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5هيأة األوراق املالية

لمحة عن هيأة االوراق المالية العراقية

الرؤيا

االهداف االسترتاتيجة 

ادارة الهيأة 

الرسالة

هيــأة االوراق الماليــة هــي جهــة رقابيــة مســتقلة منظمــة لســوق راس المــال انشــأت بموجــب القانــون رقــم )74( لســنة 
2004 وتتمتــع باالســتقالل المالــي واالداري والشــخصية االعتباريــة ،ترتبــط برئيــس مجلــس الــوزراء ، لتنظيــم ورقابــة 

اســواق راس المــال فــي العــراق.

هيئــة كفــوءة وفاعلــة لتمكيــن اســواق راس المــال العراقيــة لجــذب االســتثمارات الداخليــة والخارجيــة للمســاهمة 
بالنهــوض بواقــع االقتصــاد العراقــي وضمــان حقــوق المســتثمرين باســتخدام افضــل المعاييرالدوليــة للتــداول باالســواق 

بشــفافية وعدالــة تضاهــي اســواق المــال االقليميــة والعالميــة .

1. توفير المناخ المناسب لضمان التفاعل على قوى العرض والطلب .
2. االدراج المزدوج .

3. االنضمــام الــى الهيئــات والمنظمــات العربيــة والدوليــة المختصــة فــي مجــال االوراق الماليــة مــن خــالل توقيــع 
مذكــرات تفاهــم .

4. القيام بحمالت تسويقية اقليمية ودولية للترويج )لالستثمار( بسوق المال العراقي .
5. حماية حقوق المستثمرين في مركز االيداع الوطني .

يكــون للهيــأة مجلــس يســمى )مجلــس الهيــأة ( يتكــون مــن خمســة اعضــاء )مفوضيــن ( بضمنهــم الرئيــس ونائبــه ، تكــون 
ــي ) غيــر متفرغيــن ( مــن ذوي  ــي  االعضــاء دوام جزئ ــي نطــاق دوام الكامــل بينمــا يكــون باق مناصــب الرئيــس ونائبــه ف

الخبــرة واالختصــاص .

الحفــاظ علــى حقــوق المســاهمين والمســتثمرين والعمــل علــى شــفافية ونزاهــة اســواق االوراق الماليــة وبمــا يســهم فــي 
تعــدد المجــاالت االقتصاديــة .
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مهام الهيأة  

ــة المســتثمرين مــن خــالل اصــدار وتحديــث التعليمــات  1. حماي
ونشــر البيانــات الماليــة الخاصــة بالتــداول واالفصــاح . 

2. الرقابة على الجهات المرخصة من قبل الهيئة .
لتحفيــز  الماليــة  بــاالوراق  باالســتثمار  الجمهــور  تعريــف   .3
واالجنبيــة. المحليــة  االمــوال  وجــذب  االدراج  علــى  الشــركات 
المــال  الســواق  واالكتتابــات  الجديــدة  لالســواق  الترخيــص   .4

. االســهم  مــال  رأس  بزيــادة 
ــة ومكافحــة غســل  5. المشــاركة برســم السياســة الماليــة والنقدي

االمــوال واالرهــاب .

الجهات الخاضعة لرقابة الهيأة 

يخضع الشراف ورقابة الهيأة الجهات التالية :
1. اسواق اوراق المال

2. الشركات المساهمة المدرجة في سوق اوراق المال
3. شركات الوساطة المالية 

موظفو الهيأة 
بلــغ عــدد موظفــي الهيــأة )85( موظــف وموظفــة  يتوزعــون مــن 

حيــث الجنــس والشــهادة علــى الشــكل التالــي :

نالحــظ ممــا ســبق ان حملــة الشــهادات )  ماجســتير ودبلــوم عالــي  
وبكلوريــوس( يشــكلون مــا نســبته ) ٦9.4%( مــن العاملين في الهيأة 
ــة شــهادة الدبلــوم مــا نســبته )%3.5( ،  ــغ نســبة حمل ــي حيــن تبل ، ف
امــا بالنســبة الــى العامليــن بمــا دون الدبلــوم ) 27.1%( ويقتصــر 

فــي المهــام الســانده دون العمــل التخصصــي للهيــأة ،  تواجدهــم 
وتســعى الهيــأة مســتقبالً لرفــد كوادرهــا بالكفــاءات وتعزيــز اعــداد 

حملــة الشــهادات العليــا .
ويتــوزع العاملــون علــى دوائــر واقســام الهيــأة المختلفــة وفقــاً لمــا 

يلــي :

ما دون الدبلومدبلومبكلوريوسدبلوم عاليماجستير

1رئيس الهيأة
1نائب رئيس الهيأة

5مكتب رئيس الهيأة
مكتب نائب رئيس 

الهيأة
11

121التدقيق الداخلي
7الرقابة والتفتيش

االفصاح المالي 
والحوكمة 

6

12نظم االسواق 
6نظم المعلومات

13التخطيط والدراسات
مديرالدائرة االدارية 

والقانونية
1

131القسم القانوني

المجموعاناثذكورالمستوى التعليمي

415ماجستير

272653بكلوريوس

11ــــــدبلوم عالي 

213دبلوم 

18523ما دون الدبلوم 

513485المجموع 
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ويتوزع العاملون حسب اعمارهم كاالتي :

مــن الجــدول اعــاله يالحــظ ان تمركــز الموظفيــن كان ضمــن الفئــة 
مجمــوع  مــن   )%43.5( نســبة  شــكل  حيــث   )40-31( العمريــة 

الموظفيــن الكلــي.

قرارات مجلس الهيأة
تم خالل هذا العام عقد )9( اجتماعات لمجلس الهيأة ، تم 

مناقشة  المواضيع المتعلقة بعمل الهيأة والجهات التي تشرف 
على عملها  وكانت اهم القرارات كاالتي :

• تعديــل ديباجــة المــادة )1( مــن تعليمــات رقــم )8( تعليمــات 
افصــاح الشــركات المدرجــة لتقــرأ كمــا يلــي )علــى كل شــركة مدرجــة 
فــي ســوق االوراق الماليــة تزويــد الهيــأة بالتقريــر الســنوي خــالل 
مــدة التتجــاوز 150 يومــاً مــن انتهاء ســنتها المالية ونشــره بوســائل 
االعــالم المتاحــة وللهيــأة امهــال شــركات القطــاع المختلــط مــدة 
اضافيــة التتجــاوز الســنة فــي كل  االحــوال بتقديــم بياناتهــا الماليــة 
تحتســب مــن تاريــخ انتهــاء المــدة انفــة الذكــر اذا كان تاخيــر 
تقديــم بياناتهــا الماليــة بســبب اجــراءات ديــوان الرقابــة الماليــة 
ودون تقصيــر مــن الشــركة فــي اســتكمال تلــك االجــراءات بشــرط 

اعدادهــا وفقــاً للمعاييــر المحاســبية النافــذة (
اجــراءات   ( بتعديــل  االيــداع  مركــز  مقتــرح  علــى  الموافقــة   •
تســجيل وايــداع اســهم المســاهمين فــي مركــز االيــداع ( باضافــة 

: بالتسلســالت  )2/ث(  بعــد  فقــرات 
لــم  اللذيــن  المســاهمين  اســهم  باعــادة  االيــداع  قيــام مركــز  ج- 
يقومــو بــاي عمليــة تــداول خــالل عامــي 2018 ،2019  الــى حســاب 
مركــز االيــداع وال تتــم اعادتهــا الــى حســاب التــداول اال بطلــب 

رســمي مــن المســاهم نفســه او وكيلــه القانونــي 
ح- يتــم العمــل باالجــراء الــوارد فــي الفقــرة )ج ( اعــاله بصفــة دوريــة 

كل ســتة اشــهر اعتبــاراً مــن عــام 2020 .
خ- تشــجيع المســاهمين لالســتفادة مــن خدمــة االســتعالم عــن 
الرصيــد بعــد قيــام المســاهم بتزويــد مركــز االيــداع برقــم هاتفــه 

واالشــتراك فــي نظــام المعلومــات .
فــي  االنابــة  وســندات  الــوكاالت  تدقيــق  ضوابــط  تعديــل   •
اجتماعــات الهيئــة العامــة باالسترشــاد بقانــون الكتــاب العــدول 

.1998 فــي   33 رقــم 
تعديــل  باقتــراح  العــراق  ســوق  محافظــي  مجلــس  تكليــف   •
للتعليمــات رقــم )1٦( تــداوالت االشــخاص المطلعيــن فــي الشــركات 
المســاهمة المدرجــة فــي ســوق العــراق لــالوراق الماليــة وامكانيــة 
تقــدم اســتمارة االشــخاص  لــم  التــي  الشــركة  فــرض غرامــة علــى 

. المطلعيــن 
االوراق  تــداول  تعليمــات  مــن   ) )1٦/ب  رقــم  المــادة  تعديــل   •
تــداوالت  ب)بحظــر  الخاصــة    2015 لســنة  المحدثــة  الماليــة 
الوســاطة  شــركات  فــي  والعامليــن  وممثلــي  ومطلعــي  مســاهمي 

يلــي : ( لتصبــح كمــا  للتــداول اال مــن خــالل شــركاتهم 
- يحظــر علــى جميــع ممثلــي الوســيط ) ســواء كان شــركة مســاهمة 
او محــدودة ( وجميــع العامليــن معــه بالتــداول بــاالوراق الماليــة 
المدرجــة فــي الســوق اال مــن خــالل الوســيط الــذي يعملــون لديــه .
- يحظــر علــى مطلعــي شــركات الوســاطة ) المســاهمة ( التــداول 

بــاالوراق الماليــة اال مــن خــالل شــركاتهم .
• تعديــل تعليمــات رقــم )5( توقــف وايقــاف وشــطب شــركات 

)3/د(. الفقــرة  الوســاطة 
• الموافقــة علــى مقتــرح مجلــس محافظــي الســوق بتعديــل مبلــغ 
االيــداع النقــدي وتســطير الصكــوك انســجاماً مــع المــادة )4/ رابعــاً 
الماليــة  بــاالوراق  للمتعامليــن  الواجبــة  العنايــة  ضوابــط  مــن   )

الصــادرة مــن الهيــأة قــرر المجلــس مــا يلــي :

51القسم المالي
51قسم الموارد البشرية
 قسم االدارة  وشعبة 

االدارة واالرشفة
413

شعبة التصاريح 
االمنية

211

شعبة الخدمات 
والمخزن

213

11شعبة االليات

النسبة )%(المجموع االناثالذكورالعمر

30-207310% 11.7

40-31201737% 43.5

50-4119726% 30.6

60-515712% 14.1
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51القسم المالي
51قسم الموارد البشرية
 قسم االدارة  وشعبة 

االدارة واالرشفة
413

شعبة التصاريح 
االمنية

211

شعبة الخدمات 
والمخزن

213

11شعبة االليات

- تعديــل مبلــغ االيــداع النقــدي ليصبــح الحــد االعلــى لغايــة )15( 
 )10( مــن  بــدالً  مســتثمر  لــكل  الواحــدة  للجلســة  دينــار  مليــون 

مليــون دينــار 
- رفــع مبالــغ الصكــوك الخاضعــة للتســطير مــن )5( مليــون الــى 

)15( مليــون للمســتثمر الواحــد فــي الجلســة الواحــدة .
-  يعاد النظر بمقدار المبالغ المذكورة اعاله سنوياً
• المصادقة على مسودة تعليمات الحافظ االمين .

االنضبــاط  للجنــة  الداخلــي  النظــام  اعتمــاد  علــى  الموافقــة   •
المشــكلة فــي مجلــس محافظــي الســوق والقواعــد االنضباطيــة بعــد 

تعديــل الفقــرة )5( منــه .
الرتكابهــا  الوســاطة  شــركات  مــن  مجموعــة  وتغريــم  تنبيــه   •
ــل  مخالفــات لقانــون االوراق الماليــة  وتعليمــات الهيــأة ، وتخوي
الســيد رئيــس الهيــأة مســتقبالً بتحديــد مقــدار الغرامــة وبمــا 

دينــار. مليــون   )1( اليتجــاوز 
وســاطة  شــركات  خمســة  اجــازة  اعــالن  نشــر  علــى  الموافقــة   •

جديــدة.
• الموافقــة علــى قــرار مجلــس محافظــي ســوق العــراق لــالوراق 
الماليــة باســقاط صفــة الوســاطة عــن شــركة بابــل للوســاطة الماليــة.

• الموافقــة علــى اعفــاء احــد شــركات الوســاطة مــن مخالفــة ضوابط 
االيــداع النقــدي وذلــك لتعديــل تلــك الضوابط .

• الموافقــة علــى منــح شــهرين الحــد شــركات الوســاطة لتعييــن 
المديــر المفــوض واســتثناءه مــن تعليمــات رقــم )5( المحدثــة  

لســنة 2015 المــادة )3/ سادســاً (
• المصادقــة علــى قــرار مجلــس محافظــي ســوق العــراق لــالوراق 
الماليــة باســقاط صفــة الوســاطة عــن شــركة االئتمــان للوســاطة 
الماليــة ، اســتناداً الــى المــادة )3/ج( مــن تعليمــات رقــم )5( لســنة 

ــة. 2015 توقــف وايقــاف وشــطب شــركات الوســاطة المالي
الجديــدة  الوســاطة  شــركات  لرأســمال  األدنــى  الحــد  تحديــد   •
بالحــد  االلتــزام  مــع ضــرورة  دينــار  مليــون   250 بمبلــغ  ليكــون 

الهيــأة  قبــل  مــن  المقــررة  الملكيــة  لحقــوق  االدنــى 
مــن  االســالمي  العــراق  اســيا  مصــرف  انتقــال  علــى  الموافقــة   •

النظامــي. الســوق  الــى  الثانــي  الســوق 
• قــرر المجلــس )ان شــطب ادراج اســهم أحــد المصارف من ســوق 
العــراق لــالوراق الماليــة يســتلزم اســتكمال مجموعــة المتطلبــات 

الــواردة فــي تعليمــات شــطب الشــركات المدرجة(.
الماليــة  الرقابــة  ديــوان  بمخاطبــة  االســتمرار  المجلــس  قــرر   •
النســبة  مالكــة  القطاعيــة   الحكوميــة  والجهــة  النزاهــة  وهيــأة 
األكبــر مــن أســهم الشــركة المدرجــة حــول تلكــؤ بعــض شــركات 

الهيــأة . الــى  البيانــات الماليــة  فــي تقديــم  القطــاع المختلــط 
• تــم مناقشــة موضــوع شــكوى مقدمــة الــى  الهيــأة بخصــوص احــد 
ــي ســوق العــراق حــول اجــراءات  الشــركات المســاهمة المدرجــة ف
االكتتــاب  مــن  المســتثمرين  بعــض  وحرمــان  الشــركة  اكتتــاب 
، فتقــرر تشــكيل  المســاهمين  فــي ســجل  كونهــم غيــر مســجلين 
وســوق  الشــركة  الــى  المنســوبة  بالمخالفــات  تحقيقيــة  لجنــة 

العــراق لــالوراق الماليــة .
احــدى  بمعاقبــة  التحقيقيــة  اللجنــة  توصيــة  علــى  الموافقــة   •
الشــركات المســاهمة المدرجــة اســتناداً الــى احــكام القســم )12( 
الفقــرة )15/ب( مــن قانــون االوراق الماليــة رقــم )74( لســنة 2004 

وفــرض غرامــة ماليــة .
ايقــاف  )7( مواعيــد  المــادة   )2( تعليمــات رقــم  الــى  اســتناداً   •

واعــادة تــداول أســهم الشــركات المدرجــة تقــرر معاقبــة احــدى 
الشــركات المســاهمة وفــرض غرامــة ماليــة والموافقــة علــى امهــال 
الشــركة مــدة شــهرين الكمــال اجــراءات ادراج االســهم المتحققــة 

ــادة . مــن الزي
العربــي  المشــرق  مصــرف  اســهم  ادراج  طلــب  علــى  الموافقــة   •
االســالمي لالســتثمار فــي ســوق العــراق لــالوراق الماليــة فــي الســوق 

ــي. الثان
• مناقشــة موضــوع شــكوى بخصــوص احــد الشــركات المســاهمة 
المدرجــة فــي ســوق العــراق والموافقــة علــى تمديــد مــدة ادراج 

االســهم المتحققــة مــن الزيــادة.
• قــرر المجلــس الموافقــة علــى طلــب احــدى الشــركات المســاهمة 
ادراج  اجــراءات  الكمــال  يــوم   ٦0 لمــدة  اضافيــة  مهلــة  بمنحهــا 

االســهم المتحققــة مــن الزيــادة .
• تشــكيل لجنــة تحقيقيــة بخصــوص احــدى الشــركات المســاهمة 
لتقديمهــا محضــر اجتمــاع الهيــأة العامــة خالــي مــن فقــرة  توزيــع 
االربــاح ممــا ادى الــى عــودة الشــركة الــى التــداول خالفــاً لقــرار 

مجلــس الهيــأة المرقــم 33/13 بتاريــخ 2013/7/1٦ .
• الموافقــة علــى طلــب عــدة شــركات بمنحهــا مــدة ســنة اضافيــة 
لتقديــم حســاباتها الختاميــة اســتناداً الــى قــرار مجلــس الهيــأة رقــم 

1/13 فــي 2021/1/18.
• تقــرر اســتناداً الــى تعليمــات رقــم )8( افصــاح الشــركات المدرجة 
المــادة )٦-ب ( ايقــاف تــداول اســهم بعــض الشــركات المدرجــة فــي 
ســوق العــراق لــالوراق الماليــة لعــدم ايفائهــا بمتطلبــات االفصــاح 

للفصــل االول مــن عــام 2021
• الموافقــة علــى طلــب ادراج اســهم مصــرف االنصــاري االســالمي 
لالســتثمار والتمويــل فــي ســوق العــراق لــالوراق الماليــة ضمــن 

ــي . الســوق الثان
• فــرض غرامــة علــى الشــركات المســاهمة التــي لــم تقــدم اســتمارة 
معلومــات االشــخاص المطلعيــن خــالل مــدة )15( يــوم مــن بدايــة 

الســنة اســتناداً الــى تعليمــات الهيــأة رقــم )1٦( المــادة )2/أ(.
ــي الســوق  • رفــض طلــب احــدى الشــركات المســاهمة المدرجــة ف
بتقســيط مبلــغ الغرامــة عــن االفصــاح الفصلــي والســنوي ويســتمر 
ايقــاف الشــركة عــن التــداول بســبب عــدم تقديــم االفصاحــات 

ــأة . ــة ولحيــن ايفــاء الشــركة بكافــة التزاماتهــا تجــاه الهي المطلوب
• ايقــاف تــداول اســهم احــدى الشــركات المســاهمة بســبب عــدم 
تســديد المبالــغ الماليــة المترتبــة بذمتهــا واســتحصال الديــون 

التــي بذمتهــا .
ــة  ــى ان يكــون بيــع االســهم اســتناداً الحــكام قضائي • الموافقــة عل
مكتســبة للدرجــة القطعيــة وفقــاً لمــا نصــت عليــه المــادة )3/ج/ 

2( مــن االمــر التشــريعي )74( لســنة 2004 .
• الموافقــة علــى ان ايقــاف التــداول علــى اســهم الشــركات التــي 
يصــل ســعر الســهم فيهــا الــى )50( فلــس بعــد امهــال الشــركات 
مــدة )3( ايــام لتقديــم االفصــاح عــن االســباب الجوهريــة لهــذا 

. واليــات معالجتــه  االنخفــاض 
• قــرر المجلــس قيــام مجلــس محافظــي ســوق العــراق لــالوراق 
الماليــة بتقديــم دراســة تفصيليــة توضــح ســبب تعديــل االشــتراك 
الســنوي للشــركات المســاهمة المدرجــة ومــدى تأثيــره علــى نشــاط 
ســوق العــراق لــالوراق الماليــة المتوقعــة والخطــط المســتقبلية 
للســوق لزيــادة حجــم التــداول والبحــث عــن مصــادر لاليــرادات 

او تطويــر االيــرادات الحاليــة بمــا فيهــا عمولــة التــداول.
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رقــم  التعليمــات  تنفيــذ  بــان  المحافظيــن  مجلــس  مخاطبــة   •
)15( الخاصــة بانــزال الشــركة مــن الســوق النظامــي الــى الســوق 
ــي تتطلــب توافــر الشــرطين مجتمعيــن معــاً )انخفــاض حجــم  الثان
التــداول الســنوي عــن 1% مــن رأس مــال الشــركة وانخفــاض عــدد 

أيــام تداولهــا عــن 25 يــوم خــالل الســنة(.
• الموافقــة علــى مقتــرح دائــرة الرقابــة والتفتيــش على اعادة نســبة 
انخفــاض اســعار االســهم مــن 5% الــى 10% اســتناداً الــى القســم )12( 

المــادة )12( مــن قانــون االوراق الماليــة رقــم 74 لســنة 2004.
• تشــكيل  لجنــة مشــتركة بيــن البنــك المركــزي العراقــي وهيــأة 
االوراق الماليــة وســوق العــراق لــالوراق الماليــة لغــرض قيــاس 
القيمــة الحقيقيــة للســهم فــي القطــاع المصرفــي مقارنــة مــع ســعر 

الســهم فــي الســوق .
ــة  • عــدم ممانعــة الهيــأة مــن ادراج ســندات ) البنــاء ( االصداري
االولــى فــي ســوق العــراق لــالوراق الماليــة ، اســتناداً الــى تعليمــات 

ــي العــراق. ادراج وايــداع وتــداول الســندات الحكوميــة ف

الورقة البيضاء لإلصالح االقتصادي 
والمايل

تهــدف الورقــة البيضــاء إلــى ضبــط مســارات اإلصــالح االقتصــادي 
ــة  ــي وإلــزام الــوزارات والجهــات التنفيذي وإنجــاز التغييــر اإليجاب
وفقــا  تنفيذهــا  تضمــن  التــي  األليــات  لوضــع  الحكوميــة 
للمســتهدفات الخاصــة بــكل وزارة. حيــث وردنــا قــرار مجلــس 
رقــم  )المشــروع  المتضمــن   2021 لســنة   )50( المرقــم  الــوزراء 
 )٦( بعــدد  الماليــة  األوراق  هيــأة  بمســتهدفات  الخــاص   )13

مســتهدفات.
 وبغيــة تحقيــق تلــك المســتهدفات بــادرت الهيــأة إلــى تأليــف 
لجنــة برئاســة الســيد نائــب رئيــس الهيــأة وعضويــة مــدراء الدوائر 
وتــم  دوريــة  اجتماعــات  اللجنــة  وعقــدت  والقانونيــة  الفنيــة 
مناقشــة مضمــون القــرار أعــاله وتوزيــع المهــام والــذي بضوئــه تــم 
تأليــف لجــان فرعيــة إلكمــال تنفيــذ مضمــون البرنامــج اإلصالحــي 

ــي: ــة البيضــاء )مشــروع رقــم 13( أعــاله وكمــا يأت للورق

أوال: المســتهدف رقــم )1( إعــادة تشــكيل مجلــس هيــأة األوراق 
الماليــة.

بموجــب كتابنــا  الــوزراء  لمجلــس  العامــة  األمانــة  مفاتحــة  تــم 
المرشــحين  أســماء  المتضمــن   )2021/11/3 فــي   104/2( المرقــم 
اســتيفاء  تــم  حيــث  الهيــأة  مجلــس  أعضــاء  كافــة  الســتكمال 
ــى مــن خــالل تكليــف أحــد موظفــي  عضويــة المجلــس بحــده األدن
ــى انعقــاد المجلــس  ــة المجلــس األمــر الــذي أدى إل الهيــأة بعضوي

للقانــون  . وممارســة مهامــه وفقــاً 

ثانياً: المستهدف رقم )2( عرض قانون جديد لألوراق المالية.
لــألوراق الماليــة وتــم  تــم اعــداد مشــروع قانــون  1. ســبق وان 
ولعــدم  حينهــا  الــوزراء  لمجلــس  العامــة  األمانــة  الــى  أرســاله 
مواكبتــه للمتغيــرات االقتصاديــة وانســجاما مــع مضاميــن الورقــة 
البيضــاء تــم اعادتــه الــى الهيــأة لغــرض اعــادة النظــر فيــه حيــث 
تــم تأليــف لجنــة برئاســة رئيــس هيــأة األوراق الماليــة وعضويــة 

عــدة  اللجنــة  وعقــدت  العالقــة  ذات  الجهــات  عــن  ممثليــن 
القانــون تمخــض عنهــا  اجتماعــات لمناقشــة مســودة مشــروع 
إحالــة المشــروع الــى لجنــة الورقــة البيضــاء الســتكمال اإلجــراءات    

 . لمتطلبــات اإلصــالح االقتصــادي  وفقــاً 
مهمــة  إكمــال  عاتقهــا  علــى  البيضــاء  الورقــة  لجنــة  أخــذت   .2
مراجعــة مشــروع القانــون خــالل اجتماعاتهــا للفتــرة مــن شــهر 

.2021 للعــام  األول  ولغايــة كانــون  نيســان 
ــي مواكبــة  ــي الطموحــات ف 3. بغيــة الخــروج بصيغــة مشــروع يلب
عقــد  الــى  الهيــأة   بــادرت  والماليــة  االقتصاديــة  التطــورات 
ــي مجــال  ــن ف ــراء والمختصي ورشــة عمــل بمشــاركة عــدد مــن الخب
القانــون واالقتصــاد واألوراق الماليــة ومجموعــة مــن المؤسســات 
األكاديميــة مثــل كليــة القانــون فــي جامعــات ) بغــداد ، النهريــن ، 
العراقيــة ، المســتنصرية( اضافــة الــى ممثليــن عــن االمانــة العامــة 

لمجلــس الــوزراء ، البنــك المركــزي ، وزارة التجــارة.
4. كلــف المشــاركون فــي الورشــة بدراســة مســودة مشــروع القانــون 
بالمقارنــة مــع المشــروع الســابق لســنة 2008 واألمــر التشــريعي 
النافــذ رقــم )74( لســنة 2004 وتقديــم مــا لديهــا مــن مقترحــات 

ورؤى وأفــكار تســاهم فــي انضــاج مشــروع القانــون الحالــي.
الخــروج  لغــرض  الورشــة  نتائــج عمــل  5. يجــري حاليــاً دراســة 
بصيغــة مشــروع متكاملــة بالمقارنــة مع قوانين الــدول المجاورة.

ثالثــاً: المســتهدف رقــم )3( مراجعــة تعليمــات المصــرف الحافــظ 
األمين.

التعليمــات  ودراســة  مراجعــة  إلــى  الفرعيــة  اللجنــة  بــادرت   .1
واالطــالع علــى التجــارب المماثلــة فــي الــدول العربيــة وقدمــت 
مــا توصلــت اليــه مــن الــرؤى واألفــكار لغــرض أجــراء التعديــالت 

الالزمــة عليهــا.
2. تــم أرســال النتائــج إلــى ســوق العــراق لــألوراق الماليــة لغــرض 
الهيــأة وفقــا  إلــى  النهائيــة وأعادتهــا  الصيغــة  دراســتها وأعــداد 

للقانــون .
3. صــادق مجلــس الهيــأة علــى  تعديــل تعليمــات الحافــظ األميــن 
رقــم )17( لســنة 2012 وقــد تــم أرســالها  إلــى مجلــس محافظــي 
الرســمي  الموقــع  علــى  الماليــة ونشــرها  لــألوراق  العــراق  ســوق 

للهيــأة .

ــاً: المســتهدف رقــم )4( تعديــل التعليمــات التــي ال تتطلــب  رابعــ
مــدة  بالهامــش وتعديــل  التــداول  مثــل  نافــذة  قوانيــن  تعديــل 
المقاصــة والتســوية والســوق الثالــث وتوســيع صالحيــة الوســطاء.
الفرعيــة  اللجنــة  قامــت   / بالهامــش  التــداول  يخــص  فيمــا   •
بدراســة صيغــة التعليمــات الــواردة مــن ســوق العــراق وتــم تثبيــت 
مالحظاتهــا علــى بعــض الفقــرات وإعــادة صيغــة التعليمــات إلــى 
الســوق لغــرض دراســتها وتعديلهــا وأرســالها إلــى الهيــأة للمصادقــة 

وفقــاً للقانــون.
الفنيــة  الدوائــر  تكليــف  تــم   / الثالــث  الســوق  يخــص  فيمــا   •
المعنيــة علــى دراســة المالحظــات المرســلة مــن مجلــس محافظــي 
ــث  ــة بخصــوص إقامــة الســوق الثال ــألوراق المالي ســوق العــراق ل
عــدة  اللجنــة  وعقــدت  أنشــائه  مــن  االقتصاديــة  والجــدوى 
لــألوراق  العــراق  ســوق  عــن  ممثليــن  مــع  مشــتركة  اجتماعــات 
الماليــة وتــم اعتمــاد بعــض المالحظات وإعادة صيغــة التعليمات 
الــى الســوق لغــرض اقرارهــا وارســالها الــى الهيــأة للمصادقــة عليهــا . 
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المخالفــة والتــي لــم تلتــزم بتزويــد الهيــأة بالبيانــات الماليــة الســنوية 
عمــل  يــوم  أول  مــن  اعتبــاراً  قبــل مدقــق حســاباتها  مــن  المدققــة 
يلــي نهايــة شــهر تمــوز إلــى حيــن قيــام هــذه الشــركات بتزويــد الهيــأة 
بالبيانــات المطلوبــة،  اســتناداً ألحــكام المــادة )٦- أ ( مــن تعليمــات 
هيــأة االوراق الماليــة رقــم )8( افصــاح الشــركات المدرجــة  ، ويســتثنى 
مــن ذلــك  شــركات القطــاع المحتلــط وذلــك بموجــب قــرار الهيئــة 
المرقــم وذلــك بمنــح مــدة اضافيــة التتجــاوز الســنة فــي كل االحــوال 
لتقديــم بياناتهــا الماليــة تحتســب مــن تاريــخ انتهــاء المــدة آنفــة 
اجــراءات  بســبب  الماليــة  بياناتهــا  تقديــم  تأخيــر  اذا كان  الذكــر 
ــك  ــي اســتكمال تل ــر مــن الشــركة ف ــة الماليــة ودون تقصي ــوان الرقاب دي
النافــذة  المحاســبية  للمعاييــر  وفقــا  أعدادهــا  بشــرط  االجــراءات 
بعــد تقديمهــا طلبــاً الــى هــذه الهيــأة بموجــب القــرار المرقــم 1/13 فــي 

.    2021/1/18
حســاباتها  تقــدم  لــم  التــي  المختلــط  القطــاع  شــركات  اعتبــار  تــم 
ــى ديــوان الرقابــة الماليــة بعــد انقضــاء مــدة  الختاميــة لســنة 2020 ال
عــن  المســؤولة  هــي  الماليــة  ســنتها  انتهــاء  تاريــخ  مــن  اشــهر   )3(

التاخيــر وال يتــم منحهــا المــدة االضافيــة المشــار اليهــا فــي القــرار 
.   2021/1/18 فــي   1/13 المرقــم 

الــى تعديــل تعليمــات رقــم )8( تــم منــح شــركات القطــاع  اســتناداً 
لســنة  ختاميــة  حســابات  لتقديــم  اضافيــة  ســنة  مــدة  المختلــط 
واالســتثمارات  االنشــائية  المــواد  النتــاج  الفلوجــة  )شــركة   2020
للصناعــات  الوطنيــة  ،الشــركة  الصناعيــة  الهــالل  ، شــركة  العقاريــة 
وتســويق  لتصنيــع  العراقيــة  الشــركة   ، والبالســتيكية   الكيمياويــة 
 ، اللقاحــات واالدويــة البيطريــة   التمــور  ، شــركة الكنــدي النتــاج 
شــركة فنــدق فلســطين ، الشــركة العراقيــة لالعمــال الهندســية ، شــركة 
انتــاج االلبســة الجاهــزة  ، شــركة فنــادق المنصــور ، الشــركة الوطنيــة 
للصناعــات المعدنيــة والدراجــات، شــركة فنــادق المنصــور ، شــركة 

فنــدق الســدير ، شــركة فنــدق بابــل (
5- بلغــت الغرامــات التــي تــم اســتحصالها مــن الشــركات المدرجــة 
نتيجــة عــدم تقديــم البيانــات الماليــة الفصليــة والســنوية خــالل 
عــام 2021 ) ٦4070000 (  دينــار )اربعــة وســتون مليــون وســبعون 

الــف دينــار (

7- الشركات التي غلق التداول على اسهمها خالل عام 2021

٦- الشركات التي فتح التداول على اسهمها خالل عام 2021

تاريخ فتح التداولاسم الشركة

كتابنا 10/59 في 10/1/2021 الكندي النتاج اللقاحات 

كتابنا 10/80 في 11/1/2021فنادق المنصور

كتابنا 10/102 في 13/1/2021فنادق عشتار

كتابنا 10/115 في 14/1/2021العراقية لنقل المنتجات النفطية 

كتابنا 10/175 في 14/1/2021االثاث المنزلي

كتابنا 10/383 في 23/2/2021المعدنية والدراجات

كتابنا 10/408 في 2/3/2021العراقية لصناعة الكارتون

كتابنا 10/1009 في 9/6/2021مصرف بابل 

كتابنا 10/2093 في 7/11/2021الفلوجة النتاج المواد االنشائية 

كتابنا 10/2315 في 5/12/2021العراقية لالعمال الهندسية

تاريخ غلق التداولاسم الشركة

25/8/2021 بموجب قرار الهيأة 13/32 دار السالم للتامين
25/8/2021الخير لالستثمار المالي

14/9/2021العراقية لنقل المنتجات النفطية
19/9/2021مصرف الراجح
22/12/2021 بموجب قرار الهيأة 13/45 بسبب عدم تسديد االثاث المنزلي 

المتبقي من مبلغ الغرامة على الشركة 

2021/12/22 استمرار االيقاف بموجب قرار الهيأة فندق اشور 
46/13بسبب عدم تقديم االفصاح الفصلي للسنوات 

2019و2020و2021 واالفصاح السنوي للسنوات 2019و2020
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8- البيانات المالية 
مــن  والفصليــة  الســنوية  الماليــة  والبيانــات  التقاريــر  اســتالم  
. ومراجعتهــا  العــراق  ســوق  فــي  المدرجــة  المســاهمة  الشــركات 
للمعاييــر  انهــا معــدة وفقــاً  ودراســتها وتحليلهــا  والتأكــد  مــن 
الصــادرة مــن مجلــس المعاييــر المحاســبية والرقابيــة فــي العــراق 
ومدققــة  للمصــارف  بالنســبة  الدوليــة  المحاســبية  وللمعاييــر 
حســب معاييــر التدقيــق النافــذة ، التاكــد مــن تقديمهــا ضمــن 
المــدة المحــددة بالقانــون والتعليمــات الصــادرة عــن الهيئــة رقــم 

الشــركات بخصــوص  ، متابعــة  المدرجــة   الشــركات  افصــاح   )8(
طريقــة عــرض البيانــات الماليــة والشــكلية التــي يجــب أن تكــون 
عليهــا وفــق ) ملحــق تعليمــات رقــم 8– شــكل ومحتــوى البيانــات 
الماليــة الســنوية والفصليــة  ( ، وتــم اكتشــاف  اخطــاء او مخالفــات 
واعــادة  التعديــل  لغــرض  مخاطبتهــا   وتــم  الشــركات  قبــل  مــن 

ارســالها ويتــم نشــرها علــى الموقــع الرســمي للهيــأة.
أ - البيانات السنوي للشركات 

الشركات التي قدمت البيانات المالية السنوية لعام 2021

الشركات الملتزمة 
بتقديم بياناتها خالل 

المدة القانونية 

الشركات الملتزمة 
بتقديم بياناتها خارج 

المدة القانونية 

الشركات التي 
لم تقدم بياناتها

ب – البيانات الفصلية للشركات الشركات التي قدمت البيانات المالية الفصلية  لعام 2021

2020البيانات المالية السنوية

50الشركات الملتزمة بتقديم بياناتها خالل المدة القانونية 

38الشركات الملتزمة بتقديم بياناتها خارج المدة القانونية

17الشركات التي لم تقدم بياناتها 

االفصاح السنوي

2021البيانات المالية الفصلية

62الشركات الملتزمة بتقديم بياناتها خالل المدة القانونية 

31الشركات الملتزمة بتقديم بياناتها خارج المدة القانونية

12الشركات التي لم تقدم بياناتها 
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الشركات الملتزمة 
بتقديم بياناتها خالل 

المدة القانونية 

الشركات الملتزمة 
بتقديم بياناتها خارج 

المدة القانونية 

الشركات المتداولة والمتوقفة حسب القطاعات

المصارف  التامين االستثمار الخدمي الصناعي السياحة 
والفندقي 

الزراعي االتصاالت

اجمالي عدد الشركات  عدد الشركات المتداولة  عدد الشركات المتوقفة 

الشركات التي 
لم تقدم بياناتها

9- جدول يبين اعداد الشركات المتداولة والمتوقفة مقسم حسب القطاعات :

القطاعت
اجمالي عدد 

الشركات
عدد الشركات المتداولة

عدد الشركات 
المتوقفة

44377المصارف1

ـــــــ55التامين2
642االستثمار3

1073الخدمي4

21165الصناعي5

1082السياحي والفندقي6

752الزراعي7

ـــــ22االتصاالت8
1058421المجموع
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10- الشركات التي استمر ايقاف تداول اسهمها لغاية نهاية عام 2021 لعدم التزامها بمتطلبات االفصاح المالي:

سبب االيقافتاريخ االيقافاسم الشركة

المنتجــات  لنقــل  العراقيــة 
) مختلــط  قطــاع   ( النفطيــة 

عدم تقديم االفصاح السنوي لسنة 2020 والفصل الثاني 14/9/20212021

عدم تقديم االفصاح السنوي لسنة 2020 والفصل االول و الثاني 25/8/2021الخير لالستثمار المالي
2021

المصرف تحت وصاية البنك المركزي العراقي 9/8/2016مصرف دار السالم

 ولم يقدم االفصاح السنوي للسنوات 2016و2017و2018و2019و
2020واالفصاح الفصلي للفصل الثالث لسنة 2018واالفصاح الفصلي 

للسنوات 2019و2020والفصل االول والثاني 2021

عدم تقديم االفصاح السنوي للسنوات 2018و2019و2020واالفصاح 20/8/2019الباتك لالستثمار المالي
الفصلي لسنة 2020والفصل االول والثاني 2021

الصناعات االلكترونية

) قطاع مختلط (

عدم تقديم االفصاح السنوي للسنوات 2017و 6/8/2017
2018و2019و2020واالفصاح الفصلي للسنوات 2018و2019و2020 

والفصل االول والثاني 2021

الصناعات الخفيفة

) قطاع مختلط (

عدم تقديم االفصاح السنوي للسنوات2016و2017و  13/7/2016
2018و2019و2020واالفصاح الفصلي للسنوات 2016و2017و 

2018و2019و2020 والفصل االول والثاني 2021

صناعات االصباغ الحديثة

) قطاع مختلط (

عدم تقديم االفصاح السنوي للسنوات 2016و2017 6/8/2015
و2018و2019و2020واالفصاح الفصلي للسنوات 2016و2017و 

2018و2019و2020 والفصل االول والثاني 2021

االنشــائية  المــواد  صناعــة 
) مختلــط  قطــاع   ( الحديثــة 

عــدم تقديــم االفصاح الســنوي للســنوات 2014و2015و2016و2017و  6/7/2015
2018و2019و2020واالفصــاح الفصلــي للفصــل االول والثانــي والثالــث 

لســنة 2020 والفصــل االول والثانــي لســنة 2021

فندق اشور السياحي 

) قطاع مختلط (                          8/7/2019

واالفصــاح  2019و2020  لســنة  الســنوي  االفصــاح  تقديــم  عــدم 
الفصلــي للســنوات 2019و2020 والفصــل االول والثانــي لســنة 2021

البادية للنقل العام 

) قطاع مختلط (

عدم تقديم االفصاح السنوي للسنوات 2018و2019و2020واالفصاح 6/7/2017
الفصلي للسنوات 2018و2019و 2020والفصل االول والثاني 2021

العراقية للنقل البري

 ) قطاع مختلط (

عــدم تقديــم االفصــاح  الســنوي لعــام 2020 واالفصــاح الفصلــي للفصــل 3/11/2020
الثانــي والثالــث لســنة  2020 والفصــل االول والثانــي 2021 

عــدم تقديــم االفصــاح الســنوي 2018و2019و2020واالفصــاح الفصلــي 20/8/2019الحديثة لالنتاج الحيواني 
للفصــل الثالــث لســنة 2020 والفصــل االول والثانــي لســنة 2021

عدم تقديم االفصاح السنوي للسنوات 2019و6/8/20172020مصرف االتحاد العراقي 
الهالل الصناعية 

) قطاع مختلط (

عدم تقديم االفصاح السنوي لسنة 20/8/20192019

عدم تقديم االفصاح السنوي لسنة 19/9/20212020مصرف بابل 
عدم تقديم االفصاح السنوي لسنة 3/11/20202020مصرف الشمال 
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2- تــم خــالل عــام 2021 شــطب ادراج اســهم شــركة واحــدة وهــي 
شــركة المنافــع للتحويــل المالــي بتاريــخ 2021/2/11

3- حصلــت موافقــة مجلــس الهيئــة علــى ادراج شــركتين فــي ســوق 
العــراق لــالوراق الماليــة فــي الســوق الثانــي خــالل عــام 2021: 

 أ. مصرف االنصاري االسالمي لالستثمار والتمويل
 ب.  مصرف المشرق العربي االسالمي لالستثمار

4- حصلــت موافقــة الهيئــة علــى قــرار مجلــس محافظــي الســوق 
شــروط  عليهــا  تنطبــق  التــي  الشــركات  تنزيــل  تنفيــذ  بارجــاء 

التنزيــل مــن الســوق النظامــي الــى الســوق الثانــي .
5- تــم معاقبــة شــركة مســاهمة مدرجــة فــي ســوق العــراق لالوراق 
تعليمــات  لمخالفتهــا  وذلــك  ماليــة  غرامــة  بفــرض  الماليــة 
رقــم )2( )مواعيــد ايقــاف واعــادة التــداول الســهم الشــركات 

المدرجــة(
لمخالفتهــا  المســاهمة  الشــركات  غرامــات  مبلــغ  بلــغ   -٦
لتعليمــات الهيــأة )1500000( دينــار ) مليــون وخمســمائة دينــار 

7- الوكاالت واالنابات
اســتناداً الــى قانــون رقــم )17( لســنة 2019 قانــون تعديــل قانــون 
الشــركات رقــم )21( لســنة 1997 المعــدل والــذي تــم بموجبــه 
تعديــل المــادة )91( و الــذي انــاط بالهيــأة ) ايــداع الــوكاالت 
قبــل  للشــركات  العامــة  الهيــأة  اجتمــاع  لحضــور   ) واالنابــات 

وتحديــد  االقــل  علــى  الهيــأة  اجتمــاع  موعــد  مــن  ايــام  ثالثــة 
و  اعــداده  وكيفيــة  ومحتوياتــه  االنابــة  ســند  شــكل  ضوابــط 
مســؤولة عــن صحتــه ، تقــوم الهيــأة باســتالم الــوكاالت واالنابــات 
وتدقيقهــا والتاكــد مــن صحتهــا ومــن ثــم توثيقهــا  وتســليمها 
الــى الشــركة او الوكيــل او المنــاب قبــل انعقــاد االجتمــاع . وقــد 
اســتالمها وتدقيقهــا  تــم  التــي  واالنابــات  الــوكاالت  عــدد  بلــغ 
ــي حيــن بلغــت اجــور  ــة ، ف ــة  واناب خــالل عــام 2021  )1920( وكال
تدقيــق الــوكاالت واالنابــات لعــام 2021 )118٦00000( دينار)مئــة 

وثمانيــة عشــر مليــون وســتمائة الــف دينــار ( .

اجتماعات الهيأة العامة للرشكات 
المساهمة

تعــد الهيــأة العامــة للشــركات المســاهمة اعلــى ســلطة فــي الشــركة 
،وتقــوم هيئتنــا بمتابعــة وحضــور اجتماعــات الهيئــات العامــة 
للشــركات المدرجــة فــي الســوق وادنــاه االجتماعــات التــي يتــم 
حضورهــا  مــن قبــل دائرتــي ) االفصــاح المالــي و نظــم االســواق ( 

خــالل عــام 2021 : 

10/4/2022%5533.33/ اوال10/8/2021ًمصرف امين العراق

تم منح الشركة 
تمديد بموجب 

كتابنا المرقم 
)9/2478 في 

)23/12/2021

مصرف المستشار 
االسالمي

16/9/2021
55/اوالً

55/ ثانياً

21.5%

3.5%
16/1/2022

الزال ضمن المدة 
المسموح بها

مصرف اسيا العراق 
االسالمي

17/11/2021%5625/ رابعا19/9/2021ً

الموصل لمدن 
االلعاب

2/1/2022%5550/ثانيا21/11/2021ً
الزال ضمن المدة 

المسموح بها

6/4/2022%55100/ اوال6/12/2021ًانتاج االلبسة الجاهزة
الزال ضمن المدة 

المسموح بها

19/12/2021االمين للتامين
55/اوالً

55/ ثانياً

26.9136305%

4%
19/4/2022

الزال ضمن المدة 
المسموح بها

مصرف الطيف 
االسالمي

20/4/2022%5524.6/ اوال20/12/2021ً
الزال ضمن المدة 

المسموح بها
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اسم الشركة

القطاع المصرفي
اهم القراراتتاريخ االجتماع

27/1/2021المصرف التجاري العراقي
- مناقشة حسابات ختامية 2019

- توزيع ارباح بنسبة )%2.5( من راس المال 

28/1/2021مصرف ايالف االسالمي

- مناقشة حسابات ختامية 2019

- تعديل  عقد التاسيس بزيادة عدد اعضاء مجلس االدارة من )5( الى )7( اعضاء 
اصليين ومثلهم احتياط 

مناقشة حسابات ختامية 2018 ،9/2/20212019مصرف العطاء االسالمي

12/2/2021مصرف العالم االسالمي

- مناقشة الحسابات الختامية 2018،2019

- مناقشة زيادة راسمال المصرف بنسبة %420.4  وفق المادة 55/اوال 

- انتخاب مجلس االدارة ) 7( اصليين ومثلهم احتياط

16/2/2021مصرف امين العراق االسالمي
- مناقشة الحسابات الختامية 2019

- اجراء انتخابات تكميلية وانتخاب عضو اصيل وسبعة احتياط
مناقشة حسابات ختامية 18/2/20212019المصرف الوطني االسالمي

زيادة راسمال المصرف بنسبة )%32.67( وفق المادة )55/اوالً(1/3/2021مصرف الطيف االسالمي

18/3/2021المصرف االهلي العراقي
- مناقشة الحسابات الختامية 2020

- توزيع ارباح بنسبة )%8 ( من راسمال الشركة
مناقشة حسابات ختامية 12/4/20212020مصرف عبر العراق  لالستثمار 

مناقشة حسابات ختامية 13/4/20212020مصرف الثقة الدولي 

2/5/2021مصرف العطاء االسالمي
اجراء انتخابات تكميلية من )1( عضو اصلي واحد و)7( اعضاء احتياط لعضوية 

مجلس االدارة

24/6/2021مصرف المنصور لالستثمار

- مناقشة الحسابات الختامية 2020

-  الغاء قرار الهيأة العامة السابق الخاص بتوزيع ارباح %4 عن سنة 2019 
وقررت توزيع ارباح نقدية بنسبة 6%  

27/7/2021مصرف الطيف االسالمي
- مناقشة حسابات ختامية 2020

- توزيع ارباح بنسبة )%0.56( من راسمال الشركة

1/8/2021مصرف االقليم التجاري
- مناقشة الحسابات الختامية 2020

- اجراء انتخابات تكميلية النتخاب )3( اعضاء اصليين و)7(  احتياط 

مصرف القابض االسالمي 
للتمويل واالستثمار

4/8/2021
- مناقشة الحسابات الختامية 2018 ،2019 ،2020 

- انتخاب مجلس ادارة جديد

مصرف امين العراق لالستثمار 
والتمويل

10/8/2021

- مناقشة الحسابات الختامية 2020 

- زيادة راسمال الشركة من 150 مليار الى 200 مليار وفق المادة )55/ اوالً( من 
قانون الشركات
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مناقشة الحسابات الختامية 12/8/20212020مصرف ايالف االسالمي 

17/8/2021المصرف الدولي االسالمي

- مناقشة الحسابات الختامية 2020

- العدول عن قرار الهيأة السابق باالندماج مع مصرف حمورابي وقررت الهيأة 
العامة باالجماع على االندماج مع مصرف العاصمة االولى االسالمي على ان 

يحتفظ المصرف الدولي باسمه ونشاطه بعد االندماج 

- انتخاب مجلس ادارة )7(اعضاء اصليين ومثلهم احتياط

مصرف القرطاس االسالمي 
لالستثمار والتمويل

21/8/2021

- مناقشة الحسابات الختامية 2020

- تاسيس شركة تابعة للمصرف باسم ) شركة القرطاس االعمارية للتجارة 
والمقاوالت العامة االستثمارات العقارية وتربية الدواجن / محدودة المسؤولية 

( براسمال 25 مليار دينار

23/8/2021مصرف سومر التجاري
- مناقشة الحسابات الختامية 2019 ، 2020

- انتخاب مجلس ادارة 7 اعضاء اصليين ومثلهم احتياط
مناقشة الحسابات الختامية 26/8/20212020مصرف نور العراق 

مناقشة الحسابات الختامية 2/9/20212020مصرف العربية االسالمي

مناقشة الحسابات الختامية 8/9/20212020مصرف الجنوب االسالمي 

9/9/2021مصرف الخليج التجاري

- مناقشة الحسابات الختامية 2020

- تعديل عقد التاسيس بزيادة عدد اعضاء المجلس من 5 الى 7 اعضاء اصليين 
ومثلهم احتياط و انتخاب اعضاء )2( اصليين ومثلهم احتياط 

مناقشة الحسابات الختامية 2020 11/9/2021المصرف العراقي االسالمي

مصرف التنمية الدولي 
لالستثمار والتمويل

13/9/2021

- مناقشة الحسابات الختامية 2020

- تعديل عقد التاسيس ليكون عدد اعضاء مجــــلس االدارة  ) 7 (اعضاء اصليين 
ومثلهم احتياط وانتخاب  اعضاء )2( اصليين ومثلهم احتياط

مصرف المستشار االسالمي 
لالستثمار والتمويل

16/9/2021

- مناقشة الحسابات الختامية 2020

- زيادة راسمال الشركة من )200( مليار الى )250( ملياروفق المادة )55/ اوالً 
وثانياً( )43 مليار وفق المادة )55/اوالً( و 7 مليار وفق المادة )55/ ثانياً(

19/9/2021مصرف اسيا العراق

- مناقشة الحسابات الختامية 2020

- زيادة راسمال الشركة من )200( مليار الى )250( مليار وفق المادة )56/ رابعاً(

- اجراء انتخابات تكميلية لمجلس االدارة )1( اصيل و )7( احتياط

20/9/2021مصرف كوردستان الدولي
- مناقشة الحسابات الختامية 2020

- انتخاب 3 اعضاء اصليين و)7( احتياط

25/9/2021المصرف الدولي االسالمي
ااالجتماع المشترك بين المصرف الدولي ومصرف العاصمة االولى االسالمي، 

والموافقة على االندماج على ان يحتفظ المصرف الدولي بشخصيته المعنوية 
واسمه ونشاطة بعد االندماج

 مناقشة الحسابات الختامية 7/10/20212020مصرف االستثمار العراقي

مصرف العالم االسالمي 
لالستثمار والتمويل

7/10/2021

- مناقشة الحسابات الختامية 2020

- الموافقة على الغاء قرار زيادة راس المال السابق المتخذ في االجتماع السابق  
في 12/2/2021 
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مناقشة الحسابات الختامية 9/10/20212020مصرف الموصل 
مناقشة الحسابات الختامية 12/10/20212020مصرف العطاء االسالمي

16/10/2021مصرف االئتمان العراقي
- مناقشة الحسابات الختامية 2019 ،2020

- انتخابات تكميلية  عضو اصلي و)5(اعضاء احتياط

31/10/2021مصرف االقتصاد
-  مناقشة الحسابات الختامية 2018

-انتخاب اعضاء مجلس االدارة )7( اصليين ومثلهم احتياط 
 مناقشة الحسابات الختامية 6/11/20212019مصرف االتحاد العراقي

مناقشة الحسابات الختامية 9/11/20212020المصرف الوطني االسالمي
مناقشة الحسابات الختامية 20/11/20212020مصرف جيهان لالستثمار 

مناقشة الحسابات الختامية 2/12/20212019،2020مصرف الشرق االوسط 

زيادة راسمال الشركة من )203( مليار الى )253( مليار وفق المادة )55/اوالً( 20/12/2021مصرف الطيف االسالمي

25/12/2021 مصرف اشور الدولي 
- مناقشة حسابات ختامية 2020

- اجراء انتخابات تكميلية 
اسم الشركة

قطاع التامين
اهم القراراتتاريخ االجتماع

مناقشة الحسابات الختامية 14/2/20212019االمين للتامين

مناقشة الحسابات الختامية 4/3/20212019االهلية للتامين

15/3/2021الخليج للتامين
- اقالة المجلس الحالي واجراء انتخاب مجلس االدارة

- انتخاب )7( اعضاء اصليين ومثلهم احتياط
مناقشة الحسابات الختامية 29/6/20212020االهلية للتامين

دار السالم للتامين
                   
7/10/2021

مناقشة الحسابات الختامية 2020

مناقشة الحسابات الختامية 7/10/20212020الخليج للتامين

19/12/2021االمين للتامين

- مناقشة الحسابات الختامية 2020

- الموافقة على زيادة راسمال الشركة وفق المادة )55/اوالً( وبنسبة 
)%26.9136305( ووفق المادة )55/ ثانياً ( وبنسبة )4%(

اسم الشركة

قطاع االستثمار
اهم القراراتتاريخ االجتماع

بين النهرين 
لالستثمار المالي

1/6/2021
- مناقشة الحسابات الختامية 2020

- انتخاب )5 اعضاء اصليين ومثلهم احتياط

مناقشة الحسابات الختامية 2019 ،8/9/20212020الزوراء لالستثمار المالي

مناقشة الحسابات الختامية 14/9/20212020االمين لالستثمار المالي
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اسم الشركة

قطاع الخدمي
اهم القراراتتاريخ االجتماع

27/1/2021البادية للنقل العام
مناقشة الحسابات الختامية  2015،2016	 
انتخاب مجلس ادارة جديد	 

30/1/2021العاب الكرخ
مناقشة الحسابات الختامية 2019	 
زيادة راسمال الشركة بنسبة )%50(وفق المادة )55/اوالً(	 

انتخاب )4( اعضاء اصليين ومثلهم احتياط11/3/2021العاب الموصل 

ابداع الشرق االوسط 
للمقاوالت

1/6/2021

مناقشة الحسابات الختامية2020	 
الموافقة على اندماج الشركة مع شركة اتحاد الشرق االوسط 	 

للمقاوالت والتجارة العامة واالستثمارات العقارية ليصبح 
اسم الشركة بعد الدمج ابداع الشرق االوسط للمقاوالت العامة 

واالستثمارات العقارية والتجارة العامة  

28/6/2021االمين لالستثمارت العقارية
مناقشة الحسابات الختامية 2020	 
توزيع ارباح 3%	 
انتخابات مجلس ادارة جديد	 

المعمورة 
لالستثمارات 

العقارية
- مناقشة الحسابات الختامية 2/8/20212020

مناقشة الحسابات الختامية 5/8/20212020 الموصل لمدن االلعاب 

11/8/2021بغداد العراق للنقل العام
- مناقشة الحسابات الختامية 2020
- توزيع ارباح نقدية بنسبة 140%

6/9/2021النخبة للمقاوالت
- مناقشة الحسابات الختامية 2020

- انتخاب مجلس ادارة جديد

المعمورة لالستثمارات 
العقارية

اجراء انتخاب لمجلس االدارة )7( اصليين ومثلهم احتياط30/9/2021

مناقشة الحسابات الختامية 13/11/20212020العاب الكرخ
 زيادة راس مال الشركة وفق المادة )55/ثانياً( وبنسبة )%50( 21/11/2021الموصل لمدن العاب

انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد8/12/2021العراقية للنقل البري

اسم الشركة

قطاع الصناعي
اهم القراراتتاريخ االجتماع

انتخاب مجلس ادارة جديد11/1/2021االصباغ الحديثة

12/1/2021انتاج االلبسة الجاهزة
مناقشة الحسابات الختامية 2019	 
توزيع ارباح )%7( من راس المال 	 
انتخاب )4( اعضاء اصليين ومثلهم احتياط  	 

الموافقة على طلب شركة زاكي على االندماج مع شركة بغداد للمشروبات الغازية 14/1/2021بغداد للمشروبات الغازية

مناقشة الحسابات الختامية 31/1/20212019المنصور الدوائية
مناقشة الحسابات الختامية 24/2/20212018العراقية لالعمال الهندسية

4/3/2021بغداد للمشروبات الغازية
مناقشة الحسابات الختامية 2020

توزيع ارباح  بنسبة )20%( 	 

18/3/2021بغداد للمشروبات الغازية
اجتماع الهيأة العامة المشترك لشركة بغداد غازية وشركة الزاكي للتجارة العامة 

القرار عقد التاسيس للشركتين



23هيأة األوراق املالية

22/4/2021الوطنية لصناعة االثاث المنزلي

مناقشة الحسابات الختامية 2019

انتخاب مجلس ادارة جديد 	 
تعديل اسم الشركة و اضافة نشاط تجارة عامة ليصبح اسم 	 

الشركة )االثاث المنزلي والمكتبي والتجارة العامة (

14/6/2021الكندي النتاج اللقاحات

مناقشة الحسابات الختامية 2019

 توزيع ارباح بنسبة 2% 

انتخاب مجلس ادارة )5( اعضاء اصليين ومثلهم احتياط 

1/7/2021السجاد والمفروشات
- مناقشة حسابات ختامية 2020

- توزيع ارباح بنسبة 70%

المنصور للصناعات 
الدوائية

10/7/2021
- مناقشة حسابات ختامية 2020

- الموافقة على االندماج  مع شركة السرار لالستثمار الصناعي 

صناعة المواد االنشائية 
الحديثة 

11/7/2021
- مناقشة الحسابات الختامية لعام 2013

- انتخاب )4( اعضاء مجلس ادارة قطاع خاص
مناقشة الحسابات الختامية 25/8/20212020الخياطة الحديثة

-مناقشة الحسابات الختامية كما في 6/9/202131/8/2019التمور العراقية

7/9/2021الخازر النتاج المواد االنشائية

- مناقشة الحسابات الختامية 2020

- توزيع ارباح %10 من صافي الربح

- انتخاب 5 اعضاء اصليين ومثلهم احتياط

مناقشة الحسابات الختامية 12/9/20212020 بغداد لمواد التغليف 

22/9/2021الصنائع الكيمياوية العصرية

- مناقشة الحسابات الختامية 2019

- اضافة نشاط الشركة من صناعة المشروبات الكحولية الى صناعة الكحول 
الطبي المستخدم في االغراض الطبية  

- اجراء انتخاب لمجلس االدارة 

الوطنية للصناعات الكيمياوية 
والبالستيكية

انتخاب مجلس ادارة جديد4/10/2021

16/10/2021المنصور للصناعات الدوائية
االجتماع المشترك مع شركة السرار لالستثمار الصناعي وتمت المصادقة على 

قرار اندماج الشركتين وعقد التاسيس المعدل من قبل الشركتين

العراقية لتصنيع وتسويق 
التمور

27/10/2021
اقالة اعضاء المجلس وانتخاب مجلس جديد والغي االجتماع الموجل الى اشعار 

اخر بسبب عدم اكتمال النصاب 
مناقشة الحسابات الختامية 16/11/20212019العراقية لالعمال الهندسية

6/12/2021انتاج االلبسة الجاهزة

- مناقشة الحسابات الختامية 2020

- زيادة راسمال الشركة وفق  المادة )55/اوالً( وبنسبة 100%

- توزيع ارباح نقدية بنسبة 7%
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30/12/2021الفلوجة االنشائية
- مناقشة الحسابات الختامية 2018،2019

- زيادة راسمال الشركة وفق المادة )55/اوالً( وبنسبة )50%(
اسم الشركة

قطاع الفندقي والسياحي
اهم القراراتتاريخ االجتماع

29/3/2021فندق بغداد
مناقشة فقرة واحدة وهي اعفاء شركة جمال الوديان المستثمرة لفندق بغداد 

من بدل االيجار للفترة من 2020/2/20 الى 2020/9/8 نتيجة تفشي وباء كورونا 

9/5/2021الوطنية لالستثمارات السياحية
- مناقشة الحسابات الختامية 2019

- توزيع ارباح بنسبة )%19( من راس المال 
المدينة السياحية في سد 

الموصل
مناقشة الحسابات الختامية 22/6/20212020

مناقشة حسابات ختامية 27/7/20212019فنادق المنصور

6/10/2021فنادق كربالء

- مناقشة الحسابات الختامية 2020

- تعديل اسم الشركة  من )شركة فنادق كربالء ( الى )شركة كربالء لالستثمار 
والمقاوالت العامة (

14/11/2021فندق بابل

-  مناقشة الحسابات الختامية 2020

- توزيع ارباح نقدية بنسبة 175%

- انتخاب )5( اعضاء اصليين ومثلهم احتياط يمثلون القطاع الخاص

22/12/2021فندق اشور
- مناقشة الحسابات الختامية 2020،2019،2018

-انتخاب اعضاء مجلس ادارة )5( اصليين و)5( احتياط

اسم الشركة

قطاع االتصاالت
اهم القراراتتاريخ االجتماع

انتخاب مجلس ادارة )9( اصليين ومثلهم احتياط2021/1/17اسيا سيل

4/10/2021اسيا سيل
-  مناقشة الحسابات الختامية 2020

- توزيع ارباح بنسبة %70 من راس المال 

17/11/2021الخاتم لالتصاالت
-  مناقشة الحسابات الختامية 2020

- انتخاب مجلس ادارة اصليين واحتياط 

اسم الشركة

قطاع الزراعي
اهم القراراتتاريخ االجتماع

10/2/2021العراقية النتاج وتسويق اللحوم
- مناقشة الحسابات الختامية 2019

- توزيع ارباح )5%( 

الشرق االوسط النتاج وتسويق 
االسماك 

6/5/2021
- مناقشة الحسابات الختامية كما في 31/3/2020

- توزيع ارباح بنسبة )%5( من راس المال
انتخاب مجلس ادارة )4( اعضاء اصليين ومثلهم احتياط يمثلون القطاع الخاص17/5/2021العراقية النتاج وتسويق اللحوم 

العراقية النتاج وتسويق 
المنتجات الزراعية

30/6/2021
- مناقشة الحسابات الختامية 2020

- انتخاب مجلس ادارة خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط
مناقشة الحسابات الختامية كما في 24/8/202131/3/2021االهلية لالنتاج الزراعي
- اقالة المجلس وانتخاب مجلس ادارة جديد 22/11/2021العراقية النتاج البذور
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العراقــي  والمصــرف  العراقــي  االهلــي  المصــرف   ( لديهــا  الهيــأة 
الرافديــن و مصــرف  الزراعــي و مصــرف  المصــرف  و  للتجــارة 
مــع  هاتفيــا  الموضــوع  المركزي(.ومتابعــة  والبنــك  الرشــيد 

اصحــاب العالقــة اذا تطلــب االمــر ذلــك  .
9- تعــاون دائــره نظــم المعلومات مع لجنه االســتجابة لحوادث 
ــات و  ــة للبيان ــر بيئــة امنــه متكامل ــي لغــرض توفي الحاســب االل
انشــاء خطــة عمــل لتطبيــق وثيقــة السياســات والمعاييــر المــن 

المعلومــات ومشــاركة البيانــات داخــل الهيــأه .

شعبة العالقات واالتصال الحكومي
فــي اطــار سياســة التواصــل المحلــي والتطور الفني مــع المنظمات 
العربيــة الدوليــة المتخصصــة باالســواق الماليــة شــاركت الهيئــة 

بمجموعــة مــن النشــاطات وكمــا يلي :
1- على الصعيد الدولي والعربي

• تــم التصويــت علــى احــد المرشــحين للحصــول علــى منصــب 
رئيــس لجنــة المراقبــة داخــل منظمــة االياســكو

• حضــور الســيد نائــب رئيــس الهيــأة لحلقــات نقاشــية قصيــرة 
عــن بعــد اقامهــا اتحــاد الهيئــات العربيــة تناولــت ) الجرائــم 
الماليــة والمفاهيــم الرئيســية واالتجاهــات ( ) حوكمــة الشــركات ( 
• مشــاركة فــي المؤتمــر الســنوي الســواق المــال بتاريــخ )27-

االنترنيــت  (عبــر   2021/3/28
• مشــاركة الســيد رئيــس الهيــأة والســيد نائــب رئيــس الهيــأة 
بتاريــخ )2021/5/25( المؤتمــر الســنوي الخامــس عشــر التحــاد 

ــي دبــي  هيئــات االوراق الماليــة العربيــة عــن بعــد المنعقــد ف
• ارســال التعديــالت علــى انشــطة وفعاليــات هيئــات االوراق 
ــى اتحــاد الهيئــات االوراق الماليــة العربيــة  الماليــة العراقيــة ال
خــالل فتــرة الخطــة االســتراتيجية االولــى )201٦- 2020( والتــي لــم 

تذكــر فــي الكتيــب 
هيئــات  )اتحــاد  الدوليــة  المنظمــة  استفســارات  ترجمــة   •
لتوقيــع مذكــرة  االياســكو((تحضير   ( الدوليــة  الماليــة  االوراق 

معهــم   تفاهــم 
2- على الصعيد المحلي 

 أ. مقابالت رئيس الهيأة 
يتــم تغطيــة مقابــالت معالــي الســيد رئيــس الهيــأة مــع القنــوات 
التــي  االســئلة  علــى  واالطــالع  المحليــة  والصحــف  الفضائيــة 
ســتكون فحــوى اللقــاء ثــم عرضهــا علــى الســيد رئيــس الهيــأة 
وبعــد النشــر اخــذ الرابــط وعرضــه فــي موقــع الهيــأة ) جريــدة 
الصبــاح ، قنــاة اســيا ،جزيــرة نــت ، قنــاة العــراق ،قنــاة الوطــن ، 

قنــاة الرشــيد ، قنــاة افــاق ، قنــاة العراقيــة برنامــج دينــار(
فــي  التــداول  ســاعات  لزيــادة  الصحفــي  المؤتمــر  تغطيــة   ب. 
وتــم   2021/4/5 تاريــخ  مــن  الماليــة  لــالوراق  العــراق  ســوق 

 . الفضائيــة  القنــوات  مــن  العديــد  حضــور 
االســتثمار  تنشــيط  ملتقــى  اقامــة   )2021/٦/7( بتاريــخ   ج. 

: اســتعرض  والــذي  الماليــة  بــاالوراق  والتــداول 
الجلســات  واســتحداث  االســواق  تنظيــم  فــي  الهيــأة  دور   -

. للتــداول  المســائية 
- اطــالق التــداول علــى )9( شــركات كانــت متوقفــة ممــا ادى الــى 

زيــادة حجــم التــداول واالســتثمار .

- االســتماع الــى جميــع المعوقــات التــي تواجهــة المســتثمرين 
والعمــل علــى معالجتهــا .

 د.بتاريــخ 2021/9/1٦ اقامــة مؤتمــر صحفــي حــول ازدهــار ســوق 
العــراق لــالوراق الماليــة للفصــل الثانــي مــن عــام 2021

كوســيلة  االنترنيــت  اســتخدام  عــن  عمــل  ورشــة   ه.تنظيــم 
تحقيــق وجمــع معلومــات وانــواع االوراق الماليــة المتداولــة فــي 

. العالميــة  البورصــات 
 و.تــم نشــر المواضيــع التاليــة علــى موقــع الهيــأة وصفحــة الفيــس 

بــوك التابعــة للهيــأة :
•نشــر فــي جريــدة الصبــاح عــن تصــدر العــراق المرتبــة االولــى 
عربيــاً حســب تقريــر صنــدوق النقــد العربــي ) مــن حيــث نشــاط 

التــداول ( 
• تغطية مشاركة الهيأة في ورشة غرفة تجارة بغداد

• نشــرة عــدة حمــالت توعيــة ضــد فايــروس كرونــا علــى موقــع 
الهيئــة بنــاًء علــى توجيهــات االمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء / 

دائــرة االتصــال الحكومــي 
هيئــة  قانــون  دراســة  جلســة  تصويــر   )2021/5/25( بتاريــخ   •

الماليــة  االوراق 
• بتاريــخ )2021/٦/1٦( نشــر مشــاركة الهيــأة فــي اجتمــاع الهيئــة 

العامــة الســنوي لســوق العــراق لــالوراق الماليــة 
• بتاريــخ )2021/٦/28( تغطيــة حضــور الســيد رئيــس الهيــأة فــي 

نــدوة مراجعــة موازنــة العــراق لعــام 2021
المجلــس  فــي  الهيــأة  رئيــس  الســيد  معالــي  اجتمــاع  نشــر    •

االقتصــادي 
• نشر الذكرى المئوية لتأسيس دولة العراق

فــي  • نشــر اســتمرار تصــدر العــراق الداء البورصــات العربيــة 
العربــي  النقــد  صنــدوق 

• تغطيــة اجتمــاع معالــي الســيد رئيــس الهيــأة االول لمجلــس 
امنــاء معهــد المدققيــن الداخلييــن 

االنتخابــات  اهميــة  علــى  المواطنيــن  لتوعيــة  فديــو  نشــر   •
التصويــت  علــى  وحثهــم 

• نشر تهنئة بمناسبة المولد النبوي
التــداول مــع االســتراتيجية  • نشــر انفوغــراف يوضــح ازدهــار 

للهيئــة  الجديــدة  االدارة  التــي وضعتهــا  الفاعلــة واالنجحــة 
خطــة  ضمــن  للمســتثمرين  وارشــادات  تعليمــات  نشــر  تــم   •

المســتثمرين  توعيــة 
• بتاريــخ )13-2021/11/15( نشــر مشــاركة الهيــأة فــي المؤتمــر 

الســنوي التحــاد اســواق المــال االوربيــة واالســيوية 
محافظــة  فــي  الهيــأة  لموظفــي  التدريبيــة  الــدورة  تغطيــة   •

نية  لســليما ا
• نشــر مقابلــة رئيــس الهيئــة لوفــد مــن حكومــة اقليــم كردســتان 

فــي مقــر الهيئــة

شعبة حماية المستثمرني
يتولــى القســم مهــام تلقــي الشــكاوي عبــر الوســائل المختلفــة 
علــى حقــوق  للحفــاظ  بصددهــا  المناســبة  االجــراءات  واتخــاذ 
المســتثمرين وترســيخ اســس التعامــل الســليم لرفــع مســتوى 
االســتثمار فــي االســواق الماليــة ، وادنــاه الشــكاوي التــي قدمــت 
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للهيــأة خــالل عــام 2021: 

تنفيذ الشكوىتفاصيل الشكوىتاريخ الشكوىجهة شكوى

مجموعة مساهمي 
سوق اربيل لالوراق 

المالية
9/3/2021

اعتراض المساهمين سوق اربيل 
عن عدم مازولة نشاط سوق منذ 

موافقة هيئة االوراق المالية بتاريخ 
19/11/2011على انشاء سوق اربيل 

بدون معرفة االسباب

تم تقديم مسودة تعليمات الى سوق اربيل تتضمن 
عدة تعليمات فنية وقانونية العادة الدارسة و 

تشغيل سوق اربيل

اعضاء مجلس ادارة  
احدى  الشركات 

المساهمة المدرجة
9/3/2021

الغاء االجتماع واجراءات االكتتاب 
وفق المادة )55( اوالً وعدم ابالغ 
الهيئة باجراءات زيادة راسمال 
مخالفة تعليمات الهيئة رقم )2(

تم االشتباة بوجود غسيل االموال وتم تحويلها الى 
مكتب مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب

شكوى احدى 
المحاميات على شركة 

سما كواكب العراق 
للنقل البري

تصحيح سند انابة11/3/2021
تم االستماع الى الشكوى وكلفت مقدمة الطلب 
بتقديم ما يثبت شكواها ولم تحضر ، تم الحفظ

شكوى مساهمي 
احدى  الشركات 

المساهمة المدرجة
4/4/2021

بخصوص احقية االكتتاب على 
االسهم للبائع ام المشتري بعد 

االجتماع

تم معاقبة الشركة وفرض غرامة مالية لمخالفتها 
التعليمات الصادرة من قبل هيأة االوراق المالية

شكوى مساهمي 
احدى  الشركات 

المساهمة المدرجة
2/6/2021

قامت الشركة بمخالفة احكام المادة 
)91( من قانون الشركات رقم )21( 

لسنة 1997

تم سحب الشكوى من قبل مقدميها  وتم حفظ 
وتصديق محضر االجتماع الهيئة العامة

شكوى مساهمي 
احدى  الشركات 

المساهمة المدرجة
9/6/2021

تم التالعب في عملية االكتتاب على 
االسهم

تم اجراء الالزم بالشكوى المقدمة  ,  وان الهيأة 
يتعذر عليها النظر بالشكوى استناداً للمادة )45/اوالً( 

من قانون الشركات

شكوى مساهمي 
احدى  الشركات 

المساهمة المدرجة
20/6/2021

االعتراض  على اندماج الشركة مع 
شركة اخرى

حفظ الشكوى لعدم وجود مخالفة قانونية 

شكوى مساهمي 
احدى  الشركات 

المساهمة المدرجة
12/7/2021

اعتراض مساهمي الشركة على توزيع 
المكافأت على االعضاء بدون ادراجها 

في منهاج االجتماع

اليوجد سند قانوني يمنع كبار حملة االسهم الذين 
يحملون نسبة اسهم فوق 10% من ادراج فقرة بعد 

االجتماع وتم تبليغ مقدميين الشكوى بذلك

مساهمي احدى  
الشركات المساهمة 

المدرجة
10/8/2021

اعتراض مساهمي الشركة على توزيع 
المكافأت على االعضاء بدون ادراجها 

في منهاج االجتماع

حصلت موافقة الهيئة العامة على توزيع المكافأت 
على السنة القادمة و تم الموافقة باالغلبية على هذة 

الفقرة

شكوى مساهمي 
احدى  الشركات 

المساهمة المدرجة
23/8/2021

اعتراض مساهمي الشركة على عدم 
استالم المساهمين ارباحهم لعام 

2018

تمت االجابة من قبل الشركة انها ملتزمة بتنفيذ 
احكام و قرارات مجلس االدارة عدم تسليم اي ارباح 

الي مساهم االبعد تقديم موقف امني وتم ابالغ 
اصحاب الشكوى بذلك

شكوى مساهمي 
المصرفيين

2/9/2021
اعتراض مساهمي المصرفيين على 

مكان االجتماع

ال يوجد مانع قانوني يحول دون ذلك الن نسبة كبار 
المساهمين موافقين على ذلك وتم تبليغ مقدمي 

الشكوى بذلك

شكوى مساهمي 
المصرفيين

عدم اصدار شهادة ملكية 29/9/2021
للمساهمين

تم استدعاء المدير المفوض و تم مقابلة رئيس 
الهيأة وبانتظار االجابة من قبل المدير المفوض
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الدائرة االدارية والقانونية
1- القسم القانوني

يتولــى القســم القانونــي فــي هيئتنــا مهــام واختصاصــات تتعلــق 
فــي ابــداء الــراي فــي المســائل القانونيــة المحالــة اليهــا والــرد علــى 

ــى المهــام التاليــة : االستفســارات والتســاوالت باالضافــة ال
 أ. يتــم ارســال كتــب ادنــاه  الــى مركــز االيــداع حــال ورودهــا الــى 

الهيــأة وكمــا يلــي  :
• قــرارات حجــز االمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة الصــادرة عــن 

االخــرى  والجهــات  الشــركات  تســجيل  ودائــرة  الماليــة  وزارة 
ذات العالقــة وقــرارات المحاكــم 

• قــرارات رفــع الحجــز عــن االمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة 
الصــادرة عــن وزارة الماليــة ودائــرة تســجيل الشــركات والجهــات 

االخــرى ذات العالقــة اضافــة الــى قــرارات المحاكــم
• قــرارات تجميــد االمــوال الــورادة مــن االمانــة العامــة لمجلــس 

الــوزراء لجنــة تجميــد امــوال االرهابييــن
 ب. اللجان

اوالً - اللجان التحقيقية مع الشركات

ثانياً - اللجان التحقيقية مع الموظفين
مخالفات ادارية منسوبة الى موظفي الهيأة نتجة عنها :

 أ. توجيه عقوبة لفت نظر الحد موظفي الهيأة
 ب. نقل احد الموظفين الى قسم اخر .

مقدم الشكوى 
مواطن

تعرض صاحب الشكوى الى النصب 7/11/2021
و االحتيال من قبل احدى الشركات 

التي تعمل في مجال الفوركس  
)التداول عبر االنترنيت(

تم اجابة صاحب الشكوى بالرأي القانوني ان الشركة 
غير مدرجة بسوق العراق وغير خاضعة للتدقيق و 

المراقبة من قبل الهيأة

مقدم الشكوى 
مواطن

تزويد شخص غير مخول او وكيل 28/12/2021
رسمي بكشف حركات السيولة 

النقدية الخاصة بالمشتكي

تم اجابة القسم القانوني بان يحضر المشتكي شخصياُ 
الى الهيأة 

النتيجةنوع المخالفةاسم الشركةت

شركة مساهمة 1
خاصة

1- عدم تضمين محضر اجتماع الهيئة العامة غير المصدق المرسل الى سوق العراق 
لألوراق المالية فقرة توزيع مقسوم االرباح والذي بضوءه سيتم اعادة اسهم الشركة 

للتداول بسعر تاشيري . 

2- ارسال محضر االجتماع المصدق بنفس العدد والتاريخ لكتاب محضر االجتماع 
غير المصدق رغم الفارق الزمني بينهما 

فرض غرامة مالية بمبلغ 
)1،000،000( مليون 

دينار

شركة مساهمة  2
محتلطة

1- عدم اتخاذها االجراءات الالزمة الضافة اسهم الزيادة الى التداول خالل اربعة 
اشهر 

2- عدم تقديم طلب لمدة اضافية قبل انتهاء مدة اضافة اسهم الزيادة .

3- مخالفة الشركة قرار مجلس الهيأة رقم )9/7/2012( والذي ينص على ان حق 
االكتتاب على اسهم الزيادة حق للبائع وليس للمشتري 

فرض غرامة مالية بمبلغ 
)5،000،000( مليون 

دينار .

فرض غرامة مالية بمبلغ تسليم مبالغ مالية الى المساهم نقداً بدون تحرير صك بذلكشركة وساطة3
500 الف دينار

مخالفة ضوابط فصل الحسابات والعناية الواجبة والفقرة 3هـ من القسم 5 من االمر شركة وساطة4
التشريعي 74 

فرض غرامة مالية بمبلغ 
500 الف دينار

1- مخالفة االنظمة والقواعد المحاسبية المعمول بها.شركة وساطة5

2- تضليل الجهات الرقابية من خالل تقديم بيانات مالية غير صحيحة .

3- مخالفة المادة )3/ب( من القسم )5( من االمر التشريعي رقم )74( لسنة 2004

فرض غرامة مالية بمبلغ 
)250( الف دينار 
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النتيجةالموضوعت

الزالت المناقشات مستمرة لغرض الخروج بمشروع قانون يلبي الطموحات دراسة مشروع القانون 1

تم حسم بعض المستهدفات والزالت االخرى قيد االنجاز لجنة الورقة البيضاء 2

تم تعديل التعليمات والمصادقة عليهالجنة تعليمات الحافظ االمين3

الثالــث 4 الســوق  تعليمــات  تعديــل 
والتــداول بالهامــش وتوســيع صالحيــة 
المقاصــة  مــدة  وتعديــل  الوســطاء 

لتســوية  وا

الزالت قيد االنجاز 

مراجعــة اوليــات ســرقة الرواتــب لســنة 5
2007

انجــزت اللجنــة مهامهــا وتــم مفاتحــة وزارة الماليــة والتــي اجابــت بالتريــث بالموضــوع لحيــن 
اصــدار تعليمــات جديــدة .

قانــون 6 مــن  56/ثالثــاً  المــادة  دراســة 
الشــركات

الزالت المناقشات مستمرة مع دائرة تسجيل الشركات بهذا الخصوص

ج - بيانات الرأي 
تولى القسم القانوني مسؤولية ابداء الرأي القانوني للفترة التي غطاها التقرير وكانت ابرزها كما يلي :

د - الدعاوى المقامة من الهيأة او عليها

التفاصيلالموضوعت

التداول في البورصات 1
االجنبية 

الــرأي/ ان عمليــة تنظيــم تــداول الشــركات باألســهم والســندات خــارج العــراق وكذلــك توظيــف 
االمــوال للعمــل فــي تــداول العمــالت والســلع يقــع خــارج اختصــاص هيئتنــا بموجــب االمــر 

التشــريعي رقــم )74( لســنة 2004 
الــراي/ لــم تحــدد المــادة )91( مــن قانــون الشــركات رقــم )21( لســنة 1997 المعدل انواع الشــركات الوكاالت واالنابات 2

ــى  ــق يجــري عل ــي المطل ــأة وبالتال ــدى الهي ــة ل ــا العام ــات هيئاته ــداع وكاالت واناب ــوم بإي ــي تق الت
اطالقــة اذا لــم يقــم دليــل التقييــد نصــاً او داللــة 

الــراي/ ان اكتتــاب شــركة العــاب الكــرخ محــدد بفتــرة ) مــن 15 الــى 19 /2021/4( والطعــن مقــدم الطعن في صحة االكتتاب3
بتاريــخ )9/6/2021(  وبمــا ان قانــون الشــركات النافــذ اعطــى الحــق للمســجل والســلطة المختصــة 
ــق  ــخ غل ــوم مــن تاري ــاب خــالل  )15( ي ــة الطعــن بصحــة االكتت ــة بأســواق االوراق المالي ــي الدول ف

االكتتــاب ، لــذا يتعــذر علــى الهيــأة النظــر فــي الطعــن كونــه مقــدم خــارج المــدة المحــددة.

الــراي/ ال يجــوز اســتقطاع مــا زاد عــن خمــس راتــب الموظــف مهمــا كان الديــن ســواء كان مدينــاً استقطاع راتب 4
ــم اعــالم جهــة  ــى ان يت ــن ومقــداره عل ــرض ومهمــا كان جنــس الدي ــن مقت ــالً لمدي لنفســه او كفي
الطلــب الســتالم المبلــغ المســتقطع واطــالق مــا تبقــى مــن راتبــه وذلــك اســتناداً الــى نــص المــادة 

)62 /عاشــراً( مــن قانــون التنفيــذ رقــم )45( لســنة 1980

النتيجةالموضوعت

قيام المدان االردني )لؤي محمد علي يوسف ابو عصبة( 1
بسحب مبالغ من رصيد الهيأة لدى مصرف الرافدين 

بدون تخويل من الهيأة بالسحب

ال زالت اجراءات التنفيذ في المملكة االردنية مستمرة ولحين استعادة 
المبالغ المسحوبة .

ثالثاً - المشاركة في اللجان االدارية االخرى
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قسم الموارد البرشية 
الخاصــة  واالداريــة  التنظيميــة  باالمــور  المعنــي  القســم  هــو 
علــى  الواجــب  االمــور  حيــث  مــن  و  الموظفيــن  و  بالهيــأة 
الموظــف اتباعهــا فــي ادائــه الوظيفــي ، وحفــظ حقوقــه وتنفيذهــا 
وفــق القانــون والتعليمــات مــن بدايــة التعييــن الــى االحالــة علــى 

التقاعــد ، وكانــت االنجــازات كاالتــي :
1. تم اصدار )3٦8( امر وامر اداري .

فــي  للموظفيــن )173(  العــالوات والترفيعــات  عــدد  بلغــت   .2
عــام 2021 ) بســبب تاخــر اقــرار الموازنــة ممــا ادى الــى تراكمهــا 

للســنوات 2019، 2020( .
3. ارشفة وتنظيم وفهرست بعدد ) 45 ( اضبارة 

ــي دورات تدريبيــة وبعــدد )9(  ــم اشــراك موظفــي الهيئــة ف 4. ت
ــة . ــي مراكــز تدريبيــة متفرق دورات ف

ــة الماليــة ورفدهــم بالمتطلبــات  ــوان الرقاب 5. التعــاون مــع دي
وتقريــر االدارة الســنوي الكمــال اعمالهــم الرقابيــة .

٦. انجــاز )7( معامــالت تضمنــت ) نقــل موظفيــن ، احالــة علــى 
التقاعــد ( 

القسم المايل
1- تنفيــذ الموازنــة الجاريــة وبالتنســيق مــع دوائــر واقســام   

الهيــأة .
2- بلغــت موازنــة الهيــأة  لعــام 2021 )2550.9( مليــون دينــار ) 
ملياريــن وخمســمائة وخمســون مليــون وتســعمائة الــف دينــار 
( وقــد شــكل المصاريــف الفعليــة منهــا ) 1٦73( مليــون دينــار 
وبنســبة   ) دينــار  مليــون  وثالثــة وســبعون  وســتمائة  مليــار   (

)٦5.5%( موزعــة كاالتــي  :
ومئــة  مليــار   ( دينــار  مليــون   )113٦.٦( رواتــب  مصاريــف   أ. 
وســتة وثالثــون مليــون وســتمائة الــف دينــار ( وبنســبة )%44.5( 
خمســمائة   ( دينــار  مليــون   )53٦.4( تشــغيلية  مصــارف   ب. 
، وقــد كان   )%21.0( ( وبنســبة  وســتة وثالثــون مليــون دينــار 
ــة الهيــأة والــذي بلــغ  االنفــاق االبــرز منهــا علــى بــدل ايجــار بناي

دينــار  مليــون   )144(
3- بلــغ المتبقــي مــن موازنــة الهيــأة )877.9( مليــون دينــار 
) ثمانمائــة وســبعة وســبعون مليــون وتســعمائة الــف ( دينــار 

ويوضــح الرســم ذلــك 
4- بلغــت االيــرادات عــن الغرامــات والرســوم واخــرى )215.8( 
مليــون دينــار ) مئتــان وخمســة عشــر مليــون وثمانمائــة الــف ( 

دينــار

877.9 1673

المصروفات الفعلية 

موازنة عام 2021

المتبقي 
من الموازنة
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اداء ســوق العــراق لــالوراق الماليــة  خــالل 
2021 عام 

بلــغ عــدد الشــركات المدرجــة فــي ســوق العــراق لــالوراق الماليــة 
)105( شــركة فــي نهايــة عــام 2021 ، حيــث شــهد تــداول هــذا العــام 
فــي قيمــة التــداول بنســبة )145.9%( ليبلــغ مايقــارب  ارتفاعــاً 
)812.7( مليــار دينــار مقارنــة مــع )330.4( مليــار دينــار خــالل 

عــام 2020  ، فــي حيــن ارتفعــت االســهم المتداولــة لتبلــغ )٦.930( 
ــة مــع )403.3( مليــار ســهم  مليــار ســهم  مــن هــذا العــام مقارن
امــا فيمــا   ، بلغــت )%130.7(  ارتفــاع  مــن عــام 2020 وبنســبة 
ــق بالقيمةالســوقية فقــد ســجلت  ارتفاعــاً نســبته )%13.1(  يتعل
ليبلــغ  )15872( مليــار دينــار نهايــة هــذا العــام مقابــل )14033( 

مليــار دينــار خــالل عــام 2020 ، وكمــا موضــح بالجــدول التالــي 

وكانت المؤشرات حسب طبيعة السوق كاالتي :
شــكل تــداول الســوق النظامــي خــالل عــام 2021 نســبة )%84.1( 
الثانــي  الســوق  تــداول  شــكل  بينمــا  المتداولــة  االســهم  مــن 
الســوق  شــكل  فقــد  التــداول  لقيمــة  بالنســبة  امــا   ،  )%15.9(

الســوق  امــا  الكليــة  التــداول  قيمــة  مــن   )%84.1( النظامــي  
الثانــي فقــد كانــت نســبته )15.9%( مــن قيمــة التــداول الكليــة 
، امــا القيمــة الســوقية بلغــت نســبتها خــالل هــذا العــام للســوق 
النظامــي )47.5%( امــا الســوق الثانــي فكانــت نســبته )%52.5(

 
قيمة التداول 
)مليون دينار(

 االسهم المتداولة 
)مليون سهم(

الصفقات
القيمة السوقية

 )مليون دينار(

330385.1403315.87329114033416عام 2020

930597.211446715872906  812698.6عام 2021

145.9130.756.113.1نسبة التغير )%(

السوق

قيمة 
التداول

النسبة 
الى الكلي

االسهم المتداولة
النسبة الى 

الصفقاتالكلي

)%(

القيمة السوقية النسبة الى الكلي
النسبة

 الى الكلي

)مليون 
دينار(

)%(مليون دينار )%()مليون سهم ()%(

683335.784.1782442.084.110784094.2753989147.5النظامي

129362.915.9148155.215.966275.8833301552.5الثاني 

  15872906 930597.2 812698.6االجمالي

قيمة التداول

الثانيالنظامي

% 84.1% 15.9

114467
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مؤرش اسعار االسهم لعام 2021

ســجل مؤشــر اســعار االســهم ISX-٦0  ارتفاعــاً خــالل عــام 2021 

بنســبة )15.3%( ليغلــق فــي نهايــة العــام عنــد)5٦9.20( نقطــة 
مقابــل )493.7٦( نقطــة نهايــة عــام 2020.

قيمة السوقية

الثانيالنظامي

% 47.5% 52.5

كانون األشهر
االول 

)2020(

كانون ايلولحزيراناذار
االول)2021(

نسبة 
التغير)%(

المؤشر العام 
Isx60

493.76566.18573.66587.82569.20% 15.3
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تطور مؤرشات التداول خالل عام 2021 موزع حسب الفصول

مؤرشات سوق العراق لالوراق المالية 
مقسم حسب القطاعات من عام 2021

أ - قيمة التداول
دينــار  مليــار  يقــارب)812.7(  مــا  الــى  التــداول  قيمــة  ارتفعــت 
خــالل  عــام 2021 مقابــل مايقــارب)330.4( مليــار دينــار خــالل 
عــام 2020 وبنســبة مقدارهــا )14٦.0%(  ,  احتــل القطــاع المصرفــي 

خــالل عــام 2021 المرتبــة االولــى مــن حيــث قيمــة التــداول حيــث 
بلغــت قيمــة التــداول مــا يقــارب )٦٦٦.٦(مليــار دينــار وبنســبة 
)82.0%( مــن المجمــوع الكلــي , وجــاء فــي المركــز الثانــي قطــاع 
الصناعــي حيــث بلغــت قيمــة التــداول مــا يقــارب )83.7( مليــار 
دينــار وبنســبة )10.3% ( مــن المجمــوع الكلــي , وجــاء فــي المركــز 
الثالــث قطــاع االتصــاالت حيــث بلغــت قيمــة التــداول مــا يقــارب 

)29.8( مليــار دينــار وبنســبة )3.7% ( مــن المجمــوع الكلــي.

الفصل الرابعالفصل الثالثالفصل الثانيالفصل االول

56575657عدد الجلسات
مؤشر السوق

569.31573.66587.82569.20

القيمة السوقية 

)مليون دينار(
15164572158090941613643915869906

قيمة التداول)مليون دينار(
90708.9379986.2237966.4111963.1

متوسط قيمة التداول 
1619.86666.44249.41964.3اليومي)مليون دينار(

االسهم المتداولة
138944.6375049.8318363.1105577.6)مليون سهم (

متوسط االسهم المتداولة 
اليومية)مليون سهم(

2481.26579.85685.11852.2

67687168عدد الشركات المتداولة
40302715عدد الشركات المرتفعة

13263132عدد الشركات المنخفضة
1912104عدد الشركات المستقرة

القطاعات
  عام 2021

)مليون دينار(
  عام2020

)مليون دينار(
نسبة التغير)%(

النسبة الى الكلي 
لعام 2021 )%(

666,573.8193,627.2244.382.0المصرفي

85.00.02-142.7949.5التأمين

560.0107.9419.00.1االستثمار

13,970.38,278.168.81.7الخدمات

83,708.642,840.295.410.3الصناعي

6,859.94,818.942.40.8الفنادق والسياحة

11,077.46,583.068.31.4الزراعي

59.33.7-29,806.073,180.3االتصاالت
812698.6330,385.1المجموع
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ب - االسهم المتداولة
مايقــارب  الــى   2021 عــام  خــالل  المتداولــة  االســهم  ارتفعــت 
ســهم  مليــار   )403.3( مايقــارب  مقابــل  ســهم  مليــار   )930.٦(
خــالل عــام 2020 وبنســبة ارتفــاع مقدارهــا )130.7( احتــل القطــاع 
االســهم  مــن حيــث  االولــى  المرتبــة  عــام 2021  المصرفــي خــالل 
المتداولــة حيــث بلغــت االســهم المتداولــة مايقــارب )892.8( 

وبنســبة )95.9%( مــن المجمــوع الكلــي واحتــل القطــاع الصناعــي 
المرتبــة الثانيــة حيــث بلغــت االســهم المتداولــة مايقــارب )25.0( 
مليــار ســهم وبنســبة )2.7%( مــن المجمــوع الكلــي واحتــل قطــاع 
المتداولــة  االســهم  بلغــت  حيــث  الثالثــة  المرتبــة  الخدمــات 
المجمــوع  مــن   )%0.5( وبنســبة  ســهم  مليــار   )5.0( مايقــارب 

الكلــي.

قيمة التداول

االسهم التداول

المصارف 

المصارف 

التامين

التامين

االستثمار

االستثمار

الخدمي

الخدمي

الصناعي

الصناعي

السياحة 
والفندقي 

السياحة 
والفندقي 

عام 2021عام 2020

الزراعي

الزراعي

االتصاالت

االتصاالت

القطاعات
  عام 2021

)مليون سهم(
  عام2020

)مليون سهم(
نسبة التغير)%(

النسبة الى الكلي لعام 
)%( 2021

892811.3368460.3142.395.9المصرفي
89.30.02-206.71929.0التأمين

2310.5144.01504.50.2االستثمار
5011.73714.534.90.5الخدمات
25036.617123.746.22.7الصناعي

55.60.1-511.71153.7الفنادق والسياحة
1137.61041.99.20.1الزراعي

63.40.4-3571.09748.7االتصاالت
 930597.1403315.8المجموع

عام 2021عام 2020
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ج/ القيمة السوقية
العــراق  ســوق  فــي  المدرجــة  لالســهم  الســوقية  القيمــة  بلغــت 
لــالوراق الماليــة لعــام 2021 مايقــارب )158٦9.9( مليــار دينــار 
وهــي مرتفعــة بنســبة )13.5%( عــن العــام الســابق ، واحتــل القطــاع 
مــا  بلــغ  حيــث  الســوقية  القيمــة  مــن  االولــى  المرتبــة  المصرفــي 

يقــارب )7457.1( مليــار دينــار وبنســبة )47%( مــن الكلــي واحتــل 
قطــاع االتصــاالت المرتبــة الثانيــة حيــث بلــغ مايقــارب )٦350.4( 
مليــار وبنســبة )41.1%( مــن الكلــي واحتــل قطــاع الصناعــي المرتبــة 
وبنســبة  دينــار  مليــار   )1089.5( مايقــارب  بلــغ  حيــث  الثالثــة 

)٦.7%( مــن القيمــة الســوقية الكليــة .

تداوالت غري العراقيني يف سوق العراق 
لالوراق المالية )بيع – رشاء(

فيمــا يتعلــق باالســتثمار االجنبــي خــالل عــام 2021 فقــد بلغــت 

مبيعاتهــم  وبلغــت  دينــار  مليــون   )49٦٦8.8( مشــترياتهم 
)49244.5( مليــون دينــار  ، االمــر الــذي جعــل صافــي االســتثمار 
يرتفــع بمقــدار )424.3( مليــون دينــار  ، وكمــا موضــح في الجدول 

ــاه  والرســم ادن

القطاعات
  عام 2021

مليون دينار
  عام2020

مليون دينار
نسبة التغير)%(

النسبة الى الكلي 
لعام 2021 )%(

7,457,0695,833,18127.847.0المصرفي

21,82814,33252.30.1التأمين
34.50.02-3,7205,680االستثمار
142,167136,9063.80.9الخدمات
1,089,483908,10620.06.7الصناعي

374,375361,3213.62.3الفنادق والسياحة
253,864162,80155.91.6الزراعي

0.541.1-6,530,4006,566,089االتصاالت

____45,000___التحويل المالي

15,869,90614,033,416المجموع

قيمة السوقية

المصارف  التامين االستثمار الخدمي الصناعي السياحة 
والفندقي 

عام 2021عام 2020

الزراعي االتصاالت

التداول
الكلي في السوق             
) مليون دينار (

غير العراقيين      
)مليون دينار(

العراقيين           
)مليون 
دينار (

نسبة غير العراقيين الى 
 الكلي )% (

نسبة العراقيين الى         
الكلي  )%(

812698.649244.5763454.16.094.0البيع  

812698.649668.8763029.86.193.9الشراء 
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امــا عنــد مقارنتــه مــع تــداول غيــر العراقييــن مــن عــام 
فــي مبيعاتهــم بنســبة )%78.1(  2020 فقــد شــهد ارتفاعــاً 
ــة عــام 2021  ــي نهاي ــغ مايقــارب )49.2( مليــار دينــار ف ليبل
مقارنــة مــع )27.7( مليــار دينــار خــالل عــام 2020  ، فــي 

دينــار  مليــار   )49.٦( لتبلــغ  مشــترياتهم  ارتفعــت  حيــن 
خــالل هــذا العــام مقارنــة مــع )33.2( مليــار دينــار خــالل 
عــام 2020 وبنســبة ارتفــاع بلغــت )49.٦%(  وكمــا مبيــن فــي 

الجــدول ادنــاه.

العراقيين

العراقيين

غير العراقيين

غير العراقيين

البيع لغير العراقيين

الشراء لغير العراقيين

% 94.0

% 93.9

% 6.0

% 6.1

تداول غير العراقيين 
البيع  

)مليون دينار(
الشراء 

)ملشيون دينار(
صافي االستثمار
)مليون دينار(

202149244.549668.8424.3

202027650.433201.65551.2

78.149.6نسبة التغير )%(
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التداول لغري العراقيني )رشاء ( لعام 2021

اسم الشركة
القيمة المتداولةاالسهم المتداولة

الصفقات 
)مليون دينار ()مليون سهم (

14.923.27,948.8286المصرف التجاري العراقي
26,852.419,879.62302مصرف بغداد 

3.21.34المصرف العراقي االسالمي 

1,122.2249.4131مصرف الشرق االوسط لالستثمار
8.82.26مصرف االستثمار العراقي 

3,156.13,625.4834المصرف االهلي العراقي 
1.00.42مصرف سومر التجاري

136.515.25مصرف بابل 
208.539.332مصرف الخليج التجاري 

541.3103.262مصرف الموصل 

2.32.711مصرف كوردستان
10.33.39مصرف اشور

415.3249.5123مصرف المنصور
1,151.3164.581مصرف المتحد

0.20.11مصرف ايالف االسالمي
11.05.012مصرف األئتمان العراقي 

156.0156.03مصرف الطيف االسالمي
0.10.11االمين للتأمين 

0.20.12الخليج للتأمين 
1.30.95دار السالم للتأمين

22.32.0114الخير لالستثمار المالي 

240.3868.8413مدينة العاب الكرخ السياحية
1.522.48الموصل لمدن االلعاب

374.71009.1537المعمورة لالستثمارات العقارية
41.128.156النخبة للمقاوالت العامة 

0.216.41بغداد العراق للنقل العام
16.314.310االمين لالستثمارات العقارية
152.5351.8215المنصور للصناعات الدوائية

2.215.27الخياطة الحديثة 
1.524.026العراقية للسجاد والمفروشات

1390.07204.81301بغداد للمشروبات الغازية 
101.4124.3108العراقية لتصنيع وتسويق التمور 

70.6182.577الصناعات الكيمياوية والبالستيكية
268.8445.0209الكندي النتاج اللقاحات البيطرية

3.18.66الصناعات المعدنية والدراجات
41.245.033العراقية لصناعات الكارتون

0.64.97فندق فلسطين
12.61020.897فندق بابل 
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1.011.511فندق المنصور
1.311.810العراقية النتاج البذور

2.09.416العراقية النتاج وتسويق اللحوم 
665.35799.31208اسيا سيل لالتصاالت

0.320.82الخاتم لالتصاالت

52118.949668.88285المجموع

التداول لغري العراقيني )بيع ( لعام 2021

اسم الشركة
القيمة المتداولةاالسهم المتداولة

الصفقات 
)مليون دينار ()مليون سهم (

15,153.87,874.4370المصرف التجاري العراقي
13,920.910,656.21252مصرف بغداد 

6.82.93المصرف العراقي االسالمي 

15,624.23,132.648مصرف الشرق االوسط لالستثمار
489.5142.9130مصرف االستثمار العراقي 

10,510.411,795.3712المصرف االهلي العراقي 
0.50.21مصرف سومر التجاري

3.00.42مصرف بابل 
528.4100.238مصرف الخليج التجاري 

494.679.926مصرف الموصل 
10.612.113مصرف كوردستان

8.23.27مصرف اشور
949.6539.3358مصرف المنصور

39.56.310مصرف المتحد
15.66.526مصرف األئتمان العراقي 
0.0020.0021مصرف االقليم التجاري

88.079.21مصرف الطيف اإلسالمي
0.40.32الخليج للتأمين 

6.04.07دار السالم للتأمين
19.559.452مدينة العاب الكرخ السياحية

1.09512.39الموصل لمدن االلعاب

155.0402.4293المعمورة لالستثمارات العقارية

55.2531.859النخبة للمقاوالت العامة 
0.0030.071بغداد العراق للنقل العام

13.020.420االمين لالستثمارات العقارية
230.4589.2424المنصور للصناعات الدوائية

3.416.610الخياطة الحديثة 

1033.25259.71168بغداد للمشروبات الغازية 

82.393.6103العراقية لتصنيع وتسويق التمور 

166.0406.2236الصناعات الكيمياوية والبالستيكية
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211.6312.2187الكندي النتاج اللقاحات البيطرية

2.57.09الصناعات المعدنية والدراجات

56.359.745العراقية لصناعات الكارتون

12.046.937الفلوجة النتاج المواد االنشائية 

6.250.959فندق فلسطين

0.091.05فنادق عشتار 

2.3155.8117فندق بابل 

0.43.55فندق بغداد

3.125.72الوطنية لالستثمارات السياحية 

1.010.86العراقية النتاج البذور

928.07214.82272اسيا سيل لالتصاالت

12.028.815شركة الخاتم

60844.749244.58141المجموع 






