
 

 توقف وايقاف وشطب رشكات الوساطة املالية  )٥(تعلي�ت رقم 
 ) ١املادة (

 الرشكة: التوقف بناًء عىل طلب 
ملدة ال .أ العمل  عن  التوقف  للوسيط  يقدمه    يحق  بطلب  واحد  السوق تتجاوز شهر   إىل 

 السنة. وملرة واحدة خالل  عىل الطلب ويخول املدير املفوض للسوق صالحية املوافقة 
يف حالة قيام الوسيط بتقديم طلب للتوقف عن العمل ملا زاد عىل فرتة شهر واحد ولغاية  . ب

ستة أشهر يتع� عليه تقديم مربرات كافية ومقنعة إىل السوق وتكون املوافقة عىل الطلب 
 املجلس. من صالحية  

يف حالة توقف الوسيط عن العمل يف السوق بدون موافقة مسبقة �كن للسوق فرض    . ج
املادة (   او)  /(وعن كل يوم توقف    غرامة أ /   ٣عقوبات ادارية مع مراعاة ما ورد يف   /

 . خامسا)

 ) ٢املادة (
 ايقاف الوسيط عن التداول

إحـدى  .أ ارتكب  إذا  املفوض  املدير  من  وبقرار  السوق  يف  التداول  نشـاط  م�رسة  عن  الوسـيط  إيقاف  يتم 
 املخالفات التاليـة:

 تسـديد بدل االشـرتاك السـنوي للسـوق خالل شهرين من تاريخ االستحقاق. اوالً: عـدم  
 ثانياً: تأخر الوسيط عن تجديد خطاب الض�ن ألمر السـوق عند استحقاقه.       
 ثالثاً: نقص أو سـحب خطاب الضـ�ن ألي سـبب من األسـباب.       
للقرارات املتخذة من قبل الهيئةعدم اتخاذ الوسيط اإلجراءات الالزمة ملالمئرابعاً:         بزيادة   ة رأس مال الشـركة وفقاً 

 رأس�لها.
 النظام أو مارس سـلوكاً ال يتفق مع اخالقيات املهنة. بأحكامإخالل الوسيط أو أحد موظفيه خامساً:        
عـدم التزام الوسـيط بواجبـاته املبينة يف القسـم الخامـس من قانون أسـواق سادساً:        

 أو أي قانون يحل محله.   ٢٠٠٤) لسـنة ٧٤املرقم ( املاليـةاألوراق 
 للمدير املفوض إحالة املخالفات إىل التحقيق اإلداري إن وجد إن األمر يتطلب ذلك.  . ب

 ) ٣املادة (
اسقاط صفة الوساطة 

 تسـقط صـفة الوسـاطة عن الوسـيط يف إحدى الحاالت اآلتيـة: .أ
الحكم عىل املدير املفوض بجر�ة مخلة بالرشف يف محكمة مختصة بسبب م�رسته   أوالً:    

 الرشكة.لنشاط 



 

العجز     للشـركات    ثانياً:  املاليــة  األوراق  تداول  عن  الناشـئة  املالية  بالتزاماته  اإليفاء  عن 
 العراق أو إعالن إفالسـه.  سـوق  يفاملدرجة 

ثالثاً: تحقق حالة العجز التام عن توف� الكفاءة املالية املتعلقة يف الحد األد� لرأس مال 
من املحدد  من    الرشكة  املحدد  الض�ن  خطاب  ملبلغ  أو  املالية  األوراق  هيأة  قبل 

 وبعد أخطاره من قبل السوق. ) يوما من تاريخ استحقاقه  ١٥املجلس خالل فرتة ( 
رابعاً:
توقف الوسـيط عن م�رسة أع�ل الوساطة يف السـوق ملدة تزيد عن عرشين يوما   •

 املدير املفوض للسـوق. عمل متصالً دون موافقة تحريرية مسـبقة من 
جلسة تداول   ٤٠توقف الوسيط عن م�رسة اع�ل الوساطة يف السوق ملدة تزيد عن   •

 غ� متصلة خالل السنة. 
 صدور قرار بتصفية رشكة الوساطة أو إغالقها.   خامساً:

سادساً: أخفاق رشكة الوساطة يف تعي� مدير مفوض للشـركة تتوفر فيه الرشوط املطلوبة    
 عمل الوسيط خالل شهرين من تاريخ شغور موقع املدير املفوض.  مل�رسة

صدور قرار من لجنة االنضباط يف سوق العراق لألوراق املالية بإسقاط صفة الوساطة  سابعاً:    
 عن الوسيط. 

الوساطة تفرغا تاما مل�رسة عمله يف الرشكة بعد انذار  ثامنا:     عدم تفرغ املدير املفوض لرشكة 
 شهرين.  ملدةالرشكة 

تتخذ     السوق ومل  او  الهيأة  بقرار من  السوق  العمل يف  الرشكة عن  ايقاف  تاسعاً: يف حالة 
 اإليقاف. من تاريخ   أشهراجراءات لعودتها اىل العمل خالل ستة  الرشكة

جلسة عن املخالفات التي ينجم عنها اسقاط صفة الوساطة ليقرر   بأقربيلزم املدير املفوض بأعالم املجلس    .ب
 . ما يراه مناسبا 

من هذه التعلي�ت بقرار من   سابعا)تسـقط صفة الوسـاطة عن الوسـيط باسـتثناء الفقرة (أ/ . ج
 املختصة.ة واملحاكم  أ ة ويحق له االعرتاض عىل قرار املجلس لدى الهيأ املجلس ومبصادقة الهي

رات الهيأة رضورة لذلك وللمترضر التظلم من هذا    إذاة اسقاط صفة الوساطة  أ ملجلس الهي  . د
)١٠(  يوماً وعىل الهيأة البت بالطلب خالل   )١٥(القرار واالعرتاض بطلب تحريري خالل مدة  

ايام من تاريخ تقد�ه ويف حال عدم البت به يعد الطلب مقبوال ويعد قرار مجلس الهيأة  
 *الغياً.

 . ٢٠٢١/ ١٤/٦يف   )١٣/٢٢وصادر قرار مجلس الهيأة ذي العدد ( ٥/٢٠٢١/ ٢٦ بتاريخالفقرة (د) من قبل مجلس الهيأة املنعقد  بإضافة ٣عدلت املادة * 




