
 املالية  لألوراقتعلي�ت تداول األوراق املالية للمستثمرين عرب اإلنرتنت يف سوق العراق  

 )  ١املادة (
تعلي�ت تداول األوراق املالية للمستثمرين عرب اإلنرتنت يف سوق العراق "تسمى هذه التعلي�ت  

 ". ٢٠١٦املالية لسنة  لألوراق 

   )٢(املادة 
يكون للكل�ت والعبارات التالية الواردة يف هذه التعلي�ت املعا� املخصصة لها أدناه ما مل  .أ

 ذلك:تدل القرينة عىل غ� 
 .الهيأة : هيأة األوراق املالية

 . السوق: سوق العراق لألوراق املالية
 .املدير التنفيذي: املدير التنفيذي للسوق

 .اإللكرتو� املستخدم يف السوقنظام التداول: نظام التداول 
إدخالبحيث متكنه من    ،خدمة التداول عرب اإلنرتنت التي يقدمها الوسيط للمستثمر الراغب بذلكالخدمة:  

 .اإلنرتنت عرب نظام مرخص الرشاء والبيع ومتابعتها بنفسه من خالل استخدام شبكة  أوامر 
 .اإلنرتنت واملوافق عليه من قبل السوقلنظام: النظام املرخص لغايات التداول عرب ا

املالية باألوراق   الوساطةالوسيط: الشخص االعتباري املرخص من قبل الهيـأة مل�رسة أع�ل  
 .واملسموح له بتقديم الخدمة

 التسوية: العملية التي يتم مبوجبها إمتام أي عقد تداول لنقل ملكية األوراق املالية من البائع
 . د أمثانها بشكل نهايئ وغ� مرشوطإىل املشرتي وتسدي

يكون للكل�ت والعبارات غ� املعرفة بهذه التعلي�ت املعا� املخصصة لها يف تعلي�ت   . ب
 .املالية ما مل تدل القرينة عىل غ� ذلك لألوراقتداول األوراق املالية ف سوق العراق 

   )٣(املادة 
املنصوص   الحصول عىل املوافقة الخطية للسوق عىل ذلك وفقا لآلليةيحظر عىل أي وسيط تقديم الخدمة إال بعد  

 .عليها يف هذه التعلي�ت

   )٤املادة (
والبيع إىل نظام التداول عىل   ءلغايات تنفيذ أحكام هذه التعلي�ت يقترص إدخال أوامر الرشا

الذين ي  املستثمرين  الذي  النظام  عرب  الخدمة  الوسيط  يستخدمون  قبلقدمه  من  املرخص 
 . السوق 



   )٥(املادة 
يتوجب عىل الوسيط أن يوفر األموال الكافية والالزمة ملواجهة وتلبية التزاماته املالية الناشئة 

 .باألوراق املالية وفقاً ألحكام تعلي�ت التداول يف السوق عن تعامله
   )٦املادة (

الوثائق  املالية مرفقا به جميع  لألوراق عىل الوسيط الذي يرغب بتقديم الخدمة التقدم بطلب لسوق العراق   .أ
تتضمن الوثائق  عىل أن  -وفقاً للنموذج املعد لهذه الغاية  -واملعتمدة من قبل السوق    -املطلوبة   واملستندات

 ييل: واملستندات ما 
التي سيربمها   .١ االتفاقية  متطلبات هذه�وذج  يلبي  مبا  الخدمة  تقديم  لتنظيم  املستثمر  مع   الوسيط 

 .التعلي�ت
خطة طوارئ مكتوبة تصف إسرتاتيجية الوسيط وموارده املتاحة إلدخال أوامر الرشاء   .٢

نيابة عنهم إذا أصبح التداول عرب اإلنرتنت غ� متاح للمستثمر ألي سبب   والبيع للعمالء
 .من األسباب

املخاطر والذي يجب أن ينص بوضوح ورصاحة عىل جميع املخاطر املرتتبة  بيان إفصاح  .٣
 .وبيع األوراق املالية من خالل الخدمة عىل رشاء

 .قدار العمولة التي سيتقاضاها الوسيط مقابل تقديم الخدمةم .٤
 املعد من قبل رشكة الوساطة.  KYC�وذج اعرف زبونك   .٥

 .طلب الوسيط الراغب بتقديم الخدمةللسوق أن يحدد متطلبات إضافية للنظر يف  . ب

   )٧املادة (
 - : ييليلتزم السوق مبراجعة وتقديم شهادة للهيأة مبا 

هذه   .أ مع  وتوافقها  بالطلب  املرفقة  املستثمر  من  املقدمة  واملستندات  الوثائق  اكت�ل 
 . التعلي�ت

 .أن النظام املستخدم من قبل الوسيط يلبي متطلبات تقديم الخدمة . ب
عمليات التداول عرب اإلنرتنت بشكل سليم   ألجراءأن البنية التحتية لألنظمة لدى الوسيط مالمئة   . ت

 ودون انقطاع.
للمتطلبات  . ث التداول مطابقة  نظام  مع  االتصال  وأنظمة  النظام  وتحميل  تهيئة  أن عملية 

 . املالية لألوراقالتقنية والتشغيلية لسوق العراق 

   )٨(املادة 
بعد استك�ل موافقة السوق عىل طلب الوسيط ك� هو وارد ضمن هذه التعلي�ت يقدم  .أ

 .الهيأةالسوق الطلب معززاً باملستندات إىل  
 . للهيأة أن تحدد متطلبات إضافية . ب



   )٩(املادة 
عىل الوسيط الحاصل عىل موافقة السوق عىل تقديم الخدمة، نرش بيان إفصاح املخاطر  .أ

هذه التعلي�ت عىل موقعه اإللكرتو� قبل املبارشة    ) من٣-/ أ    ٦املادة (املشار إليه يف  
  الخدمة.بتقديم 

عىل الوسيط إبقاء بيان إفصاح مخاطر التعامل باإلنرتنت عىل موقعه االلكرتو� يف جميع  . ب
 .األوقات باإلضافة إىل أي معلومات تتعلق بالخدمة يطلبها السوق و/ أو الهيأة

 ) ١٠(املادة 
للوسيط أن يحدد الرشوط التي يرى أنه من املناسب توفرها يف املستثمر الذي يستخدم  .أ

 .مراعاة أية رشوط قد يحددها السوق و/أو الهيأة بهذا الخصوص  الخدمة، مع
عىل الوسيط اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للتحقق من هوية املستثمر الذي يطلب فتح حساب  . ب

وعليه االحتفاظ بصورة طبق االصل عن جميع الوثائق املستخدمة للتحقق    اإلنرتنت،للتداول عرب  
 .من هوية املستثمر

ال يجوز للوسيط أن يقدم خدمة قبل أن يربم اتفاقية مع املستثمر يتفق مع �وذج االتفاقية  . ت
   ييل:بشكل خاص ما  ) وتتضمن١-أ / ٦املادة ( املشار اليها يف 

 .قيع املستثمر عىل إقرار باستالمه للبيان واطالعه عليهوتو  املخاطر،بيان إفصاح  .١
 .التي سيتقاضاها الوسيط مقابل تقديم الخدمة العمولة بيان  .٢
 .بيان تفصييل بالحقوق وااللتزامات عىل كل من املستثمر والوسيط .٣
 .التأكيد عىل مسؤولية املستثمر يف املحافظة عىل اسم املستخدم وكلمة املرور الخاصة به .٤
 .موافقة املستثمر عىل استالم الوثائق واملراسالت إلكرتونيا .٥
التي قد تلحق باستث�راته يف األوراق  .٦ التأكيد عىل أن املستثمر يدرك ماهية املخاطر 

تأخر وصول   احت�ل  عن  الناشئة  تلك  االنرتنت وخاصة  عرب  التداول  املالية من خالل 
 .األوامر املرسلة من قبله إىل نظام التداول

 .مل املستثمر املسؤولية الناتجة عن أخطائه يف إدخال األوامر وتعديلها أو إلغائهايتح .٧
يلتزم املستثمر بأحكام قانون األوراق املالية واألنظمة والتعلي�ت والقرارات الصادرة  .٨

 .املسؤولية القانونية كاملة عن املخالفات املرتكبة من قبله وتحمله .مبقتضاه
 .واملساعدة الفنية الالزمة التي يقدمها الوسيط للمستثمرالدعم التقني  .٩

ال يجوز للوسيط أن يعفي نفسه من املسؤولية القانونية عن الخسائر الناتجة عن إساءة   . ث
الخاصة بربنامجه  والح�ية  التوثيق  آلية  الفنية يف  األعطال  أو عن  ثالث  استخدام طرف 

 .وذلك بتحميلها إىل املستثمر



 ) ١١(املادة 
 - : ييليحدد مجلس محافظي السوق ما 

 .الحد األد� الالزم لفتح حساب التداول عرب اإلنرتنت نقداً أو ما يعادله من األوراق املالية .أ
 .الرشاء والبيع التي يسمح للمستثمر إدخالها من خالل الخدمة ومدة رسيانها أنواع أوامر . ب

 ) ١٢(املادة 
يتم التحقق من خالل النظام من توفر الرصيد الكايف من النقد أو من األوراق املالية لدى  .أ

 .إدخال أي أمر أو إجراء تعديل عىل أمر مدخل إىل نظام التداول املستثمر قبل 
من هذه  / ب)  ١٣املستثمر بإصدار أمر للوسيط وفقاً ملا هو وارد يف املادة ( يف حال قام   . ب

الوسيط التحقق من توفر رصيد األوراق املالية أو الرصيد النقدي الكايف لدى   التعلي�ت عىل
تعديل عىل أمر مدخل إىل نظام   الحال) قبل إدخال أي أمر أو إجراء  املستثمر (حسب واقع

 .التداول 

 ) ١٣(املادة 
للصيانة إدخال أوامر رشاء   .أ للمستثمر يف جميع األوقات باستثناء األوقات املحددة مسبقاً 

من  جزئياً وذلكوتعديل وإلغاء األوامر املدخلة مسبقاً غ� املنفذة أو املنفذة   وبيع جديدة 
 .إىل نظام التداول خالل أوقات التداول يف السوق  خالل النظام الذي يرسلها

أو إلغاء األوامر  . ب للمستثمر أن يصدر للوسيط أوامر رشاء أو بيع جديدة أو طلب تعديل 
مسبقاً  بالنيابة    املدخلة  جزئياً  املنفذة  أو  املنفذة  الخدمة   عنه، غ�  توفر  عدم  حال  يف 

 .وذلك خالل ساعات عمل الوسيط الرسمية للمستثمر ألي سبب من األسباب

 ) ١٤(املادة 
 :إلكرتونياً بواسطة النظام ما ييليتم 

رصيد  .أ من  املستحقة  واالجور  التداول  وعمولة  املنوي رشاؤها  املالية  األوراق  قيمة  حجز 
النقدي املتاح للتداول للمستثمر املعني فور إرسال أمر الرشاء إىل نظام التداول   الحساب

 .اإللكرتو�
بيعها من رصيد حسا . ب املنوي  املالية  األوراق  للتداول حجز كمية  املتاح  املالية  األوراق  ب 

 .املعني فور إرسال أمر البيع إىل نظام التداول اإللكرتو� للمستثمر
التي تم رشاؤها وعمولة  . ت املالية  يتم خصم قيمة األوراق  أو جزئياً  تنفيذ أمر الرشاء كلياً  عند 

امل  التداول حساب  رصيد  وزيادة  املحجوز  النقدي  الرصيد  من  املستحقة  من واالجور  ستثمر 
 .مبقدار الكمية التي تم رشاؤها األوراق املالية 



 

عند تنفيذ أمر البيع كلياً أو جزئياً يتم خصم عدد األوراق املالية التي تم بيعها من رصيد  . ث
املحجوزة وزيادة رصيد حساب املستثمر النقدي مبقدار مبلغ البيع مخصوما   االوراق املالية

 . املستحقة عىل املستثمرواالجور  منه عمولة التداول 
املالية يف حالة رفض  . ج النقدي ورصيد حسابه من األوراق  تعديل رصيد حساب املستثمر 

 .نظام التداول أو تعديله من قبل املستثمر أو إلغائه حسب واقع الحال  األمر من قبل 

 ) ١٥(املادة 
باألع�ل   فوري  وبشكل  خطياً  والهيأة  السوق  إعالم  الوسيط  يرتكبها  عىل  التي  املحظورة 

للخدمة خالفاً ألحكام قانون األوراق املالية واألنظمة والتعلي�ت والقرارات    املستثمر املستخدم
 . مبقتضاهالصادرة 

 ) ١٦(املادة 
 :عىل الوسيط ض�ن توف� معلومات التداول الحية للمستثمرين مستخدمي الخدمة مبا يف ذلك 

 الحي.شاشة ملراقبة التداول  .أ
معلومات تظهر عمق السوق من خالل إظهار ما ال يقل عن أفضل خمسة أسعار طلب وعرض  . ب

 .الورقة املالية وكمياتها   ك� يوفره السوق  عىل 
 . والتاريخ)بالوقت  (مدعمة الرصيد النقدي ورصيد األوراق املالية للعميل  . ت
 .تقييم فوري ملحفظة املستثمر . ث
 .ألوامر املدخلة من قبل املستثمربيان حالة ا . ج 
 .كشف حساب يب� حركات املستثمر مدع�ً بالوقت والتاريخ . ح 
 .أي معلومات إضافية أخرى يطلبها السوق و/ أو الهيأة . خ

 ) ١٧(املادة 
عىل الوسيط الذي يرغب بتقديم الخدمة للمستثمرين توقيع اتفاقية توزيع املعلومات مع  

 .السوق 

 ) ١٨(املادة 
 لكافة الوسطاء الذين يحتفظ السوق بسجل أداء الكرتو� وفق �وذج موافق عليه من قبل الهيأة   

 وسيط:يقدمون الخدمة يتضمن البيانات واملعلومات التالية لكل 
 .التاريخ والوقت واملدة الزمنية التي مل تتوفر فيها الخدمة لعمالئه ألي سبب من األسباب .١
 .وصف النقطاع الخدمة  .٢
 .لإلجراءات املتخذة ملواجهة انقطاع الخدمة وصف  .٣
 .توضيح ألسباب انقطاع الخدمة  .٤



 

 . تزويد مجلس املحافظ� والهيأة بالسجل والتحديثات املدخلة عليه شهريا  .٥

 ) ١٩(املادة 
يحدد مجلس محافظي السوق مقدار الرسوم الذي يتقاضاها السوق لقاء تفعيل الخدمة بعد 

 .موافقة الهيأة 

 ) ٢٠(املادة 
 : التاليةاتخاذ إجراء أو أكرث من اإلجراءات  وبعد الحصول عىل موافقة الهيأة  للسوق 

 .بتقد�هم للخدمةتقييد أو تعليق أو منع نشاط أي من الوسطاء في� يتعلق  .أ
 .تقييد أو تعليق أو منع تقديم الخدمة ألي مستثمر محدد . ب
 .إعادة تنظيم الخدمة . ت

 ) ٢١(املادة 
 .يلتزم الوسيط بالقرارات الصادرة عن السوق والهيأة والالزمة لتنفيذ أحكام هذه التعلي�ت

 ) ٢٢(املادة 
املالية النافذة  لألوراقسوق العراق    تطبق األحكام الواردة يف تعلي�ت تداول األوراق املالية يف

 .عرب اإلنرتنت عىل كل ما مل يرد بشأنه نص يف هذه التعلي�ت  عىل التداول 

 ) ٢٣(املادة 
يتخذ املدير التنفيذي جميع االجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام هذه التعلي�ت ما مل يرد نص 

 .بخالف ذلك

 ) ٢٤(املادة 
واملستثمر استنادا لهذه التعلي�ت ومبا يتفق مع تعلي�ت التداول يتم التعامل ب� الوسيط  

 .االلكرتو� يف السوق 

 ) ٢٥(املادة 
إىل   إذا بذلك  تقريراً  برفع  فيقوم  التعلي�ت  هذه  ألحكام  مخالفات  أية  وجود  للسوق  تب� 

يتضمن املحافظ�  واالجراءات    الوقائع   مجلس  املخالف    املتخذة.واملخالفات  ويتعرض 
استنادا واملالية  والقانونية  االدارية  السياقات    للعقوبات  وفق  السائدة  والتعلي�ت  للقانون 

 .واالجراءات املتبعة يف السوق




