
  2172لسنة  71تعليمات الحافظ االمين رقم 
 

 (التعاريف ( : ) 1)المادة 

 -:يقصد بالتعابير اآلتية مايرد أماميا

 .ىيئة األوراق المالية: الييئة 

 .سوق األوراق المالية المرخص من قبل الييئة: السوق 

 .مركز اإليداع العراقي: المركز 

الشخص المعنـــوي المرخص لو من قبـــل اليـيئة لمزاولة نشــــــاط الحفـــظ األميــــن والقيام بأعمال حفـظ : الحافظ األمين 

وتحــويل األوراق المالـــية من حساب المستثمر لديو إلى حساب المستثمر لدى الوســيط وبالعكــس ودفع 

 . بة عـن مستثمرييااأللتزامات المترتــبة عمى تداولـــيا نيا

 .النشاط الذي يزاولو الحافظ األمين وفقًا ألحكام ىذه التعميمات: الحفظ األمين 

األسيم والسندات التي تصدرىا الشركات المساىمة والسندات التي تصدرىا الحكومة وأية أوراق : األوراق المالية 

 .مالية تقبميا الييئة

 (شروط الترخيص ( : ) 2)المادة 
 

 -:لترخيص نشاط الحفظ األمين لألوراق المالية مايمي يشترط 

 -:يكون طالب الترخيص شخصًا معنويًا متخذًا أحد األشكال التالية. 1

 .مصرف عراقي مجاز ويشترط حصول موافقة البنك المركزي العراقي لممارسة ىذا النشاط -أ      
 .الماليةشركة عراقية مساىمة متخصصة بتقديم الخدمات  -ب     

فرع لمصرف أجنبي شرط أن يكون مرخصًا من المصرف األم لمزاولة ىذا النشاط ويشترط حصول  -ج    
 .موافقة البنك المركزي العراقي

 .مميار دينار( 55)أن اليقل رأس المال المدفوع لمزاولة ىذا النشاط عن . 2



لمشروط والمواصفات التي يضعيا السوق وبموافقة  توفير البرامج األلكترونية الالزمة لتنفيذ ىذا النشاط وفقاً . 3

 .الييئة 

توفر الخبرة والكفاءة الفنية واإلدارية المتخصصة الالزمة لدى القائمين عمى إدارة ومزاولة ميام الحافظ األمين . 4

 .ةوأن يكونوا من ذوي السمعة الحسنة ويشترط أن اليكون أي منيم محكومًا بجريمة مخمة بالشرف أو األمان

توفر نظام لمرقابة الداخمية يكفل سالمة تطبيق القانون واألنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه والتعميمات . 5

خطار الييئة والسوق بالمخالفات المكتشفة فور وقوعيا  .المعمول بيا لدى السوق وا 

ناتجة عن المخاطر تقديم مايفيد التأمين لضمان المسؤولية عن األضرار التي قد تصيب المستثمرين ال. 6

التجارية أو المسؤولية المينية أو فقد أو تمف أو سرقة وثائق المستثمرين أو أمواليم وفقًا لما تراه الييئة 

 .مناسباً 

مزاولة نشاط الحفظ األمين من خالل إدارة مستقمة لمتأكد من إستقاللية األنظمة المستخدمة وخطوط األنصال . 7

 .منعًا لحدوث أي تعارض في المصالح أو سوء استخدام األموال الخاصة بمزاولة النشاط وذلك 

 .مئتان وخمسون مميون دينار ( 255555555) تسديد بدل األنتساب البالغ . 8

مميار دينار المر السوق عند صدور موافقة الييئة ( 1555555555) تقديم كفالة مصرفية ألتقل عن . 9

قرار خطاب ضمان أعمى اذا أرتأت بأن ىناك حاجة تتناسب مع والسوق عمى طمب الجية المتقدمة ولمييئة أ

 .المخاطر في بعض شركات الحافظ االمين 

 .أي شروط أو متطمبات إضافية تقررىا الييئة وفقًا لمتطمبات المصمحة العامة. 15

 

 

 



 (طمب الترخيص ( : ) 3)المادة 

إلى السوق لغرض إقراره ورفعو لمييئة لغرض  يقدم طمب الترخيص لمزاولة نشاط الحفظ األمين لألوراق المالية

أعاله وفقًا لمنموذج المعد لذلك مشفوعًا بالمعمومات والبيانات ( 2)المصادقة مستوفيًا كافة الشروط الواردة في المادة 

 -:والمستندات المؤيدة لمطمب وبشكل خاص مايأتي

أسماء أعضاء مجمس اإلدارة واإلدارة  الشكل القانوني لطالب الترخيص وتاريخ تسجيمو مع تقرير يوضح. 1

 .التنفيذية

 -:نموذج إتفاقية تقديم نشاط الحفظ األمين لألوراق المالية والتي يجب أن تتضمن المعمومات والبيانات اآلتية. 2

 .بيان يوضح بو أي إلتزامات أو مسؤوليات قانونية أو قضائية تتعمق بالحافظ األمين. 3

والمراقب الداخمي والقائمين عمى تقديم نشاط الحفظ األمين لألوراق بيان يوضح بو إسم المدير التنفيذي . 4

 .المالية مع بيان الوصف الوظيفي لكل منيم

جراءات العمل المقترحة لتقديم نشاط الحفظ األمين وذلك وفقًا . 5 بيان يوضح فيو األنظمة الفنية المستخدمة وا 

 (.ا الييئةوتعتمدى)لمضوابط والمتطمبات الفنية التي يضعيا السوق 

 .لمييئة طمب أية إيضاحات أو معمومات أو مستندات أخرى من طالب الترخيص إذا رأت مبررًا لذلك. 6
 

 (ميام الحافظ األمين( : ) 4)المادة 
 

 -:تحدد ميام الحافظ األمين بموجب اتفاقية الحفظ األمين المبرمة مع المستثمر والتي تشمل

عداد ممف مستقل لكل منيم يشتمل عمى كافة األوراق والمستندات فتح حساب لألوراق المالية لكل مس. 1 تثمر وا 

 .والتعامالت التي تمت عمى حسابو

 



حفظ األوراق المالية ومباشرة الحقوق المرتبطة بيا بما في ذلك قبض الفوائد و األرباح وحق االكتتاب . 2

 مر بناءًا عمى تعميماتووحضور اجتماعات الجمعيات العمومية والتصويت فييا نيابة عن المستث

إعالم المستثمر بكافة القرارات واإلجراءات المتخذة من قبل الشركات المساىمة والمتعمقة بالحقوق المرتبطة . 3

باألوراق المالية الخاصة بو وفقًا لوسيمة األنصال المتفق عمييا في أسرع وقت ممكن وبمراعاة مصمحة 

 .المستثمر

 .باألوراق المالية أو تجميدىا بناءًا عمى رغبة المستثمر أو من ينوب عنو قيد الرىونات الخاصة . 4

بواسطة ( المشتري)وقبول تحويل األوراق المالية من الوسيط ( البائع)تحويل األوراق المالية الى الوسيط . 5

تمدىا السوق نيابة عن المستثمر وفق اإلجراءات المنصوص عمييا في الالئحة الداخمية لمسوق والتي تع

 الييئة

 .تقديم طمب تحويل ممكية األوراق المالية الى مركز األيداع ضمن الحاالت المستثناة من التداول. 6

تحويل األوراق المالية من حساب المستثمر لديو الى حسابو لدى حافظ أمين آخر بناءًا عمى طمب . 7

 .المستثمر
 

 (إلتزامات الحافظ األمين ( : ) 5)المادة 

 -:الحافظ األمين بما يمييمتزم 

توقيع إتفاقية الحفظ األمين لألوراق المالية مع كل مستثمر عمى حدة متضمنة كافة بيانات المستثمر . 1

 .ومرفق بيا ما يثبت شخصيتو وصفتو وأىميتو لمتعاقد وتودع نسخة منيا لدى السوق 

م قانون األوراق المالية والقرارات الصادرة عدم التصرف في األوراق المالية المحفوظة لديو إال وفقًا ألحكا. 2

 .بمقتضاه ووفقًا لبنود األتفاقية المبرمة مع المستثمر



تنفيذ التعميمات الصادرة إليو من مستثمره وخاصة فيما يتعمق بحضور إجتماعات الييئة العامة . 3

 .والتصويت فييا نيابة عنو بصورة تحقق أىدافو األستثمارية

ساعة وذلك وفقًا ( 24)بكافة العمميات والتحويالت التي تمت عمى حسابو خالل إخطار المستثمر . 4

 .لوسيمة اإلخطار المتفق عمييا بينيما

إخطار المستثمر بكشف حساب شيري تفصيمي يوضح كافة التداوالت والتحويالت التي تمت في حسابو . 5

 .مع بيان رصيده الحالي من األوراق المالية أو المبالغ النقدية

عداد سجل خاص ومنفصل . 6 الفصل التام بين حساب الحافظ األمين والحسابات الخاصة بمستثمريو وا 

 .لكل منيما يتضمن كافة البيانات المتعمقة بو

الحفاظ عمى سرية البيانات والمعمومات الخاصة بالمستثمرين وعدم األفصاح عن أسمائيم أو اإلدالء . 7

 .مبأية بيانات أو معمومات عن حساباتي

مسك الدفاتر والسجالت الالزمة لمباشرة النشاط أو إستخدام أجيزة الحاسوب وغيرىا من أجيزة التقنية . 8

الحديثة وفقًا لممعايير المحاسبية المعتمدة عمى أن يتم االحتفاظ بيذه الدفاتر والسجالت وبنسخ إحتياطية 

سنة حفاظًا عمى بيانات المستثمرين ( 15)من كافة البيانات المتوفرة بالحاسب اآللي في الشركة لمدة 

 .وعدم تعرضيا ألي سبب من أسباب التمف

وضع نظام داخمي يكفل سالمة إختيار القائمين عمى تقديم الخدمة والمراقب الداخمي والتحقق من حسن . 9

 .سير كل منيم وتوعيتيم بأصول وآداب المينة

نشاط  يانات والمعمومات والمستندات الخاصة بتقديمتمكين الييئة والسوق من األطالع عمى كافة الب. 15

 .الحفظ األمين لألوراق المالية وبتفاصيل بيانات وممكية أي مستثمر

 .األحتفاظ بالحد األدنى لرأس المال وبالكفالة المصرفية المنصوص عمييا. 11



 .عشرة ماليين دينار( 15555555) تسديد األشتراك السنوي البالغ . 12

قرير ربع سنوي عن الوضع المالي لمحافظ األمين معتمد من قبل المراقب الداخمي ورئيس تقديم ت. 13

مجمس اإلدارة موضحًا فيو كافة األعمال التي تمت خالل ىذه الفترة عمى أن يتم إخطار الييئة فورًا في 

 .حال وجود أي عجز يؤثر عمى سالمة مركزه المالي

من إنتياء السنة المالية معتمد من رئيس مجمس األدارة والمراقب  يوم 35تقديم تقرير سنوي خالل فترة . 14

الداخمي يوضح الحسابات الختامية والميزانية السنوية مدققة من قبل مدقق حسابات معتمد ويشمل كافة 

األعمال الخاصة بالحافظ األمين وعدد المستثمرين وأىم األحــــــداث المؤثرة في تقديم الخدمة مع بيان أي 

بالحافظ األمين وأي تغيير وكذا تقرير من مدقق  زامات أو مسؤوليات قانونية أو قضائية تتـــــعمقإلت

 .لدى الحافظ األمين الداخمية الحسابات يقيم فاعمية نظام الرقابة

 .تزويد الييئة أو السوق بتفاصيل وبيانات وممكيات أي مستثمر متى طمب أي منيما ذلك. 15
 

 (عامة  أحكام( : ) 6)المادة 

 -:لتنظيم عمل الحافظ األمين عمى السوق إصدار تعميمات تتضمن

 .متطمبات فتح الحساب لمستثمري الحافظ األمين. 1

 .إجراءات التسوية النقدية والسيمية. 2

 .بين المستثمر والوسيط والحافظ األمين( بيع + شراء ) األجراءات الالزمة لتنفيذ األوامر . 3

 (العقوبات ( : ) 7)المادة 
 

 : لمييئة أو السوق في حال إرتكاب الحافظ األمين ألي مخالفة ألحكام ىذا القرار أن تتخذ أحد اإلجراءات التالية: أوالً 

لزامو بإزالة المخالفة في المدة التي تحددىا الييئة أوالسوق. 1  .توجيو انذار وا 



( 74)صوص عمييا في قانون األوراق المالية رقم فرض غرامة مالية بما اليتجاوز الحد األقصى لمغرامة المن. 2

 .أو أي قانون يحل محمو والتعميمات الصادرة بموجبو

لمسوق إيقاف الحافظ األمين عن مزاولة النشاط أو إلغاء الترخيص الممنوح لو وبموافقة الييئة في أي من : ثانياً 

 . المتاحة في السوق والييئةالحاالت المبينة أدناه وينشر قرار إلغاء الترخيص بوسائل النشر 

 .فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عمييا في ىذه التعميمات. 1

 .اإلخالل الجسيم بأي من الواجبات أو األلتزامات الواردة في ىذه التعميمات. 2

 .التخمف عن سداد بدل األشتراك السنوي. 3

 .كحافظ أمينصدور حكم قضائي بات يقضي بإشيار إفالس الشركة المرخصة . 4

 .حل الشركة المرخصة أو تصفيتيا. 5


