
 

 

 

Iraq Stock Exchange         سوق العراق لالوراق المالية                     
 

 

 

 مؤشرات التداول في سوق العراق لالوراق المالية       

 تداول في السوقلل اتجلس خمس 19/9/2019ي المنتهي فنظم سوق العراق لالوراق المالية خالل االسبوع       

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

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

   . ( شركة مدرجة في السوق الثاني44و)

 : والشركات المدرجة حسب القطاعات هي       

  

 السوق الثاني . في اتشرك (7و) النظاميشركة في السوق  (31)خالل جلسات هذا االسبوع اسهم  اولتدت -

 شركة .( 31لم تتداول خالل جلسات هذا االسبوع اسهم ) -

( شركة مساهمة فيما انخفضت اسعار 7اسهم ) ( شركة المتداولة خالل االسبوع ارتفعت اسعار38من اصل ) -

 ( شركة على نفس اسعارها السابقة .20( شركات وحافظت )11)

 شركة وكاالتي : (33) لغ عدد الشركات المتوقفة عن التداولب -

من هيئة االوراق المالية لعدم التزامهم بتعليمات  ( شركة مساهمة متوقفة عن التداول بقرارات27) -1

مصرف ،  مصرف الشمالهي : ) الشركاتتقديم البيانات المالية الفصلية والسنوية واالفصاح المالي و

المصرف الوطني االسالمي ، مصرف بابل ، مصرف الشرق ، مصرف االقليم التجاري ،  االتحاد العراقي

إنتاج االلبسة فندق آشور ، االوسط ، فنادق عشتار ، فندق فلسطين ، فندق السدير ، فنادق المنصور ، 

، الجاهزة ، الكندي النتاج اللقاحات ، العراقية لالعمال الهندسية ، الهالل الصناعية ، العراقية للنقل البري 

المواد  ، الصناعات االلكترونية ، الصناعات الخفيفة ، صناعات االصباغ الحديثة ، صناعة وتجارة الكارتون

البادية للنقل العام  ،  العراقية لنقل المنتجات النفطية ، ، الفلوجة النتاج المواد االنشائية،  االنشائية الحديثة

 .(، الباتك لالستثمار المالي، الحديثة لالنتاج الحيواني  الخير لالستثمار المالي

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

 .تحت وصاية البنك المركزي العراقيارف ( بعد وضع المصسابقا  البالد االسالمي/

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

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

سهم الشركة أدراج إجراءات إستكمال إالعراقي يتبعها  يالعمل المصرفي من البنك المركز 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  (أيلول 19 – 15) ةالمالية للفتر التقرير االسبوعي الداء سوق العراق لالوراق
 

 

 
 



الغاء ترخيص المتضمن إستنادا  لقرار البنك المركزي العراقي متوقفة النبال العربية للتحويل المالي شركة  -4

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

 العراقي ودائرة تسجيل الشركات.

كة للمساهمين تزال شركة مصرف االقتصاد متوقفة لعدم االفصاح بصورة كاملة عن معلومات الشروال  -5

 .حسابات كاملة وواضحة حسب المعايير المحاسبيةولحين تقديم 
 

  .مترليون سه (12.130عدد االسهم المدرجة في السوق ) يبلغ

 ترليون سهم                                                                                                                                                                                    

 

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

 ترليون دينار                                                                                                                          
     

 

 .سهم ارملي (1.630) االسهم المتداولة لهذا االسبوع بلغ عدد

 .دينار مليار (1.536) االسهم المتداولة لهذا االسبوع لغت قيمةب

 .( صفقة1714)بلغ عدد الصفقات المنفذة لهذا االسبوع 

 ( نقطة.467.09)في أخر جلسة من االسبوع بـ   ISX 60ل مؤشر السوق اقف

 هذا االسبوع نالحظ االتي :ل التداول ومن تحليل بيانات      
 

 .باالسبوع الماضي %( قياسا30.4) بنسبةالسهم المتداولة لهذا االسبوع عدد ا إرتفاع ـ 1

 باالسبوع الماضي. %( قياسا15.4بنسبة )القيمة االجمالية لالسهم المتداولة لهذا االسبوع  إنخفضت ـ 2

( 470.16) اغالقه لالسبوع الماضي عندما اغلق على عن%( 0.7بنسبة ) ISX60 مؤشر السوق إنخفاض ـ 3

 .نقطة
 

 19/9/9201 - 15 منلعراق لالوراق المالية للفترة مؤشرات التداول في سوق ا (1رقم ) جدول
 

 الصفقات القيمة المتداولة عدداالسهم المتداولة الجلسات
عدد الشركات  مؤشر السوق

 المتداولة

15/09/2019 468,376,390 331,425,219 436 468.94 28 

16/09/2019 456,706,979 519,839,242 518 468.97 27 

17/09/2019 229,376,548 169,725,244 245 469.31 23 

18/09/2019 254,026,191 263,949,670 254 468.15 20 

19/09/2019 221,668,203 251,206,732 261 467.09 26 

 38 467.09 1714 1,536,146,107 1,630,154,311 المجموع الحالي

 36 470.16 1141 1,816,626,791 1,249,810,262 المجموع السابق

 5.6 0.7- 50.2 15.4- 30.4 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 استثمارمالي الخدمات السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارف

5.475 4.372 0.683 0.085 0.340 0.092 0.006 0.180 0.013 



 :تداول المستثمرين غير العراقيين في سوق العراق لالوراق الماليةمؤشرات 
 

 (255) بقيمة بلغتسهم  مليون (112غيرالعراقيين لهذا االسبوع )المستثمرين لغ عدد االسهم المشتراة من ب -1

 . اتشرك( 10على اسهم ) ةصفق (183) تنفيذ دينار من خالل مليون

 (84)بلغت  سهم بقيمة مليون( 31)رين غير العراقيين لهذا االسبوع ـ بلغ عدد االسهم المباعة من المستثم 2

 . اتشرك( 4)على اسهم  قةصف (78) دينار من خالل تنفيذ مليون
 

 19/9/9201 - 15 تداول غير العراقيين للفترة منال( مؤشرات 2جدول رقم )
 

 

 
 

 

 الجلسات   
السهم المتداولة من غير ا 

 العراقيين
 قيمة تداوالت غير العراقيين  

  صفقات غير 
 العراقيين

 بيعا   شراء   بيعا   شراء   بيعا   شراء  
15/09/2019 52,974,476 4,204,675 74,869,624 21,902,432 66 23 

16/09/2019 15,270,000 3,010,000 90,559,000 9,282,000 27 7 

17/09/2019 931,377 10,991,839 2,868,641 10,233,080 3 5 

18/09/2019 37,111,500 3,750,000 77,325,960 21,825,000 27 20 

19/09/2019 5,334,243 8,762,935 9,421,229 21,121,067 15 23 

 78 138 84,363,579 255,044,454 30,719,449 111,621,596 المجموع الحالي

 92 104 36,776,100 133,862,036 25,678,000 37,862,975 جموع السابقالم

 15.2- 32.7 129.4 90.5 19.6 194.8 التغيير%



 2019/09/19 - 2019/09/15الشركات الخمس االكثر ارتفاعا في اسعارها للفترة 

 اسم الشركة

سعر 
الغالق ا

Closing 
Price 

سعر 
االغالق 
السابق 

Closing 
Price 

التغير )%( 
Change 

           )%( 

القيمة المتداولة        
Traded Value 

Company Name 

  Iraqi Agricultural 4,647,250 15.71 8.210 9.500 تسويق المنتجات الزراعية 1

 National Chemical 265,468,285 12.16 0.740 0.830 الصناعات الكيمياوية  2

  Al-Mansour 64,165,704 11.54 0.780 0.870 المنصور للصناعات الدوائية 3
 National Bank of Iraq 5,340,089 4.35 0.460 0.480 المصرف االهلي العراقي 4
 Al-Mosul for funfairs 1,605,640 2.49 13.650 13.990 الموصل لمدن االلعاب 5

 2019/09/19 - 2019/09/15شركات الخمس االكثر أنخفاضا في اسعارها  للفترة ال

 اسم الشركة

سعر 
االغالق 

Closing 
Price 

سعر 
االغالق 
السابق 

Closing 
Price 

التغير )%( 
Change 

           )%( 

القيمة المتداولة        
Traded Value 

Company Name 

  united Bank For 4,956,000 16.67- 0.060 0.050 المصرف المتحد 1

 Metallic Industries 6,639,570 7.44- 2.150 1.990 المعدنية والدراجات 2

  Mosul Bank 13,102,000 7.14- 0.140 0.130 مصرف الموصل لالستثمار 3
  Gulf Commercial 9,015,000 6.67- 0.150 0.140 مصرف الخليج 4
  Al-Ameen 52,746,533 5.88- 0.510 0.480 االمين للتأمين 5

 2019/09/19 - 2019/09/15الشركات الخمس االولى من حيث عدد االسهم المتداولة للفترة  

 اسم الشركة

سعر االغالق           
Closing Price 

عدد االسهم المتداولة    
Traded 
Volume 

Company Name  االسبوع
الحالي 
This 

Weekly 

االسبوع 
السابق 
Last 

Weekly 

 Bank of Baghdad 340,397,125 0.300 0.300 مصرف بغداد 1

  National Chemical &Plastic 317,523,858 0.740 0.830 الصناعات الكيمياوية  2

  Commercial Bank of Iraq 249,624,979 0.470 0.480 المصرف التجاري 3

 Al-Ameen for Insurance 106,585,358 0.510 0.480 االمين للتأمين 4

 united Bank For Invistment 95,100,000 0.060 0.050 المصرف المتحد 5

 2019/09/19 - 2019/09/15الشركات 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 

 Babylon Hotel 308,836,160 60.000 60.080 فندق بابل 1

  National Chemical &Plastic 265,468,285 0.740 0.830 الصناعات الكيمياوية  2

  Commercial Bank of Iraq 120,666,322 0.470 0.480 المصرف التجاري 3

 Baghdad Soft Drinks 118,901,973 3.140 3.100 بغداد للمشروبات الغازية 4

 Bank of Baghdad 102,089,138 0.300 0.300 مصرف بغداد 5



 

 

 

 

 

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

 

إيقاف التداول على أسهم الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق المالية قررت هيئة االوراق  -
الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية عدم تقديم بالتي لم تلتزم بتعليمات االفصاح المالي  لالوراق المالية

لقابض مصرف ا) والشركات هي : 20/8/2019 الثالثاءفي جلسة وتم ايقاف التداول  31/12/2018في 
 ، مصرف بابل ، مصرف الشرق االوسط االسالمي ، مصرف االقليم التجاري ، المصرف الوطني االسالمي

، انتاج االلبسة الجاهزة ، ، فندق آشور فندق السدير ، فنادق المنصور ، فنادق عشتار ، فندق فلسطين ، 
الحديثة لالنتاج الحيواني ، الباتك  عية ،الكندي النتاج اللقاحات ، العراقية لالعمال الهندسية ، الهالل الصنا

مصرف االقتصاد ، )الية : الت وإستمرار االيقاف على الشركات (المالي ، الخير لالستثمار الماليلالستثمار 
، مصرف العطاء ، مصرف االتحاد العراقي ، مصرف الشمال ، مصرف دار السالم ، مصرف دجلة والفرات 

االلكترونية ، العراقية لصناعات الكارتون ، صناعات االصباغ الحديثة ، الصناعات الخفيفة ، الصناعات 
صناعة المواد االنشائية الحديثة ، الفلوجة النتاج المواد االنشائية ، العراقية لنقل المنتجات النفطية 

 .( ، العراقية للنقل البريوالبضائع ، البادية للنقل العام 
 

إستنادا   4/9/2019نبال العربية للتحويل المالي إعتبارا  من جلسة تم إيقاف التداول على أسهم شركة ال -
 Aالمتضمن الغاء ترخيص الشركة وتحويل نشاطها إلى شركة صرافة فئة لقرار البنك المركزي العراقي 

 ولحين إنتهاء إجراءات البنك المركزي العراقي ودائرة تسجيل الشركات .وبمساهمين جدد 

 
 على أسهم الشركات بقرار من هيئة االوراق المالية  : إطالق التداول:  ثانيا  

 

يفاء بعد إ 16/9/2019 جلسة االثنين في مصرف القابض االسالمي سهم شركةم اطالق التداول على أت -

 . 2018المالية السنوية لعام الشركة بمتطلبات االفصاح المالي وتقديم البيانات 
 

 االحداث الجوهرية ::  ثالثا  
 

لجلستين متتاليتين بكامل نسبة التغير  الكيمياوية والبالستيكيةهم الشركة الوطنية للصناعات إرتفع سعر س -

قدمت الشركة إفصاح بأنها حققت فائضا  بسبب قيامها بالتعاون مع القطاع  15/9/2019و  12/9لجلستي 

مما أدى إلى وجود  عقود تشغيلية لمعاملهاالخاص لغرض إنشاء مشاريع صناعية جديدة وكذلك قيامها بإبرام 

 الفائض .
 

و  3/9نسبة التغير لجلستي حدود لجلستين متتاليتين بكامل  شركة مصرف إيالف االسالميسعر سهم  إنخفض -

 . بعدم وجود أحداث جوهرية وهي تداوالت طبيعيةقدمت الشركة إفصاح  15/9/2019
 

ين متتاليتين بكامل نسبة التغير لجلستي إرتفع سعر سهم الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات لجلست -

لعدم إجابة  12/9/2019جلسة الخميس  فيتم إيقاف التداول على أسهم الشركة  11/9/2019و  9/9

الشركة على كتاب االستفسار المرسل من السوق لالفصاح عن االحداث الجوهرية التي أدت إلى إرتفاع سعر 

 السهم .

الجابة الشركة بعدم وجود أحداث جوهرية وهي تداوالت  19/9/2019 تم إطالق التداول في جلسة الخميس
 طبيعية .

 

  

 اخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية 



 
 

 :إجتماعات الهيئات العامة للشركات :  رابعا  
 
 

الساعة العاشرة  23/9/2019 الثالثاءيوم  مصرف سومر التجاريلشركة سيعقد إجتماع الهيئة العامة  -
تم إيقاف .  مناقشة إقرار مقسوم االرباح،  2018 لعام، لمناقشة الحسابات الختامية  مقر الشركةصباحا  في 

 . 18/9/2019 االربعاءالتداول إعتبارا  من جلسة 
 

الساعة العاشرة  24/9/2019 الثالثاءيوم  الزوراء لالستثمار الماليلشركة سيعقد إجتماع الهيئة العامة  -
أعضاء أصليين ومثلهم  (5تخاب )إن،  2018لعام ، لمناقشة الحسابات الختامية  مقر الشركةصباحا  في 

 . 19/9/2019 الخميستم إيقاف التداول إعتبارا  من جلسة . إحتياط 
 

الساعة  25/9/2019 االربعاءيوم  للشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمورسيعقد إجتماع الهيئة العامة  -
تم سي. ناقشة العجز المتراكم م،  2018لعام ، لمناقشة الحسابات الختامية  مقر الشركةالعاشرة صباحا  في 

 . 22/9/2019 االحدإيقاف التداول إعتبارا  من جلسة 
 

الساعة العاشرة صباحا   26/9/2019 الخميسيوم  بغداد لمواد التغليفلشركة سيعقد إجتماع الهيئة العامة  -
إيقاف التداول  تمسي.  مناقشة معالجة الخسائر،  2018لعام ، لمناقشة الحسابات الختامية  مقر الشركةفي 

 . 23/9/2019 االثنينإعتبارا  من جلسة 
 

الساعة العاشرة صباحا  في  29/9/2019 االحديوم  مصرف الموصللشركة سيعقد إجتماع الهيئة العامة  -
تم إيقاف التداول سي. العجز ة معالج،  2018لعام ، لمناقشة الحسابات الختامية  مقر االدارة العامة في بغداد

 . 24/9/2019 الثالثاءجلسة  إعتبارا  من
 

الساعة العاشرة  30/9/2019 االثنينيوم  للشركة العراقية للمنتجات الزراعيةسيعقد إجتماع الهيئة العامة  -
تم إيقاف التداول إعتبارا  من جلسة سي.  2018لعام ، لمناقشة الحسابات الختامية  مقر الشركةصباحا  في 

 . 25/9/2019 االربعاء
 

الحادية الساعة  1/10/2019 الثالثاءيوم  الجنوب االسالميلشركة مصرف ع الهيئة العامة سيعقد إجتما -
، مناقشة مقسوم االرباح ، زيادة  2018لعام ، لمناقشة الحسابات الختامية الشركة مقر صباحا  في  عشر

داول إعتبارا  من تم إيقاف التسي. ( أعضاء أصليين ومثلهم إحتياط 7( إلى )5من )عدد أعضاء مجلس االدارة 
 . 26/9/2019 الخميسجلسة 

 

الساعة العاشرة  2/10/2019 االربعاءيوم  التجاري العراقيمصرف اللشركة سيعقد إجتماع الهيئة العامة  -
تم سي.  مناقشة مقسوم االرباح،  2018لعام ، لمناقشة الحسابات الختامية  قاعة نادي العلويةصباحا  في 

 . 29/9/2019 االحدن جلسة إيقاف التداول إعتبارا  م

 

 : رباحتوزيع اال : خامسا  
 

إعتبارا   2018االرباح للسنة المالية مساهميها إلى مراجعة الشركة الستالم  شركة مصرف االئتماندعت  -

خالل أوقات الدوام الرسمي علما  أن االرباح %( في مقر الشركة 2بنسبة ) 11/9/2019من يوم االحد 

 . ساهمين شخصيا  مع جلب المستمسكات الثبوتية او عن طريق الوكالة االصوليةإلى المتسلم 
 

المالية  االرباح للسنةدعت الشركة العراقية للسجاد والمفروشات مساهميها إلى مراجعة الشركة الستالم  -

باحا  من الساعة الثامنة ص%( في مقر الشركة 60بنسبة ) 8/9/2019إعتبارا  من يوم االحد  2018

 . ولغاية الساعة الثانية عشر ظهرا  عدا يوم الخميس
 

  

 المالية اخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق 



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

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

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

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 

 جلب المستمسكات الثبوتية .
 

 
 


