
املالية  لألوراقيف سوق العراق   قواعد التداول االلكرتو�  

 ) ١املادة (
 متفرقات 
 .العمل ساعات 

 الجلسات: يقدم نظام التداول االيل عىل �ط� من 
 .االفتتاحسعر    احتسابنهايتها يتم    يتم فيها إدخال األوامر ويف: والتي  االفتتاح قبل   جلسة ما .أ

صباحاً  ٩٫٣٠بدًء من الساعة    اإللكرتو� نظام التداول    استخدامجلسة التداول املستمر: �كن   . ب
٩٫٣٠الساعة    االفتتاحقبل   حيث تبدأ جلسة ما  عمل،ظهر كل يوم    ١٢٫٠٠وحتى الساعة  

صباحاً، وتعقبها مبارشًة جلسة التداول املستمر والتي تنتهي    ١٠٫٠٠صباحاً وحتى الساعة  
 .ظهراً  ١٢٫٠٠الساعة  

)٢املادة (
 .تغطية األوامر املباعة

بالتأكد من توفر مخزون من األسهم    اآليل يقوم نظام التداول    بيع، قبل القيام بقبول أي أمر  
 .مرت�   استخدامها   ال يتمومن ثم يقوم بتعليق األسهم املحددة يف األمر حتى    املعاملة،لتسوية  

  .يتم رفض أمر البيع إذا مل يتوفر مخزون من األسهم يف الحساب املعني لحظة إدخال األمر

)٣املادة (
 .وحدة التداول ووحدة تغ� السعر

الت وحدة   األسهم،داول هي وحدة تداول منتظمة (وحدة كمية) تتكون من عدد من  وحدة 
 او باالنخفاض).   (باالرتفاع ن يتغ� بهااتغي� السعر هي أقل قيمة �كن للسعر 

 .إن وحدة التداول املستخدمة هي سهم واحد لجميع األسهم .أ
 .فلوس )١٠( إن وحدة تغ� السعر املستخدمة لألسهم هي  . ب

 ) ٤املادة (
 االفتتاح جلسة ما قبل 

 .األوامرصف 
، �كن من خاللها إدخال األوامر أو تعديلها، دون لالفتتاحقبل بدء التداول، تكون هناك فرتة سابقة  

التداول اآليل.   الفور من قبل نظام  تتم معالجتها عىل  ما قبل    والغرضأن  هو   االفتتاح من جلسة 
 .لكل ورقة مالية  االفتتاح تحديد سعر 

 التالية: ينبغي االخذ بنظر االعتبار املالحظات 



، ولكن ال يتم تنفيذها يف وقت االفتتاح ا قبل  يتم صف األوامر التي تم إدخالها خالل جلسة م .أ
سعر  احتسابويتم التعامل باألوامر املدخلة يف جلسة التداول املستمر التي تبدأ بعد    اإلدخال،
 .االفتتاح 

اىل  . ب تنفيذ خاصة،  تتضمن رشوط  التي  تلك  وهي  الخاصة،  الرشوط  ذات  األوامر  إدخال  �كن 
ويتم معالجتها يف بداية جلسة التداول    االفتتاح،سعر  ولكن لن يتم إدراجها يف احتساب النظام،

 .املستمر
 .)١٢(الرجوع إىل املادة  االفتتاح ال يسمح بإدخال أوامر السوق خالل جلسة ما قبل  . ج 
االفتتاح، يتم إعادة احتساب سعر االفتتاح فـي كل مرة يتم فيها إدخال أوامر خالل جلسة ما قبل   .د

 .عند نهاية جلسة ما قبل االفتتاح  احتسابه أما سعر االفتتاح النهايئ فيتم 
تكون وحدة التداول ووحدة تغ� السعر املحددة من قبل السوق سارية املفعول خالل جلسة  . ه

 .ما قبل االفتتاح 

)٥املادة (
 .االفتتاحاحتساب سعر 

ويتم صف االوامر التي تتداول عند االفتتاح يف    فقط،يكون لسهم كل رشكة سعر افتتاح واحد  
وتداولها بهذا السعر ويكون احتساب سعر االفتتاح بناء عىل االوامر املتوفرة يف سجل    السوق،

 :التاليةولتحديد سعر االفتتاح يتم استخدام املعاي�  .العاديةالرشوط 
 .سعركمية االسهم املتوفرة عند كل  .أ

 .املحتملةالكمية املتبقية من االسهم بعد املطابقات  . ب
 التداول املستمر السابقة االقفال عن جلسة صايف التغ� يف سعر . ج
 .السهمسعر  . د

)٦املادة (
 عرض بيانات االسعار

االفتتاح معلومة خاصة، ولهذا السبب يتم    ما قبل يعترب سعر االمر الذي يتم ادخاله يف مرحلة  
تختلف عن اسعارها الفعلية (بسعر االفتتاح املحتسب).   بأسعار عرض بعض االوامر يف السوق  

قبل االفتتاح هو التحقق من افتتاح    يف مرحلة ما  لألمران الغرض من عدم كشف السعر الفعيل  
مع   السوق،والطلب يف    اع العرضاوضبناء عىل    ممكن،عدل سعر  االتداول عىل سهم الرشكة ب 

 :االخذ بنظر االعتبار 
قد يتغ� سعر االفتتاح املحتسب خالل جلسة ما قبل االفتتاح مع ادخال اوامر جديده اىل   .أ

 .التداولنظام 



االفتتاح   االفتتاح، بسعراو مساوية لسعر    أفضلتم خالل جلسة ما قبل االفتتاح صف االوامر التي اسعارها  ي  . ب
 .السوقوال �كن االطالع عىل االسعار الفعلية اال لرقابة  لألمر،بغض النظر عن السعر الفعيل  املحتسب،

بأسعارها الفعلية خالل جلسة ما   االفتتاح،من سعر    أد� يتم صف االوامر التي اسعارها   . ج
اقل من    االفتتاح،قبل   امر رشاء  (مثال: سعر  السوق  افتتاح  امر رشاء   أفضل وبعد  سعر 

 متواجد). 

)٧املادة (
 .االفتتاح أولوية الوقت بالنسبة لألوامر املدخلة بعد مرحلة ما قبل 

الوقت   بناًء عىل  االفتتاح  إدخالها خالل جلسة ما قبل  يتم  التي  الوقت لألوامر  أولوية  تكون 
لألوامر التي مل يتم تنفيذها بالكامل خالل الفرتة االنتقالية   اإلدخال. بالنسبةالفعيل الذي تم فيه  

يوم  ب� جلسة ما قبل االفتتاح وجلسة التداول املستمر، فتحفظ بأفضلية ذلك الوقت طوال 
 .التداول 

)٨املادة (
 التداول املستمر

 .املستمريفتتح السوق ويبدأ نشاط التداول  االفتتاح،عندما تتم عملية تخصيص كميات 
النظام أي أمر ساري املفعول يتم إدخاله اىل   واالستيفاءأولوية الصف   من املمكن أن يرفض 

أو  منه،أو ينفذه جزئياً مع صف املقدار املتبقي    الفور،أو أن ينفذ بكامله عىل    التداول،نظام  
ينفذه جزئياً مع رفض املقدار املتبقي منه، أو يصفه بكامله، ال يتطابق كل أو جزء من األمر  

عندما تكون    السوق،يف    تتم مطابقتهامر اخر ويتم صف الكميات التي  الوارد عىل الفور مع أ 
تكون األولوية يف الصف وبالتايل يف التداول مبنية    السوق،هنالك عدة أوامر متنوعة مصفوفة يف  

 :عىل االيت 
محدد متاماً مثل معاملة األمر املحدد   السعر: تتم معاملة أمر السوق الذي تم صفه بسعر .أ

 . )١٢إىل املادة   السعر (الرجوعوله نفس 
ولكن األوامر ذات الرشوط    الخاصة،األوامر ذات الرشوط العادية قبل األوامر ذات الرشوط   . ب

  .الخاصة مؤهلة للتطابق مع أوامر سجل الرشوط العادية
 . إدخاله وقت يب� موعد  حيث يختم األمر الذي يدخل اىل النظام يف الوقت، ختم  . ج

 :التاليةعند احتساب األولوية يف الصف تأخذ بنظر االعتبار املعاي� 
 تكون للسعر األولوية املسبقة يف الصف:  .أ

 .يتم النظر يف أولوية أوامر الرشاء وأوامر البيع عىل نحو منفصل  •

 .بأسعار أد�يكون ألمر الرشاء بسعر أعىل أولوية عىل أوامر الرشاء األخرى •



 .أعىل اولوية عىل اوامر البيع االخرى بأسعار   أد�يكون ألمر البيع بسعر  •
متنح االوامر ذات الرشوط العادية اولوية عىل االوامر ذات الرشوط الخاصة التي تكون بنفس   . ب

بناًء  املحدد،والتي لها نفس السعر    الخاصة، مستوى السعر يتم صف االوامر ذات الرشوط  
 الوقت ب� بعضها البعض.  عىل اولوية

يتم تحديد    الخاصة،ونفس الرشوط    السعر،كان لعدة اوامر مدخلة نفس مستوى    إذا .ج
بتطبيق مبدأ الوارد   للموضوع، االولوية يف الصف عندئذ باستخدام الوقت كفاصل نهايئ  

 اوالً.اوالً ينفذ 

تكون االوامر التي تحمل ختم الوقت االقدم االولوية املسبقة عىل االوامر التي تحمل ختم  •
 .االحدثالوقت 

قد يودي تغي� امر سابق بخاصية تغ� امر سابق اىل وضع ختم جديد عىل االمر وبالتايل   •
 ).  ١٤لل�دة  االمر (الرجوعقد يغ� ذلك اولوية الصف لهذا 

)٩املادة (
 .السوقمن السعر االفضل يف  أفضل االوامر ذات الرشوط الخاصة بسعر 

وذلك عن طريق محاولة تداول االوامر    حد، يعمل نظام التداول عىل زيادة مطابقة التداول اىل اقىص  
فبعد ان يتم تداول االمر الوارد او صفه    السوق.يف    أفضل والتي لديها سعر    الخاصة،ذات الرشوط  

ليصبح   السوق  قادرة عىل    خامال،يف  اخرى  اوامر  تحديد  التداول  نظام   وباألخص   التداول،يحاول 
  :السابقاالوامر ذات الرشوط الخاصة التي تم صفها يف 

من السعر االفضل يف   أفضل بعد كل تداول تصبح اية اوامر ذات رشوط خاصة وسعرها   .أ
 .امر نشطة وتحاول التداول السوق او 

عندما تتواجد االوامر ذات الرشوط الخاصة يف جانب واحد من سجل الرشوط الخاصة فأن   . ب
أي السعر االعىل اوال   تنازيل،االوامر نشطة تعتمد عىل السعر برتتيب    تصبح لتلكاالولوية  

او معادل للسعر االفضل   أفضل ويستمر ذلك حتى تتم معالجة جميع االوامر ذات سعر  
 يف السوق. 

إذا كانت هنالك عدة أوامر ذات رشوط خاصة يف جانب واحد من السوق (أما جانب البيع  . ج
الوارد"أو جانب الرشاء) ولها جميعاً نفس السعر، تصبح عندئذ األوامر نشطة مبوجب مبدأ  

 ". أوالً يخرج أوال
الخاصة مع  . د الرشوط  السعر يف سجل  السوق،  حاملا يصبح مستوى  األفضل يف  للسعر  ادالً 

 .تكون لألوامر يف سجل الرشوط العادية أولوية عىل األوامر يف سجل الرشوط الخاصة



وبسعر أفضل من   الخاصة،عندما تتواجد أوامر يف كال جانبي سجل األوامر ذات الرشوط   . ه
ارد أوالًالو "تكون األولوية يف اختيار األمر النشط مبوجب مبدأ    السوق،السعر األفضل يف  

 ذات السعر األفضل.   والرشاء، بحيث تتم مقارنة أوامر البيع "ينفذ أوالً

)١٠املادة (
 .الخاصةرشوط االستيفاء 

ال  الكمية بأكملها أو ال يشء: هـذا األمـر يتم استيفاءه برشط بيـع/ رشاء الكمية بأكملها أو
 .يشء

أو  الكمية(ألوامر  �كن   .أ أن    بأكملها  أكرث من طرف مقابل يف نفس  ال يشء)  تتداول مع 
 . الوقت 

 .يتم رفض األمر إذا مل يتم تنفيذ الكمية كلها بالسعر املحدد . ب
عندما يتم اختيار هذا الرشط، فيجب أن تستوف الصفقة الحد األد� من عدد األسهم الذي  للتنفيذ:الحد األد� 

 .تم تعيينه
 .بكمية تساوي الحد األد� أو أعىل منهيجب أن تتم الصفقة األوىل عىل هذا األمر  .أ

 .العادية فتدرج تلقائياً يف سجل األوامر    األوىل،بقيت كمية من األسهم مل تستوف يف الصفقة    إذا . ب
أن تستويف جميع    للمجموعة، فيجب عند تنفيذ األمر برشط الحد األد�    للمجموعة:الحد األد�  

الصفقات التي تتم عليه الوحدة املدرجة (املعينة) من عدد األسهم اىل أن يتم استيفاء األمر  
 .بأكمله

 ) ١١املادة (
 انواع االوامر 

، يجب ان يتم  أفضل او بسعر    محدد،بسعر    االسهم،االمر املحدد: هو امر لرشاء او بيع عدد من  
 .) من هذه القواعد٣وحدة تغ� السعر املنصوص عليها يف املادة (تسع� االمر املحدد بناء عىل 

)١٢املادة (
 .السعراوامر السوق وح�ية 

السوق، سعر جار متوفر يف    بأفضل هو امر غ� مسعر لتداول ورقة مالية عىل الفور    السوق:امر  
ويقوم النظام بتحديد سعر    .ويصبح امر السوق امرا محدد السعر حاملا يتم احتساب السعر

السعر  ألمر لح�ية  املحددة  الصيغة  عىل  بناء  اتوماتيكيا  ح�ية    .السوق  خاصية  وتستخدم 
اوامر   اسعار  التي    السوق. السعر لوضع حدود لحركة  املخاطر  الحد حجم  يقلل هذا  حيث 

 .االوامر بإدخال عندما يقوم يتعرض لها املتعامل 
 .من او معادلة لسعره املحدد أفضل السوق ان يتداول بسلسلة من االسعار   ألمر�كن  .أ

 فقط.اوامر السوق خالل جلسة التداول املستمر  بإدخال يسمح  . ب



 مل توجد اوامر يف الجانب املقابل  إذايرفض امر السوق  . ج
 .سعر يف السوق  ألفضل السوق معادال   ألمرون السعر املحدد يك  . د

 ) ١٣املادة (
أمر سابق ألجراء تعديل (تعديالت) يف خصائص أمر    تستخدم خاصية تغي�  أمر سابق:تغي�  

 يف النظام 
ال �كن استخدام خاصية تغي� امر سابق لتغي� نوع السهم الذي اختاره املتعامل او نوع   .أ

 .ويجب يف أي حالة من هذه الحاالت الغاء االمر ثم اعادة ادخاله   االمر.يف السوق او نوع  
واولوية صف   جديد، تغي� االمر السابق" ختم وقت "خاصية �نح االمر االصيل الذي متت  . ب

او اضافة او   املستثمر،او رقم حساب    السعر، تخدمت خاصية التغي� عىل  اس  إذاجديدة  
  .خاص الغاء رشط  

تغي� امر سابق" ال تتم ازالة االمر من سجل خاصية "عند مرحلة اختيار او ملء �وذج   . ج
 .لألمروبالتايل �كن ان يحدث تداول  االوامر،

) يف الفرتة ما ب� ادخال ١٣من املادة    ٣تغ� وضع امر او تم تنفيذه جزئيا وفقا للفقرة (  إذا . د
يتم عندئذ   –الضغط عىل مفتاح ادخال    – امر سابق" وارسالها اىل النظام    خاصية "تغي�

 سابق “.  خاصية "تغي� امر تأكيد ويتع� عليه اعادة  املتعامل،اخطار 

 )  ١٤املادة (
او معلق اىل وضعية   املفعول  امر ساري  االلغاء هي نقل  امر: خاصية  ومبجرد   االلغاء.الغاء 

 .النظامحدوث خاصية االلغاء ال �كن اسرتجاع االمر االصيل يف 
 .النظامامر موجود يف  إللغاء  االلغاء،تستخدم خاصية  .أ

 .تم التداول عىل االمر  إذاترفض خاصية االلغاء  . ب
 .كان رقم االمر غ� صحيح   إذاترفض خاصية االلغاء  . ج
تم الغاء االمر قبل الحصول عىل تأكيد بان االمر قد تم استيفاؤه جزئيا نتيجة للتداول    إذا . د

 لتأكيد فستكون هناك حاجة    النظام،يف الفرتة ما ب� ادخال خاصية الغاء امر وارساله اىل  
  .اخر برغبة املتعامل يف الغاء املقدار املتبقي من االمر

)١٥املادة (
 ايقاف / استئناف أمر 

اىل وضعية   املفعول  ساري  امر  لنقل  االيقاف  امر  االمر   االيقاف.يستخدم  هذا  اصدار  ويتم 
وتعيد خاصية االستئناف االمر االصيل اىل وضعية    االصيل،بواسطة مراقب السوق او مالك االمر  

 :التاليةساري املفعول وينبغي االخذ بنظر االعتبار املالحظات 
 .بالفعل امر قائم   يقافإلال تستخدم خاصية االيقاف اال   .أ



 .ايقافهاالمر الذي تم  " مع�كن للمتعامل ان يستخدم خاصية " تغي� امر سابق . ب
 .ايقافه�كن للمتعامل ان يلغي امر تم  . ج
 .التداول ال تدخل االوامر التي تم ايقافها يف  . د
مت  إذا �كن اعادة ادخال االمر الذي تم ايقافه اىل السجل باستخدام خاصية "االستئناف"   . ه

 .جديدينتتم معاملته كأمر جديد يعطي بذلك ختم وقت واولوية  االمر،استئناف 

 ) ١٦املادة (
لطلب رشاء معروض ذو   املتوفرة،هو امر محدد السعر لبيع كامل الكمية   الخاطف:امر البيع 

ألمرتتضمن الكمية التي يعرضها امر البيع الخاطف رشاء اي كميات    يف السوق وال   أفضل سعر
من سجل  أفضل كان لدى االمر ذي الرشوط الخاصة سعراً    إذاحتى    خاصة،رشاء ذي رشوط  

  .يقوم النظام تلقائياً بتنفيذ امر البيع الخاطف مع االمر بالسعر االفضل   العادية، ولكنالرشوط  
سعر   أفضل تغ�    إذايجدر املالحظة بأن امر البيع الخاطف يتم تحديثه تلقائيا بواسطة النظام  

 .يف السوق وكانت شاشة البيع الخاطف قيد التشغيل 
 :ك� ينبغي االخذ بنظر االعتبار املالحظات التالية

ليةوجدت اوامر يف سجل الرشوط العادية يف جانب الرشاء بالسوق فان الكمية االج� إذا .أ
واملوجودة يف سجل  طلب،سعر    أفضل يف شاشة امر البيع الخاطف ستتضمن الكمية ذات 

 .فقطالرشوط العادية 
ولكن كانت توجد   بالسوق،مل توجد اوامر من سجل الرشوط العادية يف جانب الرشاء    إذا . ب

البيع الخاطف ستتضمن   خاصة،رشاء برشوط  أوامر   فان الكمية االج�لية يف شاشة امر 
 .الخاصةسعر طلب من سجل الرشوط   أفضل الكمية ذات   فقط

سعر يف السوق يف الوقت ما ب� الضغط عىل مفتاح االدخال يف شاشة االمر   أفضل تغ�    إذا . ج
النظام لختم االمر بوقت   البيع الخاطف يرفض   االدخال،والوقت الذي يحتاجه  فان امر 

  .االلغاء والسبب هو ان امر البيع الخاطف هو يف االصل امر باالستيفاء او عندئذ.
السعر) قبل ان    الرشكة،يجوز للمتعامل ان يغ� س�ت امر البيع الخاطف (املقدار، سهم   . د

 .االيل يتم ارسال االمر لنظام التداول 
او جزء منها    باإلمكانكان    إذا . ه الخاطف برمتها  البيع  امر  ذي رشوط  مربأ استيفاء كمية 

بسعر   ذي   ،أفضل خاصة  االمر  مع  الخاطف  البيع  امر  بتنفيذ  تلقائياً  يقوم  النظام  فان 
 .الخاصةالرشوط 

 ) ١٧املادة (
سعر عرض    أفضل امر الرشاء الخاطف هو امر محدد السعر لرشاء كامل الكمية املتوفرة ذات  

  .وتنفيذ االمر ضمن شاشة ادخال االمر نفسها معينة، يف السوق بالنسبة لسهم رشكة 



فان الكمية االج�لية    بالسوق،يف سجل الرشوط العادية يف جانب البيع    وجدت اوامر  إذا .أ
واملوجود يف سجل   عرض،سعر    أفضل يف شاشة امر الرشاء الخاطف ستتضمن الكمية ذات  

 .فقطالرشوط العادية 
ولكن كانت توجد   بالسوق،اوامر من سجل الرشوط العادية يف جانب البيع    مل توجد   إذا . ب

الكمية االج�لية يف شاشة امر الرشاء الخاطف ستتضمن فقط    خاصة، فاناوامر بيع برشوط  
 .الخاصةسعر عرض من سجل الرشوط  أفضل الكمية ذات  

الضغط عىل مفتاح االدخال يف شاشة االمر   ما ب� سعر يف السوق يف الوقت    أفضل تغ�    إذا . ج
رفض فان امر الرشاء الخاطف ي  االدخال،والوقت الذي يحتاجه النظام لختم االمر بوقت  

 .االلغاءوالسبب هو ان امر الرشاء الخاطف هو يف االصل امر باالستيفاء الكامل او  عندئذ،
يجوز للمتعامل ان يغ� س�ت امر الرشاء الخاطف (املقدار، سهم الرشكة، السعر) قبل ان  . د

 .االيل يتم ارسال االمر لنظام التداول 
خاصة، ها او جزء منها بأمر ذي رشوط  تنفيذ كمية امر الرشاء الخاطف برمت   باإلمكانكان    إذا . ه

  .خاصة فأن النظام يقوم تلقائياً بتنفيذ االمر بأمر ذي رشوط  ، أفضل بسعر  

 ) ١٨املادة (
 خصائص االمر

 .االمر وقت رسيان مفعول 
�كن للمتعامل� ان يدخلوا فرتة معينة من الوقت يكون االمر فيها ساري املفعول حتى نهاية  

الزمنية    الفرتة. تلك   القيود  اليات لض�ن عدم تجاوز  النظام  . وخصائص وقت  لألوامرويوفر 
 :كالتايل رسيان مفعول االمر املتوفرة هي 

 .فيه االمر ساري املفعول حتى اغالق تداول يف اليوم الذي ادخل  يوم: .أ
يجب ان يتم تنفيذ هذا االمر بكامله او جزء منه حاملا يدخل اىل السوق.   االلغاء:استيفاء او   . ب

 .املتبقيةيتم اتوماتيكيا ازالة االمر من النظام او الكمية  الفوري،مل يتسن التداول  وإذا
 :االعتبار املالحظات التاليةوينبغي االخذ بنظر 

توماتيكيا عندما ينتهي رسيان  و تتم ازالة كافة االوامر ذات القيود الزمنية من نظام التداول ا •
 .مفعولها 

 معاملة االمر باعتباره امر ليوم واحد.   االمر، تتممل يتم ادخال قيد زمني لرسيان مفعول    إذا•



)١٩املادة (
 االغالق 

 .االغالقوضعية 
وال �كن ادخال    املستمر،بعد انتهاء جلسة التداول    ظهرا،  ١٢:٣٠يكون وضعية االغالق الساعة  

ولكن �كن طباعة تقارير عن االوامر املدخلة والصفقات    عندها.أي اوامر او تغي� اوامر مسبقة  
 .متت التي  

)٢٠املادة (
 سعر االغالق 

جلسة   انتهاء  بعد  النظام  مالية.  يقوم  ورقة  لكل  االغالق  سعر  باحتساب  املستمرة  التداول 
 . ويكون سعر االغالق هو الوسطي املرجح لجميع التعامالت التي متت ذلك اليوم
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