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الجدول ( :)1.0ملخص السوق
نهاية تموز 2022
1460
1490
917
799
16,004
10,741

التغيير الشهري
0%
0.3%
-5.3%
-5.6%
1.1%
0.7%

نسبة التغيير لغاية اليوم
0%
0.7%
-0.1%
-0.8%
2.8%
2.1%

حجم التداول (مليار دينار)
حجم التداول (مليون دوالر)
عدد االسهم المتداولة (مليار سهم)
عدد العقود (الف عقد)
نسبة تداول غير العراقيين ()%

تموز 2022
12.0
8.1
15.0
8.2
20.2%

التغيير الشهري
-67%
-67%
-41%
-43%
3.5ppt

التغيير السنوي
35%
34%
150%
87%
1.5ppt

حجم التداول (مليار دينار)
حجم التداول (مليون دوالر)
عدد االسهم المتداولة (مليار سهم)
عدد العقود (الف عقد)
نسبة تداول غير العراقيين ()%

7M22
383.0
258.7
372.8
76.6
5.8%

سعر رصف الدينار العر ياق حسب سعر مزاد البنك المركزي
المحل
سعر رصف الدينار العر ياق حسب سعر رصف السوق
ي

مؤشر الربيع ( )RSISXدينار
اغالق ( )RSISXبالدوالر
القيمة السوقية للشركات المدرجة (دينار)
القيمة السوقية للشركات المدرجة (دوالر)

التغيير السنوي
-19%
-19%
-27%
14%
-0.9ppt

عدد الشركات المدرجة*

نهاية حزيران 2022

نهاية تموز 2022

103

103

الشركات المتوقفة عن التداول:
أجتماع الهيئة العامة
بقرار من هيئة األوراق المالية العراقية

5
14
19

4
9
13

عدد الشركات القابلة للتداول

84

90

حزيران ( 2022ش/ش)

تموز ( 2022ش/ش)

عدد الشركات المرتفعة

26

20

عدد الشركات المنخفضة

26

31

مجموع الشركات المتوقفة عن التداول

*  35من أصل  103شركة مدرجة تتداول في السوق غير المنتظم و  11شركة مدرجة تتداول في سوق الشركات غير المفصح عنها.

الرسم البياني ( :)1.0مؤشر الربيع )(RSISX

المصدر :سوق العراق لٲلوراق المالية ٬و شركة الربيع – قسم الدراسات واٲلبحاث

مرحبا بكم للتواصل معنا عبر صفحة شركة الربيع على فيسبوك ٬تويتر ٬لينكد
إن
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ٲعلى خمس شركات (تموز )2022
سعر األغالق (دينار)

التغيير الشهري
()%

الصناعات الخفيفة

ITLI

0.58

87.1%

الصناعات اإللكترونية

IELI

0.66

46.7%

HMAN

19.50

30.0%

HISH

9.36

25.0%

الحديثة لألنتاج الزراعي والحيواني

AMAP

0.25

19.0%

الجدول ( :)1.2األكثر خسارة

رمز
الشركة

سعر األغالق (دينار)

التغيير الشهري
()%

الخير لألستثمار المالي

VKHF

0.06

-40.0%

المنصور الدوائية

IMAP

1.64

-34.4%

المصرف األهلي

BNOI

1.05

-22.2%

مصرف بابل

BBAY

0.08

-20.0%

االمين للتأمين

NAME

0.50

-16.7%

الجدول ( :)1.3األكثر نشاطا حسب القيمة

رمز
الشركة

حجم التداول (مليون
دوالر)

النسبة الى حجم
التداول الكلي

اسياسيل لالتصاالت

TASC

1,510,374

18.7%

المصرف األهلي

BNOI

1,358,234

16.8%

مصرف بغداد

BBOB

665,424

8.2%

المعمورة العقارية

SMRI

648,631

8.0%

بغداد غازية

IBSD

539,642

6.7%

الجدول ( :)1.1األكثر ربحية

فنادق المنصور
فنادق عشتار

ISX
Code

الرسم البياني (:)1.1األكثر ربحية

الرسم البياني (:)1.2االكثر خسارة

الرسم البياني ( :)1.3االكثر نشاطا حسب القيمة

مرحبا بكم للتواصل معنا عبر صفحة شركة الربيع على فيسبوك ٬تويتر ٬لينكد
إن
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الرسم البياني ( :)1.4حجم التداول الشهري (مليون دوالر) ٬وحصة تداوالت غير العراقيين ()%

الرسم البياني ( :)1.6تفاصيل حجم التداول االجمالي ألول سبعة أشهر من $258.7( 2022
مليون)

المصدر :سوق العراق لٲلوراق المالية ٬و شركة الربيع – قسم الدراسات واٲلبحاث
مرحبا بكم للتواصل معنا عبر صفحة شركة الربيع على فيسبوك ٬تويتر ٬لينكد
إن

الرسم البياني ( :)1.5تفاصيل حجم التداول األجمالي لشهر تموز 2022
( $8.1مليون)

المصدر :سوق العراق لٲلوراق المالية ٬و شركة الربيع – قسم الدراسات واٲلبحاث
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نتائج ٲجتماعات الهيئات العامة و ٲخبار الشركات :الجدول ()1.4

المصدر :سوق العراق لٲلوراق المالية ٬و شركة الربيع – قسم الدراسات واٲلبحاث
* في حالة زيادة رٲس مال الشركة ٬هذا التاريخ يمثل تاريخ اول جلسة تداول على ٲسهم الشركة قبل زيادة رٲس المال
** رٲس المال المدفوع بعد الزيادة يمثل رٲس مال الشركة بعد ٲكتمال ٲجرءات زيادة رٲس المال
*** عند ٲطالق الداول على ٲسهم الشركة اٲلصلية (قبل زيادة رٲس المال) ٬يتم ٲعتبار رٲس مال الشركة بعد الزيادة الذي بموجبه تم ٲحتساب السعر التٲشيري للسهم
اجراءات زيادة رأس المال وتوزيع االرباح النقدية للشركات المساهمة
تلتزم الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لأل وراق المالية باإلفصاح عن ميزانياتها ونتائجها المالية السنوية ومناقشتها في اجتماع الهيئة العامة السنوي وذلك التزاما ببنود قانون الشركات العراقي وتعليمات تداول الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية .على جميع الشركات االعالن لدعوة حاملي االسهم لحضور اجتماع
الهيئة العامة قبل ما ال يقل عن  15يوم من موعد اجتماع الهيئة العامة وفقا لجدول اعمال محدد ومعلن .يتم ايقاف تداول اسهم الشركة في سوق العراق لألوراق المالية قبل اسبوع من موعد اجتماع الهيئة العامة التزاما بتعليمات تداول اسهم الشركات في سوق العراق لألوراق المال ية ويعتبر يوم االيقاف هو اليوم الذي يحدد على اساسه حاملي
االسهم الذين يستحقون احد او كل القرارات التالية في حالة التصويت عليها واقرارها من قبل الهيئة الهامة:
االولوية في االكتتاب على اسهم زيادة رأس المال في حالة اصدار اسهم جديدة
اسهم الرسملة المجانية
االرباح نقدية
عادة ما توزع الشركات ارباحها عن طريق صكوك بنسبة االرباح المقررة مسحوبة على احد المصارف المحلية .في حالة اقرار الهيئة العامة زيادة رأس المال فيكون اما عن طريق اصدار اسهم مجانية تكون حصرا لحاملي االسهم األصليين و/او عن طريق اصدار اسهم جديدة تطرح لالكتتاب العام ٬يكون االكتتاب على االسهم الجديدة لمدة
 30يوم قابلة للتمديد لمدة اقصاها  60يوم اذا لم يتم االكتتاب باألسهم المطروحة كاملة ٬يكون للمساهمين حصرا حق االكتتاب على االسهم الجديدة خالل مدة الـ 15يوم االولى من االكتتاب ٬فيما يحق للجمهور من غير المساهمين االكتتاب على فضلة االسهم المتبقية .جميع هذه االجراءات والتوقيتات تكون مرهونة بمصادقة مسجل
الشركات بداءا من اعالن اجتماع الهيئة الى اقرار زيادة رأس المال او توزيع مقسوم االرباح.

مرحبا بكم للتواصل معنا عبر صفحة شركة الربيع على فيسبوك ٬تويتر ٬لينكد
إن
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الشركات المتوقفة عن التداول نتيجة ٲلنعقاد هيئاتها العامة*  :الجدول ()1.5
اسم الشركة

مصرف العربية االسالمي
مصرف العطاء االسالمي
المصرف الوطني األسالمي
فندق فلسطين

رمز الشركة

BAAI
BLAD
BNAI
HPAL

القطاع

تاريخ االيقاف عن
التداول

تاريخ أنعقاد
اجتماع الهيئة
العامة

قطاع المصارف
قطاع المصارف
قطاع المصارف
قطاع الفنادق

26.07.2022
26.07.2022
26.06.2022
06.01.2022

29.07.2022
31.07.2022
29.06.2022
12.01.2022

العائد الربحي

نسبة زيادة
باألكتتاب

نسبة الزيادة
بالرسملة

رأس المال المدفوع
قبل قرار الزيادة

رأس المال المدفوع
بعد قرار الزيادة

أرباح نقدية

)(%

)(%

)(IQD bn

)(IQD bn

)(%) (IQD per share

*28/07/2022

.

المصدر :سوق العراق لٲلوراق المالية ٬و شركة الربيع – قسم الدراسات واٲلبحاث

الشركات المتوقفة عن التداول بقرار من هيئة اٲلوراق المالية العراقية * :الجدول ()1.6
اسم الشركة

رمز الشركة

األثاث المنزلي
الهالل الصناعية
صناعات الكارتون
الخازر المواد االنشائية
الخليج للتأمين

IHFI
IHLI
IICM
IKHC
NGIR

القطاع
قطاع
قطاع
قطاع
قطاع
قطاع

الصناعة
الصناعة
الصناعة
الصناعة
التأمين

متوقفة عن التداول
منذ تاريخ

اسم الشركة

رمز الشركة

القطاع

متوقفة عن التداول
منذ تاريخ

05.07.2022
05.07.2022
17.07.2022
05.07.2022
05.07.2022

مصرف آشور
مصرف دار السالم
مصرف األقتصاد
مصرف الراجح االسالمي

BASH
BDSI
BEFI
BRAJ

قطاع المصارف
قطاع المصارف
قطاع المصارف
قطاع المصارف

05.07.2022
09.08.2016
05.03.2017
19.09.2021

*28/07/2022
المصدر :سوق العراق لٲلوراق المالية ٬و شركة الربيع – قسم الدراسات واٲلبحاث

مرحبا بكم للتواصل معنا عبر صفحة شركة الربيع على فيسبوك ٬تويتر ٬لينكد
إن
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الرسم البياني ( :)1.7تعامالت غير العراقيين مصنفة حسب القطاعات (تموز )2022

الرسم البياني ( :)1.9أفضل خمس شركات وفقًا لمعامالت البيع لألجانب
(تموز )2022

مرحبا بكم للتواصل معنا عبر صفحة شركة الربيع على فيسبوك ٬تويتر ٬لينكد
إن

الرسم البياني ( :)1.8أفضل خمس شركات وفقًا لمعامالت الشراء لألجانب
(تموز )2022
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الجدول ( :)1.7نشرة التداوالت لشهر (تموز )2022

ا

المصدر :سوق العراق لٲلوراق المالية ٬و شركة الربيع – قسم الدراسات واٲلبحاث

مرحبا بكم للتواصل معنا عبر صفحة شركة الربيع على فيسبوك ٬تويتر ٬لينكد
إن
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الجدول ( :)1.8نشرة التداوالت لشهر (تموز )2022

مرحبا بكم للتواصل معنا عبر صفحة شركة الربيع على فيسبوك ٬تويتر ٬لينكد
إن
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الجدول ( :)1.9نشرة التداوالت لشهر (تموز )2022

المصدر :سوق العراق لٲلوراق المالية ٬و شركة الربيع – قسم الدراسات واٲلبحاث

مرحبا بكم للتواصل معنا عبر صفحة شركة الربيع على فيسبوك ٬تويتر ٬لينكد
إن
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الجدول ( :)2.0نشرة التداوالت لشهر (تموز )2022

المصدر :سوق العراق لٲلوراق المالية ٬و شركة الربيع – قسم الدراسات واٲلبحاث
* 28/07/2022
*** رٲ س مال الشركة عدل وفقا لقرار الهيئة العامة المتضمن زيادة رٲس المال ٬مع اٲلخذ بنظر االعتبار احتساب سعر السهم التٲشيري عند عودة الشركة للتداول
مالحظة :الشركات المؤشرة ( ) NRهي الشركات المدرجة في السوق الثانوي وذلك استنادا الى قرار هيئة االوراق المالية المرقم  9/132بتاريخ  ،2012/12/20يرجى مالحظة ان السوق الثانوي يعتمد على معدل سعر التداول لكل جلسة مع سماحية بالصعود او الهبوط
بنسبة %20

المساهمي ق ر
ر
"(UCM)":سوق ر
تغيي
غي المفصح عنها" بهدف حماية حقوق
الشكات المساهمة المدرجة يق سوق األوراق المالية .حد ر
الت تم إيقاف تداولها بسبب عدم اإلفصاح عن بياناتها المالية من قبل هيئة االوراق المالية العراقية التداول يق  3يوليو  2022يق منصة تسىم "سوق ال رشكات ر
الشكات ر
ر ي
غي المفصح عنه :استأنفت الشكات ي
السعر للمعامالت اليومية هو " ٪5 -/+

الجدول ( :)2.1االوامر المتقابلة (تموز )2022
اسم الشركة

رمز الشركة

عدد االوامر المتقابلة

مصرف الشمال

BNOR

1

مرحبا بكم للتواصل معنا عبر صفحة شركة الربيع على فيسبوك ٬تويتر ٬لينكد
إن

قيمة االوامر المتقابلة
عدد االسهم الكلي (مليون)
(مليون دينار عراقي)
5,025

452

النسبة من رأس المال المدفوع
()%
1.7%
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لٲلستفسار يمكنكم اٲلتصال على:
الدراسات واألبحاث

لشكة مالية ف أوروبا ر
فازت آسياسيل بجائزة" أفضل اكتتاب عام ر
والشق األوسط
ي
وإفريقيا " يف جوائز اإلنجاز  2013من إيميا فاينانس ). (EMEA Finance
(منظم الصفقة :رشكة الربيع لتداول األوراق المالية)

Aysegul Ozge Ozgur / SVP, Head of Research
Tugba Tan / Analyst
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تنازل عن حق:
ال يمكن اعادة انتاج هذا المطبوع ،تغييره او نشره كله او جزءا منه بدون موافقة خطية لشركة الربيع للوساطة في بيع وشراء األوراق المالية .ان المعلومات المتاحة هنا هي ذات طبيعة عامة وهي للمعلومات فقط ،وال تخدم كعرض او التماس فيما يتعلق بشراء أو بيع أي ورقة مالية
او على شكل توصية العتماد أية استراتيجية تداول معينة.
ان هذه المعلومات قابلة للتغيير دون إشعار مسبق .على الرغم من أن شركة الربيع للوساطة في بيع وشراء األوراق المالية تحصل على المعلومات من مصادر تعتبرها موثوقة ،شركة الربيع للوساطة في بيع وشراء األوراق المالية تجعل أية بيانات أو ضمانات ،صريحة أو ضمنية،
فيما يتعلق بالمعلومات االتهامية او اكتمالها ،مع ذلك قد تكون المعلومات ناقصة او مكثفة .أن لشركة الربيع للوساطة في بيع وشراء األوراق المالية ،والشركات التابعة لها ومديريها وموظفيها ،والمعينين والوكالء وخلفاءهم ال يتحملون أية مسؤولية عن أي أخطاء أو سهو في هذه
النشرة أو عن أية خسائر تنشأ عن استخدام أو االعتماد على هذه المعلومات .إن حدود هذه المسوؤلية ينطبق بصورة مباشرة او غير مباشرة واألضرار العقابية األولية واضرار اخرى من خسارة او تعطل االعمال .ويتحمل المستثمرون جميع المسوؤليات عن قرارات األستثمار
المأخوذة على اساس محتويات هذا التقرير .تنصح شركة الربيع للوساطة في بيع وشراء األوراق المالية المستثمرين للبحث عن استشارة مالية عندما يقررون إن إحدى األستثمارات مالئمة لمتطلباتهم.
ان جميع التخمينات المتضمنة في هذا التقرير تكون راى لشركة الربيع للوساطة في بيع وشراء األوراق المالية كما في يوم طبع او نشر هذا التقرير وهو قابل للتغيير دون اعطاء انذار.
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