Iraq Stock Exchange

سوق العراق لالوراق المالية

التقرير االسبوعي الداء سوق العراق لالوراق المالية للفترة ( 14 -10آذار) 2019
مؤشرات التداول في سوق العراق لالوراق المالية
نظم سوق العراق لالوراق المالية خالل االسبوع المنتهي في  2019/3/14خمس جلسات للتداول في
السوق النظامي وفي السوق الثاني في الزمن االعتيادي من الساعة (. )12-10
يبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق ( )104شركة مساهمة  ،منها ( )58شركة مدرجة في السوق
النظامي و( )46شركة مدرجة في السوق الثاني .
والشركات المدرجة حسب القطاعات هي :
المصارف
38

االتصاالت
2

الصناعة
21

الزراعة
6

السياحة
10

الخدمات
9

استثمارمالي
6

تحويل مالي
7

تأمين
5

 تداولت خالل جلسات هذا االسبوع اسهم ( )41شركة في السوق النظامي و ( )5شركات في السوقالثاني.
 لم تتداول خالل جلسات هذا االسبوع اسهم ( )29شركة . بلغ عدد الشركات المتوقفة عن التداول ( )29شركة وكاالتي : ) 18( -1شركة مساهمة متوقفة عن التداول بقرارات من هيئة االوراق المالية لعدم التزامهم بتعليمات
االفصاح المالي وتقديم البيانات المالية الفصلية والسنوية والشركات هي ( :مصرف القابض  ،مصرف
الشمال  ،فنادق عشتار  ،مصرف االتحاد العراقي  ،صناعة وتجارة الكارتون  ،الصناعات االلكترونية ،
الصناعات الخفيفة  ،صناعات االصباغ الحديثة  ،الشركة العراقية النتاج البذور ،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).
 )4( -2شركات مصرفية متوقفة عن التداول (مصرف دار السالم  ،مصرف دجلة والفرات  ،مصرف البالد
االسالمي  ،المصرف المتحد) بعد وضع المصارف تحت وصاية البنك المركزي العراقي.
 )2( -3شركة متوقفة بعد قرار هيئاتها العامة تغيير نشاطها من تحويل مالي الى مصرفي اسالمي  .شركة
مؤتة للتحويل المالي الى (مصرف امين العراق لالستثمار والتمويل االسالمي) وشركة الطيف للتحويل
المالي الى (مصرف الطيف االسالمي لالستثمار والتمويل)  .ولحين استحصال الرخصة النهائية
لممارسة العمل المصرفي من البنك المركزي العراقي يتبعها استكمال اجراءات ادراج اسهم الشركة
المصرفية حسب تعليمات هيئة االوراق المالية.

 -4وال تزال شركة مصرف االقتصاد متوقفة لعدم االفصاح بصورة كاملة عن معلومات الشركة للمساهمين
ولحين تقديم بيانات .
 )2( -5شركة متوقفة بعد قرارات الهيئة العامة دمج شركتي (النور للتحويل المالي مع شركة الحارث
العربية للتحويل المالي ) وشركتي ( الحرير للتحويل المالي مع االمين العربية للتحويل المالي) .
 -6إيقاف التداول على أسهم شركتي (الخليج للتأمين  ،االهلية للتأمين) بعد صدور قرار ديوان التأمين
"تعليق االجازة" ولحين زوال أسباب التعليق .
يبلغ عدد االسهم المدرجة في السوق ( )12.163ترليون سهم.
ترليون سهم

المصارف
9.258

االتصاالت
2.140

الصناعة
0.308

الزراعة
0.021

السياحة
0.032

الخدمات
0.055

تحويل مالي
0.315

استثمارمالي
0.014

تأمين
0.020

القيمة السوقية  : Market Capitalizationتبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق
) )11.266ترليون دينار.
ترليون دينار

المصارف
5.520

االتصاالت
4.170

الصناعة
0.673

الزراعة
0.074

السياحة
0.349

الخدمات
0.089

استثمارمالي
0.007

تحويل مالي
0.374

تأمين
0.009

بلغ عدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع ( )27.452مليار سهم.
بلغت قيمة االسهم المتداولة لهذا االسبوع ( )10.818مليار دينار.
بلغ عدد الصفقات المنفذة لهذا االسبوع ( )1955صفقة.
اقفل مؤشر السوق  ISX 60في أخر جلسة من االسبوع بـ ( )468.66نقطة.
ومن تحليل بيانات التداول لهذا االسبوع نالحظ االتي :
 1ـ إرتفع عدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع بنسبة ( )%85.6قياسا باالسبوع الماضي.
 2ـ إرتفعت القيمة االجمالية لالسهم المتداولة لهذا االسبوع بنسبة ( )%68.1قياسا باالسبوع الماضي.
 3ـ إنخفض مؤشر السوق  ISX60بنسبة ( )%0.9عن اغالقه لالسبوع الماضي عندما اغلق على
( )472.75نقطة.

جدول رقم ( )1مؤشرات التداول في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 2019/3/14 - 10
الجلسات

عدداالسهم المتداولة

القيمة المتداولة

الصفقات

مؤشر
السوق

عدد الشركات
المتداولة

10/03/2019
11/03/2019
12/03/2019
13/03/2019
14/03/2019
المجموع الحالي
المجموع السابق

560,029,664
503,135,554
778,255,092
25,242,164,626
368,435,527
27,452,020,463
14,787,886,456

360,307,608
490,852,562
607,077,176
9,125,867,036
233,489,284
10,817,593,666
6,433,573,023

392
396
474
449
244
1955
1546

470.28
472.94
474.73
469.59
468.66
468.66
472.75

29
35
30
27
29
46
41

التغيير%

85.6

68.1

26.5

-0.9

12.2

مؤشرات تداول المستثمرين غير العراقيين في سوق العراق لالوراق المالية:
 -1بلغ عدد االسهم المشتراة من المستثمرين غيرالعراقيين لهذا االسبوع ( )318مليون سهم بقيمة بلغت
( )458مليون دينار من خالل تنفيذ ( )71صفقة على اسهم ( )7شركات.
 2ـ بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين لهذا االسبوع ( )362مليون سهم بقيمة بلغت
( )544مليون دينار من خالل تنفيذ ( )152صفقة على اسهم ( )8شركات.

جدول رقم ( )2مؤشرات التداول غير العراقيين للفترة من 2019/3/14 - 10
االسهم المتداولة من غير
العراقيين
بيعا
شراء

الجلسات

قيمة تداوالت غير العراقيين
شراء

بيعا

صفقات غير
العراقيين
بيعا
شراء

10/03/2019
11/03/2019
12/03/2019
13/03/2019
14/03/2019

75,450,000
101,287,632
50,100,000
70,060,000
21,400,000

114,170,984
72,834,057
98,411,976
55,746,212
20,992,623

22,438,500
149,853,903
137,618,000
142,690,200
5,154,000

66,163,649
150,740,001
156,295,036
161,423,143
9,014,549

26
23
11
3
8

58
27
38
21
8

المجموع الحالي
المجموع السابق
التغيير%

318,297,632
112,105,363
183.9

362,155,852
177,171,208
104.4

457,754,603
285,837,472
60.1

543,636,378
408,786,066
33.0

71
46
54.3

152
208
-26.9

االوامر الخاصة :
إستمر التداول في جلسة واحدة لغاية الساعة  12:30بعد الظهر لتداول الصفقات الكبيرة في الزمن
االضافي للجلسة من الساعة ( )12:30 -12بعد الظهر  .نفذ هذا االمر بمعدل سعر الجلسة نفذت من
خالله ( )3صفقات  ،بلغ عدد االسهم المتداولة ( )24.750مليار سهم بقيمة ( )8.662مليار دينار على
أسهم شركة مصرف الثقة الدولي االسالمي .
وفقا لالفصاح المطلوب والمنشور على الموقع االلكتروني للسوق وبعد تدقيقها وفقا لضوابط العناية
الواجبة للمتعاملين باالوراق المالية .

اخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية
أوال :إطالق التداول على أسهم الشركات المساهمة المدرجة :
أ .إطالق التداول بقرار من هيئة االوراق المالية:
 تم إطالق التداول على أسهم شركة الهالل الصناعية في جلسة االحد  2019/3/10بعد إيفاءالشركة بمتطلبات اإلفصاح وتقديم البيانات المالية السنوية لعام .2017
 تم إطالق التداول على أسهم شركة مدينة العاب الكرخ في جلسة االربعاء  2019/3/12بعدإيفاء الشركة بمتطلبات اإلفصاح وتقديم البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث لعام .2018
 سيتم إطالق التداول على أسهم شركة المصرف المتحد لالستثمار جلسة االحد 2019/3/17بعد قرار البنك المركزي المتضمن رفع الوصاية عن المصرف.

ب .إطالق التداول على أسهم الشركات المدرجة بعد إجتماع الهيئة العامة:
 تم إطالق التداول على أسهم شركة المصرف الدولي االسالمي في جلسة الثالثاء 2019/3/12بعد قرار الهيئة العامة المنعقدة في  2019/3/7المصادقة على زيادة رأس مال الشركة من
( )100مليار إلى ( )250مليار دينار حسب المادة (/55أوال) من قانون الشركات .

ثانيا  :االحداث الجوهرية:
 ارتفع سعر سهم الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات بكامل نسبة التغير لجلستي 3/10و . 2019/3/11
تم إيقاف التداول على أسهم الشركة في جلسة الثالثاء  2019/3/12لعدم إجابة الشركة على
كتاب االستفسار .
 تم إطالق التداول على أسهم الشركة في جلسة يوم الخميس  2019/3/14بعد إجابة الشركة بعدموجود أحداث جوهرية .
 ارتفع سعر سهم شركة مصرف بابل بكامل حدود نسبة التغير لجلستي  3/11و . 2019/3/12لم يتم إيقاف التداول على أسهم إلجابة الشركة على كتاب االفصاح بعدم وجود احداث جوهرية .

ثالثا :اجتماعات الهيئة العامة للشركات المدرجة :
 سيعقد إجتماع الهيئة العامة لشركة فندق آشور يوم االحد  2019/3/17الساعة العاشرة صباحا ُفي مقر الشركة  ،لمناقشة الحسابات الختامية لعام ، 2017 ، 2016 ، 2015 ، 2014 ، 2013
مناقشة العجز المتراكم  ,مناقشة موضوع االستثمار  .الشركة متوقفة عن التداول منذ 2019/8/8
بقرار من هيئة االوراق المالية .
 سيعقد إجتماع الهيئة العامة لشركة الشرق األوسط النتاج وتسويق األسماك يوم الثالثاء 2019/3/19الساعة العاشرة صباحا ُ في مقر الشركة  ،إلنتخاب مجلس إدارة جديد  .تم إيقاف

التداول إعتبارا من جلسة الخميس  2019/3/14وسيتم إطالق التداول على أسهم الشركة في يوم
األربعاء . 2019/3/20
 سيعقد إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف عبر العراق لالستثمار يوم االربعاء 2019/3/20الساعة العاشرة صباحا ُ في مقر الشركة  ،لمناقشة الحسابات الختامية لعام  ، 2018إقرار مقسوم
األرباح  .سيتم إيقاف التداول إعتبارا من جلسة االحد . 2019/3/17
 سيعقد إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف نور العراق االسالمي يوم الخميس 2019/3/28الساعة العاشرة صباحا ُ في قاعة مصرف عبر العراق  ،لمناقشة الحسابات الختامية لعام ، 2018
إقرار مقسوم األرباح لعام  . 2018سيتم إيقاف التداول إعتبارا من جلسة االثنين . 2019/3/25
 سيعقد إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف االستثمار العراقي يوم السبت  2019/3/30الساعةالعاشرة صباحا في مقر الشركة  ،النتخاب مجلس إدارة جديد من ( )7أعضاء أصليين ومثلهم
إحتياط  ،سيتم إيقاف التداول إعتبارا من جلسة الثالثاء  2019/3/26وسيتم إطالق التداول في
جلسة االحد . 2019/3/31

رابعا  :توزيع ارباح :
 دعت شركة المصرف التجاري مساهميها الستالم ارباحهم النقدية لسنة  2017في بناية المصرفالكائن في شارع السعدون إعتبارا من يوم االحد . 2019/3/3
 دعت شركة الكندي إلنتاج اللقاحات واالدوية البيطرية مساهميها الى مراجعة الشركة الستالم ارباحهمالنقدية لسنة  2017مع جلب المستمسكات الثبوتية .
 دعت شركة الشرق االوسط لتسويق االسماك مساهميها الستالم ارباحهم النقدية لسنة  2018بنسبة( )%20إعتبارا من يوم االحد  2019/3/3مراجعة قسم المساهمين في الشركة مع جلب المستمسكات
الثبوتية .
 دعت الشركة االهلية لالنتاج الزراعي مساهميها الى مراجعة الشركة الستالم ارباحهم النقدية لسنة 2018بنسبة ( )%2.55مع جلب المستمسكات الثبوتية من الساعة ( 9صباحا الى  1ظهرا) لاليام
(االحد  ،الثالثاء  ،الخميس) .
 دعت شركة المنصور للصناعات الدوائية مساهميها الى مراجعة الشركة الستالم ارباحهم النقدية لسنة 2017بنسبة ( )%6إعتبارا من يوم االثنين  2019/2/11من الساعة ( 9صباحا الى  1ظهرا) علما أن
يوم الخميس عطلة قسم المساهمين في الشركة مع جلب المستمسكات الثبوتية .
 دعت شركة مصرف الخليج التجاري مساهميها الى مراجعة الشركة الستالم صكوك االرباحهم لسنة 2017بنسبة ( )%6إعتبارا من يوم االثنين  2019/2/11من الساعة ( 9صباحا الى  1ظهرا) علما أن
يوم الخميس عطلة قسم المساهمين في الشركة مع جلب المستمسكات الثبوتية .

 دعت الشركة الوطنية لالستثمارات السياحية مساهميها الى مراجعة الشركة الستالم ارباحهم النقديةلسنة  2017بنسبة ( )%7مع جلب المستمسكات الثبوتية الستالم االرباح سنة  2017والسنوات
السابقة لمن لم يراجع الستالمها .
 دعت شركة فندق بابل تدعو الشركة مساهميها الكرام الستالم ارباحهم للسنوات من  1997ولغاية 2001وارباح سنة  2016وكذلك الذين لم يستلموا شهادة االسهم الخاصة بهم .

