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  )٢٠٢٥-٢٠٢٣الخطة االستراتيجية للهيأة للفترة (
  املقدمة 

ابرزًا   دورًا  املالیة  الاوراق  سوق  ه  اب تلعب  توج الل  من  صادیة  الاق التمنیة  وتعزز  صاد  الق
ا  املالیة    املدخرات واملوارد  د ست شأت اليت  ه املوارد اىل امل رات حبیث یمت توج صوب الاس

لیة   وفا شأت كفأة  للم الالزم  متویل  ا وحتویل    وتوفري  لالكتتاب  املالیة  الاوراق  طرح  الل  من 
حبوز  اليت  املالیة  سهو ورس وتوفري فرص العمل  ة  الاوراق  نقود  سبة  الرشاكت اىل  ض  وختف

متع     .  البطا يف ا

ظمة لسوق راس املال  ة رقابیة مستق م شئت   وتعد هیئة الاوراق املالیة    ٧٤مبوجب القانون    ا
ي تلعبه الهیأة فقد  ٢٠٠٤لسنة   ور ا راقب اسواق راس املال يف العراق . وانطالقًا من ا تنظم و

ت اخلطة الاسرتاتیجیة لالعوام (  لیة لبناء قطاع اوراق مالیة  ٢٠٢٥  ٢٠٢٣تب ) اخلطوات املستق
ادل ومت  صادیة . ع ابملرونة ومبا یعزز معلیة التمنی ترصني وشفاف و     ة الاق

سیة التالیة :    وشمل اخلطة الاسرتاتیجیة الاهداف الرئ

ر   ١   تعزز الاس

  تطور القدرات   ٢

ة التحتیة والتحول الرمقي   ٣   تطور الب

ریة    ٤   التوعیة الاس

  تبادل اخلربات    ٥

  الرؤ  

رات ومن الاسواق  صبح  ت ان   ة جاذبة لالس   الرائدة يف املنطقة السوق العراق

  الرسا 

ة وزاهة اسواق الاوراق املالیة ومبا   ىل شفاف مثرن والعمل  ىل حقوق املسامهني واملس احلفاظ 
صادیة .  االت الاق   سهم يف تعدد ا
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  ) ٢٠٢٥ ٢٠٢٣اخلطة الاسرتاتیجیة للهیأة للفرتة (
  

  العالقة بقطاع الاوراق املالیة وكام یيل: احملور الاول : رفع مستوى تعامالت اجلهات ذات  

 سوق الاوراق املالیة :  .١
 بذل اجلهود مبا یيل :   . أ 
ت   - ة وتوفري البیا الرشاكت املسامهة : التوعیة املسمترة ابمهیة الافصاح والشفاف

 واملعلومات للمسامهني . 
اصة   - نیة  الل دورات  رشاكت الوساطة : رفع مستوى التاهیل املهين من 

ين رصني ابلتعامالت . ابخلدما   ت املالیة والوصول اىل مستوى 
ریة .  - مثرن احلالني واحملمتلني ابلثقافة الاس مثرن : توعیة املس  املس
الل :   . ب دة معق سوق الاوراق املالیة من  ىل ز   العمل 
ات املالیة ( رشاكت جدیدة / اوراق مالیة   - دة الادراجات النوعیة وتنویع املنت ز

 جدیدة ) 
ة   -  رفع مستوى احلومكة والشفاف
ئة التنظمیة والرقابیة   -  تطور الب
 هیأة الاوراق املالیة   .٢

املالیة   - االت  ا يف  قة  ق ا صاصات  والاخ املهنیة  اخلربة  احصاب  استقطاب 
ریة .   والاس

ة املهنیة الرصینة  - ورات التدری الل ارشاكهم اب  هیل وتدریب الكوادر من 
مضن   - الهیاة  ل  ق من  املقدمة  شاطات  ال اىل  الالكرتونیة  الانظمة  ال  اد

الشامل   الافصاح  وانظمة  لیل  والت الاحصاء  بعملیات  یتعلق  مبا  صاصها  اخ
XBRL   . ىل التداوالت  والرقابة 

متع   .٣  ا
متع  - ىل خمتلف رشاحئ ا ریة  ة التوعیة الاس  اشا
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رات جدیدة من  -  املدخرات     السعي اىل استقطاب اس
خول اىل السوق املايل   -  استقطاب الشباب احمليل ل
بیة   - رات الاج  استقطاب الاس
املرتبطة   - والالزتامات  اطر  وا واملنافع  املالیة  الاوراق  شاط  ب امجلهور  توعیة 

ر ابالوراق املالیة   ابالس

ة التحتیة للهیأة :   احملور الثاين: تطور الب

ال انظمة الكرتون  - شطة الهیأة  اد دیثة مضن ا  یة 
رسة ورس .  - ت املتعلقة ابالسواق املالیة   متكني الوصول للبیا
 تطور الامن السرباين  -
 تطور هیلكیة احلومكة الالكرتونیة   -
ىن دامئ ومالمئ للهیأة  -  اجياد م

  احملور الثالث :  التعاون وتبادل اخلربات  

 تعززالتعاون مع اجلهات املهنیة والااكدميیة احمللیة   -
ولیة السواق املال - الل الانضامم للهیئات العربیة وا   تعزز التعاون التنظميي من 
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ة     ٢٠٢٥   ٢٠٢٣لهیأة الاوراق املالیة  الاهداف الاسرتاتی

ر  اوًال :   الل : تعزز الاس  من 

 يف السوق جات النوعیةادة الادر ز .١
مثرن .٢  حامیة املس
بیة .٣ رات احمللیة والاج  جذب الاس
ابعة مشاریع الهیأة املتضمنة : .٤  م

 احلافظ الامني -

 التداول ابلهامش -

شار املايل  -  املس

سیق مع البنك املركزي  -  تداول اسهم الرشاكت الغري مدرجة ابلت

الل :   نیًا : تطور القدرات من 

 املهين لرشاكت الوساطةرفع مستوى التاهیل  .١
ة للرشاكت املسامهة املدرجة يف السوق  .٢  تعزز مستوى الافصاح والشفاف
ال احلومكة الالكرتونیة .٣ ئة التنظميیة واد  تطور الب
االت املالیة   .٤ قة يف ا ق صــاصــات ا تقطاب احصاب اخلربة والاخ هیل الكوادر واســ تدریب و

ریة   والاس

الل : لثًا : ة التحتیة والتحول الرمقي من    تطور الب

ال الانظمة الكرتونیة احلدیثة   تطور هیلكیة احلومكة الالكرتونیة واد

الل :رابعًا : التوعیة  ریة من    الاس

ىل خمتلف   ر  اطر والالزتامات املرتبطة ابالسـ شـاط الاوراق املالیة واملنافع وا توعیة امجلهور ب
رات جدیدة اىل السوق املايل متع  واستقطاب اس   رشاحئ ا
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الل :   امسًا: تبادل اخلربات من 

ولیة    التعاون مع اجلهات املهنیة والااكدميیة احمللیة والانضامم اىل الهیئات العربیة وا

  املشالك واملعوقات  

 املوارد املالیة  ق   .١
امئ لغایة الان )  .٢ رشیع القانون ا دم  ة التحتیة (   الب
مثرن   .٣ ىل جذب املس  مشالك الرشاكت املسامهة اليت تؤر 
ري   .٤  ق الوعي الاس
رشیة الكفؤة  .٥  يف القطاع   ق ورسب املوارد ال
 دم ادراج رشاكت مسامهة جدیدة اىل السوق  .٦
يب يف الاعوام السابقة    .٧ ر الاج  هبوط صايف الاس
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