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 مؤشرات التداول في سوق العراق لالوراق المالية          

 تداول في السوقات جلس خمس 28/11/2019ي نظم سوق العراق لالوراق المالية خالل االسبوع المنتهي ف      

 .(10-12الزمن االعتيادي من الساعة )في  السوق الثانيوالنظامي 

( شركة مدرجة في السوق النظامي 58منها )، ( شركة مساهمة 102عدد الشركات المدرجة في السوق ) يبلغ      

   ( شركة مدرجة في السوق الثاني.44و)

 : والشركات المدرجة حسب القطاعات هي       

  

 السوق الثاني  في اتشرك (11و) النظاميشركة في السوق  (35)خالل جلسات هذا االسبوع اسهم  اولتدت -

 .شركة( 28لم تتداول خالل جلسات هذا االسبوع اسهم ) -

( شركة مساهمة فيما انخفضت اسعار 13اسهم )( شركة المتداولة خالل االسبوع ارتفعت اسعار 46من اصل ) -

 ( شركة على نفس اسعارها السابقة.24( شركات وحافظت )9)

 شركة وكاالتي : (28) لغ عدد الشركات المتوقفة عن التداولب -

( شركة مساهمة متوقفة عن التداول بقرارات من هيئة االوراق المالية لعدم التزامهم بتعليمات 23) -1

 مصرف،  مصرف الشمالهي : ) الشركاتديم البيانات المالية الفصلية والسنوية واالفصاح المالي وتق

، العراقية فندق آشور ، فنادق عشتار ، فندق السدير ، فنادق المنصور ، بل مصرف با،  االتحاد العراقي

عات ، الصنا صناعة وتجارة الكارتون، لالعمال الهندسية ، الهالل الصناعية ، العراقية للنقل البري 

الفلوجة النتاج ،  المواد االنشائية الحديثة االلكترونية ، الصناعات الخفيفة ، صناعات االصباغ الحديثة ،

، الحديثة  البادية للنقل العام  ، الخير لالستثمار المالي العراقية لنقل المنتجات النفطية ، ، المواد االنشائية

الباتك لالستثمار  العراقية النتاج البذور ، ق االسماك ،الشرق االوسط النتاج وتسوي ،لالنتاج الحيواني 

 .(المالي

 ين( بعد وضع المصرفة والفراتمصرفية متوقفة عن التداول )مصرف دار السالم ، مصرف دجل شركتين -2

 .تحت وصاية البنك المركزي العراقي

حويل مالي الى مصرف متوقفة بعد قرار هيئتها العامة لتغيير نشاطها من ت مؤتة للتحويل الماليشركة  -3

استحصال الرخصة النهائية لحين و . (مين العراق لالستثمار والتمويل االسالميأمصرف )الى  اسالمي

سهم الشركة أدراج إجراءات إستكمال إالعراقي يتبعها  العمل المصرفي من البنك المركزي لممارسة

 .ب تعليمات هيئة االوراق الماليةالمصرفية حس

 تأمين مالي تحويل استثمارمالي الخدمات السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارف

39 2 21 6 10 9 6 4 5 

 

 2019  (الثانيتشرين  28 – 24) ةالمالية للفتر التقرير االسبوعي الداء سوق العراق لالوراق

 

 

 
 



الغاء ترخيص المتضمن إستناداً لقرار البنك المركزي العراقي متوقفة بية للتحويل المالي النبال العرشركة  -4

ولحين إنتهاء إجراءات البنك المركزي وبمساهمين جدد  Aالشركة وتحويل نشاطها إلى شركة صرافة فئة 

 العراقي ودائرة تسجيل الشركات.

كة للمساهمين ولحين تقديم ن معلومات الشرشركة مصرف االقتصاد متوقفة لعدم االفصاح بصورة كاملة ع -5

 .حسابات كاملة وواضحة حسب المعايير المحاسبية
 

  .ترليون سهم (12.130عدد االسهم المدرجة في السوق ) يبلغ

 ترليون سهم                                                                                                                                                                                    

 

 ((11.350 وقالقيمة السوقية للشركات المدرجة في الس تبلغ:  Market Capitalizationالسوقية القيمة   
 .ترليون دينار

 ترليون دينار                                                                                                                          
     

 

 .سهم ارملي (5.203) االسهم المتداولة لهذا االسبوع بلغ عدد

 .دينار مليار (4.116) االسهم المتداولة لهذا االسبوع لغت قيمةب

 .( صفقة1639)بلغ عدد الصفقات المنفذة لهذا االسبوع 

 ( نقطة.485.80)في أخر جلسة من االسبوع بـ   ISX 60مؤشر السوق  لاقف

 هذا االسبوع نالحظ االتي :ل التداول ومن تحليل بيانات      
 

 .باالسبوع الماضي %( قياسا18.8) بنسبةعدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع  إنخفاض ـ 1

 باالسبوع الماضي. %( قياسا59.9بنسبة )بوع القيمة االجمالية لالسهم المتداولة لهذا االس إنخفضت ـ 2

( 482.74) اغالقه لالسبوع الماضي عندما اغلق على عن%( 0.6بنسبة ) ISX60 مؤشر السوق إرتفع ـ 3

 .نقطة
 

 28/11/9201 - 24 منلعراق لالوراق المالية للفترة مؤشرات التداول في سوق ا (1رقم ) جدول
 

 الصفقات المتداولة القيمة عدداالسهم المتداولة الجلسات
عدد الشركات  مؤشر السوق

 المتداولة

24/11/2019 842,868,326 837,777,141 356 483.69 26 

25/11/2019 1,667,368,294 1,035,940,063 398 483.41 31 

26/11/2019 836,083,101 750,114,042 287 483.19 32 

27/11/2019 1,101,791,169 780,094,785 287 486.47 33 

28/11/2019 755,268,569 712,878,147 311 485.80 35 

 46 485.80 1639 4,116,804,178 5,203,379,459 المجموع الحالي

 46 482.74 1684 10,269,975,888 6,410,907,361 المجموع السابق

 0.0 0.6 2.7- 59.9- 18.8- التغيير% 

 
 

 تأمين تحويل مالي استثمارمالي الخدمات السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارف

9.358 2.140 0.308 0.021 0.032 0.055 0.014 0.180 0.022 

 تأمين تحويل مالي مالياستثمار الخدمات السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارف

5.510 4.331 0.754 0.092 0.365 0.099 0.006 0.180 0.012 



 :لعراق لالوراق الماليةتداول المستثمرين غير العراقيين في سوق امؤشرات 
 

 بقيمة بلغتسهم  مليون (254العراقيين لهذا االسبوع ) غيرالمستثمرين لغ عدد االسهم المشتراة من ب -1

 .شركات( 10سهم )على أ ةصفق (127) دينار من خالل تنفيذ مليون (181)

 (130)بلغت  سهم بقيمة مليون (103)رين غير العراقيين لهذا االسبوع ـ بلغ عدد االسهم المباعة من المستثم 2

 .شركة( 11)سهم على أ قةصف (86) دينار من خالل تنفيذ مليون
 

 28/11/9201 - 24 تداول غير العراقيين للفترة منال( مؤشرات 2جدول رقم )
 

 

 
 

 

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

 العراقيين

 بيعاً  شراءً  بيعاً  شراءً  بيعاً  شراءً 
24/11/2019 95,000,000 30,773,000 17,550,000 33,960,650 12 17 

25/11/2019 98,000,000 21,277,144 45,050,000 19,060,915 12 18 

26/11/2019 23,528,964 21,872,541 24,402,089 27,949,777 10 13 

27/11/2019 20,138,031 23,447,934 50,918,651 33,752,650 51 22 

28/11/2019 17,536,929 6,212,360 43,569,845 15,449,482 42 16 

 86 127 130,173,474 181,490,585 103,582,979 254,203,924 المجموع الحالي

 209 119 6,092,339,466 82,428,615 1,550,726,372 86,180,668 المجموع السابق

 58.9- 6.7 97.9- 120.2 93.3- 195.0 التغيير%



 2019/11/28 - 2019/11/24الشركات الخمس االكثر ارتفاعا في اسعارها للفترة  

 اسم الشركة

سعر 
االغالق 

Closing 
Price 

سعر 
االغالق 
السابق 

Closing 
Price 

التغير )%( 
Change 

           )%( 

القيمة المتداولة        
Traded Value 

Company Name 

 Al Attaa Islamic Bank 14,680,314 50.00 0.100 0.150 مصرف العطاء االسالمي 1
 Modern Sewing 70,874,039 11.11 5.850 6.500 الخياطة الحديثة 2
 National Bank of Iraq 24,548,603 5.26 0.570 0.600 المصرف االهلي العراقي 3
 Commercial Bank 174,705,713 4.55 0.440 0.460 المصرف التجاري 4
 Al-Mosul for funfairs 110,744,820 4.52 15.500 16.200 الموصل لمدن االلعاب 5

 2019/11/28 - 2019/11/24الشركات الخمس االكثر أنخفاضا في اسعارها  للفترة  

 اسم الشركة

سعر 
االغالق 

Closing 
Price 

سعر 
االغالق 
السابق 

Closing 
Price 

التغير )%( 
Change 

           )%( 

القيمة المتداولة        
Traded Value 

Company Name 

  modern chemical 7,862,500 88.89- 90.000 10.000 الصنائع الكيمياوية العصرية 1
  Ready Made Clothes 24,253,160 4.05- 11.100 10.650 انتاج االلبسة الجاهزة 2
  National Islamic Bank 11,009,750 3.23- 0.930 0.900 المصرف الوطني االسالمي 3
 Iraq Baghdad 21,089,547 2.38- 21.000 20.500 بغداد العراق للنقل العام 4
 Ahlia Insurance 21,761,406 2.17- 0.460 0.450 االهلية للتأمين 5

 2019/11/28 - 2019/11/24االولى من حيث عدد االسهم المتداولة للفترة الشركات الخمس 

 اسم الشركة

سعر االغالق           
Closing Price 

عدد االسهم المتداولة    
Traded Volume 

Company Name  االسبوع
الحالي 
This 

Weekly 

االسبوع 
السابق 
Last 

Weekly 

 International Islamic Bank 2,495,000,000 1.000 1.000 المصرف الدولي االسالمي 1

 Bank of Baghdad 750,601,000 0.300 0.300 مصرف بغداد 2

  Commercial Bank of Iraq 389,978,294 0.440 0.460 المصرف التجاري 3

  Iraqi Middle East Investment 269,804,275 0.100 0.100 مصرف الشرق االوسط 4

 united Bank For Invistment 223,116,804 0.060 0.060 دالمصرف المتح 5

 2019/11/28 - 2019/11/24الشركات الخمس االكثر تداوال من حيث القيمة المتداولة للفترة  

 اسم الشركة

سعر االغالق           
Closing Price 

القيمة المتداولة        
Traded Value 

Company name  االسبوع
الحالي 
This 

Weekly 

االسبوع 
السابق 
Last 

Weekly 

 International Islamic Bank 2,495,000,000 1.000 1.000 المصرف الدولي االسالمي 1

  National Chemical &Plastic 270,024,175 1.330 1.330 الصناعات الكيمياوية  2

 Bank of Baghdad 225,285,300 0.300 0.300 مصرف بغداد 3

  Commercial Bank of Iraq 174,705,713 0.440 0.460 التجاريالمصرف  4

 Al-Mosul for funfairs 110,744,820 15.500 16.200 الموصل لمدن االلعاب 5



 

 

 

 

 : بقرار من هيئة االوراق الماليةالتداول على أسهم الشركات المساهمة المدرجة  إيقافأوالً : 
 

إيقاف التداول على تم  10/11/2019في  10/2204مالية بكتابها المرقم قرار هيئة االوراق الإستناداً إلى  -

وإستمرار االيقاف على أسهم شركة الشرق االوسط النتاج الشركة العراقية النتاج البذور التداول  أسهم

 . 31/3/2019لعدم تقديم االفصاح السنوي والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في  وتسويق االسماك
 

 : الشركات المساهمة بعد إجتماع الهيئة العامةإطالق التداول على أسهم : ثانياً 
 

 25/11/2019 االثنينفي جلسة  مصرف كوردستان الدولي االسالميشركة تم اطالق التداول على أسهم  -

،  2018المصادقة على الحسابات الختامية لعام  23/11/2019بعد إجتماع الهيئة العامة المنعقدة في 

 .أعضاء إحتياط (6االرباح إلى السنة القادمة ، إجراء إنتخابات تكميلية النتخاب عضوين أصليين و )تدوير 
 

 االربعاءفي جلسة  الكندي النتاج اللقاحات واالدوية البيطريةشركة تم اطالق التداول على أسهم  -

على الحسابات الختامية المصادقة  25/11/2019بعد إجتماع الهيئة العامة المنعقدة في  27/11/2019

 العجز المتراكم . % من10إطفاء ،  2018لعام 

 : االحداث الجوهرية:  ثالثاً 

نرجو توضيح مبررات  28/11/2019و  27/11إرتفع سعر سهم شركة المصرف العطاء  لجلستي  -

 ارتفاع السهم بعد رفع الوصاية من قبل البنك المركزي .

 : تثمار والتمويللالس مصرف العطاء االسالمي:  رابعاً 

تم رفع الوصاية عن  18/11/2019في  9/3/26048المرقم العراقي إستناداً إلى كتاب البنك المركزي  -

 النتهاء المدة القانونية . مصرف العطاء االسالمي )مصرف البالد االسالمي/سابقاً(
 

 إجتماعات الهيئات العامة للشركات ::  اً خامس
 

الساعة  3/12/2019 الثالثاءيوم  شركة بين النهرين لالستثمارات الماليةلسيعقد إجتماع الهيئة العامة  -
. تم مناقشة العجز المتراكم ،  2018لعام ، لمناقشة الحسابات الختامية  مقر الشركةالعاشرة صباحاً في 

 . 28/11/2019 الخميسإيقاف التداول إعتباراً من جلسة 
 

الساعة العاشرة صباحاً في  4/12/2019 االربعاءيوم  ارلشركة فندق عشتسيعقد إجتماع الهيئة العامة  -
مناقشة مقسوم االرباح ، إنتخاب ،  2017لعام ، لمناقشة الحسابات الختامية  قاعة الوركاء/فندق عشتار

الشركة متوقفة عن التداول بقرار من هيئة االوراق المالية من . ( أعضاء أصليين ومثلهم إحتياط 5)
 . 2018تقديم البيانات المالية السنوية لعام  لعدم 20/8/2019تاريخ 

 

الساعة العاشرة  5/12/2019 الخميسيوم  لشركة مصرف الطيف االسالميسيعقد إجتماع الهيئة العامة  -
 18/2/2018لغاية  1/1/2018للفتر من لعام ، لمناقشة الحسابات الختامية  مقر الشركةصباحاً في 

)شركة مصرفية( ، توزيع أرباح  31/12/2019لغاية  19/2/2018)شركة تحويل مالي( والفتر من 
( مليار دينار وفقاً الحكام المادة 150( مليار دينار إلى )100زيادة رأس مال الشركة من )،  نقدية

 . 2/12/2019 االثنينتم إيقاف التداول إعتباراً من جلسة سي. /أوالً( من قانون الشركات 55)
 

  

 خبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق الماليةأ 



 
 
 
 
 

الساعة العاشرة  8/12/2019 االحديوم  إنتاج االلبسة الجاهزةلشركة امة سيعقد إجتماع الهيئة الع -
معالجة مناقشة ،  2018لعام ، لمناقشة الحسابات الختامية  نقابة المحاسبين/المنصورصباحاً في 

 . 3/12/2019 الثالثاءتم إيقاف التداول إعتباراً من جلسة سي.  الخسائر
 

الساعة العاشرة  15/12/2019 االحديوم  بغداد العراق للنقل العاملشركة سيعقد إجتماع الهيئة العامة  -
تم إيقاف سي.  مقسوم االرباحمناقشة ،  2018لعام ، لمناقشة الحسابات الختامية  مقر الشركةصباحاً في 

 . 9/12/2019 االثنينالتداول إعتباراً من جلسة 
 

الساعة  17/12/2019 الثالثاءيوم  ائيةالمنصور للصناعات الدولشركة سيعقد إجتماع الهيئة العامة  -
،  2018لعام ، لمناقشة الحسابات الختامية  قاعة ذوي المهن الطبية/نقابة الصيادلةالعاشرة صباحاً في 

 الخميستم إيقاف التداول إعتباراً من جلسة سي.  ( أعضاء أصليين ومثلهم إحتياط7إنتخاب )
12/12/2019 . 

 

 : رباحتوزيع اال : سادساً 
 

االرباح أرباحهم عت الشركة الوطنية لالستثمارات السياحية مساهميها إلى مراجعة الشركة الستالم د -
%( في مقر الشركة مع إحضار 18بنسبة ) 10/11/2019إعتباراً من يوم االحد  2018للسنة المالية 

 المستمسكات الرسمية او بموجب وكالة مصدقة .
 

 2018االرباح للسنة المالية أرباحهم جعة الشركة الستالم دعت شركة فندق بغداد مساهميها إلى مرا -
من الساعة العاشرة إلى الساعة %( في مقر الشركة 50بنسبة ) 20/10/2019إعتباراً من يوم االحد 

 ، مع إحضار المستمسكات الرسمية او بموجب وكالة مصدقة .الثانية عشر ظهراً 
 

االرباح للسنة أرباحهم هميها إلى مراجعة الشركة الستالم دعت شركة المعمورة لالستثمارات العقارية مسا -
لغاية الساعة الواحدة  %( في مقر الشركة5بنسبة ) 1/10/2019إعتباراً من يوم االحد  2018المالية 

 . بموجب وكالة مصدقةاو  الرسميةالمستمسكات  ، مع إحضارطيلة أيام االسبوع عدا الخميس  ظهراً 
 

االرباح للسنة المالية أرباحهم مساهميها إلى مراجعة الشركة الستالم  شركة مصرف االئتماندعت 
خالل أوقات الدوام الرسمي %( في مقر الشركة 2بنسبة ) 11/9/2019إعتباراً من يوم االحد  2018

إلى المساهمين شخصياً مع جلب المستمسكات الثبوتية او عن طريق الوكالة علماً أن االرباح تسلم 
 . االصولية

 

 االرباح للسنةأرباحهم ت الشركة العراقية للسجاد والمفروشات مساهميها إلى مراجعة الشركة الستالم دع -
من الساعة الثامنة %( في مقر الشركة 60بنسبة ) 8/9/2019إعتباراً من يوم االحد  2018المالية 

 . صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً عدا يوم الخميس
 

المالية  للسنةة النتاج البذور مساهميها إلى مراجعة الشركة الستالم أرباحهم االرباح دعت الشركة العراقي -
وسيكون تسليم في مقر الشركة إضافة إلى أرباح السنوات السابقة  (%20بنسبة ) 2017/2018

 .االرباح الصحاب االسهم أو بموجب وكالة تخويل صاحبها استالم االرباح ولن تقبل كتب مكاتب الوساطة 

  

 خبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق الماليةأ 


