
 2012لسنة  17تعليمات رقم 

 تعليمات الحافظ االمين 

 : ) التعاريف ( (1المادة ) 

 -يقصد بالتعابير اآلتية مايرد أمامها:
 الهيئة : هيئة األوراق المالية.

 السوق : سوق األوراق المالية المرخص من قبل الهيئة.
 المركز : مركز اإليداع العراقي.

الحافظ األمين : الشخص المعنـــوي المرخص له من قبـــل الهـيئة لمزاولة نشــــــاط الحفـــظ 
والقيام بأعمال حفـظ وتحــويل األوراق المالـــية من حساب المستثمر  األميــــن

المستثمر لدى الوســيط  وبالعكــس ودفع األلتزامات المترتــبة  لديه إلى حساب
                       ابة عـن مستثمريها. على تداولـــها ني

 النشاط الذي يزاوله الحافظ األمين وفقًا ألحكام هذه التعليمات. الحفظ األمين :
األوراق المالية : األسهم والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة والسندات التي تصدرها 

 وأية أوراق مالية تقبلها الهيئة. الحكومة 

 ) شروط الترخيص (:  (2المادة )

 -يشترط لترخيص نشاط الحفظ األمين لألوراق المالية مايلي:    
 -يكون طالب الترخيص شخصًا معنويًا متخذًا أحد األشكال التالية: .1

مصرف عراقي مجاز ويشترط حصول موافقة البنك المركزي العراقي لممارسة هذا  -أ  
 النشاط.

 بتقديم الخدمات المالية. شركة عراقية مساهمة متخصصة -ب      
فرع لمصرف أجنبي شرط أن يكون مرخصًا من المصرف األم لمزاولة هذا النشاط  -ج     

 ويشترط  حصول موافقة البنك المركزي العراقي.
 ( مليار دينار.50أن اليقل رأس المال المدفوع لمزاولة هذا النشاط عن ) .2



فيذ هذا النشاط وفقًا للشروط والمواصفات التي توفير البرامج األلكترونية الالزمة لتن  .3
 يضعها السوق وبموافقة الهيئة .

توفر الخبرة والكفاءة الفنية واإلدارية المتخصصة الالزمة لدى القائمين على إدارة  .4 
ومزاولة مهام الحافظ األمين وأن يكونوا من ذوي السمعة الحسنة ويشترط أن اليكون 

 خلة بالشرف أو األمانة.أي منهم محكومًا بجريمة م
توفر نظـام للرقابـة الداخليـة يكفـل سـالمة تطبيـق القـانون واألنظمـة والقـرارات الصـادرة   .5

خطــار الهيئــة والســوق بالمخالفــات  بمقتضــاه والتعليمــات المعمــول بهــا لــدى الســوق وا 
 المكتشفة فور وقوعها.

قــد تصــيب المســتثمرين  تقــديم مايفيــد التــأمين لضــمان المســألولية عــن األضــرار التــي  .6
الناتجة عن المخاطر التجارية أو المسـألولية المهنيـة أو فقـد أو تلـف أو سـرقة وثـائق 

 المستثمرين أو أموالهم وفقًا لما تراه الهيئة مناسبًا.
ــة نشــاط الحفــظ األمــين مــن خــالل إدارة مســتقلة للتأكــد مــن إســتقاللية األنظمــة   .7 مزاول

صـة بمزاولـة النشـاط وذلـك منعـًا لحـدوع أي تعـار  المستخدمة وخطـوط األتصـال الخا
 في المصالح أو سوء استخدام األموال .

( دينــار ) مئتــان وخمســون مليــون 250,000,000تســديد بــدل األنتســاب البــال  )    .8
 دينار( .

( دينــار )مليــار دينــار( المــر 1,000,000,000ألتقــل عــن )  تقــديم كفالــة مصــرفية  .9
ة الهيئـة والسـوق علـى طلـب الجهـة المتقدمـة وللهيئـة أقـرار السوق عند صـدور موافقـ

خطاب ضمان أعلى اذا أرتأت بأن هناك حاجة تتناسب مع المخاطر في بعـ  شـركات 
 الحافظ االمين .

 أي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة وفقًا لمتطلبات المصلحة العامة. .10

 : ) طلب الترخيص ( (3المادة )

الترخيص لمزاولة نشاط الحفظ األمين لألوراق المالية إلى السوق لغر  إقراره يقدم طلب 
( أعاله وفقًا 2ورفعه للهيئة لغر  المصادقة مستوفيًا كافة الشروط الواردة في المادة )

للنموذج المعد لذلك مشفوعًا بالمعلومات والبيانات والمستندات المأليدة للطلب وبشكل خاص 
 -مايأتي:
لقــانوني لطالــب التــرخيص وتــاري  تســجيله مــع تقريــر يوضــح أســماء أعضــاء الشــكل ا .1

 مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.



نمــوذج إتفاقيــة تقــديم نشــاط الحفــظ األمــين لــألوراق الماليــة والتــي يجــب أن تتضــمن   .2
 -المعلومات والبيانات اآلتية:

 المالية.التعريف بنشاط الحفظ األمين لألوراق   -أ          
تحديــد كافــة البيانــات الشخصــية المتعلقــة بالمســتثمر أو مــن ينــوب عنــه وعنــوان   -ب  

 وطبيعة عمله والجهة التي يعمل لديها مع بيان وسائل األتصال معه.
 تحديد اآللية التي سيتم إعتمادها لتطبيق مبدأ )إعرف مستثمرك( . - ج
 .ح المستثمرتحديد وسيلة التصرف بالمبال  المحصلة لصال - د 
 .تحديد قيمة العموالت التي يتحملها المستثمر مقابل حصوله على هذه الخدمة - هـ 
بيــان تفصــيلي بــالحقوق واأللتزامــات المترتبــة علــى كــل مــن المســتثمر والحــافظ  - و

 .األمين
التأكيد علـى أن المسـتثمر يتحمـل وحـده كافـة المسـألوليات المترتبـة علـى تعليماتـه  - ز

الحافظ األمين مالم تكن تلك المسألولية ناتجة عن أضرار غير تجاريـة  الصادرة الى
ــــائق الخاصــــة  ــــف الوث ــــة أو ناتجــــة عــــن ســــرقة أو فقــــد أو تل أو مســــألولية مهني

 .بالمستثمرين أو أموالهم
 .بيان يوضح اآللية المقترحة لف  المنازعات مع المستثمرين - ح      
 لتطبيق مبدأ ) إعرف مستثمرك (.تحديد اآللية التي سيتم إعتمادها  -ج    

 تحديد وسيلة التصرف بالمبال  المحصلة لصالح المستثمر. -د     
 تحديد قيمة العموالت التي يتحملها المستثمر مقابل حصوله على هذه الخدمة. -ه    
بيان تفصيلي بالحقوق واأللتزامات المترتبة على كل من المستثمر والحافظ   -و     

 األمين.
التأكيد على أن المستثمر يتحمل وحده كافة المسألوليات المترتبة على تعليماته  -ز  

الصادرة الى الحافظ األمين مالم تكن تلك المسألولية ناتجة عن أضرار غير 
تجارية أو مسألولية مهنية أو ناتجة عن سرقة أو فقد أو تلف الوثائق الخاصة 

 بالمستثمرين أو أموالهم.
 اآللية المقترحة لف  المنازعات مع المستثمرين. بيان يوضح -ح    
 بيان يوضح به أي إلتزامات أو مسألوليات قانونية أو قضائية تتعلق بالحافظ األمين.  .3
بيـان يوضــح بــه إســم المــدير التنفيــذي والمراقــب الــداخلي والقــائمين علــى تقــديم نشــاط   .4

 لكل منهم. الحفظ األمين لألوراق المالية مع بيان الوصف الوظيفي



جـراءات العمـل المقترحـة لتقـديم نشـاط   .5 بيان يوضـح فيـه األنظمـة الفنيـة المسـتخدمة وا 
الحفظ األمـين وذلـك وفقـًا للضـوابط والمتطلبـات الفنيـة التـي يضـعها السـوق )وتعتمـدها 

 الهيئة(.
للهيئــة طلــب أيــة إيضــاحات أو معلومــات أو مســتندات أخــرى مــن طالــب التــرخيص إذا   .6

 ررًا لذلك.رأت مب

 : ) مهام الحافظ األمين( (4المادة )

ــي  ــة الحفــظ األمــين المبرمــة مــع المســتثمر والت تحــدد مهــام الحــافظ األمــين بموجــب اتفاقي
 -تشمل:
عداد ملـف مسـتقل لكـل مـنهم يشـتمل علـى   .1 فتح حساب لألوراق المالية لكل مستثمر وا 

 حسابه.كافة األوراق والمستندات والتعامالت التي تمت على 
ــد و   .2 ــك قــب  الفوائ ــة ومباشــرة الحقــوق المرتبطــة بهــا بمــا فــي ذل حفــظ األوراق المالي

األرباح وحق االكتتـاب وحضـور اجتماعـات الجمعيـات العموميـة والتصـويت فيهـا نيابـة 
 عن المستثمر بناءًا على تعليماته

ــل الشــرك  .3  ــة القــرارات واإلجــراءات المتخــذة مــن قب ات المســاهمة إعــالم المســتثمر بكاف
والمتعلقة بالحقوق المرتبطة باألوراق المالية الخاصة به وفقًا لوسيلة األتصـال المتفـق 

 عليها في أسرع وقت ممكن وبمراعاة مصلحة المستثمر.
قيد الرهونات الخاصة باألوراق المالية أو تجميدها بنـاءًا علـى رغبـة المسـتثمر أو مـن   .4

 ينوب عنه .
مالية الى الوسيط )البائع( وقبول تحويل األوراق الماليـة مـن الوسـيط تحويل األوراق ال  .5

)المشتري( بواسطة السوق نيابة عن المستثمر وفق اإلجـراءات المنصـوص عليهـا فـي 
 الالئحة الداخلية للسوق والتي تعتمدها الهيئة

ناة من تقديم طلب تحويل ملكية األوراق المالية الى مركز األيداع ضمن الحاالت المستث .6
 التداول.

تحويــل األوراق الماليــة مــن حســاب المســتثمر لديــه الــى حســابه لــدى حــافظ أمــين  خــر  .7
 بناءًا على طلب المستثمر

 : ) إلتزامات الحافظ األمين ( (5المادة )

 -يلتزم الحافظ األمين بما يلي:   



متضـمنة توقيع إتفاقية الحفظ األمين لـألوراق الماليـة مـع كـل مسـتثمر علـى حـدة   .1
كافة بيانات المستثمر ومرفق بها ما يثبت شخصيته وصفته وأهليته للتعاقد وتودع 

 نسخة منها لدى السوق .
عدم التصـرف فـي األوراق الماليـة المحفوظـة لديـه إال وفقـًا ألحكـام قـانون األوراق   .2

 مر.المالية والقرارات الصادرة بمقتضاه ووفقًا لبنود األتفاقية المبرمة مع المستث
تنفيذ التعليمات الصادرة إليه من مستثمره وخاصة فيما يتعلق بحضور إجتماعـات   .3

 الهيئة العامة والتصويت فيها نيابة عنه بصورة تحقق أهدافه األستثمارية.
( 24إخطار المستثمر بكافة العمليات والتحويالت التـي تمـت علـى حسـابه خـالل )  .4

 المتفق عليها بينهما.ساعة وذلك وفقًا لوسيلة اإلخطار 
إخطار المستثمر بكشف حساب شهري تفصيلي يوضح كافة التداوالت والتحويالت   .5

ــال   ــة أو المب ــان رصــيده الحــالي مــن األوراق المالي ــي حســابه مــع بي ــي تمــت ف الت
 النقدية.

عــداد   .6 الفصــل التــام بــين حســاب الحــافظ األمــين والحســابات الخاصــة بمســتثمريه وا 
 ومنفصل لكل منهما يتضمن كافة البيانات المتعلقة به.سجل خاص 

الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالمستثمرين وعدم األفصـاح عـن   .7
 أسمائهم أو اإلدالء بأية بيانات أو معلومات عن حساباتهم.

ــدفاتر والســجالت الالزمــة لمباشــرة النشــاط أو إســتخدام أجهــزة الحاســوب   .8 مســك ال
رها من أجهزة التقنية الحديثـة وفقـًا للمعـايير المحاسـبية المعتمـدة علـى أن يـتم وغي

ــوفرة  ــات المت ــة البيان ــة مــن كاف ــدفاتر والســجالت وبنســ  إحتياطي االحتفــاظ بهــذه ال
( سنة حفاظًا على بيانات المسـتثمرين وعـدم 15بالحاسب اآللي في الشركة لمدة )

 تعرضها ألي سبب من أسباب التلف.
ــديم الخدمــة والمراقــب  وضــع  .9 ــار القــائمين علــى تق ــي يكفــل ســالمة إختي نظــام داخل

 الداخلي والتحقق من حسن سير كل منهم وتوعيتهم بأصول و داب المهنة.
تمكين الهيئـة والسـوق مـن األطـالع علـى كافـة البيانـات والمعلومـات والمسـتندات  .10

اصـيل بيانـات وملكيـة أي نشاط الحفـظ األمـين لـألوراق الماليـة وبتف الخاصة بتقديم
 مستثمر.



 األحتفاظ بالحد األدنى لرأس المال وبالكفالة المصرفية المنصوص عليها. .11
 ( عشرة ماليين دينار.10,000,000  تسديد األشتراك السنوي البال  ) .12
تقديم تقرير ربع سنوي عن الوضع المالي للحافظ األمين معتمد من قبـل المراقـب  .13

يس مجلـس اإلدارة موضـحًا فيـه كافـة األعمـال التـي تمـت خـالل هـذه ورئـ الداخلي 
إخطار الهيئة فورًا في حـال وجـود أي عجـز يـألثر علـى سـالمة  الفترة على أن يتم 

 مركزه المالي.
يــوم مــن إنتهــاء الســنة الماليــة معتمــد مــن  30ســنوي خــالل فتــرة   تقــديم تقريــر .14

الحســـابات الختاميـــة والميزانيـــة  األدارة والمراقـــب الـــداخلي يوضـــح رئـــيس مجلـــس 
ــة األعمــال الخاصــة  ــل مــدقق حســابات معتمــد ويشــمل كاف ــة مــن قب الســنوية مدقق
بالحافظ األمـين وعـدد المسـتثمرين وأهـم األحـــــــداع المـألثرة فـي تقـديم الخدمـة مـع 

بالحـافظ األمـين وأي  قضـائية تتــــــعلق بيان أي إلتزامات أو مسألوليات قانونيـة أو 
لـدى   الداخليـة وكـذا تقريـر مـن مـدقق الحسـابات يقـيم فاعليـة نظـام الرقابـةتغييـر 

 الحافظ األمين.
تزويد الهيئة أو السـوق بتفاصـيل وبيانـات وملكيـات أي مسـتثمر متـى طلـب أي   .15

 منهما ذلك.

 : ) أحكام عامة ( (6المادة )

 -لتنظيم عمل الحافظ األمين على السوق إصدار تعليمات تتضمن:  

 متطلبات فتح الحساب لمستثمري الحافظ األمين.. 1
 إجراءات التسوية النقدية والسهمية.. 2
ــين المســتثمر والوســيط والحــافظ  .3 األجــراءات الالزمــة لتنفيــذ األوامــر ) شــراء ن بيــع ( ب

 األمين.

 : ) العقوبات ( (7المادة ) 

أواًل: للهيئة أو السوق في حال إرتكاب الحافظ األمين ألي مخالفة ألحكام هذا القرار أن تتخذ  
            أحد اإلجراءات التالية:



لزامه بإزالة المخالفة في المدة التي تحددها الهيئة أوالسوق. .1  توجيه انذار وا 
وص عليهــا فــي قــانون فــر  غرامــة ماليــة بمــا اليتجــاوز الحــد األقصــى للغرامــة المنصــ. 2

 ( أو أي قانون يحل محله والتعليمات الصادرة بموجبه.74األوراق المالية رقم )
ثانيًا: للسوق إيقاف الحافظ األمين عن مزاولة النشاط أو إلغاء الترخيص الممنوح له وبموافقة 

لمتاحة في الهيئة في أي من الحاالت المبينة أدناه وينشر قرار إلغاء الترخيص بوسائل النشر ا
        السوق والهيئة.

 فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذه التعليمات.    .1
 اإلخالل الجسيم بأي من الواجبات أو األلتزامات الواردة في هذه التعليمات.    .2
 التخلف عن سداد بدل األشتراك السنوي.    .3
 س الشركة المرخصة كحافظ أمين.صدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفال    .4
 حل الشركة المرخصة أو تصفيتها.    .5

 


