
 

    

 
2022اللوائح التنظيمية لهيأة االوراق المالية لسنة   

 ( تداوالت االشخاص املطلعي يف الرشكات املساهمة املدرجة يف سوق األوراق املالية 16رقم ) الالئحة التنظيمية
 

 (1املادة ) 
    : الالئحةيقابلها من معاين أين ما وردت ضمن هذه  يقصد بالعبارات التالية ما 

 األوراق املالية العراقية.  هيأة  الهيأة: 
 سوق األوراق املالية املرخص من قبل الهيأة.   السوق: 
وظائفهم او ملكياتهم    أومناصبهم  عىل املعلومات الداخلية بحكم   األشخاص الذين يطلعون   املطلعي:  األشخاص 

اإلدارةاو   مجلس  )اعضاء  ويشمل  الداخلية  املعلومات  يحوز  مبن  مبارش  غري  او  مبارش  بشكل    عالقتهم 
املدير   تلك  ومستشاريهم،  عىل  يحصل  آخر  واي شخص  والخارجي  الداخيل  املدقق  املايل،  املدير  املفوض، 

 املعلومات(. 
املعلومة الداخلية: املعلومات التي يحصل عليها املطلعي والتي ال تكون متوافرة لعموم الجمهور وغري معلن  

 تؤثر عىل سعر الورقة املالية عند االعالن عنها. عنها وقد  
  اداء ونشاط وملكية  عىل   أي قرارات اسرتاتيجية وتطورات جوهرية واحداث هامة تؤثر  : الجوهريةاملعلومة 

 واستمرارية الرشكة وتؤثر بشكل مبارش او غري مبارش عىل قيمة وحركة الورقة املالية يف السوق. 
 

 (2املادة ) 
 اإلفصاح: 

عىل الرشكة املساهمة املدرجة تزويد الهيأة والسوق بأسامء املطلعي وعناوين وظائفهم وما ميتلكونه من   . أ
اوراق مالية لنفس الرشكة وخالل خمسة عرش يوما ً من بداية كل سنة واي تغيري يطرأ الحقاً خالل اسبوع  

 التغيري. من حدوث 
 والهيأة. ددها السوق  اىل عقوبات يح الالئحة  لهذه تتعرض الرشكة املخالفة   . ب

 

 
 (3املادة ) 

 - أدناه:   املبينةالتداول: يحظر عىل األشخاص املطلعي التداول يف الفرتات 
 نهاية كل فصل ولغاية نرش البيانات الفصلية. تاريخ من  . أ

 الفرتة الزمنية التي توجد خاللها احداث جوهرية غري مفصح عنها وحتى تاريخ االفصاح عنها.  . ب
 . عنها   اإلفصاح( يوم من تاريخ صدور البيانات السنوية وحتى تاريخ  15) قبل   . ج 

 

 (4املادة ) 
الهيأة  يحظر عىل األشخاص املطلعي ترسيب املعلومات الداخلية قبل االعالن عنها يف    الداخلية: املعلومات  

 وأي وسيلة اعالن عامة.  والسوق 
 

 

 (5املادة ) 
 عامة: أمور    

 األشخاص املطلعي يف الرشكات التابعة. عىل الالئحة  ترسي هذه   . أ



 

    

 
2022اللوائح التنظيمية لهيأة االوراق المالية لسنة   

الشخص الطبيعي   فيعتربمعنوياً إذا كان من يشغل أحد املناصب يف الرشكات املساهمة املدرجة شخصاً  . ب
 املمثل له شخصاً مطلعاً. 

 

 (6املادة ) 
 تنرش تداوالت املطلعي يف وسائل النرش املتاحة يف السوق وبعد تنفيذ الصفقة مبارشة.   النرش: 

 

 (7املادة ) 
 . املتخذة بخصوص املخالفي باإلجراءات واعالم الهيأة  الالئحة عىل مجلس ادارة السوق مراقبة تنفيذ هذه  

 

 * ( 8املادة ) 
 النافذ.  أعاله بالعقوبات املنصوص عليها يف قانون األوراق املالية   الئحة التنظيمية يعاقب املخالف ل   العقوبات: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
دينار عن  150,000مقدارها فرض غرامة   ( 8)و  أ(/ 2) ( وتطبيقاً للامدتي2021/ 10/ 31)قرر مجلس الهيأة بجلسته الثامنة املنعقدة بتاريخ 

 املطلعي   الخاصة باألشخاص منه للرشكات التي مل تقدم استامرة املعلومات    او جزء   تأخري كل شهر  

  


