
 

 السلوك املهني  قواعد ) ١٢تعلي�ت ( 

 - املقدمة:  
يقتيض التطور املستمر يف تفاعالت الحياة البرشية تطبيق م�رسات أخالقية للسلوك املجتمعي  

وضمن هذا .ومن هنا تنشأ القوان� والقواعد واألنظمة لتسي� وتسهيل هذه التفاعالت واملهني 
برشكات فأن مدونة قواعد السلوك املهني واألخالقيات والتي تسمى (عهد الرشف) الخاصة  اإلطار 

 الوساطة باألوراق املالية تستند عىل القانون العام للدولة والقوان� النافذة التي تنظم عمل أسواق
ت الوساطة النشاطات املتعلقة برشكا  التزاماملال والتداول باألوراق املالية والسندات والتي تجسد  

ويستهدف ميثاق الرشف للعامل� املحافظة   .املالية ألداء أع�لها وبأعىل املعاي� األخالقية لألوراق
أداء املهنة وترقية العامل� بها. ومن   عىل مكانتهم وكرامة الوظيفة إضافة اىل السعي لرفع مستوى 

واملوظف� بأعىل معاي� اآلداب   ةدارات التنفيذي دارة واال املتوقع أن يلتزم جميع أعضاء مجالس اال 
 .عملهم أو حياتهم الشخصية املهنية والسلوك املحرتف والحفاظ عىل معاي� أخالقية عالية سواء يف

 :قرر إصدار هذه املعاي�

 التعاريف )١(
 :يكون للكل�ت والعبارات التالية املعا� املخصصة لها أدناه

 .هيأة األوراق املالية العراقية   الهيأة:
 .ةأ سوق األوراق املالية املرخص من قبل الهي  السوق:

 .جمعية وسطاء أوراق املال يف العراق  الجمعية:
 .ةأ رشكات الوساطة باألوراق املالية املرخصة من قبل الهي   العضو:

)٢( 
 - عىل:  ترسي هذه املعاي� 

 .الهيأة رشكات الوساطة العاملة يف األسواق املالية املرخصة من قبل  .أ
 .الوسطاء ووكالئهم وموظفيهم . ب

 السوق  اتجاهالعضو  التزامات
)٣ ( 
التعامل   .أ أسس  الصادرة مبوجبه مبا يف ذلك  والتعلي�ت  املالية  االوراق  بقانون  العضو  يلتزم 

 .املالية وقواعد السوق وأية تعديالت تطرأ عليهاالواردة يف نظام تداول األوراق  والتداول 
 .عدم القيام بأي عمل من شأنه إلحاق الرضر بسمعة السوق وأعضائها املتعامل� فيها . ب
 بالغ املبارش عن أي عمل أو نشاط غ� مرشوع أو مخالف لألنظمة والتعلي�ت يف التعامل اال  . ت

 .ات اىل السوق مبارشةً العامل� يف هذه الرشك أحد باألوراق املالية يقوم به 



 

 تلتزم الرشكة بفتح دفاترها وسجالتها للتدقيق من قبل السوق وتزويدهم بنسخ من السجالت . ث
 .واملستندات ذات الصلة بنشاط الرشكة يف حال طلب منهم ذلك

والوثائق   . ج السجالت  ذلك  يف  مبا  القانون  يف  عليها  املنصوص  والوثائق  بالسجالت  االحتفاظ 
 .السوقالتي ينفذها العضو يف بالتعامالت  الخاصة

 . عدم تقايض أية عموالت تتجاوز الحدود املقررة مبوجب تعلي�ت السوق . ح
 . السوق تكون الرشكة مسؤولة عن مخالفة العامل� لديها للقانون وانظمة  . خ

)٤ ( 
التداوليحظر عىل العضو إعطاء ض�ن مبارش أو غ� مبارش ملستثمر ضد الخسائر التي قد تنشأ بسبب  

 . االتفاق معه عىل نسبة ربح  و أ 

)٥( 
يلتزم العضو بتنفيذ العمليات يف السوق مبا يتفق وسالمة التداول ويحظر عليه القيام باي م�  

-:ييل
 العمليات الصورية أو الوهمية (غ� الحقيقية) التي تتضمن عمليات تداول يقصد بها إيهام .أ

  .األوراق املاليةاملتعامل� بوجود سوق نشط يف 
كل ترصف أو عمل يقصد منه إعطاء بيانات أو ترصيحات او معلومات مضللة وغ� صحيحة  . ب

 .انخفاضهاأسعار األوراق املالية أو  ارتفاعالشائعات حول  أو بث 
 .من مكانته االنتقاصاملس بسمعة أي عضو أو   . ت
 .حة خاصة األوراق املالية املسجلة بأس�ء املستثمرين لتحقيق مصل استخدام . ث
 . القيام بعمليات وهمية ملحافظ املستثمرين ملجرد الحصول عىل العمولة فقط . ج
العادل تتفق مع وجود أسس السوق  تتفق مع امل�رسات السليمة يف السوق أو التي ال  القيام بعمليات ال .ح

 . والشفاف
تتعلق بقرب تغ�  نرش أو املساعدة يف نرش األخبار الوهمية أو املضللة وكذلك نرش أخبار   . خ 

 .ورقة مالية من اجل التأث� عىل أسعارها والتعامل عليها  سعر
تقديم   .د أو  مضللة  أو  دقيقة  غ�  معلومات  اىل   استشاراتتقديم  تؤدي  املستثمرين  اىل 

 .تعاملهم بشكل كب� أو غ� مربر لتحقيق مصلحة خاصة أو بغرض الحصول عىل عموالت

 املستثمرين  اتجاهالعضو  التزامات
)٦( 
وفق التعلي�ت النافذة وتتضمن    اتفاقية يجوز للعضو أن يترصف بأوراق املستثمر املالية إال بعد ابرام    ال

 - : اد� ما ييل  كحد
 .أسم وعنوان املستثمر  .أ



 

 .بيان الخدمات التي سيقدمها للمستثمر . ب
 .االتفاقية بيان العمولة التي يستوفيها مقابل خدماته مبوجب  . ت

)٧( 
 - أن:  يحظر عىل العضو 

 .تقديم تسهيالت مالية للمستثمرين من أجل رشاء األوراق املالية إال وفقاً للتعلي�ت الصادرة  .أ
 .القيام بعمليات رشاء وبيع متعدد لحساب املستثمرين بدون تفويض خطي  . ب
املوقعة بينه�   االتفاقيةإعالم املستثمر بتفاصيل العمليات املنفذة لصالحه فوراً أو حسب   . ت

 .بكشف حساب تفصييل وتزويده

 املحافظة عىل الرسية ىف العمل 
)٨( 

 - يلتزم العامل� لدى العضو القيام مبا ييل :
ملصلحتهم أو ملصلحة   استخدامهاالحفاظ عىل رسية املعلومات واألنشطة املتعلقة بالسوق أو   .أ

 . الغ�
لض�ن عدم االطالع عليها من قبل    استع�لهاحفظ الوثائق الرسية يف مكان أمن عند عدم   . ب

 .االخرين
وجه  واالحتياطاتاإلجراءات    اتخاذ . ت وعىل  وح�يته  السوق  يف  التداول  سالمة  لض�ن   الالزمة 

 :ييل   الخصوص ما
 .أوالً: ح�ية املعلومات الخاصة بهم والتي تخولهم الدخول عىل األنظمة

 .األنظمة باستخدامعدم الس�ح لألشخاص غ� املخول�  :ثانياً 
من سالمتها من قبل   أي برامج بأنظمة السوق وأجهزتها قبل التأكد   استخدامالثاً: عدم  ث

 .املختص املوظف
خرق رابعاً:   بحدوث  العلم  عند  فوراً  املعلومات  تكنولوجيا  دائرة  يف  املختص  املوظف  إعالم 

املواد املتعلقة بها يف السوق أو أي استخدام خاطئ   أو   للربامج   الفكرية  امللكية    لحقوق 
 .املعلومات املخزنة يف األجهزةعىل قد تؤثر  ألنظمة السوق أو احت�ل وجود أي برامج 

 رعاية مصالح املستثمرين 
 )٩ (

 - ييل:  يلتزم العضو ببذل الجهد والعناية الكافية للقيام مبا  .أ
 .ملام بتفاصيل وخصائص كل مستثمر أو حساب تداول أو أمر بيع أو رشاء: اال اوالً    
 .مستثمريهم حسب األصول  التأكد من قبول أوامرثانياً:     



 

عن تفضيل مصلحة مستثمر   واالمتناع  استالمها إعطاء األولوية ألوامر البيع أو الرشاء بحسب تسلسل  ثالثاً:      
 . عىل أخر 

ملستثمرين   األموال واألوراق املالية الخاصة باملستثمرين ألغراض العضو الخاصة أو  استخدامعدم    رابعاً:  
 .آخرين

الشخصية    خامساً:  مصالحهم  عىل  املستثمرين  مصلحة  يلزم  واتخاذتفضيل  لح�ية   ما  إجراءات   من 
 التعامل باألوراق املالية. مصالحهم وح�ية مصداقية  

)١٠ ( 
العامل� لديه قبول أية هدايا أو هبات مه� كان نوعها كتشجيع أو مكافأة بطريقةيجوز للعضو أو ألي من    ال 

 .مستثمريهممبارشة أو غ� مبارشة من 

 تعارض املصالح 
)١١ ( 

املصالح  املستثمر وقد تؤدي اىل تضارب يف  التي ستنفذ لحساب  العملية  إذا كان للعضو مصلحة يف 
 .التعلي�ت الصادرةعليه تنفيذها إال وفق  فيحظر

 أمور عامة 
 ييل:جاه املستثمرين مبا تلتزم العضو اي

التحقق من شخصية وصفة وأهلية املستثمرين ووكالؤهم للتعامل والترصف يف إصدار أوامر البيع  .أ
 .أو الرشاء والتأكد من صحة التوقيعات الواردة يف هذه األوامر

بأية عوائد طبقاً   . ب يتعلق  تجاه حساباتهم وخاصة في�  املستثمرين  املربم   لالتفاق مراعاة حقوق 
 . معهم

حسابات أي مستثمر لتغطية   استخدامالفصل الكامل ب� حساباتهم وحسابات مستثمريهم وعدم   . ت
املؤيدة    واالحتفاظحساب مستثمر آخر   التحقق من    لإلجراءاتباملستندات  يكفل  مبا  السابقة 

 .ة فور طلبهاأ سالمة التطبيق وإتاحتها للسوق والهي 
فصاح عنها يف السوق تكون ذات صلة بأوامر البيع والرشاء إخطار املستثمر بأية معلومات جوهرية يتم اال  .ث

 .الخاصة به
 

)١٣ ( 
لديه   .١ والعامل�  العضو  عىل  التعامل    االستفادةيحظر  عند  حال  بأي  الداخلية  املعلومات  من 

 .فصاح عنهاباألوراق املالية ملصلحتهم أو للغ� قبل اال 
العضو  ي .٢ عىل  وفقاً   باإلفصاح الخاصة    باإلجراءات  االلتزام جب  املطلع�  األشخاص  تعامل  عن 

 . للتعلي�ت الصادرة



 

)١٤ ( 
أمر أو مجموعة أوامر صادرة من مستثمر أو    باستغالليجوز للعضو أو ألحد العامل� لديه    ال

مستثمرين وتكون هذه األوامر من شأنها تحريك سعر ورقة مالية من القيام بالتداول    مجموعة
أو توجيه    باتفاق للغ�. ك� يحظر القيام    تنفيذها بغرض تحقيق نفع ذايت أو  يف نفس االتجاه قبل 

 .األوامر قبل تنفيذها هذه  اتجاهين بالتحرك بنفس آخر

 األموال ومتويل االرهاب غسل مكافحة 
)١٥ ( 

وكحد اد�    األموال ومتويل االرهابعىل العضو اتخاذ االجراءات الخاصة بخصوص مكافحة غسل  
 - ييل: القيام مبا 

 .تعاملهالتعريف عىل هوية املستثمر او وكيله ونشاطه والتحقق منها قبل واثناء   .١
 .وتحديثهامراجعة بيانات املستثمر بشكل دوري  .٢
هوية  .٣ تحديد  بخصوص  عليها  الحصول  تم  التي  البيانات  وكفاية  دقة  من  الشك  حالة  يف 

 .معهاملستثمر او وكيله فعليه عدم فتح حساب او التعاقد 
مع االشخاص مجهويل الهوية او ذوي االس�ء الصورية او الوهمية او الرشكات  عدم التعامل   .٤

 .الوهمية
املجازة   .٥ املصارف  عرب  تتم  وان  وكيله  او  العراقي  غ�  املستثمر  من  نقدا  مبالغ  تسديد  او  استالم  يجوز  ال 

 .وبالدينار العراقي
وحدة   .٦ االرهابغسل  مكافحة  اخطار  ومتويل  حال   األموال  يف  العراقي  املركزي  البنك  يف 

قيمة  عن  النظر  بغض  االرهاب  متويل  او  االموال  بغسيل  مرتبطة  عملية  بوجود  االشتباه 
 .العملية

)١٦ ( 
ملعاي� السلوك املهني (عهد الرشف) هذا وسيخضع املخالف تحت   االمتثال عىل جميع العامل�  

   .املسؤولية املهنية والتأديبية طائلة




