


 ملدمة 

 حكومية مس خلةل . هيأ ةك  4007مس نة  47ال وراق املامية مبوجب املاهون رمق  هيأ ةثأ سست 

أ مه أ هدافها املسامهة يف حامية املخؼاملني يف اسواق راس املال من الاحذيال وامغش واخلداع من خالل اضدار 

 ابس مترار مبا يخوافق مع امخطور امؼاملي . وحتدير امخؼلاميت مبا خيدهما وامؼمل ػىل ثطوير وحتدير الاهظمة امركابية

ومخحليق امخمنية الاكذطادية املس خلرة واملس خدامة يف امؼراق ، من خالل ثلوية امبنية الاسدامثرية وجشجيع معلية 

حكوين رأ س املال مبا متارسه من منح امرتاخيص ومراكبة املشاركني يف أ سواق رأ س املال ، وامهدف أ ن ثدسم ابمشفافية 

ػىل رفع اموغي الاسدامثري مبس خوى ػام من  هيأ ةفطا  وامكفاةة وامؼدا ة بني املخؼاملني . وحتليلًا لذ ك ثؼمل ام وال  

 ثوغية وثنوير املسدمثرين يف ال وراق املامية بكيفية احلفاظ ػىل حلوكهم هبذا اجملال وحمنيهتا مضن أ سواق املال يف امؼراق.

ن ثنش يط امخداول يف ال سهم يؼخرب جح  ر امااوية ال سا ي يف ثطوير وحمنية غراق املس خلبل .ا 

نلفرتة من  4042من ػام  امثامرالاوراق املامية خالل  امفطل  هيأ ةوحرمجة لذ ك هضع بني أ يديمك ثلريرغن وشاط 

 ( . 30/9/4042ومغاية  2/4/4042)

 

 فيطل امهميص                                                                                   

 الاوراق املامية  هيأ ةرئيس 



 

 

تقرير عن نشاط هيأ ة الاوراق املالية  

 0202من عام  الثالثخالل الفصل 
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 الفصل خالل هيأة االوراق المالية  نشاط عن تقرير

 0202 عام من الثالث

 

 

 الاوزاق املاًَة اًـصاكِة َُب تحملة ؾن 

وحمتخؽ  2004( ًس ية 74الاوزاق املاًَة يه هجة زكاتَة مس خلةل مٌؼمة ًسوق زاش املال اوضب ث مبوحة اًلاهون زمق ) َُب ت

ة ،حصثحط جصئُس جمَس اًوسزاء ، ًخيؼمي وزكاتة اسواق زاش املال يف  ابالس خلالل املايل والاذازي واًضرعَة الاؾخحاًز

 اًـصاق .

  َِب تاذازت اً 

 ٌَ ( ًخىون من مخسة اؾضاء )مفوضني ( تضمهنم اًصئُس وانئحَ ، حىون مٌاظة  َِب تى )جمَس اً جمَس ٌسم َِب تٍىون 

اًصئُس وانئحَ يف هعاق ذوام اًاكمي )مذفصكني ( تُامن ٍىون ابيق  الاؾضاء ذوام حزيئ ) كري مذفصكني ( من روي اخلربت 

 والادذعاص .

  َِب تاجلِاث اخلاضـة ًصكاتة اً 

 اجلِاث اًخاًَة : ب تَِخيضؽ الرشاف وزكاتة اً 

 اسواق اوزاق املال .1

 اًرشاكث املسامهة املسزخة يف سوق اوزاق املال .2

 رشاكث اًوساظة املاًَة  .3
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 ٌَ  : َِب تاًَِلك اًخيؼميي 
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  َِب تموػفي اً 

 ( موػف وموػفة  ًخوسؾون من حِر اجلًس واًضِاذت ؿىل اًضلك اًخايل :87) َِب تاً  موػفي ؿسذتَف 

 اجملموع اانج رهوز املس خوى اًخـَميي

 5 1 4 ماحس خري

 54 26 28 جلكوزًوش

 1 1 ػػػػػػ ذتَوم ؿايل 

 3 1 2 ذتَوم 

 24 6 18 ما ذون ادلتَوم 

 87 35 52 اجملموع 

 

%( من اًـامَني يف 69.3هالحغ مما س حق ان محةل اًضِاذاث )  ماحس خري وذتَوم ؿايل  وجلكوزًوش( ٌضلكون ما وسخذَ ) 

%( 27.3%( ، اما ابًًس حة اىل اًـامَني مبا ذون ادلتَوم ) 3.4ما وسخذَ ) ادلتَوم، يف حني ثحَف وس حة محةل صِاذت  َِب تاً 

ة واًلاهوهَة ، وجسـى اً ادلوًلذرص ثواخسمه يف  ا ابحصاة اًىفاءاث وثـٍزز اؿساذ محةل د مس  َِب تارصت الاذاًز دلاًل ًصفس هواذُز

 اًضِاذاث اًـََا .

خوسع   اخملخَفة وفلًا ملا ًًل : َِب تاًـامَون ؿىل ذوارص واكسام اً ًو

 ما ذون ادلتَوم  ذتَوم جلكوزًوش ذتَوم ؿايل ماحس خري 

     1 َِب تزئُس اً 

     1 َِب تانئة زئُس اً 

   5   َِب تمىذة زئُس اً 

مىذة انئة زئُس 

 َِب تاً 

  1  1 

 1  2 1  اًخسكِق ادلاذًل

   7   اًصكاتة واًخفذُش

الافعاخ املايل 

 واحلومكة 

  6   

   2  1 هؼم الاسواق 
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   6   هؼم املـَوماث

اًخرعَط 

 وادلزاساث

1  3   

مسٍصادلارصت 

ة واًلاهوهَة  الاذاًز

  1   

 1  3  1 اًلسم اًلاهوين

 1  5   اًلسم املايل

كسم املوازذ 

 اًخرشًة

  5  2 

كسم الاذازت   

 صـحة الاذازتو 

 والازصفة

  4 1 3 

صـحة اًخعازحي 

 الامٌَة

  2 1 1 

صـحة اخلسماث 

 واخملزن

  2 1 3 

 11     صـحة الاًَاث

 

خوسع اًـامَون حسة اؾٌلزمه اكاليت   :ًو

 اًًس حة  اجملموع  الاانج اذلهوز اًـمص

20-30 7 3 10 11.5 

31-40 21 18 39 44.8 

41-50 19 7 26 29.9 

51-60 5 7 12 13.8 

 

ة )ًمن اجلسول اؿالٍ  %( من ٍلوع .44( حِر صلك وس حة )40-31الحغ ان متصنز املوػفني اكن مضن اًفئة اًـمًص

 املوػفني اًلكي .
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  َِب تكصازاث جمَس اً 

واجلِاث اًيت جرشف ؿىل معَِا   َِب تمت مٌاكضة  املواضَؽ املخـَلة تـمي اً ، جملَس اًَِب ت  احامتؿني مت ذالل ُشا اًفعي ؾلس

 اكاليت : الاحامتؿاثواكهت 

 واكهت اًلصازاث اكاليت : 11/8/2021احامتع تخازخي  .ب   

 

 املاذت املسزخة اًرشاكث السِم اًخساول واؿاذت اًلاف مواؾَس( 2) زمق ثـَاميث اىل اسدٌاذاً  اًَِب ت جمَس كصز -1

  اتزخي من ًوم( 60) ملست اضافِة همةل ومٌحِم اًس َاحِة اًىصد اًـاة مسًية رشنة ظَة ؿىل املوافلة ،( 6)

  و اًزايذت من املخحللة الاسِم اذزاح احصاءاث النٌلل  6/7/2021 يف 13/28 املصمق جىذاتيا احملسذت املست اىهتاء

 . اًلصاز تدٌفِش الاسواق هؼم ذارصت حلكَف

 ؾوذت اىل اذى مما الازابخ ثوسًؽ فلصت من ذايل اًـامة اًَِب ت احامتع حمرض املسامهة اًرشاكث احسى ثلسمي -2

 جضىِي اًَِب ت جمَس كصز ، 16/7/2013 تخازخي( 13/33) املصمق اًَِب ت جمَس ًلصاز ذالفاً  اًخساول اىل اًرشنة

 . ركل خبعوص حتلِلِة جلية

ة والاذوًة اٌَلاحاث الهخاح اًىٌسي رشنة ظَة ؿىل املوافلة اًَِب ت جمَس كصز -3  اًس ية مست اًرشنة مبيح اًحَعًص

 املؤسساثَة واحلومكة الافعاخ ذارصت وحلكَف 18/1/2021 يف 13/1 زمق اًَِب ت جمَس تلصاز اًوازذت الاضافِة

  اًلصاز تدٌفِش

 ( : ة -6) املاذت املسزخة اًرشاكث افعاخ( 8) زمق ثـَاميث اىل اسدٌاذاً   اًَِب ت جمَس كصز -4

 ٌَفعي الافعاخ مبخعَحاث اًفاهئا ًـسم املاًَة ًالوزاق اًـصاق سوق يف  اًرشاكث تـغ اسِم ثساول اًلاف

س خثىن 2021 ًس ية الاول  الاساليم اًـعاء ،مرصف ٌَخامني ،الاََُة ٌَخامني امحلصاء) اًخاًَة اًرشاكث  ٌو

 اًلصاز تدٌفِش الافعاخ ذارصت وحلكَف 2021 ًس ية الاول اًفعي تَاانث ًخلسميِم وركل(  امليعوز وفٌاذق

 املاذت( 2) زمق ثـَاميث اىل واسدٌاذاً  ٌَخامني امحلصاء ًرشنة اًزايذت اسِم اذزاح موضوع حول اًَِب ت جمَس كصز -5

ا  ماًَة قصامة وفصض اًرشنة مـاكدة ، املسزخة اًرشاكث السِم اًخساول واؿاذت اًلاف مواؾَس(  7)  ملساُز
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 ان اًرشنة وؿىل اؿالٍ اًخـَاميث من(  6) املاذت  خملاًفهتم ذًياز اًف ومخسٌلئة مََون ذًياز( 1.500.000)

 اًىذاة ظسوز اتزخي من معي  اس حوؿني مست وذالل اًَِب ت يف املايل اًلسم اىل املشهوز املحَف تدسسًس ثَزتم

 ؿىل املوافلة و  اًلصامة مدَف الس خحعال اًالسمة اًلاهوهَة الاحصاءاث ابختار اًلاهوين اًلسم ٍلكف وخبالفَ

 املخحللة الاسِم اذزاح احصاءاث النٌلل 24/6/2021 يف نخاهبم اتزخي من صٍِصن مست ابهماهلم اًرشنة ظَة

 .اًلصاز تدٌفِش الاسواق هؼم ذارصت وحلكَف اًزايذت من

 سوق يف واٍمتوًي ًالسدامثز الاساليم الاهعازي مرصف اسِم اذزاح ظَة موضوع حول اًَِب ت جمَس كصز -6

 سوق يف الاذزاح ومذعَحاث رشوط( 15)و( 6) زمق اًَِب ت ثـَاميث الحاكم واسدٌاذاً  ، املاًَة ًالوزاق اًـصاق

 سوق يف واٍمتوًي ًالسدامثز الاساليم الاهعازي مرصف اسِم اذزاح ظَة ؿىل املوافلة املاًَة الاوزاق

 ، 2021 ًس ية اًثاين ٌَفعي اًفعََة املاًَة اًحَاانث ثلسمي ثرشط  اًثاين اًسوق/  املاًَة ًالوزاق   اًـصاق

 اًلصاز تدٌفِش الاسواق هؼم ذارصت حلكَف

 : واكهت اًلصازاث اكاليت 9/2021 /8احامتع تخازخي  .ة 

 

/ 4) املاذت مؽ واوسجاماً  اًعىوك وجسعري اًيلسي الاًساع مدَف تخـسًي اًسوق حمافؼي جمَس ملرتخ مٌاكضة   .1

 ؿىل املوافلة اًَِب ت جمَس كصز ، اًَِب ت ؾن اًعاذٍز املاًَة ابالوزاق ٌَمخـامَني اًواحدة اًـياًة ضواتط من( زاتـاً 

 :  ًًل ونٌل املاًَة ًالوزاق اًـصاق سوق حمافؼي جمَس ملرتخ

 مسدمثص ًلك اًواحست ٌَجَسة ذًياز مََون( 15) ًلاًة الاؿىل احلس ًَعحح اًيلسي الاًساع مدَف ثـسًي .ب   

 . ذًياز مََون( 10) من تسالً 

  اًواحست ٌَجَسة اًواحس ٌَمسدمثص مََون( 15) اىل مََون( 5) من ٌَدسعري اخلاضـة اًعىوك مداًف زفؽ .ة 

 من اتخساءاً  َساجمل ؿىل ؾصضَ واًخفذُش اًصكاتة ذارصت ثخوىل ان ؿىل س يوايً  اؿالٍ املحاًف مبلساز اًيؼص ًـاذ -

 2022 معَؽ

  اًلصاز تًرش املـَوماث هؼم ذارصت حلكَف -
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 واهخؼاز اًَِب ت ؾن اًعاذزت ٌَضواتط اًوساظة رشاكث احسى خماًفة خبعوص واًخفذُش اًصكاتة ذارصت مشهصت مٌاكضة .2

 ضواتط خماًفة من اًرشنة اؾفاء ؿىل املوافلة اجملَس كصز ، اًيلسي الاًساع ضواتط تخـسًي اًَِب ت جمَس موافلة

 . اًلصاز تدٌفِش واًخفذُش اًصكاتة ذارصت وحلكَف اًضواتط ثكل ًخـسًي وركل اًيلسي الاًساع

 زمق ثـَاميث من اس خثٌاهئم واملخضمن اًوساظة رشاكث احس ظَة خبعوص واًخفذُش اًصكاتة ذارصت مشهصت مٌاكضة .3

 مسٍص ًخـَني اضافِني صٍِصن ومٌحِم املفوض املسٍص وفات ثسخة ساذساً ( 3) املاذت 2015 ًس ية احملسزة( 5)

 يف نخاهبم اتزخي من اؾخحازاً  اضافِني صٍِصن اًرشنة مٌح ؿىل املوافلة اًَِب ت جمَس كصز  ، ٌَرشنة مفوض

  اًلصاز تدٌفِش واًخفذُش اًصكاتة ذارصت وحلكَف ، 16/8/2021

 2020 ًس ية املاًَة اًحَاانث ثلسمي متسًس ظَة خبعوص املؤسساثَة واحلومكة الافعاخ ذارصت مشهصت مٌاكضة .4

 مست ومٌحِم نياًرشنخ ظَة ؿىل املوافلة اًَِب ت جمَس كصز ، اًس َاحِة ًالسدامثزاث واًوظيَة تلساذ فٌسق ًرشنيت

 وحلكَف املرشوؿة املـشزت ًخلسهيم وركل 18/1/2021 يف 13/1 زمق اًَِب ت جمَس تلصاز اًوازذت الاضافِة اًس ية

 . اًلصاز تدٌفِش املؤسساثَة واحلىومة الافعاخ ذارصت

 مىذة زئُس اًَِب ت 

  س اًوازذ ) ادلاذًل و اخلازيج ( وؾصضِا ؿىل اًس َس زئُس اًَِب ت ًخحوًهل اىل ًـمي ؿىل اًخًس َق وثيؼمي اًرًب

 ذوارص اًَِب ت املـيَة الختار اًالسم .

 اذََة اخلاظة مبىذة زئُس اًَِب تاًىذة اًعاذزت واًوازذ ) اًرسي ( ، ابالضافة اىل املشهصاث ادل ازصفة. 

 ثيؼمي وثًس َق امللاتالث واحامتؿاث زئُس اًَِب ت 

 مىذة انئة زئُس اًَِب ت 

س اًوازذ من ذوارص اًَِب ت وؾصضَ ؿىل اًس َس انئة زئُس اًَِب ت واؿاذثَ اىل ادلوارص تـس اختار  ًـمي ؿىل ثًس َق وثيؼمي اًرًب

 اًالسم ثضاهَ .
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َة   اًـالكاث ادلًو

يف اظاز س َاسة اًخواظي واًخعوز اًفين مؽ امليؼٌلث اًـصتَة وادلوًَة املخرععة ابالسواق املاًَة اكهت 

 اكاليت : َِب تمضازاكث اً 

 :ث اًـصتَة َِئااحتاذ اً  .1

 : س اًىرتوين ًخضمن املضازنة يف ذوزاث اون الٍن واكهت ادلوزاث اكاليت  اس خالم جًص

 الاجتاُاث واًخعوزاث ادلوًَة يف اسواق زاش املال  .ب   

 ( Equities marketsاسواق الاسِم ) .ب 

  س من احتاذ اًَِئاث اًـصتَة )مسح حول ثيفِش مداذزاث واُساف اخلعة الاسرتاثَجَة تـيوان اس خالم جًص

 . الحتاذ َُئاث الاوزاق املاًَة اًـصتَة (

 ظيسوق اًيلس اًـصيب .0

  الاوضعة اخملععة من ظصف اًحيوك واملؤسساث املاًَة واملرصفِة اًـصتَة الحِاء )اس خخِان حول اس خالم

يا اًـصتَة ( 2022اًَوم اًـصيب ٌَضمول املايل ًـام   يف ذًو

َة )الاايسىو( .3  اًَِئاث اوزاق املاًَة ادلًو

  َة ٌَخحضري ًخوكِؽ مشهصت اًخفامه مـِم .مت  حصمجة اس خفسازاث امليؼمة ادلًو

 

 صـحة اًـالكاث واالثعال احلىويم 

 اكاليت : َِب تاكهت ملاتالث وفـاًَاث اً 

 َِب تملاتالث زئُس اً  .1

الاظالع ؿىل الاس ئةل اًيت س خىون حفوى اٌَلاء مث ؾصضِا ؿىل اًس َس زئُس  و ًمت ثلعَة ملاتالث زئُس اًَِات

 وتـس اًًرش اذش اًصاتط وؾصضَ يف موكؽ اًَِات واكهت اكاليت : ت اًَِا

ست اًعحاخ )   (  كٌات اس َا ، حًص
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من ؿام  اًثاًراكامة مؤمتص حصفي حول اسذُاز سوق اًـصاق ًالوزاق املاًَة ٌَفعي  16/9/2021مت تخازخي  .2

2021. 

 

 ت :َب  وظفحة اًفُس توك اًخاتـة ٌَِ  اًَِب تمت ورش املواضَؽ اًخاًَة ؿىل موكؽ  .3

  2021اسذُاز سوق اًـصاق ًالوزاق املاًَة ٌَفعي الاول من ؿام 

  يف اجملَس الاكذعاذي اًَِب تاحامتع مـايل اًس َس زئُس ورش 

  ، ابالضافة اىل ثعوٍص وورش محةل َُات الاوزاق ورش مَعلاث ًخوؾَة املوػفني ٌَخَلِح ضس خاحئة هصوان

 املاًَة حلر املوػفني ٌَخَلِح ضس فاٍصوش هصوان .

  ة ًخب سُس ذوةل اًـصاق 23/8تخازخي  / ورش اذلهصى املئًو

 . ورش اس متصاز ثعسز سوق اًـصاق ًالوزاق املاًَة الذاء اًحوزظاث اًـصتَة يف ظيسوق اًيلس اًـصيب 

  الاول جملَس امٌاء مـِس املسكلني ادلاذََني . اًَِب تئُس ورش احامتع مـايل اًس َس ز 

 كسم صاكوي املسامهني

ًلوم حبٌلًة حلوق املسدمثٍصن وحصس َخ اسس اًخـامي اًسَمي ًصفؽ مس خوى الاسدامثز يف الاسواق املاًَة 

 : 2021من ؿام  اًثاًر، واذانٍ اًضاكوي اًيت كسمت ٌََِب ت ذالل اًفعي 

 مالحؼاث ثيفِش اًضىوى   ثفاظَي اًضىوى اتزخي اًضىوى  هجة صىوى  امس اًرشنة 

رشنة الامني 

ة   ًالسدامثزاث اًـلاًز

صىوى 

مسامهي 

الامني 

ًالسدامثزاث 

ة  اًـلاًز

12/07/2021 

اؿرتاض مسامهي اًرشنة 

ؿىل ثوسًؽ املاكفب ث ؿىل 

الاؾضاء تسون اذزاهجا يف 

 مهناح الاحامتع 

مت خماظحة ذارصت مسجي 

 اًرشاكث
 ابهخؼاز وزوذ الاخاتة
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املـموزت ًالسدامثزاث 

ة  اًـلاًز

مسامهي 

املـموزت 

ة  اًـلاًز

10/8/2021 

اؿرتاض مسامهي  .1

اًرشنة ؿىل 

ثوسًؽ املاكفاث 

ؿىل الاؾضاء 

تسون اذزاهجا يف 

 مهناح الاحامتع

اؿرتاض  .2

مسامهني ًـسم 

ثعحَق اًخعوًت 

اًرتامكي 

والاؾامتذ ؿىل 

 اًيؼام اًلسمي

مت خماظحة  -1

ذارصت جسجَي 

اًرشاكث 

حول خماًفة 

اًرشنة 

وابهخؼاز اًصذ 

 من املسجي 

مت حتسًس  -2

ملاتةل 

ملسامهني 

املض خىني مؽ 

اًس َس زئُس 

اًَِات ومل ًمت 

 حضوزمه 

ؾصضت ؿىل  -1

اًس َس انئة 

  اًَِب تزئُس 

احَِت  -2

اًضىوى اىل 

ذارصت هؼم 

 الاسواق 

رشنة املوظي ملسن 

 الاًـاة

مسامهي 

موظي ملسن 

 الاًـاة

23/8/2021 

اؿرتاض مسامهي اًرشنة 

ؿىل ثوسًؽ املاكفاث ؿىل 

الاؾضاء تسون اذزاهجا يف 

 مهناح الاحامتع

مت خماظحة ادلوارص املـيَة 

ًحَان زارهيم ابهخؼاز اًصذ 

 ًالخاتة ؿىل اًضىوى

ؾصضت ؿىل مسٍص 

/  اًَِب تمىذة زئُس 

صـحة حٌلًة املسدمثٍصن 

 ًحَان زاي ادلوارص املـيَة 

مرصف اًـصايق 

 الاساليم  

مسامهي  

مرصف 

اًـصايق 

 الاساليم  

2/9/2021 

اؿرتاض مسامهي مرصف 

الاساليم اًـصايق ؿىل 

 ماكن اهـلاذ الاحامتع 

مت خماظحة ذارصت  

جسجَي اًرشاكث حول 

خماًفة اًرشنة وابهخؼاز 

 اًصذ من مسجي 

ؾصضت ؿىل اًس َس 

ئة زئُس اًَِب ت ان

احَِت اىل مىذة و 

اًَِب ت صـحة حٌلًة زئُس 

 املسدمثٍصن

مرصف اخلََج 

 اًخجازي

مسامهي 

مرصف 

اخلََج 

 اًخجازي

2/9/2021 

اؿرتاض مسامهي مرصف 

اخلََج اًخجازي ؿىل ماكن 

 اهـلاذ الاحامتع 

مت خماظحة ذارصت  

جسجَي اًرشاكث حول 

خماًفة اًرشنة وابهخؼاز 

 اًصذ من مسجي 

ؾصضت ؿىل اًس َس  

انئة زئُس اًَِب ت 

احَِت اىل مىذة و 

زئُس اًَِب ت صـحة حٌلًة 

 املسدمثٍصن
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مرصف اًلصظاش 

الاساليم  ومرصف 

 ازتَي 

مسامهي  

مرصف 

اًلصظاش 

الاساليم  

ومرصف 

 ازتَي 

29/9/2021 
ؿسم اظساز صِاذت مَىِة 

 ًحـغ املسامهني

مت خماظحة ذارصت اًصكاتة 

واًخفذُش ًخسكِق 

الاسٌلء والاحصاءاث 

 كِس اًخيفِش

ؾصضت ؿىل اًس َس  

ئة زئُس اًَِب ت ان

احَِت اىل مىذة و 

زئُس اًَِب ت صـحة حٌلًة 

 املسدمثٍصن

 

 اًخعازحي الامٌَة 

 ) ًيؼم ذدول ودصوح املوػفني )الاخاست اًزمٌَة ، اًواحداث 

  اًخًس َق مؽ كوت حٌلًة املًضب ث ًخامني كوت محلاًة اًَِب ت 

  والارشاف ؿَََحتسًر جسي دفص ادلفاع املسين ومذاتـة 

 

 ذارصت الافعاخ واحلومكة املؤسساثَة

ثـس ذارصت الافعاخ واحلومكة املؤسساثَة ادلؿامة الاساس َة يف اػِاز حلِلة اًوضؽ املايل ٌَرشاكث املسزخة يف 

حِر جساؿس يف زفؽ مس خوى اًضفافِة من ذالل ثوفري وااتحة وثوظَي مجَؽ املـَوماث اًيت هتم املسدمثٍصن اًسوق 

  :املياسة وفامي ًًل مَرط ؾن اؾٌلًِا الاسدامثزي وثـٍزز زلة املخـامَني ابختار اًلصاز يف الاوزاق املاًَة 
 

 31/12/2021 يف امليهتَة ٌَس ية املاًَة اًحَاانث ثلسمي فرتت متسًس ؿىل اًَِب ت جمَس موافلة حعَت .ب   

 مست اًرشنة ومٌح، اًوظيَة ًالسدامثزاث اًس َاحِة ، فٌسق تلساذ (  اٌَلاحاث الهخاح اًىٌسيَرشاكث )ٌ 

 . 18/1/2021 يف 3/1 املصمق اًَِب ت تلصاز اًوازذت الاضافِة س ية

 فٌسق ، ؾض خاز فٌاذق ، وادلزاخاث املـسهَة ٌَعياؿاث اًوظيَة)  اًرشاكث ظَة ؿىل املوافلة حعَت .ة 

ة اًعياؿاث ، اًعياؾَة ،اًِالل الاوضائَة اًفَوخة ، امليعوز فٌاذق ، ابتي فٌسق ، اًسسٍص  ، اًىميَاًو

 املاًَة اًحَاانث ثلسمي فرتت ٍمتسًس( اٍمتوز ، اجلاُزت الاًخسة اهخاح ، اًِيسس َة ،الاؾٌلل فَسعني فٌسق

 يف 3/1 املصمق اًَِب ت تلصاز اًوازذت الاضافِة املست مٌح ثلصز حِر 31/12/2020 يف امليهتَة ٌَس ية

18/1/2021 . 
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ٌَرشاكث املسامهة املسزخة مجَؽ الافعاحاث واًحَاانث املاًَة ورش  مت ًخـاون مؽ ذارصت هؼم املـَوماث ًاب .ح 

 الاًىرتوين . َِب تؿىل موكؽ اً 

 

لسميِا ًـسم ثاًخساول ؿىل اسِم اًرشاكث الًلاف ثوحَِ نخاة اىل جمَس حمافؼي سوق اًـصاق   مت .ذ 

 احلساابث اخلخامِة واكاليت :

 احلساابث اخلخامِة اتزخي الاًلاف امس  اًرشنة

 25/8/2021 اخلري ًالسدامثز املايل
ؿسم ثلسمي اًحَاانث املاًَة ٌَفعي الاول ًس ية 

2021 

 25/8/2021 ذاز اًسالم ٌَخامني
الاول ًس ية ؿسم ثلسمي اًحَاانث املاًَة ٌَفعي 

2021 

اًـصاكِة ًيلي امليخجاث 

 اًيفعَة
 2020ؿسم ثلسمي الافعاخ اًس يوي  ًس ية  14/9/2021

 2020ؿسم ثلسمي الافعاخ اًس يوي  ًس ية  14/9/2021 مرصف ابتي

مرصف اًصاحج 

 الاساليم
 2020ؿسم ثلسمي الافعاخ اًس يوي  ًس ية  14/9/2021

 

رشنة اًخساول ؿىل اسِم ًفذح    2/9/2021تخازخي ثوحَِ نخاة اىل جمَس حمافؼي سوق اًـصاق  مت ه. 

 . 2021وركل الًفاهئا مبخعَحاث الافعاخ وثلسمي اًحَاانث املاًَة ٌَفعي الاول ًس ية ذاز اًسالم ٌَخامني 

 الافعاحاث املاًَة 

لوم ذارصت الافعاخ املايل تسزاس هتا ثثلوم اًرشاكث املسامهة تخلسمي اًحَاانث املاًَة اًفعََة واحلساابث اخلخامِة  وابًخايل 

 ِا ومـاجلهتا واكاليت :َ وحتََ 

 الافعاخ اًفعًل ٌَرشاكث املسامهة -1

 واكاليت : 2021من ؿام  اًثاًراًرشاكث اًيت كسمت اًحَاانث املاًَة ذالل اًفعي 
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 امس اًرشنة اًحَاانث املاًَة امللسمة اًضِص

 متوس

مرصف ازتَي ، اخلامت ، مرصف  2021اًفعي الاول ًـام 

اًعَف ،الاََُة ٌَخامني ، 

مرصف املرشق اًـصيب ، 

 الاََُة ًالهخاح اًززاؾي

 2021اًفعي اًثاين 

 ، اًخلََف مواذ ًعياؿة تلساذ

ة ٌَمرشوابث تلساذ  ، اًلاًس

 اخلَاظة ، الاًـاة ملسن املوظي

 ، اًىصد اًـاة مسًية ، احلسًثة

 الامني ، واملفصوصاث اًسجاذ

 الامني ، املايل ًالسدامثز

 ، ابتي فٌسق ، اًـلازي ًالسدامثز

 اًـصايق املرصف ، املـموزت

ق ، الاساليم  اخلاسز ظًص

 ، اًضٌلل مرصف ، ،اًيرحة

 مرصف ، الاكَمي مرصف

 ، الاوضائَة اًفَوخة ، املوظي

 ، اًصاحج مرصف ، تلساذ مرصف

 اًلصظاش مرصف ، اًـامل مرصف

 مرصف ، حهيان مرصف ،

 ،مرصف اًسسٍص فٌسق ، سومص

 ، الاحتاذ مرصف ، اًالف

 اٍهنٍصن تني ، اًلاتغ مرصف

 اخلََج مرصف ، ًالسدامثزاث

 اة

فٌاذق فَسعني ، امحلصاء ٌَخامني   2021اًفعي الاول / 

 ، ذاز اًسالم ٌَخامني

الاََُة ٌَخب مني ،اًىٌسي الهخاح  2021اًفعي اًثاين 

اٌَلاحاث ،مرصف 

ة  اًعَف،اًعيائؽ اًىميَاًو

اًـرصًة ،تلساذ اًـصاق ٌَيلي 

اًـام ،اًزوزاء ًالسدامثز املايل، 
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مرصف االئامتن ،مرصف ؿرب 

اًـصاق ،املرصف الاًُل 

،اًوظيَة ٌَعياؿاث 

املـسهَة،اًـصاكِة ًدسوًق 

،مرصف  امليخجاث اًززاؾَة

اًخمنَة ،مرصف اًرشق الا 

وسط، مرصف ابتي ،اتساع 

اًرشق الاوسط،املسًية 

اًس َاحِة يف سس املوظي 

،مرصف اًثلة، فٌسق تلساذ 

،فٌسق فَسعني ،مرصف 

امليعوز ، مرصف ادلويل ،اًوئام 

ًالسدامثز املايل ،مرصف 

اًـصتَة،مرصف اجليوة 

،اًعياؿاث اًحالسدِىِة ، 

اًس َاحِة اًوظيَة ًالسدامثزاث 

،اهخاح الاًخسة اجلاُزت ،مرصف 

ذخةل واًفصاث ،اًـصاكِة ًالؾٌلل 

اًِيسس َة ،مرصف اس َا اًـصاق 

حاش  ،امليعوز ادلوائَة ، اًًص

،فٌاذق امليعوز ، اًِالل 

 اًعياؾَة    

 2021/  اًثايناًفعي  اًَول

مرصف اصوز ادلويل ، مرصف 

هوز اًـصاق ، املرصف اًخجازي ، 

اخلامت ًالثعاالث ، اس َا س َي ، 

مرصف الاكذعاذ ، مرصف 

الاسدامثز ، مرصف هصذس خان 

،الامني ٌَخامني ، مرصف اًـعاء 

، املرصف اًوظين الاساليم ، 

 فٌاذق هصتالء
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 احلساابث اخلخامِة -2

 2021من ؿام  اًثاًراًرشاكث اًيت كسمت حساابهتا اخلخامِة ذالل اًفعي 

 2020ًـام  اًرشاكث اًيت كسمت حساابهتا اخلخامِة .ب   

 امس اًرشنة اًضِص

 متوس

الاََُة ًالهخاح اًززاؾي ، مرصف هصذس خان ، مرصف اًـامل ،مرصف 

الاكَمي، اًـصاكِة الهخاح وجسوًق اٌَحوم ،مرصف حهيان ، مرصف اًخمنَة ، 

 مرصف اًـعاء، فٌسق فَسعني 

 اة
الاََُة ٌَخامني ، مرصف وظين اساليم ، ذاز اًسالم ٌَخامني ، مسًية 

 اًـاة اًىصد ، اخلامت ًالثعاالث 

 اًَول
ابتي،  فٌسقمرصف اصوز، مرصف اًرشق الاوسط، مرصف ازتَي ،

 اًرشق اوسط اسٌلك

 اًرشاكث اًيت كسمت حساابهتا اخلخامِة ًالؾوام اًساتلة .ة 

 هوع اًحَاانث امس اًرشنة اًضِص

 ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػ متوس

 اة
 اًفَوخة الهخاح املواذ الاوضائَة 

 مرصف ابتي

2017 

2019 

 ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػ اًَول

 

 اًلصاماث اًيت مت اس خحعاًِا من اًرشاكث املسزخة هدِجة ؿسم ثلسمي اًحَاانث اًفعََة واحلساابث اخلخامِة :  -3

 اًلصاماث اًضِص

 2350000 متوس

 6200000 اة

 3700000 اًَول

 12250000 اجملموع 
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 خسول ًحني اؿساذ اًرشاكث املخساوةل واملخوكفة ملسم حسة اًلعاؿاث : -4

 اًلعاع ث
احٌليل ؿسذ 

 اًرشاكث
 ؿسذ اًرشاكث املخساوةل

ؿسذ اًرشاكث 

 املخوكفة

 7 35 42 املعازف 1

 ػػػػػػػ 5 5 اًخامني 2

 2 4 6 الاسدامثز 3

 3 7 10 اخلسيم 4

 7 14 21 اًعياؾي 5

 2 8 10 اًس َايح واًفٌسيق 6

 2 5 7 اًززاؾي 7

 ػػػػػ 2 2 االثعاالث 8

 23 80 103 اجملموع

 

 خعَحاث الافعاخ املايل: اًزتاهما مب ًـسم  اًثاينهناًة اًفعي  ًلاًة ثساول اسِمِا اًرشاكث اًيت اس متص اًلاف -5

 

 جسَسي 
 اًسخة  امس اًرشنة 

 الاظحاغ احلسًثة  1
-2017-2016والافعاخ اًفعًل ًالؾوام  2019-2018-2017-2016-2015ؿسم ثلسمي الافعاخ اًس يوي ًالؾوام 

 2021واًفعي الاول  2018-2019-2020

 2021واًفعي الاول  2020والافعاخ اًفعًل ًس ية  2019-2018ؿسم ثلسمي الافعاخ اًس يوي ًـايم  اًحاثم ًالسدامثزاث املاًَة  2

 اًحاذًة ٌَيلي اًـام  3
واًفعي  2020-2019-2018والافعاخ اًفعًل ًالؾوام  2019-2018-2017ؿسم ثلسمي الافعاخ اًس يوي ًالؾوام 

 2021الاول 

 اًعياؿاث الاًىرتوهَة  4
واًفعي  2020-2019-2018والافعاخ اًفعًل ًالؾوام  2019-2018-2017ؿسم ثلسمي الافعاخ اًس يوي ًالؾوام 

 2021الاول 

 اًعياؿاث اخلفِفة  5
واس متصاز الاًلاف ًـسم ثلسمي الافعاخ اًس يوي ًـايم  2016ؿسم ثلسمي الافعاخ اًفعًل ٌَفعي اًثاين واًثاًر ًـام 

 2021واًفعي الاول  2020-2019-2018-2017والافعاخ اًفعًل ًالؾوام  2018-2019

  2019ؿسم ثلسمي الافعاخ اًس يوي ًـايم  اًـصاكِة ًالؾٌلل اًِيسس َة  6

 2021واًفعي الاول  2020اًفعًل ٌَفعي اًثاين واًثاًر ًـام ؿسم ثلسمي الافعاخ  اًـصاكِة ٌَيلي اًربي  7

8 
اًفَوخة الهخاح املواذ 

 الاوضائََ 
  2019-2018ؿسم ثلسمي الافعاخ اًس يوي ًالؾوام 
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  2019ؿسم ثلسمي الافعاخ اًس يوي ًـام  اًِالل اًعياؾَة  9

10 
ظياؿة املواذ الاوضائََ 

 احلسًثة 

-2016-2015-2014واس متصاز الاًلاف ًـسم ثلسمي الافعاخ اًس يوي ًالؾوام  2015ؿسم ثلسمي الافعاخ اًس يوي ًـام 

 2021واًفعي الاول  2020-2019-2018-2017-2016والافعاخ اًفعًل ًالؾوام  2017-2018-2019

 2021واًفعي الاول  2020- 2019والافعاخ اًفعًل   2019ؿسم ثلسمي الافعاخ اًس يوي ًس ية  فٌسق اصوز  11

  2019ؿسم ثلسمي الافعاخ اًس يوي ًس ية  فٌسق اًسسٍص  12

 2020- 2019ؿسم ثلسمي الافعاخ اًس يوي ًـام  مرصف الاحتاذ  13

 2020- 2019  ًالؾوامسم ثلسمي الافعاخ اًس يوي ؿ مرصف الاكذعاذ  14

 2020- 2019ؿسم ثلسمي الافعاخ اًس يوي ًس ية  مرصف اًضٌلل  15

 مرصف ذاز اًسالم  16
 2019-2018-2017-2016املرصف حتت وظاًة اًحيم املصنزي ،واس متصاز الاًلاف ًـسم ثلسمي الافعاخ اًس يوي ًالؾوام 

 2021واًفعي الاول  2020-2019ًـام والافعاخ اًفعًل  -2018والافعاخ اًفعًل ٌَفعي اًثاًر 

 املرصف حتت وظاًة اًحيم املصنزي  مرصف ذخةل واًفصاث  17

 2021واًفعي الاول  2020و اًفعي اًثاًر ًـام  2019-2018ؿسم ثلسمي الافعاخ اًس يوي ًـايم  احلسًثة ًالهخاح احلَواين  18

 2021الافعاخ اًفعًل الاول و 2020ًـام ؿسم ثلسمي الافعاخ اًس يوي  اخلري ًالسدامثز املايل 19

 2020ؿسم ثلسمي الافعاخ اًس يوي ًـام  اًحشوز اًـصاكِة  20

 2020ؿسم ثلسمي الافعاخ اًس يوي ًـام  مرصف ابتي 21

 2020ؿسم ثلسمي الافعاخ اًس يوي ًـام  مرصف اًصاحج الاساليم 22

 2020ؿسم ثلسمي الافعاخ اًس يوي ًـام  مٌخجاث اًيفعَة 23
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 هؼم الاسواق ذارصت 

واخلاظة تدٌؼمي اذزاح واًلاف ثساول وصعة اًرشاكث  اًَِب تثلوم مبخاتـة ثيفِش اًلاهون واًخـَاميث اًعاذزت ؾن 

 املسامهة اخملاًفة واس خالم وثسكِق اًواكالث والاانابث ٌَرشاكث اكفة  وفامي ًًل مَرط ؾن اؾٌلًِا : 

ي يف سوق اًـصاق ًالوزاق املاًَة الاهعاز ؿىل اذزاح اسِم رشنة مرصف  َِب تحعَت موافلة جمَس اً  -1

 2021ثرشط ثلسمي اًحَاانث املاًَة اًفعََة ٌَفعي اًثاين من ؿام / اًسوق اًثاين 

ؿىل كصازمك  َِب تمت ثوحَِ نخاة اىل جمَس حمافؼي سوق اًـصاق ًالوزاق املاًَة ابهَ حعَت موافلة اً  -2

ي اًرشاكث من اًسوق اًيؼايم اىل اًسوق اًثاين .  ابزخاء ثيفِش ثزًن

وركل خملاًفهتا  ماًَة تفصض قصامة يف سوق اًـصاق ًالوزاق املاًَة  مسامهة مسزخةمت مـاكدة رشنة  -3

  (2ثـَاميث زمق )

ورش ادداز واًضا  ً  وحتسٍهثا تعوزت ذوزًة ـَوماث اًرشاكث املسامهة ًمت حزوًس ذارصت هؼم املـَوماث مب -4

، ابالضافة اىل صعة واذزاح  رشاكثٌَ احامتؿاث اًَِب ت اًـامة ٌَرشاكث املسامهة وحمارض الاحامتؿاث 

 .اًرشاكث 

 مذاتـة اذزاح اسِم اًزايذت يف سوق اًـصاق ًالوزاق املاًَة  : -5

اسدٌاذًا اىل ثـَاميث  سوق اًـصاق ًالوزاق املاًَة مذاتـة اذزاح اسِم اًزايذت يف زاش مال اًرشاكث املسزخة يف

 واكهت اكاليت : (2)زمق 
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 :2020اًرشاكث اًيت كصزث َُب هتا اًـامة سايذت زاسٌلًِا يف ؿام  .ب   

اتزخي اىهتاءاملست  وس حة اًزايذت هوع اًزايذت اتزخي الاحامتع امس اًرشنة 

احملسذت النٌلل 

احصاءاث اذزاح 

 اسِم اًزايذت

املعاذكة اتزخي 

 ؿىل اًزايذت

 مالحؼاث

 24/11/2021 %257.14 / اوالً 55 2020/11/29 امحلصاء ٌَخامني

حعَت موافلة  

اًَِب ت ؿىل اٍمتسًس 

اصِص من  3ملست 

اتزخي 

24/8/2021 

النٌلل احصاءاث 

اذزاح الاسِم 

املخحللة من 

 اًزايذت 
 

 

 2021اًرشاكث اًيت كصزث َُب هتا اًـامة سايذت زاسٌلًِا يف ؿام  .ة 

اتزخي اىهتاءاملست  وس حة اًزايذت هوع اًزايذت اتزخي الاحامتع امس اًرشنة 

احملسذت النٌلل 

احصاءاث اذزاح 

 اسِم اًزايذت

اتزخي املعاذكة 

 ؿىل اًزايذت

 مالحؼاث

مسًية اًـاة 

 اًىصد
 15/11/2021 %50 / اوالً 55 30/1/2021

حعَت موافلة  

اًَِب ت ؿىل متسًس 

ًومًا تـس  60

املست احملسذت اىهتاء 

هلم تخازخي 

15/9/2021 

النٌلل احصاءاث 

اذزاح الاسِم 

املخحللة من 

 اًزايذت
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مرصف 

املسدضاز 

 الاساليم

16/9/2021 
 /اوالً 55

 / اثهَاً 55

21.5% 

3.5% 
16/1/2022 

 
السال مضن املست 

 املسموخ هبا

مرصف اس َا 

اًـصاق 

 الاساليم

 19/1/2022 %25 / زاتـاً 56 19/9/2021

 
مضن املست السال 

 املسموخ هبا

 

 :اًواكالث والاانابث  -6

واذلي مت مبوحدَ ثـسًي   1997( ًس ية 21كاهون ثـسًي كاهون اًرشاكث زمق ) 2019( ًس ية 17اسدٌاذاً اىل كاهون زمق )

اًـامة ٌَرشاكث كدي زالزة اايم من موؿس  َِب ت) اًساع اًواكالث والاانابث ( حلضوز احامتع اً  َِب ت(  اذلي اانط ابً 91املاذت )

 َِب تؿىل الاكي وحتسًس ضواتط صلك س يس الاانتة وحمخوايثَ وهَفِة اؿساذٍ و مسؤوةل ؾن حصخَ ، ثلوم اً  َِب تاحامتع اً 

كدي اهـلاذ ابس خالم اًواكالث والاانابث وثسكِلِا واًخانس من حصهتا ومن مث ثوزَلِا  وجسَميِا اىل اًرشنة او اًوهَي او املياة 

 واكهت اؿساذُا اكاليت : الاحامتع .

 

 ؿسذ اًواكالث والاانابث اًضِص

 19 متوس

 19 اة

 104 اًَول

 142 اجملموع

 اًواكالث والاانابث اكاليت : ثسكِق تَف مدَف اس خالم  احوز -7

 )ذًياز (املحَف  اًضِص

 6500000 متوس

 7500000 اة

 5400000 اًَول

 19400000 اجملموع

  

 ( ذًياز 1500000تَف مدَف اًلصاماث ذالل اًفعي اًثاًر ) -8



21 
 

 اًـامة ٌَرشاكث املسامهة  َِب تاحامتؿاث اً 

اًـامة ٌَرشاكث املسامهة اؿىل سَعة يف اًرشنة ،وثلوم َُئدٌا مبخاتـة وحضوز احامتؿاث اًَِئاث اًـامة ٌَرشاكث  َِب تثـس اً 

من كدي ذارصيت ) الافعاخ املايل واحلومكة املؤسساثَة و هؼم   حضوزُا متًاملسزخة يف اًسوق واذانٍ الاحامتؿاث اًيت 

 :  2021من ؿام  اًثاينذالل اًفعي الاسواق ( 

  احامتؿاث اًَِب ت اًـامة ٌَرشاكث املسامهة املسزخة يف سوق اًـصاق ًالوزاق املاًَة -ب  

 اًلعاع املرصيف -1

 اتزخي الاحامتع امس اًرشنة
حساابث 

 دذامِة
 مالحؼاث اًفلصاثامه 

 2020 27/7/2021 مرصف اًعَف الاساليم

 مٌاكضة حساابث دذامِة -

%( من 0.6ثوسًؽ ازابخ تًس حة ) -

 زاسٌلل اًرشنة

 

 2020 1/8/2021 مرصف الاكَمي اًخجازي

 مٌاكضة احلساابث اخلخامِة -

احصاء اهخزاابث حمكَََة الهخزاة  -

احذَاط وفلًا  7اؾضاء اظََني و3

 اًرتامكيٌَخعوًت 

 

 4/8/2021 مرصف اًلاتغ

2018 

2019 

2020 

 مٌاكضة احلساابث اخلخامِة -

 اهخزاة جمَس اذازت خسًس -
 

 2020 10/8/2021 مرصف امني اًـصاق

 مٌاكضة احلساابث اخلخامِة -

 150سايذت زاسٌلل اًرشنة من  -

مََاز وفق املاذت  200مََاز اىل 

 / اواًل( من كاهون اًرشاكث55)
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  مٌاكضة احلساابث اخلخامِة 2020 12/8/2021 اًالفمرصف 

 2020 17/8/2021 املرصف ادلويل

 مٌاكضة احلساابث اخلخامِة -

من احامتع  2اًـسول ؾن اًفلصت  -

اًـامة امليـلس تخازخي  اًَِب ت

املخضمية اهسماح  30/10/2020

املرصف مؽ مرصف محوزايب وكصزث 

اًـامة ابالحٌلع ؿىل الاهسماح  اًَِب ت

مؽ مرصف اًـامصة الاوىل 

الاساليم ؿىل ان حيخفغ املرصف 

ادلويل ابمسَ ووضاظَ تـس الاهسماح 

 260846000000وجصاسٌلل كسٍز 

 ذًياز

اهخزاة جمَس اذازت اظََني  -

 واحذَاط

 

 2020 21/8/2021 مرصف اًلصظاش

 مٌاكضة احلساابث اخلخامِة -

اتتـة ٌَمرصف ابمس اتسُس رشنة  -

ة ٌَخجازت  ) رشنة اًلصظاش الاؾٌلًز

وامللاوالث اًـامة الاسدامثزاث 

ة وحصتَة ادلواحن / حمسوذت  اًـلاًز

 مََاز 25املسؤوًَة ( جصاسٌلل 

 

 2020 23/8/2021 مرصف سومص

 مٌاكضة احلساابث اخلخامِة -

 7اهخزاة جمَس اذازت  -

اؾضاء اظََني ومثَِم 

 احذَاط
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  مٌاكضة احلساابث اخلخامِة 2020 26/8/2021 اًـصاقمرصف هوز 

 لم يتم الحضور مٌاكضة احلساابث اخلخامِة 2020 2/9/2021 مرصف اًـصتَة

  مٌاكضة احلساابث اخلخامِة 2020 8/9/2021 مرصف اجليوة

 2020 9/9/2021 مرصف اخلََج

 مٌاكضة احلساابث اخلخامِة -

اىل  5سايذت ؿسذ اؾضاء جمَس من  -

 اؾضاء اظََني واحذَاط 7

 

  مٌاكضة احلساابث اخلخامِة 2020 11/9/2021 املرصف اًـصايق الاساليم

 2020 13/9/2021 مرصف اًخمنَة

 مٌاكضة احلساابث اخلخامِة -

( 2احصاء اهخزاابث حمكَََة ) -

 اظََني ومثَِم احذَاط

 

 2020 16/9/2021 مرصف املسدضاز

 مٌاكضة احلساابث اخلخامِة -

( 200سايذت زاسٌلل اًرشنة من ) -

( مََازوفق املاذت 250مََاز اىل )

مََاز وفق  43/ اواًل واثهًَا( )55)

مََاز وفق  7/اواًل( و 55املاذت )

 / اثهًَا(55املاذت )
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 2020 19/9/2021 مرصف اس َا اًـصاق

 مٌاكضة احلساابث اخلخامِة -

( 200سايذت زاسٌلل اًرشنة من ) -

مََاز وفق املاذت ( 250مََاز اىل )

 / زاتـًا(56)

احصاء اهخزاابث حمكَََة جملَس  -

 الاذازت

تواتة اس َا  املوافلة ؿىل متوًي رشنة -

ة  ًالسدامثزاث اًـلاًز

 

  مٌاكضة احلساابث اخلخامِة 2020 20/9/2021 مرصف هصذس خان ادلويل

  اهسماح مؽ مرصف اًـامصة الاوىل  25/9/2021 املرصف ادلويل الاساليم

 الاسدامثزكعاع  -2

 اتزخي الاحامتع امس اًرشنة
حساابث 

 دذامِة
 مالحؼاث امه اًفلصاث

 8/9/2021 اًزوزاء ًالسدامثز املايل
2020 ،

2019 

 مٌاكضة احلساابث اخلخامِة

 

مت اتحِي 

الاحامتع من 

1/9/2021 

اىل 

8/9/2021 

ًـسم انامتل 

  اًيعاة

  مٌاكضة احلساابث اخلخامِة 2020 14/9/2021 الامني ًالسدامثز املايل
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 كعاع اخلسماث -3

 اتزخي الاحامتع امس اًرشنة
حساابث 

 دذامِة
 مالحؼاث امه اًفلصاث

املـموزت ًالسدامثزاث 

ة  2020 2/8/2021 اًـلاًز
 مٌاكضة احلساابث اخلخامِة  -

 اهخزاة اؾضاء جمَس اذازت خسًس -

 

  احلساابث اخلخامِةمٌاكضة  2020 5/8/2021 املوظي ملسن الاًـاة  

 2020 11/8/2021 تلساذ اًـصاق ٌَيلي اًـام
 مٌاكضة احلساابث اخلخامِة -

 %140ثوسًؽ ازابخ هلسًة تًس حة  -

 

 2020 6/9/2021 اًيرحة ٌَملاوالث
 مٌاكضة احلساتت اخلخامِة -

 اهخزاة جمَس اذازت خسًس -

 

املـموزت ًالسدامثزاث 

ة  اًـلاًز
 اهخزاة جملَس الاذازتاحصاء  2020 30/9/2021

 

 

 لعاع اًعياؾياً -4

 اتزخي الاحامتع امس اًرشنة

مٌاكضة 

حساابث 

 دذامِة

 مالحؼاث امه اًفلصاث

 مٌاكضة حساابث دذامِة - 2020 1/7/2021 اًسجاذ واملفصوصاث

 %70وسًؽ ازابخ تًس حة ث -
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 مٌاكضة حساابث دذامِة - 2020 10/7/2021 امليعوز ٌَعياؿاث ادلوائَة 

املوافلة ؿىل الاهسماح تني  -

رشنة امليعوز ادلوائَة ورشنة 

 ارساز ًالسدامثز اًعياؾي 

 

ظياؿة املواذ الاوضائَة 

 احلسًثة 
11/7/2021  

سايذت زاسٌلل اًرشنة تًس حة 

 / اوالً 55% وفق املاذت 60

 

  مٌاكضة احلساابث اخلخامِة 2020 25/8/2021 اخلَاظة احلسًثة

 اٍمتوز اًـصاكِة
  مٌاكضة احلساابث اخلخامِة- 31/8/2019 6/9/2021

 2020 7/9/2021 اخلاسز

 ث اخلخامِةمٌاكضة احلسااب -

% من 10ثوسًؽ ازابخ  -

 ظايف اًصحب

اؾضاء اظََني  5اهخزاة  -

 ومثَِم احذَاط

 مل ًمت احلضوز

 2020 12/9/2021 تلساذ ملواذ اًخلََف

 

 مٌاكضة احلساابث اخلخامِة

 

مت اتحِي 

الاحامتع من 

اىل  5/9/2021

12/9/2021 

ًـسم انامتل 

 اًيعاة
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ة اًـرصًة  2020 22/9/2021 اًعيائؽ اًىميَاًو

 مٌاكضة احلساابث اخلخامِة -

اضافة وضاط اًرشنة من  -

ظياؿة املرشوابث اًىحوًَة 

اىل ظياؿة اًىحول اًعيب 

 املس خزسم يف الاقصاض اًعحَة  

 احصاء اهخزاة جملَس الاذازت  -

 

 

 لعاع اًس َايح واًفٌسيقاً -5

 اتزخي الاحامتع امس اًرشنة

مٌاكضة 

حساابث 

 دذامِة

 مالحؼاث امه اًفلصاث

  مٌاكضة حساابث دذامِة  2019 27/7/2021 فٌاذق امليعوز 

 

 

 لعاع اًززاؾياً -7

 اتزخي الاحامتع امس اًرشنة

مٌاكضة 

حساابث 

 دذامِة

 مالحؼاث امه اًفلصاث

 31/3/2021 24/8/2021 اًززاؾيالاََُة ًالهخاح 
مٌاكضة احلساابث 

 اخلخامِة
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 اًرشاكث اًلري مسزخة يف سوق اًـصاق ًالوزاق املاًَة  -ة 

 مالحؼاث اتزخي الاحامتع  امس اًرشنة 

ة ) اًـاة اًصظافة ساتلًا (  9/9/2021 مسًية الاًـاة والاسدامثزاث اًـلاًز

 2/9/2021مت اتحِي الاحامتع من 

ًـسم انامتل  9/9/2021اىل 

 اًيعاة

 

 اًصكاتة واًخفذُشذارصت 

ثلوم ذارصت اًصكاتة واًخفذُش مبصاكدة مسى اًزتام اجلِاث اخلاضـة ًلاهون الاوزاق املاًَة واًخـَاميث اًعاذزت مبوحدَ واذانٍ هماهما 

 :2021ذالل اًفعي الاول من ؿام 

 اواًل : رشاكث اًوساظة  

 املالءت املاًَة  .1

مت خماظحة اًرشاكث  وٌضمي اًخسكِق مواٍسن املصاحـة ًخكل اًرشاكث رشنة وساظة  40 تَاانث صِصاًي ثسكِقًمت  ًو

 :يف حاةل وحوذ ادعاء او خماًفاث  واكهت اكاليت 

 املالحؼاث اًضِص

خبعوص ومت جسجَي مالحؼاث  ًرشاكث اًوساظة متوسًضِص املصاحـة  مواٍسنمت مصاحـة   متوس

 ( رشاكث ومت ثوحَِ نخة اٍهيم 4)

 (8) ومت جسجَي مالحؼاث ؾنًرشاكث اًوساظة  اةاملصاحـة ًضِص  مواٍسنمت مصاحـة   اة

 مت ثوحَِ نخاة اٍهيم .َ ورشن

ؾن اًـمي يف اًسوق ثسخة اخنفاض احلس امللصز من حلوق  رشنة وساظة واحستمت اًلاف 

 مََون 70املَىِة ؾن 

 (4) ومت جسجَي مالحؼاث ؾن ًرشاكث اًوساظة  اًَولاملصاحـة ًضِص  مواٍسنمت مصاحـة   اًَول

 مت ثوحَِ نخاة اٍهيم .و رشاكث
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 اًزايزاث اًخفذُض َة  .2
 

 ( واكاليت : اًَول،  اة،  متوس( سايزاث ثفذُض َة ذالل اًفعي اًثاين ملسم ؿىل زالزة اصِص )16اكن ُياكل )

واكن ُياك مالحؼاث خبعوص رشنة واحست خماًفة ًخـَاميث ، سايزاث ثفذُض َة  7ة  متوساًلِام ذالل صِص  .ب   

 وكصازاث اًَِب ت

 ومل جضرط اي مالحؼاث ؿَهيا  وفلًا ٌَرعة ،سايزاث ثفذُض َة  6ة  اةاًلِام ذالل صِص  .ة 

ما املالحؼاث  واكن اجصس، ( رشاكث وفلًا خلعة4من اظي )سايزاث ثفذُض َة ( 3) اًَول  ةذالل صِص اًلِام  .ح 

 :ًًل 

 اسٌلء ؾن اؿالمٌا ًمت ومل ، وموكـة خمخومة رصف مسدٌساث وحوذ ؿسم ، ثساول وخمول حماسة وحوذ ؿسم .1

ني  . اًعىوك ؿىل ابًخوكِؽ اخملًو

 يف اًعىوك وـوة ؿىل وثـسًي صعة حاالث وحوذ ، اًعم ابظي الاحذفاظ ؿسم مؽ ابظي ظم وـة وحوذ .2

 . اًزابرن ذفرت

 اًوازذت اؿالٍ . ومت  ثوحَِ نخة اىل اًرشاكث خبعوص املالحؼاث

 اًلصاماث  .3

 : 2021من ؿام  اًثاًراذانٍ خسول ميثي اًلصماث اًيت مت اس خحعاًِا من رشاكث اًوساظة ذالل اًفعي 

 ٍلوع اًَول اة متوس 

 675000 175000 175000 325000 اتذري الافعاخ الاس حوؾي
 500000   500000 ضواتط اًـياًة اًواحدة خماًفة 

 اًَِب تخماًفة ثـَاميث 

 واًضواتط

100000   100000 

 500000   500000 ضواتط الاًساع اًيلسي

 1350000 250000 500000 600000 اًَِب تخماًفة ثـَاميث 

خماًفة ثـَاميث ثساول 

 الاصزاص املعَـني

 250000  250000 

 50000  50000  اتذري ثلسمي مزيان مصاحـة

 3425000 425000 975000 2025000 اجملموع
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 وضاظاث ادصى  .4

  ثلصمي رشنيت وساظة تـس اس خىٌلل احصاءاث اًخحلِق وركل ًثحوث ازحاكة خماًفاث ًخـَاميث

 . اًَِب ت

 اثهًَا : اًصكاتة ؿىل اًخساول

 الاصزاص املعَـني  .1

مت ثوحَِ نخاة اىل جمَس حمافؼي سوق اًـصاق ًالوزاق املاًَة الؿالمٌا ابحصاهتم حول خماًفة  .ب   

 ًخـَاميث الاصزاص املعَـني .رشنة وساظة 

 مت ثوحَِ نخاة اىل رشنة اًوساظة تخلصميِا وركل خملاًفهتا ًخـَاميث الاصزاص املعَـني . .ة 

 اًصكاتة ؿىل اًخساول .0

مت ثوحَِ نخاة اىل جمَس حمافؼي اًسوق خبعوص اؿاذت وس حة ثلَري اسـاز الاسِم يف 

 %.10الاخنفاض اىل 

 

 الاوامص اخلاظة  .3

الاوامص اخلاظة يه : ؾلس او ٍلوؿة من اًـلوذ اًيت ًيفشُا وس َط واحس ملسدمثٍصن خمخَفني تَـًا او رشاءاً ؿىل 

يفش الامص املخلاتي امللعوذ و اوامص اًعفلاث اًىدريت تني ؿست  2:30-2:00وزكة ماًَة يف سمن اجلَسة الاضايف  ًو

َاث املصس ةل من كدي اًسوق ًخيفِش اًـلس اخلاص ومذاتـة مسى اوسجامَ وسعاء( وثلوم ادلارصت ابالظالع ؿىل الاًو

 مؽ اًخـَاميث اًيافشت هبشا اخلعوص

 ؿسذ الاسِم امس اًرشنة
اًسـص 

 امليفش
 جحم اًخساول

اًوس َط 

 اًحائؽ

اًوس َط 

 املضرتي
 اتزخي اجلَسة 

 2/9/0202 براعم الخير براعم الخير 3650222222 22002 26622222222 مصرف الشرق االوسط

 2/9/0202 براعم الخير براعم الخير 5486773542 22002 04939879708 مصرف الشرق االوسط

 5/9/0202 براعم الخير براعم الخير 6469629488 22022 30348247442 مصرف الشرق االوسط
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 7/9/0202 براعم الخير براعم الخير 3275392520 22022 25376950559 مصرف الشرق االوسط

 20/9/0202 كوردستان الكرمل 29733333335 22482 23333333334 مصرف كردستان

 24/9/0202 كوردستان الكرمل 35399999997 22522 03599999998 مصرف كردستان

المصرف الوطني 

 االسالمي
 07/9/0202 الوفاء الوفاء 8222222222 22222 8222222222

المصرف الوطني 

 االسالمي
 09/9/0202 الوفاء الوفاء 8222222222 22222 8222222222

المصرف الوطني 

 االسالمي
 32/9/0202 الوفاء الوفاء 8222222222 22222 8222222222

 

 اثًثًا : قسي الاموال 

مث ثوحهييا ابًحسء ابملصحةل  ٌَمزاظص مت حضوز احامتع ثساويل ملياكضة معََة ثـحئة الاس امتزت اخلاظة ابًخلِمي اًوظين .1

 واًسوق مبا خيط اًخلِمي اًوظين اًَِب تاًثاهَة من اًخلِمي واملمتثةل ابؿساذ ثلٍصص ؿىل ان حىون الاخاتة موحست من كدي 

 . ٌَمزاظص

 ( كصاز واختار ما ًَزم ثضاهنا ارا اكهت مذـَلة ابًَِب ت22وؿسذُا ) 30/9/2021مت مذاتـة كصازاث جمَس الامن ًلاًة  .0

مت ازساًِا اىل اًسوق ومصنز الاًساع الختار ما ًَزم ، ؿٌَلً ان اًسوق ومصنز الاًساع ًخاتؽ تيفسَ املوكؽ ًومُِا  ًو

اة .  وحسة ثوحهياث مىذة وماكحفة قسي الاموال ومتوًي الاُز

 

 زاتـًا : اٌَجان 

 ووسازاثمسوذت كاهون الاوزاق املاًَة مؽ ؿست هجاث الاس متصاز ابملضازنة يف احامتؿاث  .1
 الاس متصاز ابملضازنة يف احامتؿاث ثـسًي ثـَاميث احلومكة مؽ ؿست هجاث  .2
 الاس متصاز ابملضازنة يف احامتؿاث احلافغ الامني .3
 الاس متصاز ابملضازنة يف احامتؿاث اًوزكة اًحَضاء .4
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 ذامسًا : وضاظاث ادصى 

خبعوص  24/6/2021يف  124املصمق م م / مت ثوحَِ نخاة اىل جمَس حمافؼي اًسوق مبالحؼاثيا ؿىل نخاهبم  .1

 ثـَاميث ثساول الاوزاق املاًَة .

اؿساذ ومذاتـة مداذئ احلومكة الاسرتصاذًة حِر مت اًخًس َق مؽ الاماهة اًـامة جملَس اًوسزاء وذارصت مسجي  .2

 اًرشاكث واًحيم املصنزي والساًت املخاتـة مس متصت .

احلافغ الامني ومفاحتة اجلِاث راث اًـالكة )جمَس حمافؼي اًسوق ،  املضازنة يف اؿساذ وذزاسة ومٌاكضة ثـَاميث .3

 سوق اًـصاق ًالوزاق املاًَة(

ذزاسة ملرتخ احلافغ الامني امللسم من كدي املرصف الاًُل اًـصايق وخماظحة املرصف املشهوز ابملالحؼاث وظَة  .4

 اس خىٌلل اًواثئق .

من كاهون اًرشاكث  12م الاهؼمة خبعوص اًَة ثيفِش املاذت احامتع مضرتك مؽ املسٍص اًخيفِشي ٌَسوق ومسٍص كس .5

 املـسل املخـَلة تًس حة مسامهي الاخاهة يف اًرشاكث املسامهة املسزخة يف اًسوق .

ثوحَِ نخاة اىل جمَس حمافؼي اًسوق ابؿالهمم مبوافلة جمَس اًَِب ت حول ملرتهحم تخـسًي مدَف الاًساع اًيلسي   .6

/ زاتـًا ( من ضواتط اًـياًة اًواحدة ٌَمخـامَني ابالوزاق املاًَة اًعاذزت 4مًا مؽ املاذت )ومدَف جسعري اًعىوك اوسجا

 من اًَِب ت .

ًضواتط الاًساع  ةتلصاز جمَس اًَِب ت واؾخحاز اًرشنة كري خماًف الؿالهممثوحَِ نخاة اىل احس رشاكث اًوساظة  .7

 اًيلسي وركل ًخـسًي ثكل اًضواتط .

 ث اًوساظة مبوافلة اًَِب ت ؿىل مٌح صٍِصن اضافِني ًخـَني املسٍص املفوض .ثوحَِ نخاة اىل احس رشاك .8

 مت زفؽ مشهصاث ذاذََة اىل اًس َس انئة زئُس اًَِب ت احملرتم ومت احاٍهتا اىل جمَس اًَِب ت واكاليت : .9

  ثساوالث الاصزاص املعَـني 

  احلس الاذىن ًصوؤش اموال رشاكث اًوساظة 

 مسوذت ثـَاميث احلافغ الامني  

 اًلمية احللِلِة السِم اًرشاكث املرصفِة 

 هؼم املـَوماثذارصت 

وثواهة اًخعوزاث اًخلٌَة ابالضافة اىل ادلمع املس متص اىل مجَؽ ذوارص  َِب تثـمي ؿىل اذازت هؼم ص حىة املـَوماث دلى اً 

 ، ومن اجصس مامت اًـمي ؿىل اجناٍس اكاليت :اًَِب تواكسام 
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ح خمصخاث امج املعَـني اخلاص تسارصت اًصكاتة واًخفذُش الهخًخحسًر جصانمت الاس خـاهة مبربمج ذازيج  .1

 .وحتََالث وثلاٍزص  

 مت انٌلل اتمني املوكؽ الاًىرتوين ٌََِب ت حسة نخاة هجاس اخملاجصاث اًوظين اًـصايق  .2

 اًخرعَط وادلزاساثذارصت 

ا وورشاهتا واكاليت: حتصص اًَِب ت ؿىل ثوفري اكفة املـَوماث واًخلاٍزص واًحَاانث املخـَلة  ابًخساول من ذالل ثلاٍزُص

( ورشت ًومِة حتخوي ؿىل )اًرشاكث الانرث زحبَة ودسازت ابالضافة اىل اًرشاكث الانرث 56مت اظساز ) .1

مت ورشُا ؿىل املوكؽ  وضاظًا حسة الاسِم املخساوةل وكمية اًخساول ( ٌَسوكِني ) اًيؼايم واًثاين ( ًو

 .هتاء اجلَسة مدارشت الاًىرتوين ٌََِب ت تـس اى

( ورشاث اس حوؾَة ثخضمن مَرط ٌَسوق ابالضافة اىل اًرشاكث الانرث زحبَة ودسازت 12مت اظساز ) .2

وثًرش ؿىل  و اًرشاكث الانرث وضاظًا حسة الاسِم املخساوةل وكمية اًخساول وثساوالث كري اًـصاكِني(

 املوكؽ الاًىرتوين ٌََِب ت 

 واظساز ثلاٍزص تشكل.مذاتـة ثيفِش دعط ذوارص اًَِب ت  .3

 ًمت حزوًس اًحيم املصنزي اًـصايق تخساوالث كري اًـصاكِني صِصايً  .4

 ًمت حزوًس اجلِاس املصنزي ًالحعاء مبؤرشاث ختط الاهشاز املحىص فعََاً  .5

 ًمت حزوًس ظَحة ادلزاساث اًـََا ابًحَاانث واملؤرشاث اًالسمة . .6

 اًخسكِق ادلاذًل كسم 

  ثسكِق الاضاتري اًضرعَة ٌَموػفني ابالضافة اىل ثسكِق الاخاساث 

 ثسكِق حمارض جلان اًرتكِة واًـالواث 

 تعوزت مفاخب ت ثسكِق حصذ اًعيسوق 

 ثسكِق املـامالث اخلاظة ابًرصف واًخاتـة ٌَجية املضرتايث واًعَاهة 

  ثسكِق جسالث الاًَاث من وكوذ وظَاهة 
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  ثسكِق املواٍسن واًسجالث اخلاظة ابًلسم املايل 

ة واًلاهوهَة   ذارصت الاذاًز

 

 اًلسم اًلاهوين .ب   

املسائي اًلاهوهَة احملاةل يف ًخوىل اًلسم اًلاهوين يف َُئدٌا همام وادذعاظاث ثخـَق يف اتساء اًصاي 

 اٍهيا واًصذ ؿىل الاس خفسازاث واًدساوالث ابالضافة اىل املِام اًخاًَة :

 : ونٌل ًًل  َِب تاىل مصنز الاًساع حال وزوذُا اىل اً  اذانٍ  ًمت ازسال نخة .1

 اًعاذزت ؾن وسازت املاًَة وذارصت جسجَي  كصازاث جحز الاموال امليلوةل وكري امليلوةل

 وكصازاث احملامك  اًرشاكث واجلِاث الادصى راث اًـالكة

  اًعاذزت ؾن وسازت املاًَة وذارصت  الاموال امليلوةل وكري امليلوةلاحلجز ؾن  زفؽكصازاث

 جسجَي اًرشاكث واجلِاث الادصى راث اًـالكة اضافة اىل كصازاث احملامك

 اًوزاذت من الاماهة اًـامة جملَس اًوسزاء جلية جتمَس اموال  كصازاث جتمَس الاموال

اتَني  الاُز

احملرتم  َِب تة زئُس اً واًس َس انئ َِب تذزاسة مسوذت املرشوع ابًخًس َق مؽ ادلوارص اًفٌَة يف اً   .2

تخازخي وثثخِت املالحؼاث اًيت حتخاح اىل مـاجلة او اؿاذت ظَاكة ومت ظصهحا يف الاحامتع املضرتك 

ؿىل ثيؼميِا من ذالل امللازهة مؽ وسزة ـمي حاًًَا هودصحت اٌَجية تًذاجئ (  26/5/2021)

 .اكمي ًَيب مذعَحاث اًـميكاهون مذواًًسزة احلاًَة ًلصض اخلصوح مبرشوع  2008املرشوع ًـام 

 اٌَجان  .3

ة  -ب             َِب تجلية اًوزكة اًحَضاء ًالظالخ الاكذعاذي املضلكة يف اً املضازنة يف ؾضًو

ة جلية ثـسًي -ة  ة اضافة اىل  ثـَاميث املضازنة يف ؾضًو احلافغ الامني ومست امللاظة واًدسًو

 ثوس َؽ ظالحِة اًوسعاء واماكهَة اوضاء سوق اثًر .

ة اٌَجان املضلكة ٌَخحلِق يف خماًفاث رشاكث اًوساظة وزفؽ  -ح  املضازنة يف ؾضًو

  َِب تاًخوظَاث اىل جمَس اً 
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َاث رسكة اًصواثة ًـام  -ذ  وزفؽ ثوظَاث اىل  2007املضازنة يف ؾضوًة جلية اؿاذت اًيؼص يف اًو

  َِب تاًس َس زئُس اً 

تسون  َِب تتلضَة )حسة اموال من حساة اً  احس املساهني خاتـة احصاءاث اًخيفِش ؿىلالاس متصاز مب  .4

اضافة اىل  ابًخًس َق مؽ وسازيت اًـسل واخلازحِة و( مََون ذًياز ؾصايق 332ومبحَف )ختوًي ( 

 .االثعاالث اًِاثفِة مؽ احملايم الازذين امللكف ابختار 

 

 كسم املوازذ اًخرشًةة .  

ا مبا ٌسِم يف زفؽ مس خوى اذاء اً  َِب تلوم تب ؿساذ مالك اً ً ة وكرُي ابالضافة اىل  َِب تواؿساذ دعط اًخسًز

 املِام اًخاًَة :

  َِب تمت انٌلل مـامالث اًخلاؿس ًـسذ من موػفي اً  .1

 ثيؼمي ازصفة وفِصست اضاتري املوػفني من تساًة اًخـَني . .2

ة اخلاظة ابحدساة اًصواثة وحصسي صِص .3 اي اىل وسازت اؿساذ مذلرياث املوػفِني اًضًِص

 اًخرعَط .

 وازساًِا اىل ذًوان اًصكاتة املاًَة .املوػفني  ومس متساكث مت حتسًر تَاانث .4

 مت انٌلل احدساة ذسمة اًـلس ٌَموػفني وابهخؼاز ثـَاميث َُئة اًخلاؿس اًوظيَة . .5

  

 اًلسم املايل ح . 

 من اجصس املِام اًيت ًلوم هبا اًلسم املايل يه :

ة وابًخًس َق مؽ ذوارص واكسام اً ثيفِش املواسهخني  -1 ة والاسدامثًز  . َِب تاجلاًز

، تَلت ذالل فرتت  َِب تاس خالم مداًف اًلصاماث ٌَرشاكث املسامهة ورشاكث اًوساظة اخملاًفة ًخـَاميث اً  -2

 ( ذًياز 17175000اًخلٍصص مدَف  )

(  19375000 مدَف  )، تَلت ذالل فرتت اًخلٍصص  َِب تاً اس خالم احوز ثسكِق اًواكالث والاانابث  -3

 ذًياز
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 اًلسم الاذازيذ . 

  س اًوازذ  زصفذَ .اب اًلِامؿىل اًس َس زئُس اًَِب ت  اذوارص اًَِب ت تـس ؾصضِ اىلجسَمي اًرًب

  ازصفة املشهصاث ادلاذََة تني اكسام اًَِب ت 

 . س اًعاذز  ازصفة اًرًب

   اكفة ب الموز املخـَلة تب حذَاخاث اًَِب ت مبا فهيا اًعَاهة ادلوزًة ًحياًة اًَِب ت واملودلاث. 

 . ثيؼمي الاموز اخملزهَة ومسم جسالث ذاظة هبا 



 

 

 سوق العراق لالوراق املالية اداء 

 0202من عام  الثالثخالل الفصل 
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 0202من عام  لثالثااداء السوق خالل الفصل 

من  لثالثا( رشكة يف هناية الفصل 221بلغ عدد الرشاكت املدرجة يف سوق العراق لالوراق املالية )

( ليبلغ مايقارب %.204التداول بنس بة ) قميةيف  ارتفاعا   لثالثاشهد الفصل ، حيث  0202عام 

يف حني ،   0202من عام  لثالثا( مليار دينار خالل الفصل 212( مليار دينار مقارنة مع )012)

مقارنة مع  من هذا العام لثالثا( مليار سهم  خالل الفصل .1224) لتبلغالاسهم املتداوةل  ارتفعت

( ، اما فامي %642.بلغت ) ارتفاعوبنس بة  0202من عام  الثالث( مليار سهم خالل الفصل 02642)

( مليار دينار هناية 26216( ليبلغ  )%2241)نس بة لت  ارتفاعا  قمقدار يتعلق ابلقميةالسوقية فقد جس

، وكام  0202من عام  لثالثا( مليار دينار خالل الفصل .2161مقابل ) هذا العام من لثالثاالفصل 

 موحض ابجلدول التايل :

 

 

 

 

  
قمية التداول 

 )مليون دينار(

 الاسهم املتداوةل 

 )مليون سهم(
 الصفقات

 السوقيةالقمية 

 )مليون دينار( 

من عام  لثالثاالفصل 

0202 
138067.6 0262024. 22002 2161.612 

من عام   لثالثاالفصل 

0202 
  0122664.  4122161 0 02.26 26216.12 

 2241 .224 642. .204 نس بة التغري )%(
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 واكنت املؤرشات حسب طبيعة السوق اكاليت :

اما ( ، %242من الاسهم املتداوةل بيامن شلك السوق الثاين ) (%2241شلك السوق النظايم نس بة )

اما السوق الثاين  من قمية التداول اللكية (%2242ابلنس بة لقمية التداول فقد شلك السوق النظايم  )

، اما القمية السوقية بلغهتا نسبهتا للسوق النظايم  من قمية التداول اللكية (%242فقد اكنت نس بة )

 (%242.السوق الثاين فاكنت نسبته )( اما 1242%)

 

 السوق
 قمية التداول

النس بة 

اىل 

 اللكي

الاسهم 

 املتداوةل

النس بة 

اىل 

 الصفقات اللكي

النس بة اىل 

 اللكي
 النس بة اىل اللكي القمية السوقية 

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

4126012 2242 01120142 النظايم 0 2241 02211 2642 2012.2. 1242 

 242. 2222211 142 611 242 021142 242 02.041 الثاين 

4122161   .0122664 الاجاميل 0   02.26   26216.12   

 

 

 

 

51.1

48.9

القيمة السوقية

النظامي الثاني 

قيمة التداول

النظامي الثاني 
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 0202من عام  لثالثاللفصل  مؤرش اسعار الاسهم

 0202من عام  لثالثاارتفاعا  خالل الفصل   ISX-60جسل مؤرش اسعار الاسهم 

( 121466( نقطة مقابل )122420عند) ايلول( ليغلق يف هناية %041بنس بة )

 نقطة هناية الفصل  السابق4
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مقسم  0202من عام  لثالثاتطور مؤرشات التداول خالل الفصل 

 حسب الاشهر 

 

 
 ايلول اب متوز

من  لثالثاالفصل 

 0202عام 

 57 21 21 14 عدد اجللسات

 السوقمؤرش 
575.36 594.20 587.82 587.82 

 القمية السوقية 

 16,136,439 16,136,439 15,944,680 15,742,357 )مليون دينار(

 237966.4 115488.4 113562.9 8915.1 قمية التداول

متوسط قمية التداول 

 4174.8 5499.4 5407.8 636.8 اليويم)مليون دينار(

 الاسهم املتداوةل

 318363.0 171166.0 141178.3 6018.7 )مليون سهم (

متوسط الاسهم املتداوةل 

 5585.3 8150.8 6722.8 429.9 اليومية)مليون سهم(

 71 58 60 62 عدد الرشاكت املتداوةل

 27 26 28 10 عدد الرشاكت املرتفعة

 31 22 20 37 عدد الرشاكت املنخفضة

 10 10 12 15 عدد الرشاكت املس تقرة
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  لثالثامؤرشات سوق العراق لالوراق املالية مقسم حسب القطاعات للفصل 

 : 2020من عام 

 قمية التداول -أ  

 القطاعات

  لثالثا الفصل

 0202من عام 

  لثالثاالفصل 

 0202من عام
 نس بة التغري 

)%( 
 مليون دينار مليون دينار

 81.6 121183.5 220127.8 املرصيف

 86.3- 61.1 8.4 التأ مني

 ــــــــــــ ــــــــــــ 3.9 الاستامثر

 7.7 2366.8 2549.6 اخلدمات

 14.3- 10526.8 9022.9 الصناعي

 12.2 1045.2 1172.8 الفنادق والس ياحة

 16.1- 674.2 565.8 الزراعي

 104.3 2210.0 4515.2 االتصاالت

  138067.6 237,966.4 اجملموع
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 الاسهم املتداوةل -ب 

 القطاعات

من   لثالثاالفصل 

 0202عام 

من   لثالثاالفصل 

 0202عام
 نس بة التغري 

)%( 
 مليون سهم مليون سهم

 48.2 211955.0 314052.1 املرصيف

 87.2- 109.8 13.9 التأ مني

 ـــــــــــــ ــــــــــــ 13.9 الاستامثر

 33.5- 1051.1 698.7 اخلدمات

 6.4- 3140.8 2913.5 الصناعي

 2.5 102.1 104.5 والس ياحة الفنادق

 57.0- 154.0 66.2 الزراعي

 58.9 314.7 500.2 االتصاالت

 216827.5 318363.0 اجملموع
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 القمية السوقية -ج 

 القطاعات

من عام   لثالثاالفصل 

0202 

من   لثالثاالفصل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0202عام
 نس بة التغري

 )%( مليون دينار مليون دينار

 20.7 5,698,531 6,876,362 املرصيف

 57.6 11,836 18,652 التأ مني

 24.8- 5,890 4,431 الاستامثر

 26.9 113,853 144,459 اخلدمات

 47.5 772,677 1,139,385 الصناعي

 0.6 384,528 386,715 الفنادق والس ياحة

 109.8 121,426 254,757 الزراعي

 13.6 6,435,889 7,311,678 االتصاالت

 13544631 16136439 اجملموع
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 رشاء( -تداوالت غري العراقيني يف سوق العراق لالوراق املالية )بيع

 

( مليون دينار 122242فقد بلغت مشرتايهتم ) لثالثافامي يتعلق ابالستامثر الاجنيب خالل الفصل 

قمقدار  ينخفض( مليون دينار  ، الامر اذلي جعل صايف الاستامثر 2222246وبلغت مبيعاهتم )

 ( مليون دينار  ، وكام موحض يف اجلدول والرمس ادانه 4975.4)
 

 

 

 

 

4.5

95.5

البيع لغير العراقيين

غير العراقيين       العراقيين          

 التداول
اللكي يف السوق             

 ) مليون دينار (

   غري العراقيني   

 )مليون دينار(

العراقيني           

 ) مليون دينار (

نس بة غري 

العراقيني اىل 

 اللكي 

) %( 

نس بة 

العراقيني اىل         

 اللكي  )%(

 95.5 4.5 227,178.9 10787.5 237,966.4 البيع  

 97.6 2.4 232,154.3 5812.1 237,966.4 الرشاء 

2.4

97.6

الشراء لغير العراقيين 

غير العراقيين       العراقيين          
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 مبيعاهتميف  خنفاضا  ا فقد شهدت 0202من عام  لثالثاالفصل  اما عند مقارنته مع

من  لثيف هناية الفصل الثا( مليار دينار 2242( ليبلغ مايقارب )%042بنس بة )

،   0202من عام  لثالثا( مليار دينار خالل الفصل 2242مقارنة مع ) 0202عام 

من  لثالثاخالل الفصل  دينار( مليار 142) لتبلغ مشرتايهتم خنفضتيف حني ا

 0202من عام  لثالثاخالل الفصل  دينار( مليار 0241مقارنة مع ) هذا العام

 4  (%2042بلغت ) خنفاضاوبنس بة 

 

 

 

  
 البيع  

 )مليون دينار(

 الرشاء 

 )مليون دينار(

 صايف الاستامثر

 )مليون دينار(

 0202/ لثالثاالفصل 
10787.5 5812.1 - 4975.4 

 0202 /لثالثاالفصل 
11108.3 21459.1 10350.8 

 نس بة التغري )%(
-2.9 -72.9   
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 0202من عام  لثالثاحركة تداول اسهم الشركات للفصل 

 امس الرشكة

 السوق رمز الرشكة

سعر 

الاغالق 

 احلايل

سعر 

الاغالق 

 السابق
نس بة التغري 

)%( 

الاسهم 

 املتداوةل
 قمية التداول

 الصفقات

 القمية السوقية عدد اسهم الرشكة
معدل 

 ادلوران

 )مليون سهم )دينار( )دينار( رصيفالقطاع امل
)مليون 

 دينار(
 )مليون دينار( )مليون سهم (

 0.4 157,500 250000 409 618.5 915.6 8.7- 0.690 0.630 نظايم BCOI املرصف التجاري العرايق

 5.6 202,500 250000 2460 10516.5 14006.4 30.6 0.620 0.810 نظايم BBOB مرصف بغداد

 0.0 110,000 250000 113 56.4 122.3 2.2- 0.450 0.440 نظايم BIIB العرايق الاساليماملرصف 

 53.0 52,500 250000 796 27763.0 132549.5 10.5 0.190 0.210 نظايم BIME مرصف الرشق الاوسط لالستامثر

 0.3 72,500 250000 249 236.0 813.8 7.4 0.270 0.290 نظايم BIBI مرصف الاستامثر العرايق

 1.5 337,500 250000 785 5402.0 3730.2 4.7 1.290 1.350 نظايم BNOI املرصف الاهيل العرايق

 1.0 95,000 250000 147 920.5 2422.1 0.0 0.380 0.380 نظايم BSUC مرصف سومر التجاري

 0.7 25,000 250000 340 198.4 1828.7 16.7- 0.120 0.100 نظايم BBAY مرصف اببل

 0.8 54,000 300000 379 464.3 2447.7 5.3- 0.190 0.180 نظايم BGUC اخلليج التجاريمرصف 

 0.4 42,925 252500 270 180.0 1027.3 5.6- 0.180 0.170 نظايم BMFI مرصف املوصل

 29.1 560,000 400000 65 135746.2 116547.9 38.6 1.010 1.400 نظايم BKUI مرصف كوردس تان

 0.4 120,000 250000 538 475.8 1029.3 20.0 0.400 0.480 نظايم BASH مرصف اشور ادلويل

 0.6 147,500 250000 678 911.0 1521.4 1.7 0.580 0.590 نظايم BMNS مرصف املنصور لالستامثر

 0.8 42,000 300000 495 335.1 2302.2 6.7- 0.150 0.140 نظايم BUND املرصف املتحد لالستامثر

 0.1 115,000 250000 72 158.5 363.0 12.2 0.410 0.460 نظايم BELF الاساليممرصف ايالف 

 9.6 251,000 251000 8 24004.2 24004.2 0.0 1.000 1.000 نظايم BNAI املرصف الوطين الاساليم

 1.2 583,950 255000 26 6873.5 3001.5 0.0 2.290 2.290 نظايم BCIH مرصف جهيان

 1.7 216,000 200,000 49 3673.7 3401.5 0.0 1.080 1.080 نظايم BAIB العراق اس يا مرصف
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 0.1 100,000 250000 172 99.6 244.3 0.0 0.400 0.400 اثين BROI مرصف االئامتن العرايق

 0.1 62,500 250000 89 50.9 235.8 0.0 0.150 0.250 اثين BLAD مرصف العطاء الاساليم

 0.002 250,000 250000 1 5.0 5.0 66.7 1.000 1.000 اثين BRTB مرصف الاقلمي التجاري

 0.00003 281,481 160846 2 0.1 0.1 25.0 1.400 1.750 اثين BINT املرصف ادلويل الاساليم

 0.000002 202,500 250000 3 0.005 0.01 8.1- 0.810 0.810 اثين BIDB مرصف التمنية ادلويل

 0.0004 60,000 250000 4 0.3 1.1 0.0 0.240 0.240 اثين BQAB الاساليم  القابض مرصف

 0.00004 85,000 250000 3 0.04 0.1 8.1- 0.370 0.340 اثين BZII مرصف زين العراق الاساليم

 0.8 182,700 203,000 32 1,438.4 1,531.0 10.0- 1.000 0.900 اثين BTIB مرصف الطيف الاساليم

 اجملموع
     

314052.1 220127.8 8185 6572346 4409078 
 

 امس الرشكة

 السوق رمز الرشكة

سعر 

الاغالق 

 احلايل

سعر 

الاغالق 

 السابق
نس بة التغري 

)%( 

الاسهم 

 املتداوةل
 قمية التداول

 الصفقات

 القمية السوقية عدد اسهم الرشكة
معدل 

 ادلوران

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

 دينار(
 )مليون دينار( )مليون سهم (

 0.1 2,062 3819 9 1.4 2.4 3.6- 0.560 0.540 نظايم NAME الامني للتأ مني

 0.004 4,480 7000 3 0.18 0.29 0.0 0.640 0.640 نظايم NGIR اخلليج للتأ مني واعادة التأ مني

 0.1 5,460 7000 7 3.3 4.8 21.9 0.640 0.780 اثين NDSA دار السالم للتأ مني

 0.1 3,850 7000 5 3.5 6.4 10.0 0.500 0.550 اثين NAHF للتأ منيالاهلية 

 0.001 2,800 00777 1 0.04 0.1 0.0 400. 0.400 اثين NHAM للتأ مني امحلراء

  18652 31819 25 8.4 13.9      اجملموع
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 امس الرشكة

 السوق رمز الرشكة

سعر 

الاغالق 

 احلايل

سعر 

الاغالق 

 السابق
نس بة التغري 

)%( 

الاسهم 

 املتداوةل
 قمية التداول

 الصفقات

 القمية السوقية عدد اسهم الرشكة

معدل 

 ادلوران

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

 دينار(
 )مليون دينار( )مليون سهم (

 0.2 2,920,200 310000 2189 4502.9 494.9 3.2 9.130 9.420 النظايم TASC اس ياس يل

 0.0003 4,391,478 1829783 28 12.3 5.3 2.1 2.350 2.400 الثاين TZNI اخلامت لالتصاالت

 اجملموع
  

   500.2 4515.2 2217 2139783   

 امس الرشكة

 السوق رمز الرشكة

سعر 

الاغالق 

 احلايل

سعر 

الاغالق 

 السابق
نس بة التغري 

)%( 

الاسهم 

 املتداوةل
 قمية التداول

 الصفقات

 القمية السوقية الرشكةعدد اسهم 

معدل 

 ادلوران

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

 دينار(
 )مليون دينار( )مليون سهم (

 0.1 700 7000 19 1.5 9.6 71.4- 0.350 0.100 اثين VKHF اخلري لالستامثر املايل

 0.3 990 1500 9 2.4 4.2 17.9 0.560 0.660 اثين VAMF الامني لالستامثر املايل

 0.01 311 1,150 1 0.02 0.1 0.0 0.270 0.270 اثين VZAF املايل لالستامثر الزوراء

  2001 9650 29 3.9 13.9      اجملموع
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 امس الرشكة

 السوق رمز الرشكة

سعر 

الاغالق 

 احلايل

سعر 

الاغالق 

 السابق
نس بة التغري 

)%( 

الاسهم 

 املتداوةل
 قمية التداول

 الصفقات

 القمية السوقية عدد اسهم الرشكة
معدل 

 ادلوران

 )مليون سهم )دينار( )دينار( القطاع اخلدمات
)مليون 

 دينار(
 )مليون دينار( )مليون سهم (

 7.0 3,400 1000 222 253.9 69.5 14.4- 3.970 3.400 نظايم SKTA مدينة العاب الكرخ الس ياحية

 2.5 16,850 1000 375 376.2 25.3 18.7 14.200 16.850 نظايم SMOF املوصل ملدن الالعاب

 2.1 53,533 22780 1,432 1222.6 476.6 20.6- 2.960 2.350 نظايم SMRI املعمورة لالستامثرات العقارية

 1.7 806 2066 41 14.3 35.8 2.6 0.380 0.390 نظايم SNUC النخبة للمقاوالت العامة

 2.1 30,030 1000 607 601.0 20.5 1.5 29.600 30.030 نظايم SBPT بغداد العراق للنقل العام

 0.4 9,396 6960 56 31.5 30.9 75.3 0.770 1.350 اثين SAEI الامني لالستامثرات العقارية

 1.0 4,446 3900 155 50.1 40.1 12.3- 1.300 1.140 اثين SIGT نقل املنتجات النفطية والبضائع

 اجملموع
     

698.7 2549.6 2888 38706 118461  

 امس الرشكة

 السوق رمز الرشكة

سعر 

الاغالق 

 احلايل

سعر 

الاغالق 

نس بة التغري  السابق

)%( 

الاسهم 

 املتداوةل
 قمية التداول

 الصفقات

 القمية السوقية عدد اسهم الرشكة
معدل 

 ادلوران

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

 دينار(
 )مليون دينار( )مليون سهم (

 3.9 18,826 6469 581 730.2 251.3 2.8 2.830 2.910 نظايم IMAP املنصور للصناعات ادلوائية

 9.4 10,820 1000 931 1040.5 188.9 21.0- 6.850 5.410 نظايم IMOS اخلياطة احلديثة

 1.8 8,000 500 328 130.8 8.8 2.4- 16.400 16.000 نظايم IITC العراقية للسجاد واملفروشات

 0.1 2,160 1080 2 1.5 0.8 0.0 2.050 2.050 نظايم IBPM بغداد لصناعة مواد التغليف

 0.4 939,943 204335 2273 3865.6 742.3 16.2- 5.490 4.600 نظايم IBSD بغداد للمرشوابت الغازية
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 1.8 20,183 17250 274 354.2 309.7 4.9- 1.230 1.170 نظايم IIDP العراقية لتصنيع وتسويق المتور

 4.2 37,969 15188 1,193 1606.4 642.0 6.4- 2.670 2.500 نظايم INCP الصناعات الكميياوية والبالستيكية

 6.1 8,494 5940 639 539.3 359.5 22.3- 1.840 1.430 نظايم IKLV الكندي النتاج اللقاحات البيطرية

 0.2 11,250 5000 35 20.3 8.2 15.1- 2.650 2.250 نظايم IMIB الصناعات املعدنية وادلراجات

 0.3 19,438 1593 197 55.4 4.9 17.3 10.400 12.200 نظايم IRMC انتاج الالبسة اجلاهزة

 5.0 6,755 7590 430 335.1 383.0 2.3 0.870 0.890 نظايم IICM العراقية لصناعات الاكرتون

 2.7 12,510 180 22 330.0 4.8 2.2 68.000 69.500 اثين IMCI الصنائع الكميياوية العرصية

 0.6 1,400 1000 29 9.3 6.3 75.0 0.800 1.400 اثين IKHC طريق اخلازر  املواد الانشائية

 0.2 2,407 1660 15 4.3 3.0 7.4 1.350 1.450 اثين IHFI الوطنية لصناعات الااثث

 اجملموع
     

2913.5 9022.9 6949 268785 1100155  

 امس الرشكة

 السوق رمز الرشكة

سعر 

الاغالق 

 احلايل

سعر 

الاغالق 

نس بة التغري  السابق

)%( 

الاسهم 

 املتداوةل
 قمية التداول

 الصفقات

 القمية السوقية عدد اسهم الرشكة
معدل 

 ادلوران

 )مليون سهم )دينار( )دينار( القطاع الفنديق والس يايح
)مليون 

 دينار(
 )مليون دينار( )مليون سهم (

 0.2 37,548 4470 102 84.7 10.4 1.2- 8.500 8.400 نظايم HPAL فندق فلسطني

 0.2 31,500 3500 73 49.4 5.3 5.3- 9.500 9.000 نظايم HISH فنادق عش تار

 0.2 165,900 2000 51 343.0 4.1 0.7- 83.500 82.950 نظايم HBAY فندق اببل

 0.6 31,912 3845 120 195.9 23.8 5.9- 8.820 8.300 نظايم HBAG فندق بغداد

 0.8 61,156 6253 255 405.3 47.3 20.7 8.100 9.780 نظايم HNTI الوطنية لالستامثرات الس ياحية

املدينة الس ياحية يف سد 

 املوصل
HTVM 0.7 1,104 240 22 7.7 1.6 8.0- 5.000 4.600 نظايم 

 0.1 6,225 7500 20 3.6 4.1 9.8- 0.920 0.830 نظايم HKAR فنادق كربالء

 0.3 30,401 2923 118 83.2 7.9 8.0- 11.300 10.400 نظايم HMAN فندق املنصور

 اجملموع
     

104.5 1172.8 761 30731 365746  
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 امس الرشكة

 السوق رمز الرشكة

سعر 

الاغالق 

 احلايل

سعر 

الاغالق 

نس بة التغري  السابق

)%( 

الاسهم 

 املتداوةل
 التداولقمية 

 الصفقات

 القمية السوقية عدد اسهم الرشكة
معدل 

 ادلوران

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

 دينار(
 )مليون دينار( )مليون سهم (

 0.9 564 575 12 4.9 5.0 1.0- 0.990 0.980 نظايم AAHP الاهلية لالنتاج الزراعي

الرشق الاوسط النتاج 

 الاسامك
AMEF 0.1 3,000 300 21 2.8 0.3 7.8- 10.850 10.000 نظايم 

 0.2 190,827 16380 101 446.6 38.3 0.7- 11.730 11.650 نظايم AISP العراقية النتاج البذور

 0.4 23,000 5000 173 100.9 22.0 2.2 4.500 4.600 نظايم AIPM العراقية النتاج وتسويق اللحوم

 0.2 6,505 360 45 10.6 0.6 8.7- 19.800 18.070 نظايم AIRP الزراعيةالعراقية للمنتجات 

 اجملموع
     

66.2 565.8 352 22615 223896  

 اجملموع اللكي
     

318363 237966.4 21406 9114435 6237989  
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 0202من عام  لثالثاالتداول لغري العراقيني )رشاء (للفصل 

 امس الرشكة
 القمية املتداوةل الاسهم املتداوةل

 الصفقات 
 )مليون دينار ( )مليون سهم (

 27 70.8 104.8 املرصف التجاري العرايق

 384 2958.5 3888.6 مرصف بغداد 

 34 57.4 255.3 لالستامثر الاوسط الرشق مرصف

 1 0.1 0.3 الاستامثر العرايقمرصف 

 242 603.8 452.0 املرصف الاهيل العرايق 

 3 13.2 120.0 مرصف اببل 

 2 0.2 1.2 مرصف اخلليج التجاري 

 1 0.005 0.01 مرصف اشور

 22 36.8 61.0 مرصف املنصور

 2 0.1 0.2 للتأ مني  اخلليج

 2 0.5 0.8 دار السالم للتأ مني 

 8 15.2 4.0 الكرخ الس ياحيةمدينة العاب 

 64 151.9 54.4 العقارية لالستامثرات املعمورة

 2 0.02 0.1 العامة للمقاوالت النخبة

 1 0.03 0.02 نقل املنتجات النفطية والبضائع

 3 1.7 1.2 الامني لالستامثرات العقارية

 7 14.9 5.1 املنصور للصناعات ادلوائية

 3 1.6 0.1 العراقية للسجاد واملفروشات

 249 1405.8 252.9 بغداد للمرشوابت الغازية 

 30 26.9 22.5 العراقية لتصنيع وتسويق المتور 

 4 5.2 2.0 الصناعات الكميياوية والبالستيكية

 7 5.8 4.0 الكندي النتاج اللقاحات البيطرية

 7 4.9 0.6 فلسطني فندق

 9 191.7 2.3 فندق اببل

 25 244.9 27.1 اس يا س يل لالتصاالت

 1 0.1 0.03 اخلامت رشكة

 1140 5812.1 5260.6 اجملموع
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 0202من عام  الثالثالتداول لغري العراقيني )بيع (للفصل 

 امس الرشكة
 القمية املتداوةل الاسهم املتداوةل

 الصفقات 
 )مليون دينار ( )مليون سهم (

 7 9.5 14.7 املرصف التجاري العرايق

 604 4081.1 5362.3 مرصف بغداد 

 4 3075.5 15377.4 مرصف الرشق الاوسط لالستامثر

 2 0.5 1.9 مرصف الاستامثر العرايق 

 82 476.1 358.0 املرصف الاهيل العرايق

 1 0.0 0.2 مرصف اخلليج التجاري 

 1 0.3 0.2 مرصف كوردس تان

 1 0.1 0.125 مرصف اشور

 10 14.2 25.0 مرصف املنصور

 1 0.02 0.05 مرصف ال ئامتن العرايق 

 1 79.20 88.00 االإساليم الطيف مرصف

 1 0.1 0.2 للتأ مني اخلليج

 3 2.21 3.00 للتأ مني السالم دار

 23 59.0 21.2 املعمورة لالستامثرات العقارية

 1 0.1 0.003 العام للنقل العراق بغداد

 51 68.4 24.4 املنصور للصناعات ادلوائية

 8 6.3 1.2 احلديثة اخلياطة

 256 1156.5 214.0 بغداد للمرشوابت الغازية 

 10 3.8 3.4 العراقية لتصنيع وتسويق المتور 

 76 118.6 51.7 الصناعات الكميياوية والبالستيكية

 6 5.9 3.2 البيطرية اللقاحات النتاج الكندي

 7 8.4 1.04 فندق فلسطني

 2 25.7 3.1 الس ياحية لالستامثرات الوطنية

 454 1592.7 175.7 اس يا س يل لالتصاالت

 6 3.22 1.38 اخلامت لالتصاالت  

 1618 10787.5 21731.4 اجملموع 
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