
 

    

 
2022اللوائح التنظيمية لهيأة االوراق المالية لسنة   

 
 ضوابط تدقيق الوكالة وسند االنابة يف اجتامعات الهيئة العامة 

 

 ( املادة  اىل  ) 91استنادا  رقم  الرشكات  قانون  لسنة  21( من  وبناءً   1997(  الهيأة يف    املعدل  اقره مجلس  ما  عىل 
 الضوابط التالية:   أصدرنا   2021/    1 /  11جلسته املنعقدة يف يوم االثني املوافق

( ثالثة ايام عمل عىل  3قبل )  تقدم الوكاالت واالنابات الخاصة بالرشكات املساهمة اىل هيأة االوراق املالية   : اوالً
  االقل من موعد عقد االجتامع وتحتسب املدة من تاريخ تثبيت ختم املوظف املختص باستالم سند االنابة

 او الوكالة وال يعترب استالمها تصديقاً لها.  
 يأيت: يتم تزويد هيأة االوراق املالية من قبل الرشكة مبا  : ثانياً 
1. ( ( من  88بالنسبة للرشكات املساهمة ما يؤيد عقد االجتامع من وسائل النرش املطلوبة وفقا إلحكام املادة 

 اعاله. قانون الرشكات 
امة مختوم  بالنسبة للرشكات املساهمة غري املدرجة اخر تحديث لسجل املساهمي قبل اجتامع الهيئة الع  .2

من قبل الرشكة ومسؤولة عن صحة املعلومات املثبتة فيه مع تثبيت رقم وتاريخ كتاب الرشكة يف منت  
 سند االنابة من قبل املوظف املختص. 

( بسجل املساهمي بعد  CDبالنسبة للرشكات املدرجة يقدم مركز االيداع العراقي تقرير )الكرتوين او ورقي او عىل قرص   .3
 .تداول االسهم مبارشة يتضمن اسم املساهم ورقم املساهمة وعدد االسهم لكل منهمايقاف 

 لألسهم. بالنسبة للرشكات االخرى يجب ان يقدم الوكيل ما يؤيد امتالك موكله   .4
تدون املعلومات من قبل املساهم املنيب )مالك االسهم( او من ميثله قانوناً يف حقول سند االنابة املعد لهذا    -ثالثاً 

 لغرض )املرفق بالضوابط(. ا
   - رابعاً  
من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية ويتوىل املوظف املختص تصحيح هذا    يقع فيه ال يؤثر يف صحة سند االنابة ما   . أ 

الخطأ بالشطب عىل الرقم او الكلمة او الفقرة التي وقع الخطأ فيها بحيث ميكن قراءتها ويكتب الرقم او الكلمة او الفقرة 
 مي. الرسالصحيحة ويثبت ذلك يف هامش السجل ويوقع عليه املوظف املختص ويختم بالختم 

وقع الخطأ يف التدوين من املساهم املنيب او من ميثله قانوناً فعليه تقديم طلب تحريري اىل املوظف املختص يطلب    إذا  .ب
 الرسمي. فيه تصحيح الخطأ وللموظف تثبيت توقيعه وتوقيع مقدم الطلب بجانب الخطأ ويختم بالختم 

لشخص املعنوي دون الحاجة اىل ذكر اسم  عند منح االنابة اىل شخص معنوي فيتم االكتفاء بذكر اسم ا   خامساً: 
 املفوض او من ميثله قانوناً. املدير 

املوظف املختص توقيع وبصمة ابهام املساهم املنيب او من ميثله قانوناً عىل سند االنابة واقراره    يثبت  اً: سادس
 ذلك. والوثائق املقدمة وتحمله املسؤولية القانونية خالف   املثبتة املعلومات بصحة 

وعند الشك او االشتباه بأية وثيقة    الثبوتية عىل املوظف املختص تدقيق الوثائق املقدمة مع املستمسكات   سابعاً: 
 طلب تأييد صحة صدورها من الجهة التي اصدرتها. ي

كيل  تُرسل نتائج التدقيق اىل الرشكة بعد انتهاء الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق االجتامع او تسليمها اىل الو   : ثامناً 
 املناب قبل انعقاد االجتامع سواء باليد او عن طريق الربيد االلكرتوين املعتمد. او 

 ييل: يحظر عىل املوظف املختص ما    تاسعاً: 
 .الثالثة سندات االنابة التي تعود له او لزوجه او لصهره او لقريبه لغاية الدرجة    وتوثيق تنظيم  .1
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باملعلومات التي تتضمنها السجالت اال بطلب من جهة رسمية أو    أطرافتزويد أية جهة عدا   .2 العالقة 
 األصولية. قضائية وبعد استحصال املوافقات 

ويختم ويوقع من    تامع الهيئة العامة وتدون فيه تفاصيلها  االنابات والوكاالت يف سجل الحضور الج   عارشاً: تثبت
 بالتسجيل. مجلس االدارة املكلف  عضو  

واملناقشة والتصويت يف االجتامع( باستثناء الوكالة   )للحضور يجب ان تتضمن الوكالة املصدقة عبارة  عرش: حادي 
 اصولياً. املطلقة املصدقة  العامة 

  تعتمد الوكالة املقدمة نسخة اصلية او نسخة مختومة طبق االصل عىل أن تكون خالية من اي عيب  عرش: ثاين  
 . يشوبها ويؤثر يف صحتها 

 االصولية. تقبل الوكالة الصادرة من خارج العراق املستكملة للتصديقات   عرش: ثالث  
   . كانت وكالته تبيح ذلك  إذا يحق لوكيل املساهم توكيل من ينوب عنه يف تقديم منوذج سند االنابة اىل الهيأة    عرش:رابع  

كان الغرض منها الترصف باألسهم والحصص وتقل ملكيتها اال بعد ورود صحة    إذا تقبل الوكالة املقدمة    ال  عرش: خامس  
    . اخرى كانت الوكالة صادرة من دولة  إذا الخارجية صدورها من الجهة التي اصدرتها او تصديقها من وزارة 

ال تقبل الوكالة من الويل الجربي او الويص او القيم املنصب من املحكمة عن القارص ما مل يذكر يف    عرش: سادس  
 نيابة عن القارصين مبوجب الوالية الجربية املمنوحة يل او الوصاية او القوامة.             متنها 

كانت    إذا كان املساهم رشكة يجب ان تكون الوكالة عن املدير املفوض اضافة اىل وظيفته اما    إذا   عرش: سابع  
   الشخصية. لة عىل صفته  الصادرة من املدير املفوض بصفته مساهامً فيجب ان ينص يف هذه الوكا الوكالة  

  كان املساهم جهة حكومية يحرض عنها املدير العام او من يوكله مبوجب كتاب رسمي صادر عن تلك  إذا   عرش: ثامن  
   .الجهة 

يقع مركز ادارتها خارج العراق يقبل سند االنابة املوقع من    أجنبي كان املساهم )رشكة او بنك(    إذا  عرش: تاسع  
املفوض واملختوم بختم الرشكة او البنك واملرسل من املوقع االلكرتوين املعتمد للرشكة او البنك عىل  املدير  

 املفوض. امييل الهيأة الخاص باإلنابات مع ما يؤيد تعيي املدير 
 االجتامع. ب الغائها قبل موعد يحق ملن مينح االنابة تقديم طل   عرشون:   
بها السند وللهيأة قبول طلب ذوي العالقة يف تصديق    وعرشون: حادي     اللغة التي ينظم  تكون اللغة العربية 

 أصولياً. بعد ترجمته إىل لغة أخرى  السند 
ثاين عرشون: لغرض منح الرشكات واملساهمي الفرتة الالزمة لالطالع عىل هذه الضوابط وترتيب اوضاعهم تعد  

 ( ثالثون يوماً من تاريخ صدورها. 30الضوابط اعاله نافذه بعد ) 
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 سند أنابة 
 اســـــم الشـــركة : 

 رأس مال الرشكة : 
 الغرض من االجتامع : 

 مكان انعقاد االجتامع :             20   تاريخ انعقاد اجتامع الهيئة العامة:          /        /   

 رقم املساهمة  اسم املساهم 
 عدد االسهم 

 التوقيع 
 كـــتــابــة  رقـمـاً 

     

 
 رقم املساهمة   اسم املساهم املناب 

   
  

 
 التوقيع  االصدار جهة   تاريخها  رقم الوكالة  اسم الوكيل 

 
 
 
 

    
 

 
 ختم وتأييد هيأة االوراق املالية 

 
        

 
 

 صحة الصدور: 
 

 دائرة كاتب العدل              العدد                                   التاريخ    
 /  مالحظة

 تستعمل هذه االنابة لالجتامع املؤرخ اعاله او االجتامع املؤجل اليه فقط اذا مل يحصل النصاب القانوين لالجتامع االول .  •
 
 
 
 
 

اتعهد بصحة املعلومات والوثائق املقدمة من قبيل وخالف  
 ذلك اتحمل كافة التبعات القانونية والجله وقعت 
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