
  
  

  خطوات تسجیل ايداعات المساھمین في مركز اإليداع
  

  دفـــاله
  

يجري اتباع هذه الخطوات من قبل مركز اإليداع في سوق العراق لألوراق المالية لغرض استالم مسؤولية تسجيل       
  .المدرجة بدال من أقسام المساهمين في الشركات ) سواء كانوا إفراد أو شركات(وتوثيق ملكية اسهم المساهمين 

  :وهذه الخطوات تتضمن 
  . ـ شروط قبول سجل المساهمين في مركز االيداع ١
 . ـ مسؤولية مركز االيداع مع الشركة المساهمة ٢
 .  ـ إجراءات تسجيل المساهمين والمستثمرين٣
  .  ـ نظام المساهمين الموحد٤

   في مركز االيداعشروط قبول سجل المساهمين
  

أية شركة مساهمة ضمن قائمة الشركات المشمولة بالتداول االلكتروني ينبغي على هذه الشركة لغرض قبول تسجيل       
والتي يجب ان تكون متطابقة  موقعة من قبل رئيس مجلس  تقديم نسخة الكترونية ونسخة مطبوعة لسجل المساهمين

لمساهمين، ولغرض قبول السجل من االدارة والمدير المفوض ومدير المساهمين في الشركة يتضمن جميع محتويات سجل ا
  : قبل مركز اإليداع يجب تحقق الشروط التالية

  ، تقوم خاللها الشركة بإنهاء جميع اإلعمال المتعلقة  اـيوم) ١٠(داول اسهم الشركة في السوق لفترة ـاف تـ ـ ايق١
  ركز اإليداع بعد توقيع عقد االتفاق بإصدار الشهادات وإدامة سجل المساهمين وإعداده بالصيغة المتفق عليها مع م      
  .  مع مركز االيداع ، ومن ثم تسليمه إلى مركز االيداع بموجب كتاب رسمي      

  .  ـ تقديم السجل كقائمة واحدة غير مجزأة٢
  دد ع ق الحدود الدنيا للمعلومات المتعلقة بالمساهمين ، إذ كحد أدنى ينبغي أن يتضمن السجل االسم الثالثي ،ـ ـ تحق٣

  الخصوص رقم  وعلى وجه(ة معلومات أخرى ـر أيـوفي حالة توف. األسهم ، ورقم المساهمة لجميع المساهمين       
 . فستكون ذات فائدة كبيرة في التحقق من هوية المساهم) شهادة الجنسية      

  ي سيجرى تسليمه الى مركزكورة في السجل الذ ـ مطابقة رأس المال الشركة مع إجمالي عدداألسهم المصدرة والمذ٤
 .اإليداع كمجموع للسجل وليس كتفاصيل       

  اسهم   ـ بموجب العقد الموقع بين مركز االيداع والشركة المساهمة تلتزم الشركة المساهمة بعدم إصدار أية شهادات٥
  ، كما  الة حصول خالف ذلكبعد تاريخ تسليم السجل الى مركز االيداع وتتحمل الشركة المسؤولية القانونية في ح      
  الى مركز ) تسليمهلحظة (ة في السجل ة الشركة عن تفاصيل المعلومات المدرجـص على مسؤوليـد ينـإن العق      
  وتتعارض ) قبل قبول سجلها في مركز اإليداع(االيداع وفي حالة ظهور شهادات ملكية ألسهم صادرة عن الشركة       
  ة ـات المذكورة في السجل المسلم الى مركز االيداع ، فحينئذ تتحمل الشركة المسؤولية القانونيتفاصيلها مع البيان      
  . والمالية لمعالجة الموضوع ومن حق المساهم اتخاذ الخطوات القانونية تجاه الشركة       

  ة مشكالت تظهر في مساهمات ايد عدم تمكنها او التزامها بأنهاء  عنانونية ـ تتحمل الشركة المساهمة المسؤولية الق٦
 .مساهميها       



   والشركاتمركز االيداعمسؤولية 
  

مركز اإليداع ، :  نقل سجل المساهمين وتفعيل حسابات المستثمرين همعملية المشاركة في  األساسية العناصر إن      
العناصر المذكورة وعدم حصول مشاكل ولضمان االنسيابية في التعامل بين . الشركات المساهمة ، الوسطاء ، المساهمين 

في عمليات التسجيل وإدامة قاعدة بيانات المساهمين، ينبغي في البدء تحديد تفاصيل ومستويات المسؤولية ألي من هذه 
  :العناصر، والتي يمكن إيجازها باآلتي 

  

  : مركز االيداع في سوق العراق لالوراق المالية ـ ١
  

  ة الواجب اعتمادها ـ المعلومات المطلوبة للعاملين في أقسام المساهمين بخصوص الصيغأ ـ يتعهد المركز بتقديم جميع
 . عند إعداد سجالت المساهمين وتسليمها إلى مركز اإليداع     

 .عن فتح حسابات المساهمين الذين يقومون بأجراءات ايداع اسهمهم في المركز " ب ـ يكون المركز مسؤوال
 : بعد أن يتم) من األوراق المالية( عن تسجيل ملكية أي مساهم "ج ـ يكون المركز مسؤوال

 . التأكد من مطابقتها مع المعلومات الموجودة في سجل المساهمين المسلم من قبل الشركة المساهمة) ١(      
    . بعد حصوله على مصادقة الشركة المساهمة على صحة الشهادات) ٢(      

  امة المعلومات المتعلقة بالمساهمين بعد كل جلسة تداول وبأشراف من مدير االنظمة عن إد" د ـ يكون المركز مسؤوال
  .االلكترونية      

  عب قد تحصل في الحسابات المفعلة        هـ ـ يتحمل المركز المسؤولية القانونية في حالة حصول أية عمليات تال
  . ل هذه التالعبات للمساهمين ، وعلى مدير االنظمة االلكترونية كشف مث        

  محتويات شهادات ملكية ألسهم ال تتوافق مع و ـ يقوم المركز بأعالم الشركات المدرجة عن أية حوادث تتعلق بظهور 
  ة الموضوع ـة بمعالجـ، وفي حالة عدم قيام الشركة المدرج )المسلم من قبل الشركة المدرجة(سجل المساهمين       
  . "على شرط اعالم هيئة األوراق المالية فورا" لس المحافظين ليتخذ ما يراه مناسبايقوم المركز بأعالم مج      

  باإلضافة إلى (، بتزويد الشركات المدرجة بقوائم محدثة تبين ملكية جميع المساهمين  ، وبشكل دوري ز ـ يقوم المركز
  . الذين قاموا بعملية االيداع ) معلومات أخرى تتعلق بهوية المساهم      

  المودعين وغير (هم للمساهمين ـ ملكية األسنبتقديم تقارير ع) ومن خالل قسم خدمات المساهمين( ح ـ يقوم المركز
  . )وستكون هذه الخدمة مقابل ثمن(الراغبين بذلك  )المودعين      

  فر عن ـف مشـي ملط ـ يلتزم مدير االنظمة االلكترونية بتسليم  شركات الوساطة بعد انتهاء جلسة التداول االلكترون
  .تداوالتها في تلك الجلسة ، لتتمكن تلك الشركات من إصدار التقارير لزبائنها من المستثمرين       

  ر االنظمة االلكترونية باتخاذ جميع اإلجراءات الفنية واإلدارية الالزمة التي تمنع حصول ـي ـ يقوم مركز االيداع ومدي
  . ألي مساهم عن طريق العاملين في مركز اإليداععمليات إفشاء أسرار الملكية       

  

  : الشركات المدرجة ـ ٢
  

  ، وان يكون سجل المساهمين الكترونيا وويدويا مكتمال ويحقق شرط مطابقة  أ ـ تقوم الشركة بتقديم سجل المساهمين
  .مدير مركز االيداعمن قبل رأس المال مع عدداالسهم المصدرة،وتحتفظ الشركة بنسخة مطابقة لديها توقع اليدوية      

  ب ـ تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية والمالية جراء ظهور اي اختالف في عدد االسهم وفي شخصية المساهم كما 
  وان مصادقة الشركة المدرجة على صحة ودقة بيانات شهادة . هي في سجل المساهمين المسلم الى مركز االيداع       



  مسؤوال عن التغيرات ـون المركز ة مستقبال ، ويكـة وماليـركز االيداع من أية مسؤولية قانونياالسهم يعفي م      
  .ل حساب المساهم ـخ تفعيـد تأريـالحاصلة في ملكية االسهم لما بع      

  ه من ج ـ تتحمل الشركة التبعات القانونية الناجمة عن صدور شهادات بتواريخ الحقة تعقب تاريخ تسليم السجل وقبول
  .قبل مركز االيداع       
  ، وذلك من خالل تحميل بيانات الملفات المسلمة لها من المركز  وم الشركة بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بهاـد ـ تق
  .بأستخدام نظام المساهمين الموحد بشكل دوري      

  اسهم سهم ، من دون تحرير شهادات ملكية هـ ـ تقوم الشركة بتزويد المساهمين بأية معلومات تتعلق بملكيتهم من األ
  . لهم       
  فترة  وخالل(وم الشركة ـ، تق ملكية إلى الشركة المساهمة) أو إلغاء حجز( في حالة ورود أية أوامر تتعلق بحجز و ـ

  .  بإخبار مركز االيداع بذلك لغرض تنفيذ أمر الحجز بأسرع وقت) ال تتجاوز يوم عمل واحد      
  : بما يأتي  اإليداعزقيام الشركة المدرجة بعملية رسملة االرباح واالحتياطيات فعليها تزويد مركز ـ عند 
  .قرار الهيئة العامة بالرسملة مصادق عليه من قبل دائرة تسجيل الشركات:       اوال 
  :اليداع القيام بما يلي وعلى مركز ا المضافة للمساهمين تتضمن عدد االسهم) ويدويةالكترونية (قوائم :       ثانيا 

  .             ـ تدقيق القوائم وتاشيرها للمساهمين 
 .              ـ تفعيل االسهم للذين لديهم رقم مستثمر في مركز االيداع 

  . ايام عمل من تاريخ تسلم القوائم ٣             ـ تتم عملية االضافة والتفعيل خالل 
   األسهم التي تم م قوائم الكترونية ويدوية تتعلق بعددـمالها فعليها تقديـادة رأسـزيح ـ عند قيام الشركة المساهمة ب

  من ـداع يطلب ز اإليـهم في مركـولغرض إدراج هذه االس. االكتتاب عليها من المساهمين والمستثمرين الجدد       
  رة االكتتاب ـي نشـالمساهمين والمستثمرين تثبيت رقم المستثمر في مركز االيداع ، وعلى الشركة اضافة فقرة ف      
  م ـة المساهم والمستثمر برقـبحتمية حصول المساهم والمستثمر على رقم مركز االيداع ، وتقوم الشركة بمطالب      
  ـ: د زيادة راسمال الشركة وفق االجراءات االتيةـة االكتتاب عنالمستثمر في مركز االيداع وتثبيته في استمار      

  داع وفي حالة كون المساهم لديه رقم مركز االيداع فعليه ـز االيـلى االستمارة الخاصة بمركـعلى المساهم م) أ    (  
  ود رقم ـدم وجـالة عي حـتثبيته في االستمارة في الحقل المخصص لذلك مع باقي المعلومات المطلوبة ، وف          
  وملى  )شهادة الجنسية العراقية وهوية االحوال المدنية وبطاقة السكن(للمستثمر فعليه ارفاق نسخة ملونه من           
  .كافة المعلومات لغرض الحصول على رقم في مركز االيداع           

   االستمارات الخاصه بمركز االيداع والمبينة في على الشركة المدرجة التي يجري االكتتاب على اسهمها تدقيق) ب  (  
  بها  وعدد االسهم المكتتب اعاله وتعزيز االستمارات بكشوفات تتضمن رقم المستثمر ان وجد،واالسم الكامل) أ(         
  .وتسليمها بكتاب رسمي الى مركز االيداع          

  تنظيم  على ان يتم اعاله ،) ب(و) أ(ات المبينة في ـالسياقس ـفي حالة وجود فضلة في االسهم فيتم اتباع نف) ج(    
  االستمارة الخاصة بمركز االيداع عند ارجاع المبالغ الى المكتتبين بالفضلة وتثبيت االسهم الذي حصل عليه من          
  قسمة الغرماء          

  : شركات الوساطة ـ ٣
  

  ويتحمل المسؤولية القانونية عن صحة .  ة بزبائنه من المستثمرينأ ـ يقوم الوسيط بتقديم جميع المستمسكات الخاص
  بمتابعة جميع إجراءات التسجيل في مركز ) المخول عنه أو(ويتولى الوسيط . ودقة المعلومات الخاصة بكل مستثمر     



  . اإليداع والحصول على رقم المستثمرفي مركز االيداع     
  . الخاصة بتثبيت ملكية األسهم لزبائنه من المستثمرينب ـ يقوم الوسيط بانجاز المعامالت 

   عن تزويدهم بجميع "ه في نظام الوسيط ويكون مسؤوالـات الخاصة بزبائنـوم الوسيط بتثبيت جميع المعلومـج ـ يق
  . المعلومات الخاصة بهم، ومسؤوآل عن حمايتها وعدم تسربها      

  أن وينبـغي  . )بعد نهاية كل جلسة تداول(خاصة بنظام الوسيط بشكل دوري د ـ يقوم الوسيط بإدامة قاعدة البيانات ال
  الذي يتم استالمه من مدير االنظمة ) المشفر رقميا(، من خالل تحميل ملف التداول  ، حصرا تجري عملية التحديث     
  .االلكترونية      
  .اهم  ليس من حق الوسيط رفض اية معاملة يقدمها المستثمر او المس ـهـ 

  

   :المستثمر والمساهم ـ ٤
  

  عن طريق مركز االيداع مباشرة الحصول على رقم المستثمر  أ ـ على المستثمر وعن طريق احدى شركات الوساطة او
  .في مرمز االيداع الغراض شراء او بيع االسهم      

  ،ولن يستطيع القيام بعملية البيع ب ـ يسعى المساهم الى تثبيت ملكيته من االسهم عبر احدى شركات الوساطة المجازة
  .من دون تثبيت ايداع اسهمه في المركز       

  بطلب جميد أسهمه ولـن يرفع التجميد االج ـ يحق للمستثمر المسجل في مركز اإليداع تقديم طلب إلى المركز لغرض ت
  . رسمي من نفس المستثمر       

  

  رينوايداع اسهم المساهمين والمستثمإجراءات تسجيل 
  

  :إن إجراءات التسجيل وتفعيل حساب الملكية ألي مساهم تتضمن تنفيذ أربعة مراحل متعاقبة  تأخذ التسلسالت التالية      
  وبغض ( الل هذه المرحلة ينبغي على كل مساهم او مستثمرـخ: م المستثمر في مركز االيداع ـ ـ الحصول على رق١

  على رقم  الحصول((تمارة طلب ـع اسـة مرفقة مـات الالزمـميع المستمسكبتقديم ج) النظر عن ملكيته لألسهم      
  للشخص المعنوي إلى الوسيط الذي سيخوله النجاز ) ب/١(ي او ـللشخص الطبيع) أ/١(استمارة رقم )) رـمستثم      
  ة ـالمدنية والبطاقوال ـة األحـوتتضمن المستمسكات المطلوبة صورة ملونة لشهادة الجنسية ولهوي. المعاملة       
  وصورة ملونة لجواز السفر بالنسبة للمستثمر غير العراقي ونسخة من عقد .التموينية بالنسبة للمستثمر العراقي       
  تأسيس وشهادة التأسيس بالنسبة للشخص المعنوي وعلى ضوء ذلك يقوم الوسيط بمراجعة مركز اإليداع وتسليم       
  .  الرقم المعاملة للحصول على      

   وم المساهم بجلب جميع شهادات االسهم الخاصة بهـالل هذه المرحلة يقـخ: داع ـز االيـ ـ تثبيت الملكية في مرك٢
  . يج معاملة تثبيت الملكية في مركز اإليداعليقوم األخير بترو والمتعلقة بأي شركة مدرجة إلى الوسيط الذي يمثله،      
   قبل موظفي مركز اإليداع تجري عملية تدقيق أولي للتأكد من مطابقة شهادات االسهم مع بعد استالم المعاملة من      
  ) . ٣(محتويات سجل المساهمين المستلم من الشركة المساهمة بموجب استمارة رقم       
 :ان تثبيت الملكية يمكن ان يظهر في الحاالت االتية       

  عاملة إلى الشركة المدرجة لغرض التحقق من صحتها وعدم وجود قيد قانوني في حالة المطابقة يتم إرسال الم.     أ  
  داع يقوم ـاإليهادات إلى مركـز عليها والمصادقة عليها بختم احمر مع تأشير الشهادات لديها وبعد إعادة الش         
  م إشعار ـ، ومن ث لكية في قاعدة البياناتالعاملين بالمركز بتنفيذ اإلجراءات اإلدارية والفنية الالزمة لتثبيت الم         
  . الوسيط بتنفيذ الطلب الذي يظهر في نظام االيداع لدى محطة شركة الوساطة         



  المعاملة ز ومحتويات سجل المساهمين،تعاد في حالة اكتشاف حالة عدم تطابق بين الشهادات المقدمة الى المرك. ب     
  .  د المترتبة عليها بعد تشخيص الخلل الى الوسيط وإشعار الشركة بذلكبكافة الموانع والقيو         
  إشعار  دم اتخاذ إجراءات المعالجة المناسبة خالل فترة ثالثون يوما من قبل الشركة المدرجة يتمـوفي حالة ع         
 .  هيئة األوراق المالية من قبل مجلس المحافظين التخاذ القرار المناسب         

  التي سبق ان اودعها ) أو جميع األسهم(دد من االسهم ـيتم خالل هذه المرحلة إيداع ع: ـ إيداع أسهم لدى الوسيط  ٣
  ع والشراء لصالح ـوم األخير بتنفيذ عمليات البيـدى الوسيط ليقـالمساهم في مركز االيداع في حساب التداول ل      
  هم المستثمر في حساب التداول لدى ـداع أسـرة إلى إن موضوع إيذا الخصوص ينبغي اإلشاـوفي ه. المساهم       
  ذلك ـور يعتبر مؤشر لملكية المستثمر وكـالوسيط ال تعني إن ملكية األسهم أصبحت للوسيط ورقم الحساب المذك      
  ن المستثمر بإمكانه ة بالبيع والشراء لذلك المستثمر، آخذين بنظر االعتبار إـيعتبر مؤشر لشركة الوساطة المخول      
  ة وساطة للتداول بشرط أن ال تتعارض الكميات المثبتة في ـر من شركـل أكثـة ملكيته من األسهم وتخويـتجزئ      
  .التخاويل الممنوحة ألكثر من شركة وساطة مع إجمالي عدد االسهم التي يملكها المساهم       

  د ملكيته من األسهم المودعة في ـداع يطلب فيها تجميـاإلي لى مركزبإمكان المساهم تقديم طلب إ:  ـ تجميد ملكية ٤
  ها ـويمكن الحقا تقديم طلب بإعادت.  المركز وحجبها عن عمليات التداول االلكتروني التي ستتم بعد تاريخ التجميد      
  .للتداول من خالل نفس المساهم       

   الموحدنظام المساهمين
  

يوفر الخدمات الالزمة لتمكين أقسام  ) برمجيات( الكتروني  بنظاممدرجة بتجهيز الشركات الع مركز االيدايقوم       
المساهمين لدى الشركات المدرجة بإصدار التقارير الخاصة بملكية األسهم، وحركات البيع والشراء التي تجري على 

ساهمين سواء أولئك اللذين تم تثبيت ملكيتهم وسيوفر النظام إمكانية التعامل مع جميع المعلومات الخاصة بالم. أسهمها
وتفعيلها في مركز اإليداع أو أولئك اللذين لم تفعل حساباتهم وإنما وردت معلومات الملكية في سجل المساهمين الذي تم 

  . تسليمه من قبل الشركة المدرجة إلى مركز االيداع 
  حكام ختاميةأ

  

  ظام الخاص بمركز االيداع وتعتبر ملزمة لكافة العناصر والتي ورد ذكرها  ـ تعتبر هذه الخطوات جزء ال يتجزأ من الن١
  .في هذه الخطوات       

  .المخالفين ـ تطبق المواد القانونية الواردة في القانون والنظام الداخلي والتعليمات على المخالفات التي ترتكب بحق ٢
  ت او في النظام الخاص بمركز االيداع يتم دراستها من قبل  ـ عند ورود حاالت لم يرد االشارة اليها في هذه الخطوا٣

  ة واقتراح المعالجات المناسبة لها واستحصال موافقة هيئة ـوق العراق لالوراق الماليـمجلس المحافظين في س      
  .االوراق المالية عليها       


