
 

    

 
2022اللوائح التنظيمية لهيأة االوراق المالية لسنة   

ية املال  لألوراق تداول األوراق املالية يف سوق العراق  ل  الالئحة التنظيمية   
 

 (1املادة ) 
املعاين املخصصة لها ادناه ما مل تدل القرينة    الالئحة التنظيميةيكون للكلامت والعبارات الواردة يف هذه  

 عىل خالف ذلك: 
 هيأة األوراق املالية.  الهيأة:

 سوق العراق لألوراق املالية  السوق:
 املجلس املسؤول قانونا عن إدارة السوق.   املجلس:

 املدير املفوض للسوق   املفوض:املدير 
تصدرها    املالية: األوراق   التي  واالذونات  والسندات  املساهمة  الرشكة  تصدرها  التي  والسندات  األسهم 

 .واملؤسسات العامة يف الدولة واية أدوات مالية أخرى محلية او غري محلية تقبلها الهيأةالحكومة 
املالية واملقيدة     ة واملجلس ملامرسة اعامل الوساطة املالية يف األوراق  أ الرشكة املرخصة من قبل الهي  الوسيط:

 العراق. املال يف  جمعية وسطاء يف سجل 
املتعلقة  الشخص الطبيعي الذي يعينه الوسيط ليقوم بالنيابة عنه بتقديم خدمات الوساطة  الوسيط:ممثل  

 الوسطاء. األوراق املالية يف السوق ويكون مسجال يف سجل ممثيل  مبعامالت
السوق   به  يحتفظ  الذي  السجل  الوسطاء:  يف  سجل  والعاملي  بالوسطاء  املتعلقة  املعلومات  كافة  لحفظ 

 السوق. 
 السوق. به يف  التداول املعمولنظام   التداول:نظام 

الوسطاء    الوسطاء: سجل ممثيل   املتعلقة مبمثيل  املعلومات  كافة  السوق لحفظ  به  الذي يحتفظ  السجل 
 السوق. العاملي يف 

مالية  الطلب الذي يقدمه املستثمر للوسيط طالبا منه ومفوضا اياه تنفيذ صفقة رشاء او بيع ورقة    التفويض:
 . الالئحة التنظيميةهذه  ألحكام عىل رشوط محددة من قبل املستثمر وفقا  بناء

الذي يرسله الوسيط اىل نظام التداول لرشاء او بيع ورقة مالية معينة لصالح املستثم  االمــر: ر او  االيعاز 
 لصالح محفظته. 

 .للالئحة التنظيميةالشخص املرخص له بالعمل عىل محطة التداول االلكرتوين وفقا    املخول:
 

 (  2املادة ) 
التداول مبوجب قيود يف سجالت  ي .أ الوسطاء حرصا وتثبت عمليات  السوق من خالل  التداول يف  تم 

 تداول. يف كل جلسة  السوق تطابق
تداول   .ب عىل  قانونيا  دليال  السوق  عن  صادرة  وثائق  واي  االيداع  مركز  لدى  املسجلة  القيود  تعترب 

 ذلك. مل يثبت عكس  ت والوثائق ماوملكية االوراق املالية املبينة فيها بتاريخ قيد تلك السجال 
 

 (3املادة ) 
املالية لصالح أي من زبائنه اال بعد ان يربم معه اتفاقية تبي   باألوراقيحظر عىل الوسيط التداول   .أ

 الطرفي.حقوق والتزامات كال  
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تعترب األموال العائدة للمستثمر والتي وضعت تحت ترصف الوسيط بحكم أموال امانة يترصف   .ب
 الترشيعات املعمول بها واحكام االتفاقية املوقعة مع املستثمر.  ألحكامبها وفقا  

عىل الوسيط ان يضمن االتفاقية التي يربمها مع مستثمره أية معلومات او بيانات او رشوط تتطلبها   .ج
 يجب ان تتضمن االيت: أدىنوكحد  بها،والقرارات املعمول  الترشيعات

 واملستثمر. اسم وعنوان كل من الوسيط  •
 للمستثمر. بيان الخدمات التي سيقدمها الوسيط  •
 املستثمر. العموالت التي سيتقاضاها الوسيط من  •
 مبوجبها. انواع التفاويض التي يجوز للوسيط تنفيذ اوامر املستثمر  •
 السوق.املالية حسب الصيغة املعتمدة من قبل    باألوراقترصيح مبخاطر االستثامر  •
األموال ومتويل  وفق قانون مكافحة غسل    زبونك(  باملستثمر )اعرفاستيفاء املعلومات الخاصة   •

 .   1وما يقرره السوق والهيأة 2004 ( لسنة92)رقم  االرهاب
ان   . د او  بها  املعمول  الترشيعات  املحددة مبوجب  التزاماته  يقيد  أن  يربمها  اتفاقية  أي  للوسيط مبوجب  يجوز  ال 

 ذلك. ويقع باطال أي رشط يخالف  االلتزامات،يحصل عىل اعفاء من تلك 
 بها. ت املعمول لف احكام الترشيعايعترب باطال أي رشط يف اتفاقية املستثمر يخا .ه
 

 (  4املادة ) 
يحظر عىل الوسيط ادخال أية اوامر بيع او رشاء لصالح أي من عمالئه اال بناء عىل تفويض مسبق   .أ

 الترصف.من املستثمر يخوله هذا 
املستثمر   .ب تفويض  بالربيد    خطيا،يكون  او  بالفاكس  رسالة  شكل  عىل  او  هاتفيا  يكون  ان  ويجوز 

وسيلة اخرى يتفق عليها املستثمر مع وسيطه عىل ان يوثق ذلك خطياً خالل ثالثة    و أيااللكرتوين  
 تالية. ايام عمل 

يقع عىل الوسيط مسؤولية االثبات يف مواجهة السوق ان لديه تفويضا من مستثمره ويكون مسؤوال   .ج
ول عىل توقيع املستثمر عىل منوذج التفويض الخطي وتسجيل وارشفة التفاويض الواردة  عن الحص

االلكرتوين   الربيد  او  الفاكس  طريق  عن  الواردة  التفاويض  صحة  من  والتأكد  الهاتف  طريق  عن 
 . واالحتفاظ بنسخ عن التفاويض الخطية 

  رشاء( نوع العملية )بيع أو  يجب ان يتضمن التفويض اسم املستثمر ورقمه واسم الورقة املالية و  . د 
 رسيانه. وعدد االوراق املالية والسعر وتاريخ التفويض ووقته ومدة 

عىل الوسيط ادخال اوامر البيع والرشاء اىل نظام التداول عند تلقيه التفاويض الخاصة بها، عىل ان   .ه
 كام مثبت يف سجل اوامر الوسيط.  ألسبقيةيتم االدخال وفقا 

  يزيد عنه يف حالة الرشاء وال   التفويض محددا وفق رشوط املستثمر بسعر معي اليكون السعر يف   .و
 . يقل عنه يف حالة البيع او بسعر السوق

  

 
امللغي  2004لسنة  92تم تنظيم هذه االستامرة يف ظل قانون مكافحة غسل األموال ومتويل االرهاب رقم   -1   
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 (  5املادة ) 
يحظر عىل أي شخص طبيعي ادخال اوامر بيع او رشاء اىل نظام التداول ما مل يكن مسجال يف سجل ممثيل  

 الوسطاء. 
 

  (  6املادة ) 
لصالحه عند تنفيذها او حسب االتفاقية املربمة بينهام كام    املنفذة عىل الوسيط ابالغ مستثمره بالصفقات   . أ

 اعاله. أ( / 3) ورد يف املادة  
عىل الوسيط ارسال كشف حساب للمستثمر يبي رصيده من االوراق املالية واالموال النقدية والعمليات املنفذة   . ب

 (. أ/ 3)لصالحه مرة واحدة عىل االقل شهريا ما مل تنص االتفاقية املربمة بينهام عىل مدة اقل كام يف املادة 
 

 (7املادة ) 
يتم تنفيذ عملية التداول يف السوق وفقا لدليل استخدام نظام التداول الذي يصدره املدير املفوض بعد اقراره  

ويجوز للمجلس واملدير املفوض ان يقرتح تعديل هذا الدليل    الهيأة، من مجلس املحافظي واملقرتن مبوافقة  
 بنفس اسلوب اصداره وفقا لرضورات ومستجدات العمل يف السوق. 

 

 (  8املادة ) 
يحظر عىل الوسيط القيام بأي ترصف يهدف اىل اعطاء صورة مضللة وغري صحيحة عن سعر أي ورقة مالية   . أ

 السوق. فاعل قوى العرض والطلب يف او حجم تداولها بشكل يؤثر عىل ت 
  كان  إذا يحظر عىل الوسيط ادخال ايه اوامر عىل نظام التداول او تنفيذ اي صفقة لصالح اي من زبائنه   . ب

 النافذة.  التنظيمية  واللوائحالترشيعات   ألحكام هذا االدخال او التنفيذ مخالفا 
 . الالئحة التنظيميةمن هذه   أ(/   15الفقرة )مراعاة    االستخدام مع صدر السوق دليل ي  . ج 

 
 (  9املادة ) 

كان من شأنه يف حال تنفيذه    إذا ال يجوز للوسيط ادخال أي امر اىل نظام التداول يتعلق بأي ورقة مالية   . أ
 الدولة. مخالفة النظام االسايس للجهة املصدرة او مخالفة أي ترشيع نافذ يف 

بيع    بإعادة الوسيط    إلزام للسوق    املادة، يحق من هذه    )أ(تم تنفيذ امر بشكل يخالف احكام الفقرة    إذا  . ب
 املخالف. الحال اىل ما كانت عليه قبل تنفيذ االمر  إلعادة او اعادة رشاء االوراق املالية املعينة كالً او جزءاً 

الفقرة )ب( من هذه املادة عن املبالغ التي دفعها املستثمر    ألحكام زادت حصيلة عملية اعادة البيع او اعادة الرشاء وفقا    إذا  .ج
يلتزم الوسيط املعني بتحويلها اىل حساب خاص يف السوق يتم الترصف به من قبل املجلس لضامن تسوية    املخالف،  لألمر وفقا  

قلت الحصيلة عن تلك املبالغ يتحملها الوسيط املعني ويحق للوسيط الرجوع للمستثمر لتحمله نتائج    وإذا تداول الوسطاء  
 . (/أ 3هذه املخالفة ومبوجب االتفاق معه كام ورد يف املادة )

من هذه املادة ال مينع املدير املفوض للسوق من اتخاذ    ج(،  )ب ان اتخاذ االجراءات املشار اليها يف الفقرتي   . د
 التالية: االجراءات االنضباطية الالزمة بحق الوسيط املخالف ومنها استخدام خطاب الضامن يف الحاالت 

 التسوية. حي امتام عند اتخاذ قرار بإيقاف الوسيط عن مزاولة نشاطه ل اوالً:       
 الوسيط. عند صدور قرار لجنة االنضباط مبخالفة   ثانياً:       
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 (10املادة ) 
 عىل الوسيط التأكد من كفاية رصيد املستثمر من الورقة املالية املعنية قبل أدخال أمر البيع.   . أ
 فرتة التسوية. يلتزم املستثمر املشرتي بتسديد قيمة االوراق املالية املشرتاة لصالحه خالل   . ب
والعموالت    إذا  . ج  لصالحه  املشرتاة  املالية  االوراق  قيمة  بدفع  كان  سبب  الي  املشرتي  املستثمر  يقم  مل 

املالية املعنية بعد اخذ موافقة املدير    التسوية، املستحقة عليها خالل فرتة   بيع االوراق  يجوز للوسيط 
اما يف حال    اعاله،   / ج(9كام ورد يف الفقرة ) نتج اي ربح عن البيع يلتزم الوسيط بتحويله    وإذا  املفوض، 

الرجوع اىل املشرتي مبوجب   له  املعني، ويحق  الوسيط  بينهام كام يف    االتفاق تحقق خسارة فيتحملها 
 أ(. /    3) املادة  

وقانون  ومتويل اإلرهاب  غسل االموال  مكافحة  بقانون    زبائنه االلـــتزامعىل الوسيط عنــد تعامله النـــقدي مــع   .د
 املال. الصادرة مبوجبه وقواعد السلوك املهني لجمعية وسطاء    الالئحة التنظيميةالهيأة و 

 

 (  11املادة ) 
اي خالف   وقوع  عند  للتفويض  كأثبات  معتمدة  واملستثمر  الوسيط  بي  املسجلة  الصوتية  التسجيالت  تعترب 

 . بينهام
 (  12املادة ) 

 . يف السوق واوقات جلسات التداول  ايام التداول  ، أةالهييحدد مجلس املحافظي بعد موافقة 
 (  13املادة ) 

 الهيأة. يحدد مجلس املحافظي نسبة االرتفاع واالنخفاض املسموح بهام عن سعر االغالق السابق بعد موافقة  
 

 (  14املادة ) 
 ذلك. مل يقرر مجلس املحافظي خالف  املالية الواحدة ومضاعفاتها مايتم التداول يف السوق عىل اساس الورقة 

 

 (  15املادة ) 
بالدينار العراقي واجزائه ومضاعفاته   . أ يف    النقدية، املحددة يتم تسعري االوراق املالية املدرجة يف السوق 

 ومبوافقة الهيأة. الالئحة  ( من هذه 8دليل االستخدام املشار اليه يف املادة ) 
  رأى  إذا يجوز ملجلس املحافظي املوافقة عىل تسعري االوراق املالية بأي عمله اخرى غري الدينار العراقي   . ب

وضمن  مناسبا رشيطة ذلك   العراقي  الدينار  غري  بعملة  مصدرة  املالية  االوراق  هذه  تكون  العمالت    ان 
 الهيأة.  العراقي ومبوافقة املعتمدة لدى البنك املركزي  

املالية املتداولة بعملة غري الدينار العراقي ومبوافقة    لألوراقيحدد مجلس املحافظي املضاعفات النقدية   . ج 
 الهيأة. 

 

 *(  16املادة ) 
املالية املدرجة يف السوق اال من    باألوراق يحظر عىل جميع ممثيل الوسيط وجميع العاملي معه التداول   . أ

 لديه. خالل الوسيط الذي يعملون  
  .رشكاتهم املالية اال من خالل   باألوراق يحظر عىل مطلعي رشكات الوساطة التداول  . ب

 

 
   2021/ 28/6يف  13/25ذي العدد  2021/ 26/5مبوجب قرار مجلس الهيأة املنعقد بتاريخ  16عدلت املادة  * 
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 (17املادة ) 
 خالله. املالية لصالح محفظته اال من   باألوراق ال يجوز للوسيط التداول  . أ

 املستثمر. املالية لصالح محفظته ان يشري اىل ذلك يف اتفاقيته مع   باألوراق عىل الوسيط الذي يتداول  . ب
 

   (18املادة ) 
( دقيقة من نهاية الجلسة وضمن ضوابط والية معينة يقرتحها السوق وتوافق عليها  15يحدد سعر االغالق قبل ) 

 الهيأة. 
 

 (  19املادة ) 
حدوث خطأ يف    منفذة عنديف صفقة    التداول، يجوز للوسيط ان يطلب من السوق تعديل رقم حساب   . أ

 التداول. يؤثر هذا التعديل عىل اسبقية    عىل ان ال   االدخال. 
 . من حدوث الخطأ يف االدخال للتأكد للسوق اتخاذ كافة االجراءات وطلب أية وثائق يراها رضورية  . ب
مبوافقة   –ويف الحاالت الرضورية يجوز للمدير املفوض   التداول، يشرتط تقديم طلب التعديل خالل جلسة   . ج 

 املوافقة عىل طلبات التعديل بعد هذا الوقت ولغاية انتهاء عملية التسوية.  –املجلس  
وان املقصود به تحقيق مكاسب او تجنب    االدخال،تبي للسوق ان طلب التعديل مل يكن بسبب خطأ يف    إذا  . د

 فرضها. االنضباطية والعقوبات التي يحق للسوق   لإلجراءات فة تخضع فأن هذه املخال  معي، خسائر ملستثمر  
 للتداول. ورد اعاله بالتقرير اليومي   يفصح املدير املفوض مبا  . ه

 

 (  20املادة ) 
  السوق، للمدير املفوض ان يلغي اي صفقة تم تنفيذها خالل جلسة التداول بسبب خلل فني يف انظمة   . أ

 عىل ان يتم االفصاح عنه خالل التقرير اليومي للتداول.  
الفقرة    ألحكام املستثمرين نتيجة اي الغاء يتم وفقا    السوق مسؤوال عن تعويض اي من الوسطاء او  ال يكون . ب

 املادة. )أ( من هذه 
 

 (  21املادة ) 
املحافظي واملدير  التي يضعها مجلس  والفنية  التنظيمية واالدارية  االجراءات  بكافة  الوسطاء  املفوض    يلتزم 

   الهيأة. لتنظيم عملية التداول يف السوق بعد اقرارها من قبل 
 

 (  22املادة ) 
 السوق. الرشكة يف  أسهم السعر حر يف اول جلسة تداول فعلية بعد ادراج  . أ

 من سعر اغالق الجلسة السابقة.   %( 10الحد االدىن الرتفاع وانخفاض سعر السهم خالل جلسة التداول بحدود ) .ب
  سوق مبارشة الرشكة قبل الزيادة اىل التداول يف    أسهم عند اعادة    (% 50بنسبة تغري )  تأشريي يحتسب سعر   . ج 

 .مبلغ توزيع االرباح  السهم مبقدار شريي او سعر  أبعد اجتامع الهيئة العامة وتخفيض السعر الت


