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 لعراق لالوراق الماليةمؤشرات التداول في سوق ا

 

  النظامي في السوق تداوللل اتجلس اربع 2017/ 8/9يالمالية خالل االسبوع المنتهي ف نظم سوق العراق لالوراق         

 . (10-12الزمن االعتيادي من الساعة ) في الثاني السوقفي داول تلل جلسات اربعو

 . العالنها عطلة رسمية بسبب ارتفاع درجات الحرارة  10/8/2017ليوم الخميس التداول  ةتنظيم جلس حيث لم         

النظامي  ( شركة مدرجة في السوق72شركة مساهمة ، منها ) (101عدد الشركات المدرجة في السوق ) يبلغ       

 ( شركة مدرجة في السوق الثاني .29و)
  

 : والشركات المدرجة حسب القطاعات هي     

  
 . السوق الثاني في اتشرك(4)و  ميالنظا( شركة في السوق 30خالل جلسات هذا االسبوع اسهم ) اولتتد     

 (30)والسوق عدد الشركات المتوقفة عن التداول لعدم التزامها بتقديم االفصاح السنوي والفصلي للهيئة  اصبح     

 2016لعام  المالية السنويةايقاف التداول على الشركات التي لم تقدم البيانات  االوراق المالية بعد قرار هيئة شركة

مصرف  ،مصرف الموصل ،  مصرف الشرق االوسط  ،فندق فلسطين  ،فندق بغداد  ،) فنادق المنصور ي والشركات ه

 ،العراقية لصناعة وتجارة الكارتون  ، مصرف اشور الدولي ، المصرف الدولي االسالمي ،مصرف االتحاد  ،الشمال 

 العراقية للنقل البري ، دينة العاب الكرخ السياحيةم،  الكندي النتاج اللقاحات واالدوية البيطرية ،الصناعات االلكترونية 

مصرف  ،العراقية لنقل المنتجات النفطية والبضائع ( واستمرار االيقاف على الشركات التالية )مصرف دجلة والفرات ، 

ات االصباغ صناع، الصناعات الخفيفة  ،الوائل للتحويل المالي  ،مصرف االقتصاد، الخير لالستثمار المالي  ، دار السالم

البادية للنقل العام ( والشركات التي ضمن المناطق الساخنة عليها تقديم افصاح من قبل رئيس مجلس االدارة  الحديثة ،

الفلوجة  ،عن الوضع االجمالي للشركة ليتم اعادتها للتداول وهي )المواد االنشائية الحديثة ، صناعة االثاث المنزلي 

 . خازر النتاج المواد االنشائية(ال ، لموصل لمدن االلعاب واالستثمارات السياحية ا ،النتاج المواد االنشائية 

  .( ترليون سهم 10.824عدد االسهم المدرجة في السوق ) غيبل  

 ترليون سهم                                                                                                                                                                                                        

 

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

 تأمين تحويل مالي استثمارمالي الخدمات السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارف

33 2 21 6 10 9 6   9 5 

 تأمين تحويل مالي استثمارمالي الخدمات السياحة الزراعة  الصناعة االتصاالت المصارف

7.844 2.140 0.308 0.018 0.030 0.051     0.013      0.405 0.016 

 

 2017 آب ( 9– 6) المالية للفترة التقرير االسبوعي الداء سوق العراق لالوراق
 

 

 
 



 ترليون دينار                                                                                                                                        

    

 .مليار سهم لالسبوع الماضي(30)  مقابل سهم ار( ملي59)االسبوع االسهم المتداولة لهذا  بلغ عدد        

 . لالسبوع الماضي دينار( مليار 29) مقابل دينار ار( ملي58)االسهم المتداولة لهذا االسبوع  بلغت قيمة           

 .صفقة لالسبوع الماضي( 2200)مقابل  ( صفقة1410بلغ عدد الصفقات المنفذة لهذا االسبوع )           

 ( نقطة.581.11)في أخر جلسة من االسبوع بـ   ISX 60اقفل مؤشر السوق         
 

 هذا االسبوع نالحظ االتي :ل التداول ومن تحليل بيانات      

 %( قياسا باالسبوع الماضي .93.39) م المتداولة لهذا االسبوع بنسبةعدد االسه عرتفاـ  1

 %( قياسا باالسبوع الماضي .98.97االجمالية لالسهم المتداولة لهذا االسبوع بنسبة )القيمة  ترتفعا ـ 2

 .نقطة( 577.16)عن اغالقه لالسبوع الماضي عندما اغلق على %(0.68بنسبة ) ISX 60 مؤشر السوق ارتفع ـ 3

  9/8/2017ة لغاي 6/8/2017 منللفترة لعراق لالوراق المالية ( مؤشرات التداول في سوق ا1جدول رقم )
     

 مؤشر السوق الصفقات القيمة المتداولة عدداالسهم المتداولة الجلسات

06/08/2017 16,208,132,876 16,037,405,121 354 577.98 

07/08/2017 31,285,317,975 31,174,899,512 398 580.64 

08/08/2017 11,515,266,628 11,249,569,706 330 580.84 

09/08/2017 697,362,571 522,175,414 336 581.11 

 581.11 1418 58,984,049,753 59,706,080,050 المجموع الحالي

 577.16 2200 29,645,426,549 30,873,209,671 المجموع السابق

 0.68 35.55- 98.97 93.39 التغيير% 

 

          الخاصاااة االوامااار تنفياااذلتاااداول ( جلساااات 3)  فاااي التاااداول اساااتمر:  المتقابلاااة المقصاااودةالخاصاااة واالوامااار جلسااات  

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

( سهم 55,847,466,668) بلغ عدد االسهم المتداولة خاللهم صفقة (14المنفذة هذا االسبوع) الصفقات عدد بلغ      
 (.ومصرف زين العراق )مصرف العربية االسالمي كتيعلى اسهم شر نفذتدينار( 55,847,466,668) بقيمة بلغت

 

 المستثمرين غير العراقيين في سوق العراق لالوراق المالية تداولمؤشرات  
 

بقيمة بلغت سهم ،  ارملي (20.678غيرالعراقيين لهذا االسبوع )تثمرين المسلغ عدد االسهم المشتراة من ب -1   

 . اتشرك( 6اسهم )( صفقه على 56دينار من خالل تنفيذ ) ارملي( 20.682)

 الف  (100سهم بقيمة بلغت )الف ( 100ـ بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين لهذا االسبوع ) 2

 . ة واحدةكشر على اسهم واحدة ةصفقخالل تنفيذ  دينار من 

 

 

 
 

 تأمين تحويل مالي استثمارمالي الخدمات السياحة الزراعة الصناعة صاالتاالت المصارف  

5.511 3.426 0.554 0.076 0.293 0.079 0.007 0.473 0.009 



 9/8/2017لغاية  6/8/2017 ( مؤشرات تداول غير العراقيين للفترة من2جدول رقم )
 

 

 هذا االسبوع نالحظ االتي :ل التداول ومن تحليل بيانات 
 

 %( قياسا باالسبوع الماضي .1660لهذا االسبوع بنسبة ) المشتراة لغير العراقيينعدد االسهم  اعارتفـ  1

 %( قياسا باالسبوع الماضي 2256لهذا االسبوع بنسبة ) لمشتراة لغير العراقيينالقيمة االجمالية لالسهم ا عاارتف ـ 2

 ي .%( قياسا باالسبوع الماض99.99لهذا االسبوع بنسبة ) المباعة من غير العراقيينعدد االسهم  ضانخفاـ  3

%( قياسا باالسبوع 99.99لهذا االسبوع بنسبة) لمباعة من غير العراقيينالقيمة االجمالية لالسهم ا ضانخفاـ  4

 .الماضي

 

 

 

 :  احداث جوهرية :اوال 
 

انخفض سعر سهم الشركة مصرف البالد االسالمي لجلستين متاليتين بما يقارب الحد االدنى المسموح به  -

لعدم ورود اجابة الشركة على كتاب االستفسار المرسل من و،  7/8/2017و 2/8لتغير السعر لجلستي 

تم ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة الثالثاء السوق لالفصاح عن االحداث الجوهرية 

شركة على كتاب االستفسار المرسل من السوق عن االحداث الجوهرية ،  اللورود اجابة ، و 8/8/2017

حسب تعليمات هيئة االوراق  13/8/2017ق التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة سيتم اطال

المالية  وقد اوضحت الشركة في اجابتها بعدم وجود اي احداث جوهرية ادت الى انخفاض سعر سهم 

 الشركة فهي تداوالت طبيعية .
 

 :من هيئة االوراق المالية   اتاطالق التداول بقرار : ثانيا

 ءبعد ايفا 7/8/2107 ثنينفي جلسة االالمالي النور للتحويل الق التداول على اسهم الشركة تم اط -

 .2016لعام  السنويةالشركة بمتطلبات االفصاح المالي وتقديم البيانات المالية 

الشركة ء بعد ايفا 7/8/2107 ثنينفي جلسة اال الصناعيةالهالل تم اطالق التداول على اسهم الشركة  -

 .2017لعام  الفصلية للفصل االول بات االفصاح المالي وتقديم البيانات المالية بمتطل

 

  

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

 بيعا   شراء   بيعا   شراء   بيعا   شراء  
06/08/2017 48,800,000 ___ 24,704,000 ___ 12 ___ 

07/08/2017 20,599,074,721 ___ 20,601,325,995 ___ 14 ___ 

08/08/2017 15,350,000 ___ 22,777,500 ___ 7 ___ 

09/08/2017 14,696,651 100,000 33,991,714 100,000 23 1 

 1 56 100,000 20,682,799,209 100,000 20,677,921,372 المجموع الحالي

 118 257 1,115,316,850 877,876,996 1,756,814,309 1,174,768,584 المجموع الحالي

 99.15- 78.21- 99.99- 2,256.00 99.99- 1660.17 التغيير% 

  

 اخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية



 : اجتماعات الهيئة العامة للشركات المدرجة:  ثالثا
 

الساعة العاشرة  13/8/2017 حديوم االالنخبة للمقاوالت العامة  شركةللسيعقد اجتماع الهيئة العامة  -
، تم ايقاف التداول  2016، لمناقشة الحسابات الختامية لعام قاعة المركز الثقافي النفطيصباحا في 

 .  8/8/2017اعتبارا من جلسة الثالثاء 
 

الساعة  14/8/2017يوم االثنين  للشركة العراقية للسجاد والمفروشاتسيعقد اجتماع الهيئة العامة  -
و اقرارمقسوم  2016امالعاشرة صباحا في قاعة نقابة االقتصاديين  ، لمناقشة الحسابات الختامية لع

تم ايقاف التداول اعتبارا  ،( مليون دينار 500%( من راسال مال الشركة البالغ )30االرباح  بنسبة)
 . 9/8/2017من جلسة االربعاء  

 

الساعة   15/8/2017 ثالثاءيوم ال شركة العراقية النتاج البذورلل سيعقد اجتماع الهيئة العامة -
 ، لمناقشة الحسابات الختامية لعام ة المحاسبين والمدققين العراقيينقاعة نقابالعاشرة صباحا في 

 ( من راس مال الشركة186,28)% وتوزيع ارباح بنسبة مقسوم االرباح اقرار مناقشةو 2016
( مليار وفق المادة 250,11مليار دينار الى ) (500,7زيادة راس المال الشركة من )ومناقشة 

سيتم  ، وشراء عقار داخل مدينة بغداد الستخدامه كفرع تابع للشركة /ثانيآ( من قانون الشركات55)
 . 10/8/2017 خميسقاف التداول اعتبارا من جلسة الاي

 

الساعة العاشرة  16/8/2017يوم االربعاء  لشركة االمين للتامينسيعقد اجتماع الهيئة العامة  -
ومناقشة  2016 تامية لعامصباحا في قاعة اجتماعات مصرف بغداد  ، لمناقشة الحسابات الخ

 من %(10) ادة راس المال الشركة بنسبةومناقشة زي 2016مقسوم االرباح لسنة 
سيتم ايقاف  ، /ثانيآ(55( دينار وفق المادة )3،751،110،000) ( دينار الى 3،410،100،000)

 . 13/8/2017التداول اعتبارا من جلسة االحد  
 

التاسعة الساعة  21/8/2017 ثنينيوم اال لمنتجات الزراعيةلشركة اسيعقد اجتماع الهيئة العامة  -
صباحا في مقر الشركة الكائن في بغداد / حي القادسية / مقابل جامع ام الطبول  ، لمناقشة الحسابات 

( من الفائض المتحقق لعام 36،000،000واقرار مقسوم ارباح نقدية قدرها )  2016الختامية لعام
ب( من فقرات جدول االعمال لمحضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة -6رة )تغيير عبارة من الفق2016

وتكون عبارة شراء عقار بدال من شراء عقار تجاري او غير تجاري . سيتم ايقاف  21/6/2015في 
 . 16/8/2017التداول اعتبارا من جلسة االربعاء  

 

 : توزيع ارباح : رابعا       
 

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

 على ان يكون تسليم االرباح للمساهم نفسه حصرا  . 1/10/2017%( اعتبارا من تاريخ 2)
 

الدوائية مساهميها الى مراجعة مقر الشركة الستالم ارباحهم لسنة لصناعات لالمنصور  شركةالدعت  -
( صباحا ولغاية 9من الساعة ) 13/5/2017%( اعتبارا من يوم السبت الموافق 4.7بنسبة ) 2015

 ( ظهرا علما بان يوم الخميس هو عطلة للشركة .1)
 

جعة مقر مقر الشركة الستالم ارباحهم الستثمارات السياحية مساهميها الى مراالوطنية ل شركةالدعت  -
 والسنوات  السابقة مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية .  2015النقدية لسنة 

 

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

 



  2015لسنة  النقديةالستالم ارباحهم  مقر الشركةمساهميها الى مراجعة  فندق بغداد شركةالدعت     -
 .24/7/2017 ثنيناعتبارا من يوم اال

 
مساهميها الى مراجعة مقر الشركة في المحافظات )السليمانية ، البصرة ، كربالء  اسياسيل دعت الشركة -

ظهرا  وفي محافظة بغداد  3ظهر الى  2ظهرا  ومن  1 صباحا الى 9، اربيل ،  دهوك ( من الساعة 
%( من راس المال الشركة  اعتبارا من يوم 25ظهرا الستالم ارباحهم النقدية بنسبة ) 2لغاية الساعة 

لتقديم طلب استالم صكوك االرباح مستصحبين معهم المستمسكات الرسمية ،  1/8/2017الثالثاء 
 ركات الوساطة بعد تخويل من المساهم لشركة الوساطة .وبامكان استالم االرباح عن طريق ش

 
 

 : االكتتابات : خامسا
 

( يوم على االسهم المطروحة البالغة 60تم تمديد مدة االكتتاب لشركة االمين لالستثمار المالي  لمدة ) -
ئة ( مليون سهم  في مصرف ايالف االسالمي بفرعيه الرئيسي والكسرة ، وذلك تنفيذا لقرار الهي500)

( مليار 1.500( مليار دينار الى )1زيادة  رأسمال الشركة من ) 17/1/2017العامة المنعقدة بتاريخ 
 .11/6/2017/اوال( من قانون الشركات وذلك اعتبارا  من 55وفق المادة )

شركة المعمورة لالستثمارات العقارية على االسهم المطروحة ل23/7/2017اعتبارا  من االكتتاب  بدء -
( مليار سهم  في مصرف البالد االسالمي / الفرع الرئيسي  ومصرف الشرق االوسط / 2،880ة )البالغ

 30/4/2017وذلك تنفيذا لقرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ  ا  ،( يوم30لمدة )، والفرع الرئيسي 
ال وثانيا( /او55( مليار وفق المادة )22،780( مليار دينار الى )19،200زيادة رأسمال الشركة من )

 من قانون الشركات.


