
 

 ) االفصاح املايل لرشكات الوساطة املالية ٩تعلي�ت رقم (
 ) ١املادة (

تقديم است�رة املعلومات التي تخص الرشكة وفق النموذج املرفق الذي اقرته الهيأة خالل فرتة  
بداية السنة ويف حالة حدوث اي تغي� عىل املعلومات املقدمة يوم عمل من    ٢٠ال تتجاوز  
 . ) ايام عمل من تاريخ التغي�٥ة خالل ( أ إبالغ الهي 

 ) ٢املادة (
 : السنة املالية السابقة ويتضمن انتهاء) يوماً من ٩٠التقرير السنوي خالل فرتة أقصاها (

 عن نشاط الرشكة وتوقعات السنة التالية.    االدارة تقرير  .أ
البيانات املالية السنوية مدققة من مراقب حسابات مجاز قانوناً يف العراق عىل أن تتضمن  . ب

 السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة وتشمل:
 امليزانية العامة.  :اوالً
 : حساب األرباح والخسائر. ثانياً 
 : كشف التدفق النقدي.ثالثاً 
 . االستث�رية : كشف تفصييل بحسابات املدينون والدائنون واملحفظة  رابعاً 

 املرفقة بالبيانات املالية.  اإليضاحات: خامساً 
 تقرير مراقب الحسابات.  . ج

 ) ٣املادة (
الفصل مقارنة بالفرتة املقابلة لها من السنة   انتهاء) يوماً من  ٣٠تزيد عن (  البيانات املالية الفصلية خالل مدة ال

 - وتشمل: السابقة 
 امليزانية العامة. .أ

 حساب األرباح والخسائر.  . ب
.املرفقة بالبيانات املالية اإليضاحات . ج

 ) ٤املادة (
 تزيد عن خمسة عرش يوماً من الشهر الالحق.  ميزان املراجعة شهرياً وخالل مدة ال 

 ) ٥املادة (
 - ييل:   أسبوعية تتضمن ماكشوفات 

 كشف تحلييل باألرصدة املدينة.  .أ
 كشف تحلييل باألرصدة الدائنة.  . ب
 كشف مبحفظة األوراق املالية.  . ج



 

 ) ٦املادة (
عىل الرشكة االفصاح عن ايه أحداث جوهرية تؤثر عىل س� اع�لها مبا يف ذلك االفصاح عن 

 ثالثة ايام عمل .الدعاوي القضائية وغ�ها فورا وبفرتة ال تتجاوز  

 ) ٧املادة (
 :العقوبات

 السنوي:التقرير   .أ
اإلفصاح حالة عدم ايفائها مبتطلبات  سنة يف كل   ) من ١/٤( اوالً: يوقف نشاط الرشكة اعتبارا من 

 .السنوي
غرامة  واستيفاء  املالية  بياناتها  تقديم  بعد  السوق  يف  نشاطها  م�رسة  اىل  الرشكة  تعاد  ثانياً: 

 منه. دينار عن كل شهر تأخ� او جزء  ف مئتان وخمسون ال)  ٢٥٠٠٠٠(
 :التقرير الفصيل .ب

التقرير الفصيل ألكرث من ثالث� يوما من   تأخ�توقف الرشكة عن العمل يف السوق يف حالة اوالً: 
 .فصل كل  نهاية 

تعاد الرشكة اىل م�رسة نشاطها يف السوق بعد تقد�ها التقرير الفصيل ودفع غرامة مقدارها   ثانياً:
 .منه عن كل شهر تأخ� او جزء  مائة الف دينار )  ١٠٠٠٠٠(

 :ميزان املراجعة الشهري . ج 
وق يف حالة تأخ� تقديم ميزان املراجعة ألكرث من خمسة توقف الرشكة عن العمل يف الساوالً:  

 فصل من نهاية كل عرش يوما 
غرامة  ثانياً: ودفع  املراجعة  ميزان  تقد�ها  بعد  السوق  يف  نشاطها  م�رسة  اىل  الرشكة  تعاد 

 .عن كل شهر تأخ� او جزء منه  الف دينار  ) خمسون ٥٠٠٠٠( مقدارها
 األسبوعي: التقرير   .د

الف دينار ٢٥٠٠٠ا (مقدارهغرامة  تفرض   تأ يف    ) خمسة وعرشون  خ� تقديم اإلفصاح حالة 
 .قاالسبوع الساب اليوم الالحق مناالسبوعي عن 

 )٨املادة (
) اعاله يتم تغريم الرشكة ١حالة عدم تقديم است�رة املعلومات يف املوعد املحدد يف املادة (يف   .أ

 . دينار   ) مائة الف١٠٠٠٠٠مبلغ (
 .يتم ايقاف الرشكة عن العمل يف السوق  أشهر ٣يف حالة استمرار عدم تقديم االست�رة لفرتة  . ب




