Iraq Stock Exchange

سوق العراق لالوراق المالية

التقرير االسبوعي الداء سوق العراق لالوراق المالية للفترة ( 6 -2كانون االول) 2018
تنويه  :لن تنظيم جلسة التداول ليوم االثنين الموافق  2018/12/10العالنه عطلة رسمية لمناسبة الذكرى
االولى العالن النصر على تنظيم داعش االرهابي.
تنويه  :تقرر ان تكون اخر جلسة تداول لعام  2018جلسة يوم الثالثاء الموافق .2018/12/25
وستكون اول جلسة تداول لعام  2019جلسة يوم االربعاء الموافق .2019/1/2

مؤشرات التداول في سوق العراق لالوراق المالية
نظم سوق العراق لالوراق المالية خالل االسبوع المنتهي في  2018/12/6خمس جلسات للتداول في
السوق النظامي وكذلك في السوق الثاني في الزمن االعتيادي من الساعة (. )12-10
يبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق ( )104شركة مساهمة  ،منها ( )57شركة مدرجة في السوق
النظامي و ( )47شركة مدرجة في السوق الثاني .
والشركات المدرجة حسب القطاعات هي :
المصارف
37

االتصاالت
2

الصناعة
21

الزراعة
6

السياحة
10

الخدمات
9

استثمارمالي
8

تحويل مالي
8

تأمين
5

 تداولت خالل جلسات هذا االسبوع اسهم ( )31شركة في السوق النظامي و ( )5شركات في السوق الثاني. لم تتداول خالل جلسات هذا االسبوع اسهم ( )37شركة . بلغ عدد الشركات المتوقفة عن التداول ( )31شركة وكاالتي : 1ـ ( )24شركة متوقفة لعدم التزامها بتقديم االفصاح السنوي والفصلي للهيئة والسوق والشركات هي
(مصرف بابل  ،مصرف القابض  ،مصرف الشمال  ،مصرف اربيل  ،الرابطة المالية للتحويل المالي ،
فنادق عشتار  ،الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات  ،الهالل الصناعية  ،مصرف االتحاد العراقي ،
صناعة وتجارة الكارتون  ،الصناعات االلكترونية  ،الصناعات الخفيفة  ،صناعات االصباغ الحديثة ،
العراقية لنقل المنتجات النفطية  ،البادية للنقل العام  ،العراقية للنقل البري  ،الخير لالستثمار المالي ،
المواد االنشائية الحديثة  ،صناعة االثاث المنزلي  ،الخازر النتاج المواد االنشائية  ،الفلوجة النتاج المواد
االنشائية  ،فندق اشور  ،المدينة السياحية في سد الموصل  ،الشركة العراقية النتاج البذور) .
 2ـ ( )4شركات مصرفية متوقفة (مصرف دار السالم  ،مصرف دجلة والفرات  ،مصرف البالد االسالمي ،
المصرف المتحد) بعد وضع المصارف تحت وصاية البنك المركزي العراقي .
 3ـ ( )2شركة متوقفة بعد قرار هيئاتها العامة تغيير نشاط الشركات من تحويل مالي الى مصرفي اسالمي
ولحين استحصال الرخصة النهائية لممارسة العمل المصرفي من البنك المركزي العراقي يتبعها استكمال
اجراءات ادراج اسهم الشركة المصرفية حسب تعليمات هيئة االوراق المالية والشركات هي (مؤتة للتحويل

المالي) ( ،مصرف امين العراق لالستثمار والتمويل االسالمي)  ،الطيف للتحويل المالي (مصرف الطيف
االسالمي لالستثمار والتمويل).
 4ـ شركة مصرف االقتصاد متوقفة لعدم االفصاح بصورة كاملة عن معلومات الشركة للمساهمين ولحين تقديم
بيانات الحسابات حسب المعايير الدولية .
يبلغ عدد االسهم المدرجة في السوق ( )11.956ترليون سهم .
ترليون سهم

االتصاالت
2.140

المصارف
9.009

الصناعة
0.308

الزراعة
0.021

السياحة
0.032

الخدمات
0.055

استثمارمالي
0.014

تأمين
تحويل مالي
0.018 0.360

القيمة السوقية  : Market Capitalizationتبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق
) )11.442ترليون دينار.
ترليون دينار

االتصاالت
4.248

المصارف
5.554

الصناعة
0.760

الزراعة
0.077

السياحة
0.303

الخدمات
0.089

استثمارمالي
0.007

تحويل مالي
0.397

تأمين
0.008

بلغ عدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع ( )3.908مليارسهم مقابل ( )3.675مليارسهم لالسبوع الماضي .
بلغت قيمة االسهم المتداولة لهذا االسبوع ( )3.044مليار دينار مقابل ( )2.457ملياردينار لالسبوع الماضي
بلغ عدد الصفقات المنفذة لهذا االسبوع ( )1504صفقة مقابل ( )1380صفقة لالسبوع الماضي .
اقفل مؤشر السوق  ISX 60في أخر جلسة من االسبوع بـ ( )502.79نقطة.
ومن تحليل بيانات التداول لهذا االسبوع نالحظ االتي :
 1ـ ارتفاع عدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع بنسبة ( )%6.3قياسا باالسبوع الماضي .
 2ـ ارتفعت القيمة االجمالية لالسهم المتداولة لهذا االسبوع بنسبة ( )%24قياسا باالسبوع الماضي.
 3ـ ارتفع مؤشر السوق  ISX60بنسبة ( )%1عن اغالقه لالسبوع الماضي عندما اغلق على ()498.02
نقطة.

جدول رقم ( )1مؤشرات التداول في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من  2018/12/2لغاية
2018/12/6
الجلسات

عدداالسهم المتداولة

القيمة المتداولة

2/12/2018
3/12/2018
4/12/2018
5/12/2018
6/12/2018
المجموع الحالي
المجموع السابق
التغيير%

440,143,789
948,788,494
1,079,495,980
1,087,457,947
352,624,518
3,908,510,728
3,675,686,738
6.3

354,163,485
768,450,896
860,934,500
861,545,517
199,739,623
3,044,834,021
2,457,341,001
23.9

مؤشر
الصفقات
السوق
499.48 273
503.19 332
503.86 381
500.52 276
502.79 242
502.79 1504
498.02 1380
1
9.0

عدد الشركات
المتداولة
22
29
27
25
24
36
42
-14.3

مؤشرات تداول المستثمرين غير العراقيين في سوق العراق لالوراق المالية:
 -1بلغ عدد االسهم المشتراة من المستثمرين غيرالعراقيين لهذا االسبوع ( )93مليون سهم بقيمة بلغت
( )83مليون دينار من خالل تنفيذ ( )53صفقة على اسهم ( )6شركات .
 2ـ بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين لهذا االسبوع ( )109مليون سهم بقيمة بلغت ()78
مليون دينار من خالل تنفيذ ( )44صفقة على اسهم ( )5شركات .

جدول رقم ( )2مؤشرات التداول غير العراقيين للفترة من  2018/12/2لغاية 2018/12/6
االسهم المتداولة من غير
العراقيين
بيعا
شراء

الجلسات
2/12/2018
3/12/2018
4/12/2018
5/12/2018
6/12/2018
المجموع الحالي
المجموع السابق
التغيير%

39,740,733
5,396,065
34,600,000
2,000,000
11,600,000
93,336,798
76,716,375
21.7

12,071,870
25,984,822
51,750,000
100,000
19,170,970
109,077,662
161,546,587
-32.5

قيمة تداوالت غير العراقيين
شراء

بيعا

25,021,659
2,695,190
16,355,000
7,030,402
32,290,000
83,392,251
138,445,553
-39.8

42,855,139
18,370,940
13,146,000
454,000
3,577,711
78,403,790
66,364,533
18.1

صفقات غير
العراقيين
بيعا
شراء
23
9
7
6
8
53
99
-46.5

13
16
11
1
3
44
47
-6.4

ومن تحليل بيانات التداول لهذا االسبوع نالحظ االتي :
 1ـ ارتفاع عدد االسهم المشتراة لغير العراقيين لهذا االسبوع بنسبة ( )%21.7قياسا باالسبوع الماضي.
 2ـ انخفاض القيمة االجمالية لالسهم المشتراة لغير العراقيين لهذا االسبوع بنسبة ( )%39.8قياسا
باالسبوع الماضي .
 3ـ انخفاض عدد االسهم المباعة من غير العراقيين لهذا االسبوع بنسبة ( )%32.5قياسا باالسبوع
الماضي.
 4ـ ارتفاع القيمة االجمالية لالسهم المباعة من غير العراقيين لهذا االسبوع بنسبة ( )%18.1قياسا
باالسبوع الماضي.

االحداث الجوهرية :
 ارتفع سعر شركة مصرف الخليج التجاري لجلستين متتاليتين بكامل حدود التغيير لجلستي  12/2و ، 2018/12/3لم يتم ايقاف التداول على اسهم الشركة لتقديم الشركة افصاح بعدم وجود اية احداث
جوهرية .
 انخفض سعر سهم الشركة الحديثة لالنتاج الحيواني لجلستين متتاليتين بكامل حدود نسبة التغيير لجلستي 11/27و ، 2018/12/4تم ايقاف التداول على اسهم الشركة في جلسة االربعاء  2018/12/5لعدم
تقديم الشركة االفصاح المطلوب.وتم اطالق التداول في جلسة الخميس  2018/12/6بعد تقديم
االفصاح عن استقالة جميع اعضاء مجلس ادارة الشركة الجراء انتخابات جديدة ووضع مصرف المتحد

لالستثمار تحت وصاية البنك المركزي العراقي والمصرف شريك اساسي ويملك نسبة عالية من االسهم
في رأس مال الشركة .

جلسات االوامر الخاصة والمتقابلة المقصودة .
إستمر التداول في ثالث جلسات لغاية الساعة  12:30بعد الظهر لتداول وتنفيذ الصفقات الكبيرة في الزمن
االضافي للجلسة من الساعة ( )12:30 -12بعد الظهر  .نفذت هذه االوامر بمعدل سعر الجلسة وفقا
لالفصاحات المطلوبة والمنشورة على الموقع االلكتروني للسوق وبعد تدقيقها وفقا لضوابط العناية
الواجبة للمتعاملين باالوراق المالية .
بلغ عدد الصفقات المنفذة هذا االسبوع ثالث صفقات  ،بلغ عدد االسهم المتداولة خاللهم ()1,380
مليار سهم بقيمة ( )1,587مليار دينار على أسهم شركة مصرف آسيا العراق االسالمي .

التداول على اسهم مصرف الثقة الدولي االسالمي:
تم التداول على اسهم مصرف الثقة الدولي االسالمي الول مرة في جلسة االحد  2018/12/2منذ اطالق
التداول على اسهمه في جلسة  2018/8/12بسعر حر بلغ (. )0.800
وقد تداول المصرف لثالث جلسات فعلية ( بسعر حر)  ،وانتهت جلسات التداول الحر في جلسة االربعاء
 2018/12/5واعتبارا من جلسة الخميس  2018/12/6اصبحت نسبة تغير السعر ( )%20ارتفاعا
وانخفاضا من معدل سعر جلسة يوم االربعاء  2018/12/5البالغ ( )0.650دينار .

اخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية

اوال  :أ ـ ايقاف التداول على الشركات التي لم تلتزم بتقديم االفصاح السنوي لعام :2017
 قررت هيئة االوراق المالية بكتابها المرقم ( )1139/10في  2018/8/6ايقاف التداول على اسهم الشركاتالتي لم تلتزم بتعليمات االفصاح المالي ولعدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام  2017وتم االيقاف في جلسة
االربعاء  2018/8/8والشركات التي التزال متوقفة هي ( :مصرف بابل  ،مصرف القابض  ،مصرف الشمال ،
مصرف دجلة والفرات  ،مصرف دار السالم  ،مصرف البالد االسالمي  ،فندق عشتار  ،الوطنية للصناعات
المعدنية والدراجات ،الهالل الصناعية) واستمرار االيقاف على الشركات التالية (مصرف االتحاد العراقي ،
صناعة وتجارة الكارتون  ،الصناعات االلكترونية  ،الصناعات الخفيفة  ،صناعات االصباغ الحديثة  ،العراقية
لنقل المنتجات النفطية  ،البادية للنقل العام  ،العراقية للنقل البري ،الخير لالستثمار المالي) والشركات التي
ضمن المناطق الساخنة عليها تقديم افصاح من قبل رئيس مجلس االدارة عن الوضع االجمالي للشركة ليتم
اعادتها للتداول وهي (المواد االنشائية الحديثة  ،صناعة االثاث المنزلي  ،الخازر النتاج المواد االنشائية ،
الفلوجة النتاج المواد االنشائية  ،فندق اشور  ،المدينة السياحية في سد الموصل) واستمرار االيقاف على
الشركات التي تحت وصاية البنك المركزي وهي (مصرف دجلة والفرات  ،مصرف دار السالم  ،مصرف البالد
االسالمي  ،المصرف المتحد) .
ب  -قررت هيئة االوراق المالية بكتابها المرقم ( )1806/10في  2018/11/11ايقاف التداول على اسهم
الشركة العراقية النتاج البذور لعدم تقديم البيانات المالية السنوية كما في  ، 2018/3/31وتم ايقاف التداول
على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة الثالثاء . 2018/11/13

ثانيا  :إطالق التداول على أسهم الشركات المساهمة :
أ ـ إطالق التداول بعد قرارات الهيئات العامة للشركات :
تم إطالق التداول على اسهم الشركة االهلية لالنتاج الزراعي في جلسة االربعاء  2018/12/5بعد قرار
الهيئة العامة المنعقدة في  ، 2018/12/4المصادقة على الحسابات الختامية كما في ،2018/03/31
ومعالجة العجز المتراكم ،وتوزيع ارباح نقدية بنسبة ( )%2.55من راس المال الشركة البالغ ()575
مليون دينار .

ثالثا  :اجتماعات الهيئة العامة للشركات المدرجة :
 سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة الموصل لمدن االلعاب في يوم االحد  2018/12/9الساعة العاشرةصباحا في كازينو ام كلثوم لمناقشة الحسابات الختامية لعام  2015و  2016و  ، 2017مناقشة توزيع
مقسوم االرباح  ،تم إيقاف التداول إعتبارا من جلسة الثالثاء .2018/12/4

 سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة الكندي لالنتاج اللقاحات البيطرية يوم االربعاء 2018/12/19الساعة العاشرة صباحا في قاعة شركة التمور العراقية /الشالجية لمناقشة الحسابات الختامية لعام
 ، 2017مناقشة االحتياطيات واالرباح المتحققة  ،سيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة االحد
.2018/12/16
 سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة الصناعات الكيمياوية والبالستيكة يوم االحد 2018/12/23الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة بغداد/الزعفرانية /لمناقشة الحسابات الختامية لعام ،2017
سيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة الثالثاء .2018/12/18
 سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية النتاج وتسويق اللحوم يوم االثنين 2018/12/24الساعة العاشرة صباحا في قاعة نقابة الجيولوجيين العراقيين /المنصور لمناقشة الحسابات الختامية
لعام ، 2017مناقشة مقسوم االرباح  ،مناقشة موضوع اضافة نشاط العقد تأسيس الشركة الذي
يتضمن ممارسة الصناعات الغذائية واالستثمارات العقارية ،وانتخابات تكميلية النتخاب عضو واحد
.سيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة االربعاء .2018/12/19

رابعا  :توزيع ارباح :
 دعت شركة فندق بغداد مساهميها الى مراجعة الشركة الستالم ارباحهم النقدية لسنة  2017وبنسبة( )%44اعتبارا من تاريخ  2018/12/2من الساعة العاشرة الى الساعة الثانية ظهرا .
 دعت شركة بغداد العراق للنقل العام مساهميها الى مراجعة الشركة الستالم ارباحهم النقدية لسنة 2017وبنسبة ( )%150اعتبارا من تاريخ  2018/12/5الى تاريخ  2018/12/25لقرب انتهاء
السنة المالية الحالية وبعدها يعاد توزيع االرباح بتاريخ .2019/1/2
 دعت شركة المصرف العراقي االسالمي مساهيمها الى مراجعة الشركة الستالم ارباحهم النقديةلسنة  2017وبنسبة ( )%3اعتبارا من تاريخ . 2018/11/11
 دعت الشركة الوطنية لالستثمارات السياحية مساهميها إلى مراجعة الشركة الستالم أرباحهم النقديةلسنة  2017وبنسبة ( )%7مع جلب المستمسكات الثبوتية الستالم ارباح سنة  2017والسنوات
السابقة لمن لم يراجع إستالمها .
 دعت شركة بغداد للمشروبات الغازية مساهميها الى مراجعة الشركة الستالم ارباحهم النقدية لسنة 2017اعتبارا من تاريخ  2018/10/15وخالل الدوام الرسمي لجميع ايام االسبوع مستصحبين معهم
المستمسكات االصولية والبطاقة التعريفية.
 دعت الشركة العراقية للسجاد والمفروشات مساهميها الى مراجعة الشركة الستالم ارباحهم النقديةلسنة  2017وبنسبة ( )%50اعتبارا من تاريخ  2018/9/2وخالل الدوام الرسمي لجميع ايام
االسبوع مستصحبين معهم المستمسكات (شهادة الجنسية  ،بطاقة االحوال المدنية  ،بطاقة السكن ،
البطاقة الوطنية الموحدة  ،بأمكان شركات الوساطة استالم ارباح مساهميهم بموجب تخويل اصولي
مع مستمسكات المساهم .

