
 

 

 

Iraq Stock Exchange                                      سوق العراق لالوراق المالية
 
 

 

 مؤشرات التداول في سوق العراق لالوراق المالية

 تداول في السوقات للجلس خمس 11/4/2019ي نظم سوق العراق لالوراق المالية خالل االسبوع المنتهي ف  

 . (10-12لزمن االعتيادي من الساعة )افي  السوق الثانيوالنظامي 

( شركة مدرجة في السوق 58منها )، ( شركة مساهمة 103عدد الشركات المدرجة في السوق ) يبلغ      

   . ( شركة مدرجة في السوق الثاني45النظامي و)

 : والشركات المدرجة حسب القطاعات هي       

  
السوق  في اتشرك (6و) النظاميشركة في السوق  (37)خالل جلسات هذا االسبوع اسهم  اولتدت -

  .الثاني

( شركة مساهمة فيما انخفضت 12( شركة المتداولة خالل االسبوع ارتفعت اسعار اسهم )43من اصل ) -

 ( شركة على نفس اسعارها السابقة .20افظت )( شركة وح11اسعار )

 شركة .( 33لم تتداول خالل جلسات هذا االسبوع اسهم ) -

 شركة وكاالتي : (27) لغ عدد الشركات المتوقفة عن التداولب -

( شركة مساهمة متوقفة عن التداول بقرارات من هيئة االوراق المالية لعدم التزامهم بتعليمات 18) -1

، مصرف  مصرف القابضهي : ) الشركاتيم البيانات المالية الفصلية والسنوية واالفصاح المالي وتقد

، الصناعات االلكترونية ،  صناعة وتجارة الكارتون ، مصرف االتحاد العراقي،  ، فنادق عشتار الشمال

منتجات ، العراقية لنقل ال ، الشركة العراقية النتاج البذورالصناعات الخفيفة ، صناعات االصباغ الحديثة 

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

، العراقية لتصنيع  صناعة االثاث المنزلي ، الخازر النتاج المواد االنشائية ، الفلوجة النتاج المواد االنشائية

 .(وتسويق التمور

البالد  وقفة عن التداول )مصرف دار السالم ، مصرف دجلة والفرات ، مصرف( شركات مصرفية مت3) -2

 .تحت وصاية البنك المركزي العراقي( بعد وضع المصارف االسالمي

 . شركة  ( شركة متوقفة بعد قرار هيئاتها العامة تغيير نشاطها من تحويل مالي الى مصرفي اسالمي2) -3

شركة الطيف للتحويل ( وراق لالستثمار والتمويل االسالميمصرف امين الع)الى  مؤتة للتحويل المالي

استحصال الرخصة النهائية لممارسة لحين و .( )مصرف الطيف االسالمي لالستثمار والتمويل المالي الى

ب ادراج اسهم الشركة المصرفية حساستكمال اجراءات العمل المصرفي من البنك المركزي العراقي يتبعها 

 . اق الماليةتعليمات هيئة االور

 تأمين مالي تحويل استثمارمالي الخدمات السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارف

38 2 21 6 10 9 6 6 5 

 

 2019  (نيسان 11 - 7) ةالمالية للفتر التقرير االسبوعي الداء سوق العراق لالوراق
 

 

 
 



كة للمساهمين تزال شركة مصرف االقتصاد متوقفة لعدم االفصاح بصورة كاملة عن معلومات الشروال  -4

 . ولحين تقديم بيانات

مع شركة الحارث العربية شركتي )النور للتحويل المالي بعد قرار الهيئة العامة دمج شركة متوقفة  -5

 . (للتحويل المالي

مين "تعليق بعد صدور قرار ديوان التأ( مين)الخليج للتأمين ، االهلية للتأ تيشركإيقاف التداول على أسهم  -6

 . سباب التعليقاالجازة" ولحين زوال أ

 

  .ترليون سهم (12.118عدد االسهم المدرجة في السوق ) يبلغ

 ترليون سهم                                                                                                                                                                                    

 

 وقتبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في الس:  Market Capitalizationالسوقية القيمة   
 .ترليون دينار ((11.294

 ترليون دينار                                                                                                                          
    

 

 .سهم ارملي (6.171) االسهم المتداولة لهذا االسبوع بلغ عدد

 .دينار ارملي (4.954) االسهم المتداولة لهذا االسبوع لغت قيمةب

 .( صفقة1117)االسبوع بلغ عدد الصفقات المنفذة لهذا 

 ( نقطة.452.97)في أخر جلسة من االسبوع بـ   ISX 60ل مؤشر السوق اقف
 

 هذا االسبوع نالحظ االتي :ل التداول ومن تحليل بيانات      
 

 .باالسبوع الماضي %( قياسا12.5) بنسبةعدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع  إرتفاع ـ 1

 باالسبوع الماضي. %( قياسا34.8بنسبة )لالسهم المتداولة لهذا االسبوع القيمة االجمالية  إرتفعت ـ 2

 اغالقه لالسبوع الماضي عندما اغلق على عن%( 0.5بنسبة ) ISX60 مؤشر السوق أرتفاع ـ 3

 .( نقطة450.58)
 

 11/4/9201 - 7/4 منلعراق لالوراق المالية للفترة مؤشرات التداول في سوق ا (1رقم ) جدول
 

 الصفقات القيمة المتداولة عدداالسهم المتداولة الجلسات
مؤشر 
 السوق

عدد الشركات 
 المتداولة

07/04/2019 897,337,550 632,806,340 166 448.55 24 

08/04/2019 1,221,362,844 987,283,313 253 452.36 33 

09/04/2019 1,434,539,854 1,202,016,536 289 451.69 28 

10/04/2019 1,282,484,073 1,046,578,203 127 452.20 29 

11/04/2019 1,334,980,445 1,085,652,009 282 452.97 28 

 43 452.97 1117 4,954,336,401 6,170,704,766 المجموع الحالي

 39 450.58 983 3,676,186,217 5,483,159,147 المجموع السابق

 10.3 0.5 13.6 34.8 12.5 التغيير% 

 تأمين تحويل مالي استثمارمالي الخدمات السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارف

9.258 2.140 0.308 0.021 0.032 0.055 0.014 0.270 0.020 

 تأمين تحويل مالي استثمارمالي الخدمات السياحة عةالزرا الصناعة االتصاالت المصارف

5.438 4.372 0.644 0.076 0.335 0.085 0.007 0.329 0.009 



 
 :مستثمرين غير العراقيين في سوق العراق لالوراق الماليةتداول المؤشرات 

 

 بقيمة بلغتسهم  ونملي (259غيرالعراقيين لهذا االسبوع )المستثمرين لغ عدد االسهم المشتراة من ب -1

 .شركة ( 14على اسهم ) ةصفق (73) دينار من خالل تنفيذمليون  (208)

بلغت  سهم بقيمة مليون( 160)العراقيين لهذا االسبوع  رين غيرـ بلغ عدد االسهم المباعة من المستثم 2

 . شركات( 7)على اسهم  صفقة (75) دينار من خالل تنفيذ مليون (216)
 

 11/4/9201 - 7/4 تداول غير العراقيين للفترة منال( مؤشرات 2جدول رقم )
 

 

 

 

 
 

 الجلسات   
السهم المتداولة من غير ا 

 العراقيين
 نقيمة تداوالت غير العراقيي  

  صفقات غير 
 العراقيين

 بيعا   شراء   بيعا   شراء   بيعا   شراء  
07/04/2019 55,980,736 78,955,000 13,157,881 33,496,000 5 16 

08/04/2019 142,221,264 16,870,063 44,921,045 41,298,680 39 18 

09/04/2019 21,698,039 29,100,000 58,374,784 65,602,000 8 16 

10/04/2019 31,399,488 30,000,000 88,117,995 64,550,000 13 13 

11/04/2019 7,812,500 5,150,966 3,342,750 11,280,601 8 12 

 75 73 216,227,281 207,914,455 160,076,029 259,112,027 المجموع الحالي

 128 85 165,663,552 161,194,520 220,233,916 604,877,031 المجموع السابق

 41.4- 14.1- 30.5 29.0 27.3- 57.2- التغيير%



 

 

 اسم الشركة

سعر 
االغالق 

Closing 
Price 

سعر 
االغالق 
السابق 

Closing 
Price 

التغير )%( 
Change 

           )%( 

القيمة المتداولة        
Traded Value 

Company Name 

 Babylon Bank 7,969,000 16.67 0.120 0.140 مصرف بابل 1
 Ashur  Bank 1,000,000 5.26 0.190 0.200 مصرف اشور 2
 Al-Mosul 17,852,600 5.24 13.160 13.850 الموصل لمدن االلعاب 3
 Baghdad Soft 206,714,816 4.27 2.810 2.930 بغداد للمشروبات الغازية 4
 Mansour Hotel 3,582,000 4.00 12.500 13.000 ق المنصورفناد 5

 

 اسم الشركة

سعر 
االغالق 

Closing 
Price 

سعر 
االغالق 
السابق 

Closing 
Price 

التغير )%( 
Change 

           )%( 

القيمة المتداولة        
Traded Value 

Company 
Name 

  AL- Batek 15,000 16.67- 0.600 0.500 الباتك لالستثمارات المالية  1
 Bank of Baghdad 55,490,000 4.00- 0.250 0.240 مصرف بغداد 2
 Modern Sewing 16,197,350 3.41- 4.980 4.810 الخياطة الحديثة 3
  AL-Nukhba for 25,361 3.23- 0.310 0.300 النخبة للمقاوالت العامة 4
  Metallic Industries 15,974,676 3.17- 1.890 1.830 المعدنية والدراجات 5

 

 اسم الشركة

سعر االغالق           
Closing Price 

عدد االسهم المتداولة    
Traded Volume 

Company Name  االسبوع
الحالي 
This 

Weekly 

االسبوع 
السابق 
Last 

Weekly 

  National Islamic Bank 3,641,237,987 0.650 0.630 المصرف الوطني االسالمي 1

  Kurdistan International 1,604,500,000 1.040 1.040 مصرف كوردستان 2

 Bank of Baghdad 222,160,000 0.250 0.240 مصرف بغداد 3

  Al -HiLal Industries 135,441,366 0.400 0.390 الهالل الصناعية 4

  Commercial Bank of Iraq 93,959,476 0.390 0.380 المصرف التجاري 5
 

 اسم الشركة

سعر االغالق           
Closing Price 

القيمة المتداولة        
Traded Value 

Company name  االسبوع
الحالي 
This 

Weekly 

االسبوع 
السابق 
Last 

Weekly 

  National Islamic Bank 2,309,279,932 0.650 0.630 المصرف الوطني االسالمي 1

  Kurdistan International 1,668,680,000 1.040 1.040 مصرف كوردستان 2

 Baghdad Soft Drinks 206,714,816 2.810 2.930 بغداد للمشروبات الغازية 3

 Babylon Hotel 162,507,008 57.400 56.500 فندق بابل 4

  Al-Khatem 109,622,700 2.700 2.700 الخاتم لالتصاالت 5
 



 

 

 

 

 

 : هريةاالحداث الجو: أوال   

،  8/4/2019و  7/4بكامل حدود نسبة التغير لجلستي  مصرف بابلارتفع سعر سهم شركة  -
 . أحداث جوهرية بعدم وجودقدمت الشركة إفصاح 

 

 اجتماعات الهيئة العامة للشركات المدرجة :: ثانيا  

 

عة السا 15/4/2019 االثنينيوم  آسياسيل لالتصاالتسيعقد إجتماع الهيئة العامة لشركة  -

فندق كراند ميلينيوم في محافطة السليمانية ، لمناقشة الحسابات الختامية لعام العاشرة صباحا  في 

( 9أصليين و ) ( اعضاء2)تكميلية النتخاب  انتخابمقسوم االرباح ،  ر، مناقشة واقرا 2018

 . 10/4/2019 االربعاءتم إيقاف التداول إعتبارا  من جلسة ،  أعضاء إحتياط
 

الساعة  21/4/2019 االحديوم  مصرف البالد االسالميجتماع الهيئة العامة لشركة سيعقد إ -

، لتغيير إسم الشركة من مصرف البالد االسالمي لمصرف العطاء العاشرة صباحا  في مقر الشركة ، 

المصرف تحت وصاية البنك المركزي العراقي ومتوقف بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم تقديم 

 . 2017السنوي لعام  االفصاح
 

الساعة  22/4/2019 االثنينيوم مصرف االقليم التجاري سيعقد إجتماع الهيئة العامة لشركة  -

للسنوات  مقسوم االرباح رمناقشة واقرال، مقر الشركة/أربيل/شارع كوالن العاشرة صباحا  في 

ل إعتبارا  من جلسة إحتياط ، سيتم إيقاف التداوومثلهم ( اعضاء أصليين 4، انتخاب ) السابقة

 . 17/4/2019االربعاء 

 
 : توزيع ارباح : ثالثا  

 

الستالم  لمراجعة مقر الشركة العراقية النتاج وتسويق المنتجات الزراعية مساهميهادعت الشركة  -

مع جلب شهادات  24/3/2019حد إعتبارا  من يوم اال 2017%( لعام 40البالغة )ارباحهم النقدية 

 المستمسكات الثبوتية .االسهم الدائمية و
 

في بناية  2017النقدية لسنة  الستالم ارباحهم مساهميهامصرف التجاري الدعت شركة  -

 . 3/3/2019إعتبارا  من يوم االحد مصرف الكائن في شارع السعدون ال
 

الى مراجعة الشركة الستالم مساهميها اللقاحات واالدوية البيطرية  إلنتاجالكندي دعت شركة  -

 . مع جلب المستمسكات الثبوتية 2017لسنة  النقديةارباحهم 
 

 2018لسنة  النقدية الستالم ارباحهم مساهميهاالشرق االوسط لتسويق االسماك دعت شركة  -

مع جلب مراجعة قسم المساهمين في الشركة  3/3/2019إعتبارا  من يوم االحد  %(20بنسبة )

 . المستمسكات الثبوتية
 

  

 اخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية 



 الى مراجعة الشركة الستالم ارباحهم النقديةمساهميها  اج الزراعياالهلية لالنتشركة الدعت  -

ظهرا (  1صباحا  الى  9من الساعة ) مع جلب المستمسكات الثبوتية %(2.55بنسبة ) 2018لسنة 

 لاليام )االحد ، الثالثاء ، الخميس( .
 

 باحهم النقديةالى مراجعة الشركة الستالم اردعت شركة المنصور للصناعات الدوائية مساهميها  -

 1صباحا  الى  9من الساعة ) 11/2/2019إعتبارا  من يوم االثنين  %(6بنسبة ) 2017لسنة 

 .مع جلب المستمسكات الثبوتية  ظهرا ( من االحد إلى االربعاء
 

رباحهم صكوك االالى مراجعة الشركة الستالم مساهميها  مصرف الخليج التجاريدعت شركة  -

مع جلب  ظهرا ( 1صباحا  الى  10من الساعة ) 6/2/2019 االربعاءوم إعتبارا  من ي 2017لسنة 

 المستمسكات الثبوتية .
 

الى مراجعة الشركة الستالم ارباحهم عت الشركة الوطنية لالستثمارات السياحية مساهميها د -

 2017مع جلب المستمسكات الثبوتية الستالم االرباح سنة  %(7بنسبة ) 2017لسنة  النقدية

 . ت السابقة لمن لم يراجع الستالمهاوالسنوا
 

 2001ولغاية  1997شركة فندق بابل  مساهميها الكرام الستالم ارباحهم للسنوات من دعت  -

 . وكذلك الذين لم يستلموا شهادة االسهم الخاصة بهم 2016وارباح سنة 

 


