
 

    

 
2022اللوائح التنظيمية لهيأة االوراق المالية لسنة   

 ( مواعيد إيقاف وإعادة التداول ألسهم الرشكات املدرجة 2رقم )  الالئحة التنظيمية 
 

 (1املادة ) 
العامة عىل ان  الهيئة  يتوقف تداول أسهم الرشكة املدرجة يف السوق قبل ثالثة ايام عمل من موعد اجتامع  

 تقل عن أسبوعي.  الهيأة والسوق ومركز اإليداع من قبل الرشكة مبدة ال ء يجري إخطا 
 

 (2املادة ) 
بعد انتهاء االجتامع مبارشة    ، العامةالهيئة  يعاد تداول أسهم الرشكة التي توقف تداول أسهمها بسبب اجتامع  

   الرشكة. العامة اي قرار لتغيري رأس مال  الهيئة  اتخاذ  م يف حالة عد
 

 (3املادة ) 
اجتامع   بسبب  توقفت  التي  الرشكة  أسهم  تداول  االرباح  الهيئة  يعاد  برسملة  قراراً  تضمن  الذي  العامة 

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

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

 ( * 4املادة ) 
تداول أسهمها بسبب اجتامع الهيئة العامة، والذي تضمن قراراً بزيادة رأس  يعاد تداول أسهم الرشكة التي توقف  

الرشكات النافذ وفق  / اوالً( من قانون  59او تخفيض راس املال مبوجب املادة )   اوالً(/    55) مبوجب املادة    ة مال الرشك
 ييل:  ما
 مبارشة بعد اجتامع الهيئة العامة. إعادة أسهم الرشكة قبل الزيادة او التخفيض إىل التداول يف السوق   . أ

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

 انعقاد الهيئة العامة. 
 

 ( * 5املادة ) 
 ملدرجة: ا اوالً: حاالت اندماج الرشكات املساهمة 

الرشكة املدرجة قبل الدمج مبارشة بعد اجتامع الهيئة العامة املشرتك، عند اندماج الرشكة املدرجة مع    أسهم يعاد تداول   . أ 
   املدرجة.رشكة اخرى غري مدرجة وفقدان الرشكة غري املدرجة شخصيتها املعنوية لصالح الرشكة 

اندماج    املشرتك، عندة العامة  ئ الرشكة املدرجة عن التداول بعد اجتامع الهي  أسهمتداول    استمرار ايقاف . ب
مع   املدرجة  غريالرشكة  غري    رشكة  الرشكة  لصالح  املعنوية  املدرجة شخصيتها  الرشكة  وفقدان  املدرجة 

(  3رقم )   الالئحة التنظيمية املدرجة لحي اكامل اجراءات دائرة تسجيل الرشكات مع مراعاة ما جاء يف  
 د(. /7املادة رقم ) 

رشكتي مدرجتي    ة العامة املشرتك عند اندماجئ الرشكة عن التداول بعد اجتامع الهي  أسهم استمرار ايقاف   . ج 
وتحقق شخصية معنوية جديدة )رشكة جديدة( لحي اكامل اجراءات دائرة تسجيل الرشكات مع مراعاة  

 د(. / 7( املادة رقم ) 3رقم )  الالئحة التنظيمية ما جاء يف 
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بعد تصديق دائرة تسجيل    أ(  /أوالً اىل التداول يف الفقرة )  االندماج(عن    )الناتجة الزيادة    أسهم ثانياً: اضافة  
انتهاء اجراءات الدمج ومحرض اجتامع الهيئة العامة املشرتك والعقد الجديد، عىل ان   ىل عالرشكات  

       املصادقة وخالل فرتة ال تزيد عىل اربعة أشهر من تاريخ انعقاد الهيئة العامة. تقوم الرشكة مبتابعة 
 

 ( * 6املادة ) 
بتقديم طلب إىل السوق بإعادة تداول أسهمها    أ( اعاله   - / اوال5  أ، / 4  أ، / 3  ، 2) تلتزم الرشكة وفق املواد   . أ

مرفقة به محرض اجتامع الهيئة العامة وعىل السوق أن يتأكد من صحة فقرات ومقررات االجتامع قبل  
  وإلزام ع االلكرتوين للسوق  الرشكة مع نرش املحرض يف لوحة االعالنات واملوق  أسهم السامح بإعادة تداول  

 املستثمر بقرار تخفيض راس املال.   بأعالمالوسيط 
أسهم الزيادة املتحققة يف راس مالها او الدمج او    بأدراجتقدم الرشكة إىل سوق األوراق املالية طلباً   .ب

الغاء االسهم يف حالة التخفيض خالل خمسة ايام عمل من تاريخ انتهاء إجراءات الزيادة او الدمج  
وعىل السوق    ثانياً(/ 5/ب،4  ب،/ 3او التخفيض ومصادقة دائرة تسجيل الرشكات يف كل من املواد )

ات دائرة تسجيل الرشكات يف لوحة االعالنات واملوقع االلكرتوين التأكد من ذلك مع مراعاة نرش اجراء
   للسوق.

 

 ( 7املادة )
الفرتة    التقدم إىل هيأة األوراق املالية بطلب تعديل  ثانياً(/  5ب،  4ب،  3يحق للرشكة ضمن املواعيد املحددة يف الفقرات )

 تقتنع به الهيأة.الواردة يف الفقرات أعاله إذا كان هناك مربر لدى الرشكة 
 

 ( 8املادة )
 النافذ.  اىل العقوبات املنصوص عليها يف قانون األوراق املاليةالالئحة  تتعرض الرشكة واملسؤولي فيها يف حالة مخالفتها لهذه  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يف   11/ 13 مجلس الهيأة ذي العدد وصادر قرار 17/1/2022املنعقدة بتاريخ  الهيأة بجلسته اعاله من قبل مجلس   لالئحة التنظيمية ( 5املادة ) ( وإضافة 7 ، 6، 4عدلت املواد )
24/1/2022  .   


