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 2172( لسنة 71رقم ) احلافظ االمنيتعليمات 
 املعدلة 

 4042( لسنة 00وقرار مجمس الوزراء رقم ) ،4007لسنة  (47إلى األمر التشريعي رقم )استنادًا        
 لى ما أقره مجمسإ واستناداً تنفيذ برنامج اإلصالح الخاصة بالورقة البيضاء لجنة وبناًء عمى توصيات 

 لتصبح بالشكل االتي: 4024لسنة  (24)رقم  الحافظ االمين األوراق المالية، تعدل تعميمات هٌأة

 التعاريف : (1( المادة

 
لمكممات والعبارات الواردة في ىذه التعميمات المعاني المخصصة ليا أدناه، ما لم تدل القرينة  يكون     

 عمى خالف ذلك: 
 .الحقاً  ي قانون يحل محموأو أ 4007لسنة  (47) قانون أسواق األوراق المالية رقم: القانون

 األوراق المالية.  هٌأة:  لهيأةا
وفقًا  الييأةأي سوق لتداول األوراق المالية مرخص من قبل  وأ: سوق العراق لألوراق المالية، السوق 

 . لمقانون
 : مركز اإليداع.المركز

 الحفظ األمين لألوراق المالية. نشاط: الشخص المعنوي الذي يمارس الحافظ االمين
 عمى اعتمادىا هٌأةلممكية أو أدوات دين، سواء كانت محمية أو أجنبية، توافق ا : حقوقاألوراق المالية

األوراق المالية بصورة خاصة: األسهيم والسهندات، والوحهدات االسهتيمارية الصهادرة  وتشمل               
عهههن صهههناديق االسهههتيمار، والمشهههتقات الماليهههة ومنيههها األسهههيم والسهههندات القابمهههة لمتحويهههل 

 وعقود خيار البيع، وعقود خيار الشراء، والعقود آنية التسوية، والعقود آجمة التسوية.
  :شروط الترخيص( 2)المادة 
 نشاط الحفظ األمين اآلتي: على ترخٌص لممارسة يشترط لمحصول      
حكام قانون إلمسجمة حسب األصول وفقًا  - شركة مساىمة -مصرف عراقي من الطمب  يقدم.2

أجنبية مسجمة حسب األصول في  - شركة مساىمة -، أو مصرف غير عراقي النافذالشركات 
 موطنيا األم، عمى أن تسجل فرعًا ليا في العراق.

 على نشاط الحفظ االمٌن لألوراق المالٌة .ٌقتصر طلب الشركة للترخٌص  أن .4



 

)2) 
 

لمتأكد من  ،لممارسة نشاط الحفظ االمٌن قسم مستقل  - الحافظ االمٌن – طالب الترخيص ٌؤسس.3
منعًا لحدوث  وذلكاستقاللية األنظمة المستخدمة، وخطوط االتصال الخاصة بمزاولة النشاط، 

 . أي تعارض في المصالح أو سوء استخدام األموال
نشاط الحفظ االمٌن كقسم مستقل داخل عمى ممارسة  موافقة البنك المركزي العراقي ما ٌؤٌد.7

  المصرف.
عند تقدٌم طلب %(200عن ) لحافظ االمٌنلأال يقل صافي حقوق الممكية من رأس المال المدفوع  .0

 لترخٌص.
المركز توفير النظم اإللكترونية الالزمة لتنفيذ ىذا النشاط، وفقًا لمشروط والمواصفات التي يضعيا  .6

 .لهٌأةعمييا اوتصادق السوق، أو 
الخبرة والكفاءة الفنية واإلدارية المتخصصة الالزمة لدى القائمين عمى إدارة ومزاولة ميام  توفر.4

الحفظ األمين، وأن يكونوا من ذوي السمعة الحسنة، ويشترط أال يكون أي منيم محكومًا بجريمة 
 مخمة بالشرف أو األمانة.

تطبيق القانون واألنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه  سالمة توفر نظام لمرقابة الداخمية يكفل.8
خطار   والسوق بالمخالفات المكتشفة فور وقوعيا. الييأةوالتعميمات المعمول بيا لدى السوق، وا 

 DVPأن يضمن توليو تسوية االلتزامات المالية لعمالئو، وذلك عمى أساس التسميم مقابل الدفع  .9
والتسوية، وفي موعد ال يتجاوز الموعد النيائي  المقاصةوفقًا لإلجراءات المعتمدة لعممية 

 لمتسوية وفق إجراءات المركز.
 .السوقو  الييأةرسوم الترخيص لمرة واحدة واالشتراك السنوي الى  تسديد.20
 .وفقًا لمتطمبات المصمحة العامة الهٌأة،ٌقرها السوق و أي شروط أو متطمبات إضافية .22

 
 

  ( طلب الترخيص:3المادة )
 

 وفق النموذج المعد ليذه الغاية، ويتضمن الطمب المعمومات اآلتية: لمسوقيقدم طمب الترخيص  .2
سم المصرف، ونوعو، ورقم تسجيمو في سجل الشركات، وتاريخو، والمركز الرئيس ألعماليا، أ . أ

 وعدد فروعو.



 

)3) 
 

%( من رأس مال المصرف، وجنسية كل منيم، 0أسماء المساىمين الذين يممكون أكير من ) . ب
 وطبيعة نشاطيم، ومقدار الممكية في رأس المال، ونسبتيا. 

 ، وحقوق الملكٌة .رأس مال المصرف  . ت
 أسماء أعضاء مجمس اإلدارة.  . ث
 . بالحافظ االمينبيان يوضح بو أي التزامات أو مسؤوليات قانونية تتعمق   . ج
والمراقب الداخمي، والقائمين عمى تقديم نشاط الحفظ بيان يوضح بو اسم المدير المفوض،   . ح

األمين لألوراق المالية، ومؤىالتيم العممية، وشيادة حسن سيرة وسموك، مع بيان الوصف 
 الوظيفي لكل منيم.

لمتابعة إجراءات الترخيص، وعنوانو  لهٌأةاسم الشخص المخول بتمييل المصرف لدى ا  . خ
 إللكتروني.الكامل، بما في ذلك عنوان البريد ا

 من قبل المدير المفوض لممصرف. يكون طمب الترخيص موقعاً  .4
 يمتزم طالب الترخيص بإرفاق الويائق التالية مع الطمب: .3

 شيادة التسجيل، وشيادة تبين أسماء أعضاء مجمس إدارتيا، والمفوضين بالتوقيع عنيا. . أ
 عقد تأسيس الشركة، ونظاميا الداخمي. . ب
 على االقل  الحفظ األمين لألوراق المالية، والتي يجب أن تتضمننموذج اتفاقية تقديم نشاط  . ت

 المعمومات والبيانات اآلتية: 
 التعريف بنشاط الحفظ األمين لألوراق المالية.   -
تحديد كافة البيانات الشخصية المتعمقة بالمستيمر أو من ينوب عنو، وعنوان وطبيعة  -

 االتصال معو. عممو، والجية التي يعمل لدييا، مع بيان وسائل 
 تحديد اآللية التي سيتم اعتمادىا لتطبيق مبدأ )اعرف عميمك(.  -
 تحديد وسيمة التصرف بالمبالغ المحصمة لصالح المستيمر.  -
 تحديد نسبة العموالت التي يتحمميا المستيمر مقابل حصولو عمى ىذه الخدمة.  -
 . والحافظ االمين بيان تفصيمي بالحقوق وااللتزامات المترتبة عمى كل من المستيمر -
التأكيد عمى أن المستيمر يتحمل وحده كافة المسؤوليات المترتبة عمى تعميماتو الصادرة  -

، ما لم تكن تمك المسؤولية ناتجة عن أضرار غير تجارية أو  الحافظ االمينإلى 
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مسؤولية مينية أو ناتجة عن سرقة أو فقد أو تمف الويائق الخاصة بالمستيمرين أو 
 أمواليم. 

 .بيان يوضح اآللية المقترحة لفض المنازعات مع المستيمرين  -
 أو الطلب باكتمال إما الترخٌص، طالب ممثل وإشعار ومرفقاته، الطلب بتدقٌق يقوم السوق -7

 فً الواردة المعلومات صحة من للتحقق الزمة ٌراها إجراءات أي اتخاذ وله  ،  نواقص بوجود
 .به المرفقة والوثائق الطلب

 رفضها.منح الرخصة أو  لغرض لهٌأةالسوق برفع كافة اوليات الطمب الى ايقوم  -0
 

 :الحافظ االمين( مهام 4المادة )
بموجب اتفاقية تقديم نشاط الحفظ األمين لألوراق المالية المبرمة مع الجيات  الحافظ االمينتحدد ميام 

 المستفيدة من الخدمات، والتي تشمل بالحد األدنى اآلتي: 
 التعاقد مع المستيمرين لتقديم نشاط الحفظ األمين.   .2
عداد ممف مستقل لكل منيم يشتمل عمى كافة   .4 فتح حساب لألوراق المالية لكل مستيمر، وا 

 األوراق والمستندات والتعامالت التي تمت عمى حسابو. 
ألرباح، وحق حفظ األوراق المالية، ومباشرة الحقوق المرتبطة بيا، بما في ذلك قبض الفوائد وا  .3

العامة، والتصويت فييا نيابة عن المستيمر بناًء عمى  تالهٌئااالكتتاب، وحضور اجتماعات 
 تعميماتو. 

إخطار المستيمر بكافة القرارات واإلجراءات المتخذة من قبل الشركات المساىمة والمتعمقة   .7
بالحقوق المرتبطة باألوراق المالية الخاصة بو، وفقًا لوسيمة االتصال المتفق عمييا في أسرع وقت 

 ممكن، ومع مراعاة مصمحة المستيمر. 
تمت عمى حسابو خالل يوم عمل، وذلك وفقًا إخطار المستيمر بكافة العمميات والتحويالت التي   .0

 لوسيمة اإلخطار المتفق عمييا بينيما. 
إخطار المستيمر بكشف حساب شيري تفصيمي يوضح كافة التداوالت والتحويالت التي تمت في  .6

 .حسابو، مع بيان رصيده الحالي من األوراق المالية أو المبالغ النقدية
مالية أو تجميدىا بناًء عمى رغبة المستيمر أو من ينوب الرىونات الخاصة باألوراق ال تسجٌل .4

 عنو. 
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تحويل األوراق المالية إلى الوسيط )البائع(، وقبهول تحويهل األوراق الماليهة مهن الوسهيط )المشهتري(  .8
جراءات المقاصة والتسويات.   بواسطة السوق نيابة عن المستيمر وفق تعميمات التداول وا 

 اق المالية إلى مركز اإليداع ضمن الحاالت المستيناة من التداول. تقديم طمب تحويل ممكية األور  .9
تحويل األوراق المالية من حساب المستيمر لديو إلى حسابو لدى حافظ أمين آخر بناًء عمى  .20

 طمب المستيمر. 
 والتعلٌمات القانون حكاما بموجب المنظمة التشرٌعات أحكام مع تنسجم أخرى مهام أي .22

 .والقواعد
 

 : الحافظ االمين( التزامات 5المادة )
 باآلتي:  الحافظ االمينيمتزم       
 تنفيذ ما جاء فييا. و،  لهٌأةالتً ٌقرها السوق أو ااألنظمة والتعميمات والقرارات والتعاميم  .2
عداد سجل خاص  الحافظ االمينلفصل التام بين حساب ا .4 والحسابات الخاصة بمستيمريو، وا 

 ومنفصل لكل منيما يتضمن كافة البيانات المتعمقة بو. 
الحفاظ عمى سرية البيانات والمعمومات الخاصة بالمستيمرين، وعدم اإلفصاح عن أسمائيم أو  .3

أو السوق بتفاصيل  لهٌأةاإلدالء بأي بيانات أو معمومات عن حساباتيم، إال أنو يجب تزويد ا
 وبيانات وممكيات أي مستيمر متى طمب ذلك. 

مسك الدفاتر والسجالت الالزمة لمباشرة النشاط، واستخدام أجيزة الحاسوب، وغيرىا من أجيزة   .7
التقنية الحديية، وفقًا لممعايير المحاسبية المعتمدة، عمى أن يتم االحتفاظ بيذه الدفاتر والسجالت، 

في الشركة لمدة ال تقل عن عشرة  كافة البيانات المتوفرة بالحاسب اآللي وبنسخ احتياطية من
 .التمف عوام، حفاظًا عمى بيانات المستيمرين، وعدم تعرضيا ألي سبب من أسبابا

 5102لسنة  8المالً رقم  اإلفصاح عن البيانات والقوائم المالية استنادًا إلى تعميمات االفصاح .0

   . السوق والهٌأة لى إالمحدثة 
قسم الحفظ المتعمقة بنشاط خضوع كافة الدفاتر والسجالت والنشرات والويائق والمراسالت والعقود  .6

 .والحصول عمى نسخ عن ىذه المستندات والهٌأة،لرقابة وتفتٌش السوق  االمين
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 :الحافظ االمين( خدمات 6المادة )

 اآلتي:  الحافظ االمينتشمل أنواع خدمات       
 ،يتمقهههههى مهههههن المسهههههتيمر أوراقهههههًا ماليهههههة لمحفهههههظ لديهههههو الحهههههافظ االمهههههينإذا كهههههان  : الحفظظظظظظ المظظظظظا   .2

 .عمى ان يجري ايداعيا في مركز اإليداع قبل التداول
يتمقههههههى مههههههن المسههههههتيمر األوراق الماليههههههة المويقههههههة  الحههههههافظ االمههههههينإذا كههههههان  :الحفظظظظظظظ االسظظظظظظم  .4

 .آخر بنك ضامنبتأييد مركز االيداع ليحفظيا لديو أو لدى 
 المحظورات:( 7) المادة

تجاوز أي بند في االتفاقيات المبرمة مع الغير، ما لم يكن  الحافظ االمينعمى  يحظر .2
 .مخالفًا ألحكام قانون أسواق األوراق المالية والتعميمات الصادرة بمقتضاه

أن يفصح ألي شخص بمعمومات تتعمق بمعامالت المستيمرين أو  الحافظ االمينال يجوز  .4
باألوراق المالية الممموكة ليم دون إذن خطي من العميل في كل مرة يطمب فييا اإلفصاح 
عن معمومات، وال ينطبق ىذا الحظر عمى المعمومات الواجب اإلفصاح عنيا بموجب ىذا 

 والسوق الييأةالقانون، وتعميمات 
 استحصال موافقةالذي يمتمك شركة وساطة التعامل معيا اال بعد  االمين الحافظال يجوز  .3

 .المستيمر
 .المالٌة باألوراق التداول لنشاط مقاصة مصرف ٌكون ان الحافظ االمٌنٌحظر على  .7

 
 الترخيص: ايقاف والغاء( 8المادة )

 فً لهٌأةالممنوح لو وبموافقة امن مزاولة النشاط او الغاء الترخيص  الحافظ االمينلمسوق ايقاف          
 .والهٌأة السوق فً المتاحة النشر بوسائل الترخٌص الغاء قرار وٌنشر ادناه المبٌنة الحاالت من اي

 شرط من شروط الترخيص المنصوص عمييا في ىذه التعميمات. فقدان .2
 االخالل الجسيم بأي من الواجبات او االلتزامات الواردة في ىذه التعميمات. .4
 . الترخٌص لتجدٌد السنوي االشتراك سداد عن التخلف .3
 افالس الشركة المرخصة كبنك ضامن . بإشيارحكم قضائي بات يقضي  صدور .7
  .وتصفٌتها المرخصة الشركة حل .0
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 العقوبات:( 9المادة )
ان تتخهذ احهد ه التعلٌماات ىهذ إلحكهاممخالفهة  ألي الحهافظ االمهينفي حهال ارتكهاب  هٌأةأو ال لمسوق       

 :اآلتٌة االجراءات 
 .لهٌأةاوالسوق المخالفة التي تحددىا  بإزالةتوجيو انذار والزامو  .2
التعميمهات القانون وفرض غرامة مالية بما ال تتجاوز الحد االقصى لمغرامة المنصوص عمييا فهي  .4

 الصادرة بموجبو.
 

  :احكام عامة ( 01المادة )

 
 المتعاملٌن على والغرامات العقوبات نظام فً المحددة اإلجراءات من أي اتخاذ ٌمنع ال .2

 قانون أي ألحكام وفقا   والجزائٌة المدنٌة المسؤولٌة قٌام من المالٌة األوراق قطاع فً
 .آخر

 أحكام بموجب المطلوبة المعلومات على الحصول لغاٌات الالزمة النماذج السوق ٌصدر .4
 تجدٌد عند ضرورٌة ٌراها التً المعلومات نوعٌةفضال  عن تحدٌد  التعلٌمات، هذه

 .الترخٌص
 
 
 

 األوراق المالية   هٌأةرئيس 


