


 مقدمة 

 حكومية مس تقةل . هيأ ةك  4007لس نة  47ال وراق املالية مبوجب القانون رمق  هيأ ةتأ سست 

أ مه أ هدافها املسامهة يف حامية املتعاملني يف اسواق راس املال من الاحتيال والغش واخلداع من خالل اصدار 

 ابس مترار مبا يتوافق مع التطور العاملي . وحتديث التعلاميت مبا خيدهما والعمل عىل تطوير وحتديث الانظمة الرقابية

ولتحقيق التمنية الاقتصادية املس تقرة واملس تدامة يف العراق ، من خالل تقوية البنية الاستامثرية وتشجيع معلية 

تكوين رأ س املال مبا متارسه من منح الرتاخيص ومراقبة املشاركني يف أ سواق رأ س املال , والهدف أ ن تتسم ابلشفافية 

عىل رفع الوعي الاستامثري مبس توى عام من  هيأ ةفصا  والكفاةة والعدا ة بني املتعاملني . وحتقيقا  لذ ك تعمل ال وال  

 توعية وتنوير املستمثرين يف ال وراق املالية بكيفية احلفاظ عىل حقوقهم هبذا اجملال وتمنيهتا مضن أ سواق املال يف العراق.

ن تنش يط التداول يف ال سهم يعترب جح  ر الااوية ال سا ي يف تطوير وتمنية عراق املس تقبل .ا 

للفرتة من  4042الاوراق املالية خالل  الفصل الاول من عام  هيأ ةوترمجة لذ ك نضع بني أ يديمك تقريرعن نشاط 

 .(  12/1/4042ولغاية  2/2/4042)

 

 فيصل الهميص                                                                                       

 الاوراق املالية  هيأ ةرئيس 



 

 

تقرير عن نشاط هيأة الاوراق املالية  
 2021خالل الفصل الاول من عام 
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 الفصل خالل هيأة االوراق المالية  نشاط عن تقرير

 0202 عام من االول

 

 

 الاوراق املالية العراقية هيأ ةحملة عن 

وتمتتع  4007( لس نة 47الاوراق املالية يه هجة رقابية مس تقةل منظمة لسوق راس املال انشأ ت مبوجب القانون رمق ) هيأ ة

ابالس تقالل املايل والاداري والشخصية الاعتبارية ،ترتبط برئيس جملس الوزراء ، لتنظمي ورقابة اسواق راس املال يف 

 العراق .

  هيأ ةادارة ال 

( يتكون من مخسة اعضاء )مفوضني ( بضمهنم الرئيس وانئبه ، تكون مناصب  هيأ ةى )جملس ال جملس يسم هيأ ةيكون لل 

الرئيس وانئبه يف نطاق دوام الاكمل )متفرغني ( بيامن يكون ابيق  الاعضاء دوام جزيئ ) غري متفرغني ( من ذوي اخلربة 

 والاختصاص .

  هيأ ةاجلهات اخلاضعة لرقابة ال 

 اجلهات التالية : أ ةهيخيضع الرشاف ورقابة ال 

 اسواق اوراق املال .1

 الرشاكت املسامهة املدرجة يف سوق اوراق املال .4

 رشاكت الوساطة املالية  .3
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 : هيأ ةالهيلك التنظميي لل 
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  هيأ ةموظفي ال 

 ( موظف وموظفة  يتوزعون من حيث اجلنس والشهادة عىل الشلك التايل :98) هيأ ةال  موظفي عددبلغ 

 اجملموع اانث ذكور املس توى التعلميي

 7 1 3 ماجس تري

 62 42 30 بلكوريوس

 1 1 ــــــ دبلوم عايل 

 3 1 4 دبلوم 

 46 4 19 ما دون ادلبلوم 

 98 32 63 اجملموع 

 

( من العاملني يف %29.6نالحظ مما س بق ان محةل الشهادات )  ماجس تري ودبلوم عايل  وبلكوريوس( يشلكون ما نسبته ) 

( %49.1( ، اما ابلنس بة اىل العاملني مبا دون ادلبلوم ) %3.3ما نسبته ) ادلبلوم، يف حني تبلغ نس بة محةل شهادة  هيأ ةال 

مس بقاًل لرفد كوادرها ابحصاب الكفاءات وتعزيز اعداد محةل  هيأ ةاررة الادارية والقانونية ، وسسعى ال ادلويقترص تواجدمه يف 

 الشهادات العليا .

 اخملتلفة وفقًا ملا ييل : هيأ ةعىل دوارر واقسام ال  ويتوزع العاملون

 ما دون ادلبلوم  دبلوم بلكوريوس دبلوم عايل ماجس تري 

     1 هيأ ةرئيس ال 

     1 هيأ ةانئب رئيس ال 

   2   هيأ ةمكتب رئيس ال 

مكتب انئب رئيس 

 هيأ ةال 

  1   

 1  4 1  التدقيق ادلاخيل

   4  1 الرقابة والتفتيش

الافصاح املايل 

 واحلومكة 

  2   

   3  1 نظم الاسواق 
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   9   نظم املعلومات

التخطيط 

 وادلراسات

  3   

مديرادلاررة 

 الادارية والقانونية

  1   

 1  3   القسم القانوين

 1  6   القسم املايل

قسم املوارد 

 البرشية

  6  4 

 7 1 4   شعبة الادارة

شعبة التصارحي 

 الامنية

  4 1 1 

شعبة اخلدمات 

 واخملزن

  4 1 3 

 14     شعبة الاليات

 

 :ويتوزع العاملون حسب اعامرمه اكاليت 

 النس بة  اجملموع  الاانث اذلكور العمر

40-30 4 3 10 11.4 

31-70 43 19 71 72.1 

71-60 19 4 46 49.1 

61-20 6 9 13 17.2 

 

( من مجموع %72( حيث شلك نس بة )70-31اكن مضن الفئة العمرية )من اجلدول اعاله بالحظ ان متركز املوظفني 

 املوظفني اللكي .
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  هيأ ةقرارات جملس ال 

واجلهات اليت سرشف عىل معلها   هيأ ةمت مناقشة  املواضيع املتعلقة بعمل ال جمللس الهيأ ة  مت خالل هذا الفصل عقد اجامتع واحد

 واكنت القرارات اكاليت :

 القرارات اخلاصة مبجلس حمافظي سوق العراق لالوراق املالية  .1

وافق جملس الهيأ ة عىل بيع الاسهم استنادا الحاكم قضائية مكتس بة ادلرجة القطعية وفقًا ملا نصت عليه  .أ  

  4007لس نة  47( من الامر الترشيعي 4/ج/3املادة )

حققت خسارر س نوية متتالية الكرث  مت رفض منصة تداول السوق الثالث لرشاكت ضعيفة الافصاح واليت .ب

 من س نة . 

) ان من صالحية سوق العراق وجملس حمافظي سوق العراق لالوراق املالية ايقاف  هيأ ةقرر جملس ال  .ج

( 2( و)1املادة ) الحاكم استنادًا  للمستمثرين تداول اسهم الرشاكت  اذا رائ هناكل رضورة ذلكل حامية 

 (4016اول وشطب الرشاكت يف سوق الاوراق املالية احملدثة لس نة (  ) ايقاف تد3من تعلاميت رمق )

 الوساطة املالية  برشاكتالقرارات اخلاصة  .4

 . هيأ ة( رشاكت وساطة خملالفهتا تعلاميت ال 2وغرامة ) هتنبي .أ  

 اعادة رشكة اببل للوساطة املالية اىل التداول . .ب

 القرارات اخلاصة ابلرشاكت املسامهة  .3

 ( تعلاميت افصاح الرشاكت 9( من تعلاميت رمق )1تعديل ديباجة املادة ) .أ  

 لتقرأ  اكاليت :(تعلاميت افصاح الرشاكت ) ( 9( من تعلاميت رمق )1ديباجة املادة ) تعدل - القرار :

ابلتقرير الس نوي خالل مدة التتجاوز  هيأ ةعىل لك رشكة مدرجة يف سوق العراق لالوراق املالية تزويد ال 

( يومًا من انهتاء سنهتا املالية ونرشه بوسائل الاعالم املتاحة وللهيأ ة اهمال رشاكت القطاع اخملتلط 160)

مدة اضافية التتجاوز الس نة يف لك الاحوال لتقدمي بياانهتا املالية حتتسب من اترخي انهتاء املدة أ نفة اذلكر 

الرقابة املالية ودون تقصري من الرشكة يف  اذا اكن اتخري تقدمي بياانهتا املالية بسبب اجراءات ديوان

 اس تكامل تكل الاجراءات برشط اعدادها وفقًا للمعايري احملاسبية النافذة .
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الاشرتاك الس نوي للرشاكت  تقدمي دراسة تفصيلية توحض سبب تعديلب قيام جملس حمافظي السوق  .ب

ومدى اتثريه عىل نشاط سوق العراق لالوراق املالية املتوقعة واخلطط املس تقبلية  املسامهة املدرجة

 للسوق لزايدة جحم التداول والبحث عن مصادر لاليرادات او تطوير الايرادات مبا فهيا معوةل التداول .

لرشاكت مبسأ ةل التحاسب الرضييب فامي يتعلق اب هيأ ةرفض مقرتح تعديل تعلاميت وذكل ) عدم اختصاص ال  .ج

 املسامهة ( 

 لواكالت والاانابت جديدة لضوابط اصدار  .د

 مكتب رئيس الهيأ ة 

  يعمل عىل التنس يق وتنظمي الربيد الوارد ) ادلاخيل و اخلاريج ( وعرضها وعرضها عىل الس يد رئيس الهيأ ة لتحويهل

 اىل دوارر الهيأ ة املعنية الختاذ الالزم .

  اخلية اخلاصة مبكتب رئيس والوارد ) الرسي ( ، ابالضافة اىل املذكرات ادلويقوم ايضًا ابرشفة الكتب الصادرة

 .الهيأ ة

 تنظمي وتنس يق املقابالت واجامتعات رئيس الهيأ ة 

 

 مكتب انئب رئيس الهيأ ة 

ختاذ يعمل عىل تنس يق وتنظمي الربيد الوارد من دوارر الهيأ ة وعرضه عىل الس يد انئب رئيس الهيأ ة واعادته اىل ادلوارر بعد ا

 الالزم بشانه .

 العالقات ادلولية 

يف اطار س ياسة التواصل والتطور الفين مع املنظامت العربية وادلولية املتخصصة ابالسواق املالية اكنت 

 اكاليت : هيأ ةمشاراكت ال 

 واكاليت :مت تبادل اخملاطبات مع احتاد الهيئات العربية واملنظمة ادلولية لهيئات الاوراق املالية العربية  .1

 احتاد الهيئات العربية  .أ  

   46/6/4041املزمع عقده بتارخي  الاجامتع الس نوي اخلامس عرش لالحتادصوص خب -1
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 لالحتاد 4041، 4040لعايم  هيأ ةبشان دفع مس تحقات الاشرتاك الس نوي لل  -4

 املنظمة ادلولية لهيئات الاوراق املالية )الاايسكو( .ب

حشني للحصول عىل منصب رئيس جلنة املراقبة ر التصويت عىل احد امل 10/1/4041مت بتارخي   -1

 داخل املنظمة.

 للمنظمة 4041، 4040لعايم  هيأ ةبشان دفع مس تحقات الاشرتاك الس نوي لل  -4

 حللقات نقاش ية قصرية عن بعد واكاليت : هيأ ةمت حضور الس يد انئب رئيس ال  .4

 حول اجلرامئ املالية واملفاهمي الرئيس ية والاجتاهات  46/4/4041بتارخي  .أ  

 حول حومكة الرشاكت   8/7/4041بتارخي  .ب

عرب الانرتنيت ومت حضورها من قبل  49/3/4041 -44مت املشاركة يف املؤمتر الس نوي السواق املال بتارخي  .3

  مع الاايسكو املتابعةمدير داررة الرقابة ، وموظف الس يد 

 

 شعبة العالقات واالتصال احلكويم 

 اكاليت : هيأ ةاكنت مقابالت وفعاليات ال 

 هيأ ةمقابالت رئيس ال  .1

واليت مت الاعالن فهيا عن زايدة جحم التداول كخطوة  47مقابةل اعالمية مع قناة عراق  4/1/4041مت بتارخي  -أ  

 اوىل لزايدة حراك تطوير سوق العراق لالوراق املالية .

 مقابةل حصفية مع جزيرة نت 43/1/4041مت بتارخي  -ب

 مقابةل تلفزيونية مع قناة العراق 44/4/4041مت بتارخي  -ت

 مقابةل تلفزيونية مع قناة العراق 44/3/4041مت بتارخي  -ث

عن تصدر العراق املرتبة الاوىل عربيًا يف تقرير صندوق النقد  41/1/4041مت النرش يف جريدة الصباح بتارخي  .4

 التداول (العريب )من حيث نشاط 

بناءًا عىل توجهيات الامانة  هيأ ةمت نرش محةل توعية ضد فايروس كروان املس تجد عىل موقع ال  1/4/4041بتارخي  .3

 العامة جمللس الوزراء / داررة االتصال احلكويم .
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 . تغطية ونرش مشاركة الهيأ ة يف ورشة غرفة جتارة بغداد 14/3/4041مت بتارخي  .7

ومت حضور  6/7/4041مت تغطية املؤمتر الصحفي لزايدة ساعات التداول من اترخي جلسة  46/3/4041بتارخي  .6

 . مجيع القنوات

 التصارحي الامنية 

 ) ينظم دخول وخروج املوظفني )الاجازة الزمنية ، الواجبات 

  التنس يق مع قوة حامية املنشأ ت لتامني قوة محلاية الهيأ ة 

 ع املدين ومتابعة والارشاف عليهحتديث جسل خفر ادلفا 

 

 

 داررة الافصاح واحلومكة املؤسساتية

تعد داررة الافصاح واحلومكة املؤسساتية ادلعامة الاساس ية يف اظهار حقيقة الوضع املايل للرشاكت 

املدرجة يف السوق حيث سساعد يف رفع مس توى الشفافية وتعزيز ثقة املتعاملني ابختاذ القرار املناسب 

 : وفامي ييل ملخص عن اعاملها 
 

قطاع اخملتلط ملناقشة اس باب اتخري تقدمي التقارير عقد اجامتع مع رشاكت ال 13/1/4041مت بتارخي  .أ  

 وملعرفة املشالك واملعوقات وحبث س بل واجراءات معاجلهتا . هيأ ةوالبياانت املالية اىل ال 

اذلي يعلمهم بأ ن هيأ ة الاوراق املالية  10/4/4041مت توجية كتاب اىل وزارة الرايضة والش باب بتارخي  .ب

اىل  التابعة للوزراة املساعدة وابداء املشورة الفنية يف ما يتعلق بتحويل الرشكةعىل امت الاس تعداد لتقدمي 

 مسامهة خمتلطة وطرهحا لالكتتاب العام لغرض ادرارهجا يف سوق العراق لالوراق املالية .

عقد اجامتع مع رشاكت القطاع اخملتلط ملناقشة اس باب اتخري تقدمي التقارير  14/4/4041مت بتارخي  .ج

 وملعرفة املشالك واملعوقات وحبث س بل واجراءات معاجلهتا. هيأ ةوالبياانت املالية اىل ال 

 11/3/4041ابنه قد امت مع هناية يوم امخليس املوافق    قدمت رشكة املرصف الاهيل افصاحًا جوهرايً  .د

العراق من حالل معلية الغلق املايل لصفقة الاس تحواذ عىل الاعامل املرصفية لفرع بنك عودة العامةل يف 

املرصف الاهيل العرايق علامً ابن فروع البنك املس تحوذ عىل اعاملها سوف تبارش اعاملها اكملعتاد اعتباراً 

 حتت العالمة التجارية ) املرصف الاهيل العرايق ( . 16/3/4041من صباح يوم االثنني املوافق 
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للرشاكت املسامهة املدرجة مجيع الافصاحات والبياانت املالية نرش  مت لتعاون مع داررة نظم املعلومات ياب .ه

 الالكرتوين . هيأ ةعىل موقع ال 

توجيه كتاب اىل جملس حمافظي سوق العراق لفتح التداول عىل اسهم الرشاكت لتقدميها احلساابت  مت .و

 اخلتامية واكاليت :

 

 احلساابت اخلتامية  اترخي الكتاب امس  الرشكة 

ات الوطنية للصناع

 املعدنية وادلراجات

 4018احلساابت اخلتامية لعام  43/4/4041

العراقية لصناعة وجتارة 

 الاكرتون  

احلساابت اخلتامية  لالعوام  4/3/4041

(4019،4014،4012) 

 

 الافصاحات املالية 

داررة الافصاح املايل بدراس هتا  قومتتقوم الرشاكت املسامهة بتقدمي البياانت املالية الفصلية واحلساابت اخلتامية  وابلتايل 

 ها ومعاجلهتا واكاليت :ل وحتلي 

 الافصاح الفصيل للرشاكت املسامهة -1

 

 واكاليت : 4041الرشاكت اليت قدمت البياانت املالية خالل الفصل الاول من عام 

 امس الرشكة البياانت املالية املقدمة الشهر

 اكنون الثاين

الكياوية العرصية ، المتور الصنائع  4040الفصل الاول لعام 

العراقية ، الوطنية لصناعة 

 الااثث املزنيل

املدينة الس ياحية لسد املوصل،  4040الفصل الثاين لعام 

العراقية للبذور ، بني الهنرين 

 للستامثرات املالية

مرصف كردس تان ، الاهلية  4040الفصل الثالث لعام 

للتامني ، الوئام لالستامثر املايل ، 

الاهلية لالنتاج الزراعي ، 
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اخلامت ، بني الهنرين للستامثرات 

 املالية

الفصول اكفة لالعوام 

(4012،4014،4019) 

 اخلري لالستامثر املايل

 

 ش باط

 مرصف املستشار 4040لعام الثاين ، الفصل الثالث ( )الفصل 

الثاين ، الفصل )الفصل الاول ، الفصل 

 4040لعام الثالث ( 
 اخلليج  للتامني

 الوئام لالستامثر املايل 4040الفصل الثالث لعام 

 اذار

الاول + الفصل الثاين ، الفصل )الفصل 

ولعام  4019ولعام  4014لعام الثالث ( 

4018 

 الرشكة العراقية لصناعتة الاكرتون

 رشكة الرشق الاوسط لالسامك 4040الفصل الثالث لعام 
 

 احلساابت اخلتامية -4

 4041الرشاكت اليت قدمت حساابهتا اخلتامية خالل الفصل الاول من عام 

 4040الرشاكت اليت قدمت حساابهتا اخلتامية لعام  .أ  

 4040مت توجيه كتاب شكر وتقدير للخمس رشاكت الس باقة يف تقدمي احلساابت اخلتامية لعام 

 الرشكةامس  الشهر

 بني الهنرين لالستامثرات املالية اكنون الثاين

 ش باط

مرصف عرب العراق ، النخبة للمقاوالت العامة ، مرصف 

نور العراق ، الامني لالستامثر املايل ، بغداد 

 للمرشوابت الغازية

 اذار

مرصف الاهيل ، املوصل ملدن الالعاب ، الامني 

، الامني للتامني ، مرصف املنصور ، مرصف الثقة 

 لالستامثرات العقارية
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 الرشاكت اليت قدمت حساابهتا اخلتامية لالعوام السابقة .ب

 نوع البياانت امس الرشكة الشهر

 اكنون الثاين

فنادق املنصور ، الوطنية لصناعة 

 الااثث املزنيل

 4018حساابت ختامية لعام 

 

حساابت ختامية لعام  اخلري لالستامثر املايل

4014،4019،4018 

 4018احلساابت اخلتامية لعام  الوطنية للصناعات ادلراجات واملعدنية ش باط

 ــــــــــــ ــــــــــــ اذار

 

لتقدميها 4041الفصل الاول من عام خالل  ) بعد ان اكنت موقوفة( الرشاكت اليت مت فتح التداول علهيا -4

 البياانت املالية

 امس الرشكة الشهر

 الثايناكنون 

فنادق ،  الكندي النتاج اللقاحات والادوية البيطرية 

املنصور ، فنادق عش تار ، نقل املنتجات النفطية ، العراقية 

لتصنيع المتور ، الوطنية لصناعة الااثث املزنيل ، اخلري 

 لالستامثر املايل

 ــــــــــــ  ش باط

 ــــــــــــ اذار
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 للرشاكت املدرجة : هيئات العامةال اجامتع  مشاركة ادلاررة يف -3

مبتابعة وحضور اجامتعات الهيئات العامة للرشاكت  هيئتنا وتقوم،العامة للرشاكت املسامهة اعىل سلطة يف الرشكة  هيأ ةتعد ال 

 :  4041خالل الفصل الاول من عام مع داررة نظم الاسواق   حضورها متياملدرجة يف السوق وادانه الاجامتعات اليت 

 القطاع املرصيف -1

 اترخي الاجامتع امس الرشكة
مناقشة حساابت 

 ختامية
 امه الفقرات

 ( من راس املال %4.6توزيع ارابح بنس بة ) 2019 44/1/4041 املرصف التجاري العرايق

 تدوير الارابح للس نة القادمة 2019 49/1/4041 مرصف ايالف الاساليم

 8/4/4041 مرصف العطاء الاساليم 
 4019 

 4018و

وخسارة  4019من خسارر عام  %40سسوية 

 مليار  6البالغة  4018

 4018و 2018  14/4/4041 مرصف العامل الاساليم

  %740.7مناقشة زايدة راسامل املرصف بنس بة 

/اوال ، انتخاب جملس الادارة ) 66وفق املادة 

 ( اصليني ومثلهم احتياط4

مرصف امني العراق 

 الاساليم 
12/4/4041 4018 

 847مت الاطالع عىل مبلغ العجز املرتامك البالغ 

مليون  43مليون وقررت اطفاء مبلغ مقدارة 

دينار من الارابح املدورة + انتخاب عضو اصيل 

 وس بعة احتياط

 تدوير الارابح للس نة الاحقة 2019 19/4/4041 املرصف الوطين الاساليم

  1/3/4041 لطيف الاساليممرصف ا
( وفق %34.24زايدة راسامل املرصف بنس بة )

 /اواًل(66املادة )

 ( %9توزيع ارابح بنس بة ) 4040 19/3/4041 املرصف الاهيل العرايق
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 قطاع التامني -4

 اترخي الاجامتع امس الرشكة

مناقشة 

حساابت 

 ختامية

 امه الفقرات

 4018  17/4/4041 الامني للتامني
احلساابت اخلتامية وتقرير الادارة وتقرير مناقشة 

 مراقب احلساابت

 مناقشة احلساابت اخلتامية 4018 7/3/4041 الاهلية للتامني

 اقاةل اجمللس احلايل واجراء انتخاب جملس الادارة  16/3/4041 اخلليج للتامني

 

 قطاع اخلدمات -3

 اترخي الاجامتع امس الرشكة

مناقشة 

حساابت 

 ختامية

 الفقراتامه 

 44/1/4041 البادية للنقل العام
2016 

،2015 

معاجلة العجز املرتامك من الاحتياطيات وانتخاب 

 جملس ادارة جديد

 2019 30/1/4041 العاب الكرخ
( من العجز وزايدة راسامل الرشكة %46اطفاء )

 /اواًل(66(وفق املادة )%60بنس بة )
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 قطاع الصناعيال -7

 الاجامتعاترخي  امس الرشكة

مناقشة 

حساابت 

 ختامية

 امه الفقرات

 انتخاب جملس ادارة جديد   11/1/4041 الاصباغ احلديثة

 2019 14/1/4041 انتاج الالبسة اجلاهزة
 40( من راس املال واطفاء مبلغ %4توزيع ارابح )

 مليون من العجز املرتامك 

 الزايك للتجارة العامةدمج مع رشكة    17/1/4041 بغداد للمرشوابت الغازية

 دمج مع رشكة الرسار ادلوائية  2019 31/1/4041 املنصور ادلوائية

 مناقشة التقرير الس نوي واجراء انتخاابت 4019 47/4/4041 العراقية لالعامل الهندس ية

 ( %40توزيع ارابح  بنس بة ) 4040 7/3/4041 بغداد للمرشوابت الغازية

 بغداد للمرشوابت الغازية
19/3/4041  

العامة املشرتك لرشكة بغداد غازية ورشكة  هيأ ةاجامتع ال 

 الزايك للتجارة العامة القرار عقد التاسيس للرشكتني

 

 قطاع الس يايح والفنديقال -6

 اترخي الاجامتع امس الرشكة

مناقشة 

حساابت 

 ختامية

 امه الفقرات

  48/3/4041 فندق بغداد

مناقشة فقرة واحدة ويه اعفاء رشكة جامل الوداين املستمثرة 

اىل  40/4/4040لفندق بغداد من بدل الاجيار للفرتة من 

 نتيجة تفيش وابء كوروان  9/8/4040
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 قطاع الزراعيال -2

 اترخي الاجامتع امس الرشكة

مناقشة 

حساابت 

 ختامية

 امه الفقرات

العراقية النتاج وسسويق 

 اللحوم
 ( %6توزيع ارابح ) 4018 10/4/4041

 

 قطاع االتصاالت  -4

 اترخي الاجامتع امس الرشكة

مناقشة 

حساابت 

 ختامية

 امه الفقرات

 ( اصليني ومثلهم احتياط8انتخاب جملس ادارة )   14/1/4041 اس يا س يل

 

 اخلتامية : الغرامات اليت مت اس تحصالها من الرشاكت املدرجة نتيجة عدم تقدمي البياانت الفصلية واحلساابت

 الغرامات الشهر

 19410000 اكنون الثاين

 1000000 ش باط

 810000 اذار

 40240000 اجملموع 
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 جدول يبني اعداد الرشاكت املتداوةل واملتوقفة مقسم حسب القطاعات :

 القطاع ت
اجاميل عدد 

 الرشاكت
 عدد الرشاكت املتداوةل

عدد الرشاكت 

 املتوقفة

 2 32 74 املصارف 1

 ـــــــ 6 6 التامني 4

 1 6 2 الاستامثر 3

 4 9 10 اخلديم 7

 4 17 41 الصناعي 6

 4 9 10 الس يايح والفنديق 2

 1 2 4 الزراعي 4

 ـــــ 4 4 االتصاالت 9

 18 97 103 اجملموع

 

 ملتطلبات الافصاح املايل: ايف هناية الفصل الاول  لعدم  تداول اسهمها الرشاكت اليت اس متر ايقاف

 السبب  امس الرشكة  سسلسل 

 الاصباغ احلديثة  1
-4014-4012والافصاح الفصيل لالعوام  4018-4019-4014-4012-4016عدم تقدمي الافصاح الس نوي لالعوام 

4019-4018-4040 

  4040والافصاح الفصيل لس نة  4018-4019عدم تقدمي الافصاح الس نوي لعايم  الباتك لالستامثرات املالية  2

 4040-4018-4019والافصاح الفصيل لالعوام  4018-4019-4014عدم تقدمي الافصاح الس نوي لالعوام  البادية للنقل العام  3

 4040-4018-4019والافصاح الفصيل لالعوام  4018-4019-4014عدم تقدمي الافصاح الس نوي لالعوام  الصناعات الالكرتونية  4

 الصناعات اخلفيفة  5
واس مترار الايقاف لعدم تقدمي الافصاح الس نوي لعايم  4012عدم تقدمي الافصاح الفصيل للفصل الثاين والثالث لعام 

  4040-4018-4019-4014والافصاح الفصيل لالعوام  4019-4018

  4018-4019عدم تقدمي الافصاح الس نوي لعايم  العراقية لالعامل الهندس ية  6

  4018عدم تقدمي الافصاح الس نوي لس نة  العراقية للنقل الربي  7

8 
الفلوجة النتاج املواد 

 الانشائيه 
  4018-4019-4014عدم تقدمي الافصاح الس نوي لالعوام 
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  4018-4019عدم تقدمي الافصاح الس نوي لعايم  الهالل الصناعية  9

10 
صناعة املواد الانشائيه 

 احلديثة 

-4012-4016-4017واس مترار الايقاف لعدم تقدمي الافصاح الس نوي لالعوام  4016عدم تقدمي الافصاح الس نوي لعام 

  4040-4018-4019-4014-4012والافصاح الفصيل لالعوام  4014-4019-4018

 4040- 4018والافصاح الفصيل   4018عدم تقدمي الافصاح الس نوي لس نة  فندق اشور  11

  4018عدم تقدمي الافصاح الس نوي لس نة  فندق السدير  12

  4018عدم تقدمي الافصاح الس نوي لعام  مرصف الاحتاد  13

  4018-4019عدم تقدمي الافصاح الس نوي لالعوام  مرصف الاقتصاد  14

  4018عدم تقدمي الافصاح الس نوي لس نة  مرصف الشامل  15

  4018عدم تقدمي الافصاح الس نوي لس نة  مرصف اببل  16

 مرصف دار السالم  17
 4018-4019-4014-4012املرصف حتت وصاية البنك املركزي ,واس مترار الايقاف لعدم تقدمي الافصاح الس نوي لالعوام 

 4040-4018والافصاح الفصيل لعام  -4019والافصاح الفصيل للفصل الثالث 

 املرصف حتت وصاية البنك املركزي  مرصف دجةل والفرات  18

  4018-4019عدم تقدمي الافصاح الس نوي لعايم  احلديثة لالنتاج احليواين  19

 

 

 

 

 

 



18 
 

 نظم الاسواق داررة 

واخلاصة بتنظمي ادراج وايقاف تداول وشطب الرشاكت املسامهة  الهيأ ةتقوم مبتابعة تنفيذ القانون والتعلاميت الصادرة عن 

 اخملالفة واس تالم وتدقيق الواكالت والاانابت للرشاكت اكفة  وفامي ييل ملخص عن اعاملها : 

 متابعة ادراج اسهم الزايدة يف سوق العراق لالوراق املالية  : -1

 (4)استنادًا اىل تعلاميت رمق  يف سوق العراق لالوراق املاليةمتابعة ادراج اسهم االزايدة يف راس مال الرشاكت املدرجة 

 واكنت اكاليت :

 

 :4040الرشاكت اليت قررت هيأ هتا العامة زايدة راساملها يف عام  -1

اترخي انهتاءاملدة  نس بة الزايدة نوع الزايدة اترخي الاجامتع امس الرشكة 

احملددة الكامل 

اجراءات ادراج 

 اسهم الزايدة

املصادقة اترخي 

 عىل الزايدة

 مالحظات

الاهلية 

 للتامني

  46/1/4041 14/14/4040 %190 / اوالً 66 14/9/4040

اخلياطة 

 احلديثة

 / اوالً 66 48/8/4040

 / اثنياً 66

90% 

40% 

مت خماطبة الرشكة   1/4/4041

العالمنا عن 

سبب التاخري يف 

ادراج الاسهم 

املتحققة من 

الزايدة ، وقد 

طلبت الرشكة 

اشهر  3متديد ملدة 

،وعرض الطلب 

  هيأ ةعىل جملس ال 

 هيأ ةقدمت اىل ال  49/1/4041 13/4/4041 %250 / اوالً 66 13/10/4040 اخلليج للتامني

 8/3/4041بتارخي 
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مرصف اس يا 

 العراق

  11/1/4041 18/4/4041 %33.33 / اوالً 66 18/10/4040

مرصف 

 املستشار

 / اوالً 66 44/10/4040

 

66.66% 44/4/4041 7/4/4041  

مرصف 

ادلويل 

 الاساليم

مت خماطبة الرشكة   49/4/4041  / رابعاً 62 30/10/4040

العالمنا عن 

سبب التاخري يف 

ادراج الاسهم 

املتحققة من 

الزايدة وقد 

الرشكة  تاجاب

مت مفاحتة نه اب

البنك املركزي 

العرايق لغرض 

اس تحصال املوافقة 

سامل اعىل زايدة ر 

املرصف اىل 

( مليار بدال 120)

 ( مليار460من )

 2020/11/29 امحلراء للتامني

 

مت خماطبة الرشكة   48/3/4041 %464.17 / اوالً 66

بكتاب انهتاء املدة 

ومل ترد الاجابة 

 حلد الان
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 4041الرشاكت اليت قررت هيأ هتا العامة زايدة راساملها يف عام  -4

اترخي انهتاءاملدة  نس بة الزايدة نوع الزايدة اترخي الاجامتع امس الرشكة 

احملددة الكامل 

اجراءات ادراج 

 اسهم الزايدة

اترخي املصادقة 

 عىل الزايدة

 مالحظات

مدينة العاب 

 الكرخ

   30/6/4041 %60 / اوالً 66 30/1/4041

مرصف 

الطيف 

 الاساليم

   1/4/4041 %34.24 / اوالً 66 1/3/4041

 

 11/4/4041بتارخي  مت شطب ادراج اسهم رشكة املنافع للتحويل املايل -3

نرش اخبار اجامتعات وايضا  ً  وحتديهثا بصورة دورية علومات الرشاكت املسامهة يمت تزويد داررة نظم املعلومات مب -7

 ، ابالضافة اىل شطب وادراج الرشاكت . رشاكتلل العامة للرشاكت املسامهة وحمارض الاجامتعات  هيأ ةال 

 

 :الواكالت والاانابت  -6

واذلي مت مبوجبه تعديل   1884( لس نة 41قانون تعديل قانون الرشاكت رمق ) 4018( لس نة 14استنادًا اىل قانون رمق )

العامة للرشاكت قبل ثالثة اايم من موعد  هيأ ة) ايداع الواكالت والاانابت ( حلضور اجامتع ال  هيأ ة(  اذلي اانط ابل 81املادة )

 هيأ ةعىل الاقل وحتديد ضوابط شلك س ند الاانبة وحمتوايته وكيفية اعداده و مسؤوةل عن حصته ، تقوم ال  هيأ ةاجامتع ال 

توثيقها  وسسلميها اىل الرشكة او الوكيل او املناب قبل انعقاد ابس تالم الواكالت والاانابت وتدقيقها والتاكد من حصهتا ومن مث 

 واكنت اعدادها اكاليت : الاجامتع .

 عدد الواكالت والاانابت الشهر

 367 اكنون الثاين 

 334 ش باط

 369 اذار

 1077 اجملموع
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 الواكالت والاانابت اكاليت : تدقيق بلغ مبلغ اس تالم  اجور -2

 )دينار (املبلغ  الشهر

 18660000 اكنون الثاين 

 18600000 ش باط

 14760000 اذار

 62600000 اجملموع

 

 الرقابة والتفتيشداررة 

تقوم داررة الرقابة والتفتيش مبراقبة مدى الزتام اجلهات اخلاضعة لقانون الاوراق املالية والتعلاميت 

 :4041الصادرة مبوجبه وادانه هماهما خالل الفصل الاول من عام 

 لزايرات التفتيش ية ا -1

 ( زايرات تفتيش ية خال الفصل الاول مقسم عىل شهرين )ش باط واذار ( واكاليت :8اكن هناكل )

 سشخيص خالل زايرات خمطط لها و  9زايرات تفتيش ية من اصل  2القيام خالل شهر ش باط ب  .أ  

جسل وجود عدم )عدم وجود حماسب متفرغ ,  -اكن أ برزها ما ييل : مالحظات مخلس رشاكت 

, مالحظات حول الصكوك , ارصدة مدينة اكرث من فرتة  التسوية املالية ,خمالفة  الايداعات النقدية

 ساابت دلى رشاكت الوساطة (احل )ضوابط والية فصل  14رمق , خمالفة تعلاميت الواجبة  العنايةضوابط 

ظمي جسالت الرشكة عدم اكامتل مستندات القبض والرصف من انحية التواقيع والاختام , عدم تن ،

ختاذ الالزم خالل الاشهر الالحقة  . ,اس تالم الصكوك بدون ختويل ( ومت توجيه كتب هلم وسوف يمت ا 

مالحظات سشخيص زايرات خمطط لها و   7زايرات تفتيش ية من اصل  3ب خالل شهر اذار القيام  .ب

موقعة , عدم وجود )بعض مستندات الرصف والقبض غري -اكن أ برزها ما ييل :  رشاكت ثالثعن 

واكالت رمسية الس تالم مبالغ البيع , خمالفة ضوابط العناية الواجبة , ارصدة مدينة اكرث من فرتة التسوية 

املالية , عدم وجود حماسب متفرغ لعمهل , عدم وجود اوليات للرشكة للس نوات السابقة , عدم تنظمي 

ختاذ ا مستندات القبض (  لالزم خالل الاشهر الالحقة .ومت توجيه كتب هلم وسوف يمت ا 
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 فصاح املايل:الا -4

ويمت خماطبة الرشاكت يف  ويشمل التدقيق موازين املراجعة لتكل الرشاكت رشكة وساطة  71 بياانت يمت شهراًي تدقيق

 حاةل وجود اخطاء او خمالفات  واكنت اكاليت 

 املالحظات الشهر

وقد عرش رشاكت  مت سسجيل مالحظات عنوول اكنون الامت مراجعة  مزيان املراجعة لشهر  اكنون الثاين

بتغرمي رشكتني وبعد اجابهتم مت رفع توصية ملعرفة اجابهتم عن املالحظات مت توجيه كتاب الهيم 

 خملالفهتا لضوابط الايداعات والسحوابت النقدية

مت و اربع رشاكت ومت سسجيل مالحظات عنمت مراجعة  مزيان املراجعة لشهر اكنون الثاين  ش باط

 توجيه كتاب الهيم .

مت و رشاكت مخس ومت سسجيل مالحظات عنمت مراجعة  مزيان املراجعة لشهر ش باط  اذار

 توجيه كتاب الهيم .

 

 : (  رشكة اببل للوساطةشطب ترخيص رشاكت الوساطة ) -3

ومت ايقاف الرشكة عن العمل يف  4041من عام  من اترخي شهر ش باط هيأ ةاي بياانت مالية اىل ال مل تقدم  .أ  

 السوق وتغرميها وفقًا للتعلاميت

مل تلزتم بتقدمي خطاب ضامن لصاحل سوق العراق لالوراق املالية يف املوعد احملدد يف التعلاميت ومت انذار  .ب

 الرشكة بذكل ومل تلزتم الرشكة بتقدمي اخلطاب بعد الانذار وخالل الفرتة احملددة .

ابملصادقة عىل  هيأ ةصدور قرار من جملس احملافظني بشطب ترخيص الرشكة اعاله ورفع توصية اىل جملس ال وبناءًا عليه مت 

 القرار اعاله .

 

 وتوجيه كتب اىل جملس حمافظي السوق و رشاكت الوساطة هيأ ةمت تنفيذ قرارت جملس ال  -7

 الاشخاص املطلعني :  -6

، وبياانت الاشخاص وساطةرشكة  71ن اصل رشكة م 71مت حتديث بياانت رشاكت الوساطة بواقع  .أ  

رشكة ، ومت رفع توصية بتغرمي الرشاكت  103رشكة من اصل  96املطلعني للرشاكت املسامهة بواقع 

 / أ ،ب( .4( الاشخاص املطلعني املادة )12اخملالفة للتعلاميت رمق )
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ذلكل ، ولقد مت توجيه يمت متابعة تداوالت الاشخاص املطلعني بشلك يويم من خالل برانمج خمصص  .ب

كتاب اىل جملس احملافظني خبصوص خمالفة احد املطلعني لتداوهل خالل فرتة احلرض املنصوص علهيا يف 

 . هيأ ةلغرض قياهمم ابلتحقيق ورفع نتاجئها اىل ال  4016لس نة  12تعلاميت رمق 

من واجلهات الاخرى من يمت متابعة قرارات مكتب ماكحفة غسل الاموال ومتويل الارهاب وقرارات جملس الا -1

 خالل املوقع الالكرتوين اخلاص هبم يوميًا واختاذ ما يلزم يف احلاالت اليت سس تدعي ذكل.

ومتابعة اعادة الرشاكت املسامهة املدرجة اىل العمل يف  متابعة التداول اليويم والتقارير اليومية اليت تصدرمن السوق -4

 السوق ومتابعة الربيد الالكرتوين يومياً 

مفاحتة اجلهات ذات العالقة )وزارة املالية ، وزارة التخطيط ، وزارة التجارة ، البنك املركزي العرايق( لغرض  مت -3

 تنس يق لتنظمي اجامتع ملناقشة واقرار مبادئ احلومكة وحسب قرار جملس الوزراء بذكل .

 لتعديل عىل التعلاميت واكاليت : هيأ ةاىل جملس ال  اقرتاحاتمت رفع  -7

/ب( املتعلقة بتداول 12)ت تداول الاوراق املالية يف سوق العراق لالوراق املالية املادة تعديل تعلامي .أ  

 مسامهي رشاكت الوساطة املسامهة .

/أ ( عارشًا املتعلقة 3( توقف وايقاف وشطب رشاكت الوساطة املادة )6اقرتاح تعديل تعلاميت رمق ) .ب

 ورة ذلكل .اذا رات رض  الوساطة بشطب رشاكت هيأ ةبصالحيات جملس ال 

 

 :الاوامر اخلاصةالرقابة عىل  -2

عقد او مجموعة من العقود اليت ينفذها وس يط واحد ملستمثرين خمتلفني بيعًا او :  يه الاوامر اخلاصة

وينفذ الامر املتقابل املقصود و اوامر  14:30 -14:00رشاءًا عىل ورقة مالية يف زمن اجللسة الاضايف 

وسطاء( وتقوم ادلاررة ابالطالع عىل الاوليات املرسةل من قبل السوق لتنفيذ الصفقات الكبرية بني عدة 

 العقد اخلاص ومتابعة مدى انسجامه مع التعلاميت النافذة هبذا اخلصوص

 عدد الاسهم امس الرشكة
السعر 

 املنفذ
 جحم التداول

الوس يط 

 البائع

الوس يط 

 املشرتي
 اترخي اجللسة 

العراقية لنقل املنتجات 

 النفطية 
 14/1/4041 العراق العراق 81991800 0.820 99990000

 19/1/4041 العراق الفرات 108615356 0.980 110831996 العراقية لنقل املنتجات النفطية 
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املرصف العرايق 

 الاساليم
 18/1/4041 الفوز الفوز 3600000000 0.400 9000000000

 1/4/4041 الاصيل الاصيل 992250000 0.810 1225000000 ادلويلمرصف التمنية 

 1/4/4041  الاصيل  الاصيل 913770000 0.820 884000000 مرصف التمنية 

 3/3/4041 احلمكة احلمكة 87173742.07 0.180 786781412 مرصف الرشق الاوسط 

 14/3/4041 الوفاء الوفاء 1133199922 28.100 12388420 الصنائع الكميياوية العرصية

 2444600000 0.630 11460000000 املرصف التجاري العرايق
الاهيل 

 املتحد
 19/3/4041 الاهيل املتحد

 287649466.4 0.770 1649699090 املرصف التجاري العرايق
الاهيل 

 املتحد
 30/3/4041 الاهيل املتحد

 

 الغرامات  -4

 : 4041من رشاكت الوساطة خالل الفصل الاول من عام ادانه جدول ميثل الغرمات اليت مت اس تحصالها 

 مجموع اذار ش باط اكنون الثاين 

اتخري الافصاح 

 الاس بوعي

746000 660000 100000 1046000 

 1460000  460000 1000000 هيأ ةخمالفة تعلاميت ال 

 100000  100000  اتخري مزيان املراجعة

اتخري مزيان الفصل 

 الرابع

 100000  100000 

 4646000 100000 1000000 1746000 اجملموع
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 نظم املعلوماتداررة 

وتواكب التطورات التقنية ابالضافة اىل ادلمع املس متر اىل مجيع دوارر  هيأ ةتعمل عىل ادارة نظم ش بكة املعلومات دلى ال 

 واقسام الهية، ومن ابرز مامت العمل عىل اجنازه اكاليت :

 عرب رشكة نوافذ املعلومات ومازال يف طور اعداد العقد مع الرشكة  هيأ ةالالكرتوين لل سيمت حتديث املوقع  .1

مج املطلعني اخلاص بداررة الرقابة مت الاس تعانة مبربمج خاريج )الس يد سلامين سعدون ( لتحديث بران .4

 (  حزيرانج خمرجات وحتليالت وتقارير  وسيمت اجناز العمل يف موعد اقصاه )اوالتفتيش النت

 . وارساهل يمت مساعدة قسم احلساابت شهراًي يف تنظمي معلومات الراتب الشهري .3

نة الاس تجابة حلوادث احلاسب تمت متابعة داررة نظم املعلومات مع هجاز اخملابرات الوطين العرايق عن طريق جل  .7

 الايل لتطبيق ويقة الساسات واملعايري المن املعلومات داخل الهيأ ة .

 وابلشلك الايت :  upsمت خالل الفصل صيانة وتصليح احلاس بات  وال  .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اذار ش باط اكنون الثاين 

صيانة وتصليح الاعطال 

 الاهجزه الالكرتونية
6 6 7 

تطوير وجتديد الاهجزة 

الالكرتونية اخلاصة 

 هيأ ةابل 

3 3 4 

صيانة املنظومة ادلاخلية 

 upsمحلاية 

 ــــــــــــ

يف انتظار 

التخصيص وسيمت 

صيانة وتبديل 

البطارايت من 

رشكة دار النارش 

 apcوكيل رشكة

 upsمت صيانة ابيق 

الكامل التصليح وتأ هيهل 

يف شهر ااير بسبب عدم 

 وجود مبالغ مالية
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 التخطيط وادلراساتداررة 

 :ونرشاهتا واكاليترها عىل توفري اكفة املعلومات والتقارير ووالبياانت املتعلقة ابلتداول من خالل تقاري هيأ ةحترص ال 

( نرشة يومية حتتوي عىل )الرشاكت الاكرث رحبية وخسارة ابالضافة اىل الرشاكت الاكرث نشاطًا 56مت اصدار ) .1

بعد  هيأ ةويمت نرشها عىل املوقع الالكرتوين لل  حسب الاسهم املتداوةل وقمية التداول ( للسوقيني ) النظايم والثاين (

 .انهتاء اجللسة مبارشة 

( نرشات اس بوعية تتضمن ملخص للسوق ابالضافة اىل الرشاكت الاكرث رحبية وخسارة و 12ار )مت اصد .4

وتنرش عىل املوقع  الرشاكت الاكرث نشاطًا حسب الاسهم املتداوةل وقمية التداول وتداوالت غري العراقيني(

  هيأ ةالالكرتوين لل 

 واصدار تقارير بذكل. هيأ ةمتابعة تنفيذ خطط دوارر ال  .3

 

 شاكوي املسامهنيقسم 

، وادانه  يقوم حبامية حقوق املستمثرين وترس يخ اسس التعامل السلمي لرفع مس توى الاستامثر يف الاسواق املالية

 : 4041الشاكوي اليت قدمت للهيأ ة خالل الفصل الاول من عام 

 جهة شكوى  اسم الشركة 
تاريخ 

 الشكوى 
 مالحظات تنفيذ الشكوى   تفاصيل الشكوى

سوق اربيل لالوراق 

 المالية 

مجموعة مساهمين 

سوق اربيل 

 لالوراق المالية
3/9/2020 

اعتراض المساهمين 

سوق اربيل عن عدم 

مزاولة نشاط سوق منذ 

االوراق  هيأةموافقة 

المالية بتاريخ 

على 21/22/0222

انشاء سوق اربيل بدون 

 معرفة االسباب 

تم تقديم مسودة 

تعليمات الى 

سوق اربيل 

من عدة تتض

تعليمات فنية 

وقانونية العادة 

الدارسة و تشغيل 

 سوق اربيل

بانتظار اجابة من سوق اربيل وخطة 

تشغيل سوق اربيل  وتحديدفترة 

زمنية لفتح سوق اربيل قبل نهاية 

 النصف االول
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 شركة الخليج للتأمين 
اعضاء مجلس 

ادارة  شركة الخليج 

 للتأمين
1/3/0202  

الغاء االجتماع 

واجراءات االكتتاب 

( اوالً 55وفق المادة )

 هيأةوعدم ابالغ ال

بأجراءات زيادة 

راسمال ومخالفة 

 (0رقم ) هيأةتعليمات ال

تم االشتباة 

بوجود غسيل 

االموال وتم 

تحويلها الى 

مكتب مكافحة 

غسل االموال 

 وتمويل االرهاب 

 قيد التنفيذ

شركة سما كواكب 

 العراق للنقل البري 
المحامية شكوى 

 انفال قيس علي
22/3/0202  تصحيح سند انابة 

تمت مقابلة مع 

السيد رئيس 

الهياة وتم 

االتفاق واعطائها 

موعد ولم تلتزم 

 بالموعد

تم االتفاق ع التقييد التام بالقوانين و 

االنظمة الموضوعة من قبل الهياة , 

اخذ التواقيع من اصحاب العالقة او 

الشكوى , اليجوز اضافة او حذف 

اي معلومة بعد االتفاق ومن يخالف 

ذلك سيعرض نفسة للعقوبات 

 الجزائية 

 

 التدقيق ادلاخيل 

  تدقيق الاضابري الشخصية للموظفني ابالضافة اىل تدقيق الاجازات 

 تدقيق حمارض جلان الرتقية والعالوات 

 بصورة مفاجأ ة تدقيق جرد الصندوق 

 تدقيق املعامالت اخلاصة ابلرصف والتابعة للجنة املشرتايت والصيانة 

  تدقيق جسالت الاليات من وقود وصيانة 

 ة ابلقسم املايل تدقيق املوازين والسجالت اخلاص 
 

 القسم القانوين

املسائل القانونية احملاةل يف يتوىل القسم القانوين يف هيئتنا همام واختصاصات تتعلق يف ابداء الراي 

 الهيا والرد عىل الاس تفسارات والتساوالت ابالضافة اىل املهام التالية :

 : وكام ييل  هيأ ةاىل مركز الايداع حال ورودها اىل ال  ادانه  يمت ارسال كتب .1

 الصادرة عن وزارة املالية وداررة سسجيل  قرارات جحز الاموال املنقوةل وغري املنقوةل

 وقرارات احملامك  الرشاكت واجلهات الاخرى ذات العالقة
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  الصادرة عن وزارة املالية وداررة  الاموال املنقوةل وغري املنقوةلاحلجز عن  رفعقرارات

 خرى ذات العالقة اضافة اىل قرارات احملامكسسجيل الرشاكت واجلهات الا

 الورادة من الامانة العامة جمللس الوزراء جلنة جتميد اموال  قرارات جتميد الاموال

 الارهابيني

من جانبنا لغرض دراس ته وفق متطلبات املرحةل الراهنة ومت  هيأ ةمت اعادة مرشوع القانون اىل ال  .4

احملرتم  هيأ ةوالس يد انئب رئيس ال  هيأ ةادلوارر الفنية يف ال دراسة مسودة املرشوع ابلتنس يق مع 

وتثبيت املالحظات اليت حتتاج اىل معاجلة او اعادة صياغة ومت طرهحا يف الاجامتع املشرتك 

 وخرجت اللجنة بنتاجئ تعمل عىل تنظميها حاليًا لغرض دراس هتا وطرهحا يف الاجامتع القادم .

 .احدى الرشاكت املسامهةة اخلاصة مبوضوع الاانابت اخلاصة ابجامتع مت املشاركة يف اللجنة التحقيقي .3

يتوىل القسم القانوين همام بيان الرائ واملشورة القانونية وابرزها ما يتعلق براي الامانة العامة جمللس  .7

( من 81الانابت الرشاكت غري املسامهة واذلي يعد خمالف لنص املادة ) هيأ ةاتوزراء بعدم تدقيق ال 

 ن الرشاكت النافذ.قانو

 هيأ ةشارك القسم يف اعداد وصياغة التعلاميت املتعلقة بتدقيق الاانابت والواكالت اخلاصة ابجامتع ال  .6

 (11/1/4041بتارخي ) هيأ ةالعامة للرشاكت املصادق علهيا بقرار جملس ال 

بدون ختويل (  هيأ ةبقضية )حسب اموال من حساب ال  احد املدانني متابعة اجراءات التنفيذ عىل .2

 . ابلتنس يق مع وزاريت العدل واخلارجية و( مليون دينار عرايق 334ومببلغ )

 القسم املوارد البرشية

 هيأ ةوالتوضيف واعداد خطط التدريب وغريها مبا يسهم يف رفع مس توى اداء ال  هيأ ةقوم بأ عداد مالك ال ي

 ابالضافة اىل املهام التالية :

ومت تعديل الاوامر اخلاصة  مع وزارة املالية 4040-4018لعام  هيأ ةمت اكامل تصديق مالك ال  .1

 موظف  43برتفيع 

 4040اجابة ديوان الرقابة املالية عىل اكفة املتطلبات والاوامر اخلاصة لس نة  .4

 4040اعداد الصالحيات اخلاصة ابملدراء والاقسام والشعب .3
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 وارسالها اىل وزارة التخطيط  spssعىل الربانمج الاحصايئ املوظفيني اعداد بياانت اكفة  .7

  4018مت احتساب مجيع اجازات املوظفني اخلاصة بعام  .6

 اعداد مذكرة حول التدريب خارج العراق واكن الاختيار خماطبة احتاد الهيئات املال العربية . .2

 اكن هناكل خماطبات للوزارات اليت مت اعامتد مراكزها التدريبية  .4

 اس يبمركز املايل واحمل -وزارة املالية  .أ  

 وزارة التخطيط  .ب

 ديوان الرقابة املالية  .ج

 القسم املايل 

 من ابرز املهام اليت يقوم هبا القسم املايل يه :

 . هيأ ةتنفيذ املوازنتني اجلارية والاستامثرية وابلتنس يق مع دوارر واقسام ال  -1

، بلغت خالل فرتة  هيأ ةاس تالم مبالغ الغرامات للرشاكت املسامهة ورشاكت الوساطة اخملالفة لتعلاميت ال  -4

 ( دينار43176000التقرير مبلغ  ) 

 ( دينار62600000، بلغت خالل فرتة التقرير مبلغ  )  هيأ ةال اس تالم اجور تدقيق الواكالت والاانابت  -3

 القسم الاداري

  رشفته .اب القيامعىل الس يد رئيس الهيأ ة  ادوارر الهيأ ة بعد عرضه اىلسسلمي الربيد الوارد 

  ارشفة املذكرات ادلاخلية بني اقسام الهيأ ة 

 . ارشفة الربيد الصادر 

   اكفة أ المور املتعلقة بأ حتياجات الهيأ ة مبا فهيا الصيانة ادلورية لبناية الهيأ ة واملودلات. 

 . تنظمي الامور اخملزنية ومسك جسالت خاصة هبا 



 
 

اداء السوق خالل الفصل الاول من 
 2021عام 
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  2021اداء السوق خالل الفصل الاول من عام 
 

) رشكة يف هناية الفصل الاول من عام 103بلغ عدد الرشاكت املدرجة يف سوق العراق لالوراق املالية (
) 84.8) ليبلغ مايقارب (%26.42التداول بنسـبة ( قميةيف  اخنفاضاً  الاولشهد الفصل ، حيث  2021

 يف حني ارتفعت،   2020الاول من عام ) مليار دينار خالل الفصل 115.2مليار دينار مقارنة مع (
) مليار 72.7مقارنة مع ( الاول من هذا العام) مليار سهم  خالل الفصل 133.5( لتبلغالاسهم املتداوةل 

) ، اما فامي يتعلق ابلقميةالسوقية %83.52بلغت ( ارتفاعوبنسـبة  2020سهم خالل الفصل الاول من عام 
 الاول من هذا العام) مليار دينار هناية الفصل 15164) ليبلغ  (%15.20ارتفاعًا مبقدار (  فقد جسلت

  ، وكام موحض ابجلدول التايل : 2020من عام ) مليار دينار خالل الفصل الاول 13163مقابل (

  

 

  

  

  
قمية التداول 
 (مليون دينار)

عدد الاسهم 
  املتداوةل 

 (مليون سهم)
 عدد العقود

  السوقيةالقمية 
 (مليون دينار) 

الفصل الاول من عام 
2020 

115249.5 72729.6 23403 13163348 

الفصل الاول  من عام 
2021 

84802.4 133475.6 31734 15164572 

 15.20 35.60 83.52 26.42- نسـبة التغري (%)
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  واكنت املؤرشات حسب طبيعة السوق اكاليت :

اما ) ، %15.8) من الاسهم املتداوةل بيامن شلك السوق الثاين (%84.2شلك السوق النظايم نسـبة (
) %9.8) اما السوق الثاين فقد اكنت نسـبة (%90.2ابلنسـبة لقمية التداول فقد شلك السوق النظايم  (
  )%51.6نت نسبته () اما السوق الثاين فاك%48.4، اما القمية السوقية بلغهتا نسبهتا للسوق النظايم (

  

 السوق
  قمية التداول

النسـبة اىل 
  اللكي

الاسهم 
  املتداوةل

النسـبة 
  الصفقات  اىل اللكي

النسـبة 
  اىل اللكي

ة القمية السوقي
النسـبة 
 اىل اللكي

  (%)  مليون دينار   (%)  (%)  (مليون سهم )  (%)  (مليون دينار)

 48.4 7343052 92.8 29464 90.2 120457.4 84.2 71427.9  النظايم

 51.6 7821521 7.2 2270 9.8 13018.2 15.8 13374.5 الثاين 

   15164573   31734   133475.6   84802.4 الاجاميل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قيمة التداول 

النظامي الثاني 

القيمة السوقية

النظامي الثاني 
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 2021للفصل الاول من عام  مؤرش اسعار الاسهم
  

 2021ارتفاعًا خالل الفصل الاول من عام   ISX-60جسل مؤرش اسعار الاسهم 
) 508.030) نقطة مقابل (566.180) ليغلق يف هناية اذارعند(%11.4بنسـبة (

  نقطة هناية الفصل  السابق.
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مقسم  2021تطور مؤرشات التداول خالل الفصل الاول من عام 
 حسب الاشهر 

  

  
  اذار  شـباط  اكنون الثاين

الفصل الاول من 
  2021عام 

 56 191819  اجللسات عدد
 566.18 484.13556.55566.18  مؤرش السوق
  القمية السوقية 
 15164573 140197421515979615164573  (مليون دينار)
 884802.4 18928.431743.734130.4  قمية التداول

متوسط قمية التداول 
 15800.04 996.231763.541796.34  اليويم(مليون دينار)

  املتداوةلالاسهم
 133475.6 26278.342821.364375.9  (مليون سهم )

متوسط الاسهم املتداوةل
 2383.49 1383.072378.963388.21  اليومية(مليون سهم)

 67 586365  عدد الرشاكت املتداوةل
 40 193728  عدد الرشاكت املرتفعة
 13 241319  عدد الرشاكت املنخفضة
 19 151318  عدد الرشاكت املسـتقرة
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 ولالامؤرشات سوق العراق لالوراق املالية مقسم حسب القطاعات للفصل 
 : 1202من عام 

  قمية التداول -أ 

 القطاعات
من   الاول الفصل

 2021عام 
الفصل الاول من 

  نسـبة التغري  2020عام
(%) 

 مليون دينار مليون دينار
 116.40 26,586.9 57,535.2 املرصيف

 94.58- 763.3 41.4 التأمني

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ 316.5  الاستامثر

 48.76 2,779.2 4,134.2 اخلدمات

 23.24- 15,597.2 11,971.8 الصناعي

 31.53- 2,295.8 1,572.0 الفنادق والسـياحة

 1342.11 232.6 3,353.7 الزراعي

 91.23- 66,994.7 5,877.6 االتصاالت

  115,249.5 84,802.4  اجملموع

0.0

20,000.0

40,000.0

60,000.0

80,000.0

المصارف التأمين االستثمار الخدمات  الصناعة  الفنادق  
والسياحة

الزراعة  االتصاالت

ار
دين

ن 
يو
مل

قيمة التداول

2021الفصل االول  من عام  2020الفصل االول من عام
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  الاسهم املتداوةل -ب 

 القطاعات
 من  الاولالفصل 
 2021عام 

الفصل الاول من 
  نسـبة التغري  2020عام

(%) 
 مليون سهممليون سهم

 135.7 52,812.6 124,454.4 املرصيف

 95.3- 1,582.0 73.8 التأمني

  ـــــــــــــ ـــــــــــــ 847.4  الاستامثر

 21.1 1,514.6 1,834.5 اخلدمات

 35.4- 7,732.3 4,994.5 الصناعي

 14.6- 185.5 158.4 الفنادق والسـياحة

 810.2 47.4 431.2 الزراعي

 92.3- 8,855.2 681.4 االتصاالت

 72,729.6 133,475.6 اجملموع
 

0.0

20,000.0

40,000.0

60,000.0

80,000.0

100,000.0

120,000.0

140,000.0

ھم
 س
ون
ملي

االسھم المتداولة

2021الفصل االول  من عام  2020الفصل االول من عام
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  القمية السوقية -ج 

 القطاعات
من عام   الاولالفصل 

2021 
الفصل الاول من 

          2020عام
 نسـبة التغري

 (%) مليون دينار مليون دينار

 13.19 5,597,206 6,335,206 املرصيف

 38.60 12,534 17,373 التأمني

 41.08 98,563 139,052 اخلدمات

 73.93 578,407 1,006,016 الصناعي

 7.42 341,075 366,377 الفنادق والسـياحة

 119.94 93,596 205,859 الزراعي

 12.52 6,301,078 7,089,989 االتصاالت

 ــــــــــــــ  135,000 ــــــــــــــ  حتويل مايل

 20.20- 5,890 4,700 الاستامثر

   13,163,348 15,164,572 اجملموع

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

ار
دين

ن 
يو
مل

القيمة السوقية

2021الفصل االول  من عام  2020الفصل االول من عام 
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 رشاء) -العراق لالوراق املالية (بيعتداوالت غري العراقيني يف سوق 
  

) مليون دينار 18555.4فامي يتعلق ابالستامثر الاجنيب خالل الفصل الاول فقد بلغت مشرتايهتم (
) مليون دينار  ، الامر اذلي جعل صايف الاستامثر يرتفع مبقدار 10270.3وبلغت مبيعاهتم (

  ) مليون دينار  ، وكام موحض يف اجلدول والرمس ادانه 8285.1(
  

  

  

  
  
 
  

  
  

 التداول
اللكي يف السوق 
 ( مليون دينار )

غري العراقيني   
 (مليون دينار)

العراقيني      
 ( مليون دينار )

نسـبة غري 
 العراقيني اىل

  اللكي 
( %) 

نسـبة 
 العراقيني اىل
اللكي  (%)

 87.89 12.11 74532.1 10270.3 84802.4 البيع  

 78.12 21.88 66247.0 18555.4 84802.4 الرشاء 

12.11

87.89

البيع لغير العراقيين

غير العراقيين       العراقيين       

22%

78%

الشراء لغير العراقيين

غير العراقيين       العراقيين       
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 مبيعاهتميف  اخنفاضاً  فقد شهدت 2020الاول من عام الفصل  اما عند مقارنته مع
يف هناية الفصل الاول من ) مليار دينار 10.3) ليبلغ مايقارب (%7.92بنسـبة (

،   2020الاول من عام ) مليار دينار خالل الفصل 11.2مقارنة مع ( 2021عام 
الاول من هذا خالل الفصل  دينار) مليار 18.5( لتبلغ مشرتايهتم يف حني ارتفعت

وبنسـبة  2020خالل الفصل الاول من عام  دينار) مليار 2.5مقارنة مع ( العام
 .  )%635.2بلغت ( ارتفاع

  
  

  

   
  البيع 

  (مليون دينار)
  الرشاء 
  دينار) (مليون

  صايف الاستامثر
  (مليون دينار)

  2021الفصل الاول /
10,270.31 18,555.43 8,285.12 

 2020 /الفصل الاول
11,153.90 2,523.80 -8,630.10 

   635.22 7.92- نسـبة التغري (%)
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 2021حركة تداول اسھم الشركات للفصل االول من عام 

 امس الرشكة
  السوق  رمز الرشكة

سعر
الاغالق 
 احلايل

سعر
الاغالق 
نسـبة التغري  السابق

(%)  

الاسهم 
  املتداوةل

 قمية التداول 
  الصفقات

عدد اسهم 
  الرشكة 

القمية 
معدل   السوقية

  ادلوران 
(مليون (مليون سهم )  (دينار)  (دينار)  القطاع املرصيف 

  دينار)
(مليون  (مليون سهم )

  دينار)
6.0 117500 0.470 0.440 6.82 14993.5 7675.4 630 250000 النظامي  BCOI  المصرف التجاري العراقي

10.3 162500 0.650 0.410 58.54 25809.7 15772.3 3362 250000 النظامي  BBOB مصرف بغداد

3.7 105000 0.420 0.380 10.53 9363.1 3752.1 215 250000 النظامي  BIIB المصرف العراقي االسالمي 

6.6 60000 0.240 0.120 100.00 16394.4 3538.6 1852 250000 النظامي  BIME مصرف الشرق االوسط

0.9 65000 0.260 0.230 13.04 2276.6 590.8 610 250000 النظامي  BIBI مصرف االستثمار العراقي 

2.5 250000 1.000 0.920 8.70 6184.7 5057.0 330 250000 النظامي  BNOI المصرف االھلي العراقي

0.1 100000 0.400 0.400 0.00 346.1 138.4 66 250000 النظامي  BSUC مصرف سومر التجاري

3.0 60000 0.200 0.140 42.86 8978.6 1805.2 1118 300000 النظامي  BGUC مصرف الخليج التجاري

2.0 40400 0.160 0.130 23.08 5015.4 838.0 760 252500 النظامي  BMFI مصرف الموصل

0.0 404000 1.010 1.010 0.00 10.5 10.6 4 400000 النظامي  BKUI مصرف كردستان 

0.4 92500 0.370 0.280 32.14 965.9 338.8 587 250000 النظامي  BASH مصرف اشور الدولي

0.9 150000 0.600 0.570 5.26 2320.0 1443.3 921 250000 النظامي  BMNS مصرف المنصور

4.5 42000 0.140 0.080 75.00 13407.3 1871.8 1458 300000 النظامي  BUND المصرف المتحد لالستثمار

0.2 110000 0.440 0.300 46.67 458.8 204.4 260 250000 النظامي  BELF مصرف ايالف االسالمي
2.7 263550 1.050 0.800 31.25 6842.7 5474.7 63 251000 النظامي  BNAI المصرف الوطني االسالمي

0.01 264000 1.000 1.000 0.00 14.0 12.6 5 264000 النظامي  BTRI مصرف عبر العراق

0.2 107500 0.430 0.410 4.88 424.4 187.5 230 250000 الثاني  BROI مصرف االئتمان العراقي
1.0 42500 0.180 0.140 28.57 2386.4 354.6 324 250000 الثاني  BLAD مصرف العطاء االسالمي 
0.003 170000 1.700 1.700 0.00 3.0 5.1 3 100000 الثاني  BINT المصرف الدولي االسالمي

0.5 202500 0.8100.810 0.001225.0992.33 250000 الثاني  BIDB مصرف التنمية الدولي 

0.3 250000 1.000 1.000 0.00 750.0 750.0 4 250000 الثاني  BINI مصرف نور العراق
0.00005 60000 0.240 0.240 0.00 0.1 0.0 5 250000 الثاني  BQAB مصرف القابض  االسالمي 

0.002 250000 1.000 1.000 0.00 6.1 6.1 9 250000 الثاني  BRTB مصرف االقليم التجاري
0.00004 87500 0.3500.350 0.000.10.01 250000 الثاني  BTRU مصرف الثقة الدولي

2.7 216000 1.080 1.080 0.00 5469.0 5906.5 58 200000 الثاني  BAIB مصرف اسيا العراق

0.5 153000 1.000 1.000 0.00 809.0 809.0 10 153000 الثاني  BTIB مصرف الطيف االسالمي
0.00001 150000 1.000 1.000 0.00 0.012 0.012 6 150000 الثاني  BAME مصرف امين العراق

   3975450 124454.457535.212894 6620500       المجموع 
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 امس الرشكة
رمز 
 الرشكة

 السوق

سعر 
الاغالق 
 احلايل

سعر 
الاغالق 
نسـبة التغري  السابق

(%) 

الاسهم 
 املتداوةل

قمية التداول 

 الصفقات

 القمية السوقيةعدد اسهم الرشكة 
معدل 

 ادلوران 

 (مليون سهم  (دينار) (دينار) القطاع التامني 
(مليون 
 دينار)

 (مليون دينار) (مليون سهم )

 1.6 2253 3819 18 32.5 60.0 3.51 0.570 0.590النظامي NAME االمين للتأمين
 0.1 4480 7000 9 4.1 6.3 11.11- 0.720 0.640النظامي NGIR الخليج للتأمين واعادة التأمين

 0.1 4550 7000 17 2.9 3.6 31.58- 0.950 0.650الثاني NDSA دار السالم للتامين
 0.1 3150 7000 5 1.9 3.9 0.00 0.450 0.450الثاني NAHF االھلية للتأمين 

   14433 24819 49 41.4 73.8            المجموع 

 امس الرشكة
رمز 
 الرشكة

 السوق

سعر 
الاغالق 
 احلايل

سعر 
الاغالق 
نسـبة التغري  السابق

(%) 

الاسهم 
 املتداوةل

قمية التداول 

 الصفقات
 القمية السوقيةعدد اسهم الرشكة 

معدل 
 ادلوران 

 (مليون سهم  (دينار) (دينار) القطاع االتصاالت 
(مليون 
 دينار)

 (مليون دينار) (مليون سهم )

 0.2 2790000 310000 2628 5847.2 668.7 23.12 7.310 9.000النظامي TASC اسياسيل
 0.001 4299989.235 1829782.653 16 30.3 12.7 0.00 2.350 2.350الثاني TZNI الخاتم لالتصاالت

   7089989 2139783 2644 5877.6 681.4            المجموع 

 امس الرشكة
رمز 
 الرشكة

 السوق

سعر 
الاغالق 
 احلايل

سعر 
الاغالق 
نسـبة التغري  السابق

(%) 

الاسهم 
 املتداوةل

قمية التداول 

 الصفقات
 القمية السوقيةعدد اسهم الرشكة 

معدل 
 ادلوران 

 (مليون سهم  (دينار) (دينار) القطاع الاستامثر 
(مليون 
 دينار)

 (مليون دينار) (مليون سهم )

 5.3 840 7000 97 41.8 371.9 45.45- 0.220 0.120الثاني VKHF الخير لالستثمار المالي 
 20.1 1050 1500 16 216.0 301.3 5.41- 0.740 0.700الثاني VAMF االمين لالستثمار المالي 
 0.3 1080 2000 1 3.0 5.5 16.92- 0.650 0.540الثاني VWIF الوئام لالستثمار المالي 

 0.001 900 1000 1 0.007 0.008 0.00 0.900 0.900الثاني VMES بين النھرين لالستثمارات المالية
 14.7 379.5 1150 5 55.7 168.7 0.00 0.330 0.330الثاني VZAF الزوراء لالستثمار المالي

   4250 12650 120 316.5 847.4            المجموع 
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 الرشكةامس 
رمز 
 الرشكة

 السوق

سعر 
الاغالق 
 احلايل

سعر 
الاغالق 
نسـبة التغري  السابق

(%) 

الاسهم 
 املتداوةل

قمية التداول 
 الصفقات

 القمية السوقيةعدد اسهم الرشكة 
معدل 

 ادلوران 

 (مليون سهم  (دينار) (دينار) ع اخلدمات القطا
(مليون 
 دينار)

 (مليون دينار) (مليون سهم )

 34.2 3330 1000 1267 1209.2 342.1 23.45- 4.350 3.330النظامي SKTA مدينة العاب الكرخ السياحية 
 1.2 14000 1000 204 165.1 12.4 8.95 12.850 14.000النظامي SMOF الموصل لمدن االلعاب 

 2.0 59911.4 22780 1334 1115.0 450.9 20.85- 3.070 2.430النظامي SMRI المعمورة لالستثمارات العقارية
 0.1 826 2066 8 0.9 2.2 0.00 0.400 0.400النظامي SNUC النخبة للمقاوالت العامة 
 0.4 24000 1000 133 89.8 4.3 29.73 18.500 24.000النظامي SBPT بغداد العراق للنقل العام

 0.3 4872 6960 48 12.8 17.7 1.43 0.700 0.710الثاني SAEI االمين لالستثمارات العقارية
 25.8 5967 3900 1335 1541.4 1004.7 181.82 0.550 1.550الثاني SIGT نقل المنتجات النفطية والبضائع

   112906.6 38705.5 4329 4134.2 1834.5            المجموع 

 امس الرشكة
رمز 
 الرشكة

 السوق

سعر 
الاغالق 
 احلايل

سعر 
الاغالق 
نسـبة التغري  السابق

(%) 

الاسهم 
 املتداوةل

قمية التداول 
 الصفقات

 القمية السوقيةعدد اسهم الرشكة 
معدل 

 ادلوران 

 (مليون سهم  (دينار) (دينار) القطاع الصناعة 
(مليون
 دينار)

 (مليون دينار) (مليون سهم )

 16.6 11645 6469 1490 1745.9 1073.1 25.87 1.430 1.800النظامي IMAP المنصورللصناعات الدوائية
 0.9 6950 1000 69 64.2 8.9 4.04 6.680 6.950النظامي IMOS الخياطه الحديثه

 5.8 6000 500 110 81.1 28.8 20.00 10.000 12.000النظامي IITC العراقيه للسجاد والمفروشات
 0.5 2160 1080 11 11.3 5.8 0.00 2.000 2.000النظامي IBPM بغداد لصناعة مواد التغليف

 0.3 815733 177333 1690 2386.7 588.0 10.84 4.150 4.600النظامي IBSD بغداد للمشروبات الغازية 
 10.0 21045 17250 1295 2082.4 1716.8 1.67 1.200 1.220النظامي IIDP العراقية لصناعة وتسويق التمور

 5.2 39639 15188 1589 1999.1 792.6 21.96 2.140 2.610النظامي INCPالصناعات الكيمياوية والبالستيكية 
 10.2 9325.8 5940 1049 953.9 606.4 14.60 1.370 1.570النظامي IKLV الكندي النتاج اللقاحات البيطرية
 0.5 15500 5000 270 82.1 24.3 20.62 2.570 3.100النظامي IMIB الصناعات المعدنية والدراجات

 0.03 15136 1593 18 4.9 0.5 20.03- 11.880 9.500النظامي IRMC انتاج االلبسة الجاھزة
 1.2 8121.3 7590 162 102.9 94.2 296.30 0.270 1.070النظامي IICM العراقية لصناعات الكارتون
 19.8 12438 180 44 2435.4 35.6 10.56 62.500 69.100الثاني IMCI الصنائع  الكيمياوية العصرية

 1.3 850 1000 16 13.8 12.9 23.42- 1.110 0.850الثاني IKHC طريق الخازر  المواد االنشائية 
 0.4 2241 1660 16 8.2 6.5 3.57- 1.400 1.350الثاني IHFI صناعات االثاث المنزلي

   966784.8 241783.4 7829 11971.8 4994.5            المجموع 
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 امس الرشكة
رمز 
 الرشكة

 السوق

سعر 
الاغالق 
 احلايل

سعر 
الاغالق 
نسـبة التغري  السابق

(%) 

الاسهم 
 املتداوةل

قمية التداول 

 الصفقات

 القمية السوقيةعدد اسهم الرشكة 
معدل 

 ادلوران 

 (مليون سهم  (دينار) (دينار) ع الفنديق والسـيايح القطا
(مليون 
 دينار)

 (مليون دينار) (مليون سهم )

 0.2 39783 4470 98 81.7 9.2 11.25 8.000 8.900النظامي HPAL فندق فلسطين
 0.3 36715 3500 162 126.5 11.9 0.10- 10.500 10.490النظامي HISH فنادق عشتار 

 0.4 146000 2000 598 563.1 7.8 5.93- 77.600 73.000النظامي HBAY فندق بابل
 1.0 31720 3845 195 306.3 39.3 3.13 8.000 8.250النظامي HBAG فندق بغداد

 0.8 50338 6253 74 378.6 47.4 3.74 7.760 8.050النظامي HNTI الوطنيه لالستثمارات السياحيه
 0.6 1272 240 17 6.8 1.4 6.00 5.000 5.300النظامي HTVM المدينة السياحية في سد الموصل  

 0.5 7425 7500 95 29.2 34.1 26.92 0.780 0.990النظامي HKAR فنادق كربالء

  HMAN فندق المنصور  
 79.7 7.1 22.22 9.000 11.000النظامي

99 
2923 32155 0.2 

   345407.8 30731.1 1338 1572.0 158.4            المجموع 

 امس الرشكة
رمز 
 الرشكة

 السوق

سعر 
الاغالق 
 احلايل

سعر 
الاغالق 
نسـبة التغري  السابق

(%) 

الاسهم 
 املتداوةل

قمية التداول 

 الصفقات

 القمية السوقيةعدد اسهم الرشكة 
معدل 

 ادلوران 

 (مليون سهم  (دينار) (دينار) القطاع الزراعي 
(مليون 
 دينار)

 (مليون دينار) (مليون سهم )

 0.9 569 575 20 5.2 5.0 11.61- 1.120 0.990النظامي AAHP االھليه لالنتاج الزراعي     
 0.2 3450 300 20 7.6 0.7 20.29 9.560 11.500النظامي AMEF الشرق االوسط النتاج االسماك

 2.4 142506 16380 2244 3202.7 398.7 17.73 7.390 8.700النظامي AISP العراقية النتاج البذور
 0.5 23000 5000 221 119.1 25.6 0.00 4.600 4.600النظامي AIPM العراقيه النتاج وتسويق اللحوم

 0.3 5472 360 26 19.1 1.2 20.16 12.650 15.200النظامي AIRP العراقيه للمنتجات الزراعيه
   174997.25 22615 2531 3353.7 431.2            المجموع 

   133475.684802.4317349131587.1 12684218.7 المجموع الكلي 
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  2021التداول لغري العراقيني (رشاء )للفصل الاول من عام 

 امس الرشكة
  الاسهم املتداوةل
 (مليون سهم )

  القمية املتداوةل 
 (مليون دينار )

 الصفقات 

 19 13363.66938.3املرصف التجاري العرايق
 1056 13319.08090.1مرصف بغداد

 2 2.51.0املرصف العرايق الاساليم
 68 746.1162.0الرشق الاوسطمرصف 

 5 8.52.1مرصف الاستامثر العرايق
 106 956.6802.0املرصف الاهيل العرايق
 14 163.930.1مرصف اخلليج
 25 143.024.3مرصف املوصل
 1 0.30.3مرصف كوردسـتان
 7 8.32.5مرصف اشور
 83 311.9187.3مرصف املنصور
 31 297.541.5مرصف املتحد

 1 0.20.1مرصف ايالف الاساليم
 5 1.00.4مرصف أالئامتن العرايق
 3 156.0156.0مرصف الطيف الاساليم
 2 0.30.3دار السالم للتأمني

 5 3.010.1مدينة العاب الكرخ السـياحية
 159 94.6240.7املعمورة لالستامثرات العقارية
 6 4.97.7نقل املنتجات النفطية والبضائع
 50 52.085.7املنصور للصناعات ادلوائية

 6 2.013.8اخلياطة احلديثة
 2 0.10.8العراقية للسجاد واملفروشات
 95 53.7219.3بغداد للمرشوابت الغازية
 15 17.421.2العراقية لتصنيع المتور

 11 6.316.1الصناعات الكميياوية والبالستيكية
 5 5.08.0البيطريةالكندي النتاج اللقاحات

 8 10.010.6العراقية لصناعات الاكرتون
 11 1.011.5فنادق املنصور

 2 0.10.6العراقية النتاج البذور
 16 2.09.4العراقية النتاج وتسويق اللحوم
 408 167.71459.0اسـيا سـيل لالتصاالت
 1 0.30.7اخلامت لالتصاالت
 4 22.32.0اخلري لالستامثر املايل
 29920.818555.42232اجملموع اللكي
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  2021التداول لغري العراقيني (بيع )للفصل الاول من عام 

 امس الرشكة
  الاسهم املتداوةل
 (مليون سهم )

  القمية املتداوةل 
 (مليون دينار )

 الصفقات 

 13576.87030.761املرصف التجاري العرايق
 2913.92009.6165مرصف بغداد

 2 6.52.7املرصف العرايق الاساليم
 11 123.231.7مرصف الرشق الاوسط
 49 236.766.0مرصف الاستامثر العرايق
 8 103.514.5املرصف الاهيل العرايق
 22 411.882.9مرصف اخلليج
 2 5.55.6مرصف كوردسـتان
 4 6.12.3مرصف اشور
 74 309.6177.8مرصف املنصور

 1 0.00.0الاقلمي التجاريمرصف 
 3 0.40.2مرصف أالئامتن العرايق
 1 0.20.1اخلليج للتأمني

 62 27.871.4املعمورة لالستامثرات العقارية
 20 13.020.4نقل املنتجات النفطية والبضائع
 65 57.196.4املنصور للصناعات ادلوائية
 185 68.6262.2بغداد للمرشوابت الغازية
 30 36.042.6العراقية لتصنيع المتور

 50 27.071.6الصناعات الكميياوية والبالستيكية
 1 0.10.2الكندي لللقاحات البيطرية

 11 0.86.9فندق فلسطني
 112 2.3153.4فندق اببل 
 4 0.43.2فندق بغداد
 8 0.03.1فنادق عشـتار

 38 11.789.7اسـيا سـيل لالتصاالت
 5 10.525.2لالتصاالتاخلامت 

 17925.310224.6965اجملموع اللكي
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