
 9002لسنة ( 7)تعميمات رقـ 

 إفتتاح فروع لشركات الوساطة في المحافظات

ولغػر  تشػعيا النشػاط  9007لسنة ( 77)مف قانوف االوراؽ المالية رقـ  22فقرة  29إستنادًا لمقسـ          
االقتصادي وحماية المستثمريف في االوراؽ المالية في عمهورية العراؽ وتوسيا نشاط تداوؿ االوراؽ الماليػة فػي 

 -:كافة المحافطات أصدرت الهيئة التعميمات التالية 

ساطة يقـو الوسيط بتقديـ طمب رسمي الى معمس المحافظيف يتضمف رغبته في تأسيس فرع لشركة الو   .2
 -:المسعمة في سوؽ العراؽ في المحافظات مرفقًا بها قرار الهيئة العامة بذلؾ عمى أف يتضمف 

تخويؿ شخص الدارة الفرع والذي يعب أف يكوف قد إعتاز أحػد  الػدورات التأليميػة التػي نظمهػا سػوؽ - أ    
 .بغداد المنحؿ أو سوؽ العراؽ لالوراؽ المالية 

عدو  إقتصادية يتـ إعدادلا مف قبػؿ مكتػب إستشػاري متخصػص ويوافػؽ عميهػا معمػس تقديـ دراسة  - ب       
 .المحافظيف والهيئة 

اف ال يقػػؿ راس مػػاؿ شػػركة الوسػػاطة الراغبػػة فػػي فػػتد فػػروع عػػف مػػا حددتػػه تعميمػػات كفايػػة را س المػػاؿ   .9 
 .الصادرة عف الهيئة يضاؼ اليها 

 .مميوف دينار لكؿ فرع    00-   ا         

 . مميوف دينار لكؿ فرع 90يزاد خطاب الضماف بمبمغ  -ب          

- :يشترط عمى كؿ شركة وساطة التي تقدـ طمب لفتد فروع تقديـ ما يمي   .3   

 . اف تمارس نشاطها بالتداوؿ وبشكؿ مستمر لمدة التقؿ عف سنة سابقة لتاريخ تقديـ الطمب  -ا      

 .تحقيقية ولـ تعاقب خالؿ سنه سابقة لتقديـ الطمب لـ يتـ احالتها الى لعنة  -ب      

 االلتزامات والتعهدات  -7 

 التزامات المدير المفو   -ا    



 يكوف المدير المفو  لشركة الوساطة مسؤوؿ مسػؤولية كاممػة عػف اعمػاؿ الفػرع ويتعهػد اف يتحمػؿ 
  .ها الفرعكافة التبعات القانونية والمالية عف اية اعراءات او مخالفات قد يرتكب

 تعهد مدير الفرع -ب     

يتعهد مػدير الفػرع بعػدـ مزاولػة اي عمػؿ او نشػاط تعػاري فػي تمػؾ المحافظػة مػا عػادا اعمػاؿ الوسػاطة 
 . وتنسيقها ما مقر الشركة الرئيسي في بغداد

 . تقديـ كشؼ باسماء العامميف في الفرع الى السوؽ والهيئة -0 

اال مػف خػالؿ المصػارؼ باسػتخداـ الصػكوؾ وارسػاؿ واسػتالـ الحػواالت مػف  االلتزاـ بعدـ التعامؿ النقػدي -6 
قبؿ مصرؼ المقاصة او احد المصارؼ المعتمدة لد  السوؽ الغرا  شراء وبيا االوراؽ المالية حصرا 

 . في السوؽ

المفػو  اف تعيف الشركة مدير رقابة داخمية متفرغ لرقابة نشػاط الفػروع ويقػدـ تقريػر اسػبوعي لممػدير  - 7 
             . عف كافة التسويات في الشركة ويكوف لذا التقرير خاضا لرقابة السوؽ

  

  

   

  

  

 


