
 ) تداوالت االشخاص املطلع� يف الرشكات املساهمة املدرجة يف سوق األوراق املالية١٦تعلي�ت رقم (

 ) ١املادة (
    التعلي�ت:يقابلها من معا� أين ما وردت ضمن هذه  يقصد بالعبارات التالية ما 

 األوراق املالية العراقية.   هيأة  الهيأة:
 سوق األوراق املالية املرخص من قبل الهيأة.  السوق:

يطلعون  املطلع�: األشخاص الذين  بحكم   األشخاص  الداخلية  املعلومات  أو مناصبهم  عىل 
عالقتهم بشكل مبارش او غ� مبارش مبن يحوز املعلومات  وظائفهم او ملكياتهم او  

ومستشاريهم، املدير املفوض، املدير املايل،    الداخلية ويشمل (اعضاء مجلس اإلدارة
 املدقق الداخيل والخارجي واي شخص آخر يحصل عىل تلك املعلومات).

لعموم  متوافرة  تكون  ال  والتي  املطلع�  عليها  يحصل  التي  املعلومات  الداخلية:  املعلومة 
 تؤثر عىل سعر الورقة املالية عند االعالن عنها. الجمهور وغ� معلن عنها وقد 

اسرتاتيجية وتطورات جوهرية واحداث هامة   الجوهرية:املعلومة   قرارات  أي 
رية الرشكة وتؤثر بشكل مبارش او غ� مبارش  واستمرا  اداء ونشاط وملكية عىل  تؤثر

 عىل قيمة وحركة الورقة املالية يف السوق. 

 ) ٢املادة (
 اإلفصاح: 

عىل الرشكة املساهمة املدرجة تزويد الهيأة والسوق بأس�ء املطلع� وعناوين وظائفهم  .أ
وما �تلكونه من اوراق مالية لنفس الرشكة وخالل خمسة عرش يوما ً من بداية كل سنة 

 التغي�. واي تغي� يطرأ الحقاً خالل اسبوع من حدوث 
 والهيأة. يحددها السوق التعلي�ت اىل عقوبات  لهذهتتعرض الرشكة املخالفة  . ب

 ) ٣املادة (
- أدناه:  املبينةالتداول: يحظر عىل األشخاص املطلع� التداول يف الفرتات 

 نهاية كل فصل ولغاية نرش البيانات الفصلية. تاريخ من  .أ
الفرتة الزمنية التي توجد خاللها احداث جوهرية غ� مفصح عنها وحتى تاريخ االفصاح  . ب

 عنها. 
 . عنها اإلفصاح) يوم من تاريخ صدور البيانات السنوية وحتى تاريخ ١٥( قبل  . ج

 ) ٤املادة (
يحظر عىل األشخاص املطلع� ترسيب املعلومات الداخلية قبل االعالن    الداخلية:املعلومات  

 وأي وسيلة اعالن عامة.  الهيأة والسوقعنها يف 



 ) ٥املادة (
 عامة: أمور   

 األشخاص املطلع� يف الرشكات التابعة. ترسي هذه التعلي�ت عىل  .أ
 فيعتربمعنوياً  إذا كان من يشغل أحد املناصب يف الرشكات املساهمة املدرجة شخصاً   . ب

 الشخص الطبيعي املمثل له شخصاً مطلعاً. 

 ) ٦املادة (
 تنرش تداوالت املطلع� يف وسائل النرش املتاحة يف السوق وبعد تنفيذ الصفقة مبارشة.   النرش:

 ) ٧املادة (
الهيأة   واعالم  التعلي�ت  هذه  تنفيذ  مراقبة  السوق  ادارة  مجلس  املتخذة  باإلجراءاتعىل 

 . بخصوص املخالف� 

 * )٨املادة (
األوراق    العقوبات: قانون  يف  عليها  املنصوص  بالعقوبات  أعاله  للتعلي�ت  املخالف  يعاقب 

 النافذ.  املالية

مقدارهافرض غرامة    ) ٨( و    أ) / ٢(   ) وتطبيقاً لل�دت�٢٠٢١/ ٣١/١٠( قرر مجلس الهيأة بجلسته الثامنة املنعقدة بتاريخ  
 املطلع�   الخاصة باألشخاصمنه للرشكات التي مل تقدم است�رة املعلومات    او جزء  تأخ� دينار عن كل شهر    ١٥٠٬٠٠٠




