
 التداول ألسهم الرشكات املدرجة ) مواعيد إيقاف وإعادة ٢تعلي�ت رقم (

 ) ١املادة (
الهيئةيتوقف تداول أسهم الرشكة املدرجة يف السوق قبل ثالثة ايام عمل من موعد اجت�ع  

تقل عن   الهيأة والسوق ومركز اإليداع من قبل الرشكة مبدة الء  العامة عىل ان يجري إخطا
 أسبوع�. 

 ) ٢املادة (
بعد انتهاء  العامة،الهيئة  يعاد تداول أسهم الرشكة التي توقف تداول أسهمها بسبب اجت�ع  

الرشكة.العامة اي قرار لتغي� رأس مال الهيئة اتخاذ م االجت�ع مبارشة يف حالة عد 

 ) ٣املادة (
العامة الذي تضمن قراراً برسملة  الهيئة يعاد تداول أسهم الرشكة التي توقفت بسبب اجت�ع 

   ييل:وفق ما  االرباح واالحتياطيات فقط
 .العامةالهيئة  إعادة أسهم الرشكة قبل الزيادة اىل التداول يف سوق العراق لألوراق املالية مبارشة بعد اجت�ع   .أ

إدراج أسهم الزيادة املتحققة للرشكة خالل فرتة ال تزيد عىل ستة اسابيع من تاريخ انعقاد  . ب
 العامة.الهيئة 

) * ٤املادة (
التي توقف   الهيئة العامة، والذي تضمن  يعاد تداول أسهم الرشكة  تداول أسهمها بسبب اجت�ع 

/٥٩او تخفيض راس املال مبوجب املادة (  اوالً)/    ٥٥(مبوجب املادة    ة قراراً بزيادة رأس مال الرشك
 ييل: الرشكات النافذ وفق ما اوالً) من قانون 

مبارشة بعد اجت�ع إعادة أسهم الرشكة قبل الزيادة او التخفيض إىل التداول يف السوق   .أ
 الهيئة العامة.

الغاء   . ب او  الزيادة  أسهم  الرشكات عىل   أسهمإضافة  دائرة تسجيل  بعد تصديق  التخفيض 
عىل أن تقوم الرشكة مبتابعة املصادقة وخالل فرتة ال   تخفيضه،زيادة رأس مال الرشكة او  

 من تاريخ انعقاد الهيئة العامة. أشهرتزيد عىل اربعة 

) * ٥املادة (
 ملدرجة: ااوالً: حاالت اندماج الرشكات املساهمة 

الرشكة املدرجة قبل الدمج مبارشة بعد اجت�ع الهيئة العامة املشرتك، عند اندماج الرشكة   أسهميعاد تداول   .أ
 املدرجة. املدرجة مع رشكة اخرى غ� مدرجة وفقدان الرشكة غ� املدرجة شخصيتها املعنوية لصالح الرشكة  

املشرتك، ة العامة  ئالرشكة املدرجة عن التداول بعد اجت�ع الهي   أسهمتداول    استمرار ايقاف . ب
مع    عند  املدرجة  الرشكة  غ�اندماج  شخصيتها    رشكة  املدرجة  الرشكة  وفقدان  املدرجة 



املعنوية لصالح الرشكة غ� املدرجة لح� اك�ل اجراءات دائرة تسجيل الرشكات مع مراعاة  
 د). /٧) املادة رقم (٣(ما جاء يف تعلي�ت رقم 

ة العامة املشرتك عند اندماج ئ الرشكة عن التداول بعد اجت�ع الهي  أسهماستمرار ايقاف   . ج
اجراءات   اك�ل  رشكت� مدرجت� وتحقق شخصية معنوية جديدة (رشكة جديدة) لح� 

 د). /٧) املادة رقم (٣دائرة تسجيل الرشكات مع مراعاة ما جاء يف تعلي�ت رقم (
بعد تصديق   أ)  /أوالًاىل التداول يف الفقرة (  االندماج)عن    (الناتجةالزيادة    أسهماضافة    ثانياً:

انتهاء اجراءات الدمج ومحرض اجت�ع الهيئة العامة املشرتك  ىلع الرشكات  دائرة تسجيل  
املصادقة وخالل فرتة ال تزيد عىل اربعة  والعقد الجديد، عىل ان تقوم الرشكة مبتابعة  

     أشهر من تاريخ انعقاد الهيئة العامة.

) * ٦املادة (
املواد   .أ الرشكة وفق  اوال ٥  أ، /٤  أ،/٣  ،٢(تلتزم  اعاله  -/  بإعادة   أ)  السوق  بتقديم طلب إىل 

يتأكد من صحة  أن  السوق  وعىل  العامة  الهيئة  اجت�ع  به محرض  مرفقة  أسهمها  تداول 
الرشكة مع نرش املحرض يف لوحة   أسهمفقرات ومقررات االجت�ع قبل الس�ح بإعادة تداول  

 تخفيض راس املال. املستثمر بقرار    بأعالمالوسيط    وإلزاماالعالنات واملوقع االلكرتو� للسوق  
أسهم الزيادة املتحققة يف راس مالها    بأدراجتقدم الرشكة إىل سوق األوراق املالية طلباً   .ب

او الدمج او الغاء االسهم يف حالة التخفيض خالل خمسة ايام عمل من تاريخ انتهاء 
إجراءات الزيادة او الدمج او التخفيض ومصادقة دائرة تسجيل الرشكات يف كل من 

ات دائرة  وعىل السوق التأكد من ذلك مع مراعاة نرش اجراء  ثانياً)/٥/ب، ٤  ب،/٣املواد (
 للسوق.تسجيل الرشكات يف لوحة االعالنات واملوقع االلكرتو� 

 ) ٧املادة (
التقدم إىل هيأة األوراق    ثانياً)/  ٥ب،  ٤ب،  ٣يحق للرشكة ضمن املواعيد املحددة يف الفقرات (

تقتنع به الفرتة الواردة يف الفقرات أعاله إذا كان هناك مربر لدى الرشكة    املالية بطلب تعديل 
 الهيأة. 

 ) ٨املادة (
تتعرض الرشكة واملسؤول� فيها يف حالة مخالفتها لهذه التعلي�ت اىل العقوبات املنصوص عليها  

 النافذ.  يف قانون األوراق املالية

وصادر قرار ١٧/١/٢٠٢٢املنعقدة بتاريخ   الهيأة بجلسته اعاله من قبل مجلس   ) للتعلي�ت٥املادة ( ) وإضافة ٧ ،٦،  ٤عدلت املواد (
.  ٢٤/١/٢٠٢٢يف  ١٣/١١ مجلس الهيأة ذي العدد



) إيقاف تداول وشطب الرشكات يف سوق األوراق املالية ٣تعلي�ت رقم (  
) ١املادة (  

    -التالية: للسوق مبوافقة الهيأة إيقاف تداول أسهم الرشكة يف أي من الحاالت 
إذا فقدت الرشكة رشطاً من رشوط اإلدراج الواردة يف التعلي�ت الصادرة عن الهيأة.   .أ

 إذا أخلت الرشكة مبستلزمات اإلفصاح.  . ب
 .إذا رأت رضورة ذلك لح�ية املستثمر أو للمحافظة عىل سوق منتظم . ج
 السوق. لفت الرشكة أياً من قرارات أو تعلي�ت الهيأة أو أذا خا  . د

)  ٢املادة (  
  - الرشكة:  للسوق مبوافقة الهيأة إيقاف التداول بناء عىل طلب  
 عىل قرار من الهيأة العامة طلباً مربراً إليقاف تداول أوراقها املالية. إذا قدمت الرشكة بناء .أ

إيقاف التداول عند وقوع حدث جوهري يؤثر عليها يجوز للرشكة أن تطلب من الهيأة   . ب
 .عىل أن تفصح عن هذا الحدث فوراً 

 :ييل  عىل الرشكة عند تقد�ها طلب اإليقاف للهيأة أن تقدم ما . ج
 .األسباب املربرة لطلب اإليقاف واملدة املطلوبة أوال:

ثانياً: معلومات تتعلق بطبيعة الحدث الذي يؤثر عىل أنشطة الرشكة والذي طلبت مبوجبه 
    اإليقاف.

 .يجوز للهيأة أن تقبل أو ترفض طلب اإليقاف حسب تقديرها . د

)٣املادة (  
 .  الرشكة بناء عىل متطلبات قانونية وتعلي�ت الهيأة أسهم للهيأة إيقاف تداول 

) ٢يتم إيقاف تداول الرشكة إذا كان هناك سبب قانو� لإليقاف أو تطبيق لتعلي�ت رقم (
 املالية. الصادرة عن هيأة األوراق 

)  ٤املادة (  
- اإليقاف:  إنهاء 

 للهيأة والسوق إنهاء قرار اإليقاف يف حال زوال السبب.   .أ
  .يعتمد إنهاء اإليقاف عىل الظروف املصاحبة ويجوز للهيأة فرض أي رشوط تراها مناسبة . ب

) ٥املادة (  
وألي  أشهرملدة تزيد عن سته    املوقوفةالرشكة    أسهميف حالة صدور قرار بإعادة التداول عىل  

ارتفاعاً وانخفاضاً من سعر إغالق اخر جلسة ولجلسة واحدة ويعتمد    )٪٥٠(تعاد بنسبة    سبب،
 كمؤرش للجلسات الالحقة.  الجلسةمعدل سعر التداول لهذه 



 ) ٦املادة (
جلس محافظي السوق إيقاف تداول أسهم الرشكة عند الرضورة لح�ية املستثمرين وملدة  مل .أ

 ذلك. ىل موافقة الهيأة أن زاد عن تزيد عىل عرشة أيام عمل والحصول ع ال
 السبب.انهاء قرار اإليقاف يف حال زوال  . ب

 )  ٧املادة (
 - املدرجة:  تعلي�ت شطب الرشكات 

 - التالية: للهيأة شطب أي رشكة من اإلدراج يف السوق يف الحاالت 
 الرشكة.قراراً بتصفية  اتخاذ .أ

 الرشكة.قرار بحل   اتخاذاعالن إفالس الرشكة أو عند  . ب
 السوق. تغ� نشاط الرشكة بشكل يؤثر عىل سعر سهمها يف   . ج
دمج الرشكة مع رشكة أو رشكات أخرى بحيث ترتب عىل ذلك انتهاء الشخصية املعنوية  . د

للرشكة.
 كاملة. توقفت الرشكة عن م�رسة نشاطها ملدة سنة  . ه
مناسبة  . و  إجراءات  الرشكة  تتخذ  أن  أشهر دون  التداول ملدة ستة  الرشكة عن  توقف  استمرار 

 التداول.الستئناف 
 .إذا رأت الهيأة أن هناك مربراً لشطب إدراج الرشكة من السوق  . ز 

 )   ٨املادة (
- الرشكة:  الشطب بناء عىل طلب 

   -التالية:  يجوز للرشكة تقديم طلب اىل الهيأة لشطبها من السوق وفقاً للرشوط 
من   باأللف)) (خمسة  ٠٬٠٠٥( إذا مل يتجاوز حجم التداول عىل أسهم الرشكة سنوياً عىل   .أ

 .عدد األسهم املصدرة وملدة عام� متتالي� 
 الحضور. قل من ) يف اال ٪٥١أن يكون الطلب بقرار مسبب من الهيئة العامة ومبوافقة ( . ب
مراقب  . ج من  مدققة  مالية  سنة  آلخر  املالية  بياناتها  والسوق  الهيأة  اىل  الرشكة  تقدم  أن 

   فصل.الحسابات ومصادق عليها من الهيئة العامة مع بيانات مالية آلخر 
أن تعلن الرشكة قرار الهيئة العامة بالشطب يف جريدت� يوميت� ويف النرشة واملوقع اإللكرتو�  .د

 والهيأة.للسوق 
 .والسوقاملالية تجاه الهيأة  التزاماتهاأن تقوم الرشكة بتسديد كامل  . ه
خمسة )    ١٥(    عىل قرار الشطب خالل مدة  االعرتاضمن أسهم الرشكة    %) فأكرث  ٥لحملة ( .و

  .املاليةمن تاريخ القرار لدى هيأة األوراق  يوماً  عرش 
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