


 مقدمة

 حكومية مس تقةل . هيأ ةك  4007لس نة  47ال وراق املالية مبوجب القانون رمق  هيأ ةتأ سست 

أ مه أ هدافها املسامهة يف حامية املتعاملني يف اسواق راس املال من الاحتيال والغش واخلداع من خالل اصدار 

 ابس مترار مبا يتوافق مع التطور العاملي .وحتديث التعلاميت مبا خيدهما والعمل عىل تطوير وحتديث الانظمة الرقابية 

ولتحقيق التمنية الاقتصادية املس تقرة واملس تدامة يف العراق ، من خالل تقوية البنية الاستامثرية وتشجيع معلية 

تكوين رأ س املال مبا متارسه من منح الرتاخيص ومراقبة املشاركني يف أ سواق رأ س املال , والهدف أ ن تتسم ابلشفافية 

عىل رفع الوعي الاستامثري مبس توى عام من  هيأ ةفصاح والكفاءة والعداةل بني املتعاملني . وحتقيقًا ذلكل تعمل ال وال  

 توعية وتنوير املستمثرين يف ال وراق املالية بكيفية احلفاظ عىل حقوقهم هبذا اجملال وتمنيهتا مضن أ سواق املال يف العراق.

ن تنش يط التداول يف ال سهم يعترب جح  ر الزاوية ال سايس يف تطوير وتمنية عراق املس تقبل .ا 

  4042من عام  الثاينالاوراق املالية خالل  الفصل  هيأ ةوترمجة ذلكل نضع بني أ يديمك تقريرعن نشاط 

 ( 00/6/4042 – 2/7/4042للفرتة من )

 فيصل الهميص                                                                                  

 الاوراق املالية  هيأ ةرئيس 



 

 

تقرير عن نشاط هيأ ة الاوراق املالية  

 0202من عام  الثاينخالل الفصل 
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 الفصل خالل هيأة االوراق المالية  نشاط عن تقرير

 0202 عام من الثاني

 

 

 الاوراق املامَة امـصاكِة َُب ةحملة ؾن 

وحمتخؽ  2004( مس ية 74الاوراق املامَة يه هجة ركاتَة مس خلةل مٌؼمة مسوق راس املال اوضب ت مبوحة املاهون رمق ) َُب ة

ة ،حصثحط جصئُس جموس اموزراء ، مخيؼمي وركاتة اسواق راس املال يف  ابالس خلالل املايل والاداري وامضرعَة الاؾخحاًر

 امـصاق .

  َِب ةادارة ام 

( ًخكون من مخسة اؾضاء )مفوضني ( تضمهنم امصئُس وانئحَ ، حكون مٌاظة  َِب ةى )جموس ام جموس ٌسم َِب ةٍكون نو 

امصئُس وانئحَ يف هعاق دوام اماكمل )مذفصكني ( تُامن ٍكون ابيق  الاؾضاء دوام حزيئ ) كري مذفصكني ( من ذوي اخلربة 

 والادذعاص .

  َِب ةاجلِات اخلاضـة مصكاتة ام 

 اجلِات امخامَة : ب ةَِخيضؽ الرشاف وركاتة ام 

 اسواق اوراق املال .1

 امرشاكت املسامهة املسرخة يف سوق اوراق املال .2

 رشاكت اموساظة املامَة  .3
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 : َِب ةامَِلك امخيؼميي نو 
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  َِب ةموػفي ام 

 ( موػف وموػفة  ًخوزؾون من حِر اجلًس وامضِادة ؿىل امضلك امخايل :88) َِب ةام  موػفي ؿسدتوف 

 اجملموع اانث ذهور املس خوى امخـوميي

 5 1 4 ماحس خري

 55 26 29 جلكورًوس

 1 1 ػػػػػػ دتووم ؿايل 

 3 1 2 دتووم 

 24 6 18 ما دون ادلتووم 

 88 35 53 اجملموع 

 

%( من امـاموني 69.3هالحغ مما س حق ان محةل امضِادات )  ماحس خري ودتووم ؿايل  وجلكورًوس( ٌضلكون ما وسخذَ ) 

%( ، اما ابمًس حة اىل امـاموني مبا دون ادلتووم ) 3.4ما وسخذَ ) ادلتووم، يف حني ثحوف وس حة محةل صِادة  َِب ةيف ام 

ة واملاهوهَة ، وجسـى ام ادل%( وًلذرص ثواخسمه يف 27.3 ا ابحصاب امكفاءات وثـٍزز  َِب ةارصة الاداًر مس حلاًل مصفس هوادُر

 اؿساد محةل امضِادات امـوَا .

خوزع امـاموون  اخملخوفة وفلًا ملا ًًل : َِب ةؿىل دوارص واكسام ام  ًو

 ما دون ادلتووم  دتووم جلكورًوس دتووم ؿايل ماحس خري 

     1 َِب ةرئُس ام 

     1 َِب ةانئة رئُس ام 

   5   َِب ةمكذة رئُس ام 

مكذة انئة رئُس 

 َِب ةام 

  1  1 

 1  2 1  امخسكِق ادلاذًل

   7  1 امصكاتة وامخفذُش

الافعاح املايل 

 واحلومكة 

  6   

   2  1 هؼم الاسواق 
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   6   هؼم املـوومات

امخرعَط 

 وادلراسات

  3   

مسٍصادلارصة 

ة واملاهوهَة  الاداًر

  1   

 1  3  1 املسم املاهوين

 1  5   املسم املايل

كسم املوارد 

 امخرشًة

  5  2 

كسم الادارة   

 صـحة الادارةو 

 والارصفة

  5 1 3 

صـحة امخعارحي 

 الامٌَة

  2 1 1 

صـحة اخلسمات 

 واخملزن

  2 1 3 

 11     صـحة الامَات

 

خوزع امـاموون حسة اؾٌلرمه اكاليت   :ًو

 امًس حة  اجملموع  الاانث اذلهور امـمص

20-30 7 3 10 11.4 

31-40 22 18 40 45.5 

41-50 19 7 26 29.5 

51-60 5 7 12 13.6 

 

ة )من اجلسول اؿالٍ  %( من ٍلوع 45.5( حِر صلك وس حة )40-31تالحغ ان متصنز املوػفني اكن مضن امفئة امـمًص

 املوػفني املكي .
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  َِب ةكصارات جموس ام 

واجلِات اميت جرشف ؿىل  َِب ةمت مٌاكضة  املواضَؽ املخـولة تـمل ام جملوس امَِب ة ات احامتؿ (3) مت ذالل ُشا امفعل ؾلس

 اكاليت : الاحامتؿاتمعوِا  واكهت 

 واكهت املصارات اكاليت : 11/5/2021احامتع تخارخي  .أ   

 

كصر اجملوس املوافلة ؿىل ورش اؿالن اخازة مخس رشاكت وساظة خسًسة وحلكَف دارصة امصكاتة وامخفذُش  -1

 تدٌفِش املصار.

امَِئة، ونشكل ؿىل ؿسة رشاكت وساظة اكن كس زخت ارحاكهبا خملامفات مخـواميت كصر جموس امَِب ة فصض قصامة  -2

 (موَون دًيار.1ختوًل امس َس رئُس امَِب ة مس خلداًل تخحسًس ملسار املصامة ومبا ال ًخجاوز ) مت

امَِب ة املوافلة ؿىل اهخلال مرصف اس َا امـصاق الاساليم اىل امسوق اميؼايم وحلكَف دارصة هؼم  جموس كصر  -3

 الاسواق تدٌفِش املصار.

املخضمن اسٌلء املعارف املضموةل ابمـلوابت ادلومَة ؿىل املوكؽ  كصر اجملوس ورش نخاب امحيم املصنزي -4

 الامكرتوين نوَِب ة واؿالم جموس احملافؼني ملصض ورشٍ ؿىل املوكؽ الامكرتوين نوسوق.

ان صعة ادراج اسِم مرصف الاكذعاد من سوق امـصاق مالوراق املامَة ٌس خوزم اس خكٌلل  ) كصر اجملوس -5

 .(ثـواميت صعة امرشاكت املسرخة وحلكَف دارصة الافعاح مبفاحتة املرصف تشكلٍلوؿة مذعوحات امواردة يف 

وكصر اجملوس الاس متصار مبزاظحهتم ودًوان امصكاتة املامَة  31/3/2021يف  814مٌاكضة نخاب َُب ة امزناُة  -6

 امَِب ةواجلِة احلكومِة املعاؾَة حول ثوكؤ رشاكت املعاع اخملخوط يف ثلسمي امحَاانت املامَة اىل 

 

 : واكهت املصارات اكاليت 26/5/2021احامتع تخارخي  .ب 

 

مٌاكضة موضوع اؿادة ثساول رشنة اخلَاظة احلسًثة )مٌاكضة ؿسم امزتام امرشنة تلصارت امَِب ة ؾيس الانخخاب( ،    .1

 كصر اجملوس ماًًل:
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  امـصاق مالوراق املامَة .جضكِل جلية حتلِلِة ابخملامفات املًسوتة اىل رشنة اخلَاظة احلسًثة واىل سوق 

 .حلكَف دارصة هؼم الاسواق محَان احلاالت املٌلزةل امساتلة وامَة الانخخاب ابسِم امزايدة 

مٌاكضة موضوع فصض قصامة ؿىل امرشاكت املسامهة املسرخة يف سوق امـصاق واميت مل ثلسم اس امترة الاصزاص  .2

 ؿىل امرشنة اخملامفة وتـس املياكضة كصر اجملوس ماًًل:( واماكهَة فصض قصامات 16املعوـني وفق ثـواميت رمق )

  حلكَف دارصة امصكاتة وامخفذُش مبفاحتة جموس احملافؼني حول ثوكؤ تـغ امرشاكت املسامهة املسرخة واملمخيـة

ؾن ثلسمي اس امترة الاصزاص املعوـني يف املواؾَس اميت حسدهتا امخـواميت ملصض اموكوف ؿىل احصاءات اجملوس 

 ق جتاٍ ثكل امرشاكت.وامسو 

  حلكَف جموس احملافؼني ابكرتاح ثـسًل نوخـواميت ًمت مبوحدَ فصض ؾلوابت ؿىل ثكل امرشاكت ثضلك ثسرجيي

 اي ثسرج امـلوابت املامَة ويف حال ؿسم اس خجاتة امرشنة ًمت اًلاف ثساول اسِمِا ؾن امخساول .

ملرتح اضافة  اكت اموساظة. انكش جموس امَِب ةرش ( ثوكف واًلاف وصعة 5مٌاكضة ملرتح ثـسًل ثـواميت رمق) .3

 ( ابمدسوسل )د( مخعحح نٌل ًًل :3فلصة اىل املادة )

جملوس امَِب ة اسلاط ظفة اموساظة اذا رأ ت امَِب ة رضورة ذلكل ونومخرضر امخؼمل من ُشا املصار والاؿرتاض تعوة )

ايم من اترخي ثلسميَ ويف حال ؿسم امحت تَ ًـس ( ا10( ًومًا وؿىل امَِب ة امحت ابمعوة ذالل )15حتٍصصي ذالل مسة )

 (  .امعوة ملدواًل وًـس كصار اسلاط ظفة اموساظة القَاً 

. انكش جموس امَِب ة  2015( من ثـواميت ثساول الاوراق املامَة احملسزة مـام 16مٌاكضة اكرتاح ثـسًل املادة ) .4

 2015ثـواميت ثساول الاوراق املامَة احملسزة مس ية  ملرتح امس َس انئة رئُس امَِب ة تخـسًل امخـواميت امالزمة ؿىل

 15/11/2020يف  287ومت مٌاكضة املشهصة املضرتنة من كدل دارصيت امصكاتة وامخفذُش وهؼم املـوومات املصمقة 

وامخـسًالت امللرتحة ثضب هنا وتـس  8/3/2021يف  119ونشكل مٌاكضة مشهصة دارصة امصكاتة وامخفذُش املصمقة 
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مخعحح نٌل  2015( من ثـواميت ثساول الاوراق املامَة احملسزة مس ية 16كصر اجملوس ثـسًل املادة رمق )املياكضة 

 ًًل:

حيؼص ؿىل مجَؽ ممثًل اموس َط )سواًء اكن رشنة مسامهة او حمسودة( ومجَؽ امـاموني مـَ ابمخساول ابالوراق  - أ  

 َ.املامَة املسرخة يف امسوق الا من ذالل اموس َط اذلي ًـموون دلً

 حيؼص ؿىل معوـي رشاكت اموساظة )املسامهة( امخساول ابالوراق املامَة الا من ذالل رشاكهتم . - ب

 حلكَف دارصة امصكاتة ابتالغ جموس احملافؼني ابمخـسًل وورشٍ ؿىل موكؽ امَِب ة وامسوق. - ت

ؼي سوق . انكش جموس امَِب ة نخاب جموس حماف2020وفلًا محَاانت  2015( مس ية 15مٌاكضة ثـواميت رمق ) .5

وفلًا محَاانت  2015( مس ية 15اخلاظة تخـواميت رمق ) 18/3/2021يف  38امـصاق مالوراق املامَة املصمق م م / 

حول اىزال امرشاكت يف نخاب اجملوس اؿالٍ من امسوق اميؼايم اىل امسوق امثاين ومٌاكضة مشهصة دارصة  2020

 كصر اجملوس حلكَف دارصة هؼم الاسواق مبا ًًل: وتـس املياكضة 26/4/2021يف  172هؼم الاسواق املصمقة 

 ( اخلاظة ابىزال امرشنة من امسوق اميؼايم اىل امسوق 15خماظحة جموس احملافؼني تب ن ثيفِش ثـواميت رمق )

% من رأ سٌلل امرشنة 1امس يوي ؾن  امخساولامثاين ثخعوة ثوافص امرشظني جممتـني مـًا ) اخنفاض جحم 

 ًوم ذالل امس ية (. 25ا ؾن واخنفاض ؿسد اايم ثساومِ

 .ثلسمي ثفعَل حول امرشاكت املوكوفة ؾن امخساول اميت ًمت اىزامِا اىل امسوق امثاين ُل ثـود اىل امخساول

 

 : واكهت املصارات اكاليت 23/6/2021احامتع تخارخي  .ج 

ظفة اموساظة تب سلاط  3/5/2021تخارخي  72املوافلة ؿىل كصار جموس احملافؼني جكذاهبم املصمق  م م /  -1

ؾن رشنة ابتل نووساظة املامَة وحلكَف دارصة امصكاتة وامخفذُش تدٌفِش املصار ؿىل أ ن ًمت ورش املصار من 

 كدل دارصة هؼم املـوومات.

وحلكَف املسم املاهوين تب ختاذ الاحصاءات املاهوهَة الس خحعال املصامات املرتثحَ تشمة رشنة ابتل ومهنا 

( 56وةل  حلجز اموال امرشنة اسدٌادًا اىل كاهون حتعَل ادلًون احلكومِة رمق )خماظحة وزارات ودوارص ادل

 . 1977مس ية 
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% اسدٌاداً اىل املسم 10املوافلة ؿىل ملرتح دارصة امصكاتة وامخفذُش ؿىل اؿادة وس حة الاخنفاض اىل  -2

اتة وامخفذُش وحلكَف دارصة امصك 2004( مس ية 74( من كاهون الاوراق املامَة رمق )12( املادة )12)

 تدٌفِش املصار ؿىل ان ًمت ورش املصار من كدل دارصة هؼم املـوومات.

املوافلة ؿىل ظوة ادارج اسِم مرصف املرشق امـصيب الاساليم مالسدامثر يف سوق امـصاق مالوراق  -3

َة يف املامَة يف )امسوق امثاين( ؿىل ان ًوزتم املرصف تخلسمي احلساابت اخلخامِة نوس ية املامَة امليهت 

وحلكَف دارصة هؼم الاسواق تدٌفِش املصار ؿىل ان ًمت ورش املصار من كدل دارصة هؼم   31/12/2020

 املـوومات.

ؿىل هخاجئ اؾٌلل انوجية امخحلِلِة املضلكة مبوحة الامص الاداري  َِب ةاظوؽ اجملوس ؿىل معادكة رئُس ام  -4

اخلاظة ابخملامفات املصحكدة من كدل رشنة اخلَاظة احلسًثة نٌل اظوؽ   31/5/2021( تخارخي 70املصمق )

( من ثوظَات 5اجملوس ؿىل امـلوابت املوهجَ اىل امرشنة املشهورة وكصر اجملوس تعسد امخوظَة رمق )

خحلِلِة حول موضوع ورش املصارات امعادرة ؾن جموس امَِب ة ؿىل املوكؽ الامكرتوين كصر اجملوس انوجية ام 

 ان ًمت ورش املصارات اميت ًيسرج يف مضموهنا فلصة ختط امًرش.

مواؾَس اًلاف واؿادة ( 2كصر جموس امَِب ة حلكَف دارصة هؼم الاسواق تخلسمي ملرتح ثـسًل ثـواميت رمق ) -5

وؾصض موضوع  رشنة اذلصاء نوخب مني مؽ امللرتحات  َِب ةاىل جموس ام  رشاكت املسرخة امخساول السِم ام 

 اجلسًسة اميت س خلسم تب حامتع جموس امَِب ة املادم .

كصر جموس امَِب ة حول موضوع صكوى مسامهي رشنة مسًية امـاب امكصخ املوافلة ؿىل متسًس مسة ادراج  -6

 هؼم الاسواق تدٌفِش املصار. الاسِم املخحللة من امزايدة و حلكَف دارصة 

ونشكل حلكَف املسم املاهوين مبزاظحة امحيم املصنزي ملصض احصاء حتلِق مؽ املرصف املسؤول ؿىل  

معوَة الانخخاب وحزوًس وسزة من اخملاظحة اىل دارصة جسجَل امرشاكت تشكل ؿىل ان ًعوة من امحيم 

 اؿالم امَِب ة ابميخاجئ.
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 مكذة رئُس امَِب ة 

 س اموارد ) ادلاذًل و اخلاريج ( وؾصضِا وؾصضِا ؿىل امس َس رئُس امَِب ة مخحوًهل  ًـمل ؿىل امخًس َق وثيؼمي امرًب

 اىل دوارص امَِب ة املـيَة الختاذ امالزم .

 اذوَة اخلاظة مبكذة رئُس وًلوم اًضًا ابرصفة امكذة امعادرة واموارد ) امرسي ( ، ابالضافة اىل املشهصات ادل

 .امَِب ة

 وثًس َق امللاتالت واحامتؿات رئُس امَِب ة ثيؼمي 

 مكذة انئة رئُس امَِب ة 

س اموارد من دوارص امَِب ة وؾصضَ ؿىل امس َس انئة رئُس امَِب ة واؿادثَ اىل ادلوارص تـس اختاذ  ًـمل ؿىل ثًس َق وثيؼمي امرًب

 امالزم ثضاهَ .

 امـالكات ادلومَة 

امليؼٌلت امـصتَة وادلومَة املخرععة ابالسواق املامَة اكهت يف اظار س َاسة امخواظل وامخعور امفين مؽ 

 اكاليت : َِب ةمضاراكت ام 

 مؤمتص ؾن تـس حول حومكة امرشاكت مسٍص دارصة امصكاتة وامخفذُشحضور امس َس  8/4/2021مت تخارخي  .1

املؤمتص امس يوي اخلامس ؾرش   َِب ةوامس َس انئة رئُس ام  َِب ةامس َس رئُس ام حضور 25/5/2021مت تخارخي  .2

 الحتاد َُئات الاوراق املامَة امـصتَة ؾن تـس امليـلس  يف ديب 

مت اس خالم اُساف ومدادرات اخلعة الاسرتاثَجَة الحتاد َُئات الاوراق املامَة امـصتَة ومت حصص َح امس َس مسٍص  .3

ة الاؿالم  مخلعَة وضاظات امَِب ة الًك دارصة هؼم املـوومات وامس َس مسٍص دارصة امصكاتة وامخفذُش ومسؤوةل صـح

حسة ادذعاظَ تخلسمي ثلٍصصاً مفعاًل اىل رئاسة امَِب ة حول ما ًلوم تَ من وضاظات مضن ُشٍ املحادرة واكهت 

 حماور اخلعة اكاليت :

 حمور ثـٍزز امخـاون يف جماالت امخكٌووحِا املامَة ومواهجة اخملاظص امس َرباهَة 

  اظل تني الاؾضاء يف جماالت ثعوٍص اسواق راس املال ومواهجة اخملاظص ودمع حمور ثـٍزز امخـاون وامخو

 امس َوةل والاس خسامة
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  حمور ثـومي وثوؾَة املسدمثص وثـٍزز امضمول املايل 

-2016مت اس خالم نخُة اوضعة احتاد َُئات الاوراق املامَة امـصتَة ذالل فرتة اخلعة الاسرتاثَجَة الاوىل ).    4

واميت مل ثشهص يف  اوضعة وفـامَات َُئدٌا اميت كامت هبا ذالل املسة املشهورةل امخـسًالت ؿىل ( ومت ارسا2020

 امكذَة .

  اوضاء اميَل ذاص ابمـالكات ادلومَة نومصاسالت مؽ احتاد َُئات الاوراق املامَة امـصتَة ومٌؼمة الاايسكو .. مت5      

 صـحة امـالكات واالثعال احلكويم 

 اكاليت : َِب ةوفـامَات ام اكهت ملاتالت 

 َِب ةملاتالت رئُس ام  .1

ًمت ثلعَة ملاتالت رئُس امَِاة الاظالع ؿىل الاس ئةل اميت س خكون حفوى انولاء مث ؾصضِا ؿىل امس َس رئُس 

 وتـس امًرش اذش امصاتط وؾصضَ يف موكؽ امَِاة واكهت اكاليت : ة امَِا

 ) كٌاة اموظن ، كٌاة امصص َس ،كٌاة افاق ، كٌاة امـصاكِة جصانمج دًيار ( 

 الاوراق املامَة . َُب ةثعوٍص خوسة دراسة كاهون  25/5/2021مت تخارخي  .2

 اكامة موخلى ثًض َط الاسدامثر وامخساول ابالوراق املامَة . 7/6/2021مت تخارخي  .3

 حامتع يف امحيم املصنزي نوخساول مبوضوع احلافغ الامني .ثلعَة حضور رئُس امَِب ة ال 13/6/2021مت تخارخي  .4

 ثلعَة مضارنة امَِب ة يف احامتع امَِب ة امـامة مسوق امـصاق مالوراق املامَة . 2021/ 16/6مت تخارخي  .5

 .مت ورش محةل الاؿالم احلكويم اخلاظة مبواهجة اموحدة امثامثة من خاحئة هوروان 26/6/2021تخارخي  .6

 2021ثلعَة حضور امس َس رئُس امَِب ة يف هسوة مصاحـة موازهة امـصاق مـام  28/6/2021تخارخي  .7
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 كسم صاكوي املسامهني

ًلوم حبٌلًة حلوق املسدمثٍصن وحصس َخ اسس امخـامل امسومي مصفؽ مس خوى الاسدامثر يف الاسواق املامَة 

 : 2021، وادانٍ امضاكوي اميت كسمت نوَِب ة ذالل امفعل امثاين من ؿام 

 مالحؼات ثيفِش امضكوى   ثفاظَل امضكوى اترخي امضكوى  هجة صكوى  امس امرشنة 

 رشنة اخلَاظة احلسًثة 
صكوى مسامهي 

 اخلَاظة احلسًثة
4/4/2021 

خبعوص ثفسري املادة 

( اوالً واحلِة 55)

الانخخاب نوحاًؽ تـس 

امـامة   َِب ةالاحامتع ام 

ام املضرتي اجلسًس تـس 

 الاحامتع

مت جضكِل جلية 

حتلِلة جصئاسة هؼم 

 الاسواق

 

رشنة امـصاكِة الهخاج 

 وجسوًق انوحوم

صكوى مسامهي 

رشنة امـصاكِة 

ق  مالهخاج وجسًو

 وانوحوم

2/6/2021 

خمامفة احاكم املادة) 

(من كاهون امرشاكت 91

( مس ية 21رمق )

1997 

احاههتا اىل هؼم 

الاسواق ومت 

خماظحة مسجل 

امرشاكت ومت 

ثحوَف ملسىم 

امضكوى نومصحـة 

 َِب ةام 

 

 رشنة امـاب امكصخ
صكوى مسامهي 

 الامـاب امكصخ
9/6/2021 

ثالؾة يف معوَة 

 الانخخاب 

مت احاههتا  اىل 

 املسم املاهوين 

ضكوى م مت اختاذ الاحصاء امالزم اب

امللسمة ، وان امَِاة ثخـشر اميؼص 

 ابصكوى الهنا ذارج املسة املاهوهَة 

رشنة امليعور نوعياؿات 

 ادلوائَة

صكوى مسامهي 

رشنة امليعور 

 نوعياؿات ادلوائَة

20/6/2021 

الاؿرتاض ؿىل اهسماج 

امرشنة مؽ رشنة امرسار 

 مالسدامثر امعياؾي 

مت احاههتا اىل 

الافعاح واحلومكة 

 املؤسساثَة

مت خماظحة دارصة جسجَل امرشاكت / 

 كسم امرشاكت املسامهة 

 رشنة امـاب امكصخ
صكوى مسامهي 

 انوـاب امكصخ
20/6/2022 

 الاؿرتاض ؿىل ملسار

كسمة املصماء حِر 

حبسة  ابمخياكطتسات 

 ما ورد يف امضكوى

مت احاههتا اىل 

 املسم املاهوين

مت خماظحة امحيم املصنزي خبعوص 

 امضكوى 
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 امخعارحي الامٌَة 

 ) ًيؼم ددول ودصوج املوػفني )الاخازة امزمٌَة ، امواحدات 

  امخًس َق مؽ كوة حٌلًة املًضب ت مخامني كوة ذلاًة امَِب ة 

  املسين ومذاتـة والارشاف ؿوََحتسًر جسل دفص ادلفاع 

 

 دارصة الافعاح واحلومكة املؤسساثَة

ثـس دارصة الافعاح واحلومكة املؤسساثَة ادلؿامة الاساس َة يف اػِار حلِلة اموضؽ املايل نورشاكت املسرخة يف 

امسوق حِر جساؿس يف رفؽ مس خوى امضفافِة وثـٍزز زلة املخـاموني ابختاذ املصار املياسة وفامي ًًل مورط ؾن 

  :اؾٌلمِا 
 

خبعوص ثلسمي امحَاانت املامَة  26/4/2021تخارخي ثوحَِ نخاب اىل جموس حمافؼي سوق امـصاق  مت .أ   

( املادة 8وذكل اسدٌاداً اىل امخـواميت رمق ) 2020نورشاكت املسامهة املسرخة يف امسوق مس ية 

 ( افعاح امرشاكت املسرخة8/أ ( من ثـواميت رمق )6(وخبالفَ ًمت احدساب املصامات وفق املادة )1)

ط وذكل مبيح مسة اضافِة الثخجاوز امس ية يف لك الاحوال مخلسمي وٌس خثىن من ذكل رشاكت املعاع اخملخو

تَاانهتا املامَة حتسة من اىهتاء املسة  ، اذا اكن اتذري ثلسمي تَاانهتا املامَة ثسخة احصاءات دًوان امصكاتة 

 . َِب ةاملامَة دون ثلعري من امرشنة يف اس خكٌلل الاحصاءات تـس ثلسميِا ظوة اىل ام 

نورشاكت املسامهة املسرخة مجَؽ الافعاحات وامحَاانت املامَة ورش  مت دارصة هؼم املـوومات ًمخـاون مؽ اب .ب 

 الامكرتوين . َِب ةؿىل موكؽ ام 

ثوحَِ نخاب اىل جموس حمافؼي سوق امـصاق مفذح امخساول ؿىل اسِم امرشاكت مخلسميِا احلساابت  مت .ج 

 اخلخامِة واكاليت :

 احلساابت اخلخامِة  اترخي امكذاب امس  امرشنة 

 2019احلساابت اخلخامِة مـام  9/6/2021 مرصف ابتل

 الافعاحات املامَة 

لوم دارصة الافعاح املايل تسراس هتا ثثلوم امرشاكت املسامهة تخلسمي امحَاانت املامَة امفعوَة واحلساابت اخلخامِة  وابمخايل 

 ِا ومـاجلهتا واكاليت :و وحتوَ 
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 املسامهة الافعاح امفعًل نورشاكت -1

 واكاليت : 2021من ؿام  امثاينامرشاكت اميت كسمت امحَاانت املامَة ذالل امفعل 

 

 امس امرشنة امحَاانت املامَة امللسمة امضِص

 هُسان

مرصف املصظاس ، امليعور  2021امفعل الاول مـام 

نوعياؿات ادلوائَة،مرصف ٍزن 

امـصاق ، امـصاكِة نوسجاد 

ة ، مرصف  واملفصوصات ، تلساد كاًز

املخحس ، تني اههنٍصن مالسدامثرات 

املامَة ، املرصف امـصايق الاساليم ، 

امفووخة الاوضائَة ، مرصف حهيان ، 

فٌسق امسسٍص ، تلساد معياؿة مواد 

امـاب امكصخ ،  امخلوَف ، مسًية

الامني نوخامني ،  اميرحة نوملاوالت 

، مرصف ؿرب امـصاق ، الامني 

ة ، الامني  مالسدامثرات امـلاًر

مالسدامثر املايل ، املـمورة ، مرصف 

االئامتن ، مرصف امصاحج ، اخلَاظة 

احلسًثة ، مرصف الاكومي ، مرصف 

اًالف ، اموئام مالسدامثر املايل ، 

اب ، مرصف املوظل ملسن الامـ

امخمنَة ، امـصاكِة الهخاج انوحوم ، 

مرصف امـامل ، املرصف اموظين ، 

املـسهَة وادلراخات ، مرصف امضٌلل 

، مرصف اخلوَج ، مرصف ابتل ، 

مرصف سومص ، مرصف املوظل ، 
 مرصف املاتغ

 امـصاكِة معياؿة اماكرثون  2020امفعل ) الاول ، امثاين ، امثامر  ( مـام 

 امـصاكِة الهخاج امحشور 2020امثامر امفعل 

 امـصاكِة الهخاج اهمتور 2020امفعل امثاين 

 ايرا

الااثث مزنيل ، اتساع امرشق  2021امفعل الاول / 

الاوسط ، فٌسق تلساد ، 

مرصف الاحتاد  ،امسًية 
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امس َاحِة يف سس املوظل ، 

جسوًق امليخجات امزراؾَة ، 

امكٌسي الهخاج انولاحات ، 

، مرصف هور امـصاق ، امِالل 

مرصف امرشق الاوسط ، تلساد 

امـصاق نويلل امـام ، امـصاكِة 

مالؾٌلل امِيسس َة ، مرصف 

اس َا امـصاق ،املرصف ادلويل 

الاساليم ، فٌادق هصتالء ، 

مرصف ؿرب امـصاق ، مرصف 

امليعور ، مرصف امثلة ، 

مرصف امني امـصاق ، امًصحاس ، 

َة ، امـصاكِة ميلل امليخجات اميفع 

اهخاج الامخسة اجلاُزة ، اموظيَة 

ة ، اموظيَة  نوعياؿات امكميَاًو

مالسدامثرات امس َاحِة ، 

املرصف امخجاري امـصايق ، 

مرصف اجليوب ، املرصف 

 الاًُل .

 2021الاول / امفعل  حٍزصان

مرصف االئامتن ، مرصف 

الاكذعاد ، فٌسق فوسعني، 

اس َا س َل ، امزوراء مالسدامثر 

املايل ، مرصف اصور ، مرصف 

دخةل وامفصات ، مرصف تلساد، 

حاس ندلواحن ، املوظل ملسن  امًص

الامـاب ، فٌسق تلساد ، 

مرصف تلساد ، امعيائؽ 

ة امـرصًة ، مرصف  امكميَاًو

املسدضار ، مرصف امرشق 

، ظياؿات اماكرثون، الاوسط 

ق اخلازر  مرصف هصدس خان ، ظًص
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 احلساابت اخلخامِة -2

 2021من ؿام  امثاينامرشاكت اميت كسمت حساابهتا اخلخامِة ذالل امفعل 

 2020امرشاكت اميت كسمت حساابهتا اخلخامِة مـام  .أ   

 امس امرشنة امضِص

 هُسان
اخلازر الاوضائَة ، امليعور ادلوائَة ، تلساد معياؿة مواد امخلوَف ، ظًصق 

 مرصف اًالف ، امـصاكِة نوسجاد واملفصوصات

 ااير

،  جسوًق امليخجات امزراؾَة ، مرصف االئامتن ، فٌسق ؾض خار ، املـمورة

مرصف ،  فٌادق هصتالء ، مرصف اس َا امـصاق،  املرصف امخجاري امـصايق

امعَف ، مرصف املصظاس ، اتساع امرشق الاوسط ، اس َا س َل ، 

ة امـرصًةامعيائؽ امكمي  ،  اتساع امرشق الاوسط ، مرصف سومص،  َاًو

مرصف املخحس ،مرصف امـصتَة ، مرصف املوظل ، اموئام مالسدامثر 

 املايل، تلساد امـصاق نويلل امـام ، الااثث مزنيل

 حٍزصان

مرصف االئامتن ، مرصف الاكذعاد ، فٌسق فوسعني، اس َا س َل ، 

 ، مرصف اصور ، مرصف دخةل وامفصات ، امزوراء مالسدامثر املايل

حاس ندلواحن ، املوظل ملسن الامـاب ، فٌسق تلساد ،  مرصف تلساد، امًص

ة امـرصًة ، مرصف املسدضار ، مرصف  مرصف تلساد ، امعيائؽ امكميَاًو

ق اخلازر  امرشق الاوسط ، ظياؿات اماكرثون، مرصف هصدس خان ، ظًص

 مِة مالؾوام امساتلةامرشاكت اميت كسمت حساابهتا اخلخا .ب 

 هوع امحَاانت امس امرشنة امضِص

 2019حساابت دذامِة مـام  امكٌسي الهخاج انولاحات هُسان

 ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػ ااير

 ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػ حٍزصان
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مخلسميِا 2021من ؿام  مثايناامفعل ذالل  ) تـس ان اكهت موكوفة( امرشاكت اميت مت فذح امخساول ؿوهيا -2

 امحَاانت املامَة

 امس امرشنة امضِص

 ػػػػػػػػػػػػ هُسان

 ػػػػػػػػػػػػ ااير

 مرصف ابتل حٍزصان

 

 املصامات اميت مت اس خحعامِا من امرشاكت املسرخة هدِجة ؿسم ثلسمي امحَاانت امفعوَة واحلساابت اخلخامِة :  -3

 املصامات امضِص

 555555 هُسان

 555555 ااير

 0005555 حٍزصان

 10925000 اجملموع 

 

 خسول ًحني اؿساد امرشاكت املخساوةل واملخوكفة ملسم حسة املعاؿات : -4

 املعاع ت
احٌليل ؿسد 

 امرشاكت
 ؿسد امرشاكت املخساوةل

ؿسد امرشاكت 

 املخوكفة

 5 37 42 املعارف 1

 ػػػػػػػ 5 5 امخامني 2

 1 5 6 الاسدامثر 3

 2 8 10 اخلسيم 4

 7 14 21 امعياؾي 5

 2 8 10 امس َايح وامفٌسيق 6

 1 6 7 امزراؾي 7

 ػػػػػ 2 2 االثعاالت 8

 18 84 103 اجملموع
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 خعوحات الافعاح املايل: امزتاهما مب مـسم  امثاينهناًة امفعل  ملاًة ثساول اسِمِا امرشاكت اميت اس متص اًلاف -5

 امسخة  امس امرشنة  جسوسل 

 الاظحاغ احلسًثة  1
-2016والافعاح امفعًل مالؾوام  2019-2018-2017-2016-2015ثلسمي الافعاح امس يوي مالؾوام ؿسم 

2017-2018-2019-2020 

  2020والافعاح امفعًل مس ية  2019-2018ؿسم ثلسمي الافعاح امس يوي مـايم  امحاثم مالسدامثرات املامَة  2

 2020-2019-2018والافعاح امفعًل مالؾوام  2019-2018-2017مالؾوام ؿسم ثلسمي الافعاح امس يوي  امحادًة نويلل امـام  3

 2020-2019-2018والافعاح امفعًل مالؾوام  2019-2018-2017ؿسم ثلسمي الافعاح امس يوي مالؾوام  امعياؿات الامكرتوهَة  4

 امعياؿات اخلفِفة  5
واس متصار الاًلاف مـسم ثلسمي الافعاح امس يوي مـايم  2016ؿسم ثلسمي الافعاح امفعًل نوفعل امثاين وامثامر مـام 

  2020-2019-2018-2017والافعاح امفعًل مالؾوام  2018-2019

  2019-2018ؿسم ثلسمي الافعاح امس يوي مـايم  امـصاكِة مالؾٌلل امِيسس َة  6

  2020امفعًل نوفعل امثاين وامثامر مـام ؿسم ثلسمي الافعاح  امـصاكِة نويلل امربي  7

8 
امفووخة الهخاج املواد 

 الاوضائََ 
  2019-2018-2017ؿسم ثلسمي الافعاح امس يوي مالؾوام 

  2019ؿسم ثلسمي الافعاح امس يوي مـام  امِالل امعياؾَة  9

10 
ظياؿة املواد الاوضائََ 

 احلسًثة 

-2015-2014واس متصار الاًلاف مـسم ثلسمي الافعاح امس يوي مالؾوام  2015ؿسم ثلسمي الافعاح امس يوي مـام 

  2020-2019-2018-2017-2016والافعاح امفعًل مالؾوام  2016-2017-2018-2019

 2020- 2019والافعاح امفعًل   2019ؿسم ثلسمي الافعاح امس يوي مس ية  فٌسق اصور  11

  2019ؿسم ثلسمي الافعاح امس يوي مس ية  فٌسق امسسٍص  12

  2019ؿسم ثلسمي الافعاح امس يوي مـام  مرصف الاحتاد  13

  2019-2018ؿسم ثلسمي الافعاح امس يوي مالؾوام  مرصف الاكذعاد  14

  2019ؿسم ثلسمي الافعاح امس يوي مس ية  مرصف امضٌلل  15

 مرصف دار امسالم  16
-2018-2017-2016امحيم املصنزي ،واس متصار الاًلاف مـسم ثلسمي الافعاح امس يوي مالؾوام  املرصف حتت وظاًة

 2020-2019والافعاح امفعًل مـام  -2018والافعاح امفعًل نوفعل امثامر  2019

 املرصف حتت وظاًة امحيم املصنزي  مرصف دخةل وامفصات  17

 2020و امفعل امثامر مـام  2019-2018ؿسم ثلسمي الافعاح امس يوي مـايم  احلسًثة مالهخاج احلَواين  18
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 هؼم الاسواق دارصة 

واخلاظة تدٌؼمي ادراج واًلاف ثساول وصعة امرشاكت املسامهة  امَِب ةثلوم مبخاتـة ثيفِش املاهون وامخـواميت امعادرة ؾن 

 اخملامفة واس خالم وثسكِق امواكالت والاانابت نورشاكت اكفة  وفامي ًًل مورط ؾن اؾٌلمِا : 

ؿىل ادراج اسِم رشنة مرصف املرشق امـصيب يف سوق امـصاق مالوراق املامَة /  َِب ةحعوت موافلة جموس ام  -1

 امسوق امثاين 

ؿىل كصارمك ابرخاء ثيفِش  َِب ةوحَِ نخاب اىل جموس حمافؼي سوق امـصاق مالوراق املامَة ابهَ حعوت موافلة ام مت ث -2

ل امرشاكت من امسوق اميؼايم اىل امسوق امثاين .  ثزًن

  (2وذكل خملامفهتا ثـواميت رمق ) مامَة تفصض قصامة يف سوق امـصاق مالوراق املامَة  مسامهة مسرخةمت مـاكدة رشنة  -3

ورش اددار احامتؿات واًضا  ً  وحتسٍهثا تعورة دورًة ـوومات امرشاكت املسامهة ًمت حزوًس دارصة هؼم املـوومات مب -4

 ، ابالضافة اىل صعة وادراج امرشاكت . رشاكتنو امـامة نورشاكت املسامهة وحمارض الاحامتؿات  َِب ةام 

 :  مذاتـة ادراج اسِم امزايدة يف سوق امـصاق مالوراق املامَة -5

 (2)اسدٌاداً اىل ثـواميت رمق  مذاتـة ادراج اسِم امزايدة يف راس مال امرشاكت املسرخة يف سوق امـصاق مالوراق املامَة

 واكهت اكاليت :

 :2020امرشاكت اميت كصرت َُب هتا امـامة زايدة راسٌلمِا يف ؿام  .أ   

اىهتاءاملسة اترخي  وس حة امزايدة هوع امزايدة اترخي الاحامتع امس امرشنة 

احملسدة النٌلل 

احصاءات ادراج 

 اسِم امزايدة

اترخي املعادكة 

 ؿىل امزايدة

 مالحؼات

اخلَاظة 

 احلسًثة

 / اوالً 55 29/9/2020

 / اثهَاً 55

80% 

20% 

حعوت موافلة امَِب ة  20/6/2021 29/1/2021

ؿىل ادراج الاسِم 

املخحللة من امزايدة 

يف امسوق تـس ثلسمي 

ظوة اىل سوق 

امـصاق مالوراق 

املامَة ؿىل ادراج 

 اسِم امزايدة 
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مت اخاتة امرشنة ؾن   29/3/2021 %257.14 / اوالً 55 2020/11/29 اذلصاء نوخامني

اس حاب اتذري ادراج 

اسِم امزايدة ومل 

امكذاب ًخضمن 

ظوة نومتسًس ، وكس 

مت احاةل املوضوع اىل 

 جموس امَِب ة

مرصف 

ادلويل 

 الاساليم

سُمت اظالق  8/6/2021 28/2/2021 %60.846 / راتـاً 56 30/10/2020

امخساول يف سوق 

امـصاق مالوراق 

املامَة تخارخي 

20/6/2021 
 

 

 2021امرشاكت اميت كصرت َُب هتا امـامة زايدة راسٌلمِا يف ؿام  .ب 

اترخي اىهتاءاملسة  وس حة امزايدة هوع امزايدة اترخي الاحامتع امس امرشنة 

احملسدة النٌلل 

احصاءات ادراج 

 اسِم امزايدة

اترخي املعادكة 

 ؿىل امزايدة

 مالحؼات

مسًية امـاب 

 امكصخ

كسمت امرشنة   30/5/2021 %50 / اوالً 55 30/1/2021

ظوة متسًس 

تخارخي 

2/6/2021 

ًخضمن ظوة 

( 45متسًس مسة )

ًوم ومت احاةل 

امعوة اىل 

 َِب ةجموس ام 

وحعوت املوافلة 

 ؿىل اهمتسًس 
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مرصف 

امعَف 

 الاساليم

مت ثلسمي ظوة   1/7/2021 %32.67 / اوالً 55 1/3/2021

همتسًس يف ادراج 

الاسِم املخحللة 

 من امزايدة

 

 :امواكالت والاانابت  -6

واذلي مت مبوحدَ ثـسًل   1997( مس ية 21كاهون ثـسًل كاهون امرشاكت رمق ) 2019( مس ية 17اسدٌادًا اىل كاهون رمق )

امـامة نورشاكت كدل زالزة اايم من موؿس  َِب ة) اًساع امواكالت والاانابت ( حلضور احامتع ام  َِب ة(  اذلي اانط ابم 91املادة )

 َِب ةاؿسادٍ و مسؤوةل ؾن حصخَ ، ثلوم ام ؿىل الاكل وحتسًس ضواتط صلك س يس الاانتة وحمخوايثَ وهَفِة  َِب ةاحامتع ام 

ابس خالم امواكالت والاانابت وثسكِلِا وامخانس من حصهتا ومن مث ثوزَلِا  وجسوميِا اىل امرشنة او اموهَل او املياب كدل اهـلاد 

 واكهت اؿسادُا اكاليت : الاحامتع .

 

 ؿسد امواكالت والاانابت امضِص

 304 هُسان

 62 ااير

 20 حٍزصان

 386 اجملموع

 

 امواكالت والاانابت اكاليت : ثسكِق توف مدوف اس خالم  احور -7

 

 )دًيار (املحوف  امضِص

 17150000 اكهون امثاين 

 3650000 ص حاط

 2250000 اذار

 23050000 اجملموع
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 امـامة نورشاكت املسامهة  َِب ةاحامتؿات ام 

امـامة نورشاكت املسامهة اؿىل سوعة يف امرشنة ،وثلوم َُئدٌا مبخاتـة وحضور احامتؿات امَِئات امـامة نورشاكت  َِب ةثـس ام 

من كدل دارصيت ) الافعاح املايل واحلومكة املؤسساثَة و هؼم   حضورُا متًاملسرخة يف امسوق وادانٍ الاحامتؿات اميت 

 :  2021من ؿام  امثاينذالل امفعل الاسواق ( 

  احامتؿات امَِب ة امـامة نورشاكت املسامهة املسرخة يف سوق امـصاق مالوراق املامَة -أ  

 املعاع املرصيف -1

 اترخي الاحامتع امس امرشنة
حساابت 

 دذامِة
 مالحؼات امه امفلصات

  مٌاكضة حساابت دذامِة  2020 12/4/2021 مرصف ؿرب امـصاق

  دذامِةمٌاكضة حساابت  2020 13/4/2021 مرصف امثلة

  2/5/2021 الاساليم مرصف امـعاء

احصاء اهخزاابت حمكَوَة من ؾضو 

اظًل واحس وس حـة اؾضاء 

 احذَاط مـضوًة جموس الادارة

مل ٍكمتل 

اميعاب ًوم 

25/4/2021 

ومت اتحِهل اىل 

ًوم 

2/5/2021 

 2020 24/6/2021 مرصف امليعور

  مٌاكضة احلساابت اخلخامِة 

   املاء كصار امَِب ة امـامة

املخزش تخارخي 

اخلاص  28/10/2020

% ؾن 4تخوزًؽ ارابح 

  2019س ية 

وكصرت امَِب ة امـامة ثوزًؽ 

 %  6ارابح هلسًة تًس حة 
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 كعاع امخامني -2

 اترخي الاحامتع امس امرشنة
حساابت 

 دذامِة
 مالحؼات امه امفلصات

  مٌاكضة احلساابت اخلخامِة  2020 29/6/2021 الاُوَة نوخامني

 

 كعاع اخلسمات -3

 اترخي الاحامتع امس امرشنة
حساابت 

 دذامِة
 مالحؼات امه امفلصات

اتساع امرشق الاوسط 

 نوملاوالت

1/6/2021 2020  مٌاكضة احلساابت اخلخامِة 

  املوافلة ؿىل اهسماج امرشنة مؽ

رشنة احتاد امرشق الاوسط 

نوملاوالت وامخجارة امـامة 

ة مَعحح  والاسدامثرات امـلاًر

امس امرشنة تـس ادلمج اتساع 

امرشق الاوسط نوملاوالت 

ة  امـامة والاسدامثرات امـلاًر

   وامخجارة امـامة

 

الامني مالسدامثرت 

ة  امـلاًر
28/6/2021 2020 

 مٌاكضة احلساابت اخلخامِة 

   مت اضافة فلصة ذلةل اسِم

 % ثوزًؽ ارابح10انرث 

  3ثوزًؽ ارابح% 

 اهخزاابت جموس ادارة خسًس 
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 كعاع الاسدامثر -4

 اترخي الاحامتع امس امرشنة

مٌاكضة 

حساابت 

 دذامِة

 مالحؼات امه امفلصات

مٌاكضة احلساابت   2020 1/6/2021 تني اههنٍصن مالسدامثر املايل

 اخلخامِة

 ( اؾضاء  5اهخزاب

اظوَني ومثوِم 

 احذَاط

مـسم انامتل اميعاب 

 25/5/2021ًوم 

مت امخاحِل اىل ًوم 

1/6/2021 

 

 لعاع امعياؾيام -5

 اترخي الاحامتع امس امرشنة

مٌاكضة 

حساابت 

 دذامِة

 مالحؼات امه امفلصات

اموظيَة معياؿة الااثث 

 املزنيل 
22/4/2021 2019 

  مٌاكضة احلساابت

 اخلخامِة

  اهخزاب جموس

 ادارة خسًس 

  ثـسًل امس

امرشنة اىل 

الااثث املزنيل 

واملكذيب وامخجارة 

 امـامة 
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 2019 14/6/2021 امكٌسي الهخاج انولاحات

  مٌاكضة احلساابت

 اخلخامِة 

   ثوزًؽ ارابح

 % 2تًس حة 

  اهخزاب جموس ادارة

( اؾضاء اظوَني 5)

 ومثوِم احذَاط 

 

 

 لعاع امس َايح وامفٌسيقام -6

 اترخي الاحامتع امس امرشنة

مٌاكضة 

حساابت 

 دذامِة

 مالحؼات امه امفلصات

اموظيَة مالسدامثرات 

 امس َاحِة
9/5/2021 2019 

  مٌاكضة احلساابت

 اخلخامِة

  ثوزًؽ ارابح تًس حة

%( من راس 19)

 املال 

 

املسًية امس َاحِة يف سس 

 املوظل
 مٌاكضة احلساابت اخلخامِة  2020 22/6/2021
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 لعاع امزراؾيام -7

 اترخي الاحامتع امرشنةامس 

مٌاكضة 

حساابت 

 دذامِة

 مالحؼات امه امفلصات

 2019 6/5/2021 امرشق الاوسط الهخاج وجسوًق الاسٌلك 

  مٌاكضة احلساابت

 اخلخامِة

  ثوزًؽ ارابح تًس حة

%( من راس 5)

 املال

 

  اهخزاب جموس ادارة   17/5/2021 امـصاكِة الهخاج وجسوًق انوحوم 

 2020 30/6/2021 وجسوًق امليخجات امزراؾَةامـصاكِة الهخاج 

  مٌاكضة احلساابت

 اخلخامِة 

  ثوزًؽ ارابح تًس حة

25 % 

  اهخزامبجوس ادارة

مخسة اؾضاء 

اظوَني ومثوِم 

 احذَاط

مـسم 

انامتل 

اميعاب 

ًوم 

23/6/

مت  2021

امخاحِل 

اىل ًوم 

30/6/

2021 
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 امرشاكت املري مسرخة يف سوق امـصاق مالوراق املامَة  -ب 

 مالحؼات اترخي الاحامتع  امس امرشنة 

  10/6/2021 مرصف امـصاق الاول مالسدامثر واهمتوًل 

  17/6/2021 رشنة امكفاالت املرصفِة 

 

 امصكاتة وامخفذُشدارصة 

اخلاضـة ملاهون الاوراق املامَة وامخـواميت امعادرة مبوحدَ وادانٍ هماهما ثلوم دارصة امصكاتة وامخفذُش مبصاكدة مسى امزتام اجلِات 

 :2021من ؿام  مثايناذالل امفعل 

 اواًل : رشاكت اموساظة  

 املالءة املامَة  .1

مت خماظحة امرشاكت  وٌضمل امخسكِق مواٍزن املصاحـة مخكل امرشاكت رشنة وساظة  41 تَاانت ًمت صِصاًي ثسكِق ًو

 :يف حاةل وحود ادعاء او خمامفات  واكهت اكاليت 

 املالحؼات امضِص

خبعوص ومت جسجَل مالحؼات  مرشاكت اموساظة مضِص اذاراملصاحـة  مواٍزنمت مصاحـة   هُسان

 ( رشاكت ومت ثوحَِ نخة اههيم 7)

 من اخل املاء حصدِط امرشنة . َِب ةرشنة ابتل نووساظة فمت رفؽ ثوظَة اىل جموس ام 

 

 ومت جسجَل مالحؼات ؾنمرشاكت اموساظة  هُساناملصاحـة مضِص  مواٍزنمت مصاحـة   ااير

 مت ثوحَِ نخاب اههيم .َ ورشن (12)

 مخس ومت جسجَل مالحؼات ؾن مرشاكت اموساظة  اايراملصاحـة مضِص  مواٍزنمت مصاحـة   حٍزصان

 .مت ثوحَِ نخاب اههيم و رشاكت
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 امزايرات امخفذُض َة  .2
 

( زايرات ثفذُض َة ذالل امفعل امثاين ملسم ؿىل زالزة اصِص )هُسان ، ااير ، حٍزصان ( واكاليت 10اكن ُياكل )

: 

 ومل جضرط اي مالحؼات ؿوهيا،  وفلًا نورعةزايرات ثفذُض َة  4املِام ذالل صِص هُسان ب  .أ   

واكن ُياك مالحؼات خبعوص رشنة واحسة خمامفة  نورعة ، وفلاً زايرات ثفذُض َة  2املِام ذالل صِص ااير ب  .ب 

 مخـواميت وكصارات امَِب ة

 وحود تـغ املالحؼات ويه : وموحغوفلًا نورعة  ، زايرات  4املِام ذالل صِص حٍزصان ب  .ج 

 وحود ارظسة مسًية محـغ املسدمثٍصن . .1

 هلط يف اس امترة مـوومات اؾصف زتوهم . .2

 خبعوص املالحؼات امواردة اؿالٍ .ومت  ثوحَِ نخة اىل امرشاكت 

 املصامات  .3

 : 2021من ؿام  مثايناادانٍ خسول ميثل املصمات اميت مت اس خحعامِا من رشاكت اموساظة ذالل امفعل 

 ٍلوع حٍزصان ااير هُسان 

 200000  75000 125000 اتذري الافعاح الاس حوؾي
 500000 500000   احصاءات جسعري امعكوكخمامفة 

 550000  50000 500000 اخلخامِة احلساابت

 1250000 500000 125000 625000 اجملموع

 

 وضاظات ادصى  .4

) ؿسم كدول جتزئة مدامف تَؽ الاسِم اىل  مت ثوحَِ اؾٌلم اىل رشاكت اموساظة خبعوص امسحوابت اميلسًة .أ   

 ؿسة ظكوك اكل من مخسة مالًني دًيار مخجية جسعري امعكوك ( .

وضواتط  2015( مس ية 4ال مالءة املامَة رمق )مت امخحلِق مؽ رشنيت وساظة وذكل خملامفهتا ثـواميت  .ب 

 الاًساع اميلسي ومت رفؽ ثوظَة تخلصمي امرشنخني نومزامفة اؿالٍ .
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السلاط  َِب ةمت ثوحهية نخاب اىل جموس حمافؼي سوق امـصاق مالوراق املامَة اسدٌاداً اىل كصار جموس ام  .ج 

 اظة ؾن رشنة ابتل نووساظة ظفة اموس

 اثهًَا : امصكاتة ؿىل امخساول

 الاصزاص املعوـني  .1

 ( ثـواميت الاصزاص املعوـني16مت احاةل مسدمثص اىل امخحلِق خملامفذَ ثـواميت رمق ) .أ   
مت ثوحَِ نخاب اىل جموس حمافؼي امسوق محَان الاحصاءات املخزشة خبعوص ثساول احس املعوـني ذالل  .ب 

ثساوالت الاصزاص املعوـني يف  2015( احملسزة مس ية 16فرتة احلرض امليعوص ؿوهيا يف ثـواميت رمق )

 امرشاكت املسامهة املسرخة يف سوق امـصاق مالوراق املامَة 

 

 الاوامص اخلاظة  .2

وامص اخلاظة يه : ؾلس او ٍلوؿة من امـلود اميت ًيفشُا وس َط واحس ملسدمثٍصن خمخوفني تَـًا او رشاءاً ؿىل الا

يفش الامص املخلاتل امللعود و اوامص امعفلات امكدرية تني ؿسة  2:30-2:00وركة مامَة يف زمن اجلوسة الاضايف  ًو

من كدل امسوق مخيفِش امـلس اخلاص ومذاتـة مسى اوسجامَ  وسعاء( وثلوم ادلارصة ابالظالع ؿىل الاومَات املصسةل

 مؽ امخـواميت اميافشة هبشا اخلعوص

 ؿسد الاسِم امس امرشنة
امسـص 

 امليفش
 جحم امخساول

اموس َط 

 امحائؽ

اموس َط 

 املضرتي
 اترخي اجلوسة 

تلساد نومرشوابت 

ة  املاًز
 19/4/2021 هور امومِغ هور امومِغ 15000000000 5.000 3000000000

مرصف هصدس خان  

 29220806856 1.010 28931491937 ادلويل
 امكصمل

هوردس خان 

 ادلويل
3/5/2021 

مرصف هصدس خان  

 34699797757 1.010 34356235403 ادلويل
 امكصمل

هوردس خان 

 ادلويل
5/5/2021 
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مرصف امـامل 

 20833160000 1.000 20833160000 الاساليم
 10/5/2021 امفوز اًالف

مرصف امـامل 

 41666333336 1.000 41666333336 الاساليم
 اًالف

 امفوز
23/5/2021 

مرصف امـامل 

 20833250000 1.000 20833250000 الاساليم
 اًالف

 امفوز
25/5/2021 

مرصف ٍزن امـصاق 

 8880000000 0.370 24000000000 الاساليم
 26/5/2021 امصافسٍن هور امومِغ

 31/5/2021 هور امومِغ احلمكة 13516000000 1.090 12400000000 املرصف الاًُل امـصايق

 39996000000 1.010 39600000000 مرصف هوردس خان

هوردس خان 

 ادلومَة
 7/6/2021 امكصمل

 8/6/2021 الاظَل الاظَل 9963000000 0.810 12300000000 مرصف امخمنَة ادلويل 

 9/6/2021 املال امـصايق هور امومِغ 9900000000 1.100 9000000000 املرصف الاًُل 

 14/6/2021 الاظَل الاظَل 9092248380 0.810 11224998000 مرصف امخمنَة ادلويل 

 22/6/2021 الاظَل الاظَل 1397251620 0.810 1725002000 مرصف امخمنَة ادلويل 

 30/6/2021 امصافسٍن امصافسٍن 1695492000 0.270 6279600000 مرصف الاسدامثر 

 30/6/2021 امصافسٍن امصافسٍن 847908000 0.270 3140400000 مرصف الاسدامثر 

 30/6/2021 امصافسٍن امصافسٍن 278640000 0.270 1032000000 مرصف الاسدامثر 

 30/6/2021 امصافسٍن امصافسٍن 278640000 0.270 1032000000 مرصف الاسدامثر 

 30/6/2021 امصافسٍن امصافسٍن 139320000 0.270 516000000 مرصف الاسدامثر 
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 اثمثًا : قسل الاموال 

مت ثوحَِ نخة ثخضمن مالحؼات امَِب ة ؿىل مسودة ضواتط امـياًة امواحدة املخـولة مباكحفة قسل الاموال ومتوًل  .1

اب ندلوارص امخامَة :  الاُر

 دارصة جسجَل امرشاكت  -

 دارصة امدسجَل امـلاري  -

 دارصة امليضٌلت كري احلكومِة  -

اب خبعوص حاةل اصدداٍ .2  واحسة . مت ثوحَِ نخاب اىل مكذة ماكحفة قسل الاموال ومتوًل الاُر

 راتـًا : انوجان 

 مسودة كاهون الاوراق املامَة مؽ ؿسة هجات ووزاراتالاس متصار ابملضارنة يف احامتؿات  .1
 الاس متصار ابملضارنة يف احامتؿات ثـسًل ثـواميت احلومكة مؽ ؿسة هجات  .2
 الاس متصار ابملضارنة يف احامتؿات احلافغ الامني .3
 الاس متصار ابملضارنة يف احامتؿات اموركة امحَضاء .4

 

 ذامسًا : وضاظات ادصى 

الامٍصيك نوحساابت الاحٌحَة حضور ورصة معل ؾن تـس حول كاهون الامذثال امرضًيب  18/4/2021مت تخارخي  .1

ف ابملاهون واملؤسسات املضموةل .  )فاثَاك( وثعصكت امورصة حول امخـًص

ملياكضة سلوف  26/4/2021مت املِام جزايرة اىل امحيم املصنزي امـصايق /دارصة املسفوؿات / كسم الاهؼمة ًوم  .2

ن تـس حبضور ممثًل ؾن امحيم املصنزي امخحوًالت يف هؼام امللاظة الامكرتوين ومت االثفاق ؿىل ؾلس ورصة ؾ

َب ة  وتـغ املعارف اميت ًمت دؾوهتا من كدوِم وممثًل ؿسد من رشاكت اموساظة ومرصف اًالف وسوق امـصاق ُو

الاوراق املامَة وممثًل مجـَة اموسعاء ملصض اموكوف ؿىل مضالك اموسعاء ورشح امهَة وفوائس اس خزسام اوامص 

 ادلفؽ ادلائية 

وضوع الانخخاب ؿىل مجصئاسة مـايل امس َس رئُس امِئَة يف سوق امـصاق مالوراق املامَة مححر  حضور احامتع .3

ة يفاحلسًثة اخلَاظة  رشنة اسِم   الانخخاب واحلِة الامومًو

مت الاحامتع مؽ مسٍص كسم امرشاكت املسامهة يف دارصة جسجَل امرشاكت ومت اميلاش حول احلِة الانخخاب  .4

 .امـامة َِب ةاحامتع ام  نومسامهني اذلٍن حرضو
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ومت  َِب ةمت امخحلِق مؽ رشنة مسامهة مسرخة يف سوق امـصاق مالوراق املامَة خبعوص خمامفهتا مخـواميت وكصارات ام  .5

  الختاذ املصار املياسة ثضاهنا  َِب ةؾصض املوضوع ؿىل جموس ام 

مت مفاحتة اجلِات ذات امـالكة ) امحيم املصنزي امـصايق ، وزارة امخجارة ، الاماهة امـامة جملوس اموزراء ( تياءاً ؿىل  .6

 7/6/2021، اذلي ؾلسثَ امَِئة يف  خوظَات اميت دصج هبا مؤمتص ) موخلى ثًض َط الاسدامثر (ام 

 عفة مصاكة اهخزاابت حضور احامتع مجـَة وسعاء اوراق املال ت 10/6/2021مت تخارخي  .7

حضور احامتع  اهخزاابت ممثل امرشاكت املسامهة املسرخة يف جموس احملافؼني ، واحامتع امَِب ة امـامة مسوق امـصاق  .8

  تعفة مصاكدني . 15/6/2021مالوراق املامَة تخارخي 

 هؼم املـووماتدارصة 

وثواهة امخعورات امخلٌَة ابالضافة اىل ادلمع املس متص اىل مجَؽ دوارص  َِب ةثـمل ؿىل ادارة هؼم ص حكة املـوومات دلى ام 

 واكسام امَِة، ومن اجصز مامت امـمل ؿىل اجناٍز اكاليت :

، حِر مت الاىهتاء من اؿساد امـلس ؿرب رشنة هوافش املـوومات  َِب ةحتسًر املوكؽ الامكرتوين نو  مت الاىهتاء من .1

  نورشنة .وابهخؼار ثوكِؽ املسٍص املفوض 

ج خمصخات امج املعوـني اخلاص تسارصة امصكاتة وامخفذُش الهخمت الاس خـاهة مبربمج ذاريج مخحسًر جصان .2

 .وحتوَالت وثلاٍرص  

 . وارساهل ًمت مساؿسة كسم احلساابت صِصاًي يف ثيؼمي مـوومات امصاثة امضِصي .3

ق جل ثمت مذاتـة دارصة هؼم املـوومات مؽ هجاز اخملاجصات اموظين  .4 ية الاس خجاتة حلوادث احلاسة امـصايق ؾن ظًص

 المن املـوومات داذل امَِب ة . واملـاًريامس َاسات الايل مخعحَق 

 الاوراق املامَة . َب ةمخًض َط ظفحة امفُس توك اخلاظة هب  مبكذة مصنز مصاكدة الاهرتهُت مت الاس خـاهة  .5

 مت انٌلل اتمني املوكؽ الامكرتوين نوَِب ة حسة نخاب هجاز اخملاجصات اموظين امـصايق  .6

 امخرعَط وادلراساتدارصة 

ا وورشاهتا واكاليت:  حتصص امَِب ة ؿىل ثوفري اكفة املـوومات وامخلاٍرص وامحَاانت املخـولة ابمخساول من ذالل ثلاٍرُص

)امرشاكت الانرث رحبَة ودسارة ابالضافة اىل امرشاكت ( ورشة ًومِة حتخوي ؿىل 58مت اظسار ) .1

مت ورشُا ؿىل  الانرث وضاظًا حسة الاسِم املخساوةل وكمية امخساول ( نوسوكِني ) اميؼايم وامثاين ( ًو

 .املوكؽ الامكرتوين نوَِب ة تـس اىهتاء اجلوسة مدارشة 
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مرشاكت الانرث رحبَة ودسارة ( ورشات اس حوؾَة ثخضمن مورط نوسوق ابالضافة اىل ا12مت اظسار ) .2

وثًرش ؿىل  و امرشاكت الانرث وضاظًا حسة الاسِم املخساوةل وكمية امخساول وثساوالت كري امـصاكِني(

 املوكؽ الامكرتوين نوَِب ة 

 مذاتـة ثيفِش دعط دوارص امَِب ة واظسار ثلاٍرص تشكل. .3

 ًمت حزوًس امحيم املصنزي امـصايق تخساوالت كري امـصاكِني صِصايً  .4

 ًمت حزوًس اجلِاز املصنزي مالحعاء مبؤرشات ختط الاهشار املحكص فعوَاً  .5

 ًمت حزوًس ظوحة ادلراسات امـوَا ابمحَاانت واملؤرشات امالزمة . .6

 امخسكِق ادلاذًل كسم 

  ثسكِق الاضاتري امضرعَة نوموػفني ابالضافة اىل ثسكِق الاخازات 

 ثسكِق حمارض جلان امرتكِة وامـالوات 

 تعورة مفاخب ة امعيسوق ثسكِق حصد 

 ثسكِق املـامالت اخلاظة ابمرصف وامخاتـة نوجية املضرتايت وامعَاهة 

  ثسكِق جسالت الامَات من وكود وظَاهة 

  ثسكِق املواٍزن وامسجالت اخلاظة ابملسم املايل 

 

ة واملاهوهَة   دارصة الاداًر

 

 املسم املاهوين .أ   

املسائل املاهوهَة احملاةل يف ًخوىل املسم املاهوين يف َُئدٌا همام وادذعاظات ثخـوق يف اتساء امصاي 

 اههيا وامصد ؿىل الاس خفسارات وامدساوالت ابالضافة اىل املِام امخامَة :

 : ونٌل ًًل  َِب ةاىل مصنز الاًساع حال ورودُا اىل ام  ادانٍ  ًمت ارسال نخة .1
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  امعادرة ؾن وزارة املامَة ودارصة جسجَل  امليلوةل وكري امليلوةلكصارات جحز الاموال

 وكصارات احملامك  امرشاكت واجلِات الادصى ذات امـالكة

  امعادرة ؾن وزارة املامَة ودارصة  الاموال امليلوةل وكري امليلوةلاحلجز ؾن  رفؽكصارات

 امكجسجَل امرشاكت واجلِات الادصى ذات امـالكة اضافة اىل كصارات احمل

 امورادة من الاماهة امـامة جملوس اموزراء جلية جتمَس اموال  كصارات جتمَس الاموال

اتَني  الاُر

احملرتم  َِب ةوامس َس انئة رئُس ام  َِب ةدراسة مسودة املرشوع ابمخًس َق مؽ ادلوارص امفٌَة يف ام   .2

تخارخي وثثخِت املالحؼات اميت حتخاج اىل مـاجلة او اؿادة ظَاكة ومت ظصهحا يف الاحامتع املضرتك 

ؿىل ثيؼميِا من ذالل امللارهة مؽ وسزة ـمل حامًَا هودصحت انوجية تًذاجئ (  26/5/2021)

 .وحات امـملكاهون مذاكمل ًويب مذع وامًسزة احلامَة ملصض اخلصوج مبرشوع  2008املرشوع مـام 

 انوجان  .3

ة  -أ             َِب ةجلية اموركة امحَضاء مالظالح الاكذعادي املضلكة يف ام املضارنة يف ؾضًو

ة جلية ثـسًل -ب  ة اضافة اىل  ثـواميت املضارنة يف ؾضًو احلافغ الامني ومسة امللاظة وامدسًو

 ثوس َؽ ظالحِة اموسعاء واماكهَة اوضاء سوق اثمر .

ة انوجان املضلكة نوخحلِق يف خمامفات رشاكت اموساظة ورفؽ املضارنة يف  -ج  ؾضًو

  َِب ةامخوظَات اىل جموس ام 

ورفؽ ثوظَات  2007املضارنة يف ؾضوًة جلية اؿادة اميؼص يف اومَات رسكة امصواثة مـام  -د 

  َِب ةاىل امس َس رئُس ام 

تسون  َِب ةاموال من حساب ام تلضَة )حسة  احس املساهني خاتـة احصاءات امخيفِش ؿىلالاس متصار مب  .4

اضافة اىل  ابمخًس َق مؽ وزاريت امـسل واخلارحِة و( موَون دًيار ؾصايق 332ومبحوف )ختوًل ( 

 .االثعاالت امِاثفِة مؽ احملايم الاردين امللكف ابختاذ 
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 كسم املوارد امخرشًةب .  

ا مبا ٌسِم يف رفؽ مس خوى اداء ام  َِب ةلوم تب ؿساد مالك ام ً ة وكرُي  َِب ةوامخوضَف واؿساد دعط امخسًر

 ابالضافة اىل املِام امخامَة :

ة مـام  .1 املخب دصة ثسخة ؿسم اكصار املوازهة دلَؽ  2020مت امتام امرتفِـات وامـالوات امس يًو

 املوػفِني

  َِب ةمت انٌلل مـامالت امخلاؿس مـسد من موػفي ام  .2

 وفِصست اضاتري املوػفني من تساًة امخـَني .ثيؼمي ارصفة  .3

ة اخلاظة ابحدساب امصواثة وحصسل صِصاي اىل وزارة  .4 اؿساد مذلريات املوػفِني امضًِص

 امخرعَط .

الدراهجا مضن اخلعة امس يوًة مـام  َِب ةمت حزوًس املصنز املايل واحملاس يب ابدلورات اميت حتخاهجا ام  .5

2022 . 

  

 املسم املايل ج . 

 اجصز املِام اميت ًلوم هبا املسم املايل يه :من 

ة وابمخًس َق مؽ دوارص واكسام ام  -1 ة والاسدامثًر  . َِب ةثيفِش املوازهخني اجلاًر

، تولت ذالل فرتة  َِب ةاس خالم مدامف املصامات نورشاكت املسامهة ورشاكت اموساظة اخملامفة مخـواميت ام  -2

 ( دًيار12175000امخلٍصص مدوف  ) 

( 23050000، تولت ذالل فرتة امخلٍصص مدوف  )  َِب ةام اس خالم احور ثسكِق امواكالت والاانابت  -3

 دًيار
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 املسم الاداريد . 

  س اموارد  رصفذَ .اب املِامؿىل امس َس رئُس امَِب ة  ادوارص امَِب ة تـس ؾصضِ اىلجسومي امرًب

  ارصفة املشهصات ادلاذوَة تني اكسام امَِب ة 

  س  امعادر .ارصفة امرًب

   اكفة أ المور املخـولة تب حذَاخات امَِب ة مبا فهيا امعَاهة ادلورًة محياًة امَِب ة واملودلات. 

 . ثيؼمي الامور اخملزهَة ومسم جسالت ذاظة هبا 



 

 

 سوق العراق لالوراق املالية اداء 

 0202من عام  الثاينخالل الفصل 
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 0202من ػام  الثايناداء السوق خالل الفصل 

 

من  الثاين( رشكة يف هناية الفصل 221بلؽ ػدد الرشاكت املدرجة يف سوق الؼراق لالوراق املالية )

%( ليبلؽ مايلارب 2116.5التداول بنس بة ) كميةيف  ارثفاػا   الثاينشيد الفصل ، حيث  0202ػام 

يف حني ،   0202من ػام  الثاين( مليار دينار خالل الفصل 25( مليار دينار ملارهة مع )378)

( 24.9ملارهة مع ) من ىذا الؼام الثاين( مليار سيم  خالل الفصل 373) لتبلؽالاسيم املتداوةل  ارثفؼت

%( ، اما فامي يتؼلق 1393.6بلغت ) ارثفاعوبنس بة  0202من ػام  الثاينمليار سيم خالل الفصل 

( مليار دينار هناية الفصل 23627%( ليبلؽ  )2356)وس بة لت  ارثفاػا  مبلدار ابللميةالسوكية فلد جس

، وكام موحض  0202من ػام  الثاين( مليار دينار خالل الفصل 21432ملابل ) ىذا الؼام الثاين من

 ابجلدول التايل :

 

 

 

  
كمية التداول 

 )مليون دينار(

 الاسيم املتداوةل 

 )مليون سيم(
 الصفلات

 السوكيةاللمية 

 )مليون دينار( 

من ػام  الثاينالفصل 

0202 
17052 24985 7507 13650145 

من ػام   الثاينالفصل 

0202 
377968 373181 30953 15809094 

 15.8 312.3 1393.6 2116.5 وس بة التغري )%(
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 واكهت املؤرشات حسب ظبيؼة السوق اكاليت :

%( ، 1450الاسيم املتداوةل بيامن شلك السوق الثاين )%( من 4155شلك السوق النظايم وس بة )

اما السوق  من كمية التداول اللكية %(4754اما ابلنس بة للمية التداول فلد شلك السوق النظايم  )

، اما اللمية السوكية بلغهتا وسبهتا للسوق  من كمية التداول اللكية %(1251الثاين فلد اكهت وس بة )

 %(2655السوق الثاين فاكهت وسبتو )%( اما 3251النظايم )

 

 السوق
 كمية التداول

النس بة اىل 

 اللكي

الاسيم 

 املتداوةل

النس بة 

 اىل اللكي
 الصفلات

النس بة 

 اىل اللكي
 اللمية السوكية 

النس بة 

 اىل اللكي

 )%( مليون دينار  )%( )%( )مليون سيم ( )%( )مليون دينار(

 51.30 6222223 97.82 30277 63.79 238065 69.65 263246 النظايم

 48.70 5477257 2.18 676 36.21 135116 30.35 114722 الثاين 

   23627272   30953   373181   377968 الاجاميل

 

 

 

 

 

 قيمة التداول

 الثاني  النظامي

 القيمة السوقية

 الثاني  النظامي
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 0202من ػام  الثاينللفصل  مؤرش اسؼار الاسيم

 

 0202من ػام  الثاينارثفاػا  خالل الفصل   ISX-60جسل مؤرش اسؼار الاسيم 

( هلعة ملابل 351544غند)حزيران %( ليغلق يف هناية 251بنس بة )

 ( هلعة هناية الفصل  السابق3445265)

 

 

 

 

 

550.000

560.000

570.000

580.000

590.000

600.000

610.000
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ملسم  0202من ػام  الثاينثعور مؤرشات التداول خالل الفصل 

 حسب الاشير 

 

 
 حزيران ااير هيسان

من ػام  الثاينالفصل 

0202 

 57 22 14 21 ػدد اجللسات

 573.66 573.66 571.16 592.74 السوقمؤرش 

 اللمية السوكية 

 15809094 15809094 15564727 15465005 )مليون دينار(

 377967.7 133746 183365 60856.7 كمية التداول

متوسط كمية التداول 

 6631.0 6079.4 13097.5 2897.9 اليويم)مليون دينار(

 الاسيم املتداوةل

 373180.8 139694.7 191808.9 41677.2 )مليون سيم (

متوسط الاسيم املتداوةل 

 6547.0 6349.8 13700.6 1984.6 اليومية)مليون سيم(

 68 60 59 65 ػدد الرشاكت املتداوةل

 30 27 13 29 ػدد الرشاكت املرثفؼة

 26 19 32 25 ػدد الرشاكت املنخفضة

 12 14 14 7 ػدد الرشاكت املس تلرة
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 الثاين مؤرشات سوق الؼراق لالوراق املالية ملسم حسب اللعاػات للفصل 

 : 2020من ػام 

 كمية التداول -أ  

 اللعاػات

من   الثاين الفصل

 0202ػام 

  الثاينالفصل 

 0202من ػام
 وس بة التغري 

)%( 
 مليون دينار مليون دينار

 3007 9792 304215 املرصيف

 72 17 30 التأ مني

 ــــــــــــ ــــــــــــ 231 الاستامثر

 792 547 4873 اخلدمات

 1187 4041 52008 الصناغي

 983 264 2855 الفنادق والس ياحة

 916 690 7007 الزراغي

 297 1702 6749 االثصاالت

   17052 377,968  اجملموع

 

0

100000

200000

300000

400000

الفنادق  الصناعي الخدمات االستثمار التأمين المصرفي
 والسياحة

 االتصاالت الزراعي

ر
نا
دي

ن 
يو

مل
 

 قيمة التداول

 2020الفصل الثاني  من عام 2021الفصل الثاني  من عام 
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 الاسيم املتداوةل -ب 

 اللعاػات

من   الثاينالفصل 

 0202ػام 

 من  الثاينالفصل 

 0202ػام
 وس بة التغري 

)%( 
 مليون سيم مليون سيم

 1505 22180 355968 املرصيف

 65 29 48 التأ مني

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ 1423 الاستامثر

 326 325 1384 اخلدمات

 538 2020 12890 الصناغي

 413 20 104 الفنادق والس ياحة

 290 158 617 الزراغي

 196 253 747 االثصاالت

 24985 373181 اجملموع
 

 

0

100000

200000

300000

400000

 االتصاالت الزراعي الفنادق والسياحة الصناعي الخدمات االستثمار التأمين المصرفي

هم
س
ن 

يو
مل

 

 االسهم المتداولة

 2020الفصل الثاني  من عام 2021الفصل الثاني  من عام 
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 اللمية السوكية -ج 

 اللعاػات

من ػام   الثاينالفصل 

0202 

من   الثاينالفصل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0202ػام
 وس بة التغري

 )%( مليون دينار مليون دينار

 12 5,854,181 6,540,391 املرصيف

 47 11,901 17,539 التأ مني

 4 5,890 6,100 الاستامثر

 59 96,123 152,411 اخلدمات

 115 615,610 1,321,006 الصناغي

 14 336,854 384,908 الفنادق والس ياحة

 183 90,508 256,451 الزراغي

 ــــــــــ 90,000 ــــــــــ التحويل املايل

 9 6,549,078 7,130,289 االثصاالت

 13650145 15809094 اجملموع
 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

الفنادق  الصناعي الخدمات االستثمار التأمين المصرفي
 والسياحة

 االتصاالت التحويل المالي الزراعي

ر
نا
دي

ن 
يو

مل
 

 القيمة السوقية

 2020الفصل الثاني  من عام 2021الفصل الثاني  من عام 
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 رشاء( -ثداوالت غري الؼراكيني يف سوق الؼراق لالوراق املالية )بيع

 

( مليون 2322254فلد بلغت مشرتايهتم ) الثاينفامي يتؼلق ابالستامثر الاجنيب خالل الفصل 

 ينخفض( مليون دينار  ، الامر اذلي جؼل صايف الاستامثر 2462456دينار وبلغت مبيؼاهتم )

 ( مليون دينار  ، وكام موحض يف اجلدول والرمس ادانه 255050مبلدار )
 

 

 

 

 

 

 التداول
          اللكي يف السوق   

 ) مليون دينار (

غري الؼراكيني      

 )مليون دينار(

الؼراكيني           

 ) مليون دينار (

وس بة غري 

الؼراكيني اىل 

 اللكي 

) %( 

وس بة 

الؼراكيني اىل         

 اللكي  )%(

 95.6 4.4 361,151 16816.6 377,968 البيع  

 96.0 4.0 362,923 15044.4 377,968 الرشاء 

4.4 

95.6 

 البيع لغير العراقيين

 العراقيين           غير العراقيين      

4.0 

96.0 

 الشراء لغير العراقيين 

 العراقيين           غير العراقيين      
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 مبيؼاهتميف  ارثفاػا   فلد شيدت 0202من ػام  الثاينالفصل  اما غند ملارهتو مع

يف هناية الفصل الثاين ( مليار دينار 2456%( ليبلؽ مايلارب )44654بنس بة )

  0202من ػام  الثاين( مليار دينار خالل الفصل 052ملارهة مع ) 0202من ػام 

من ىذا  الثاينخالل الفصل  دينار( مليار 23) لتبلؽ مشرتايهتم ، يف حني ارثفؼت

وبنس بة  0202من ػام  الثاينخالل الفصل  دينار( مليار 252ملارهة مع ) الؼام

 5  %(72352بلغت ) ارثفاع

 

 

 

  
 البيع  

 )مليون دينار(

 الرشاء 

 )مليون دينار(

 صايف الاستامثر

 )مليون دينار(

 0202/ الثاينالفصل 
16816.6 15044.4 -1772.0 

 0202 /الثاينالفصل 
2188.0 1481.6 -706.4 

 وس بة التغري )%(
44654 72352   
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 0202من عام  الثانيحركة تداول اسهم الشركات للفصل 

 امس امرشكة

 امسوق رمز امرشكة

سؼر 

الاغالق 

 احلايل

سؼر 

الاغالق 

 امسابق
وس بة امتغري 

)%( 

الاسهم 

 املتداوةل
 كمية امتداول 

 امصفلات

 املمية امسوكية ػدد اسهم امرشكة 
مؼدل 

 ادلوران 

 )دينار( )دينار( املعاع املرصيف 
)مويون 

 سهم 
 )مويون دينار( )مويون سهم ( )مويون دينار(

 1.6 172500 250000 1287 2587.1 3980.4 46.81 0.470 0.690 هظايم BCOI املرصف امتجاري امؼرايق

 3.7 155000 250000 2077 6345.0 9213.9 4.62- 0.650 0.620 هظايم BBOB مرصف بغداد 

 0.1 112500 250000 201 77.1 175.9 7.14 0.420 0.450 هظايم BIIB املرصف امؼرايق الاساليم 

 3.0 47500 250000 1290 1794.7 7539.1 20.83- 0.240 0.190 هظايم BIME مرصف امرشق الاوسط مالستامثر

 5.5 67500 250000 588 3722.7 13666.1 3.85 0.260 0.270 هظايم BIBI مرصف الاستامثر امؼرايق 

 9.3 322500 250000 645 25600.9 23237.2 29.00 1.000 1.290 هظايم BNOI املرصف الاهيل امؼرايق 

 0.2 95000 250000 95 190.6 494.7 5.00- 0.400 0.380 هظايم BSUC مرصف سومر امتجاري

 0.7 30000 250000 285 212.8 1790.4 71.43 0.070 0.120 هظايم BBAY مرصف اببل 

 2.0 57000 300000 1217 1337.3 5970.5 5.00- 0.200 0.190 هظايم BGUC مرصف اخلويج امتجاري 

 1.3 45450 252500 633 644.7 3280.1 12.50 0.160 0.180 هظايم BMFI مرصف املوصل 

 35.7 404000 400000 47 144070.0 142643.5 0.00 1.010 1.010 هظايم BKUI مرصف كوردس تان

 0.3 100000 250000 432 280.0 668.8 8.11 0.370 0.400 هظايم BASH ادلويل مرصف اشور

 0.6 145000 250000 684 844.5 1393.9 3.33- 0.600 0.580 هظايم BMNS مرصف املنصور مالستامثر

 2.1 45000 300000 906 1010.0 6218.9 7.14 0.140 0.150 هظايم BUND املرصف املتحد مالستامثر

 0.1 102500 250000 110 98.5 204.2 6.82- 0.440 0.410 هظايم BELF ايالف الاساليممرصف 

 0.002 251000 251000 11 5.9 5.9 4.76- 1.050 1.000 هظايم BNAI املرصف اموظين الاساليم

 0.002 583950 255000 28 8.8 3.8 0.00 2.290 2.290 هظايم BCIH مرصف جهيان

 0.9 216000 200000 25 2018.5 1869.0 0.00 1.080 1.080 هظايم BAIB مرصف اس يا امؼراق

 0.1 100000 250000 160 94.1 224.2 6.98- 0.430 0.400 اثين BROI مرصف االئامتن امؼرايق

 0.1 37500 250000 113 46.2 244.5 16.67- 0.180 0.150 اثين BLAD مرصف امؼعاء الاساليم 

 0.000002 250000 250000 3 0.006 0.006 0.00 1.000 1.000 اثين BRTB مرصف الاكومي امتجاري

 0.0007 225184 160846 3 1.7 1.2 17.65- 1.700 1.400 اثين BINT املرصف ادلويل الاساليم

 10.1 202500 250000 3 20452.5 25250.0 0.00 0.810 0.810 اثين BIDB مرصف امتمنية ادلويل 

 33.3 250000 250000 15 83333.1 83333.1 0.00 1.000 1.000 اثين BWOR املرصف امؼامل الاساليم
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 9.6 92500 250000 2 8880.0 24000.0 0.00 0.370 0.370 اثين BZII مرصف زين امؼراق الاساليم

 0.4 153000 153000 8 558.2 558.2 0.00 1.000 1.000 اثين BTIB مرصف امعيف الاساليم

   4263084.4 6522346 10868 304214.9 355967.8           اجملموع 

 امس امرشكة

 امسوق رمز امرشكة

سؼر 

الاغالق 

 احلايل

سؼر 

الاغالق 

 امسابق
وس بة امتغري 

)%( 

الاسهم 

 املتداوةل
 كمية امتداول 

 امصفلات

 املمية امسوكية ػدد اسهم امرشكة 
مؼدل 

 ادلوران 

 )مويون سهم  )دينار( )دينار( املعاع امتامني 
)مويون 

 دينار(
 )مويون دينار( )مويون سهم (

 0.8 2139 3819 15 19.1 31.2 5.08- 0.590 0.560 هظايم NAME الامني نوتأ مني

 0.2 4480 7000 5 10.4 16.2 0.00 0.640 0.640 هظايم NGIR اخلويج نوتأ مني واػادة امتأ مني

 0.004 4480 7000 2 0.2 0.3 1.54- 0.650 0.640 اثين NDSA دار امسالم نوتأ مني

 0.010 3500 7000 7 0.4 0.7 11.11 0.450 0.500 اثين NAHF الاهوية نوتأ مني

  14599 24819 29 30.0 48.4      اجملموع

 امس امرشكة

 امسوق رمز امرشكة

سؼر 

الاغالق 

 احلايل

سؼر 

الاغالق 

وس بة امتغري  امسابق

)%( 

الاسهم 

 املتداوةل
 كمية امتداول 

 امصفلات

 املمية امسوكية ػدد اسهم امرشكة 
مؼدل 

 ادلوران 

 )مويون سهم  )دينار( )دينار( املعاع االتصاالت 
)مويون 

 دينار(
 )مويون دينار( )مويون سهم (

 امنظايم TASC اس ياس يل
9.130 9.000 1.44 745.3 6745.6 1822 310000 2830300 0.2 

 امثاين TZNI اخلامت مالتصاالت
2.350 2.350 0.00 1.6 3.8 8 1829783 4299989 0.0 

     اجملموع 
      746.9 6749.4 1830 2139783 7130289   
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 امس امرشكة

 امسوق رمز امرشكة

سؼر 

الاغالق 

 احلايل

سؼر 

الاغالق 

وس بة امتغري  امسابق

)%( 

الاسهم 

 املتداوةل
 كمية امتداول 

 امصفلات

 املمية امسوكية ػدد اسهم امرشكة 
مؼدل 

 ادلوران 

 )مويون سهم  )دينار( )دينار( املعاع الاستامثر 
)مويون 

 دينار(
 )مويون دينار( )مويون سهم (

 20.3 2450 7000 76 230.6 1422.4 191.67 0.120 0.350 اثين VKHF اخلري مالستامثر املايل 

 0.01 840 1500 1 0.1 0.1 20.00- 0.700 0.560 اثين VAMF الامني مالستامثر املايل 

   3290 8500 77 230.7 1422.5           اجملموع 

 امس امرشكة

 امسوق رمز امرشكة

سؼر 

الاغالق 

 احلايل

سؼر 

الاغالق 

 امسابق
وس بة امتغري 

)%( 

الاسهم 

 املتداوةل
 كمية امتداول 

 امصفلات

 املمية امسوكية ػدد اسهم امرشكة 
مؼدل 

 ادلوران 

 )مويون سهم  )دينار( )دينار( املعاع اخلدمات 
)مويون 

 دينار(
 )مويون دينار( )مويون سهم (

 68.5 3970 1000 1837 2429.9 684.6 19.22 3.330 3.970 هظايم SKTA مدينة امؼاب امكرخ امس ياحية

 2.0 14200 1000 175 275.9 19.6 1.43 14.000 14.200 هظايم SMOF املوصل ملدن الامؼاب

 2.6 67429 22780 1292 1592.3 597.1 21.81 2.430 2.960 هظايم SMRI مالستامثرات امؼلاريةاملؼمورة 

 0.2 785 2066 15 1.6 4.1 5.00- 0.400 0.380 هظايم SNUC امنخبة نوملاوالت امؼامة

 1.7 29600 1000 634 496.8 16.9 23.33 24.000 29.600 هظايم SBPT بغداد امؼراق نونلل امؼام

 0.2 5359 6960 16 12.0 15.8 8.45 0.710 0.770 اثين SAEI مالستامثرات امؼلارية الامني

 1.2 5070 3900 187 64.6 45.5 16.13- 1.550 1.300 اثين SIGT هلل املنتجات امنفعية وامبضائع

 اجملموع
     

1383.8 4873.2 4156 38706 126413 
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 امس امرشكة

 امسوق رمز امرشكة

سؼر 

الاغالق 

 احلايل

سؼر 

الاغالق 

وس بة امتغري  امسابق

)%( 

الاسهم 

 املتداوةل
 كمية امتداول 

 امصفلات

 املمية امسوكية ػدد اسهم امرشكة 
مؼدل 

 ادلوران 

 )مويون سهم  )دينار( )دينار( املعاع امصناػة 
)مويون 

 دينار(
 )مويون دينار( )مويون سهم (

 12.5 18308 6469 1906 1969.3 806.0 57.22 1.800 2.830 هظايم IMAP املنصور نوصناػات ادلوائية

 0.5 6850 1000 68 33.3 4.9 1.44- 6.950 6.850 هظايم IMOS اخلياظة احلديثة

 2.5 8200 500 357 183.9 12.4 36.67 12.000 16.400 هظايم IITC امؼراكية نوسجاد واملفروشات

 0.2 2214 1080 9 4.2 2.1 2.50 2.000 2.050 هظايم IBPM بغداد مصناػة مواد امتغويف

 4.3 1121801 204335 2895 43976.0 8760.8 19.35 4.600 5.490 هظايم IBSD بغداد نومرشوابت امغازية 

 9.8 21217.5 17250 374 2109.4 1693.5 0.82 1.220 1.230 هظايم IIDP امؼراكية متصنيع وتسويق اهمتور

 3.1 40551 15188 849 1204.3 471.0 2.30 2.610 2.670 هظايم INCP وامبالستيكيةامصناػات امكميياوية 

 7.6 10929.6 5940 509 798.0 450.1 17.20 1.570 1.840 هظايم IKLV امكندي الهتاج انولاحات امبيعرية

 0.4 13250 5000 103 55.0 19.0 14.52- 3.100 2.650 هظايم IMIB امصناػات املؼدهية وادلراجات

 0.02 16570 1593 14 3.3 0.3 9.47 9.500 10.400 هظايم IRMC اهتاج الامبسة اجلاهزة

 8.6 6603.3 7590 828 626.2 651.7 18.69- 1.070 0.870 هظايم IICM امؼراكية مصناػات اماكرتون

 8.4 12240 180 51 1040.9 15.2 1.59- 69.100 68.000 اثين IMCI امصنائع امكميياوية امؼرصية

 0.017 800 1000 9 0.1 0.2 5.88- 0.850 0.800 اثين IKHC ظريق اخلازر  املواد الاوشائية 

 0.2 2241 1660 12 3.6 2.6 0.00 1.350 1.350 اثين IHFI اموظنية مصناػات الااثث 

   1281775 268785 7984 52007.5 12889.9           اجملموع 

 امس امرشكة

 امسوق رمز امرشكة

سؼر 

الاغالق 

 احلايل

سؼر 

الاغالق 

 امسابق
وس بة امتغري 

)%( 

الاسهم 

 املتداوةل
 كمية امتداول 

 امصفلات

 املمية امسوكية ػدد اسهم امرشكة 
مؼدل 

 ادلوران 

 )مويون سهم  )دينار( )دينار( املعاع امفنديق وامس يايح 
)مويون 

 دينار(
 )مويون دينار( )مويون سهم (

 0.2 37995 4470 113 82.2 10.0 4.49- 8.900 8.500 هظايم HPAL فندق فوسعني

 0.2 33250 3500 106 68.6 7.2 9.44- 10.490 9.500 هظايم HISH فنادق غش تار 

 1.4 167000 2000 281 2252.4 28.0 14.38 73.000 83.500 هظايم HBAY فندق اببل
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 0.7 33911 3845 175 212.3 26.0 6.91 8.250 8.820 هظايم HBAG فندق بغداد

 0.3 50651 6253 97 126.6 15.8 0.62 8.050 8.100 هظايم HNTI اموظنية مالستامثرات امس ياحية 

املدينة امس ياحية يف سد 

 املوصل
HTVM 

 3.1 0.6 5.66- 5.300 5.000 هظايم
14 

240 1200 0.2 

 0.1 6900 7500 44 6.5 7.2 7.07- 0.990 0.920 هظايم HKAR فنادق كربالء

 0.3 33032 2923 129 103.1 9.7 2.73 11.000 11.300 هظايم HMAN فندق املنصور

   363939 30731 959 2854.8 104.5           اجملموع 

 امس امرشكة

 امسوق رمز امرشكة

سؼر 

الاغالق 

 احلايل

سؼر 

الاغالق 

وس بة امتغري  امسابق

)%( 

الاسهم 

 املتداوةل
 كمية امتداول 

 امصفلات

 املمية امسوكية ػدد اسهم امرشكة 
مؼدل 

 ادلوران 

 )مويون سهم  )دينار( )دينار( املعاع امزراغي 
)مويون 

 دينار(
 )مويون دينار( )مويون سهم (

 2.6 575 575 30 14.8 14.9 0.00 0.990 0.990 هظايم AAHP الاهوية مالهتاج امزراغي

امرشق الاوسط الهتاج 

 الاسامك
AMEF 

 10.7 1.0 5.65- 11.500 10.850 هظايم
25 

300 3270 0.3 

 3.5 204750 16380 4881 6690.6 577.0 34.83 8.700 11.730 هظايم AISP امؼراكية الهتاج امبذور

 0.2 22500 5000 72 34.8 7.7 2.17- 4.600 4.500 هظايم AIPM امؼراكية الهتاج وتسويق انوحوم 

 4.6 5580 360 42 256.3 16.7 30.26 15.200 19.800 هظايم AIRP امؼراكية نومنتجات امزراغية 

   236675 22615 5050 7007.2 617.2           اجملموع 

   13420065 9056285 30953 377967.7 373180.8           اجملموع املكي 
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 0202من عام  امثاينامتداول مغري امعراكيني )رشاء (نوفصل 

 امس امرشكة
 املمية املتداوةل الاسهم املتداوةل

 امصفلات 
 )مويون دينار ( )مويون سهم (

 227 930 1,439 املرصف امتجاري امعرايق

 52 161 254 مرصف بغداد 

 2 0.29 1 املرصف امعرايق الاساليم 

 29 30 121 مالستامثر مرصف امرشق الاوسط

 37 79 398 مرصف املوصل 

 246 1,661 1,356 املرصف الاهيل امعرايق 

 2 2 17 مرصف اببل 

 15 9 43 مرصف اخلويج امتجاري 

 7 1 1 مرصف كوردس تان

 1 1 2 مرصف اشور

 11 13 22 مرصف املنصور

 16 23 137 مرصف املتحد

 7 5 10 مرصف االئامتن امعرايق

 1 0.1 0.1 الامني نوتأ مني 

 1 0.1 0.2 دار امسالم نوتأ مني 

 400 844 233 مدينة امعاب امكرخ امس ياحية

 8 22 2 املوصل ملدن الامعاب

 314 617 226 املعمورة مالستامثرات امعلارية

 6 4 3 هلل املنتجات امنفعية وامبضائع

 3 10 13 الامني مالستامثرات امعلارية

 135 206 80 نوصناعات ادلوائيةاملنصور 

 1 1 0.2 اخلياظة احلديثة 

 20 21 1 امعراكية نوسجاد واملفروشات

 957 5,580 1,083 بغداد نومرشوابت امغازية 

 41 65 52 امعراكية متصنيع وتسويق اهمتور 

 59 158 61 امصناعات امكميياوية وامبالستيكية

 98 299 168 امكندي الهتاج انولاحات امبيعرية

 6 9 3 امصناعات املعدهية وادلراجات

 21 31 28 امعراكية مصناعات اماكرتون

 86 827 10 فندق اببل

 8 11 1 امعراكية الهتاج امبذور

 497 3,426 379 اس يا س يل مالتصاالت

 3,314 15,045 6,143 اجملموع
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 0202من عام  امثاينامتداول مغري امعراكيني )بيع (نوفصل 

 امس امرشكة
 املمية املتداوةل الاسهم املتداوةل

 امصفلات 
 )مويون دينار ( )مويون سهم (

 3 1.7 2.5 املرصف امتجاري امعرايق

 205 1652.2 2528.2 مرصف بغداد 

 10 7.5 34.4 مرصف امرشق الاوسط مالستامثر

 72 73.5 239.8 مرصف الاستامثر امعرايق 

 132 10390.9 9446.4 املرصف الاهيل امعرايق

 2 0.4 3.0 مرصف اببل 

 6 2.7 12.9 مرصف اخلويج امتجاري 

 1 0.6 0.6 مرصف كوردس تان

 2 0.6 2.8 مرصف املوصل 

 2 0.8 2.0 مرصف اشور

 112 160.2 262.6 مرصف املنصور

 9 6.1 38.0 مرصف املتحد

 8 4 10 مرصف ال ئامتن امعرايق 

 196 262.9 101.9 املعمورة مالستامثرات امعلارية

 1 8.7 3.0 املنصور نوصناعات ادلوائية

 528 3440.6 660.4 بغداد نومرشوابت امغازية 

 11 30.7 17.0 امكندي الهتاج انولاحات امبيعرية

 4 0.5 0.4 امعراكية متصنيع وتسويق اهمتور 

 4 0.8 0.3 امصناعات امكميياوية وامبالستيكية

 35 29.8 3.7 فندق فوسعني

 2 0.3 0.03 فنادق عش تار

 1 0.3 0.03 فندق بغداد

 6 10.8 1.0 امعراكية الهتاج امبذور

 115 729.5 80.4 اس يا س يل مالتصاالت

 3 0.4 0.17 اخلامت مالتصاالت  

 1,470 16816.8 13452.1 اجملموع 
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