
 

 

 

Iraq Stock Exchange         سوق العراق لالوراق المالية                     
 

 

 

مناسبة ، ل 15/8/2019لغاية يوم الخميس  11/8/2019مالحظة : لن تنظم جلسة التداول من يوم االحد المصادف 

 . 18/8/2019د بعد العيد يوم االحوستكون أول جلسة تداول في السوق  حلول عيد االضحى المبارك ،

 كل عــــــام وأنتم بخير .

 مؤشرات التداول في سوق العراق لالوراق المالية       

 تداول في السوقات للجلس خمس 8/8/2019ي 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 103عدد الشركات المدرجة في السوق ) يبلغ      

   . ( شركة مدرجة في السوق الثاني45و)

 : سب القطاعات هيوالشركات المدرجة ح       

  

 السوق الثاني . في اتشرك (4و) النظاميشركة في السوق  (44)خالل جلسات هذا االسبوع اسهم  اولتدت -

 شركة .( 34لم تتداول خالل جلسات هذا االسبوع اسهم ) -

 : شركة وكاالتي (21) لغ عدد الشركات المتوقفة عن التداولب -

من هيئة االوراق المالية لعدم التزامهم بتعليمات  ات( شركة مساهمة متوقفة عن التداول بقرار16) -1

فندق آشور ، ،  مصرف الشمالهي : ) الشركاتاالفصاح المالي وتقديم البيانات المالية الفصلية والسنوية و

، الصناعات االلكترونية ، الصناعات  صناعة وتجارة الكارتونمصرف أربيل ،  ، مصرف االتحاد العراقي

الوطنية  ، الفلوجة النتاج المواد االنشائية،  المواد االنشائية الحديثة االصباغ الحديثة ،الخفيفة ، صناعات 

البادية للنقل العام  ،  العراقية لنقل المنتجات النفطية ،، للمواد االنشائية  لالثاث المنزلي ، طريق الخازر

 .(الخير لالستثمار المالي

البالد  دار السالم ، مصرف دجلة والفرات ، مصرف ( شركات مصرفية متوقفة عن التداول )مصرف3) -2

 .تحت وصاية البنك المركزي العراقي( بعد وضع المصارف االسالمي

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

استحصال الرخصة لحين و . (الميمصرف امين العراق لالستثمار والتمويل االس)الى  للتحويل المالي

ادراج اسهم استكمال اجراءات النهائية لممارسة العمل المصرفي من البنك المركزي العراقي يتبعها 

 . ب تعليمات هيئة االوراق الماليةالشركة المصرفية حس

 تأمين مالي تحويل استثمارمالي الخدمات السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارف

39 2 21 6 10 9 6 5 5 

 

 2019  (آب 8 – 4) ةالمالية للفتر التقرير االسبوعي الداء سوق العراق لالوراق
 

 

 
 



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

 .حسابات كاملة وواضحة حسب المعايير المحاسبيةولحين تقديم 

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

 . ()غير مدرجة في السوق الحارث العربية للتحويل المالي
 

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

 ترليون سهم                                                                                                                                                                                    

 

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

 ترليون دينار                                                                                                                          
     

 

 .همس ارملي (7.935) االسهم المتداولة لهذا االسبوع بلغ عدد

 .دينار مليار (8.465) االسهم المتداولة لهذا االسبوع لغت قيمةب

 .( صفقة1375)بلغ عدد الصفقات المنفذة لهذا االسبوع 

 ( نقطة.477.66)في أخر جلسة من االسبوع بـ   ISX 60ل مؤشر السوق اقف

 هذا االسبوع نالحظ االتي :ل التداول ومن تحليل بيانات      
 

 .باالسبوع الماضي %( قياسا5) بنسبةسهم المتداولة لهذا االسبوع عدد اال إنخفاض ـ 1

 باالسبوع الماضي. %( قياسا0.5بنسبة )القيمة االجمالية لالسهم المتداولة لهذا االسبوع  إرتفعت ـ 2

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

 .نقطة
 

 8/8/9201 - 8 منللفترة  لعراق لالوراق الماليةمؤشرات التداول في سوق ا (1رقم ) لجدو
 

 الصفقات القيمة المتداولة عدداالسهم المتداولة الجلسات
عدد الشركات  مؤشر السوق

 المتداولة

04/08/2019 2,367,778,910 2,662,455,418 213 477.04 28 

05/08/2019 353,133,314 156,004,967 236 475.86 29 

06/08/2019 4,280,770,861 4,836,333,077 275 478.92 35 

07/08/2019 414,689,144 357,261,716 312 476.73 34 

08/08/2019 518,351,254 452,543,339 339 477.66 27 

 48 477.66 1375 8,464,598,517 7,934,723,483 المجموع الحالي

 46 478.59 1754 8,420,120,246 8,352,023,662 المجموع السابق

 4.3 0.2- 21.6- 0.5 5.0- التغيير% 

 
 
 

 تأمين تحويل مالي استثمارمالي 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

5.568 4.341 0.729 0.084 0.348 0.092 0.007 0.194 0.010 



 :تداول المستثمرين غير العراقيين في سوق العراق لالوراق الماليةمؤشرات 
 

 (181) بقيمة بلغتسهم  مليون (101غيرالعراقيين لهذا االسبوع )المستثمرين لغ عدد االسهم المشتراة من ب -1

 . ةشرك( 11على اسهم ) ةصفق (172) ل تنفيذدينار من خال مليون

 (162)بلغت  سهم بقيمة مليون( 81)رين غير العراقيين لهذا االسبوع ـ بلغ عدد االسهم المباعة من المستثم 2

 . ةشرك( 26)على اسهم  قةصف (129) دينار من خالل تنفيذ مليون
 

 8/8/9201 - 8 تداول غير العراقيين للفترة منال( مؤشرات 2جدول رقم )
 

 

 

 

 االوامر الخاصة :

 زمنالصفقات الكبيرة في ال تنفيذبعد الظهر لتداول و 12:30لغاية الساعة  جلستين تداول في التداول ستمرإ  
 ا  وفق الجلسة سعر بمعدل. نفذت هذه االوامر  الظهر بعد( 12:30 -12) عةالسا من للجلسة االضافي

وبعد تدقيقها وفقا لضوابط العناية الواجبة  للسوق االلكتروني الموقع والمنشورة على المطلوبة الفصاحاتل
 للمتعاملين باالوراق المالية . 

 وكانت أهم مؤشراتها :    
 سهمأ عدد( صفقات ، ب4) من خاللهما تدة المنفذة هذا االسبوع أمرين نفذعدد االوامر المتقابلة المقصو       
 مصرف الطيف االسالمي . شركة سهمأ على دينارمليار  (3.500) قيمةوب سهم (2.916.666.667)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجلسات   
السهم المتداولة من غير ا 

 العراقيين
 قيمة تداوالت غير العراقيين  

  صفقات غير 
 العراقيين

 بيعا   شراء   بيعا   شراء   بيعا   شراء  
04/08/2019 10,000 15,010,000 81,000 3,933,800 1 3 

 ـــــــــ 6 ـــــــــ 1,507,511 ـــــــــ 748,578 05/08/2019

06/08/2019 15,476,422 13,376,939 30,029,539 16,382,565 24 28 

07/08/2019 53,758,400 30,584,178 78,266,900 86,651,557 40 53 

08/08/2019 31,159,000 22,456,548 70,945,070 55,452,477 56 45 

 129 127 162,420,399 180,830,020 81,427,665 101,152,400 المجموع الحالي

 22 116 9,683,000 187,314,082 16,850,000 103,813,591 المجموع السابق

 486.4 9.5 1577.4 3.5- 383.3 2.6- التغيير%



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اسم الشركة

سعر 
االغالق 

Closing 
Price 

سعر 
االغالق 
السابق 

Closing 
Price 

التغير )%( 
Change 

           )%( 

القيمة المتداولة        
Traded Value 

Company Name 

 Al-Ameen for Insurance 22,890,427 22.22 0.360 0.440 االمين للتأمين 1

  Metallic Industries 26,189,983 13.33 1.500 1.700 المعدنية والدراجات 2
  Al -HiLal Industries 183,320,522 8.51 0.470 0.510 الهالل الصناعية 3
 National Bank of Iraq 3,262,775 5.26 0.380 0.400 المصرف االهلي العراقي 4
  Gulf Insurance 320,000 4.92 0.610 0.640 الخليج للتأمين 5
 

 لشركةاسم ا

سعر 
االغالق 

Closing 
Price 

سعر 
االغالق 
السابق 

Closing 
Price 

التغير )%( 
Change 

           )%( 

القيمة المتداولة        
Traded Value 

Company Name 

 Babylon Bank 5,982,083 10.00- 0.100 0.090 مصرف بابل 1
 Gulf Commercial Bank 21,511,500 6.25- 0.160 0.150 مصرف الخليج 2

 Iraqi Islamic Bank 338,099 5.00- 0.400 0.380 المصرف العراقي االسالمي 3

  Modern for Animal 2,533,000 4.35- 0.230 0.220 الحديثة لالنتاج الحيواني 4
  Ashur International 1,033,120 4.35- 0.230 0.220 مصرف اشور 5
 

 اسم الشركة

الق    سعر االغ       
Closing Price 

عدد االسهم المتداولة    
Traded Volume 

Company Name  االسبوع
الحالي 
This 

Weekly 

االسبوع 
السابق 
Last 

Weekly 

 AlTaiF Islamic Bank 5,865,250,000 1.200 1.200 مصرف الطيف االسالمي 1

 Bank of Baghdad 728,015,889 0.270 0.270 مصرف بغداد 2

  Al -HiLal Industries 368,383,664 0.470 0.510 الهالل الصناعية 3

 united Bank For Invistment 182,280,000 0.050 0.050 المصرف المتحد 4

 Gulf Commercial Bank 143,410,000 0.160 0.150 مصرف الخليج 5
 

 اسم الشركة

سعر االغالق           
Closing Price 

ولة    القيمة المتدا    
Traded Value 

Company name  االسبوع
الحالي 
This 

Weekly 

االسبوع 
السابق 
Last 

Weekly 

 AlTaiF Islamic Bank 7,038,300,000 1.200 1.200 مصرف الطيف االسالمي 1

 Babylon Hotel 379,324,175 60.050 60.050 فندق بابل 2

 Bank of Baghdad 192,471,188 0.270 0.270 مصرف بغداد 3

  Al -HiLal Industries 183,320,522 0.470 0.510 الهالل الصناعية 4

 Al-Khatem Telecommunication 109,200,000 2.600 2.600 الخاتم لالتصاالت 5

 



 

 

 

 

 

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

 

إيقاف التداول على أسهم الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق مالية قررت هيئة االوراق ال -
عدم تقديم البيانات المالية الفصلية للفصل االول بالتي لم تلتزم بتعليمات االفصاح المالي  لالوراق المالية

مصرف أربيل لالستثمار والشركات هي : ) 8/7/2019في جلسة االثنين وتم ايقاف التداول  2019
الوطنية لصناعات االثاث المنزلي ، طريق الخازر النتاج المواد االنشائية ، فندق آشور(  ،لتمويل وا

الخير لالستثمار المالي ، صناعة وتجارة وإستمرار االيقاف على الشركات التالية : )مصرف دار السالم ، 
ية لنقل المنتوجات النفطية الكارتون ، صناعات االصباغ الحديثة ، المواد االنشائية الحديثة ، العراق

 . (والبضائع ، البادية للنقل العام
 

 :  بعد إجتماع الهيئة العامةالشركات المساهمة المدرجة إطالق التداول على  : ثانيا  
 

بعد قرار الهيئة  4/8/2019 االحدفي جلسة  الخليج التجاريمصرف تم إطالق التداول على أسهم شركة   -
للسنة  رباحاال تدوير،  2018المصادقة على الحسابات الختامية لعام  27/7/2019العامة المنعقدة في 

  القادمة .
 

بعد قرار الهيئة  7/8/2019 االربعاءفي جلسة  شركة النخبة للمقاوالت العامةتم إطالق التداول على أسهم  -
قة على إطفاء مبلغ المصاد،  2018المصادقة على الحسابات الختامية لعام  4/8/2019العامة المنعقدة في 

 .دينار من رصيد الخسائر للسنوات السابقة  (2.425.822)
 

 
 

 :إجتماعات الهيئات العامة للشركات :  رابعا  
 

 

الساعة العاشرة صباحا   24/8/2019 السبتيوم  سد الموصل السياحيةسيعقد إجتماع الهيئة العامة لشركة  -
 2017و  2016و  2015 اقشة الحسابات الختامية لعام، لمن الل محافظة دهوك/دابين فندق رويال ههفي 
 . 20/8/2019، مناقشة العجز المتراكم . سيتم إيقاف التداول إعتبارا  من جلسة الثالثاء  2018 و 

 

مقر الساعة العاشرة صباحا  في  26/8/2019 االثنينيوم  فندق بغدادسيعقد إجتماع الهيئة العامة لشركة  -
تخصيص مبلغ الطفاء الديون ، مناقشة مقسوم ، مناقشة  2018 بات الختامية لعام، لمناقشة الحسا الشركة

 . 21/8/2019 االربعاء. سيتم إيقاف التداول إعتبارا  من جلسة  2018االرباح لعام 
 

الساعة العاشرة  27/8/2019 الثالثاءيوم  المصرف الدولي االسالميسيعقد إجتماع الهيئة العامة لشركة  -
،  2018مناقشة مقسوم االرباح لعام ،  2018 ، لمناقشة الحسابات الختامية لعام ر الشركةمقصباحا  في 

 . 22/8/2019 الخميس. سيتم إيقاف التداول إعتبارا  من جلسة  2018مناقشة مقسوم االرباح لعام 
 

 29/8/2019 الخميسيوم  (سابقا  االسالمي )مصرف العطاء/مصرف البالد سيعقد إجتماع الهيئة العامة  -
، لمناقشة  قاعة المركز التسويقي لمجمع االميرات السكني/النجف االشرفالساعة العاشرة صباحا  في 

الشركة .   2017و  2016، مناقشة معالجة الخسارة لعامي  2017و  2016لعام الحسابات الختامية 
م االفصاح السنوي لعام لعد تقدي 17/5/2018متوقفة عن التداول بقرار من هيئة االوراق المالية بتاريخ 

2017 . 
 

  

 في سوق العراق لالوراق الماليةاخبار الشركات المساهمة المدرجة  



الساعة العاشرة صباحا   1/9/2019 االحديوم  للشركة االهلية لالنتاج الزراعيسيعقد إجتماع الهيئة العامة  -
. سيتم إيقاف التداول  31/3/2018للسنة المالية المنتهية في ، لمناقشة الحسابات الختامية  مقر الشركةفي 

 . 27/8/2019 الثالثاءإعتبارا  من جلسة 
 

 : توزيع ارباح : خامسا  
 

المالية  للسنةاالرباح دعت الشركة العراقية النتاج البذور مساهميها إلى مراجعة الشركة الستالم  -

وسيكون تسليم االرباح في مقر الشركة إضافة إلى أرباح السنوات السابقة  (%20بنسبة ) 2017/2018

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

االرباح في مقر الشركة إعتبارا  من دعت شركة الخاتم لالتصاالت مساهميها إلى مراجعة الشركة الستالم  -

ظهرا  مع  12صباحا  غلى الساعة الـ   9من السعة الـ 26/9/2019ولغاية  20/6/2019يوم الخميس 

 ات الثبوتية .جلب المستمسك
 

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

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

 والمستمسكات الثبوتية .
 

بنسبة  2018يها إلى مراجعة الشركة الستالم االرباح لسنة دعت شركة إنتاج االلبسة الجاهزة مساهم -

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


