
 تداول غ� العراقي يف اسواق املال العراقية  )١(تعلي�ت رقم 
 ) ١املادة (

بطلب   وذلك  العراقي  غ�  للمستثمر  الشخصية  املعلومات  من  بالتأكد  الوسيط  يقوم 
املستمسكات املدرجة يف أدناه عن طريق الربيد االلكرتو� عىل ان تدعم الحقا بوثائق مصدقة  

خالل مدة ال و   هاو أي جهة حكومية معتمدة يف بلد من قبل سفارة العراق يف بلد املستثمر  
 م. تتجاوز خمسة عرش يو 

 ومصدق. جواز سفر نافذ  .أ
كان املستثمر   إذا املصدقة من جهة االصدار او الجهة العراقية املعنية    التأسيسواجازة    عقد  . ب

 معنويا.  
الهاتف.العنوان الدائم واملؤقت ان وجد والربيد االلكرتو� ورقم  . ج
 �اذج من التواقيع وتوثق من البنك املراسل.  ثالثة . د

 ) ٢املادة (
باللغات العربية واالنكليزية والكردية يدرج   والرشاءيقوم السوق بإعداد �وذج تفاويض البيع  

سعر  املحدد، السعر    األسهم،  عدد  ،املستثمر اسم    األمر، رقم األمر والوقت والتاريخ واستالم    ه في
وكيل    األمر،فرتة صالحية    األمر،نوع    السوق، او  االلكرتو�  الربيد  بواسطة  التفويض  ويسلم 

ستثمر او أي وسيلة أخرى عىل ان يتحمل الوسيط مسؤولية البيع والرشاء وحسب االتفاق امل
 املربم بينه�. 

 ) ٣املادة (
- باآليت:  يقوم املستثمر غ� العراقي اومن ينوب عنه قانونا 

 توقيع عقد اتفاق مع رشكة الوساطة املالية.  -أ
 املالية. توقيع �وذج التفويض مع رشكة الوساطة  - ب

)٤املادة (
يجوز للمستثمر غ� العراقي وغ� املقيم يف العراق تعي� وكيل ملتابعة استث�راته املالية يف السوق 

 قد رسمي وحسب القانون. وفق ع

 ) ٥املادة (
يجوز تسديد   املستثمر غ� العراقي او وكيله واليجوز استالم الوسيط أي مبالغ نقدا من    ال

املصارف املجازة يف العراق وبالدينار   أحد مبالغ البيع نقدا بل يجب ان تتم هذه العمليات عرب  
 العراقي. 



 ) ٦املادة (
تتم التسوية املالية لحقوق املستثمرين مبوجب املدة املقررة يف تعلي�ت التداول وعن طريق  

 القانونية. مرصف عراقي مجاز ويتحمل الوسيط التبعات 
 ) ٧املادة (

لتعلي�تا عىل الوسيط تزويد املستثمر غ� العراقي او وكيله بكشوفات البيع والرشاء وفق  
 االتفاق املربم بينه� وبالوسائل املتاحة املتفق عليها.  النافذة أو

 ) ٨املادة (
كاتستم سيحتفظ الوسيط بنسخة من كافة الوثائق الوارد ذكرها يف التعلي�ت وصور من م

 والهيأة.املبالغ املودعة واملستلمة وتكون خاضعة لرقابة السوق 

 ) ٩املادة (
 ة بتداول املستثمر غ� العراقي عىل موقع السوق. تنرش القوان� والتعلي�ت والضوابط الخاص

 ) ١٠املادة (
وحسب   نافذا،عند رغبة املستثمر غ� العراقي ببيع أو رشاء أسهم يجب أن يكون التفويض  

 التعلي�ت النافذة. 

 ) ١١املادة (
نافذة عىلأن القواعد واإلجراءات وااللتزامات املطبقة بحق املستثمر العراقي والوسطاء تكون  

 مل يتعارض مع ماورد يف أعاله.   املستثمر غ� العراقي ما




