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  النظام الخاص بااليداع والتسوية والمقاصة
  ٢٠٠٧في سوق العراق لالوراق المالية لسنة 

  

النظام الخاص بااليداع والتسوية والمقاصة في سوق العراق ، ـ يسمى هذاالنظام   أ : )١(المادة 
 اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس   ويعمل به٢٠٠٧وراق المالية لسنة لال

  .محافظي السوق 
ان يكون مركز االيداع تابعا لسوق العراق لالوراق المالية ومستقل اداريا وماليا  ب ـ

عن المدير التنفيذي للسوق ويكون مدير مركز االيداع مرتبطا بمجلس المحافظين 
  . مباشرة ويرفع تقاريره الى المجلس مباشرة

اني المخصصة لها ادناه مالم تدل  يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المع: )٢(المادة 
  :القرينة على خالف ذلك 

  هيئة االوراق المالية :  الهيئة
  سوق العراق لالوراق المالية  : السوق

  مجلس محافظي السوق   :المجلس           
  المدير التنفيذي للسوق : المدير التنفيذي               
  يداعمدير مركز اال : مديرالمركز               
االسهم والسندات واالذونات المالية التي تصدرها الشركة المساهمة :  االوراق المالية                

 والسندات و االذونات التي تصدرها الحكومة اوالهيئات والمؤسسات
واية ادوات مالية اخرى محلية او غير محلية ، العامة في الدولة 

   .تقبلها الهيئة
 المرخصة من قبل مجلس المحافظين )المكتب في المصرفو(لشركة ا:  وسيطـال

  .الوساطة المالية والمقيدة في سجل وسطاء السوق اعمال لممارسة 
  . السوقالشركة المدرجة اسهمها في:  ةـركـالش

  .يوم الذي يحدده مجلس المحافظين التمام عملية السوية المالية ال: يوم التسوية
  .ه المجلس من وقت الخر التمام عملية التسوية المصرف الذي يعين :مصرف التسوية
  بأسمه لدى مصرفاب المصرفي الذي يقوم السوق بفتحهالحس:  حساب التسوية

التسوية ويتم من خالله قبض ودفع قيمة االوراق المالية من والى 
.                                   السوق ت التسوية المصرفية الخاصة بوسطاءحسابا

    التسوية مصرف الحساب المصرفي لدى :وسيط الخاص بالالتسوية المصرفي حساب 
  .النظامهذا  وفقا الحكام  بفتحه وادارتهوسيطالذي يقوم ال
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 السوق بتزويد السوق بسجل مساهميها الذي تلتزم الشركة المدرجة اسهمها فيـ أ   : )٣(المادة 
د الملكية على هذة االرصدة يتضمن اسماء المساهمين وجنسياتهم وارصدتهم وقيو

راءات التي وسائر المعلومات المتعلقة بهم وذلك وفقا للمواصفات المحددة في االج
  . يضعها المجلس

 رساله على أنظمة السوق األلكترونية بأيقوم السوق بعد تحميل سجل المساهمين ـب 
  .ابقة مع السجل الموجود لديهاالى الشركة للمط

  

تعتبر الشركة مسؤولة عن صحة ودقة واكتمال محتويات سجل المساهمين المزود  ـأ    : )٤(المادة 
  .من قبلها وال يتحمل السوق أية مسؤولية نتيجة ذلك 

يقبل السوق هذه المعلومات بصفتها الكلية التي تعني قبول عدد األسهم المصدرة  ـ    ب 
هم اال بعد قيامه ، وال يعني قبول االرصدة الخاصة بكل مسا المطابق لرأس المال

بمراجعة السوق عن طريق احد الوسطاء واتباع اجراءات التسجيل التي يقرها 
  . المجلس

دقة أواكتمال   بصحة أواقرارا منهاليعتبر استالم السوق لسجل المساهمين                    
  .ة عليهابيانات الموجودة في السجل والمتعلقة بملكية االسهم واي قيود ملكيالمعلومات وال

  

ال يجوز الي شخص فتح حساب تداول لدى أي وسيط والتداول باالوراق المالية  ـ أ   :)٥(المادة 
  .المدرجة في السوق اال بعد الحصول على رقم مستثمر وفقا الحكام هذا النظام 

 .ال يجوز تخصيص اكثر من رقم مستثمر واحد لكل مستثمر ـ           ب 

مستثمر من خالل الوسيط  او من خالل السوق وفقا لالجراءات يتم اصدار رقم ال  ـ ج 
 .التي يضعها المجلس

وفي ، ال يجوز اصدار رقم مستثمر للشخص االعتباري من خالل الوسيط مباشرة   ـد 
حال تقديم الطلب للوسيط فعليه تقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة الى 

  .ئيالسوق لدراستها واصدار الرقم بشكل نها
 

يلتزم الوسيط باالحتفاظ بنسخ عن كافة الوثائق المقدمة اليه من المستثمر لغايات اصدار  ) :٦(المادة 
   .رقم مستثمر كما يلتزم بختمها بما يفيد انها طبق االصل

  

يجوز للسوق الموافقة للجهة المشرفة على أي اكتتاب عام على اصدار ارقام  ) :٧(المادة 
 لالكتتاب شريطة االلتزام بالضوابط التي يضعها السوق لهذا للمستثمرين المتقدمين
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وتتحمل الجهة المشرفة على االكتتاب المسؤولية عن اصدار هذه االرقام وفقا ، الغرض 
  . من هذا النظام) ١٠(الحكام المادة 

  
د تنشأ نتيجة اصدار رقم المستثمر ـ كامل المسؤولية التي ق يتحمل الوسيط ـ أ ) :٨(المادة 

  ويعتبر الوسيط مسؤوال عن صحة ما ادخله من معلومات وبيانات ، مستثمرهل
 .خاصة بمستثمره على انظمة السوق االلكترونية

يتحمل الوسيط مسؤولية صحة توقيع مستثمره المثبت على طلب رقم المستثمر  ـب   
 .والتاكد من هوية المستثمر واهليته 

 دقة او صحة او اكتمال البيانات الخاصة  ال يعتبر السوق مسؤوال عن عدمـ ج       
  . والمدخلة من قبل الوسيط مستثمربال

  

يجب على المستثمر تحديث البيانات المتعلقة به الواردة في طلب اصدار رقم المستثمر  ) :٩(المادة 
وذلك بنفس الطريقة التي تم من خاللها اصدار رقم المستثمر الخاص به او من خالل 

 . السوق مباشرة
  

ذي يرغب بالتداول باالوراق المالية المدرجة في السوق فتح ـعلى الشخص ال ـ أ  ) :١٠(المادة 
  .حساب تداول خاص به لدى احد الوسطاء

اال انه ، ال يجوز فتح اكثر من حساب واحد لكل مستثمر لدى الوسيط الواحد ـ ب                 
 .يجوز للمستثمر فتح حساب تداول مع اكثر من وسيط 

يقوم الوسيط بفتح حسابات التداول لعمالئه على انظمة السوق االلكترونية ـ  ج                  
  .المخصصة لهذا الغرض

ال يجوز فتح حساب تداول الي شخص ما لم يكن ذلك الشخص قد حصل على  ـ  د              
  .رقم مستثمر

  

 يمكن فتحها على انظمة السوق االلكترونية الى تقسم انواع حسابات التداول التي   ـ أ ) :١١(المادة 
  :ما يلي 

    .)طبيعي او اعتباري( تحه باسم واحد فقط حساب تداول مستقل ويتم ف ـ ١                 
  .حساب تداول مشترك ـ ٢                 

ال يجوز فتح حساب باسم ورثة المتوفي اال لغايات بيع االوراق المالية المسجلة ـ ب 
  .باسم المتوفي فقط 
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ال يجوز الي شخص ان يتداول باالوراق المالية المدرجة في السوق اال اذا قام   ـ أ ) :١٢(المادة 
  .بايداع االوراق المالية المملوكة من قبله في حسابه لدى السوق 

  . يتم ايداع االوراق المالية في حساب الشخص لدى السوق من خالل السوق ـ                ب 
 

  : يتم ايداع االوراق المالية وفق االجراءات االتية ـ ج             
 يقدم الشخص طلب ايداع االوراق المالية الى السوق من خالل وسيطه الذي ـ ١

  .يتعامل معه مع كامل الوثائق المطلوبة من قبل السوق 
  .  يقوم الوسيط بالتحقق من صحة المعلومات المقدمة اليه ـ ٢
مركز االيداع في السوق بتدقيق الوثائق وارسالها الى الشركة المعنية  يقوم ـ ٣

  .  واحدخالل يوم عمل
وهوية تقوم الشركة المدرجة بالتاكد من ملكية االوراق المالية المرسلة اليها  ـ ٤

   . عمليوميالشخص واهليته لطلب االيداع خالل مدة 
ة االوراق المالية  بايداعها المدرجة بعد التاكد من صحة وسالم  تقوم الشركةـ ٥

  . لدى السوق فورامستثمرفي حساب ال
 تقوم الشركة المدرجة بالغاء شهادات االسهم الخاصة بتلك االوراق المالية ـ ٦

 .بعد اتمام االجراءات
  

 يجوز للمستثمر ايداع الورقة المالية  في حسابه لدى السوق تحويلها او تحويل  ـ  أ ) :١٣(المادة 
  : الى حسابه لدى الوسيط وفق االجراءات االتية جزء منها

يتقدم المستثمر بطلب الى الوسيط لتحويل عدد معين من االوراق المالية  ـ ١        
المملوكة من قبله من حسابه لدى السوق الى حسابه لدى الوسيط وذلك 

  .على النموذج المقرر لهذه الغاية 
ويل على نظام السوق االلكتروني يقوم الوسيط بادخال بيانات طلب التح ـ ٢

 .واجراء عملية التحويل بشكل نهائي

يلتزم الوسيط بتزويد السوق بطلبات التحويل او نسخ منها في حال طلب  ـ ٣
 .السوق لذلك

تعتبر االوراق المالية المشتراة لصالح المستثمر من خالل أي وسيط مودعة حكما  ـب 
  .في حساب المستثمر لدى ذلك الوسيط 

  

المودعة في حسابه لدى أي وسيط تحويلها او أي جزء االوراق المالية يجوز لمستثمر  ) :١٤(لمادة ا
  :منها الى حسابه لدى السوق وفق االجراءات االتي 
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 بطلب للوسيط لتحويل عدد معين من االوراق المالية المملوكة من مستثمريتقدم  ـ أ 
  .قبله الى حسابه لدى السوق وذلك وفق النموذج المقرر لهذه الغاية 

يقوم الوسيط بادخال بيانات طلب التحويل الى نظام السوق االلكتروني وترحيلها  ـب 
  . بشكل نهائي

 
وعد اقصاه يوم العمل التالي لتسلمه يلتزم الوسيط باجراء عملية التحويل في مـ  ج

لطلب التحويل وال يجوز للوسيط االمتناع عن تحويل االوراق المالية المملوكة 
، حساب المستثمر لدى السوق اال اذا كان لديه اسباب قانونية لذلك للمستثمر الى 

  . ويتحمل الوسيط مسؤولية تأخره عن اجراء عملية التحويل
  

 يقوم السوق بتحويل االوراق ، الغاء قيد المستثمر من سجل وسطاء السوق في حال  ) :١٥(المادة 
  .المالية المملوكة للمستثمرين الى حساباتهم لدى السوق 

  

يقوم ، اذا قررت الشركة المدرجة زيادة راسمالها عن طريق اصدار اسهم منحة   ـ أ ) :١٦(المادة 
 .دى السوق مباشرة السوق بتحويل هذه االسهم الى حسابات المساهمين ل

اذا قررت الشركة المدرجة زيادة رأسمالها عن طريق اصدار اسهم جديدة وفقا  ـب 
، يقوم السوق بتحويل هذه االسهم الى حسابات المساهمين لدى  لالكتتاب العام

  . السوق مباشرة
  

ساب  من خالل حوسطاءيتم قبض ودفع صافي قيمة االوراق المالية من والى ال ) :١٧(المادة 
  .التسوية ويقوم السوق بفتح وادارة هذا الحساب وفقا الحكام هذا النظام 

  

 مصرف فتح حساب تسوية مصرفي خاص به لدى وسيط يتوجب على كل  ـ  أ ) :١٨(المادة 
  .التسوية وفقا الحكام هذا النظام 

من هذه المادة ) أ(يحق للسوق االطالع على الحساب المشار اليه في الفقرة  ـب 
 وسيطويلتزم ال، لحصول على كشف بالحركات التي تتم على هذا الحساب وا

 .بتمكين السوق من ذلك 

 باحتساب صافي المبلغ المستحق وسطاءيقوم السوق لكل يوم تداول ولكافة ال ـ  أ ) :١٩(المادة 
  .  او عليه في يوم التسويةوسيطلل

ذه المادة بطرح اجمالي قيمة من ه) أ(يتم احتساب المبلغ المشار اليه في الفقرة  ـب 
الشراء من االوراق المالية ليوم التداول من اجمالي قيمة مبيعاته من االوراق 

 .المالية لنفس اليوم
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يوفر السوق في نهاية كل يوم تداول على انظمته االلكترونية صافي المبلغ ـ  أ ) :٢٠(المادة 
 على المعلومات  االطالعوسيط ويمكن لكل ، او عليه وسيطالمستحق لكل 

  . الخاصة به من خالل االجهزة االلكترونية الخاصة بالسوق
  

من هذه المادة صحيحة ومقبولة من ) أ(تعتبر المبالغ المشار اليها في الفقرة  ـب 
ة من واحدقبل الوسيط اذا لم يعترض عليها الوسيط في موعد اقصاه الساعة ال

 . بعد ظهر يوم التداول
  

الثانية عة  التسوية في موعد اقصاه السامصرفيقوم السوق بارسال تقرير الى   ـ أ ) :٢١(المادة 
نفس يوم التداول الن يوم التسوية في السوق هو  {يوم  التسوية ظهر  من بعد

(T+Zero) {  او عليهوسيطيبين فيه صافي المبلغ المستحق لكل .  
ص به المبلغ  ان يودع في حساب التسوية المصرفي الخاوسيطيتوجب على ال ـب 

نفس ( ة من صباح يوم التسوية عاشرالالمستحق عليه في موعد اقصاه الساعة 
 ) .يوم التداول 

 وسطاء التسوية بتحويل المبالغ من حسابات التسوية الخاصة بالمصرفيقوم ـ  ج
الى حساب التسوية وبالعكس في موعد اقصاه الساعة التاسعة من صباح اليوم 

وذلك وفقا للمبالغ المبينة في تقرير السوق المشار اليه التالي لجلسة التداول 
  .من هذه المادة ) أ(في الفقرة 

 التسوية بتحويل المبالغ المتبقية في حساب التسوية بعد اتمام مصرف يقوم ـ د
السوق من هذه المادة والتي تمثل عموالت ) ج(االجراءات المبينة في الفقرة 

  . ا الغرضالى الحساب الذي يحدده السوق لهذ
  

  :تشمل قيود الملكية على االوراق المالية الحاالت االتية  ) :٢٢(المادة 
  الرهن   ـأ 

 الحجز ـب 

 التجميد ـ ج

  . او اي قيود اخرى يحددها القانون–  د
  

على الشركة المصدرة االحتفاظ بكافة الوثائق المتعلقة بقيود الملكية على االوراق  ـ  أ ) :٢٣(المادة 
    .غير المودعةالمالية 
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يقوم السوق بابالغ الشركة المصدرة باي قرارات حجز ترد الى السوق وتتعلق  ـب 
باوراق مالية غير مودعة وعلى الشركة المصدرة ان تثبت ذلك الحجز في 

 .سجالتها 

ال يجوز ايداع أي ورقة مالية في السوق اذا كان عليها أي قيد ملكية يمنع ـ  ج
  .التصرف بها 

  

  
تعتبر االوراق المالية المودعة لدى السوق هي وحدها االوراق المالية القابلة  ـ أ  ) :٢٤ (المادة

  .لعمليات الرهن
 .السوق تبر الرهن نافذا ما لم يتم تسجيله وتثبيته في سجل المساهمبن لدىال يع ـب 

  

موجب طلب يقوم السوق بوضع اشارة الرهن على االوراق المالية المودعة ب ـ أ  ) :٢٥(المادة 
يقدمه المدين الراهن على النموذج المقرر لهذه الغاية وفقا لالجراءات المعمول 

 .على أن يقوم السوق باعالم الشركة المعنية بهذه الحاالت. بها لدى السوق 

يقوم السوق برفع اشارة الرهن عن االوراق المالية المودعة بموجب طلب يقدمه ـ  ب  
 المقرر لهذه الغاية وفقا لالجراءات المعمول بها الدائن المرتهن على النموذج

 .على أن يقوم السوق باعالم الشركة المعنية بهذه الحاالت. لدى السوق 

ال يحق للشركة وضع اشارة الرهن على االوراق المالية او رفعها اال بموجب ـ   ج 
 . من هذه المادة) ب ، أ(االجراءات المبينة في كتاب من السوق وفق

  

 القيمة االسمية لالوراق المالية المرهونة يقوم السوق بوضع ئةفي حال تجز ـ  أ ) :٢٦(ة الماد
   .ئةاشارة الرهن على االوراق المالية الناتجة عن عملية التجز

يقوم السوق بتثبيت اشارة الرهن على االسهم المجانية ما لم ينص عقد الرهن ـ ب 
 .على خالف ذلك 

  

ور استالمه الي قرار من جهة مختصة بالحجز على االوراق ـالسوق فيقوم   ـ أ ) :٢٧(المادة 
المالية لمستثمر معين بتثبيت اشارة الحجز على هذه االوراق المالية وابالغ 
الجهة الحاجزة بذلك وتبقى اشارة الحجز قائمة على هذه االوراق المالية ما لم 

  . ارة الحجزشيرد للسوق قرار من نفس الجهة الحاجزة برفع ا
تم بيعها او اذا ورد للسوق قرار من جهة مختصة بالحجز على أي اوراق مالية ـ ب 

  .تحويلها في يوم الحجز فان عقد التداول او عقد التحويل يعتبر نافذا بين طرفيه
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 ٨

ن ـيجوز الي مستثمر ان يتقدم للسوق بطلب لتجميد االوراق المالية المملوكة م   ـ  أ ) :٢٨(المادة 
  .مودعة لدى السوق وال قبله 

يقصد بتجميد االوراق المالية منع التصرف بها بالبيع او التحويل الى أي شخص   ـب  
 .اخر او التحويل الى حساب المستثمر لدى أي من الوسطاء 

يتم رفع حالة التجميد عن االوراق المالية بموجب طلب خطي يقدم للسوق من  ـ  ج
  . مستثمرقبل 

  
والقاعة تعني (لتداول في االوراق المالية المدرجة في السوق داخل القاعة يجري ا ) :٢٩(المادة 

وبواسطة احد ) ايضا التداول عن بعد من خالل مكاتب الوسطاء في مقراتهم مستقبال
  :ويستثنى من ذلك الحاالت االتية ، الوسطاء المقيدين لديه 

  .ى الدرجة الثانية عمليات نقل الملكية بين الزوجين واالقارب حت ـ ١           
 .عمليات نقل الملكية التي تتم نتيجة االرث او الوصية  ـ ٢           

 .عمليات نقل الملكية التي تتم وفق اوامر قضائية  ـ ٣           

 . عمليات نقل الملكية التي تقرها الهيئة حسب القانون ـ ٤           

في الحاالت السابقة وفق االصول المرعية ومع ذلك يتعين استكمال اجراءات نقل الملكية 
  .في السوق بهذا الشأن 

  

من هذا النظام اال اذا ) 29(ال يجوز اجراء أي عملية نقل ملكية وفقا الحكام المادة  ) :٣٠(المادة 
كانت االوراق المالية المعنية مودعة لدى السوق وكان كل من المحول والمحول اليه 

  .سوق حاصال على رقم مستثمر في ال
  

  . ال يجوز التصرف باالوراق المالية العائدة للموروث قبل اجراء عملية التحويل االرثي ) :٣١(المادة 
  

تنظم عمليات بيع االوراق المالية بناء على امر من المحاكم المختصة وفقا لالجراءات  ) :٣٢(المادة 
  .التي يقرها مجلس المحافظين

  

  .ذي االجراءات الالزمة لتنفيذ احكام هذا النظام يصدر المدير التنفي ) :٣٣(المادة 
  

 
 

  طالب عباس محمد مهدي الطباطبائي. د                                                          
                                                                    رئيس مجلس المحافظين

    ٢٠٠٧ اب                                                                          


