادا للقسم     

 حسب مقتضى الحال , سٌتوجب تعرٌفه باعتباره " مسؤول االتصال لشؤون الترشٌح" .  

ٌمال مسؤول االتصال لشؤون الترشٌح نموذج ترشٌح جاهز معد من قبل السوق وٌقدم الى رئٌس  1ـ 12ـ4

لجنة الترشٌحات بظرؾ مختوم مع السٌرة الذاتٌة للمرشحٌن مرفقا باقرار من المرشحٌن ٌؤكد كونهم 

ستقلٌن عن السوق , وفً حالة المرشحٌن كمحافظٌن مستقلٌن , انهم مستقلٌن كذلك عن اعضاء السوق م

تحول دون اعتبارهم والشركات المدرجة فٌه , باالضافة الى وصؾ تفصٌلً الٌة عالقات او اتصاالت 

 قبل المرشح.مستقلٌن . كما ٌجب ان ٌوقع نموذج الترشٌح من قبل مسؤول االتصال لشؤون الترشٌح  ومن 

تدقٌق استمارات الترشٌح الخاصة بالمرشحٌن من قبل ممثل مسؤول االتصال لشؤون الترشٌح  2ـ12ـ4

 قبل تسلٌمها الى المدٌر المفوض.

 نشر تعلن اسماء المرشحٌن لعضوٌة مجلس المحافظٌن بشكل علنً فً لوحة اعالنات السوق وت 13ـ4

 على االقل من تارٌخ اجتماع الهٌئة  ةتقوٌمٌ اٌام  ثمانٌةعلى موقعه على شبكة االنترنت قبل        

 العامة مرفق معه السٌرة الذاتٌة واقرار من كل مرشح ٌؤكد كونه " مستقل عن السوق او عن اي من       

 اطرافه " وكذلك الوصؾ الدقٌق لتفاصٌل اٌة عالقات او اتصاالت تحول دون اعتباره مستقل عن        

 عن اي من اطرافه . السوق او      

 ٌجب ان تكون ذات المعلومات منشورة قبل ثمانٌة اٌام تقوٌمٌة على االقل من اجتماع الهٌئة  1ـ13ـ4

 . 11ـ4او  10ـ4او  9ـ4العامة الجل المرشحٌن المقترحٌن استنادا الى القسم           

ر لجنة الترشٌحات بعد تدقٌق ٌحق للهٌئة قبول او رفض أي مرشح من االسماء الواردة فً تقرٌ 2-13ـ4

 مطابقة واستٌفاء شروط الترشٌح تحرٌرٌا قبل ثالثة اٌام من تأرٌخ انعقاد الهٌئة العامة .

 

 اجراءات عقد االجتماع والتصوٌت 

 ٌترأس رئٌس مجلس المحافظٌن او من ٌعٌنه اجتماعات الهٌئة العامة . 14ـ4

 تقوم الهٌئة العامة فً اجتماعها بالتصوٌت على انتخاب المحافظٌن . كما ٌجوز لها كذلك التصوٌت  15ـ4

 مجلس المحافظٌن بالنظر فٌها , بحٌث تتم اضافة تلك المواضٌع على اي مواضٌع اخرى ٌختص       

 ٌطرح  الى جدول االعمال للتصوٌت علٌها . وٌكون لكل عضو صوت واحد فً اي مو ضوع     

 للتصوٌت.    
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 ٌتحقق النصاب القانونً الجتماع الهٌئة العامة اذا حضر اؼلبٌه اعضاء الهٌئة العامة المؤهلٌن  16ـ4

 للتصوٌت فً االجتماع اما بشكل شخصً او عن طرٌق الوكٌل اذا لم ٌتحدد النصاب المطلوب فً      

 دون االكتراث لعدد الحضور على ان ٌعقد االجتماع  االجتماع االول فٌعتد قانونا فً االجتماع الثانً    

 الثانً خالل فترة خمسة عشر ٌوما من تارٌخ تاجٌل االجتماع وٌجب تبلٌػ االعضاء قبل اسبوع واحد     

 من تارٌخ االجتماع متبوعا بنفس اجراءات التبلٌػ التً تجري فً اول اجتماع .  

 ٌمثل العضو فً اجتماعات الهٌئة العامة شخص طبٌعً ٌكون اما رئٌس العضو او عضو مجلس  17ـ4

 ادارته او مدٌره المفوض او احد مدرائه التنفٌذٌٌن , او عضو اخر مفوض حسب االصول بموجب   

ٌة توكٌل خطً للتصوٌت نٌابة عن العضو , وذلك شرٌطة تقدٌم ذلك التوكٌل الدارة السوق فً بدا  

 اجتماع الهٌئة العامة.

 ٌتم اتخاذ قرارات اجتماعات الهٌئة العامة باؼلبٌة االعضاء الممثلٌن فً االجتماع وٌجب اعتبارها  18ـ4

 فً حالة التصوٌت على منصب فً مجلس المحافظٌن ملزمة لكل من مجلس المحافظٌن والسوق.        

 او المرشحٌن الذٌن ٌحصلون على اكثرٌة االصوات  بحٌث ٌوجد اكثر من مرشح فٌتم اختٌار المرشح      

 للمنصب او المناصب .    

 او  3ـ2ـ6او  1ـ2ـ6الٌجوز ان ٌكون المرشحٌن الى مجلس المحافظٌن المحددٌن فً القسم  1ـ 18ـ4

 مجتمعٌن وٌجب ان تخضع كل وظٌفة الى عملٌة انتخاب مستقلة . 6ـ2ـ6او  4ـ2ـ6           

  2ـ 18ـ4

 )عدا مرشح تكنولوجٌا المعلومات (  6ـ2ـ6شحون لوظائؾ المحافظٌن المستقلٌن المبٌنة فً القسم أـ المر

 سٌتم ضمهم فً مجموعة مرشحٌن واحدة . ٌاخذ كل مرشح عدد من االصوات لهذا االنتخاب مساوي   

 لعدد مناصب اعضاء مجلس المحافظٌن المستقلٌن الخاضعة لالنتخاب .وللعضو ان ٌصوت لمرشح  

 واحد لكل من المناصب المفتوحة. 

 ب ـ الترشٌح لمنصب ممثل الشركات فً مجلس المحافظٌن ٌحجب حق الشركة فً الترشٌح كممثل 

 العضاء السوق فً المجلس , والعكس صحٌح .    

 الترشٌح . عندج ـ ٌجب ان تنطبق شروط الترشٌح على المرشحٌن 
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 د ـ ٌجب ان ٌكون المرشح لمنصب ممثل الشركات رئٌس او احد اعضاء مجلس االدارة او المدٌر 

 المفوض فً الشركة المساهمة .   

 فً حالة تساوي االصوات بٌن مرشحٌن او اكثر فٌجب ان ٌعاد االنتخاب بحصول الفائز على   3ـ18ـ4

 % من الحاضرٌن .51نسبة            

 ٌجب ان ٌكون التصوٌت فً اجتماع الهٌئة العامة باالقتراع السري بالنسبة النتخاب اعضاء  4ـ 18ـ4

 مجلس المحافظٌن وبطرٌقة رفع الٌد على اي موضوع اخر على جدول االعمال ٌطرح           

 للتصوٌت , مالم ٌكن االقتراع السري مطلوبا من قبل اؼلبٌة الحاضرٌن لالجتماع .         

 شر حضورهم بالتوقٌع على القائمة الرسمٌة ؤاالعضاء الحاضرٌن الى اجتماع الهٌئة العامة ٌ 19ـ4

 لالسماء . ولن ٌكون العضو مؤهال للتصوٌت فً اي اجتماع للهٌئة العامة اذا لم ٌكن العضو مدرجا      

 السماء .لفً القائمة الرسمٌة      

 صٌن للقٌام باحصاء االصوات .لرئٌس الهٌئة العامة ان ٌعٌن شخ 1ـ19ـ4

 لرئٌس مجلس المحافظٌن والمدٌر المفوض االحتفاظ بسجل خاص ٌتضمن : قائمة الحاضرٌن  2ـ19ـ4

 فً كل اجتماع للهٌئة العامة ومحاضر االجتماع والقرارات المتخذة فً االجتماع .          

 ر بصورة واضحة فً لوحة اعالنات ٌتم اعالم الهٌئة بنتائج اجتماعات الهٌئة العامة وتنش 3ـ19ـ4

 السوق وكذلك تنشر فً موقع السوق على شبكة االنترنت خالل ثالثة اٌام تقوٌمٌة بعد االجتماع.        

 ٌجب ان ٌجري حل المنازعات بشأن التصوٌت فً اجتماع الهٌئة العامة استنادأ الى تعلٌمات  4ـ19ـ4

 ذه التعلٌمات تحل المنازعات بشان التصوٌت فً اجتماع الهٌئة الهٌئة . وحتى تنشر الهٌئة مثل ه         

 العامة من قبل رئٌس الهٌئة العامة بالتشاور مع المحافظٌن ؼٌر المشمولٌن باعادة االنتخاب لذلك         

 االجتماع .       

 ٌد ذات من هذا النظام لتنسجم ونصوص قانون االوراق المالٌة الجد 7ـ6ـ4ٌتم تعدٌل البنود  20ـ4

ٌوما من تارٌخ نفاذ القانون الجدٌد الذي ٌنص على تكوٌن مجلس     180العالقة , وذلك خالل       

 محافظً السوق وانتخابه ومهامه ومجرٌات الهٌئة العامة للسوق , اال اذا قامت الهٌئة بتمدٌد ذلك 

 الموعد .     
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 ـ االعضاء5

 االعضاء فقط هم المخولون للقٌام باعمال الوساطة فً السوق . وٌجب ان ٌكون العضز وسٌطا  1ـ5

 تنطبق علٌه شروط هذا النظام الداخلً وتعلٌمات السوق االخرى المتعلقة بالعضوٌة .     

 من حق السوق طلب اٌة معلومات تخص االعضاء او وكالئهم او موظفٌهم او اتباعهم دون حاجة 2ـ5

 الشعار او موافقة العضو , او الممثلٌن او المخولٌن فٌما ٌتعلق بتطبٌق القانون المؤقت او الدائم او     

 تعلٌمات الهٌئة والسوق .   

 استنادا  2003اذار 19من كان وسٌطا فً سوق بؽداد لالوراق المالٌة قبل ٌجاز للعمل فً السوق  3ـ5

 للقانون المؤقت شرٌطة ان تنطبق على الوسٌط التعلٌمات االضافٌة المطبقة على الوسٌط بموجب     

 القانون المؤقت وهذا النظام الداخلً وتعلٌمات السوق ومركز الٌداع والهٌئة .   

  الممثلٌن والمخولٌن 

 ٌجب ان ٌكون ممثل ووكٌل الوسٌط : 4ـ5

 ة قانونٌة فً العراق وفق القانون العراقًسنة وله اقام 25أـ  الٌقل عمره عن 

 ب ـ ٌتمتع باالهلٌة القانونٌة .

 ج ـ ان الٌكون قد جرى اعالن افالسه .

 ان الٌكون مدانا بجناٌة من محكمة جنائٌة مختصة.دـ 

 هـ ـ ان الٌكون مدانا بجرٌمة تتعلق بالؽش المالً من محكمة مختصة .

 ماٌعادلها . وـ ان ٌكون حاصال على شهادة جامعٌة او

 زـ لدٌه خبرة التقل عن خمسة سنوات على االقل فً االمور المالٌة والتجارٌة التً تعتبر مقبولة من قبل 

 السوق .   

 ح ـ ان ٌكون قد اجتاز دورة تدرٌبٌة نظمها السوق او االتحاد تؤهله لممارسة اعمال الوساطة .

 اخرى ٌرخصها السوق وبموافقة الهٌئة .ط ـ ان ٌمارس نشاط الوساطة فً العراق او فً اماكن 

 ي ـ ان ٌكون متفرؼا لممارسة مهنة الوساطة.

 ٌجب ان ٌكون الشخص المخول للعضو " المخول" شخصا طبٌعٌا : 5ـ5

 العراقً .سنة وله اقامة قانونٌة فً العراق وفق القانون  18أ ـ الٌقل عمره عن 
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 ب ـ ٌتمتع باالهلٌة القانونٌة .

 قد اجرى اعالن افالسه .ج ـ ان الٌكون 

 د ـ ؼٌر مرتكب لجناٌة .

 هـ ـ لم ٌرتكب جرما ٌتعلق بالؽش المالً او الشرؾ .

 او ماٌعادلها.وـ حاصل على شهادة الدراسة االعدادٌة 

 زـ لدٌه مؤهالت مناسبة مقبولة من قبل السوق .

 بموافقة الهٌئة .ح ـ ان ٌمارس نشاط الوساطة فً العراق او فً اماكن اخرى ٌرخصها السوق و

 ٌسمح فقط للممثل " وكٌل الوسٌط" الذي ٌأذن له العضو بادارة اعماله فً السوق او الشخص   6ـ5

 المخول الذي تحت مراقبة واشراؾ هذا الممثل ادارة االعمال بالنٌابة عن العضو فً السوق او    

 االعمال خارج السوق المتعلقة باعمال الوساطة لذلك العضو .  

 ٌجوز ان ٌساعد الممثل او الشخص اشخاص ؼٌر ممثلٌن او مخولٌن شرط ان تكون وظائفهم  1ـ6ـ5

 كمستخدمٌن فقط والٌتصرؾ وفق ارادته وٌكون مراقبا من قبل الممثل او الشخص المخول .       

  ٌتولى العضو المسؤولٌة عن ممثلٌه واالشخاص المخولٌن طبقا للقواعد التً ٌفرضها السوق 2ـ6ـ5

 الٌتمتع الممثل او الشخص باي امتٌازات ٌمنحها السوق لحٌن ابرام العضو الذي ٌمثلونه اتفاق  7ـ5 

 العضوٌة مع سوق العراق لالوراق المالٌة . وباتفاق العضوٌة هذا , ٌتعهد العضو بااللتزام       

 و الدائم وباقً القوانٌن باالنظمة الداخلٌة ةتعلٌمات السوق االخرى اضافة الى القانون المؤقت ا     

 العراقٌة وان ممثلٌه واالشخاص المخولٌن ومنتسبٌه االخرٌن ٌفعلون الشًء نفسه .    

 شروط العضوٌة 

 على الوسٌط ان ٌستوفً الشروط التالٌة كً ٌصبح عضوا فً السوق : 8ـ5

 ان تقبل عضوٌته فً السوق . 1ـ8ـ5

 بعضوٌة السوق وطبقا لقواعد السوق .ان ٌسدد كافة االشتراكات المتعلقة  2ـ8ـ5

 ان ٌتخذ اسما تجارٌا وٌعمل وفقا لذلك االسم . 3ـ8ـ5

 ان تقبل عضوٌته فً مركز االٌداع . 4ـ8ـ5

 ان ٌلتزم بتعلٌمات الهٌئة والسوق ومركز االٌداع المتعلقة بحدود التعامالت الٌومٌة وكفاٌة صافً  5ـ8ـ5
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 الوقائٌة وٌقرر السوق حدود تعامالت الوسٌط اعتمادا على تقٌٌم راس المال او باقً االجراءات        

 التزاماته , اضافة الى اشعار من مصرؾ مركز االٌداع بخصوص قدرة الوسٌط على االٌفاء ب      

 التسوٌة الى مركز االٌداع . وان اخفاق الوسٌط بالقٌام بتصحٌح حاالت العجز ٌؤدي الى حرمانه       

 فً السوق فً المستقبل الى حٌن قٌامه بتؽطٌة هذا العجز استنادا الى تعلٌمات السوق. من التداول     

 ان ٌحتفظ وٌمسك الدفاتر والسجالت والوثائق كما مبٌن فً قواعد السوق او الهٌئة . 6ـ8ـ5

 على العضو ان ٌتصرؾ نٌابة عن بائعً االوراق المالٌة ومشترٌها بافضل طرٌقة تتماشى مع  9ـ5

 ا النظام وباقً تعلٌمات السوق .هذ     

 الٌسمح للعضو القٌام فً بٌع االوراق المالٌة نٌابة عن الزبون مالم ٌتاكد بان للزبون مصلحة فً  10ـ5

 ملكٌتها واصبحت االن فً حوزة مركز االٌداع بعد ان قام السوق باحالتها الى سجل المقاصة       

 كز االٌداع .والتسوٌة , وفقا تعلٌمات السوق او مر    

 الٌسمح للعضو القٌام بعملٌة شراء االوراق المالٌة نٌابة عن الزبون مالم ٌتاكد بان الزبون لدٌه 11ـ5

 االموال الكافٌة لتسدٌدها , وفقا لتعلٌمات السوق او مركز االٌداع المتبعة .      

 ٌلتزم العضو بالقٌام بما ٌلً : 12ـ5

 تخص المستثمرٌن , اال اذا دعت الحاجة للكشؾ عنها قانونا.عدم افشاء المعلومات التً  1ـ12ـ5

 العمل بكل امانة ونزاهة ومراعاة مصالح الزبائن وقواعد السوق ومبادئ العمل التجاري . 2ـ12ـ5

 العمل لمصلحة العمالء والسٌما العمل على وضع مصلحة العمالء قبل مصلحته والحفاظ  3ـ12ـ5

 على حقوقهم .         

 االمتناع من االشتراك فً التعامالت الكاذبة والزائفة وكافة اشكال االحتٌال فً السوق وكذلك  4ـ12ـ5

 االبتعاد عن التصرفات والممارسات التً تعمل على تضلٌل وخداع المستثمرٌن او خلق انطباع          

 كاذب ومضلل عن السوق .        

 ال وحسابات الزبون مع اموال وحسابات العضو التعامل كمؤتمن على الزبون وعدم خلط امو 5ـ12ـ5

 او االخفاق فً الحفاظ على اموال الزبون .          

 على العضو ان ٌكشؾ للزبون عن كافة الرسوم والعموالت واالسعار المستوفاة منه . وللسوق ان  13ـ5

 ٌفرض قواعد تتعلق بالحد االعلى لمعدل العمولة والرسم اضافة الى متطلبات الكشؾ والتً ٌجب      
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 ان ٌصادق علٌها من قبل الهٌئة .     

 الخاص حسب تعلٌمات ٌصدرها السوق وللوسٌط المجاز حق التعامل باالوراق المالٌة لحسابه  14ـ5

 تصادق علٌها الهٌئة .       

 ا النظام لٌنسجم ونصوص قانون االوراق المالٌة الجدٌد ذات العالقة ,1من ه 5البند  ٌتم تعدٌل 15ـ5

 ٌوما من تارٌخ نفاذ القانون الجدٌد الذي ٌنص على عضوٌة السوق وترخٌص وتنظٌم 180وخالل       

  الوسطاء والمضاربٌن واالشخاص المرتبطٌن بالوسطاء والمضاربٌن , وذلك االاذا قامت الهٌئة     

 بتمدٌد ذلك الموعد .    

 مجلس المحافظٌن ـ 6

 من قبل تسعة اعضاء لمجلس المحافظٌن من المؤهلٌن لهذا العمل من ذوي الخبرة ٌدار السوق  1ـ6

 .واالختصاص       

 ٌكون اعضاء المجلس من االشخاص الطبٌعٌن , على ان ٌتشكل المجلس من االتً: 2ـ6

 ان تقوم لجنة الترشٌح بترشٌح شخص او اكثر لهذا المنصب على  : رئيس مجلس المحافظين 1ـ2ـ6

 -:ٌكون  على ان        

 أـ ؼٌر مرتبط بوظٌفة حكومٌة وٌتفرغ لمنصبه.

ٌجب ان ٌكون مستقال عن اعضاء السوق او ٌتعهد باالستقاللٌة اذا فاز باالنتخابات بهذا ب ـ 

 المنصب قبل تشكٌل المجلس .

 ( سنة .15المجاالت المالٌة او القانونٌة او االستثمار التقل عن )ت ـ ان ٌكون لدٌه خبرة فً 

 ( سنة .40ث ـ ان الٌقل عمره عن )

              والذي تتم المصادقة على تعٌٌنه من قبل هٌئة االوراق المالٌة وبعد التشاور  :المدير المفوض  2ـ2ـ6

 . ون متفرغ وبداوم كامل مع  مجلس المحافظٌن وان ٌك                             

  على ان ٌكون ممثال عن الشركات المدرجة التً ٌترشح من بٌنها شخص او اكثر     : محافظ  3ـ2ـ6

 تختاره الشركات المدرجة فً السوق .                    

 على ان ٌكون احد اعضاء مجلس ادارة اتحاد وسطاء اوراق المال فً العراق على ان  :محافظ  4ـ2ـ6

 ٌسمً االتحاد مرشح واحد او اكثر ٌتم انتخاب واحد منهم من قبل الهٌئة العامة لالتحاد .                 
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 ٌمثل الشركات االعضاء على ان تقوم لجنة الترشٌح باقتراح مرشح او اكثر لهذا  :محافظ  5ـ2ـ6

 الؽرض على ان ٌكون :                  

 ً مجال الوساطة التقل خمسة سنوات ومخول تداول الٌقل عن أ ـ ان تكون له خبرة عملٌة ف  

 سنتٌن .

 ب ـ لم ٌصدر قرار باٌقافه عن العمل فً السوق لسنة سابقة للترشٌح .

 على ان ٌحافظوا على " استقاللٌتهم عن السوق  : اربعة محافظين مستقلين ممن لديهم الكفاءة 6ـ2ـ6

 عن اي من اطرافه " وتقوم لجنة الترشٌح باقتراح اربعة مرشحٌن او اكثر لهذا الؽرض  او          

 ممن لدٌهم خبرة فً االمور القانونٌة والمحاسبٌة واالستثمار على ان ٌكون احدهم متمتعا           

 بالخبرة الالزمة بقضاٌا تكنولوجٌا المعلومات .         

6-2-7  

 اثناء انعقاد الجلسة االولى عن طرٌق التصوٌت لٌحل محل   اختٌار نائب لرئٌس المجلس

 الرئٌس عند ؼٌابه على ان ٌكون من االعضاء المستقلٌن .

  فً حالة انتهاء خدمات رئٌس المجلس ٌتولى نائبه الرئاسة وكالة لما تبقى من عمر المجلس اذا

ا كانت الفترة اكثر كانت اقل من ثالثة اشهر وٌتمتع بكافة صالحٌات رئٌس المجلس ، اما اذ

 فٌصار الى تنظٌم انتخابات جدٌدة لهذا المنصب .

  فً حالة انتهاء خدمات اي عضو من اعضاء المجلس ٌصار الى دعوة الهٌئة العامة النتخاب

بدالء لالعضاء اللذٌن انتهت خدماتهم اذا كان االنتهاء قبل مدة تزٌد عن ثالثة اشهر من عمر 

 المجلس .

 فً المحافظ الشروط التالٌة :ٌجب ان تتوفر  3ـ6

 ان ٌكون متمتعا باالهلٌة القانونٌة بشكل كامل. 1ـ3ـ6

 مالً او ان الٌكون قد ارتكب جرٌمة او جناٌة مخلة بالشرؾ او متعلقة بخٌانة االمانة او باحتٌال  2ـ3ـ6

 خلة بالشرؾ تالعب او جرٌمة خبراء السوق , وان الٌكون معرضا الي عقوبة تأدٌبٌة السباب م        

 او االمانة او احتٌال مالً او التالعب بالسوق او جرٌمة خبراء السوق , وان الٌكون ممن انهٌت       

 خدماته السباب مخلة بالشرؾ او باالمانه . وللمجلس الحق بتنفٌذ القواعد التً ٌجدها مناسبة       
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 ار المجلس المتعلق بهذا الشرط وااللتزاملتثبٌت هذا الشرط . ؼٌر انه الٌجوز االعتراض على قر     

 بقواعد الهٌئة , على ان ٌكون قرار الهٌئة بهذا الشان قطعٌا .    

 . ( سنة35)ان الٌقل عمره عن  3ـ3ـ6

 ان ٌكون حاصال على شهادة جامعٌة اولٌة كحد ادنى . 4ـ3ـ6

 ٌكون للمحافظٌن ذات الحقوق والواجبات وااللتزامات والمسؤولٌات كأعضاء مجلس ادارة الشركة  4ـ6

 المساهمة بموجب قانون الشركات العراقً . باستثناء مكافئة المحافظٌن التً تحدد من قبل مجلس     

 المحافظٌن واعالم الهٌئة العامة بذلك .   

 او شركةعلى المحافظٌن تزوٌد الهٌئة بقائمة االوراق المالٌة التً ٌملكونها فً اي شركة مدرجة  1ـ4ـ6

 بطرٌقها الى االدراج اضافة الى التؽٌرات التً طرأت علٌها خالل مدة وظٌفته كمحافظ .         

 ى شرائها او انوالٌجوز للمحافظ ببٌع االسهم فً شركة مدرجة اال بعد مضً ستة اشهر عل       

 ٌشتري اسهما فً شركة مدرجة االبعد مضً مدة ستة اشهر على بٌعها .      

 على المحافظ ان ٌصرح للهٌئة فٌما اذا كان مستقال عن السوق , وفً حالة المحافظ المستقل ما  2ـ4ـ6

 مفصلة اذا كان مستقال اٌضا عن اي عضو او شركة مدرجة فً السوق , وان ٌعطً معلومات         

 عن اي صالت قربى او عالقات قد تحول دون استقالله باالضافة الى اي تؽٌرات على ذلك        

 الحال قد تطرأ خالل تولٌه منصب محافظ وذلك خالل مدة اسبوع واحد من تارٌخ حدوث اي        

 تؽٌٌر .      

 او ٌمكن ان ٌكون له الٌجوز الي محافظ ان ٌساهم فً اتخاذ اي قرار حٌث ٌكون هنال  3ـ4ـ6

 " تعارض للمصالح " وفً هذه الحالة  علٌه ان ٌؽادر االجتماع وان الٌتدخل فً عملٌة التصوٌت        

 فً مثل هذا القرار , على انه ٌجوز ان ٌحسب ذلك المحافظ لؽاٌات نصاب حضور المحافظٌن .      

 ة بالسوق وان الٌقوموا بنقل تلك المعلومات على المحافظٌن االحتفاظ بالمعلومات السرٌة المتعلق 4ـ4ـ6

 الى شركائهم او لمصلحة طرؾ اخر .       

 علٌها لصالح شركائهم او لطرؾ  على المحافظٌن االمتناع عن استؽالل اي معلومات ٌحصلون 5ـ4ـ6

 اخر بحكم كونهم اعضاء فً المجلس .        

 حد اعضاءه او من بٌن مالك السوق االقدم حٌث لمجلس المحافظٌن تعٌٌن مقررا للمجلس من بٌن ا 5ـ6
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 ٌتولً مسؤولٌة عن اعداد محاضر كل اجتماع ٌعقده المجلس وبضمنها عملٌة االصوات سواء عن     

 عن طرٌق البرٌد االلكترونً او بشكل شخصً ونتائج تلك العملٌة . وعلى المقرر ان ٌقوم بتعمٌم    

 بق على المحافظٌن كافة اضافة الى جدول االجتماع القادم , كل ما جاء فً محضر االجتماع السا   

 وبموعد الٌزٌد عن اربعة اٌام قبل انعقاد اجتماع المجلس .   

 ,ا .7ٌكون المقرر موظفا مسؤوال فً السوق على ان ٌلبً شروط المؤهالت المذكورة فً القسم  1ـ5ـ6

 على المقرر تدوٌن كل ماجاء فً محضر االجتماع فً سجل لهذا الؽرض . وللمحافظ الذي  2ـ5ـ6

 ٌعتقد بان محاضر االجتماع لم تعبر بشكل دقٌق عما طرح من مواضٌع للنقاش او كذلك عملٌة         

 ذا فً االجتماع السابق وتدوٌن اعتراضه فً السجل الخاص المعد لهالتصوٌت التً جرت        

 الؽرض وله اٌضا ان ٌطرح االمر فً اجتماع المجلس التالً . وٌجب ان تتاح محاضر االجتماع        

 الي محافظ او للهٌئة لؽرض التفتٌش عند الطلب .      

 ٌقوم مجلس المحافظٌن بما ٌلً : 6ـ6

 رسم السٌاسة العامة واالطار التنظٌمً للسوق حٌث تخضع لمصادقة الهٌئة . 1ـ6ـ6

 اعداد قواعد للسوق وتقدٌمها للهٌئة للمصادقة علٌها. 2ـ6ـ6

 اعداد قواعد اخرى تخص عملٌة التداول فً االوراق المالٌة وتقدٌمها للهٌئة للمصادقة علٌها . 3ـ6ـ6

 تطبٌق ماٌستلزم من قواعد مالٌة وادارٌة وحسابٌة لؽرض تنظٌم عمل السوق . 4ـ6ـ6

 راء المصادقة او عدم المصادقة وطبقا للشروط , على طلبات قبول القٌام بعملٌة المراجعة واج 5ـ6ـ6

 االوراق المالٌة لؽرض التداول فً السوق ومنها اتخاذ اجراءات رفض قبول االوراق فً عملٌة        

 التداول داخل السوق على ان ٌتم تقدٌمها للهٌئة للمصادقة علٌها .      

 المصادقة وطبقا للشروط على طلبات االشخاص للحصول على القٌام بعملٌة المصادقة او عدم  6ـ6ـ6

 العضوٌة بما فً ذلك اتخاذ اجراءات الؽاء العضوٌة او تعلٌقها على ان ٌتم تقدٌم هذه االجراءات         

 الى الهٌئة للمصادقة علٌها .      

 للسوق والمرفقة مع تقرٌر القٌام بعملٌة التدقٌق والمصادقة على المٌزانٌة والحسابات الختامٌة  7ــ6ـ6

 مراقب الحسابات المستقل على ان تقدم الى الهٌئة والهٌئة العامة .        
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 القٌام بعملٌة اختٌار واستبدال مراقب حسابات السوق المستقل على ان ٌتم تبلٌػ الهٌئة خالل فترة  8ـ6ـ6

 سبعة اٌام تقوٌمٌة عن اسباب اتخاذ هذا القرار .        

 المثٌرة للجدل استنادا الى تخاذ ماٌلزم من اجراءات بشان العملٌات او النشاطات المشبوهة وا 9ـ6ـ6

 القانون المؤقت او الدائم وهذا النظام وباقً قواعد السوق والهٌئة .       

 القٌام بمراقبة كافة نشاطات السوق والعمل على اٌقافها اذا تطلب االمر لحماٌة المستثمرٌن  10ـ6ـ6

 وكذلك القٌام بمنع تداول االوراق المالٌة لفترة التزٌد على خمسة اٌام عمل , او اي فترة تزٌد           

 على ذلك بموافقة الهٌئة .        

 التزٌد عن عشرة اٌام عمل  اٌقاؾ تداول اسهم شركة ما لؽرض حماٌة المستثمرٌن ولمدة 11ـ6ـ6

 ذلك .وبموافقة الهٌئة لما زاد على           

 فحص وتفتٌش سجالت وبٌانات ودفاتر واعمال االعضاء والطلب من االعضاء ابراز وثائق  12ـ6ـ6

  او شهود تحت تصرفهم للتحقٌق او اصدار حكم انضباطً او قضاٌا تحكٌمٌة اخرى .         

 الرسمٌة ومنهاالمشاركة فً اجراءات االنضباط الداخلً بالقضاٌا ذات الطبٌعة الرسمٌة وؼٌر  13ـ6ـ6

 فرض الؽرامات والتعلٌق واستنادا الى قواعد السوق والهٌئة والقانون المؤقت او الدائمً.         

 للمحافظ او اعضاء اللجنة التنفٌذٌة من ؼٌر اعضاء السوق فً التمتع بكافة امتٌازات االعضاء فً   7ـ6

 السوق عدا حق اجراء عملٌات التداول.                

 لمجلس المحافظٌن ان ٌصدر قواعد خاضعة لمصادقة الهٌئة والمتعلقة باعفاء المحافظ من عضوٌة  8ـ6

 مجلس المحافظٌن .     

 للرئٌس او للجنة من مجلس المحافظٌن او المدٌر لمجلس المحافظٌن الحق بتفوٌض صالحٌة اخرى  9ـ6

 حاجة شرٌطة ان ٌكون التفوٌض المفوض او مدراء االقسام او مدراء السوق االخرٌن وحسب ال     

 موجودا فً قواعد السوق . وعلى المجلس وكافة مدراء السوق ان ٌبذلوا مابوسعهم لمصلحة السوق     

 واعضائه والشركات المدرجة وجهود المستثمرٌن وان ٌسعوا لتحقٌق اهداؾ واحكام القانون الدائمً    

 والمؤقت والنظام الداخلً .  
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 حافظٌن تشكٌل لجان من بٌن اعضائه مع او بدون اعضاء اضافٌٌن من ؼٌر لمجلس الم  10ـ6

 المحافظٌن لتلبٌة احتٌاجات السوق على ان تحدد قواعد السوق عمل هذه اللجان والتً ٌجب ان       

 ٌكون لكل لجنة نظام داخلً خاص بها ٌتماشى مع هذا النظام الداخلً للسوق.     

 ول الرئٌس او المدٌر المفوض او مدراء االقسام او مسؤول االدارة لمجلس المحافظٌن ان ٌخ 11ـ6

 السوق القٌام باحدى المهام الواردة اعاله وبتفوٌض خطً.      

 

 انهاء خدمات عضو مجلس المحافظٌن .

 12ـ6

 قبل انتهاء مدة عضوٌته بموجب تعلٌمات الهٌئة اذا ادٌن بارتكاب عمل أ ـ للهٌئة ان تعزل اي محافظ 

مخالؾ لقانون االوراق المالٌة او اي قانون اخر عدا المخالفات الصؽٌرة او العجز البدنً الذي ٌحول  

 دون اتمام الواجبات او العجز الخطٌر .

 ب ـ تنتهً خدمات رئٌس او اعضاء المجلس بقرار من المجلس فً الحاالت االتٌة :

 ر او وكٌل وزٌر او مدٌر عام فً اي جهة ـ اذا شؽل منصبا وزارٌا او اي وظٌفة رسمٌة بمستوى وز1ٌ

 حكومٌة .   

 ـ اذا تؽٌب عن حضور ثالث جلسات متتالٌة بدون عذر مشروع ٌقبله المجلس , او ستة جلسات مهما 2

 كانت االسباب .   

 ـ اذا فقد اهلٌته القانونٌة او اصبح ؼٌر قادر على العمل .3

 ـ اذا استقال.4

 جنحة مخلة بالشرؾ .ـ اذا حكم علٌه بجناٌة او 5

 ـ اذا اعلن افالسه .6

 ـ اذا فقد اي شرط من شروط عضوٌته .7

 ج ـ ٌجوز عزل المحافظ , وذلك بموافقة ثلثً اعضاء السوق التً ٌتم االدالء بها فً اجتماع ؼٌر عادي 

 للهٌئة العامة منعقد حسب االصول .    
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 اجتماعات مجلس المحافظٌن 

 ن ٌدعو الجتماع مجلس المحافظٌن اعتٌادٌا اثنا عشر مرة سنوٌا على االقل.على رئٌس المجلس ا 13ـ6

 وعند عدم حضور هذه االجتماعات ستة مرات على االقل سنوٌا فان ذلك ٌشكل خطرا كبٌرا         

 وبناءا على طلب تحرٌري لثالثة محافظٌن او اكثر فان لرئٌس المجلس ان  13ـ6استنادا الى البند       

 ٌدعو لجلسة استثنائٌة فً ؼضون اسبوع واحد من رفع ذلك الطلب شرٌطة ان ٌبٌن الطلب القضاٌا      

 التً تناقش فً االجتماع . ولؽاٌات اي اجتماع لمجلس المحافظٌن او اي اجراء مسموح اتخاذه دون      

 االجتماع او القرار , اجتماع , ٌستلزم توافر نصاب ٌتكون من المحافظٌن الخمسة المشاركٌن فً      

 على انه اذا كان عدد المحافظٌن العاملٌن فً ذلك الوقت اقل من تسعة فان النصاب ٌعتبر متحققا      

 باؼلبٌة المحافظٌن العاملٌن فً ذلك الوقت .     

 على رئٌس المجلس ان ٌبلػ كافة المحافظٌن او اي منهم اما شخصٌا او عبر الهاتؾ او البرٌد  14ـ6

 االلكترونً عند حاجته للحضور.     

 ٌؤمن اتصال عبر البرٌد االلكترونً فً جمٌع االوقات مع رئٌس المجلس على كل محافظ ان  1ـ14ـ6

 والمحافظٌن االخرٌن والمدٌر المفوض.          

فً حالة عدم تمكن احد المحافظٌن من حضور االجتماع شخصٌا ، للرئٌس السماح له بالمشاركة  2ـ14ـ6

االجتماع عبر الهاتؾ الخاص )لفترة محدودة ال تتجاوز اجتماعٌن متتالٌٌن وال تزٌد عن ثالث  فً

اجتماعات خالل الدورة االنتخابٌة ( سامحا فً الوقت نفسه لجمٌع االشخاص المشاركٌن فً االجتماع 

 الن ٌصؽً بعضهم لبعض فً الوقت نفسه . وفً هذع الحال ٌمكن للمحافظ ان ٌدلً بصوته حول

 14-6قضٌة ما بأستخدام الهاتؾ الخاص باالجتماع وسٌشكل ذلك حضورا شخصٌا الؼراض القسم 

 على ان ٌوثق ذلك الحقا .

 فً حالة عدم تمكن المحافظٌن من حضور االجتماع شخصٌا , ٌكون للرئٌس ان ٌسمح  3ـ14ـ6

 جمٌع االشخاص المشاركٌن بالمشاركة فً االجتماع عبر الهاتؾ الخاص سامحا فً الوقت نفسه ل          

 فً االجتماع الن ٌصؽً بعضهم لبعض فً الوقت نفسه . وفً هذه الحال ٌمكن للمحافظ ان ٌدلً          

 بصوته حول قضٌة ما باستخدام الهاتؾ الخاص باالجتتماع وسٌشكل ذلك حضورا شخصٌا        

 على ان ٌوثق ذلك الحقا" . 14ـ6الؼراض القسم       
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 ٌتصرؾ المحافظون كاعضاء مجلس محافظٌن فقط ولن ٌكون للمحافظ بحد ذاته صالحٌات  4ـ 14ـ6

 مناطة به عدا الرئٌس ااو من ٌنوب عنه اواللجنة التابعة للمجلس استنادا الى هذه االنظمة وباقً           

 قواعد السوق االخرى.        

 مرتبطة بشطب اوال محافظٌن , عدا تلك تتطلب قرارات المجلس موافقة اؼلبٌة اعضاء مجلس ال 15ـ6

المجلس . وفً حالة تحفظ اي من    قبول اجازة عضو جدٌد اذا ٌتطلب ذلك موافقة ثلثً اعضاء

 اعضاء المجلس على اي قرار ، ٌعرض ذلك القرار على مجلس الهٌئة مع تحفظ العضو المخالؾ.

 المجلس بدون حق التصوٌت .لرئٌس المجلس الحق فً دعوة اي شخص لحضور اجتماع  16ـ6

 المدٌر المفوض ـ 7

 ٌجري اختٌار المدٌر المفوض للسوق من بٌن خبراء كفوئٌٌن فً المجاالت المالٌة واالقتصادٌة وان  1ـ7

 تجتمع فٌه الشروط :     

 ٌتمتع باالهلٌة القانونٌة . 1ـ1ـ7

 حاصل على شهادة جامعٌة اولٌة كحد ادنى فً مجال االقتصاد او العلوم المالٌة ولدٌه خبرة فً  2ـ1ـ7

 المجاالت االقتصادٌة والمالٌة وان ٌكون متفرغ لهذا العمل .       

 ؼٌر مدان بارتكاب جناٌة او جرٌمة مخلة بالشرؾ او خٌانة االمانة او باحتٌال مالً او تالعب او 3ـ1ــ7

 جرٌمة خبراء السوق وان الٌكون خاضع لعقوبة انضباطٌة بسبب اخالله بالشرؾ او خٌانة االمانة         

 او باحتٌال مالً او تالعب او جرٌمة خبراء السوق وان التكون خدمته انتهت او توقفت صلته باي       

مالئمة لتطبٌق هذا الشروط منصب او عمل لتلك االسباب . وللمجلس الحق بتنفٌذ القواعد التً ٌجدها     

 هذا القرار قطعٌا .وقراره المتعلق لهذا الشرط امتثاال لهذه القواعد وسٌكون 

ٌتم تعٌٌن المدٌر المفوض من قبل المجلس المحافظٌن وبالتالً ٌكون مسؤوال امام المجلس عن  2ـ7

 االمور التالٌة :

 وق .ٌتولى كافة االمور االدارٌة والمالٌة والفنٌة للس 1ـ2ـ7

 ٌشرؾ على تنفٌذ قانون االوراق المالٌة وتعلٌمات وقواعد الهٌئة والسوق. 2ـ2ـ7

 تنفٌذ تعلٌمات وقرارات مجلس المحافظٌن . 3ـ2ـ7

 اتخاذ االجراءات الضرورٌة للحفاظ على النظام اثناء جلسات التداول ومنها منع االشخاص من  4ـ2ـ7

 ٌؤثر على التعامل المنتظم فٌه.دخول القاعة اذا وجد بان حضورهم قد        
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 اٌقاؾ او الؽاء او تعدٌل اٌة تداوالت تشكل انتهاكا للقانون او لقواعد الهٌئة او السوق على ان  5ـ2ـ7

 ٌفصح عن ذلك بتقرٌر مفصل الى مجلس المحافظٌن وبدوره ٌعلم الهٌئة بذلك واالفصاح عنها فً        

 لوحة االعالنات .     

 الوثائق والمراسالت الالزمة الدارة عمل السوق . توقٌع كل 6ـ2ـ7

 تعٌٌن المالك الوظٌفً للسوق طبقا لتعلٌمات المجلس. 7ـ2ـ7

 االشراؾ على موظفً السوق ومالكه والتاكد من االدارة السلٌمة للسوق. 8ـ2ـ7

 ثٌن من شهر اعداد مشروع الموازنة للسنة المالٌة المقبلة ورفعها الى مجلس المحافظٌن قبل الثال 9ـ2ـ7

 تشرٌن الثانً لكل سنة.       

 عرض الحسابات الشهرٌة على مجلس المحافظٌن . 10ـ2ـ7

 عرض الحسابات الختامٌة للسنة المالٌة السابقة المصجقة من مراقب الحسابات على مجلس  11ـ2ـ7

 المحافظٌن قبل نهاٌة شهر اذار من السنة التالٌة .          

 لسلطات والمهام الموكلة الٌه من المجلس .ممارسة باقً ا 12ـ2ـ7

 تزوٌد الهٌئة بنسخ من قرارات الهٌئة العامة ومجلس المحافظٌن . 13ـ2ـ7

ٌحق للمدٌر المفوض ان ٌفوض بعض من صالحٌاته الي موظفً السوق شرٌطة ان تكون محددة  3ـ7

 وتحرٌرٌة وعلى ان ٌجري اعالم المجلس بذلك .

المفوض شاؼرا فللمجلس الحق  بتعٌٌن اي من موظفً السوق لتولً حٌن ٌكون منصب المدٌر  4ـ7

 سلطات المدٌر المفوض مؤقتا لحٌن تعٌٌن مدٌر جدٌد منتخب من قبل المجلس .

 على المدٌر المفوض ان ٌسعى الى تحقٌق مصلحة السوق وخاصة : 5ـ7

اٌة شركة مدرجة او فً  التصرٌح للمجلس والهٌئة بحٌازة اٌة اوراق مالٌة مملوكة من قبله فً 1ـ5ـ7

شركة فً طرٌق االدراج وكذلك التؽٌرات التً طرات علٌها خالل فترة عمله كمدٌر مفوض . 

والٌحق للمدٌر المفوض بٌع وشراء اسهم الشركات المدرجة فً ؼضون ستة اشهر من بٌعها او 

 شراؤها .

التً   الت القرابة والعالقات تقدٌم معلومات مفصلة الى المجلس او الهٌئة حول تفاصٌل كافة ص 2ـ5ـ7

 تحرمه من ان ٌكون " مستقال عن السوق او اي من اعضائه " اضافة الى التؽٌرات التً طرات علٌها

 خالل فترة خدمته كمدٌر مفوض وذلك فً ؼضون اسبوع واحد من تلك التؽٌرات .   
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 له فٌه " تعارض للمصالح" الٌحق للمدٌر المفوض اتخاذ اي اجراء او التدخل فً اي قرار ٌكون  3ـ5ـ7

 وعلى المدٌر المفوض احالة االمر الى المجلس التخاذ القرار الالزم .       

 على المدٌر المفوض ان ٌحافظ على خصوصٌة المعلومات السرٌة والمتعلقة بالسوق . وعدم نقلها  4ـ5ـ7

 الى اي جهة اخرى .       

 ل اي معلومات حصل علٌها من طبٌعة عمله ولصالح على المدٌر المفوض ان ٌمتنع عن استؽال 5ـ5ـ7

 جهة اخرى .        

 ٌتحمل المدٌر المفوض المسؤولٌة امام السوق عن االهمال الخطٌر او االنتهاك المتعمد لقانون او  6ـ5ـ7

 تعلٌمات السوق او الهٌئة .       

مع اي عضو من اعضاء  ٌمنع المدٌر المفوض من ان ٌكون حامال السهم اي عضو او شرٌكا 7ـ5ـ7

 السوق .

 

 اللجنة التنفٌذٌة

لجنة تنفٌذٌة تتالؾ على االقل من االعضاء التالٌٌن : رئٌس المجلس والمدٌر المفوض للسوق  6ـ7

طبقا لما هو مذكور فً ورؤساء كافة اللجان القائمة فً السوق واحد المحافظٌن المستقلٌن المنتخب 

التنفٌذٌة المشورة للمدٌر المفوض بخصوص ادارته العمال السوق . تقدٌم تقدم اللجنة  6ـ2ـ6القسم 

نسخ الوثائق او التقارٌر المعدة والمستلمة من قبل اللجنة التنفٌذٌة الى المجلس . وللسوق ان ٌصدر 

 تعلٌمات تتضمن النظام الداخلً للجنة التنفٌذٌة .

 

 ـ مصادرتموٌل السوق8

 : تتأتى موارد السوق مما ٌلً 1ـ8

 الرسوم التً تدفعها الشركات لقبول ادراج اوراقها المالٌة واستمرار تداولها فً السوق. 1ـ1ـ8

الرسوم  التً ٌدفعها االعضاء وتشمل على سبٌل المثال , رسم العضوٌة والمستحقات ورسوم اي  2ـ1ـ8

 ممثل او مخول .

 العموالت المعتمدة على حجم التداول الذي ٌجري فً السوق . 3ـ1ـ8

 الؽرامات التً ٌفرضها السوق على االشخاص الخاضعٌن الحكامه الذٌن ٌنتهكون القانون المؤقت  4ـ1ـ8

 او الدائم او ٌخالفون تعلٌمات الهٌئة او الهٌئة العامة.         
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 االٌرادات المستحصلة من بٌع البٌانات واالحصائٌات والمنشورات المتعلقة بالتعامل بموجب  5ـ1ـ8

 اعد الهٌئة التً تضمن نشر المعلومات االساسٌة عن السوق.قو        

 التبرعات والقروض المقدمة الى السوق والخاضعة لتعلٌمات الهٌئة والسوق . 6ـ1ـ8

 االٌرادات المستحصلة من استثمار ارصدة السوق . 7ـ1ـ8

 تالئمة مع القوانٌن باقً مصادر االٌرادات التً ٌجٌزها المجلس والتً تخضع لمصادقة الهٌئة والم 8ـ1ـ8

 ذات الصلة ومنها االوامر الصادرة من سلطة تنفٌذٌة رسمٌة .       

 للمجلس ان ٌتصرؾ بتنظٌم هذه الرسوم المبٌنة انفا , اضافة الى العموالت واالجور لقاء الخدمات  2ـ8

احتٌاجات  المقدمة من السوق والتً تخضع لمصادقة واقرار الهٌئة على ان توخذ بنظر االعتبار    

 استمرارٌة عمل وتطوٌر السوق , مع تجنب التراكم ؼٌر المبرر للفائض المالً استنادا الى مبدأ 

 المٌزانٌة المتوازنة.    

تخضع الحسابات الختامٌة والتقرٌر السنوي للسوق لمصادقة المجلس على ان ترفع بعد ذلك الى  3ـ8

روحة امام الهٌئة العامة وكذلك ٌرفع الى الهٌئة الهٌئة حال انجازها بصرؾ النظر عما اذا كانت مط

 اي تعدٌل ٌطرأ على الحسابات الختامٌة او التقرٌر السنوي .

 تبدأ السنة المالٌة للسوق فً االول من شهر كانو الثانً من كل عام على ان تنتهً فً الٌوم االخٌر  4ـ8

 من كانون االول .    

 

 ـ عملٌات السوق والرقابة  9

تعتبر الهٌئة الجهة المشرفة قانونا . واضافة الى الصالحٌات االخرى الممنوحة لها بموجب القانون  1ـ9

المؤقت فان لها الحق باعادة النظر فً االجراءات والمصادقة علٌها او رفضها اذا لزم االمر , وبناء 

النظام الداخلً او قواعد على اشعار او منح فرصة لتقدٌم تبرٌر او اضافة تكمٌلٌة او عملٌة الؽاء لهذا 

السوق االخرى او الطلب من السوق االحتفاظ ببعض الدفاتر والسجالت اضافة الى القٌام بتفتٌش 

عملٌات التداول فً السوق وكذلك القٌام بتعلٌق او الؽاء تراخٌص السوق للعمل او فرض عقوبات عند 

او اي من قواعد السوق او الهٌئة التً اخفاق السوق فً تنفٌذ احكام قانون االوراق المالٌة المؤقت 

 تتولى المسؤولٌة عنها وذلك بعد تقدٌم اشعار بذلك ومنح فرصة لسماع التبرٌرات المقدمة .

 قواعد لجنة االنضباط 

فضال عن االحكام ذات الصلةالواردة فً هذا النظام الداخلً ٌستلزم من كافة المحافظٌن والمدٌر  2ـ9

ٌٌن والعاملٌن فً السوق الموافقة والتوقٌع على قواعد السلوك المهنً المفوض والمسؤولٌن االدار

التً تشمل على سبٌل المثال , الكشؾ الكامل عن كافة التعامالت المالٌة لهؤالء االفراد للتاكد من عدم 

 وجود تعارض المصالح .
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 مركز االٌداع ـ المقاصة والتسوٌة  ـ10

 ل السوق لحٌن اتخاذ الهٌئة قرارا بتحوٌله الى كٌان مستقل ٌكون مركز االٌداع قسما خاصا داخ 1ـ10

مالٌا وادارٌا , على ان ٌكون مفتوحا الشتراك اي عضو فً السوق وان ٌدار وٌعمل وفقا للشروط       

 التً ٌحددها مدٌر المركز بقواعد تكون خاضعة للسوق ومجلس المحافظٌن والهٌئة . وٌهدؾ الى :

 لسلٌمة والفعالة للتعامالت المستندٌة وفقا لشروط تلك التعامالت .تعزٌز التسوٌة ا 1ـ1ـ10

 تعزٌز الوصول الحر والنزٌه الى خدمات المقاصة والتسوٌة بما فً ذلك تقدٌم وسائل عادلة  2ـ1ـ10

 لالشخاص ؼٌر االعضاء للوصول الى خدمات المقاصة والتسوٌة حٌث ان اسهمهم او نشاطاتهم          

 تساعد من خالل مساهماتهم المباشرة فً عملٌة دعم نشاط السوق او ممكن تكون لدٌهم القدرة عبر        

 احد االعضاء .     

 فان جمٌع التعامالت باالسهم التً تجري فً السوق تتطلب  6,10فً القسم باستثناء ماورد   2ـ10

 الخضوع لعملٌة المقاصة والتسوٌة عبر التسهٌالت المقدمة من مركز االٌداع على اساس القٌد       

 الدفتري . وحالما تودع االوراق المالٌة فً مركز االٌداع , الٌجوز سحبها ثانٌة اونقلها فٌما بعد      

 االسهم وفقا للقانون المؤقت .بشكلها المادي على ان تزود قواعد مركز االٌداع بدلٌل اثبات ملكٌة     

 وٌجوز للهٌئة تبنً قواعد تخص وجوب االٌداع فً المركز وشمولها بالقٌد الدفتري بالنسبة السهم    

 اخرى ؼٌر مقبولة فً عملٌة التداول فً السوق ولكنها كانت قد طرحت .  

 نؾ االسهم المدرجة تقٌد كافة االسهم المطروحة امام الجمهور من شركة مدرجة ومن نفس ص 1ـ2ـ10

 سابقا للتداول فً السوق فً استمارة القٌد الدفتري كاملة دون شهادات ضمان مادٌة.          

 تكون التعامالت باالسهم التً اجرٌت علٌها عملٌة المقاصة والتسوٌة من خالل التسهٌالت  2ـ2ـ10

 لفرضٌة الحسم. المقدمة من مركز االٌداع على اساس القٌد الدفتري مؤهلة         

 الى استمارةالتعتبر االسهم المسجلة فً مركز االٌداع باسماء المساهمٌن لؽرض الملكٌة او النقل  3ـ10

 القٌد الدفتري بانها من ضمن ملكٌة المركز او السوق او خاضعة لمطالب دائنٌهم .      

 ره الجهة المركزٌة والحافظة التخضع المستحقات والموجودات التً فً حوزة مركز االٌداع باعتبا 4ـ10

 لصندوق الضمان الخاص بعملٌة التسوٌة او التعامالت التً فً طرٌقها للتسوٌة وعملٌات النقل ,       

 الى مطالب طرؾ ثالث التً تعٌق عملٌة اجراء التسوٌة .      
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 لحصول على لؽرض تسوٌة التعامالت او عملٌة النقل بعد ا لمركزاالٌداع تاسٌس صندوق ضمان 5ـ10

 مصادقة مجلس المحافظٌن والهٌئة على ان الٌكون هذا الصندوق متاحا الي استعمال اخرمن قبل       

المطالب الخاضعة لقواعد االشتراك فً المركز او السوق او ان ٌكون خاضعا لمطالب دائنٌهم عدا     

 هذا الصندوق او احكام التسوٌة لتلك القواعد.

 شهادات االسهم الورقٌة بشكل مؤقت لؽرض اجراء المقاصة والتسوٌة على ان تتمٌجوز استخدام  6ـ10

 صٌاؼة هذا االجراء المؤقت بالتشاور مع الهٌئة وان ٌنتهً هذا االستثناء المتعلق بالمستلزمات       

 المطلوبة الجراء المقاصة والتسوٌة بعد االتفاق مع الهٌئة .     

 

 ولجنة االنضباطالقواعد االنضباطٌة ـ 11

للسوق ان ٌؤسس لجنة االنضباط والتً تتمتع بصالحٌة اتخاذ القرارات الملزمة لالعضاء  1ـ11

والشركات المدرجة بخصوص مخالفات القانون وقواعد السوق او الهٌئة المطبقة على نشاطات 

 العضو فً السوق او امتثال الشركة المدرجة مع التزامات قبول التداول .

شكل لجنة االنضباط من ثالثة اعضاء ٌرأسها عضو المجلس ممثل الشركات المساهمة تت 1ـ1ـ11

المدرجة واثنٌن من االعضاء المختصٌن بالقانون على ان ٌكونوا ملمٌن بقطاع االوراق المالٌة 

 . ومن ؼٌر المنتسبٌن

 الت التالٌة ٌكون المدٌر االداري بمثابة موظؾ مسؤول فً السوق على ان تجتمع فٌه المؤه 2ـ1ـ11 

 . 1ـ7الواردة فً القسم          

 ٌجري تعٌن لجنة االنضباط من قبل مجلس المحافظٌن . 3ـ1ـ11

 ٌكون للجنة االنضباط الحكم النهائً للقواعد االنضباطٌة فً السوق. 4ـ1ـ11

 ط ومرفقا ٌقوم السوق باصدار تعلٌمات تنسجم مع هذا النظام متضمنا النظام الداخلً للجنة االنضبا 2ـ11

 معه القواعد االنضباطٌة .      

تمنح اجراءات لجنة االنضباط كل عضو او كٌل او مخول او شركة مدرجة فً السوق او اي  3ـ11

شخص اخر من الخاضعٌن لهذه االجراءات اشعارا بالتهم ضد الشخص ومنحه فرصة معقولة لتقدٌم 

ت فً جلسة استماع كاملة شرط ان تكون االدلة والحجج لمصلحة الشخص . ٌجوز اتخاذ اجراء مؤق

فً ظروؾ ملحة طبقا لالجراءات الواردة بشان الظروؾ المستعجلة التً تتضمنها القواعد 

 االنضباطٌة .
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تتضمن على قد تصدر لجنة االنضباط نتائج تحقٌق تحرٌرٌة بشان المواضٌع التً تراها , والتً  4ـ11

التهم مثبتة او القرارات االنضباطٌة الرسمٌة وؼٌر  سبٌل الذكر ال الحصر رفض التهم او ٌرى ان

 الرسمٌة التً تراها اللجنة مناسبة مع فرض العقوبات المناسبة .

 تورد العقوبات التً تفرضها لجنة االنضباط فً القواعد االنضباطٌة وٌمكن ان تتضمن : 5ـ11

 أـ التنبٌه

 ب ـ االنذار

 عن الفوائد . ج ـ الؽرامات المالٌة او التعوٌض او تخلٌه

 د ـ تعلٌق العضوٌة او الوكالة او التخوٌل لفترة من الوقت .

 هـ تعلٌق او انهاء التعامل باسهم الشركة المدرجة لفترة من الوقت .

 وـ ابطال تخوٌل العضو من التعامل باالوراق المالٌة فً السوق .

 زـ شطب ادراج اسهم الشركة المدرجة من السوق .

 الى المجلس ومن ثم الهٌئة مع التوصٌة بفرض عقوبات من قبل لجنة االنضباط . ح ـ احالة الموضوع

 ك ـ احالة الموضوع الى سلطة تحقٌق مختصة مع اشعار الهٌئة مع رأي لجنة االنضباط بشأن الموضوع.

 ٌجوز االعتراض على قرارات اللجنة االنضباطٌة وفقا لالجراءات المنصوص علٌها فً القواعد  6ـ11

االنضباطٌة . وٌتم االعتراض امام مجلس المحافظٌن وفً حالة عدم قناعة المعترض ٌتم االعتراض    

 امام الهٌئة .

 علٌها وفقا ن قرارات الهٌئة , طبقا للقانون المؤقت قطعٌة عند اصدارها مالم ٌتم االعتراض تكو 1ـ6ـ11

 تقدم بحسب قواعد االعتراض السارٌة .للقوانٌن واالنظمة المعمول بها وان تم االعتراض ف         

 ٌجب ان ترد فً قواعد السوق االنضباطٌة مجموعة من االجراءات االضافٌة المتعلقة بالعملٌة  7ـ11

 االنضباطٌة .       

للجنة االنضباط ان تفوض موظفٌن او اعضاء فً السوق صالحٌة فض النزاعات التً تحدث فً  8ـ11

 ة , على ان ٌلتزم المفوضٌن بقواعد السوق فً فض تلك النزاعات .السوق خالل تعامالته العادٌ

 

 التحكٌم  ـ12

 للسوق ان ٌتبنى قواعد للتحكٌم خالل عملٌة فض النزاعات بٌن االعضاء وبٌن االعضاء  1ـ 12

 وزبائنهم عن طرٌق الموافقة على اجراء التحكٌم . تكون تلك القواعد فً عهده لجنة التحكٌم على       
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 ان تحدد تشكلٌة اللجنة ونظامها الداخلً والقواعد التً تتحكم بنشاطها . وللجنة التحكٌم ان تفوض      

 صالحٌة التحكٌم لجهة اخرى ٌصادق علٌها مجلس المحافظٌن والهٌئة على ان تكون كافة قواعد      

 التحكٌم خاضعة لمصادقة او الؽاء او اضافات مجلس المحافظٌن او الهٌئة .    

 على لجنة التحكٌم ان ترفع تقرٌر الى الهٌئة والى مجلس المحافظٌن من وقت الخر وحسب  1ـ1ـ12

 متطلبات وقواعد السوق .          

 للجنة التحكٌم ان تفصل بٌن النزاعات التً تحدث بٌن عضوٌن او اكثر او بٌن االعضاء  2ـ1ـ12

 والزبائن والتً :           

 ق المالٌة الجارٌة فً السوق .أـ تتعلق بتداول االورا

 ب ـ الخاضعة لعملٌة المقاصة والتسوٌة عن طرٌق مركز االٌداع .

 ج ـ باقً االمور المتعلقة بعمل السوق التً قد تخضعها اللجنة لعملٌة التحكٌم.

 ٌعتبر التداول باالسهم الذي ٌجري داخل السوق بمثابة موافقة العضو على اخضاع اي نزاع  2ـ12

 لتحكٌم.ل      

بالنسبة للنزاعات التً تحدث بٌن االعضاء , تكون قرارات لجنة التحكٌم ملزمة لجمٌع االطراؾ  3ـ12

على ان ٌخضع مثل هذا الحكم لحق االعتراض , ان وجدت الهٌئة ذلك مناسبا بقرار تصدره لؽرض 

 حماٌة المستثمرٌن .

لكل طرؾ منهم حق االعتراض على  بالنسبة للنزاعات التً تحدث بٌن االعضاء وزبائنهم , 4ـ12

القرار لدى مجلس المحافظٌن وان لم ٌرضهم ذلك فلدى الهٌئة على ان ٌكون قرار الهٌئة ملزما وؼٌر 

 خاضع لالعتراض مرة اخرى.

 ٌجوز ان تشمل قواعد التحكٌم اٌضا امكانٌة التوسط اما بصورة طوعٌة او اجبارٌة كشرط سابق  5ـ12

 للتحكٌم .      

 تى قٌام باصدار قواعد التحكٌم وتشكٌل لجنة التحكٌم , تحل النزاعات بواسطة موظفً السوق ح 6ـ12

 او اعضاء مخولٌن ٌعملون فً قاعة التداول , على ان ٌقدم االعتراض الى مجلس المحافظٌن      

 طراؾ او خالل ثالثٌن ٌوم . وان لم ٌتم التوصل الى تسوٌة مقنعة لجمٌع االطراؾ , ٌحال احد اال     

 كلٌهما الى المحاكم العراقٌة .    
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 احكام متفرقةـ 13

 السوق ؼٌر مسؤول عن اي ضرر او خسارة تحصل الي من اعضائه او عمالئه او موظفٌه او 1ـ13

 نتٌجة التعامل فً السوق او باستخدام اٌة من مرافق السوق اٌة من الشركات المدرجة فً السوق        

 او الخدمات التً ٌقدمها اال اذا ثبت تقصٌر السوق بذلك من قبل الهٌئة او من قبل محكمة مختصة       

 

  موظفو السوق ـ14

ٌجري تعٌٌن موظفً السوق بموجب هذا النظام وفقا لقواعد الخدمة التً ٌصدرها مجلس 

 لمحافظٌن .ا

القانون المؤقت او هذا النظام الداخلً او ـ تبقى تعلٌمات سوق بؽداد لالوراق المالٌة التتعارض مع 15

الى الوقت الذي ٌعلن اٌة تعلٌمات للسوق او الهٌئة نافذة ومطبقة على سوق العراق لالوراق المالٌة 

 فٌه مجلس المحافظٌن وقؾ العمل بها بعد مصادقة الهٌئة .

اق المالٌة الجدٌد ـ ٌتم تعدٌل هذا النظام لؽاٌات تنفٌذ النصوص ذات العالقة من قانون االور16

الٌتضمنها القانون المؤقت , التً تنظم كل من السوق او مركز اٌداع كسوق اوراق مالٌة او مركز 

ٌوما من تارٌخ نفاذ القانون الجدٌد اال اذا قامت الهٌئة بتمدٌد  180اٌداع مرخص , وذلك من خالل 

 ذلك الموعد .

 . 31/12/2008ـ ٌنفذ هذا النظام اعتبارا من 17

 


