
ية املال لألوراقتعلي�ت تداول األوراق املالية يف سوق العراق    
 ) ١املادة (

ادناه ما مل تدل  يكون للكل�ت والعبارات الواردة يف هذه التعلي�ت املعا� املخصصة لها  
 القرينة عىل خالف ذلك:

 هيأة األوراق املالية. الهيأة:
 سوق العراق لألوراق املالية السوق:

 املجلس املسؤول قانونا عن إدارة السوق. املجلس:
 املدير املفوض للسوق  املفوض:املدير 

األسهم والسندات التي تصدرها الرشكة املساهمة والسندات واالذونات التي    املالية:األوراق  
واملؤسسات العامة يف الدولة واية أدوات مالية أخرى محلية او غ� تصدرها الحكومة  

 . محلية تقبلها الهيأة
ة واملجلس مل�رسة اع�ل الوساطة املالية يف األوراق أ الرشكة املرخصة من قبل الهي  الوسيط:
 العراق.املال يف  جمعية وسطاء ملالية واملقيدة يف سجل ا

بالنيابة عنه بتقديم خدمات    الوسيط:ممثل   ليقوم  الوسيط  الذي يعينه  الطبيعي  الشخص 
األوراق املالية يف السوق ويكون مسجال يف سجل ممثيل   املتعلقة مبعامالتالوساطة  
 الوسطاء. 

بالوسطاء   املتعلقة  السوق لحفظ كافة املعلومات  الذي يحتفظ به  الوسطاء: السجل  سجل 
 السوق.والعامل� يف 

 السوق.به يف  التداول املعمولنظام  التداول:نظام 
السجل الذي يحتفظ به السوق لحفظ كافة املعلومات املتعلقة مبمثيل    الوسطاء:سجل ممثيل  

 السوق.الوسطاء العامل� يف 
الطلب الذي يقدمه املستثمر للوسيط طالبا منه ومفوضا اياه تنفيذ صفقة رشاء او    فويض:الت

ورقة   بناءبيع  وفقا    مالية  املستثمر  قبل  من  محددة  رشوط  هذه  ألحكامعىل 
 التعلي�ت. 

االيعاز الذي يرسله الوسيط اىل نظام التداول لرشاء او بيع ورقة مالية معينة لصالح    االمــر:
 و لصالح محفظته.املستثمر ا

 للتعلي�ت.الشخص املرخص له بالعمل عىل محطة التداول االلكرتو� وفقا  املخول:

 )  ٢املادة (
تم التداول يف السوق من خالل الوسطاء حرصا وتثبت عمليات التداول مبوجب قيود  ي .أ

 تداول. يف كل جلسة  السوق تطابقيف سجالت 



القيود املسجلة لدى مركز االيداع واي وثائق صادرة عن السوق دليال قانونيا  .ب تعترب 
ت والوثائق ما عىل تداول وملكية االوراق املالية املبينة فيها بتاريخ قيد تلك السجال 

 ذلك. مل يثبت عكس 

 ) ٣املادة (
املالية لصالح أي من زبائنه اال بعد ان يربم معه   باألوراقيحظر عىل الوسيط التداول   .أ

 الطرف�. اتفاقية تب� حقوق والتزامات كال 
تعترب األموال العائدة للمستثمر والتي وضعت تحت ترصف الوسيط بحكم أموال امانة   .ب

 الترشيعات املعمول بها واحكام االتفاقية املوقعة مع املستثمر.   ألحكام يترصف بها وفقا  
عىل الوسيط ان يضمن االتفاقية التي يربمها مع مستثمره أية معلومات او بيانات او   .ج

 يجب ان تتضمن االيت:  أد�وكحد  بها،والقرارات املعمول  رشوط تتطلبها الترشيعات
 واملستثمر.اسم وعنوان كل من الوسيط  •
 للمستثمر.بيان الخدمات التي سيقدمها الوسيط  •
 املستثمر.العموالت التي سيتقاضاها الوسيط من  •
 مبوجبها. انواع التفاويض التي يجوز للوسيط تنفيذ اوامر املستثمر  •
 السوق.املالية حسب الصيغة املعتمدة من قبل    باألوراقترصيح مبخاطر االستث�ر   •
الخاصة   • املعلومات  (اعرف استيفاء  قانون مكافحة غسل    زبونك)  باملستثمر  وفق 

 .  ١السوق والهيأة وما يقرره  ٢٠٠٤ ) لسنة٩٢(رقم   األموال ومتويل االرهاب
ال يجوز للوسيط مبوجب أي اتفاقية يربمها أن يقيد التزاماته املحددة مبوجب الترشيعات املعمول   .د

 ذلك.ويقع باطال أي رشط يخالف  االلتزامات،بها او ان يحصل عىل اعفاء من تلك  
 بها. لف احكام الترشيعات املعمول يعترب باطال أي رشط يف اتفاقية املستثمر يخا .ه

 )  ٤املادة (
يحظر عىل الوسيط ادخال أية اوامر بيع او رشاء لصالح أي من عمالئه اال بناء عىل  .أ

 الترصف.تفويض مسبق من املستثمر يخوله هذا 
ويجوز ان يكون هاتفيا او عىل شكل رسالة بالفاكس او   خطيا، يكون تفويض املستثمر   .ب

وسيلة اخرى يتفق عليها املستثمر مع وسيطه عىل ان يوثق   و أيبالربيد االلكرتو�  
 تالية.ذلك خطياً خالل ثالثة ايام عمل 

يقع عىل الوسيط مسؤولية االثبات يف مواجهة السوق ان لديه تفويضا من مستثمره  .ج
ول عىل توقيع املستثمر عىل �وذج التفويض الخطي وتسجيل  ويكون مسؤوال عن الحص

۱الملغي ۲۰۰٤لسنة  ۹۲رقم  األموال وتمویل االرھابغسل مكافحة تم تنظیم ھذه االستمارة في ظل قانون  



وارشفة التفاويض الواردة عن طريق الهاتف والتأكد من صحة التفاويض الواردة عن  
 .طريق الفاكس او الربيد االلكرتو� واالحتفاظ بنسخ عن التفاويض الخطية

نوع العملية (بيع يجب ان يتضمن التفويض اسم املستثمر ورقمه واسم الورقة املالية و .د
 رسيانه.وعدد االوراق املالية والسعر وتاريخ التفويض ووقته ومدة  رشاء)أو 

عىل الوسيط ادخال اوامر البيع والرشاء اىل نظام التداول عند تلقيه التفاويض الخاصة  .ه
 ك� مثبت يف سجل اوامر الوسيط.  ألسبقيةبها، عىل ان يتم االدخال وفقا 

يزيد عنه يف حالة    محددا وفق رشوط املستثمر بسعر مع� ال  يكون السعر يف التفويض  .و
 .يقل عنه يف حالة البيع او بسعر السوق الرشاء وال

 )  ٥املادة (
يحظر عىل أي شخص طبيعي ادخال اوامر بيع او رشاء اىل نظام التداول ما مل يكن مسجال يف  

 الوسطاء. سجل ممثيل 

 )  ٦املادة (
بالصفقات   .أ ابالغ مستثمره  الوسيط  االتفاقية    املنفذةعىل  او حسب  تنفيذها  عند  لصالحه 

 اعاله. أ) /٣(املربمة بينه� ك� ورد يف املادة 
النقدية   . ب واالموال  املالية  االوراق  يب� رصيده من  للمستثمر  ارسال كشف حساب  الوسيط  عىل 

والعمليات املنفذة لصالحه مرة واحدة عىل االقل شهريا ما مل تنص االتفاقية املربمة بينه� عىل 
 ).أ /٣(مدة اقل ك� يف املادة 

 ) ٧املادة (
املدير   يصدره  الذي  التداول  نظام  استخدام  لدليل  وفقا  السوق  التداول يف  تنفيذ عملية  يتم 

مبوافقة   واملقرتن  املحافظ�  مجلس  من  اقراره  بعد  واملدير    الهيأة،املفوض  للمجلس  ويجوز 
املفوض ان يقرتح تعديل هذا الدليل بنفس اسلوب اصداره وفقا لرضورات ومستجدات العمل 

 يف السوق. 

 )  ٨ملادة (ا
يحظر عىل الوسيط القيام بأي ترصف يهدف اىل اعطاء صورة مضللة وغ� صحيحة عن سعر   .أ

 السوق. فاعل قوى العرض والطلب يف أي ورقة مالية او حجم تداولها بشكل يؤثر عىل ت
يحظر عىل الوسيط ادخال ايه اوامر عىل نظام التداول او تنفيذ اي صفقة لصالح اي من  . ب

 النافذة.  والتعلي�تالترشيعات  ألحكامهذا االدخال او التنفيذ مخالفا كان  إذازبائنه 
 من هذه التعلي�ت.  أ)/  ١٥الفقرة (مراعاة  االستخدام معصدر السوق دليل ي . ج



 )  ٩املادة (
كان من شأنه   إذا ال يجوز للوسيط ادخال أي امر اىل نظام التداول يتعلق بأي ورقة مالية   .أ

 الدولة. يف حال تنفيذه مخالفة النظام االسايس للجهة املصدرة او مخالفة أي ترشيع نافذ يف  
الوسيط  إلزامللسوق    املادة، يحقمن هذه    (أ)تم تنفيذ امر بشكل يخالف احكام الفقرة    إذا . ب

الحال اىل ما كانت عليه    إلعادةبيع او اعادة رشاء االوراق املالية املعينة كالً او جزءاً    بإعادة
 املخالف. قبل تنفيذ االمر 

الفقرة (ب) من هذه املادة عن املبالغ التي   ألحكامزادت حصيلة عملية اعادة البيع او اعادة الرشاء وفقا    إذا  .ج
يلتزم الوسيط املعني بتحويلها اىل حساب خاص يف السوق يتم الترصف   املخالف،  لألمر دفعها املستثمر وفقا  

الوسطاء   تداول  تسوية  املجلس لض�ن  قبل  الوسيط    وإذا به من  يتحملها  املبالغ  تلك  الحصيلة عن  قلت 
املعني ويحق للوسيط الرجوع للمستثمر لتحمله نتائج هذه املخالفة ومبوجب االتفاق معه ك� ورد يف املادة 

 .)/أ٣(
من هذه املادة ال �نع املدير املفوض للسوق   ج)،  (بان اتخاذ االجراءات املشار اليها يف الفقرت�   .د

من اتخاذ االجراءات االنضباطية الالزمة بحق الوسيط املخالف ومنها استخدام خطاب الض�ن 
 التالية: يف الحاالت 

 التسوية. ح� امتام عند اتخاذ قرار بإيقاف الوسيط عن مزاولة نشاطه لاوالً:      
 الوسيط. عند صدور قرار لجنة االنضباط مبخالفة   ثانياً:     

 ) ١٠املادة (
عىل الوسيط التأكد من كفاية رصيد املستثمر من الورقة املالية املعنية قبل أدخال أمر    .أ

 البيع. 
 فرتة التسوية.يلتزم املستثمر املشرتي بتسديد قيمة االوراق املالية املشرتاة لصالحه خالل  . ب
املالية املشرتاة لصالحه   إذا . ج يقم املستثمر املشرتي الي سبب كان بدفع قيمة االوراق  مل 

يجوز للوسيط بيع االوراق املالية املعنية   التسوية،والعموالت املستحقة عليها خالل فرتة  
نتج اي ربح عن البيع يلتزم الوسيط بتحويله ك�   وإذا   املفوض،بعد اخذ موافقة املدير  

اما يف حال تحقق خسارة فيتحملها الوسيط املعني، ويحق له    اعاله،  / ج)٩ورد يف الفقرة (
 أ)./  ٣( بينه� ك� يف املادة االتفاقالرجوع اىل املشرتي مبوجب 

النـــقدي مــع   . د الوسيط عنــد تعامله  االلـــتزام عىل  االموال  مكافحة  بقانون    زبائنه  ومتويلغسل 
 املال. وقانون الهيأة والتعلي�ت الصادرة مبوجبه وقواعد السلوك املهني لجمعية وسطاء اإلرهاب  

 )  ١١املادة (
تعترب التسجيالت الصوتية املسجلة ب� الوسيط واملستثمر معتمدة كأثبات للتفويض عند وقوع  

 . اي خالف بينه� 



)١٢املادة (
 . يف السوق واوقات جلسات التداول  ايام التداول  ،أةالهييحدد مجلس املحافظ� بعد موافقة 

 )  ١٣املادة (
يحدد مجلس املحافظ� نسبة االرتفاع واالنخفاض املسموح به� عن سعر االغالق السابق بعد  

 الهيأة. موافقة 

 )  ١٤املادة (
 ذلك. مل يقرر مجلس املحافظ� خالف  املالية الواحدة ومضاعفاتها ما يتم التداول يف السوق عىل اساس الورقة 

 )  ١٥املادة (
النقدية، يتم تسع� االوراق املالية املدرجة يف السوق بالدينار العراقي واجزائه ومضاعفاته   .أ

 ) من هذه التعلي�ت ومبوافقة الهيأة. ٨يف دليل االستخدام املشار اليه يف املادة (   املحددة
الدينار   . ب اخرى غ�  بأي عمله  املالية  االوراق  املوافقة عىل تسع�  املحافظ�  يجوز ملجلس 

ان تكون هذه االوراق املالية مصدرة بعملة غ� الدينار   مناسبا رشيطةذلك    رأى   إذاالعراقي  
 الهيأة.  العراقي ومبوافقةالعراقي وضمن العمالت املعتمدة لدى البنك املركزي 

املحاف . ج مجلس  النقدية  يحدد  املضاعفات  الدينار   لألوراقظ�  غ�  بعملة  املتداولة  املالية 
 الهيأة. العراقي ومبوافقة 

*) ١٦املادة (
املالية املدرجة يف   باألوراقيحظر عىل جميع ممثيل الوسيط وجميع العامل� معه التداول   .أ

 لديه. السوق اال من خالل الوسيط الذي يعملون 
  .رشكاتهماملالية اال من خالل   باألوراقيحظر عىل مطلعي رشكات الوساطة التداول  . ب

 ) ١٧املادة (
 خالله. املالية لصالح محفظته اال من  باألوراقال يجوز للوسيط التداول  .أ

املالية لصالح محفظته ان يش� اىل ذلك يف اتفاقيته مع   باألوراقعىل الوسيط الذي يتداول   . ب
 املستثمر. 

   )١٨املادة (
) دقيقة من نهاية الجلسة وضمن ضوابط والية معينة يقرتحها السوق  ١٥يحدد سعر االغالق قبل (

 الهيأة. وتوافق عليها 

٢٨/٦/٢٠٢١يف   ٢٥/ ١٣ذي العدد  ٢٦/٥/٢٠٢١بتاريخ مبوجب قرار مجلس الهيأة املنعقد  ١٦املادة عدلت  *



 )  ١٩املادة (
رقم حساب   .أ تعديل  السوق  يطلب من  ان  للوسيط  عند يف صفقة    التداول،يجوز  منفذة 

 التداول. يؤثر هذا التعديل عىل اسبقية  عىل ان ال  االدخال.حدوث خطأ يف 
من حدوث الخطأ يف   للتأكد للسوق اتخاذ كافة االجراءات وطلب أية وثائق يراها رضورية   . ب

 . االدخال 
التعديل خالل جلسة   . ج للمدير   التداول،يشرتط تقديم طلب  الرضورية يجوز  الحاالت  ويف 

هذا الوقت ولغاية انتهاء   املوافقة عىل طلبات التعديل بعد   – مبوافقة املجلس    – املفوض 
 عملية التسوية.

يف    إذا .د خطأ  بسبب  يكن  مل  التعديل  طلب  ان  للسوق  تحقيق    االدخال،تب�  به  املقصود  وان 
ملستثمر   خسائر  تجنب  او  تخضع    مع�،مكاسب  املخالفة  هذه  االنضباطية   لإلجراءاتفأن 

 فرضها. والعقوبات التي يحق للسوق 
 للتداول. ورد اعاله بالتقرير اليومي  يفصح املدير املفوض مبا . ه

 )  ٢٠املادة (
للمدير املفوض ان يلغي اي صفقة تم تنفيذها خالل جلسة التداول بسبب خلل فني يف  .أ

 عىل ان يتم االفصاح عنه خالل التقرير اليومي للتداول.   السوق،انظمة 
املستثمرين نتيجة اي الغاء يتم   السوق مسؤوال عن تعويض اي من الوسطاء او  ال يكون  . ب

 املادة. الفقرة (أ) من هذه   ألحكاموفقا 

 )  ٢١املادة (
املحافظ�   مجلس  يضعها  التي  والفنية  واالدارية  التنظيمية  االجراءات  بكافة  الوسطاء  يلتزم 

 الهيأة.املفوض لتنظيم عملية التداول يف السوق بعد اقرارها من قبل  واملدير

)٢٢املادة (
 السوق. الرشكة يف  أسهمالسعر حر يف اول جلسة تداول فعلية بعد ادراج  .أ

( .ب التداول بحدود  السهم خالل جلسة  االد� الرتفاع وانخفاض سعر  الجلسة   %)  ١٠الحد  اغالق  من سعر 
 السابقة.

الرشكة قبل الزيادة اىل التداول   أسهمعند اعادة    )٪٥٠بنسبة تغ� (   تأش�ي يحتسب سعر   . ج
 السهم مبقدارش�ي او سعر  أ بعد اجت�ع الهيئة العامة وتخفيض السعر الت   سوق مبارشةيف  

 .مبلغ توزيع االرباح
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