
 تعلٌمات اإلفصاح

( افصاح الشركات المدرجة 8تعلٌمات رقم )
(1)

 

 (1المادة )

( 151على كل شركة مدرجة فً سوق االوراق المالٌة تزوٌد الهٌئة بالتقرٌرالسنوي خالل مدة ال تتجاوز )
وللهٌؤة امهال شركات القطاع المختلط مدة  ٌوما من انتهاء سنتها المالٌة ونشره بوسائل االعالم المتاحة 

اضافٌة التتجاوز السنة فً كل االحوال لتقدٌم بٌاناتها المالٌة تحتسب من تارٌخ انتهاء المدة آنفة الذكر أذا 
كان تؤخٌر تقدٌم بٌاناتها المالٌة بسبب أجراءات دٌوان الرقابة المالٌة ودون تقصٌر من الشركة فً 

 على أن تتضمن ما ٌلً :  بشرط اعدادها وفقاً للمعاٌٌر المحاسبٌة النافذة استكمال تلك االجراءات

 تقرٌر مجلس االدارة والذي ٌجب أن ٌتضمن:  -أ 

  اوالً:

 . مقر الشركة الرئٌسٌة وفروعها 

 وصفاً ألنشطة الشركة الرئٌسٌة. 

 .ثانٌا : بٌاناً بؤسماء أعضاء مجلس االدارة وأسماء ومناصب أشخاص االدارة العلٌا

ثالثا : بٌاناً بؤسماء كبار مالكً االسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد االسهم المملوكة لكل منهم 
 .%( فؤكثر.5اذا كانت هذه الملكٌة تشكل ما نسبته )

رابعا : وصفاً ألٌة حماٌة حكومٌة أو امتٌازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب 
 القوانٌن .

ات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولٌة أو غٌرها لها أثر مادي خامسا : وصف ألي قرار
 على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها

سادسا : الهٌكل التنظٌمً للشركة المدرجة وعدد موظفٌها ومإهالتهم وبرامج التؤهٌل والتدرٌب 
 .لموظفً الشركة

 سابعا : وصفاً للمخاطر التً تتعرض لها الشركة ان وجدت

ا : االنجازات التً حققتها الشركة مدعمة باألرقام ووصف لألحداث الهامة التً مرت على ثامن
 .الشركة خالل السنة المالٌة

تاسعا : األثر المالً لعملٌات ذات طبٌعة غٌر متكررة حدثت خالل السنة المالٌة وال تدخل ضمن 
 .النشاط الرئٌسً للشركة

 نتائج أعمالها خالل السنة المالٌةعاشرا : تحلٌالً للمركز المالً للشركة و

                                                           
 



احد عشر: التطورات المستقبلٌة الهامة بما فً ذلك أي توسعات أو مشروعات جدٌدة والخطة 
 المستقبلٌة للشركة لسنة قادمة على االقل وتوقعات مجلس االدارة لنتائج اعمال الشركة.

ملوكة من قبل أعضاء مجلس عشر: بٌان بعدد االوراق المالٌة المصدرة من قبل الشركة والماثنا
 االدارة وأشخاص االدارة العلٌا

ثالثة عشر: المبالغ التً حصل علٌها أعضاء مجلس االدارة والمدٌر المفوض الحالٌون منهم 
 .والسابقون كؤجور ومكافآت نقدٌة اوعٌنٌة خالل سنة التقرٌر

 . تبرعاتأربعة عشر: المبالغ التً أنفقت ألغراض الدعاٌة والسفر والضٌافة وال

 . خمسة عشر: رصٌد االحتٌاطً واستخدامه

ستة عشر: إقرار بعدم وجود أي أمور جوهرٌة قد تإثر على استمرارٌة الشركة خالل السنة 
 المالٌة التالٌة.

البٌانات المالٌة السنوٌة للشركة معدة وفق المعاٌٌر المحاسبٌة النافذة ومدققة من مراقب  -ب 
ً العراق تتضمن ارقام السنة الحالٌة مقارنة بالسنة الحسابات مستقل ومخول قانونا ف

 السابقة وتتضمن :
 

 .)1ملحق رقم (المٌزانٌة العامة  أوال :
 .)2حساب العملٌات الجارٌة(.)ملحق رقم )والخسائراألرباح حساب ثانٌاً :
 .)3كشف التدفق النقدي .)ملحق رقم ثالثاً : 

 المالٌةاالٌضاحات المرفقة بالبٌانات رابعا ً : 
 

تقرٌر مراقب الحسابات ) ٌجب ان تكون البٌانات مدققة وفقا الدلة التدقٌق النافذة فً العراق  -ج 
 )  .  وفً حالة المخالفة ٌرفض التقرٌر وتعتبر الحسابات غٌر مدققة

 

 ( 2المادة )

ٌإدي الى % ( او اكثر من اسهم الشركة واي تغٌٌر 5على الشركة المدرجة االفصاح عن الذٌن ٌملكون )
 زٌادة او انخفاض هذه المساهمة بمقدار نقطة واحدة فور وقوع الحدث.

 

 ( 3المادة )

%( من راسمال شركة أخرى فٌجب اصدار البٌانات المالٌة 51اذا كانت الشركة المدرجة تمتلك أكثر من )
 .السنوٌة بشكل موحد إضافة الى البٌانات الخاصة بالشركة مع مراعاة قانون الشركات

 

 



 

 ( 4المادة )

على كل شركة مدرجة فً سوق األوراق المالٌة أن تقدم بٌانات مالٌة فصلٌة كل ثالثة أشهر خالل مدة ال 
 ( ٌوما من انتهاء الفصل وٌشترط أن تعد وفقا للمعاٌٌر المحاسبٌة النافذة وتتضمن :61تزٌد على )

 

ة مقارنة كما فً نهاٌة السنـة المالٌة المٌزانٌة العامة ، كما فً نهاٌة الفصل الحالً ومٌزانٌة عام  -أ 
 .(4السابقة لــها.)ملحق رقم 

حساب االرباح والخسائر ، للفصل الحالً وتراكمٌا للسنة المالٌة الحالٌة حتى تارٌخه وحساب   -ب 
 (.5االرباح والخسائر للفصل المقابل له من السنة السابقة حتى تؤرٌخه )ملحق رقم 

للسنة الحالٌة حتى تؤرٌخه مع الفترة المقابلة له حتى تؤرٌخه من كشف التدفق النقدي ، تراكمٌا   -ج 
 (6السنة السابقة .)ملحق رقم 

 . االٌضاحات المرفقة بالبٌانات المالٌة -د 

 

 (5المادة )

على الشركة المدرجة اعالم الهٌئة والسوق والجمهور خالل ثالثة اٌام عمل عند توفر أي معلومة 
 : جوهرٌةوخاصة ما ٌلً

 : الهامة التً تطرأ على أي مما ٌلًالتغٌرات  -أ 

 . أوال : موجودات الشركة

ثانٌا :االلتزامات المترتبة على الشركة سواء كانت قصٌرة االجل أم طوٌلة االجل وأي حجوزات 
 .على موجوداتها

 ثالثا : رأس المال و حقوق المساهمٌن

 .السٌطرة علٌهارابعا: التغٌرات فً ملكٌة أسهم الشركة التً تحدث تغٌٌرا فً 

 .خامسا : أي أحداث جوهرٌة تإثر على الشركة

الصفقات الكبٌرة التً تعقدها الشركة والغاء مثل هذه الصفقات وتقٌٌم مجلس االدارة لألثر  -ب 
 .المتوقع لها على ربحٌة الشركة ومركزها المالً

 . الكوارث والحرائق والحوادث التً تصٌب الشركة وأثرها على المركز المالً -ج 
 .ي خسائر أو أرباح مادٌة لها تؤثٌر على المركز المالً للشركة مع بٌان االسبابأ -د 
قرارات مجلس االدارة الهامة التً قد تإثر على أسعار االوراق المالٌة المصدرة من قبلها بما فً  -ه 

 ذلك القرارات المتعلقة بما ٌلً : ـ

 اوال : اصدار أوراق مالٌة جدٌدة



 االستثمارات الرأسمالٌة أو فً اهداف الشركة واسواقهاثانٌا : التغٌرات فً 

 . ثالثا : الشروع فً االندماج

 . رابعا : توزٌع االرباح

 . خامسا : التصفٌة االختٌارٌة

 . قرارات الهٌئة العامة للشركة ، مصادق علٌها من دائرة تسجٌل الشركات -و 
 الدعوة الجتماع هٌئة عامة -ز 
ستقالة أي عضو من أعضاء مجلس االدارة أو مدٌرها تشكٌل مجلس ادارة جدٌد للشركة وا -ح 

 المفوض واسبابها .
 . تملك الشركة نسبة مإثرة فً رأسمال شركة أخرى -ط 
 تملك شركة أخرى نسبة مإثرة فً رأسمال الشركة المدرجة -ي 

 

 (  6المادة )

 

 الغرامات والعقوبات

( عن كل شهر او جزء ( دٌنار)مائتان وخمسون الف دٌنار251,111تفرض غرامة مالٌة قدرها ) -أ 
( ٌوما فقط اذا تؤخرت الشركة فً تقدٌم بٌاناتها المالٌة السنوٌة خالل المدة المشار 61منه ولمدة )

( اعاله وبعدها ٌتم اٌقاف تداولها فً السوق وال تعاد للتداول اال بعد اٌفاءها 1الٌها فً المادة )
 ا ملٌونً دٌنار لقاء اعادة تداولها .بمتطلبات االفصاح وتسدٌد الغرامات الشهرٌة مضافا الٌه

 
( دٌنار )خمسون الف دٌنار( عن كل شهر او جزء منة اذا 51,111تفرض غرامة مالٌة قدرها ) -ب 

( اعاله 4تاخرت الشركة فً تقدٌم البٌانات المالٌة الفصلٌة خالل المدة المشار الٌها فً المادة )
للتداول اال بعد اٌفاءها بمتطلبات االفصاح وتسدٌد وبعدها ٌتم اٌقاف تداولها فً السوق وال تعاد 

 مبلغ الغرامة.
 

 

 ( 7المادة )

( اعاله الى عقوبات تحددها الهٌئة وفقا لقانون االوراق 5تتعرض الشركة المخالفة لما ورد فً المادة )
 المالٌة النافذ .

 

 (8المادة )

تداول بسبب عدم تقدٌمها مستلزمات ( اعاله على الشركات المتوقفة عن ال6التسري احكام المادة )
 .االفصاح ولحٌن االٌفاء بمستلزمات العودة الى التداول



(8ملحقات تعلٌمات رقم )  

 شكل ومحتوى البٌانات المالٌة السنوٌة والفصلٌة

 

 اوالً : البٌانات المالٌة السنوٌة 

 

 (1ملحق رقم )

 المٌزانٌة العامة

 السنة السابقة 31/12 السنة الحالٌة 31/12 البٌان

 Xxx xxx اسم الحساب

 Xxx xxx اسم الحساب

 Xxx xxx اسم الحساب

   المجموع

 

 

 (2ملحق رقم )

 حساب االرباح والخسائر

 البٌان

 
 السنة السابقة 31/12 السنة الحالٌة 31/12

 Xxx xxx اسم الحساب

 Xxx xxx اسم الحساب

 Xxx xxx اسم الحساب

   المجموع

 



 

 (3رقم )ملحق 

 كشف التدفق النقدي

 السنة السابقة 31/12 السنة الحالٌة 31/12 البٌان

 Xxx xxx اسم الحساب

 Xxx xxx اسم الحساب

 Xxx xxx اسم الحساب

   المجموع

 

 

 ثانٌا ً: البٌانات المالٌة الفصلٌة

 

 (4ملحق رقم )

 

 المٌزانٌة العامة

 السنة السابقة 31/12 الفصل الحالً البٌان

 xxx xxx اسم الحساب

 xxx xxx اسم الحساب

 xxx xxx اسم الحساب

   المجموع

 

 

 



 (5ملحق رقم )

 حساب األرباح والخسائر

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 البٌان                                                      

 

 

 

 

 (6ملحق رقم )

 كشف التدفق النقدي

 
 فصلال

 الحالً
 

 

 

 

 

 

 الفصل للسنة                                                               

  السابقة

 xxx Xxx اسم الحساب

 xxx xxx اسم الحساب

 xxx xxx اسم الحساب

   المجموع

 

 

 البٌان

 

للسنة  الفصل

 الحالٌة

03/6 

تراكمً لغاٌة تارٌخه 

 للسنة الحالٌة

03/6 

 تراكمً لغاٌة تارٌخه

 للسنة السابقة

  31/6 

 

 Xxx xxx xxx الحساب اسم

 xxx xxx xxx الحساباسم 

 xxx xxx xxx اسم الحساب

    المجموع



 

 


