
 2010المعدلة سنة  2009لسنة ( 9)تعميمات رقـ 

 -:تقرر اصدار التعميمات التالية 2004لسنة ( 74)مف قانوف رقـ ( 12)مف القسـ ( 12)استنادا لممادة 

 2010المعدلة لسنة  2009لسنة ( 9)تعميمات األفصاح لشركات الوساطة المالية رقـ 

 -:اآلتيعمى كؿ شركة وساطة األفصاح لمييئة مف خالؿ  

تتجػاوز  الذي أقرتو الييئة خالؿ فترة ال النموذج المرفؽتقديـ استمارة المعمومات التي تخص الشركة وفؽ   .1
الؿ اسػبوع مػف الشير مف بداية السنة وفي حالة حدوث اي تغيير عمى المعمومات المقدمة إبالغ الييئػة خػ

 .تاريخ التغيير

 -:يومًا مف إنتياء السنة المالية السابقة ويتضمف( 90)التقرير السنوي خالؿ فترة أقصاىا      .2

 .تقرير األدارة عف نشاط الشركة وتوقعات السنة التالية  .أ 

عمى أف تتضػمف البيانات المالية السنوية مدققة مف مدقؽ حسابات مستقؿ مجاز قانونًا في العراؽ . ب 
 -:السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة وتشمؿ

 .الميزانية العامة -أوالً 

 .حساب األرباح والخسائر -ثانياً 

 .كشؼ التدفؽ النقدي -ثالثاً 

 .كشؼ تفصيمي بحسابات المدينوف والدائنوف والمحفظة األستثمارية -رابعاً 

 .األيضاحات المرفقة بالبيانات المالية -خامساً 

     .تقرير مراقب الحسابات  .ج                                                    

يومػًا مػف إنتيػاء الفصػؿ مقارنػة بػالفترة المقابمػة ليػا ( 30)البيانات المالية الفصمية خالؿ مدة التزيد عػف   .3
 -:مف السنة السابقة وتشمؿ

 .الميزانية العامة-  أ 
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 .والخسائرحساب األرباح  - ب  

 .األيضاحات المرفقة بالبيانات المالية- ج  

 .ميزاف المراجعة شيريًا وخالؿ مدة التزيد عف خمسة عشر يومًا مف الشير الالحؽ .4

 -:كشوفات أسبوعية تتضمف مايمي .5

 .كشؼ تحميمي باألرصدة المدينة- أ 

 .كشؼ تحميمي باألرصدة الدائنة - ب 

 .ليةكشؼ بمحفظة األوراؽ الما - ج 

عمى الشركة االفصاح عف ايو أحداث جوىرية توثر عمى سير اعماليا بما في ذلؾ االفصػاح عػف الػدعاوي   .6
 .القضائية وغيرىا فورا وبفترة ال تتجاوز ثالثة اياـ 

 -:العقوبات  .7

- :تتعرض الشركة المخالفة ليذه التعميمات الى ما يمي  -:التقرير السنوي -   أ

  مف كؿ ( 1/4)خمسوف الؼ دينار عف كؿ شير او جزء منو ابتداءمف ( 50000)غرامة مقدارىا
 . عاـ ولمدة التاخير

  في حالة عدـ ايفائيا بمتطمبات االفصاح السنوي ( 1/6)تتوقؼ الشركة عف العمؿ في السوؽ في 

 التقرير الفصمي -   ب      

  خمسة وعشروف الؼ دينارعف كؿ شير تاخير او جزء منو ( 25000)غرامة مقدارىا 
  تتوقؼ الشركة عف العمؿ في السوؽ في حاؿ تاخرىا الكثر مف شيريف عف تقديـ البيانات المالية 

 ميزاف المراجعة الشيري  -   ت    

  يـو مف كؿ شير  15 عشرة االؼ دينار عف التأخير الذي يتجاوز( 10000)تفرض غرامة مقدارىا. 
 

  



 

 
  مع التقدير. نرجوا درج المعلومات الخاصة بشرآتكم 

  
    اسم شرآة الوساطة

  
    اسماء مساهمي شرآات الوساطة

  نسبة  المساهمة  االســــم الكامل  ت
١      
٢      
٣      
٤      
٥      
٦      

  
    اسم المدير المفوض

    ت
١    
  

    اسماء وآالء الوسطاء
  االســــم الكامل  ت
١    
٢    
٣    
٤    
٤    
  

    اسماء موظفي الشرآة
  عمله  االســــم الكامل  ت
١      
٢      
٣      
٤      
٥      
  

    اسم المحاسب
  

    اسم المحاسب القانوني
  

    اسم المستشار القانوني
  ختم الشرآة                                                                               اسم وتوقيع المدير المفوض     

  

  
  .نرجوا تبليغ الهيئة بأي تغيير الحق في المعلومات وخالل فترة أقصاها أسبوع من تأريخ التغيير: مالحظة 
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