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 1024(المحدثة لسنة 6تعميمات رقم )

   شروط ومتطمبات ادراج الشركات في سوق االوراق المالية 

االدارة والمدير المفوض تؤكد تقدم الشركة طمب ادراج الى سوق االوراق المالية موقع من رئيس مجمس   ـ 2 
 فيو عمميا وقبوليا بشروط االدراج المعتمدة من قبل الييئة .

 ـ شيادة وعقد التأسيس والنظام الداخمي لمشركة محدثة ومصدقة من قبل دائرة تسجيل الشركات . 1

 المالية . ـ أن تكون الشركة قد حصمت عمى موافقة الييئة العامة عمى ادراج أسيميا في سوق االوراق 3

ـ أن يكون قد مضى عمى تأسيس الشركة مدة التقل عن عامين ، صدرت عنيما ميزانيتان مدققتان من قبل  4
 مدقق حسابات مستقل ومخول قانونا" في العراق .

 ( مساىم .200ـ أال يقل عدد المساىمين في الشركة عن ) 5

 ـ تقديم تقرير من مجمس ادارة الشركة يتضمن ما يمي :  6

 بذة مختصرة عن تأسيس الشركة واىدافيا الرئيسية وعالقتيا بالشركات االخرى إن وجدت .ن  -أ
 تقييم مجمس االدارة مدعما" باألرقام ألداء الشركة وانجازاتيا مقارنة بالخطة الموضوعة .  -ب
 األحداث اليامة التي مرت بيا الشركة من تاريخ تأسيسيا وحتى تاريخ تقديم طمب االدراج .   -ت
أعضاء مجمس االدارة وأسماء ومناصب أشخاص اإلدارة التنفيذية العميا واألوراق المالية الممموكة  أسماء  -ث

 من قبل أي منيم او أقربائيم وعضوية أي منيم في مجالس إدارة الشركات األخرى .
%( أو أكثر من أسيم الشركة وعدد 2كشف بأسماء المساىمين وجنسياتيم الذين تزيد مساىماتيم عن )  -ج

 سيم التي يمتمكونيا .األ
 وصف ألي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بيا الشركة أو أي من منتجاتيا بموجب القوانين .  -ح
وصف الي قرارات صادرة عن الحكومة او المنظمات الدولية او غيرىا ليا تأثير مادي عمى عمل الشركة   -خ

 او منتجاتيا او قدرتيا التنافسية .
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 ـ البيانات المالية لمشركة تتضمن ما يمي :7

البيانات المالية السنوية لمسنتين السابقتين لتاريخ تقديم طمب االدراج مشفوعا" بتقرير كل من مجمس  - أ
 ومخول قانونا" في العراق وتتضمن :االدارة ومدقق حسابات مستقل 

 الميزانية العامة .

 حساب االرباح والخسائر .

 كشف التدفقات النقدية  .

 االيضاحات الضرورية عن ىذه البيانات .
البيانات المالية الفصمية التي تغطي الفترة الزمنية من نياية السنة المالية السابقة لتقديم طمب االدراج  - ب

خير الذي يسبق تاريخ ذلك الطمب مقارنة مع الفترة المقابمة ليا في السنة السابقة وحتى نياية الفصل اال
 وتتضمن :

 الميزانية العامة .  

 حساب االرباح والخسائر .  

 كشف التدفقات النقدية  .  
 %( من رأس ماليا المدفوع .200ـ أال تقل حقوق المساىمين في الشركة عند الطمب عن ) 8
ارست نشاطا" فعميا" وحققت ربحا" صافيا" من جراء ذلك النشاط في آخر سنتين ماليتين عمى ـ أن تكون قد م 9

 تقديم الطمب .
او شركة ـ اذا كان الطمب مقدما" من شركة غيرت كيانيا القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة 20

صدور شيادة تاريخ كاممة من فيجب ان يكون قد مضى عمى ىذا التغير سنة ، شركة مساىمة  تضامنية الى
 التأسيس من دائرة تسجيل الشركات وأن تكون قد اصدرت حسابات ختامية لسنة مالية كاممة مدققة من قبل

 .مدقق حسابات مستقل ومخول قانونا في العراق 

ـ تقديم تعيد بأن رأس مال الشركة مطابق لألسيم المصدرة موقع من قبل مسؤول قسم المساىمين ومدير  22
 الحسابات والمدير المفوض .
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ـ تقديم تعيد موقع من قبل رئيس مجمس االدارة والمدير المفوض ومدير الحسابات بإطالعيم عمى قانون  21
والتعميمات الصادرة بموجبو من قبل ىيئة االوراق المالية وسوق االوراق ىيئة االوراق المالية النافذ واالنظمة 

 المالية وااللتزام بيا .

ـ استيفاء شروط ومتطمبات احكام القوانين ذات العالقة من قبل الشركة منيا ) قانون الشركات / قانون  23
 المصارف لمشركات المصرفية ( .

 نونية عمى نقل ممكية االوراق المالية موقع من قبل المدير المفوضـ كتاب من قبل الشركة بالتقييدات القا 24
 ومسؤول المساىمين .

 ـ تقديم محاضر اجتماعات الييئة العامة لمشركة لمسنتين الماليتين السابقتين لتاريخ تقديم طمب االدراج. 25

مدرجة او غير مدرجة في  ـ أ ـ اذا كان الطمب مقدما من شركة مساىمة ناجمة عن اندماج شركتين او اكثر 26
السوق ، فيجب عند ادراجيا ان يكون قد مضى عمى االندماج اكثر من سنة من تأريخ صدور شيادة 
التأسيس من دائرة تسجيل الشركات وأن تكون قد اصدرت حسابات ختامية لسنة مالية كاممة مدققة 

 من قبل مدقق حسابات مستقل ومخول قانونا" في العراق .
تقوم الشركة بأيداع سجل المساىمين في مركز االيداع وتتعيد بالموافقة عمى تعميمات مركز االيداع ب ـ ان     

. 
ـ التقييم التحريري لمجمس محافظي سوق االوراق المالية عن األداء المالي لمشركة ومدى استحقاق  27

 إدراجيا في السوق .

( أعاله في موقعي السوق والييئة االلكترونيين 7لفقرة )ـ تمتزم الشركة بنشر بياناتيا المالية الواردة في ا 28
 وفي صحيفة يومية واحدة قبل السماح بتداول أسيميا في السوق .

ـ تمتزم الشركة بأستيفاء إجراءات االدراج في السوق خالل شيرين من تاريخ إخطارىا بموافقة الييئة عمى  29
 ال عدم التقيد بيذه المدة .ادراجيا في السوق وتعتبر ىذه الموافقة الغية في ح

 

 


