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سوق العراق لالوراق المالية

التقرير االسبوعي الداء سوق العراق لالوراق المالية للفترة ( 10-7كانون الثاني) 2018

مؤشرات التداول في سوق العراق لالوراق المالية
نظم سوق العراق لالوراق المالية خالل االسبوع المنتهي في  2019/1/10اربع 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 ( )36شركة في السوق النظامي و ( )6شركات في السوق الثاني. لم تتداول خالل جلسات هذا االسبوع اسهم ( )32شركة . 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

المصارف
9.009

االتصاالت
2.140

الصناعة
0.308

الزراعة
0.021

السياحة
0.032

الخدمات
0.055

تأمين
تحويل مالي
0.018 0.360

استثمارمالي
0.014

القيمة السوقية  : Market Capitalizationتبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق))11.285
ترليون دينار.
ترليون دينار

المصارف
5.501

االتصاالت
4.155

الصناعة
0.739

الزراعة
0.076

السياحة
0.310

الخدمات
0.091

استثمار
0.008

تأمين
0.008

تحويل مالي
0.397

بلغ عدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع ( )3.504مليارسهم .
بلغت قيمة االسهم المتداولة لهذا االسبوع ( )1.308مليار دينار .
بلغ عدد الصفقات المنفذة لهذا االسبوع ( )1332صفقة .
اقفل مؤشر السوق  ISX 60في أخر جلسة من االسبوع بـ ( )508.97نقطة.

جدول رقم ( )1مؤشرات التداول في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من  2019/1/07لغاية
2019/1/10
الجلسات

عدداالسهم المتداولة

القيمة المتداولة

الصفقات

مؤشر
السوق

عدد الشركات
المتداولة

07/1/2019
08/1/2019
09/1/2019
10/1/2019
المجموع الحالي

614,451,487

208,270,741

228

508.62

28

419,923,511

267,004,497

252

509.97

27

1,701,397,483

528,281,461

439

510.44

30

769,043,907

305,422,525

413

508.97

32

3,504,816,388

1,308,979,224

1,332

508.97

42

مؤشرات تداول المستثمرين غير العراقيين في سوق العراق لالوراق المالية:
 -1بلغ عدد االسهم المشتراة من المستثمرين غيرالعراقيين لهذا االسبوع ( )362مليون سهم بقيمة بلغت
( )120مليون دينار من خالل تنفيذ ( )42صفقة على اسهم ( )3شركات .
 2ـ بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين لهذا االسبوع ( )915مليون سهم بقيمة بلغت
( )212مليون دينار من خالل تنفيذ ( )123صفقة على اسهم ( )5شركات .

جدول رقم ( )2مؤشرات التداول غير العراقيين للفترة من  2019/1/07لغاية 2019/1/10
الجلسات
07/1/2019
08/1/2019
09/1/2019
10/1/2019

االسهم المتداولة من غير العراقيين

قيمة تداوالت غير العراقيين

شراء

بيعا

شراء

بيعا

صفقات غير
العراقيين
شراء بيعا

1,692,722

5,000,000

5,924,527

3,350,000

2

1

320,024

2,400,000

1,116,884

8,398,000

1

8

297,745,280

661,894,382
246,100,000

92,460,848

165,038,403
35,864,000

33

89

6

25

62,871,128

20,747,472

المجموع الحالي

362,629,154

915,394,382

120,249,731

212,650,403

42

123

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 العراقية النتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية إعتبارا
من جلسة االثنين  2019/1/7بعد قرار الهيئة العامة المنعقدة في  2018/12/24المصادقة على
الحسابات الختامية لعام ،2017تدوير االرباح الى السنة القادمة  ،المصادقة على تغير عقد
تأسيس الشركة وتم تعديل اسم الشركة الى العراقية النتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية
والصناعات الغذائية واالستثمارات العقارية  ،وانتخاب تكملية النتخاب عضو واحد و()4اعضاء
احتياط.
تم إطالق التداول على اسهم الشركة العراقية النتاج وتسويق المنتجات الزراعية إعتبارا من
جلسة يوم الخميس  2019/1/3بعد قرار الهيئة العامة المنعقدة في  ،2018/12/27المصادقة
على الحسابات الختامية لعام  ،2017وتوزيع ارباح نقدية بنسبة ( )% 40من راس المال الشركة
البالغ ( )360مليون دينار .

احداث جوهرية .
انخفض سعرسهم شركة االلبسة الجاهزة لجلستين بكامل حدود نسبة التغير لجلستي  1/2و
 ،2019/1/3لن يتم ايقاف التداول على اسهم الشركة لقيام الشركة بتقديم اجابة رسمية باالفصاح عن
االحداث الجوهرية بعدم وجود اي احداث جوهرية فهي تداوالت طبيعية.
ارتفع سعرسهم شركة الحديثة لالنتاج الحيواني لجلسة اليوم بكامل حدود نسبة التغير  ،وقد قدمت الشركة
افصاح بان الشركة تتابع دائرة تسجيل الشركات لتحديد موعد اجتماع الهيئة العامة النتخاب اعضاء
جدد(اصليين واحتياط) بدال من االعضاء المستقلين

ثالثا  :اجتماعات الهيئة العامة للشركات المدرجة :
سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف التجاري يوم االحد  2019/1/13الساعة العاشرةصباحا في نادي العلوية لمناقشة الحسابات الختامية لعام  ،2017مناقشة مقسوم االرباح ،تم ايقاف
التداول اعتبارا من جلسة االثنين .2019/1/7
 سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة بين النهرين لالستثمارات المالية في تمام الساعة العاشرة من صباحيوم االربعاء الموافق  2019/1/16في مقر الشركة لمناقشة الحسابات الختامية لعام  ،2017مناقشة
العجز المتراكم  ،سيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة االحد .2019/1/13
شركة الصناعات الخفيفة لم تحصل الموافقة دائرة تسجيل الشركات على نشر اعالن دعوة الهيئةالعامة لشركة الصناعات الخفيفة حيث لم يتم استكمال نواقص نشر االعالن.
 سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة االهلية للتأمين يوم االثنين  2019/1/21الساعة العاشرة صباحافي فرع الشركة الكائن في البصرة  /حي صنعاء لمناقشة الحسابات الختامية لعام  ، 2017مناقشة
تقليص عدد االعضاء الى ( )5اعضاء بدال من( )7اعضاء ومثلهم احتياط  ،وزيادة رأس مال الشركة
( )2.500مليار الى ( )7مليار وفق المادة (/55اوال) من قانون الشركات مناقشة العجز المتراكم ،
سيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة االربعاء .2019/1/16

رابعا  :توزيع ارباح :
 دعت شركة المصرف العراقي االسالمي مساهيمها الى مراجعة الشركة الستالم ارباحهم النقدية لسنة 2017وبنسبة ( )%3اعتبارا من تاريخ . 2018/11/11
 دعت الشركة الوطنية لالستثمارات السياحية مساهميها الى مراجعة الشركة الستالم ارباحهم النقديةلسنة  2017وبنسبة ( )% 7مع جلب المستمسكات الثبوتية الستالم االرباح سنة  2017والسنوات
السابقة لمن لم يراجع الستالمها.
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
 تم التوقف عن صرف االرباح النقدية العائدة لشركة انتاج وتسويق اللحوم ابتداء من 2018/12/10وسيتم المباشرة بتوزيع االرباح ابتداءأ .2019/1/15
دعت الشركة اسياسيل لالتصاالت مساهميها الى مراجعة مقر الشركة في المحافظات ( السليمانية ،البصرة ،كربالء  ،اربيل  ،الموصل) من الساعة (9صباحا الى  1ظهرا ) ومن ( 2ظهرا الى  3ظهرا)
وفي محافظة بغداد لغاية الساعة  2ظهرا الستالم ارباحهم النقدية بنسبة ()%100من رأس المال
الشركة اعتبارا من يوم الثالثاء  . 20185/12/18في حالة تخويل المساهم لشركة الوساطة الستالم
ارباحه تقديم التخويل (نسخة اصلية)مع كتاب شركة الوساطة  ،واالرباح تسلم نقديا في حال لم تتجاوز
حصة االرباح ( )100الف دينار.
شركة الوطنية لالستثمارات السياحية تم التوقف عن صرف االرباح النقدية ابتداء من 2018/12/20وسيتم المباشرة بتوزيع االرباح ابتداءا .2019/1/10
شركة الخياطة الحديثة سيتم المباشرة بتوزيع االرباح لعام  2017اعتبارا .2019/1/7 شركة فندق بابل تدعو الشركة مساهميها الكرام الستالم ارباحهم للسنوات من  1977ولغاية 2001وارباح سنة  2016وكذلك الذين لم يستلموا شهادة االسهم الخاصة بهم.
 شركة دار السالم للتأمين سيتم بدء االكتتاب من يوم  2019/1/10على االسهم المطروحة البالغة( )2مليار سهم ولمدة ( )30في مصرف االستثمار العراقي /الفرع الرئيسي في حي الوحدة  ،ىتنفيذا
لقرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ  2018/11/13زيادة رأسمال الشركة من ( )5مليار دينار الى
( )7مليار دينار وفق المادة (/55اوال) من قانون الشركات .

