
 

    

 
2022اللوائح التنظيمية لهيأة االوراق المالية لسنة   

 ( افصاح الرشكات املدرجة 8رقم )  الالئحة التنظيمية 
 * (1املادة ) 

( يوما  150السنوي خالل مدة ال تتجاوز )   عىل كل رشكة مدرجة يف سوق االوراق املالية تزويد الهيأة بالتقرير 
ال  امهال رشكات القطاع املختلط مدة اضافية    املتاحة وللهيأة من انتهاء سنتها املالية ونرشه بوسائل االعالم  

السنة يف كل االحوال لتقديم بياناتها املالية تحتسب من تاريخ انتهاء املدة آنفة الذكر أذا كان تأخري    تتجاوز 
ديوان الرقابة املالية ودون تقصري من الرشكة يف استكامل تلك االجراءات    إجراءات ا املالية بسبب  تقديم بياناته

   ييل: برشط اعدادها وفقاً للمعايري املحاسبية النافذة عىل أن تتضمن ما  
   يتضمن: تقرير مجلس االدارة والذي يجب أن   . أ

   اوالً:     
 وفروعها. مقر الرشكة الرئيسية   •
 .ألنشطة الرشكة الرئيسية وصفاً   •

 .بأسامء أعضاء مجلس االدارة وأسامء ومناصب أشخاص االدارة العليا  ثانياً: بياناً 
امللكية    هذه   كانت  منهم إذا بياناً بأسامء كبار ماليك االسهم املصدرة من قبل الرشكة وعدد االسهم اململوكة لكل   ثالثاً: 

 ( فأكرث. % 5تشكل ما نسبته )
 . وصفاً ألية حامية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الرشكة أو أي من منتجاتها مبوجب القواني:  رابعاً 
أثر مادي عىل عمل الرشكة خامساً:   الحكومة أو املنظامت الدولية أو غريها لها  أو    وصف ألي قرارات صادرة عن 

 . منتجاتها أو قدرتها 
 .موظفيها ومؤهالتهم وبرامج التأهيل والتدريب ملوظفي الرشكةالهيكل التنظيمي للرشكة املدرجة وعدد   : سادساً 

 وصفاً للمخاطر التي تتعرض لها الرشكة ان وجدت  : سابعاً 
السنة    االنجازات التي حققتها الرشكة مدعمة باألرقام ووصف لألحداث الهامة التي مرت عىل الرشكة خالل   : ثامناً 

   .املالية 
 للرشكة. الرئييس    لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل السنة املالية وال تدخل ضمن النشاطاألثر املايل   : تاسعاً 

 تحليالً للمركز املايل للرشكة ونتائج أعاملها خالل السنة املالية   : عارشاً 
 عرش: التطورات املستقبلية الهامة مبا يف ذلك أي توسعات أو مرشوعات جديدة والخطة   أحد

 للرشكة لسنة قادمة عىل االقل وتوقعات مجلس االدارة لنتائج اعامل الرشكة.  املستقبلية 
اإلدارة   االدارة وأشخاصبيان بعدد االوراق املالية املصدرة من قبل الرشكة واململوكة من قبل أعضاء مجلس  عرش:    اثنا 

   العليا 
مكافأة  كأجور  والسابقون  ثالثة عرش: املبالغ التي حصل عليها أعضاء مجلس االدارة واملدير املفوض الحاليون منهم 

 .نقدية او عينية خالل سنة التقرير 
 .والتربعاتأربعة عرش: املبالغ التي أنفقت ألغراض الدعاية والسفر والضيافة    
 .واستخدامهخمسة عرش: رصيد االحتياطي    

   ستة عرش: إقرار بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر عىل استمرارية الرشكة خالل السنة املالية التالية.    
 

   18/1/2021( يف 13/1وصادر قرار مجلس الهيأة ذي العدد ) 2021/ 1/ 11( من قبل مجلس الهيأة بجلسته املنعقدة بتاريخ 1عدلت املادة )   * 

 (  السابقة  14. 13..8املحدثة تضمنت اللوائح التنظيمية رقم ) 8الالئحة التنظيمية رقم 
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البيانات املالية السنوية للرشكة معدة وفق املعايري املحاسبية النافذة ومدققة من مراقب الحسابات مستقل ومخول   . ب
 : وتتضمنقانونا يف العراق تتضمن ارقام السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة  

 . )1 رقم  ملحق )العامة   أوال: امليزانية                  
 . )2ملحق رقم  (. )حساب العمليات الجارية والخسائر )األرباح  حساب   ثانياً:                   
 . )3ملحق رقم النقدي. ) كشف التدفق  ثالثاً:                   
 . االيضاحات املرفقة بالبيانات املالية  : رابعا ً                  

الحسابات   . ج  مراقب  وفقا    )يجبتقرير  مدققة  البيانات  تكون  حالة    ألدلة ان  العراق ويف  النافذة يف  التدقيق 
  (. مدققة املخالفة يرفض التقرير وتعترب الحسابات غري  

     

   
 (2املادة ) 

الرشكة واي تغيري يؤدي اىل زيادة او    أسهممن    أكرث او    ( % 5عىل الرشكة املدرجة االفصاح عن الذين ميلكون )
 انخفاض هذه املساهمة مبقدار نقطة واحدة فور وقوع الحدث. 

   

 (  3املادة ) 
رشكة أخرى فيجب اصدار البيانات املالية السنوية    رأسامل ( من  % 50كانت الرشكة املدرجة متتلك أكرث من )   إذا 

 .ة قانون الرشكات بشكل موحد إضافة اىل البيانات الخاصة بالرشكة مع مراعا 
 

 (  4املادة ) 
عىل كل رشكة مدرجة يف سوق األوراق املالية أن تقدم بيانات مالية فصلية كل ثالثة أشهر خالل مدة ال تزيد عىل  

 ( يوما من انتهاء الفصل ويشرتط أن تعد وفقا للمعايري املحاسبية النافذة وتتضمن: 60)
 (. 4ملحق رقم لــها. )كام يف نهاية الفصل الحايل وميزانية عامة مقارنة كام يف نهاية السنـة املالية السابقة   العامة،امليزانية  . أ 

للفصل الحايل وتراكميا للسنة املالية الحالية حتى تاريخه وحساب االرباح والخسائر   والخسائر،حساب االرباح   . ب
 (. 5للفصل املقابل له من السنة السابقة حتى تأريخه )ملحق رقم  

)ملحق رقم    السابقة.تراكميا للسنة الحالية حتى تأريخه مع الفرتة املقابلة له حتى تأريخه من السنة    النقدي،كشف التدفق   .ج
6 ) 

 .املالية يضاحات املرفقة بالبيانات  اال  . د 
 (5املادة ) 

وخاصة    والسوق والجمهور خالل ثالثة ايام عمل عند توفر أي معلومة جوهرية   أة عىل الرشكة املدرجة اعالم الهي 
 :ييل ما 

 :ييل التغريات الهامة التي تطرأ عىل أي مام   . أ
 .الرشكة موجودات   : أوالً
 .موجوداتها  املرتتبة عىل الرشكة سواء كانت قصرية االجل أم طويلة االجل وأي حجوزات عىل  االلتزامات : ثانياً 
 . املساهمي وحقوق رأس املال   : ثالثاً 
 .: التغريات يف ملكية أسهم الرشكة التي تحدث تغيريا يف السيطرة عليها رابعاً 

 .أي أحداث جوهرية تؤثر عىل الرشكة  : خامساً 
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الصفقات الكبرية التي تعقدها الرشكة والغاء مثل هذه الصفقات وتقييم مجلس االدارة لألثر املتوقع   . ب
 لها عىل ربحية الرشكة ومركزها املايل. 

 .املايل الكوارث والحرائق والحوادث التي تصيب الرشكة وأثرها عىل املركز  . ج 
 .أي خسائر أو أرباح مادية لها تأثري عىل املركز املايل للرشكة مع بيان االسباب  . د 
مبا    امة التي قد تؤثر عىل أسعار االوراق املالية املصدرة من قبلها مبا يف ذلك القرارات املتعلقةهقرارات مجلس االدارة ال .ه

   ييل:
 . اصدار أوراق مالية جديدة : اوالً
 . التغريات يف االستثامرات الرأساملية أو يف اهداف الرشكة واسواقها  : ثانياً 
 .االندماجالرشوع يف  : ثالثاً 
 .االرباحتوزيع   : رابعاً 

 .االختيارية التصفية  : خامساً 
 .الرشكات مصادق عليها من دائرة تسجيل  للرشكة، قرارات الهيئة العامة       . و
 . الدعوة الجتامع هيئة عامة    . ز
 .تشكيل مجلس ادارة جديد للرشكة واستقالة أي عضو من أعضاء مجلس االدارة أو مديرها املفوض واسبابها    . ح 
 .أخرى لك الرشكة نسبة مؤثرة يف رأسامل رشكة مت   . ط
 . رأسامل الرشكة املدرجةمتلك رشكة أخرى نسبة مؤثرة يف      . ي
 

 

 (   6املادة ) 
 الغرامات والعقوبات 

دينار( عن كل شهر او جزء منه وملدة    ألف مائتان وخمسون  دينار )(  250,000تفرض غرامة مالية قدرها )  . أ
(  1تأخرت الرشكة يف تقديم بياناتها املالية السنوية خالل املدة املشار اليها يف املادة )   إذا ( يوما فقط  60) 

اعاله وبعدها يتم ايقاف تداولها يف السوق وال تعاد للتداول اال بعد ايفاءها مبتطلبات االفصاح وتسديد  
 تداولها. الغرامات الشهرية مضافا اليها مليوين دينار لقاء اعادة 

)تفرض غرامة   . ب   تأخرت   إذادينار( عن كل شهر او جزء منة    ألف ( دينار )خمسون  50,000مالية قدرها 
( اعاله وبعدها يتم ايقاف  4الرشكة يف تقديم البيانات املالية الفصلية خالل املدة املشار اليها يف املادة ) 

 الغرامة.  تداولها يف السوق وال تعاد للتداول اال بعد ايفاءها مبتطلبات االفصاح وتسديد مبلغ 
 

 (  7املادة ) 
ة وفقا لقانون االوراق املالية  أ ( اعاله اىل عقوبات تحددها الهي5تتعرض الرشكة املخالفة ملا ورد يف املادة )

 النافذ. 
     

 (8املادة ) 
( اعاله عىل الرشكات املتوقفة عن التداول بسبب عدم تقدميها مستلزمات االفصاح  6ترسي احكام املادة )   ال 

  االيفاء مبستلزمات العودة اىل التداول. ولحي 
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 (8رقم )   الالئحة التنظيمية ملحقات 
 شكل ومحتوى البيانات املالية السنوية والفصلية 

 

 البيانات املالية السنوية   اوالً: 
 (1ملحق رقم ) 

 امليزانية العامة 

 السنة السابقة   12/ 31 السنة الحالية   12/ 31 البيان 

 Xxx Xxx اسم الحساب 

 Xxx Xxx اسم الحساب 

 Xxx Xxx اسم الحساب 

   املجموع 
 

 (2ملحق رقم ) 
 حساب االرباح والخسائر 

 السنة السابقة   12/ 31 السنة الحالية   12/ 31 البيان 

 Xxx Xxx اسم الحساب 

 Xxx Xxx اسم الحساب 

 Xxx Xxx اسم الحساب 

   املجموع 
 

 

 (3ملحق رقم ) 
 كشف التدفق النقدي 

 السنة السابقة   12/ 31 السنة الحالية   12/ 31 البيان 

 Xxx Xxx اسم الحساب 

 Xxx Xxx اسم الحساب 

 Xxx Xxx اسم الحساب 

   املجموع 
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 ثانيا ً: البيانات املالية الفصلية 
 

 (4ملحق رقم ) 
 امليزانية العامة 

 السنة السابقة   12/ 31 الفصل الحايل  البيان 

 Xxx Xxx اسم الحساب 

 Xxx Xxx الحساب اسم 

 Xxx Xxx اسم الحساب 

   املجموع 
 

 (5ملحق رقم ) 
 حساب األرباح والخسائر 

   
 

 (6ملحق رقم ) 
 كشف التدفق النقدي 

 الفصل املقارن من السنة السابقة  الفصل الحايل  البيان 

 Xxx Xxx اسم الحساب 

 Xxx Xxx اسم الحساب 

 Xxx Xxx اسم الحساب 

   املجموع 
 

 

 الفصل للسنة  البيان 

 الحالية 

 تراكمي لغاية تاريخه 

 للسنة الحالية 

 راكمي لغاية تاريخه ت 

 للسنة السابقة 

 Xxx Xxx Xxx الحساب  اسم 

 Xxx Xxx Xxx اسم الحساب 

 Xxx Xxx Xxx اسم الحساب 

    املجموع 


