
 ( 1)( افصاح الشركات المدرجة 8تعليمات رقم )

  (1المادة )

على كل شركة مدرجة في سوق االوراق المالية تزويد الهيئة بالتقريرالسنوي خالل مدة ال 
( يوما من انتهاء سنتها المالية ونشره بوسائل االعالم المتاحة بشرط أعداده 150تتجاوز )

  وفقا للمعايير المحاسبية النافذة على أن تتضمن ما يلي : 

  ن: تقرير مجلس االدارة والذي يجب أن يتضم -أ 

  اواًل:

  . مقر الشركة الرئيسية وفروعها 
  وصفًا ألنشطة الشركة الرئيسية. 

 .ثانيا : بيانًا بأسماء أعضاء مجلس االدارة وأسماء ومناصب أشخاص االدارة العليا

ثالثا : بيانًا بأسماء كبار مالكي االسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد االسهم 
 .%( فأكثر.5الملكية تشكل ما نسبته ) المملوكة لكل منهم اذا كانت هذه

رابعا : وصفًا ألية حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها 
  بموجب القوانين .

خامسا : وصف ألي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر 
     مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها

سادسا : الهيكل التنظيمي للشركة المدرجة وعدد موظفيها ومؤهالتهم وبرامج التأهيل 
 .والتدريب لموظفي الشركة

 سابعا : وصفًا للمخاطر التي تتعرض لها الشركة ان وجدت

ثامنا : االنجازات التي حققتها الشركة مدعمة باألرقام ووصف لألحداث الهامة التي 
 .الماليةمرت على الشركة خالل السنة 

                                                           

 ( السابقة .14،13، 8( المحدثة تضمنت تعليمات )  8( تعليمات رقم ) *)



تاسعا : األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال 
 .تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة

  عاشرا : تحلياًل للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية

ات جديدة احد عشر: التطورات المستقبلية الهامة بما في ذلك أي توسعات أو مشروع
والخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة على االقل وتوقعات مجلس االدارة لنتائج 

 اعمال الشركة.

عشر: بيان بعدد االوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل اثنا 
 أعضاء مجلس االدارة وأشخاص االدارة العليا

س االدارة والمدير المفوض ثالثة عشر: المبالغ التي حصل عليها أعضاء مجل
 .الحاليون منهم والسابقون كأجور ومكافآت نقدية اوعينية خالل سنة التقرير

 . أربعة عشر: المبالغ التي أنفقت ألغراض الدعاية والسفر والضيافة والتبرعات

 . خمسة عشر: رصيد االحتياطي واستخدامه

استمرارية الشركة خالل  ستة عشر: إقرار بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على
 السنة المالية التالية.

البيانات المالية السنوية للشركة معدة وفق المعايير المحاسبية النافذة ومدققة  -ب 
من مراقب الحسابات مستقل ومخول قانونا في العراق تتضمن ارقام السنة 

   الحالية مقارنة بالسنة السابقة وتتضمن :
 

 .)1ملحق رقم (أوال : الميزانية العامة  
 .)2ثانيًا : حساب األرباح والخسائر)حساب العمليات الجارية(.)ملحق رقم 

 .)3ثالثًا : كشف التدفق النقدي .)ملحق رقم 
 رابعاً  : االيضاحات المرفقة بالبيانات المالية

 

تقرير مراقب الحسابات ) يجب ان تكون البيانات مدققة وفقا الدلة التدقيق النافذة  -ج 
 )  .  وفي حالة المخالفة يرفض التقرير وتعتبر الحسابات غير مدققة في العراق

 ( 2المادة )



% ( او اكثر من اسهم الشركة واي 5على الشركة المدرجة االفصاح عن الذين يملكون )
 . تغيير يؤدي الى زيادة او انخفاض هذه المساهمة بمقدار نقطة واحدة فور وقوع الحدث

 ( 3المادة )

%( من راسمال شركة أخرى فيجب اصدار 50الشركة المدرجة تمتلك أكثر من )اذا كانت 
البيانات المالية السنوية بشكل موحد إضافة الى البيانات الخاصة بالشركة مع مراعاة قانون 

 .الشركات

 

 ( 4المادة )

على كل شركة مدرجة في سوق األوراق المالية أن تقدم بيانات مالية فصلية كل ثالثة أشهر 
( يوما من انتهاء الفصل ويشترط أن تعد وفقا للمعايير المحاسبية 60الل مدة ال تزيد على )خ

  النافذة وتتضمن :
الميزانية العامة ، كما في نهاية الفصل الحالي وميزانية عامة مقارنة كما في نهاية السنـة   -أ 

 (.4المالية السابقة لــها. )ملحق رقم 
الحالي وتراكميا للسنة المالية الحالية حتى تاريخه  حساب االرباح والخسائر ، للفصل  -ب 

وحساب االرباح والخسائر للفصل المقابل له من السنة السابقة حتى تأريخه )ملحق رقم 
5.) 

كشف التدفق النقدي ، تراكميا للسنة الحالية حتى تأريخه مع الفترة المقابلة له حتى   -ج 
 (6)ملحق رقم  تأريخه من السنة السابقة .

 . ضاحات المرفقة بالبيانات الماليةاالي  -د 
 (5المادة )

على الشركة المدرجة اعالم الهيئة والسوق والجمهور خالل ثالثة ايام عمل عند توفر أي 
 : معلومة جوهرية وخاصة ما يلي

 : التغيرات الهامة التي تطرأ على أي مما يلي -أ 
 . أوال : موجودات الشركة

الشركة سواء كانت قصيرة االجل أم طويلة االجل وأي االلتزامات المترتبة على  ثانيا :
 .حجوزات على موجوداتها

  ثالثا : رأس المال و حقوق المساهمين



 .رابعا: التغيرات في ملكية أسهم الشركة التي تحدث تغييرا في السيطرة عليها
 .خامسا : أي أحداث جوهرية تؤثر على الشركة

والغاء مثل هذه الصفقات وتقييم مجلس االدارة الصفقات الكبيرة التي تعقدها الشركة  -ب 
  لألثر المتوقع لها على ربحية الشركة ومركزها المالي.

 . الكوارث والحرائق والحوادث التي تصيب الشركة وأثرها على المركز المالي -ج 
 .أي خسائر أو أرباح مادية لها تأثير على المركز المالي للشركة مع بيان االسباب  -د 
دارة الهامة التي قد تؤثر على أسعار االوراق المالية المصدرة من قرارات مجلس اال -ه 

  قبلها بما في ذلك القرارات المتعلقة بما يلي : ـ
  اوال : اصدار أوراق مالية جديدة

  ثانيا : التغيرات في االستثمارات الرأسمالية أو في اهداف الشركة واسواقها
 . ثالثا : الشروع في االندماج

 . ع االرباحرابعا : توزي
 . خامسا : التصفية االختيارية

 . قرارات الهيئة العامة للشركة ، مصادق عليها من دائرة تسجيل الشركات  -و 
  الدعوة الجتماع هيئة عامة  -ز 
تشكيل مجلس ادارة جديد للشركة واستقالة أي عضو من أعضاء مجلس االدارة أو  -ح 

   مديرها المفوض واسبابها .
 . تملك الشركة نسبة مؤثرة في رأسمال شركة أخرى -ط 
 تملك شركة أخرى نسبة مؤثرة في رأسمال الشركة المدرجة -ي 
 (  6المادة )

 الغرامات والعقوبات

( دينار)مائتان وخمسون الف دينار( عن كل 250،000تفرض غرامة مالية قدرها )  -أ 
( يوما فقط اذا تأخرت الشركة في تقديم بياناتها المالية 60شهر او جزء منه ولمدة )

( اعاله وبعدها يتم ايقاف تداولها في 1السنوية خالل المدة المشار اليها في المادة )
بعد ايفاءها بمتطلبات االفصاح وتسديد الغرامات الشهرية السوق وال تعاد للتداول اال 

 مضافا اليها مليوني دينار لقاء اعادة تداولها .
  

( دينار )خمسون الف دينار( عن كل شهر او 50،000تفرض غرامة مالية قدرها )  -ب 
جزء منة اذا تاخرت الشركة في تقديم البيانات المالية الفصلية خالل المدة المشار اليها 



( اعاله وبعدها يتم ايقاف تداولها في السوق وال تعاد للتداول اال بعد 4المادة ) في
  ايفاءها بمتطلبات االفصاح وتسديد مبلغ الغرامة .

 ( 7المادة )

( اعاله الى عقوبات تحددها الهيئة وفقا لقانون 5تتعرض الشركة المخالفة لما ورد في المادة )
 االوراق المالية النافذ .

 (8)المادة 

( اعاله على الشركات المتوقفة عن التداول بسبب عدم تقديمها 6ال تسري احكام المادة )
 مستلزمات االفصاح ولحين االيفاء بمستلزمات العودة الى التداول.

 

 (8ملحقات تعليمات رقم )

 شكل ومحتوى البيانات المالية السنوية والفصلية

 البيانات المالية السنوية  اواًل :

 (1) ملحق رقم

 الميزانية العامة

 السنة السابقة 31/12 السنة الحالية 31/12 البيان
 xxx xxx اسم الحساب
 xxx xxx اسم الحساب
 xxx xxx اسم الحساب

   المجموع
 (2ملحق رقم )

 حساب االرباح والخسائر

 البيان
 السنة السابقة 31/12 السنة الحالية 31/12 



 xxx xxx اسم الحساب
 xxx xxx الحساباسم 

 xxx xxx اسم الحساب
   المجموع

 (3ملحق رقم )

 كشف التدفق النقدي

 السنة السابقة 31/12 السنة الحالية 31/12 البيان

 xxx xxx اسم الحساب
 xxx xxx اسم الحساب
 xxx xxx اسم الحساب

   المجموع
 

 البيانات المالية الفصلية ثانياً :

 (4ملحق رقم )

 الميزانية العامة 

 السنة السابقة 31/12 الفصل الحالي البيان
 xxx xxx اسم الحساب
 xxx xxx اسم الحساب
 xxx xxx اسم الحساب

   المجموع
 

 (5ملحق رقم )

 حساب األرباح والخسائر

تراكمي لغاية تاريخه للسنة تراكمي لغاية تاريخه الفصل للسنة  البيان



 

 (6ملحق رقم )

 كشف التدفق النقدي

 

 البيان
 

 الفصل المقارن من السنة السابقة الفصل الحالي

 xxx xxx اسم الحساب
 xxx xxx اسم الحساب
 xxx xxx اسم الحساب

   المجموع
 

 السابقة للسنة الحالية الحالية

 xxx xxx xxx اسم الحساب
 xxx xxx xxx اسم الحساب
 xxx xxx xxx اسم الحساب

    المجموع


