
 

 

 

Iraq Stock Exchange                                      سوق العراق لالوراق المالية
 
 

 

 العالنها عطلة رسمية  . 2019تموز  14مالحظة : لن تنظم جلسة التداول ليوم االحد المصادف 

 مؤشرات التداول في سوق العراق لالوراق المالية       

تداول في ات للجلس خمس 11/7/2019ي المالية خالل االسبوع المنتهي ف نظم سوق العراق لالوراق      

 . (10-12الزمن االعتيادي من الساعة )في  السوق الثانيثالث جلسات في والنظامي  السوق

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

   . رجة في السوق الثاني( شركة مد45النظامي و)

 : والشركات المدرجة حسب القطاعات هي       

  

السوق  في اتشرك (4و) النظاميشركة في السوق  (33)خالل جلسات هذا االسبوع اسهم  اولتدت -

 ني .الثا

 شركة .( 41لم تتداول خالل جلسات هذا االسبوع اسهم ) -

 : شركة وكاالتي (25) لغ عدد الشركات المتوقفة عن التداولب -

من هيئة االوراق المالية لعدم التزامهم بتعليمات  ( شركة مساهمة متوقفة عن التداول بقرارات19) -1

، فنادق  مصرف الشمالهي : ) الشركاتو االفصاح المالي وتقديم البيانات المالية الفصلية والسنوية

،  صناعة وتجارة الكارتونمصرف أربيل ،  ، مصرف االتحاد العراقيفندق آشور ، ،  عشتار

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

العراقية لتصنيع وتسويق ،  اث المنزلي ، طريق الخازرالوطنية لالث ، الفلوجة النتاج المواد االنشائية

، الخليج  البادية للنقل العام  ، الخير لالستثمار المالي العراقية لنقل المنتجات النفطية ،،  التمور

 .(، الحديثة لالنتاج الحيواني والزراعي للتأمين

 والفرات ، مصرف ( شركات مصرفية متوقفة عن التداول )مصرف دار السالم ، مصرف دجلة3) -2

 .تحت وصاية البنك المركزي العراقي( بعد وضع المصارف البالد االسالمي

. شركة  شركة متوقفة بعد قرار هيئتها العامة تغيير نشاطها من تحويل مالي الى مصرفي اسالمي -3

استحصال لحين و . (مصرف امين العراق لالستثمار والتمويل االسالمي)الى  مؤتة للتحويل المالي

استكمال اجراءات لرخصة النهائية لممارسة العمل المصرفي من البنك المركزي العراقي يتبعها ا

 . ب تعليمات هيئة االوراق الماليةادراج اسهم الشركة المصرفية حس

 تأمين مالي تحويل استثمارمالي الخدمات السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارف

38 2 21 6 10 9 6 6 5 

 

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

 

 
 



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

 . للمساهمين ولحين تقديم بيانات

 شركة النور للتحويل المالي المدرجة في السوق مع بعد قرار الهيئة العامة دمج شركة متوقفة  -5

 . ()غير مدرجة في السوقشركة الحارث العربية للتحويل المالي
 

  .ترليون سهم (12.175عدد االسهم المدرجة في السوق ) يبلغ

 ترليون سهم                                                                                                                                                                                    

 

 وقتبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في الس:  Market Capitalizationالسوقية القيمة   
 .ترليون دينار ((11.446

 ارترليون دين                                                                                                                          
     

 

 .سهم ارملي (5.568) االسهم المتداولة لهذا االسبوع بلغ عدد

 .ينارد مليار (4.273) االسهم المتداولة لهذا االسبوع لغت قيمةب

 .( صفقة1421)بلغ عدد الصفقات المنفذة لهذا االسبوع 

 ( نقطة.487.68)في أخر جلسة من االسبوع بـ   ISX 60ل مؤشر السوق اقف

 هذا االسبوع نالحظ االتي :ل التداول ومن تحليل بيانات      
 
 .ماضيباالسبوع ال %( قياسا89.3) بنسبةعدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع  إنخفاض ـ 1

 باالسبوع الماضي. %( قياسا78.5بنسبة )القيمة االجمالية لالسهم المتداولة لهذا االسبوع  إنخفضت ـ 2

 اغالقه لالسبوع الماضي عندما اغلق على عن%( 0.2بنسبة ) ISX60 مؤشر السوق إرتفاع ـ 3

 .( نقطة486.57)
 

 11/7/9201 - 7/7 منللفترة  لعراق لالوراق الماليةمؤشرات التداول في سوق ا (1رقم ) جدول
 

 الصفقات القيمة المتداولة عدداالسهم المتداولة الجلسات
مؤشر 
 السوق

عدد الشركات 
 المتداولة

07/07/2019 807,870,229 564,804,706 466 485.36 23 

08/07/2019 451,222,433 410,083,205 302 490.00 22 

09/07/2019 1,953,818,321 994,091,347 281 491.71 20 

10/07/2019 1,360,946,672 774,803,180 166 489.04 22 

11/07/2019 994,641,524 1,528,851,949 206 487.68 23 

 37 487.68 1421 4,272,634,387 5,568,499,179 المجموع الحالي

 45 486.57 1895 19,863,276,730 51,848,005,596 المجموع السابق

 17.8- 0.2 25.0- 78.5- 89.3- التغيير% 

 
 
 

 تأمين تحويل مالي رمالياستثما الخدمات السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارف

9.358 2.140 0.307 0.021 0.032 0.055 0.014 0.225 0.022 

 تأمين تحويل مالي استثمارمالي الخدمات السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارف

5.645 4.341 0.713 0.097 0.344 0.095 0.007 0.194 0.010 



 
 

 :تداول المستثمرين غير العراقيين في سوق العراق لالوراق الماليةمؤشرات 
 

 بقيمة بلغتسهم  مليون (210غيرالعراقيين لهذا االسبوع )المستثمرين لغ عدد االسهم المشتراة من ب -1

 . اتشرك( 3على اسهم ) ةصفق (77) دينار من خالل تنفيذ مليون (118)

 (6)بلغت  سهم بقيمة مليون( 1)رين غير العراقيين لهذا االسبوع عدد االسهم المباعة من المستثم ـ بلغ 2

 . اتشرك( 8)على اسهم  قاتصف (5) دينار من خالل تنفيذ مليون
 

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

 

 

 وامر الخاصة :اال

الصفقات  تنفيذبعد الظهر لتداول و 12:30لغاية الساعة  تداول جلسة واحدة  في التداول ستمرإ  
 سعر بمعدل. نفذت هذه االوامر  الظهر بعد( 12:30 -12) الساعة من للجلسة االضافي زمنالكبيرة في ال

وبعد تدقيقها وفقا لضوابط  للسوق نيااللكترو الموقع والمنشورة على المطلوبة الفصاحاتل ا  وفق الجلسة
 العناية الواجبة للمتعاملين باالوراق المالية . 

 وكانت أهم مؤشراتها :    
 عدد، ب صفقة واحدة هخاللنفذ من  أمر واحدعدد االوامر المتقابلة المقصودة المنفذة هذا االسبوع        
 جيهان االسالمي. مصرفشركة  سهمأ على دينارمليار  (1.325) قيمةبو سهممليون  (500) سهمأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الجلسات   
السهم المتداولة من غير ا 

 اقيينالعر
 قيمة تداوالت غير العراقيين  

  صفقات غير 
 العراقيين

 بيعا   شراء   بيعا   شراء   بيعا   شراء  

07/07/2019 100,000 0 265,000 0 1 0 

08/07/2019 64,065,081 100,000 80,986,975 265,000 61 1 

09/07/2019 99,000,000 0 24,998,000 0 9 0 

10/07/2019 0 200,000 0 2,390,000 0 2 

11/07/2019 47,071,748 1,100,000 11,825,677 3,630,000 6 2 

 5 77 6,285,000 118,075,652 1,400,000 210,236,829 المجموع الحالي

 101 127 172,084,362 266,343,727 63,207,549 119,986,129 المجموع السابق

 95.0- 39.4- 96.3- 55.7- 97.8- 75.2 التغيير%



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 اسم الشركة

سعر 
االغالق 

Closing 
Price 

سعر 
االغالق 
السابق 

Closing 
Price 

التغير )%( 
Change 

           )%( 

 القيمة المتداولة       
Traded Value 

Company 
Name 

 Ashur Bank 1,675,600 9.52 0.210 0.230 مصرف اشور 1
  Ready Made 12,179,269 8.11 9.250 10.000 انتاج االلبسة الجاهزة 2
  Mamoura 80,561,556 5.92 1.690 1.790 المعمورة العقارية 3
  National Bank 7,652,433 5.56 0.360 0.380 المصرف االهلي العراقي 4
  National for 196,619,365 5.39 8.160 8.600 االستثمارات السياحية 5

 

 اسم الشركة

سعر 
االغالق 

Closing 
Price 

سعر 
االغالق 
السابق 

Closing 
Price 

التغير )%( 
Change 

           )%( 

القيمة المتداولة        
Traded Value 

Company 
Name 

 Ashour Hotel 1,280,000 8.57- 7.000 6.400 ق اشورفند 1
  Iraqi Middle East 47,971,000 8.33- 0.120 0.110 مصرف الشرق االوسط 2
   Investment Bank 12,660,117 7.69- 0.260 0.240 مصرف االستثمار العراقي 3
  Iraqi Islamic 780,000 7.14- 0.420 0.390 المصرف العراقي االسالمي 4
  Al-Mansour 7,748,229 3.85- 0.780 0.750 المنصور للصناعات الدوائية 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 2,002,250,000 0.630 0.630 المصرف الوطني االسالمي 1

 Bank of Baghdad 1,022,793,231 0.330 0.340 مصرف بغداد 2

  united Bank For 518,130,000 0.060 0.060 المصرف المتحد 3

 Cihan Bank for Islamic 500,400,000 2.650 2.650 مصرف جيهان االسالمي 4

 Iraqi Middle East Bank 436,100,000 0.120 0.110 مصرف الشرق االوسط 5
 

 اسم الشركة

سعر االغالق           
Closing Price 

القيمة المتداولة        
Traded Value 

Company name  االسبوع
الحالي 
This 

Weekly 

االسبوع 
السابق 
Last 

Weekly 

 Cihan Bank for Islamic 1,326,060,000 2.650 2.650 مصرف جيهان االسالمي 1

  National Islamic Bank 1,261,417,500 0.630 0.630 المصرف الوطني االسالمي 2

 Bank of Baghdad 346,813,380 0.330 0.340 مصرف بغداد 3

  Iraqi for Seed 316,012,039 6.440 6.470 العراقية النتاج البذور 4

  National for Tourist 196,619,365 8.160 8.600 االستثمارات السياحية 5
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 الشركات المساهمة بقرار من هيئة االوراق المالية : أسهم التداول على إيقافأوال  : 

 

إيقاف التداول على أسهم الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق قررت هيئة االوراق المالية  -
عدم تقديم البيانات المالية الفصلية للفصل بالي التي لم تلتزم بتعليمات االفصاح الم لالوراق المالية

مصرف أربيل والشركات هي : ) 8/7/2019في جلسة االثنين وتم ايقاف التداول  2019االول 
لالستثمار والتمويل ، الحديثة لالنتاج الحيواني والزراعي ، الخليج للتأمين ، الوطنية لصناعات 

اد االنشائية ، فندق آشور( وإستمرار االيقاف على االثاث المنزلي ، طريق الخازر النتاج المو
الخير لالستثمار المالي ، صناعة وتجارة الكارتون ، الشركات التالية : )مصرف دار السالم ، 

صناعات االصباغ الحديثة ، المواد االنشائية الحديثة ، العراقية لنقل المنتوجات النفطية والبضائع ، 
 . (عشتارالبادية للنقل العام ، فنادق 

 

 الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية : إطالق التداول على  : ثانيا  
 

 : بقرار من هيئة االوراق الماليةإطالق التداول على أسهم الشركات  . أ
 

بعد إيفاء الشركة  15/7/2019سيتم إطالق التداول على أسهم شركة الخليج للتأمين في جلسة االثنين   -
 . 2019الفصلية للفصل االول لسنة طلبات االفصاح المالي وتقديم البيانات المالية بمت

 
 : إطالق التداول على أسهم الشركات بعد إجتماع الهيئة العامة . ب

 

بعد قرار  8/7/2019تم إطالق التداول على أسهم شركة مصرف آشور الدولي في جلسة االثنين   -
 ( أعضاء أصليين ومثلهم إحتياط .7نتخاب )إ 7/7/2019الهيئة العامة المنعقدة في 

 
 :العامة للشركات  اتإجتماعات الهيئ:  ثالثا  

 
 

الساعة العاشرة  13/7/2019سيعقد إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف االئتمان يوم السبت  -
شة ، مناق 2018، لمناقشة الحسابات الختامية لعام  في فندق فان رويال/أربيل صباحا  في قاعة رويال

. تم ( اصليين ومثلهم إحتياط 9( إلى )7، زيادة عدد االعضاء من ) 2018لسنة مقسوم االرباح 
 . 9/7/2019إيقاف التداول في جلسة الثالثاء 

 

الساعة  15/7/2019سيعقد إجتماع الهيئة العامة لشركة المعمورة لالستثمارات العقارية يوم االثنين  -
، مناقشة مقسوم  2018، لمناقشة الحسابات الختامية لعام  النفطيالنادي الثقافي العاشرة صباحا  في 

 . 9/7/2019 الثالثاءاالرباح . تم إيقاف التداول في جلسة 
 

الساعة  18/7/2019سيعقد إجتماع الهيئة العامة لشركة الموصل لمدن االلعاب يوم الخميس  -
الشركة ، لمناقشة الحسابات  العاشرة صباحا  في قاعة كازينو ام كلثوم السياحي المجاور لمقر

( دينار 114.005.407مناقشة شطب مبلغ )، مناقشة مقسوم االرباح ،  2018الختامية لعام 
الخاص بكشف االضرار لموجودات الشركة الثابتة ، مناقشة تجهيز الشركة بجهازي )المقص 

. سيتم إيقاف  %( للشركة35للمستثمر ونسبة )%( 65بنسبة )والسقوط الحر( بطريقة المشاركة و
 . 15/7/2019التداول إعتبارا  من جلسة االثنين 

 

  

 ار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق الماليةاخب 



الساعة العاشرة صباحا   20/7/2019سيعقد إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف بغداد يوم السبت  -
، مناقشة مقسوم  2018، لمناقشة الحسابات الختامية لعام  محافظة السليمانية في فندق ميلينيومفي 

 الثالثاء. سيتم إيقاف التداول إعتبارا  من جلسة  ( أعضاء أصليين ومثلهم إحتياط7إنتخاب )االرباح ، 
16/7/2019 . 
 

الساعة  25/7/2019 الخميسيوم  لشركة مصرف العربية االسالميسيعقد إجتماع الهيئة العامة  -
 2018ام ، لمناقشة الحسابات الختامية لع /قاعة فندق أربيل الدوليمحافظة أربيلالعاشرة صباحا  في 

 .22/7/2019 االثنين. سيتم إيقاف التداول إعتبارا  من جلسة  2018لسنة  ، مناقشة مقسوم االرباح
 

 25/7/2019سيعقد إجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية لالستثمارات السياحية يوم الخميس  -
، مناقشة مقسوم  2018الساعة العاشرة صباحا  في مقر الشركة ، لمناقشة الحسابات الختامية لعام 

 . 22/7/2019االرباح. سيتم إيقاف التداول إعتبارا  من جلسة االثنين 
 

الساعة  27/7/2019سيعقد إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الخليج التجاري يوم السبت  -
، مناقشة مقسوم  2018العاشرة صباحا  في فندق ديفان في أربيل ، لمناقشة الحسابات الختامية لعام 

 . 23/7/2019. سيتم إيقاف التداول إعتبارا  من جلسة الثالثاء  2018لسنة  رباحاال
 

الساعة العاشرة  4/8/2019 االحديوم  النخبة للمقاوالت العامةسيعقد إجتماع الهيئة العامة لشركة  -
اكم العجز المتر، مناقشة  2018، لمناقشة الحسابات الختامية لعام  المركز الثقافي النفطيصباحا  في 

 . 30/7/2019. سيتم إيقاف التداول إعتبارا  من جلسة الثالثاء 
 

 : توزيع ارباح : رابعا  
 

االرباح لعام دعت الشركة الوطنية لالستثمارات السياحية مساهميها إلى مراجعة الشركة الستالم  -

 في مقر الشركة مع جلب المستمسكات الثبوتية . 2017
 

االرباح في مقر الشركة ت مساهميها إلى مراجعة الشركة الستالم دعت شركة الخاتم لالتصاال -

صباحا  غلى الساعة   9من السعة الـ 26/6/2019ولغاية  20/6/2019إعتبارا  من يوم الخميس 

 ظهرا  مع جلب المستمسكات الثبوتية . 12الـ 
 

إعتبارا   2017باح لسنة دعت شركة مصرف االئتمان مساهميها إلى مراجعة المصرف الستالم االر -

 في أوقات الدوام الرسمي مع جلب المستمسكات الثبوتية . 28/5/2019من يوم الثالثاء 
 

دعت شركة بغداد للمشروبات الغازية مساهميها إلى مراجعة الشركة الستالم االرباح للسنوات   -

 السابقة .
 

 2001لغاية  1997ات من دعت شركة فندق بابل مساهميها الذين لم يستلموا أرباحهم للسنو -

 . 2016لمراجعة الفندق الستالمها وإستالم أرباح سنة 
 

دعت شركة مصرف المنصور لالستثمار مساهميها لمراجعة الفرع الرئيسي للشركة الستالم  -

مع جلب شهادات  8/5/2019إعتبارا  من يوم االربعاء  2018%( لعام 7ارباحهم النقدية البالغة )

 لمستمسكات الثبوتية .االسهم الدائمية وا
 

 2018دعت شركة إنتاج االلبسة الجاهزة مساهميها إلى مراجعة الشركة الستالم االرباح لسنة  -

 في فرعه الرئيسي في بغداد/كرادة خارج . 12/5/2019%( إعتبارا  من يوم االحد 5بنسبة )
 



انية ، البصرة ، دعت شركة آسياسيل مساهميها إلى مراجعة مقر الشركة في المحافظات )السليم -

ظهراُ وفي  3ظهرا  إلى الـ 2ظهرا  ومن الـ 1صباحا  إلى  9كربالء ، أربيل ، الموصل( من الساعة 

%( من رأس مال 100ظهرا  الستالم أرباحهم النقدية بنسبة ) 2محافظة بغداد لغاية الساعة الـ

شركة الوساطة الستالم . في حال تخويل المساهم ل 2/5/2019الشركة إعتبارا  من يوم الثالثاء 

أرباحه يقدم التخويل )نسخة أصلية( مع كتاب شركة الوساطة ، يمكن االرباح تسلم نقديا  في حال لم 

 ( الف دينار .250تتجاوز حصة االرباح مبلغ )
 


