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 تعليمات االستثمار لغير العراقيينتعليمات االستثمار لغير العراقيينتعليمات االستثمار لغير العراقيينتعليمات االستثمار لغير العراقيين

 فـي سـوق العراق لألوراق الماليـةفـي سـوق العراق لألوراق الماليـةفـي سـوق العراق لألوراق الماليـةفـي سـوق العراق لألوراق الماليـة

...نهديكم أطيب تحياتنا   

أدناه تعليمات االستثمار لغير العراقيين الصادرة عن هيئة االوراق المالية بموجب        

. ١٦/٣/٢٠٠٧في ) ٤/١٩٠(المرقم    كتابها  

ومكاتب الوساطة المعتمدة في سوق العراق لألوراق المالية على ـ االفصاح عن شركات  ١

 الموقع االلكتروني 

لسوق العـراق وبالتساوي على أن يتضمن عناوينها االلكترونية ورؤوس أموالها       

 وأرقام هواتفها ونبذة 

م عن الشركة وحجم التداول المتحقق خالل السنتين االخيرتين وميزانية الشركة وأسـ      

.المديـر المفوض للشركة  

ـ قيـام الوسيط بالتأكد من شخصية المستثمر غير العراقي وطلب المستمسكات التالية  ٢

 عن طريق الصورة 

بصورة " االلكترونيـة على أن تدعـم بشكل الحـق ال يتجاوز خمسة عشر يوما      

: مده وهي مصدقة من قبل سفارة العراق في بلد المستثمر أو اي جهة حكومية معت  

.البطاقة الشخصيــة . أ          

.جواز سفر نافـــذ . ب         

عقد واجـازة التأسيس المصدقة من جهة االصدار والسفارة العراقية او الجهة . ج       

 العراقية المعنية اذا 

" .كان الشخص معنويا             

.رقم الهاتف / بريد االلكتروني ال/ العنوان الدائم والعنوان المؤقت أن وجد . د         
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.ثالثة نماذج من التوقيع . هـ       

ـ قيـام السوق باعداد تفاويض البيـع والشراء باللغتين العربية واالنكليزية يـدرج فيه  ٣

 رقم االمر ، الوقت 

محدد أو سعر (التأريخ ، طريق أستالم االمر ، أسم المستثمر ، عدد االسهم ، السعر       

  نوع االمر، ) السوق

فترة صالحية االمر ، من الممكن أن يستلم التفويض بواسطة البريد األلكتروني او       

 وكيل المستثمر أو أية 

وسيلة أخرى على أن يتحمل الوسيط مسؤولية الشراء والبيع حسب عالقته بالمستثمر       

.والضمانات والثقة بينه وبين المستثمر   

ر العراقي غير المتواجد في العراق تعيين وكيل لمتابعة أموره ـ يجوز للمستثمر غي ٤

.وأستالم شهاداته   

من المستثمر غير العراقي أو وكيله وال " ـ ال يجـوز أستالم الوسيط أي مبالغ نقـدا ٥

     يجوز له تسديد مبالغ 

وبالدينار بل يجب أن تتم هذه العمليات عبر المصارف المجازة في العراق " البيع نقدا      

.العراقي   

لحين المصادقة  ٤/٣/٢٠٠٧في ) ٣٠/ م م (بكتاب السوق المرقم ) ٦(ـ تؤجل الفقرة  ٦

.على نظام التداول األلكتروني   

ـ تدفع مبالغ البيع عن طريق مصرف مجاز في العراق وتتم التسويات الماليـة بموجب  ٧

 المدة المقررة في 

.ئع ويتحمل الوسيط كافة التبعات المالية والقانونية تعليمات التداول بالنسبة للبا        

.ـ على سوق العراق إصدار شهادات األسهم الوقتية باللغتين العربية واإلنكليزية  ٨  
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ـ على الوسيط تزويـد المستثمر غير العراقي أو وكيلـه بكشف البيع والشراء وتأريخ  ٩

.التنفيذ بالوسائـل المتاحـة المتفـق عليـها   

يحتفـظ الوسيط بنسخة من كافة الوثائـق الـوارد ذكرها في التعليمات وصور من  ـ ١٠

.مستمسكات المبالغ المودعة والمستلمة وتكون خاضعة لرقابة الهيئة والسوق   

ـ نشر القوانين والتعليمات والضوابط الخاصة بتداول المستثمر غير العراقي على  ١١

 موقـع سـوق العراق 

لمالية لألطالع عليها مع مالحظة أن يكون ضمن الموقع كيفية الدخول الى لألوراق ا        

.موقع القوانين   

ـ ال يجوز للوسيط االحتفاظ بشهادة المستثمر غير العراقي وعليه تسليمها إلى  ١٢

.المستثمر أو وكيله حـال أستالمها   

غير العراقي بيع أسهم يجب ان يكون التفويض حديث ومؤشر ـ عنـد رغبة المستثمر  ١٣

.فيه رقم وتأريخ شهادة االسهم المراد بيعها وعدد االسهم المراد بيعها   

ـ إضافة لـما ورد في أعـاله فـأن القواعـد واإلجراءات وااللتزامات المطبقة  ١٤

 بحـق المستثمر العراقي 

.نافذة على المستثمر غير العراقي مالم يتعارض مع ما ورد في أعاله والوسطاء تكون    

....مـــع التقـديـــــــر مـــع التقـديـــــــر مـــع التقـديـــــــر مـــع التقـديـــــــر ... ... ... ... للتفضل باالطالع للتفضل باالطالع للتفضل باالطالع للتفضل باالطالع      

    

    

 

طــه احمــد عبــد الســالم                                                                                                                                                                                      

المديــر التنفيـذي                                                                                                                                                                                                                                      
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