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 الحكومية في العراقتعليمات ادراج وايداع وتداول السندات 

 
ولغرض تنظيم عملية تداول السندات الحكومية  4007لسنة  47استنادا الى قانون االوراق المالية رقم 

 في سوق العراق لالوراق المالية اصدرنا التعليمات التالية
 

 الفصل االول ) ادراج السندات الحكومية (
 ( 1)المادة 

اصدارية السندات الوطنية  مرفق به نشرة االصددار بعدد االنتءدا   يقدم البنك المركزي العراقي طلب الدراج
من التسويق االولي من قبل الجءة المصدرة )غلدق االصددارات ( الدى سدوق العدراق لدالوراق الماليدة علدى 

  -ان يرفق مع الطلب تفاصيل االصدارية وتشمل على االقل :
 دارية فئات االص 
  مدة االصدار لكل منءا 
  نسب الفائدة ) او الخصم ( لكل اصدارية 
  سجل المالكين 
  اية معلومات اخرى 

 
 الفصل الثاني )ايداع السندات (

 ( 4المادة )
يودع السند لحساب المستثمر في مركز االيدداع وفقدا لفئدة السدند مدن خدالل المسدتثمر مباشدرة    او مدن  -أ

يتعامل معءدا المجدازة فدي سدوق العدراق لدالوراق الماليدة علدى ان يقدوم المركدز خالل شركة الوساطة التي 
 -:باالجرا ات التالية 

 تدقيق السند من  خالل صحة صدوره من الجءة المصدرة له  -اوال           
 حفظ السندات المودعة لديه لحين بلوغ تاريخ االطفا    -ثانيا           
 د للمالك االخير قبل يوم من تاريخ االطفا تسليم السن -ثالثا          
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 التأييد الى البنك المركزي العراقي باسما  حملة السندات المودعة لدى المركز حسب   -رابعا          
 اخر جلسة تداول في السوق قبل يوم من تاريخ االطفا  .                  

 ع وحسب الفئة على النظام االلكتروني اصدار رمز خاص للسند حسب النو  -خامسا         
    اعتماد نفس االجرا ات المطلوبة عند فتح حساب التداول للمستثمرين لحملة  -سادسا         

 السندات                   
 اعتماد االجرا ات المتبعة في المركز عند ايداع السندات  -سابعا          

مركدز االيدداع بكشدن عدن السدندات المصددرة تتمدمن المعلومدات ندوع يقوم البنك المركزي العراقي بتزويدد  -ب
االصددار ) اسدمي او لحاملده س نسدبة الفائددة او معددل الخصدم س مددة االصددار س عملدة االصددار س تداريخ 
االستحقاق واالطفا  ( س الفئة س اسم حامل السند س تسلسل السندات لكل حامل سند س البيانات الشخصية 

 لغرض تسجيلءا وبنا  سجل السندات في المركز. لمالك السند ( 
 

 الفصل الثالث ) تداول السندات (
 ( )أ( 3المادة )

 يحق للمستثمر التداول في السند بيعا وشرا  بعد ايداعه في مركز االيداع اثنا     -اوال            
 شركات الوساطة المجازة. جلسات التداول في سوق العراق لالوراق المالية من خالل                   

 يتم التداول في السوق وفقا لفئة السند باعتبار الوحدة الواحدة تساوي فئة السند . -ثانيا            
 تكون قيمة السند المتداولة  بالدينار العراقي او بالدوالر حسب اصداره.-ثالثا            
   السند في السوق ارتفاعا وانخفاما من قبل مجلس    تحدد نسبة التغير لسعر  –رابعا            

 س   خامع لمصادقة الءيئةعند قبول ادراج االصدارية المحافظين                    
 ويحدد على اساس )السعر المحتسب للسند في ذلك اليوم  خالل مدة االصدار(  .                    

  االعلى ال دينار وفي حدها  1000االدنى وساطة في حدها تكون عمولة شركة ال –خامسا            
  التداول وتكون عمولة السوق منءا  عندمن قيمة السند (  00003)تتجاوز                     
 ( . 3س0) بنسبة                    
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 للشرا  من قبل   تلتزم شركات الوساطة باتباع اجرا ات ايداع االموال المعدة -سادسا            
  المستثمرين وتسوية االلتزامات مع البائعيين من خالل تقرير التداول في                      
    المقاصة المعتمد من قبل سوق العراق وبنفس اليات تداول االسءم  مصرن                     
 المالية . وتسوياتءا                     

 تطبق تعليمات الية تداول االسءم قدر االستفادة منءا في تداول السندات . -سابعا            
     10يجري التداول على السندات بواقع خمس جلسات اسبوعيا من الساعة  -ثامنا            

 ظءرا  يوميا من قبل وسطا  السوق . 14صباحا الى                    
  ند قبل عشرة ايام عمل من تاريخ االطفا  لغرض تحديد يتم ايقان تداول الس –تاسعا           

 السند المطابق لحركة التداول التي تمت عليه  لكيةالمالك االخير على ورقة م                  
 ولسجل المالكين.                   

 
 االفصاح  -ب

  -يقوم السوق بتزويد البنك المركزي العراقي بما يلي :    
 التداول اليومي للسندات  نشرة -اوال    
 كشن باسما  البائعين والمشترين يوميا  -ثانيا     
 تقرير اسبوعي وشءري وسنوي لتداول السندات .  -ثالثا             
 عمل من تاريخ اطفا  السند.  يسجل مالكي السندات خالل مدة ال تتجاوز يوم -رابعا            

 
 

 


