
 

 0202لسنة ( 8)االفصاح لمشركات المدرجة في سوق االوراق المالية رقم تعميمات 

 :تقرر اصدار التعميمات التالية 4007لسنة ( 47)من قانون االوراق المالية رقم ( 3)استنادا الى احكام القسم   

( 052)ل مدة ال تتجاوز عمى كل شركة مدرجة في سوق االوراق المالية تزويد الييئة بالتقرير السنوي خل  ـ 0 
يوما من انتياء سنتيا المالية ونشرىا بوسائل االعلم المتاحة ويشترط أعدادىا وفقا لممعايير المحاسبية 

 :النافذة عمى أن تتضمن ما يمي 

 :تقرير مجمس االدارة والذي يجب أن يتضمن  –أ      

 .وصف ألنشطة الشركة الرئيسية وأماكنيا الجغرافية : أوال    

 .بيان بأسماء أعضاء مجمس االدارة وأسماء ومناصب أشخاص االدارة العميا : ثانيا           

بيان بأسماء كبار مالكي االسيم المصدرة من قبل الشركة وعدد االسيم الممموكة لكل منيم اذا :  ثالثا        
 .فأكثر %( 5)كانت ىذه الممكية تشكل ما نسبتو 

 .حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بيا الشركة أو أي من منتجاتيا بموجب القوانين  وصف ألي: رابعا         

ل ولية أو غيرىا ليا أثر مادي عمى عموصف ألي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الد: خامسا      
 .الشركة أو منتجاتيا أو قدرتيا التنافسية 

وظفي لمجة وعدد موظفييا ومؤىلتيم وبرامج التأىيل والتدريب الييكل التنظيمي لمشركة المدر : سادسا       
 .الشركة

 .وصف لممخاطر التي تتعرض ليا الشركة ان وجدت : سابعا         

االنجازات التي حققتيا الشركة مدعمة باألرقام ووصف لألحداث اليامة التي مرت عمى الشركة : ثامنا         
 .خلل السنة المالية

غير متكررة حدثت خلل السنة المالية وال تدخل ضمن النشاط األثر المالي لعمميات ذات طبيعة :  تاسعا      
 .الرئيسي لمشركة

 .تحميل لممركز المالي لمشركة ونتائج أعماليا خلل السنة المالية : عاشرا         



ديدة والخطة المستقبمية التطورات المستقبمية اليامة بما في ذلك أي توسعات أو مشروعات ج: احد عشر   
 .لمشركة لسنة قادمة عمى االقل وتوقعات مجمس االدارة لنتائج اعمال الشركة 

بيان بعدد االوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والممموكة من قبل أعضاء مجمس االدارة : عشر اأثن   
 .وأشخاص االدارة العميا

ء مجمس االدارة والمدير المفوض الحاليون منيم والسابقون المبالغ التي حصل عمييا أعضا: رثلثة عش    
 .وعينية اكأجور ومكافآت نقدية 

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

 .رصيد االحتياطي واستخدامو : خامس عشر    

 .عمى استمرارية الشركة خلل السنة المالية التالية إقرار بعدم وجود أي أمور جوىرية قد تؤثر : سادس عشر    

البيانات المالية السنوية لمشركة معدة وفق المعايير المحاسبية النافذة ومدققة من قبل مدقق حسابات مستقل  –ب 
 :ومخول قانونا في العراق تتضمن ارقام السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة وتتضمن 

 .امة ـ الميزانية الع 0     

 ( .حساب العمميات الجارية)ـ حساب االرباح والخسائر  0     

 .ـ كشف التدفق النقدي  3     

 .ـ االيضاحات المرفقة بالبيانات المالية  4     

يجب أن تكون البيانات مدققة وفقا لمعايير التدقيق الدولية والمعايير الصادرة عن )تقرير مدقق الحسابات  –ج 
 . (لعراقيةمجمس المعايير ا

من أسيم الشركة وأي تغيير %( 5)ـ عمى الشركة المدرجة االفصاح في بياناتيا السنوية عن من يممكون  0
 .يؤدي الى زيادة أو انخفاض ىذه المساىمة بمقدار نقطة واحدة فور عمميا بالحدث 

من راسمال شركة أخرى فيجب اصدار البيانات المالية %( 52)ـ اذا كانت الشركة المدرجة تمتمك أكثر من  3
 .السنوية بشكل موحد إضافة الى البيانات الخاصة بالشركة 

ـ عمى كل شركة مدرجة في سوق األوراق المالية أن تقدم بيانات مالية فصمية كل ثلثة أشير خلل مدة ال  4
 :يوما من انتياء الفصل ويشترط أن تعد وفقا لممعايير المحاسبية النافذة وتتضمن ( 62)تزيد عمى 



الميزانية العامة ، كما في نياية الفصل الحالي وميزانية عمومية مقارنة كما في نياية السنة المالية أ ـ 
 .السابقة ليا 

الحالية حتى تاريخو وحساب االرباح  حساب االرباح والخسائر ، لمفصل الحالي وتراكميا لمسنة الماليةب ـ 
 .والخسائر لمفصل المقابل لو من السنة السابقة حتى تأريخو 

كشف التدفق النقدي ، تراكميا لمسنة الحالية حتى تأريخو مع الفترة المقابمة لو حتى تأريخو من السنة  ـج 
 .السابقة 

 .االيضاحات المرفقة بالبيانات المالية  ـ د

 :وخاصة ما يمي * مدرجة اعلم الييئة والجميور وبسرعة عند توفر أي معمومة جوىرية ـ عمى الشركة ال 5

 :التغيرات اليامة التي تطرأ عمى أي مما يمي  –أ 

 .موجودات الشركة  :أوال     

االلتزامات المترتبة عمى الشركة سواء كانت قصيرة االجل أم طويمة االجل وأي حجوزات عمى  : ثانيا    
 .اموجوداتي

 .ىيكل رأس المال :ثالثا      

 .التغيرات في ممكية أسيم الشركة التي تحدث تغييرا في السيطرة عمييا :رابعا     

 .أي أحداث جوىرية تؤثر عمى الشركة : خامسا    

الصفقات الكبيرة التي تعقدىا الشركة والغاء مثل ىذه الصفقات وتقييم مجمس االدارة لألثر المتوقع ليا  –ب 
 .ى ربحية الشركة ومركزىا المالي عم

 .الكوارث والحرائق والحوادث التي تصيب الشركة وأثرىا عمى المركز المالي  –ج 

 .أي خسائر أو أرباح مادية ليا تأثير عمى المركز المالي لمشركة مع بيان االسباب – ح

لمصدرة من قبميا بما في ذلك قرارات مجمس االدارة اليامة التي قد تؤثر عمى أسعار االوراق المالية ا –د
  ـ :القرارات المتعمقة بما يمي 

 .اصدار أوراق مالية جديدة  :اوال      



 .التغيرات في االستثمارات الرأسمالية أو في غايات الشركة واسواقيا  :ثانيا     

 .الشروع في االندماج  :ثالثا     

 .توزيع االرباح  :رابعا     

 .ختيارية التصفية اال :خامسا     

 .قرارات الييئة العامة لمشركة ، مصادق عمييا من دائرة تسجيل الشركات   –ىـ  

 .الدعوة الجتماع ىيئة عامة غير عادي  –ل  

 .تشكيل مجمس ادارة جديد لمشركة واستقالة أي عضو من أعضاء مجمس االدارة أو مديرىا المفوض  –ك  

 .شركة أخرى  في رأسمال** مؤثرة تممك الشركة نسبة –م  

 .تممك شركة أخرى نسبة مؤثرة في رأسمال الشركة المدرجة  –ن  

 .ـ لمييئة أن تتخذ االجراءات القانونية المناسبة عمى المخالفين ليذه التعميمات  6
 

أية قرارات استراتيجية وتطورات جوىرية وأحداث ىامة تؤثر عمى أداء ونشاط وممكية : المعمومة الجوىرية * 
ر الشركة ، ومن ثم يكون ليا تأثير مباشر أو غير مباشر عمى قيمة وحركة الورقة المالية في واستمرا
 .السوق 

 .فأكثر %( 02): النسبة المؤثرة ** 

 


