
 تعميمات تداكؿ األكراؽ المالية في سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية

 (1المادة )

يككف لمكممات كالعبارات الكاردة في ىذه التعميمات المعاني المخصصة ليا ادناه ما لـ تدؿ القرينة 
 عمى خالؼ ذلؾ:

 الييئة : ىيئة األكراؽ المالية.

 السكؽ : سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية

 المجمس المسؤكؿ قانكنا عف إدارة السكؽ.المجمس : 

 المدير المفكض :المدير المفكض لمسكؽ 

األكراؽ المالية : األسيـ كالسندات التي تصدرىا الشركة المساىمة كالسندات كاالذكنات التي 
تصدرىا الحككمة كالمؤسسات العامة في الدكلة كاية أدكات مالية أخرل محمية اك 

 . غير محمية تقبميا الييئة

الكسيط: الشركة المرخصة مف قبؿ الييئة كالمجمس لممارسة اعماؿ الكساطة المالية في األكراؽ 
 المالية كالمقيدة في سجؿ جمعية كسطاء الماؿ في العراؽ .

ممثؿ الكسيط: الشخص الطبيعي الذم يعينو الكسيط ليقـك بالنيابة عنو بتقديـ خدمات الكساطة 
المالية في السكؽ كيككف مسجال في سجؿ ممثمي المتعمقة بمعامالت األكراؽ 

 الكسطاء.

سجؿ الكسطاء: السجؿ الذم يحتفظ بو السكؽ لحفظ كافة المعمكمات المتعمقة بالكسطاء 
 كالعامميف في السكؽ .

 نظاـ التداكؿ : نظاـ التداكؿ  المعمكؿ بو في السكؽ .

المعمكمات المتعمقة بممثمي سجؿ ممثمي الكسطاء : السجؿ الذم يحتفظ بو السكؽ لحفظ كافة 
 الكسطاء العامميف في السكؽ .



التفكيض: الطمب الذم يقدمو المستثمر لمكسيط طالبا منو كمفكضا اياه تنفيذ صفقة شراء اك بيع 
 كرقة مالية بناء عمى شركط محددة مف قبؿ المستثمر كفقا الحكاـ ىذه التعميمات.

ظاـ التداكؿ لشراء اك بيع كرقة مالية معينة لصالح االمػػر : االيعاز الذم يرسمو الكسيط الى ن
 المستثمر اك لصالح محفظتو.

 المخكؿ : الشخص المرخص لو بالعمؿ عمى محطة التداكؿ االلكتركني كفقا لمتعميمات .

 ( 2المادة )

يتـ التداكؿ في السكؽ مف خالؿ الكسطاء حصرا كتثبت عمميات التداكؿ بمكجب قيكد في  -أ 
 بؽ في كؿ جمسة تداكؿ .سجالت السكؽ  تطا

تعتبر القيكد المسجمة لدل مركز االيداع كام كثائؽ صادرة عف السكؽ دليال قانكنيا عمى  -ب 
تداكؿ كممكية االكراؽ المالية المبينة فييا بتاريخ قيد تمؾ السجالت كالكثائؽ مالـ يثبت 

 عكس ذلؾ .

 ( 3المادة )

أم مف زبائنو اال بعد اف يبـر معو يحظر عمى الكسيط التداكؿ باالكراؽ المالية لصالح  -أ 
 اتفاقية تبيف حقكؽ كالتزامات كال الطرفيف .

تعتبر األمكاؿ العائدة لممستثمر كالتي كضعت تحت تصرؼ الكسيط بحكـ أمكاؿ امانة  -ب 
 يتصرؼ بيا كفقا الحكاـ التشريعات المعمكؿ بيا كاحكاـ االتفاقية المكقعة مع المستثمر.

اقية التي يبرميا مع مستثمره أية معمكمات اك بيانات اك عمى الكسيط اف يضمف االتف -ج 
 شركط تتطمبيا التشريعات كالقرارات المعمكؿ بيا ، ككحد ادنى يجب اف تتضمف االتي:

 . اسـ كعنكاف كؿ مف الكسيط كالمستثمر 
 . بياف الخدمات التي سيقدميا الكسيط لممستثمر 
 . العمكالت التي سيتقاضاىا الكسيط مف المستثمر 
 . انكاع التفاكيض التي يجكز لمكسيط تنفيذ اكامر المستثمر بمكجبيا 
 تصريح بمخاطر االستثمار باالكراؽ المالية حسب الصيغة المعتمدة مف قبؿ السكؽ. 
  استيفاء المعمكمات الخاصة بالمستثمر) اعرؼ زبكنؾ ( كفؽ قانكف غسؿ االمكاؿ

 كما يقرره السكؽ كالييئة .  2004( لسنة 92رقـ)



يجكز لمكسيط بمكجب أم اتفاقية يبرميا أف يقيد التزاماتو المحددة بمكجب التشريعات ال  -د 
المعمكؿ بيا اك اف يحصؿ عمى اعفاء مف تمؾ االلتزامات ، كيقع باطال أم شرط يخالؼ 

 ذلؾ.
 يعتبر باطال أم شرط في اتفاقية المستثمر يخالؼ احكاـ التشريعات المعمكؿ بيا . -ق 

 ( 4المادة )

الكسيط ادخاؿ أية اكامر بيع اك شراء لصالح أم مف عمالئو اال بناء عمى يحظر عمى  -أ 
 تفكيض مسبؽ مف المستثمر يخكلو ىذا التصرؼ .

يككف تفكيض المستثمر خطيا ، كيجكز اف يككف ىاتفيا اك عمى شكؿ رسالة بالفاكس اك   -ب 
يكثؽ ذلؾ  بالبريد االلكتركني ك ام كسيمة اخرل يتفؽ عمييا المستثمر مع كسيطو عمى اف

 خطيان خالؿ ثالثة اياـ عمؿ تالية .
يقع عمى الكسيط مسؤكلية االثبات في مكاجية السكؽ اف لديو تفكيضا مف مستثمره   -ج 

كيككف مسؤكال عف الحصكؿ عمى تكقيع المستثمر عمى نمكذج التفكيض الخطي كتسجيؿ 
الكاردة عف طريؽ كارشفة التفاكيض الكاردة عف طريؽ الياتؼ كالتأكد مف صحة التفاكيض 

 الفاكس اك البريد االلكتركني كاالحتفاظ بنسخ عف التفاكيض الخطية
يجب اف يتضمف التفكيض اسـ المستثمر كرقمو كاسـ الكرقة المالية كنكع العممية )بيع أك  -د 

 شراء ( كعدد االكراؽ المالية كالسعر كتاريخ التفكيض ككقتو كمدة سريانو .
ع كالشراء الى نظاـ التداكؿ عند تمقيو التفاكيض الخاصة عمى الكسيط ادخاؿ اكامر البي -ق 

 بيا، عمى اف يتـ االدخاؿ كفقا السبقية كما مثبت في سجؿ اكامر الكسيط.
يككف السعر في التفكيض محددا كفؽ شركط المستثمر بسعر معيف اليزيد عنو في حالة   -ك 

 0الشراء كاليقؿ عنو في حالة البيع اك بسعر السكؽ

 ( 5المادة )

حظر عمى أم شخص طبيعي ادخاؿ اكامر بيع اك شراء الى نظاـ التداكؿ ما لـ يكف مسجال في ي
 سجؿ ممثمي الكسطاء .

 

 



 ( 6المادة )

عمى الكسيط ابالغ مستثمره بالصفقات المنفذه لصالحو عند تنفيذىا اك حسب االتفاقية  -أ 
 /أ اعاله  .3المبرمة بينيما كما كرد في المادة 

عمى الكسيط ارساؿ كشؼ حساب لممستثمر يبيف رصيده مف االكراؽ المالية كاالمكاؿ  -ب 
النقدية كالعمميات المنفذة لصالحو مرة كاحدة عمى االقؿ شيريا ما لـ تنص االتفاقية 

 ./أ 3المبرمة بينيما عمى مدة اقؿ كما في المادة 

 (7المادة )

استخداـ نظاـ التداكؿ الذم يصدره المدير المفكض يتـ تنفيذ عممية التداكؿ في السكؽ كفقا لدليؿ 
بعد اقراره مف مجمس المحافظيف كالمقترف بمكافقة الييئة ، كيجكز لممجمس كالمدير المفكض اف 

 يقترح تعديؿ ىذا الدليؿ بنفس اسمكب اصداره كفقا لضركرات كمستجدات العمؿ في السكؽ.

 

 ( 8المادة )

ييدؼ الى اعطاء صكرة مضممة كغير صحيحة عف يحظر عمى الكسيط القياـ بأم تصرؼ  -أ 
سعر أم كرقة مالية اك حجـ تداكليا بشكؿ يؤثر عمى تفاعؿ قكل العرض كالطمب في 

 السكؽ 
يحظرعمى الكسيط ادخاؿ ايو اكامر عمى نظاـ التداكؿ اك تنفيذ ام صفقة لصالح ام مف  -ب 

 ات ك التعميمات النافذه .زبائنو اذا كاف ىذا االدخاؿ اك التنفيذ مخالفا الحكاـ التشريع
 / أ ( مف ىذه التعميمات. 15يصدر السكؽ دليؿ االستخداـ  مع مراعاة الفقرة  ) -ج 

 ( 9المادة )

ال يجكز لمكسيط ادخاؿ أم امر الى نظاـ التداكؿ يتعمؽ بأم كرقة مالية اذا كاف مف شأنو  -أ 
شريع نافذ في في حاؿ تنفيذه مخالفة النظاـ االساسي لمجية المصدرة اك مخالفة أم ت

 الدكلة .



اذا تـ تنفيذ امر بشكؿ يخالؼ احكاـ الفقرة )أ( مف ىذه المادة ،يحؽ لمسكؽ الزاـ الكسيط  -ب 
باعادة بيع اك اعادة شراء االكراؽ المالية المعينة كال اك جزءان العادة الحاؿ الى ما كانت 

 عميو قبؿ تنفيذ االمر المخالؼ .
اك اعادة الشراء كفقا الحكاـ الفقرة )ب( مف ىذه اذا زادت حصيمة عممية اعادة البيع  -ج 

المادة عف المبالغ التي دفعيا المستثمركفقا لالمر المخالؼ ، يمتـز الكسيط المعني 
بتحكيميا الى حساب خاص في السكؽ يتـ التصرؼ بو مف قبؿ المجمس لضماف تسكية 

المعني كيحؽ لمكسيط تداكؿ الكسطاء كاذا قمت الحصيمة عف تمؾ المبالغ يتحمميا الكسيط 
الرجكع لممستثمر لتحممو نتائج ىذه المخالفة كبمكجب االتفاؽ معو كما كرد في المادة 

 /أ  .3
اف اتخاذ االجراءات المشار الييا في الفقرتيف )ب، ج( مف ىذه المادة ال يمنع المدير  -د 

منيا المفكض لمسكؽ مف اتخاذ االجراءات االنضباطية الالزمة بحؽ الكسيط المخالؼ ك 
 استخداـ خطاب الضماف في الحاالت التالية :

 اكال : عند اتخاذ قرار بإيقاؼ الكسيط عف مزاكلة نشاطو لحيف اتماـ التسكية .
 ثانيان : عند صدكر قرار لجنة االنضباط بمخالفة الكسيط .

 ( :10المادة )

ؿ أدخاؿ عمى الكسيط التأكد مف كفاية رصيد المستثمر مف الكرقة المالية المعنية قب -أ 
 أمرالبيع.

يمتـز المستثمرالمشترم بتسديد قيمة االكراؽ المالية المشتراة لصالحو خالؿ فترة  -ب 
 التسكية.

اذا لـ يقـ المستثمر المشترم الم سبب كاف بدفع قيمة االكراؽ المالية المشتراة  -ج 
لصالحو كالعمكالت المستحقة عمييا خالؿ فترة التسكية , يجكز لمكسيط بيع االكراؽ 

مالية المعنية بعد اخذ مكافقة المدير المفكض , كاذا نتج ام ربح عف البيع يمتـز ال
/ ج (اعاله , اما في حاؿ تحقؽ خسارة 9الكسيط بتحكيمو كما كرد في الفقرة )

فيتحمميا الكسيط المعني. كيحؽ لو الرجكع الى المشترم بمكجب األتفاؽ بينيما كما 
 / أ . 3في المادة 



تعاممو النػػػقدم مػػع زبائنو  االلػػػتزاـ بقانكف غسؿ االمكاؿ كقانكف  عمى الكسيط عنػػد -د 
 الييئة كالتعميمات الصادرة بمكجبو كقكاعد السمكؾ الميني لجمعية كسطاء الماؿ .

 ( 11المادة )

تعتبرالتسجيالت الصكتية المسجمة بيف الكسيط كالمستثمر معتمدة كأثبات لمتفكيض عند كقكع ام 
 خالؼ بينيما .

 ( 12المادة )

 يحدد مجمس المحافظيف بعد مكافقة الييئة , اياـ التداكؿ في السكؽ كاكقات جمسات التداكؿ  .

 ( 13المادة )

يحدد مجمس المحافظيف نسبة االرتفاع كاالنخفاض المسمكح بيما عف سعر االغالؽ السابؽ بعد  
 مكافقة الييئة.

 ( 14المادة )

يتـ التداكؿ في السكؽ عمى اساس الكرقة المالية الكاحدة كمضاعفاتيا مالـ يقرر مجمس  
 المحافظيف خالؼ ذلؾ  .

 ( 15المادة )

يتـ تسعير االكراؽ المالية المدرجة في السكؽ بالدينار العراقي كاجزائو كمضاعفاتو  -أ 
ىذه التعميمات  ( مف8النقدية، المحدده في دليؿ االستخداـ المشار اليو في المادة )

 كبمكافقة الييئة.
يجكز لمجمس المحافظيف المكافقة عمى تسعير االكراؽ المالية بأم عممو اخرل غير  -ب 

الدينار العراقي اذا رال ذلؾ مناسبا  شريطة اف تككف ىذه االكراؽ المالية مصدرة 
 بعممة غير الدينار العراقي كضمف العمالت المعتمدة لدل البنؾ المركزم العراقي 

 كبمكافقةالييئة .
يحدد مجمس المحافظيف المضاعفات النقدية لالكراؽ المالية المتداكلة بعممة غير  -ج 

 الدينار العراقي كبمكافقة الييئة.



 ( 16المادة )

يحظر عمى جميع ممثمي الكسيط كجميع العامميف معو التداكؿ باالكراؽ المالية  . أ
 المدرجة في السكؽ اال مف خالؿ الكسيط الذم يعممكف لديو.

 شركاتيـ.يحظر عمى مطمعي شركات الكساطة التداكؿ باالكراؽ المالية اال مف خالؿ  . ب

 (17المادة )

 ال يجكز لمكسيط التداكؿ باالكراؽ المالية لصالح محفظتو اال مف خاللو . -أ 
عمى الكسيط الذم يتداكؿ باالكراؽ المالية لصالح محفظتو اف يشير الى ذلؾ في  -ب 

 المستثمر .اتفاقيتو مع 

 ( 18المادة )

( دقيقة مف نياية الجمسة كضمف ضكابط كالية معينة يقترحيا 15يحدد سعر االغالؽ قبؿ )
 السكؽ كتكافؽ عمييا الييئة . 

 ( 19المادة )

يجكز لمكسيط اف يطمب مف السكؽ تعديؿ رقـ حساب التداكؿ ، في صفقة منفذة   -أ 
 ا التعديؿ عمى اسبقية التداكؿ  .عند حدكث خطأ في االدخاؿ . عمى اف اليؤثر ىذ

لمسكؽ اتخاذ كافة االجراءات كطمب أية كثائؽ يراىا ضركرية لمتاكد مف حدكث  -ب 
 الخطأ في االدخاؿ .

يشترط تقديـ طمب التعديؿ خالؿ جمسة التداكؿ , كفي الحاالت الضركرية يجكز  -ج 
ا الكقت المكافقة عمى طمبات التعديؿ بعد ىذ –بمكافقة المجمس  –لممدير المفكض

 كلغاية انتياء عممية التسكية.
اذا تبيف لمسكؽ اف طمب التعديؿ لـ يكف بسبب خطأ في االدخاؿ , كاف المقصكد بو  -د 

تحقيؽ مكاسب اك تجنب خسائر لمستثمر معيف , فأف ىذه المخالفة تخضع 
 لالجراءات االنضباطية كالعقكبات التي يحؽ لمسكؽ فرضيا .

 اله بالتقرير اليكمي لمتداكؿ .يفصح المدير المفكض بماكرد اع -ق 



 ( 20المادة )

لممدير المفكض اف يمغي ام صفقة تـ تنفيذىا خالؿ جمسة التداكؿ بسبب خمؿ فني  -أ 
 في انظمة السكؽ ، عمى اف يتـ االفصاح عنو خالؿ التقرير اليكمي لمتداكؿ. 

ال يككف السكؽ مسؤكال عف تعكيض ام مف الكسطاء اكالمستثمريف نتيجة ام  -ب 
 يتـ كفقا الحكاـ الفقرة )أ( مف ىذه المادة . الغاء

( يمتـز الكسطاء بكافة االجراءات التنظيمية كاالدارية كالفنية التي يضعيا مجمس  21المادة )
 المحافظيف كالمديرالمفكض لتنظيـ عممية التداكؿ في السكؽ بعد اقرارىا مف قبؿ الييئة. 

 ( 22المادة )

 ية بعد ادراج اسيـ الشركة في السكؽ .السعر حر في اكؿ جمسة تداكؿ فعم -أ 
% (  10الحد االدنى الرتفاع كانخفاض سعر السيـ خالؿ جمسة التداكؿ بحدكد ) -ب 

 مف سعر اغالؽ الجمسة السابقة.
% ( عند اعادة اسيـ الشركة قبؿ الزيادة 50يحتسب سعر تاشيرم بنسبة تغير ) -ج 

كتخفيض السعر التاشيرم الى التداكؿ في سكؽ  مباشرة بعد اجتماع الييئة العامة 
 اك سعر السيـ  بمقدار مبمغ تكزيع االرباح .

 

 

 

 

 

 

 



 
 


