
 

    

 
2022اللوائح التنظيمية لهيأة االوراق المالية لسنة   

 دراج وايداع وتداول السندات الحكومية يف العراق ال  الالئحة التنظيمية 
 

ولغرض تنظيم عملية تداول السندات الحكومية يف سوق    2004لسنة    74استنادا اىل قانون االوراق املالية رقم  
 التالية   الالئحة التنظيميةاملالية اصدرنا   لألوراق العراق  

 

 ) السندات الحكومية  )ادراجالفصل االول  
 )1(املادة 

البنك املركزي العراقي طلب   الوطنية مرفق به نرشة االصدار بعد االنتهاء من    ألدراجيقدم  اصدارية السندات 
املالية عىل ان يرفق مع الطلب    لألوراق اىل سوق العراق    االصدارات(التسويق االويل من قبل الجهة املصدرة )غلق  

 -  :االقل تفاصيل االصدارية وتشمل عىل 
 االصدارية فئات  •
 مدة االصدار لكل منها  •
 لكل اصدارية   الخصم(  )اونسب الفائدة   •
 سجل املالكي  •
 اية معلومات اخرى  •

 

 (السندات  )ايداع الفصل الثاين  
 (2املادة ) 

يودع السند لحساب املستثمر يف مركز االيداع وفقا لفئة السند من خالل املستثمر مبارشة او من خالل رشكة الوساطة التي يتعامل   . أ 
 :التالية باإلجراءاتاملالية عىل ان يقوم املركز   لألوراقمعها املجازة يف سوق العراق  

 . املصدرة لهتدقيق السند من خالل صحة صدوره من الجهة اوالً:     
 اإلطفاء. حفظ السندات املودعة لديه لحي بلوغ تاريخ   ثانياً:    
 اإلطفاء. تسليم السند للاملك االخري قبل يوم من تاريخ  ثالثاً:      
يوم    تداول يف السوق قبل حملة السندات املودعة لدى املركز حسب اخر جلسة    بأسامء التأييد اىل البنك املركزي العراقي  رابعاً:      

 اإلطفاء. من تاريخ 
 . اصدار رمز خاص للسند حسب النوع وحسب الفئة عىل النظام االلكرتوين خامساً:     
 . اعتامد نفس االجراءات املطلوبة عند فتح حساب التداول للمستثمرين لحملة السنداتسادساً:     

 . اعتامد االجراءات املتبعة يف املركز عند ايداع السنداتسابعاً:    
السندات املصدرة تتضمن املعلومات نوع   . ب االيداع بكشف عن  بتزويد مركز  العراقي  البنك املركزي  يقوم 

تاريخ االستحقاق    االصدار، عملة    االصدار، مدة    الخصم، نسبة الفائدة او معدل    لحامله، او    )اسمي االصدار  
  السند(البيانات الشخصية ملالك    سند، تسلسل السندات لكل حامل    السند، اسم حامل    الفئة،   ، ( ء واالطفا 

 .لغرض تسجيلها وبناء سجل السندات يف املركز 
 (السندات  )تداول الفصل الثالث  

 (  )أ (  3)  املادة 
التداول يف   يحقأوال:   اثناء جلسات  ايداعه يف مركز االيداع  بيعا ورشاء بعد  السند  التداول يف  سوق    للمستثمر 

 .العراق لألوراق املالية من خالل رشكات الوساطة املجازة 
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 .السندالتداول يف السوق وفقا لفئة السند باعتبار الوحدة الواحدة تساوي فئة  ثانيا: يتم 
 .تداولة بالدينار العراقي او بالدوالر حسب اصداره تكون قيمة السند امل :  ثالثا 
خاضع  االصدارية     تحدد نسبة التغري لسعر السند يف السوق ارتفاعا وانخفاضا من قبل مجلس املحافظي عند قبول ادراج  :  رابعاً 

 الهيأة، ويحدد عىل اساس )السعر املحتسب للسند يف ذلك اليوم خالل مدة االصدار(.  ملصادقة
السند   من قيمة   ( 0.003تتجاوز) دينار ويف حدها االعىل ال   1000 تكون عمولة رشكة الوساطة يف حدها االدىن : خامساً   

 . ( 0.3) عند التداول وتكون عمولة السوق منها بنسبة 
من    البائعيتلتزم رشكات الوساطة باتباع اجراءات ايداع االموال املعدة للرشاء من قبل املستثمرين وتسوية االلتزامات مع    : سادساً  

 خالل تقرير التداول يف مرصف املقاصة املعتمد من قبل سوق العراق وبنفس اليات تداول االسهم وتسوياتها املالية. 
 .السندات تداول االسهم قدر االستفادة منها يف تداول  لية ال   التنظيميةاللوائح تطبق :  سابعاً   
من  ظهرا يوميا    12صباحا اىل    10 يجري التداول عىل السندات بواقع خمس جلسات اسبوعيا من الساعة :  ثامناً   

 .قبل وسطاء السوق 
يتم ايقاف تداول السند قبل عرشة ايام عمل من تاريخ االطفاء لغرض تحديد املالك االخري عىل ورقة  :  تاسعاً   

 .ملكية السند املطابق لحركة التداول التي متت عليه ولسجل املالكي 
 اإلفصاحب. 
 - ييل: السوق بتزويد البنك املركزي العراقي مبا  يقوم      

 . اليومي للسنداتنرشة التداول اوالً:     
 . البائعي واملشرتين يوميا  بأسامء كشف ثانياً:       
 . تقرير اسبوعي وشهري وسنوي لتداول السنداتثالثاً:      
 السند. سجل ماليك السندات خالل مدة ال تتجاوز يومي عمل من تاريخ اطفاء رابعاً:       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


