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 تعميمات السوق الثاني

  : التعاريف -5

 الييئة : ىيئة االوراق المالية .• 

 السوق : سوق العراق لالوراق المالية .• 

الذي يتم من خاللو التعامل باالوراق المالية المصدرة وفقاً  الحكام القوانين واالنظمة السوق النظامي : السوق • 

 )متطمبات ادراج الشركات في سوق العراق لالوراق المالية (. 1050( المحدثة لسنة 6وتعميمات رقم )

ميا شروط االدراج السوق الثاني : ىو ذلك الجزء من السوق والذي يتم من خاللو التداول باوراق مالية تحك• 

 وتعميمات التداول المرفقة .

 : شروط األدراج في السوق الثاني -1
أ. تقديم الشركة طمب ادراج الى سوق العراق لالوراق المالية موقع من قبل رئيس مجمس االدارة والمدير المفوض  

 يؤكد فيو عمميا وقبوليا بشروط االدراج المعتمدة من قبل الييئة 
كة مساىمة قد مضى عمى مزاولتيا لنشاطيا فترة التقل عن سنة ، وأن تكون قد أصدرت بيانات ب. أن تكون شر  

 مالية سنوية واحدة عمى األقل مدققة من قبل مراقب حسابات مستقل.
 ج. أن يكون رأسماليا مدفوع بالكامل. 
 % من رأس المال.50د. التقل حقوق الممكية عن  
معززة بقرار الييئة العامة بطمب االدراج ،  اإلدراج في السوق الثانيطمب  ه. موافقة مجمس ادارة الشركة عمى 

وفي حال عدم حصول موافقة الييئة العامة ، تدرج الشركة بشرط ان يعرض الموضوع عمى اول اجتماع لمييئة 
 .ن االدراجالعامة يمي تأريخ االدراج وتقدم موافقة الييئة العامة الى الييئة والسوق وبخالفو تشطب الشركة م



و. تقدم الشركة تأييدًا بعدم وجود تقييدات قانونية عمى نقل ممكية االوراق المالية موقع من قبل رئيس مجمس  
 االدارة والمدير المفوض لمشركة .

 ز. أن تقوم الشركة بايداع أسيميا في مركز اإليداع وتتعيد بالموافقة عمى شروط االيداع. 
 الشتراكات السنوية المقررة .ح. تسديد بدل االنتماءات وا 
 تعميمات التداول في السوق الثاني -3

أ. يجب أن تكون أوامر العمالء الصادرة بالتعامل عمى االوراق المالية المدرجة في السوق الثاني والمستخدمة من  

 قبل شركات الوساطة وفق النموذج المعد من قبل السوق.

 اح ألي ورقة مالية ب. اليتم أحتساب سعر اغالق أو سعر افتت 

 ج. يتم إحتساب معدل ألسعار االسيم لكل شركة عمى حدة في كل جمسة تداول . 

نخفاض سعر السيم خالل الجمسة بحدود )  %( من معدل سعر السيم 10د. الحد األعمى واألدنى إلرتفاع وا 

داول فعمي بعد االدراج . لمجمسة السابقة والمشار لو في )ج( أعاله مع ابقاء السعر طميق مدة ثالث جمسات ت

 ويكون السعر حرا في اول جمسة تداول بعد زيادة راس المال .

 -ه. يكون السوق مسؤواًل عن نشر التقارير ونقل البيانات وكما يمي: 

وقيمتيا وكذلك أعمى  نشر بيانات التداول في النشرة اليومية وتتضمن عدد الصفقات وعدد االسيم المتداولة :اوال

 تداول لكل ورقة مالية ومعدل السعر . وأدنى سعر

نشر بيانات التداول في النشرة الشيرية وتتضمن ذات البيانات التي تتضمنيا حاليًا بالنسبة لألوراق المالية  :ثانيا

 المدرجة في السوق النظامي.

 إرسال بيانات التداول لييئة األوراق المالية. :ثالثا

 بسوق األوامر آليًا الى مركز اإليداع.إرسال بيانات التداول الخاصة  :رابعا

 طباعة تقارير التنفيذ اليومية كما يتم في السوق النظامي. :خامسا



 و. يتم اتباع نفس تعميمات التداول المعمول بيا في السوق النظامي ما لم يرد نص في ىذه التعميمات . 

قاعة التداول وذلك من خالل نظام تداول  ز. يتم إدخال األوامر من خالل محطات التداول الخاصة بكل مخول في 

 خاص بالسوق الثاني .

 ح. يتم إجراء التعامالت من خالل محطات التداول الخاصة بشركات الوساطة في السوق أو في شركة الوساطة. 

 ط. يتم أجراء عممية المقاصة في مركز االيداع ويقوم المصرف بالتسوية كما ىو متبع بالنسبة لالوراق المالية 

 المدرجة في السوق النظامي.

 النزول من السوق النظامي الى السوق الثاني  -4

 -تنزل الشركة من السوق النظامي الى السوق الثاني في احدى الحاالت التالية : -أ 

المحدثة  6أخفاق الشركة في تنفيذ شرط من شروط األستمرار في األدراج في السوق النظامي )تعميمات رقم :  اوال

 ( وبقرار من مجمس المحافظين مصادق عميو من قبل مجمس الييئة . 1050لسنة 

( عقد سنويا او انخفاض حجم التداول عن 15إنخفاض عدد العقود المنفذة عمى أسيم الشركة عن ) :ثانيا

 .يوم خالل السنة  15من راس مال الشركة اوانخفاض عدد ايام تداوليا عن  (5%)

ظامي الى السوق الثاني بقرار من مجمس المحافظين بعد رفع توصية من المدير تنزل الشركة من السوق الن -ب 

 المفوض لمسو ق وبمصادقة الييئة . 

 الصعود من السوق الثاني الى السوق النظامي -5

تصعد الشركة الى السوق النظامي بطمب من مجمس ادارة الشركة في حالة توفر شروط األدراج الواردة في  -

 6التعميمات الصادرة عن ىيئة االوراق المالية المطبقة عمى الشركات المدرجة في السوق النظامي ) تعميمات رقم 

لنظامي وعندما تتحقق مؤشرات تداول ( مع مراعاة شروط والية التداول في السوق ا1050المحدثة لسنة 

 تتناسب مع مؤشرات تداول شركات السوق النظامي . 



 متطمبات االفصاح المقدمة من قبل الشركات المدرجة في السوق الثاني. -6

 ( يوم من إنتياء السنة .550تقديم بيانات مالية سنوية مدققة الى الييئة والسوق ونشرىا خالل فترة ) -أ 

 شر بيانات مالية فصمية كل ثالثة اشير الى الييئة والسوق. تقديم ون -ب 

األفصاح عن األحداث الجوىرية التي تؤثر عمى اداء ونشاط وممكية وأستمرار الشركة والتي يكون ليا تأثير  -ج 

 مباشر أو غير مباشر عمى قيمة وحركة الورقة المالية في السوق.

  :شطب األدراج من السوق الثاني -7

 -شركة بقرار من مجمس المحافظين في الحاالت اآلتية:تشطب ال

 في حالة عدم إلتزاميا بشروط أستمرار األدراج. -أ 

 عدم تداول اسيميا لمدة سنة . -ب 

 عند صدور قرار بتصفيتيا . -ج 

 احكام عامة  - 8
ًا من تاريخ إخطار ( يوم60تقوم الشركة بأكمال متطمبات األدراج في السوق الثاني خالل فترة التتجاوز ) -أ 

 الشركة بالموافقة عمى األدراج ،وبعكسو تعتبر الموافقة الغية.
 يصدر سوق العراق لالوراق المالية الية التداول في السوق الثاني . -ب 
يصدر سوق العراق لالوراق المالية وبشكل دوري قائمة بالشركات المدرجة في السوق النظامي والشركات  -ج 

 الثاني . المدرجة في السوق
لمييئة والسوق مراقبة إلتزام الشركات المدرجة في السوق الثاني بتطبيق قانون األسواق المالية النافذ  -د 

 .والقواعد والتعميمات الصادرة عنو

 


