
 

    

 
2022اللوائح التنظيمية لهيأة االوراق المالية لسنة   

 
األمي  ( الحافظ 17رقم )  الالئحة التنظيمية   

  

وبناًء عىل    2021( لسنة  50، وقرار مجلس الوزراء رقم ) 2004( لسنة  74استناداً إىل األمر الترشيعي رقم )        
إىل ما أقره مجلس هيأة األوراق املالية،   توصيات لجنة الورقة البيضاء الخاصة بتنفيذ برنامج اإلصالح واستناداً 

 لتصبح بالشكل االيت:  2012سنة ( ل 17حافظ االمي رقم ) لل  الالئحة التنظيمية تعدل 
 

التعاريف:  (1) املادة    
املعاين املخصصة لها أدناه، ما مل تدل القرينة عىل خالف  الالئحة  يكون للكلامت والعبارات الواردة يف هذه  

 ذلك:  
 أو أي قانون يحل محله الحقاً.   2004( لسنة 74القانون: قانون أسواق األوراق املالية رقم ) 

 هيأة األوراق املالية.   الهيأة: 
 السوق: سوق العراق لألوراق املالية، أو أي سوق لتداول األوراق املالية مرخص من قبل الهيأة وفقاً للقانون.   

 املركز: مركز اإليداع. 
 الحافظ االمي: الشخص املعنوي الذي ميارس نشاط الحفظ األمي لألوراق املالية. 

املالية: حقوق ملكية أو   الهيأة عىل  األوراق  توافق  اعتامدها     أدوات دين، سواء كانت محلية أو أجنبية، 
صناديق  األوراق املالية بصورة خاصة األسهم والسندات، والوحدات االستثامرية الصادرة عن    وتشمل 

البيع، وعقود للتحويل وعقود خيار  القابلة  املالية ومنها األسهم والسندات    االستثامر، واملشتقات 
 ء، والعقود آنية التسوية، والعقود آجلة التسوية. خيار الرشا

  

( رشوط الرتخيص: 2املادة )    
 يشرتط للحصول عىل ترخيص ملامرسة نشاط الحفظ األمي اآليت:   

مسجلة حسب األصول وفقاً إلحكام قانون الرشكات    - رشكة مساهمة    - يقدم الطلب من مرصف عراقي   .1
أجنبية مسجلة حسب األصول يف موطنها األم، عىل أن    - مساهمة  رشكة    - النافذ، أو مرصف غري عراقي  

 . (1) تسجل فرعاً لها يف العراق 
 املالية. أن يقترص طلب الرشكة للرتخيص عىل نشاط الحفظ االمي لألوراق  .2
للتأكد من استقاللية    االمي، قسم مستقل ملامرسة نشاط الحفظ    - الحافظ االمي    –يؤسس طالب الرتخيص   .3

ستخدمة، وخطوط االتصال الخاصة مبزاولة النشاط، وذلك منعاً لحدوث أي تعارض يف املصالح  األنظمة امل
 أو سوء استخدام األموال.  

 ما يؤيد موافقة البنك املركزي العراقي عىل مامرسة نشاط الحفظ االمي كقسم مستقل داخل املرصف.  .4
 ( عند تقديم طلب لرتخيص. % 100للحافظ االمي عن )أال يقل صايف حقوق امللكية من رأس املال املدفوع   .5
أو   .6 املركز  يضعها  التي  واملواصفات  للرشوط  وفقاً  النشاط،  هذا  لتنفيذ  الالزمة  اإللكرتونية  النظم  توفري 

 السوق، وتصادق عليها الهيأة. 

 
تم السـامح للرـشكات غري املرـصفية من التقديم للحصـول عىل الرتخيص ملامرسـة هذا النشـاط / مبوجب قرار املجلس الوزاري لالقتصـاد املرقم    (1)
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مهام الحفظ  توفر الخربة والكفاءة الفنية واإلدارية املتخصصة الالزمة لدى القامئي عىل إدارة ومزاولة   .7
األمي، وأن يكونوا من ذوي السمعة الحسنة، ويشرتط أال يكون أي منهم محكوماً بجرمية مخلة بالرشف  

 أو األمانة. 
الوائح  توفر نظام للرقابة الداخلية يكفل سالمة تطبيق القانون واألنظمة والقرارات الصادرة مبقتضاه و  .8

 ملخالفات املكتشفة فور وقوعها. املعمول بها لدى السوق، وإخطار الهيأة والسوق با 
وفقاً لإلجراءات    DVPأن يضمن توليه تسوية االلتزامات املالية لعمالئه، وذلك عىل أساس التسليم مقابل الدفع   .9

 املعتمدة لعملية املقاصة والتسوية، ويف موعد ال يتجاوز املوعد النهايئ للتسوية وفق إجراءات املركز. 
 ة واالشرتاك السنوي اىل الهيأة والسوق. رسوم الرتخيص ملرة واحد تسديد  .10
 .، وفقاً ملتطلبات املصلحة العامة والهيأةأي رشوط أو متطلبات إضافية يقرها السوق  .11

 

( طلب الرتخيص:  3املادة )   
 قدم طلب الرتخيص للسوق وفق النموذج املعد لهذه الغاية، ويتضمن الطلب املعلومات اآلتية: ي .1

 تسجيله يف سجل الرشكات، وتاريخه، واملركز الرئيس ألعاملها، وعدد فروعه.أسم املرصف، ونوعه، ورقم  . أ 
)  . ب أكرث من  الذين ميلكون  املساهمي  منهم، وطبيعة  % 5أسامء  مال املرصف، وجنسية كل  ( من رأس 

 نشاطهم، ومقدار امللكية يف رأس املال، ونسبتها.  
 امللكية. رأس مال املرصف، وحقوق  . ت
 أسامء أعضاء مجلس اإلدارة.  . ث
 االمي. بيان يوضح به أي التزامات أو مسؤوليات قانونية تتعلق بالحافظ  . ج 
يان يوضح به اسم املدير املفوض، واملراقب الداخيل، والقامئي عىل تقديم نشاط الحفظ األمي لألوراق املالية، ومؤهالتهم  ب  .ح

 العلمية، وشهادة حسن سرية وسلوك، مع بيان الوصف الوظيفي لكل منهم. 
امل، مبا يف  اسم الشخص املخول بتمثيل املرصف لدى الهيأة ملتابعة إجراءات الرتخيص، وعنوانه الك . خ 

 ذلك عنوان الربيد اإللكرتوين. 
 يكون طلب الرتخيص موقعاً من قبل املدير املفوض للمرصف.  .2
 يلتزم طالب الرتخيص بإرفاق الوثائق التالية مع الطلب:  .3

 شهادة التسجيل، وشهادة تبي أسامء أعضاء مجلس إدارتها، واملفوضي بالتوقيع عنها.  - أ
 الداخيل. عقد تأسيس الرشكة، ونظامها  - ب
  االقل املعلومات منوذج اتفاقية تقديم نشاط الحفظ األمي لألوراق املالية، والتي يجب أن تتضمن عىل   - ت

    :والبيانات اآلتية 
   . املاليةالتعريف بنشاط الحفظ األمي لألوراق  •
تحديد كافة البيانات الشخصية املتعلقة باملستثمر أو من ينوب عنه، وعنوان وطبيعة عمله، والجهة التي   •

 يعمل لديها، مع بيان وسائل االتصال معه.  
 تحديد اآللية التي سيتم اعتامدها لتطبيق مبدأ )اعرف عميلك(.   •
 تحديد وسيلة الترصف باملبالغ املحصلة لصالح املستثمر.   •
 ة العموالت التي يتحملها املستثمر مقابل حصوله عىل هذه الخدمة. تحديد نسب •
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 بيان تفصييل بالحقوق وااللتزامات املرتتبة عىل كل من املستثمر والحافظ االمي.    •
عىل   • املرتتبة  املسؤوليات  كافة  وحده  يتحمل  املستثمر  أن  عىل  الحافظ    التعليامت التأكيد  إىل  الصادرة 

سؤولية ناتجة عن أرضار غري تجارية أو مسؤولية مهنية أو ناتجة عن رسقة أو  ما مل تكن تلك امل  االمي، 
 فقد أو تلف الوثائق الخاصة باملستثمرين أو أموالهم. 

 .بيان يوضح اآللية املقرتحة لفض املنازعات مع املستثمرين  •
  نواقص، السوق بتدقيق الطلب ومرفقاته، وإشعار ممثل طالب الرتخيص، إما باكتامل الطلب أو بوجود  يقوم    . 4

 ولُه اتخاذ أي إجراءات يراها الزمة للتحقق من صحة املعلومات الواردة يف الطلب والوثائق املرفقة به. 
 ها. قوم السوق برفع كافة اوليات الطلب اىل الهيأة لغرض منح الرخصة أو رفض ي.   5

 

االمي: مهام الحافظ   (4) املادة    
الجهات   مع  املربمة  املالية  لألوراق  األمي  الحفظ  نشاط  تقديم  اتفاقية  مبوجب  االمي  الحافظ  مهام  تحدد 

 املستفيدة من الخدمات، والتي تشمل بالحد األدىن اآليت:  
 التعاقد مع املستثمرين لتقديم نشاط الحفظ األمي.   .1
منهم يشتمل عىل كافة األوراق    فتح حساب لألوراق املالية لكل مستثمر، وإعداد ملف مستقل لكل  .2

 واملستندات والتعامالت التي متت عىل حسابه.  
الفوائد واألرباح، وحق االكتتاب،   .3 املالية، ومبارشة الحقوق املرتبطة بها، مبا يف ذلك قبض  حفظ األوراق 

 .  تعليامتهوحضور اجتامعات الهيئات العامة، والتصويت فيها نيابة عن املستثمر بناًء عىل  
ملتعلقة بالحقوق املرتبطة  إخطار املستثمر بكافة القرارات واإلجراءات املتخذة من قبل الرشكات املساهمة وا  .4

مصلحة   مراعاة  ومع  ممكن،  وقت  أرسع  يف  عليها  املتفق  االتصال  لوسيلة  وفقاً  به،  الخاصة  املالية  باألوراق 
 املستثمر.  

إخطار املستثمر بكافة العمليات والتحويالت التي متت عىل حسابه خالل يوم عمل، وذلك وفقاً لوسيلة   .5
 اإلخطار املتفق عليها بينهام.  

خطار املستثمر بكشف حساب شهري تفصييل يوضح كافة التداوالت والتحويالت التي متت يف حسابه،  إ  .6
 مع بيان رصيده الحايل من األوراق املالية أو املبالغ النقدية. 

 تسجيل الرهونات الخاصة باألوراق املالية أو تجميدها بناًء عىل رغبة املستثمر أو من ينوب عنه.   .7
سطة  ، وقبول تحويل األوراق املالية من الوسيط )املشرتي( بواالبائع( ية إىل الوسيط ) تحويل األوراق املال .8

 التداول وإجراءات املقاصة والتسويات.  السوق نيابة عن املستثمر وفق لوائح 
 تقديم طلب تحويل ملكية األوراق املالية إىل مركز اإليداع ضمن الحاالت املستثناة من التداول.   .9
 تحويل األوراق املالية من حساب املستثمر لديه إىل حسابه لدى حافظ أمي آخر بناًء عىل طلب املستثمر.  .10

 والقواعد.   وائح التنظيمية اللأي مهام أخرى تنسجم مع أحكام الترشيعات املنظمة مبوجب احكام القانون و  .11
 

 االمي: ( التزامات الحافظ 5املادة ) 
 يلتزم الحافظ االمي باآليت:    
 وتنفيذ ما جاء فيها.   الهيأة، والقرارات والتعاميم التي يقرها السوق أو   التنظيمية  اللوائحاألنظمة و  .1
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الفصل التام بي حساب الحافظ االمي والحسابات الخاصة مبستثمريه، وإعداد سجل خاص ومنفصل لكل   .2
 منهام يتضمن كافة البيانات املتعلقة به.  

الحفاظ عىل رسية البيانات واملعلومات الخاصة باملستثمرين، وعدم اإلفصاح عن أسامئهم أو اإلدالء بأي   .3
ال أنه يجب تزويد الهيأة أو السوق بتفاصيل وبيانات وملكيات أي  بيانات أو معلومات عن حساباتهم، إ

 مستثمر متى طلب ذلك.  
مسك الدفاتر والسجالت الالزمة ملبارشة النشاط، واستخدام أجهزة الحاسوب، وغريها من أجهزة التقنية   .4

والسج  الدفاتر  بهذه  االحتفاظ  يتم  أن  عىل  املعتمدة،  املحاسبية  للمعايري  وفقاً  وبنسخ  الحديثة،  الت، 
احتياطية من كافة البيانات املتوفرة بالحاسب اآليل يف الرشكة ملدة ال تقل عن عرشة اعوام، حفاظاً عىل  

 بيانات املستثمرين، وعدم تعرضها ألي سبب من أسباب التلف. 
املحدثة إىل    2015  لسنة   8الفصاح املايل رقم  ل   الالئحة التنظيمية اإلفصاح عن البيانات والقوائم املالية استناداً إىل   .5

     والهيأة.السوق  
الحفظ   .6 قسم  بنشاط  املتعلقة  والعقود  واملراسالت  والوثائق  والنرشات  والسجالت  الدفاتر  كافة  خضوع 

 . االمي لرقابة وتفتيش السوق والهيأة، والحصول عىل نسخ عن هذه املستندات
 

 االمي: ( خدمات الحافظ 6املادة ) 
 تشمل أنواع خدمات الحافظ االمي اآليت:  

كان الحافظ االمي يتلقى من املستثمر أوراقاً مالية للحفظ لديه، عىل ان يجري ايداعها    املادي: إذا الحفظ   .1
 يف مركز اإليداع قبل التداول. 

االيداع    االسمي: الحفظ   .2 مركز  بتأييد  املوثقة  املالية  األوراق  املستثمر  من  يتلقى  االمي  الحافظ  كان  إذا 
 .ليحفظها لديه أو لدى بنك ضامن آخر 

 

 املحظورات ( 7املادة ) 
يحظر عىل الحافظ االمي تجاوز أي بند يف االتفاقيات املربمة مع الغري، ما مل يكن مخالفاً ألحكام قانون   .1

 .الصادرة مبقتضاه التنظيمية  اللوائحأسواق األوراق املالية و 
ال يجوز الحافظ االمي أن يفصح ألي شخص مبعلومات تتعلق مبعامالت املستثمرين أو باألوراق املالية   .2

اململوكة لهم دون إذن خطي من العميل يف كل مرة يطلب فيها اإلفصاح عن معلومات، وال ينطبق هذا  
 لهيأة والسوق ل  مية التنظي  واللوائحالحظر عىل املعلومات الواجب اإلفصاح عنها مبوجب هذا القانون، 

 ال يجوز الحافظ االمي الذي ميتلك رشكة وساطة التعامل معها اال بعد استحصال موافقة املستثمر.  .3
 . 1ان يكون مرصف مقاصة لنشاط التداول باألوراق املالية الحافظ االمي  يحظر عىل  .4

 

 ( ايقاف والغاء الرتخيص: 8املادة ) 
ايقاف   االمي  للسوق  من  الحافظ  اي  الهيأة يف  ومبوافقة  له  املمنوح  الرتخيص  الغاء  او  النشاط  مزاولة  من 

 الحاالت املبينة ادناه وينرش قرار الغاء الرتخيص بوسائل النرش املتاحة يف السوق والهيأة. 
 . الالئحةفقدان رشط من رشوط الرتخيص املنصوص عليها يف هذه   .1
 . الالئحةاو االلتزامات الواردة يف هذه  االخالل الجسيم بأي من الواجبات  .2
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 الرتخيص. التخلف عن سداد االشرتاك السنوي لتجديد  .3
 ضامن. صدور حكم قضايئ بات يقيض بإشهار افالس الرشكة املرخصة كبنك   .4
   حل الرشكة املرخصة وتصفيتها.  .5

 

 ( العقوبات: 9املادة ) 
  أحد ان تتخذ    الالئحة التنظيمية ألي مخالفة إلحكام هذه  الحافظ االمي  للسوق أو الهيأة يف حال ارتكاب  

 اآلتية: االجراءات 
 بإزالة املخالفة التي تحددها السوق والهيأة.  وإلزامه توجيه انذار   .1
يف   .2 عليها  املنصوص  للغرامة  االقىص  الحد  تتجاوز  ال  مبا  مالية  غرامة  و فرض    التنظيمية   اللوائحالقانون 

 الصادرة مبوجبه. 
 

   عامة: ( احكام  10املادة ) 
ال مينع اتخاذ أي من اإلجراءات املحددة يف نظام العقوبات والغرامات عىل املتعاملي يف قطاع األوراق   .1

 .املالية من قيام املسؤولية املدنية والجزائية وفقاً ألحكام أي قانون آخر 
، فضالً  الالئحة  يصدر السوق النامذج الالزمة لغايات الحصول عىل املعلومات املطلوبة مبوجب أحكام هذه   .2

   . الرتخيصعن تحديد نوعية املعلومات التي يراها رضورية عند تجديد 
 

  


