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 لعراق لالوراق الماليةمؤشرات التداول في سوق ا

 
 

 29/6/2017 - 25/6/2017قرر مجلس محافظي سوق العراق لالوراق المالية عدم تنظيم جلسات التداول لاليام           

   كل عام والعراق والعراقيين بالف بخير . ،المبارك لمناسبة عيد الفطر 

 في السوق تداوللل اتجلس خمس 2017/ 6/15يالمالية خالل االسبوع المنتهي ف نظم سوق العراق لالوراق         

 . (10-12الزمن االعتيادي من الساعة ) في السوق الثاني فيتداول ل  اتجلس (4)و النظامي

( شركة مدرجة في السوق النظامي 72شركة مساهمة ، منها ) (101المدرجة في السوق )عدد الشركات  يبلغ      

 ( شركة مدرجة في السوق الثاني .29و)
  

 : والشركات المدرجة حسب القطاعات هي     

  
 . السوق الثاني فيشركات  (3و)  النظامي( شركة في السوق 56خالل جلسات هذا االسبوع اسهم ) اولتتد     

  شركة (13)والسوق عدد الشركات المتوقفة عن التداول لعدم التزامها بتقديم االفصاح السنوي والفصلي للهيئة  بلغ     

  ليون سهم .رت( 10.824بلغ عدد االسهم المدرجة في السوق )   

 ترليون سهم                                                                                                                                                                                                        

 

  10.339)وق )السوقية للشركات المدرجة في الس تبلغ القيمة:  Market Capitalizationيمة السوقية الق    
 .ترليون دينار

 ترليون دينار                                                                                                                                        

      

 .مليار سهم لالسبوع الماضي(4)  مقابل سهم ار( ملي3)االسبوع االسهم المتداولة لهذا  بلغ عدد 

 . لالسبوع الماضي دينار( مليار 3) مقابل دينار ارملي (2)االسهم المتداولة لهذا االسبوع  بلغت قيمة           

 .صفقة لالسبوع الماضي( 2474)مقابل  ( صفقة2171بلغ عدد الصفقات المنفذة لهذا االسبوع )           

 ( نقطة.592.19)في أخر جلسة من االسبوع بـ   ISX 60اقفل مؤشر السوق         
 

 تأمين تحويل مالي استثمارمالي الخدمات السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارف

32 2 21 6 10 9 6   10 5 

 تأمين تحويل مالي استثمارمالي الخدمات السياحة ة الزراع الصناعة االتصاالت المصارف

7.744 2.140 0.308 0.018 0.030 0.051     0.013      0.505 0.016 

 تأمين تحويل مالي استثمارمالي الخدمات السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارف  

5.247 3.470 0.563 0.070 0.303 0.085 0.007 0.585 0.009 

 

 2017حزيران  (15– 11) المالية للفترة التقرير االسبوعي الداء سوق العراق لالوراق
 

 

 
 



 االسبوع نالحظ االتي :هذا ل التداول ومن تحليل بيانات      

 %( قياسا باالسبوع الماضي .18.88) م المتداولة لهذا االسبوع بنسبةعدد االسه ضانخفاـ  1

 %( قياسا باالسبوع الماضي .16.52القيمة االجمالية لالسهم المتداولة لهذا االسبوع بنسبة ) نخفضتا ـ 2

 .نقطة( 601.89) البالغسبوع الماضي عن اغالقه لال%(1.61بنسبة ) ISX 60 مؤشر السوق نخفضا ـ 3

  15/6/2017لغاية  11/6/2017 منللفترة لعراق لالوراق المالية ( مؤشرات التداول في سوق ا1جدول رقم )
     

 مؤشر السوق الصفقات القيمة المتداولة عدداالسهم المتداولة الجلسات

11/06/2017 703,781,771 511,053,226 315 602.86 

12/06/2017 454,156,467 338,003,623 403 603.85 

13/06/2017 763,398,867 525,764,811 527 606.20 

14/06/2017 611,186,104 589,523,994 405 600.14 

15/06/2017 740,675,672 570,803,892 521 592.19 

 592.19 2171 2,535,149,546 3,273,198,881 المجموع الحالي

 601.89 2474 3,036,854,627 4,034,989,004 المجموع السابق

 1.61- 12.25- 16.52- 18.88- التغيير% 
 

الخاصااة            االواماار تنفيااذجلسااة تااداول واحاادة ل  فااي التااداول اسااتمر:  المتقابلااة المقصااودةالخاصااة واالواماار جلسااات 

 ساعر بمعادلوالتاي نفاذت  رالظها بعاد( 12:30 -12) السااعة مان للجلساة االضاافي الازمن فاي المقصاودة المتقابلةو
 . للسوق االلكتروني الموقع المنشورة على المطلوبة الفصاحاتل ا  وفق الجلسة

 :االوامر المتقابلة المقصودة 

سهم بقيمة مليون ( 1.200)ا بلغ عدد االسهم المتداولة خالله صفقة واحدة المنفذة هذا االسبوع   الصفقات عدد بلغ
 . الصنائع الكيمياوية العصرية لى اسهم شركةع نفذتدينار مليون ( 72بلغت )

 

 المستثمرين غير العراقيين في سوق العراق لالوراق المالية تداولمؤشرات   
 

( 209)بقيمة بلغت سهم ،  مليون (111غيرالعراقيين لهذا االسبوع )المستثمرين لغ عدد االسهم المشتراة من ب -1   

 . ةشرك( 11اسهم )( صفقه على 97دينار من خالل تنفيذ ) ونليم

( 249سهم بقيمة بلغت ) يون( مل217ـ بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين لهذا االسبوع ) 2

 . اتكشر (4)على اسهم  ةصفق (84)دينار من خالل تنفيذ  مليون

 

 15/6/2017لغاية  11/6/2017 ( مؤشرات تداول غير العراقيين للفترة من2جدول رقم )
 

 صفقات غير العراقيين   قيمة تداوالت غير العراقيين   السهم المتداولة من غير العراقيينا    الجلسات   

 بيعا   شراء   بيعا   شراء   بيعا   شراء  
11/06/2017 2,134,679 45,161,481 11,420,533 34,774,340 13 15 

12/06/2017 24,568,000 32,900,000 21,547,200 25,333,000 5 5 

13/06/2017 18,824,367 8,000,000 30,117,171 6,160,000 20 2 

14/06/2017 24,000,000 48,220,000 50,317,000 52,036,318 26 23 

15/06/2017 41,900,000 83,347,627 96,019,500 131,392,068 33 39 

 84 97 249,695,726 209,421,404 217,629,108 111,427,046 المجموع الحالي

 170 181 809,156,117 528,223,233 1,055,392,428 485,208,344 المجموع الحالي

 50.59- 46.41- 69- 60- 79- 77- التغيير% 



 

 

 هذا االسبوع نالحظ االتي :ل التداول ومن تحليل بيانات 
 

 باالسبوع الماضي . %( قياسا77لهذا االسبوع بنسبة ) المشتراة لغير العراقيينعدد االسهم  ضانخفاـ  1

 %( قياسا باالسبوع الماضي 60لهذا االسبوع بنسبة ) لمشتراة لغير العراقيينالقيمة االجمالية لالسهم ا انخفضت ـ 2

 %( قياسا باالسبوع الماضي .79لهذا االسبوع بنسبة ) المباعة من غير العراقيينعدد االسهم  ضانخفاـ  3

%( قياسا باالسبوع 69لهذا االسبوع بنسبة ) لمباعة من غير العراقيينا القيمة االجمالية لالسهم نخفضتاـ  4

 الماضي 

 

 

 

  :اطالق التداول  اوال :

بعد  11/6/2017االحد اعتبارا من جلسة  النبال للتحويل المالي على اسهم شركة اطالق التداول تم -

واطفاء 2016 لختامية لعام على الحسابات ا المصادقة 1/6/2017قرار الهيئة العامة المنعقدة في 
 .2016لعام  %( من االرباح المتحققة25المبلغ المسروق ب )

 

  : اجتماعات الهيئة العامة للشركات المدرجة:  ثانيا
 
الساعة  21/6/2017يوم االربعاء العراقي  المصرف االهليلشركة سيعقد اجتماع الهيئة العامة  -

 ،مناقشة  مقسوم االرباح  2016سابات الختامية لعامالعاشرة صباحا في فندق بغداد، لمناقشة الح
 . 18/6/2017سيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة االحد  ،مناقشة شطب بعض المديونيات

 

الساعة العاشرة  22/6/2017يوم الخميس  مصرف االستثمارلشركة سيعقد اجتماع الهيئة العامة  -
 ،2016مناقشة  مقسوم االرباح لعام  2016مية لعامصباحا في فندق بغداد، لمناقشة الحسابات الختا

 . 19/6/2017سيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة االثنين  ،مناقشة شطب بعض المديونيات
 

الساعة العاشرة صباحا في  3/7/2017يوم االثنين  الخليج للتامينلشركة سيعقد اجتماع الهيئة العامة  -
ستكون ا جلسة الخميس الموافق  ، 2015ة الحسابات الختامية لعامقاعة النادي الثقافي النفطي، لمناقش

 اخر جلسة تداول على اسهم الشركة وذلك لوجود عطلة عيد الفطر المبارك . 22/6/2017
 

الساعة العاشرة  2/7/2017الحديثة لالنتاج الحيواني يوم االحد لشركة سيعقد اجتماع الهيئة العامة  -
 ،( اعضاء  اصليين ومثلهم احتياط 7اب مجلس ادارة جديد يتكون من )صباحا في مقر الشركة ، النتخ

اخر جلسة تداول على اسهم الشركة وذلك لوجود عطلة 22/6/2017ستكون جلسة  الخميس الموافق 
 .  3/7/2017عيد الفطر المبارك ، وسيتم اطالق التداول اعتبارا من جلسة االثنين 

 

 : توزيع ارباح : ثالثا       
 

مصرف المتحد مساهميها الى مراجعة مقر االدارة العامة للمصرف /شعبة المساهمين الكائن  شركةدعت  -
بنسبة  31/12/2014في بغداد / ساحة الواثق الستالم ارباحهم النقدية لسنة المالية المنتهية في 

 على ان يكون تسليم االرباح للمساهم نفسه حصرا  . 25/7/2017%( اعتبارا من تاريخ 2)
 

  

 اخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية



بنسبة  2015المنصور الدوائية مساهميها الى مراجعة مقر الشركة الستالم ارباحهم لسنة  عت شركةد -
( ظهرا علما 1( صباحا ولغاية )9من الساعة ) 2017/5/13%( اعتبارا من يوم السبت الموافق 4.7)

 بان يوم الخميس هو عطلة للشركة .
 

ة مقر مقر الشركة الستالم ارباحهم النقدية لسنة االستثمارات السياحية مساهميها الى مراجع دعت شركة -
 والسنوات  السابقة مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية .  2015

 

/شارع سلمان للمصرف مساهميها الى مراجعة الفرع الرئيسي لالستثمار مصرف المنصور  دعت شركة    -
 .11/6/2017اعتبارا من يوم االحد   2016فائق  الستالم صكوك ارباحهم  لسنة 


