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 مؤشرات التداول في سوق العراق لالوراق المالية          

 تداول في السوقات جلس خمس 16/1/2020ي 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 (7و) النظاميشركة في السوق  (37)خالل جلسات هذا االسبوع اسهم  اولتدت -

 . شركة( 32لم تتداول خالل جلسات هذا االسبوع اسهم ) -

( شركة مساهمة فيما انخفضت اسعار 6اسهم )( شركة المتداولة خالل االسبوع ارتفعت اسعار 44من اصل ) -

 ( شركة على نفس اسعارها السابقة.17( شركات وحافظت )21)

 شركة وكاالتي : (26) لغ عدد الشركات المتوقفة عن التداولب -

 المالية لعدم التزامهم بتعليمات عن التداول بقرارات من هيئة االوراق موقوفة( شركة مساهمة 21) -1

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

، العراقية لالعمال فندق آشور ، ، فنادق عشتار ، فندق السدير ، مصرف االقليم التجاري  االتحاد العراقي

لخفيفة ، ، الصناعات االلكترونية ، الصناعات ا صناعة وتجارة الكارتون، الهندسية ، الهالل الصناعية 

، الصنائع الكيمياوية  الفلوجة النتاج المواد االنشائية،  المواد االنشائية الحديثة صناعات االصباغ الحديثة ،

، الحديثة لالنتاج  البادية للنقل العام  ، الخير لالستثمار المالي العراقية لنقل المنتجات النفطية ، ،العصرية 

 .(الباتك لالستثمار المالي العراقية النتاج البذور ، ،الحيواني 

 ين( بعد وضع المصرفة والفراتعن التداول )مصرف دار السالم ، مصرف دجل موقوفةمصرفية  شركتين -2

 .تحت وصاية البنك المركزي العراقي

بعد قرار هيئتها العامة لتغيير نشاطها من تحويل مالي الى مصرف  موقوفة 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 

 

 2020  (الثانيكانون  16 – 12) ةالمالية للفتر التقرير االسبوعي الداء سوق العراق لالوراق
 

 
 



الغاء ترخيص المتضمن قرار البنك المركزي العراقي إستناداً ل موقوفةالنبال العربية للتحويل المالي شركة  -4

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

 العراقي ودائرة تسجيل الشركات.

يم كة للمساهمين ولحين تقدلعدم االفصاح بصورة كاملة عن معلومات الشر موقوفةشركة مصرف االقتصاد  -5

 .حسابات كاملة وواضحة حسب المعايير المحاسبية
 

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

 ترليون سهم                                                                                                                                                                                    

 

( 14.494) وقلستبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في ا:  Market Capitalizationالسوقية القيمة   
 .ترليون دينار

 ترليون دينار                                                                                                                          
     

 

 .سهم ارملي (5.531) االسهم المتداولة لهذا االسبوع بلغ عدد

 .دينار مليار (6.346) االسهم المتداولة لهذا االسبوع لغت قيمةب

 .( صفقة2942)بلغ عدد الصفقات المنفذة لهذا االسبوع 

 ( نقطة.486.61)السبوع بـ في أخر جلسة من ا  ISX 60ل مؤشر السوق اقف

 هذا االسبوع نالحظ االتي :ل التداول ومن تحليل بيانات      
 

 باالسبوع الماضي. %( قياسا30.9) بنسبةعدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع  إنخفاض ـ 1

 اضي.باالسبوع الم %( قياسا60.4بنسبة )القيمة االجمالية لالسهم المتداولة لهذا االسبوع  إرتفاع ـ 2

 (498.48) غلق علىااغالقه لالسبوع الماضي عندما  عن%( 2.4بنسبة ) ISX60 مؤشر السوق إنخفاض ـ 3

 .نقطة

 

 16/1/2020 - 12 منلعراق لالوراق المالية للفترة مؤشرات التداول في سوق ا (1رقم ) جدول
 

 الصفقات القيمة المتداولة عدداالسهم المتداولة الجلسات
شركات عدد ال مؤشر السوق

 المتداولة

12/01/2019 1,280,274,362 1,113,477,081 626 495.84 30 

13/01/2019 1,097,870,742 866,891,578 453 493.09 31 

14/01/2019 876,574,997 664,630,281 613 488.82 30 

15/01/2019 538,158,302 732,239,397 683 488.63 28 

16/01/2019 1,738,389,564 2,968,849,652 567 486.61 36 

 44 486.61 2942 6,346,087,989 5,531,267,967 المجموع الحالي

 48 498.48 2357 3,956,064,939 8,007,573,792 المجوع السابق

 8.3- 2.4- 24.8 60.4 30.9- التغير %

 
 

 تأمين تحويل مالي استثمارمالي الخدمات السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارف

5.358 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

5.606 7.395 0.744 0.091 0.359 0.100 0.006 0.180 0.012 



 
 
 

 :تداول المستثمرين غير العراقيين في سوق العراق لالوراق الماليةمؤشرات 
 

 (90) بقيمة بلغتسهم  مليون (54العراقيين لهذا االسبوع ) غيرالمستثمرين عدد االسهم المشتراة من لغ ب -1

 .اتشرك( 4سهم )على أ ةصفق (53) دينار من خالل تنفيذ مليون

بلغت  سهم بقيمة مليون( 597)رين غير العراقيين لهذا االسبوع ـ بلغ عدد االسهم المباعة من المستثم 2

 .شركات( 4)سهم على أ قةصف (181) دينار من خالل تنفيذ مليار (2.188)
 

 16/1/2020 - 12 تداول غير العراقيين للفترة منال( مؤشرات 2جدول رقم )
 

 

 

 

 الجلسات   
السهم المتداولة من غير ا 

 العراقيين
 قيمة تداوالت غير العراقيين  

  صفقات غير 
 العراقيين

 بيعاً  شراءً  بيعاً  شراءً  بيعاً  شراءً 
12/01/2019 11,010,000 2,760,000 15,737,500 8,288,500 12 27 

13/01/2019 36,760,000 36,260,000 55,775,000 105,140,000 16 23 

14/01/2019 760,000 5,950,340 1,900,000 19,563,060 8 28 

15/01/2019 4,760,000 23,080,000 14,657,700 68,650,200 7 63 

16/01/2019 760,000 528,940,809 1,900,000 1,986,851,381 10 40 

 181 53 2,188,493,141 89,970,200 596,991,149 54,050,000 المجموع الحالي

 58 104 147,132,150 80,381,875 434,790,000 74,204,700 المجوع السابق

 212.1 49.0- 1387.4 11.9 37.3 27.2- التغير %



 

 

 

 

 

 بقرار من هيئة االوراق المالية :المدرجة إيقاف التداول على أسهم الشركات المساهمة : أوالً 

 

إيقاف التداول على أسهم تقرر  9/1/2020في  10/119إستناداً إلى كتاب هيئة االوراق المالية المرقم 
فصاح المالي بعدم الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية التي لم تلتزم بتعليمات اال

 االحدتم ايقاف التداول في جلسة ،  2019 الثالث لعامتقديم البيانات المالية الفصلية للفصل 
( وإستمرار الصنائع الكيمياوية العصرية،  االقليم التجاريمصرف والشركات هي : ) 12/1/2020

عات الخفيفة ، الصناعات ، فندق آشور ، الصنا االيقاف على الشركات التالية : )مصرف دار السالم
صناعة المواد االنشائية الحديثة ، البادية للنقل العام االلكترونية ، صناعات الكارتون ، االصباغ الحديثة ، 

 ، الخير لالستثمار المالي ، النبال العربية للتحويل المالي( .
 

 : ة االوراق الماليةعلى أسهم الشركات المساهمة المدرجة بقرار من هيئ تداولالطالق إ:  ثانياً 
 

 الخميسجلسة  في الشرق االوسط النتاج وتسويق االسماك تم إطالق التداول على أسهم شركة -

االول لعام إيفاء الشركة بمتطلبات االفصاح المالي وتقديم البيانات المالية الفصلية للفصل بعد  16/1/2020

 . 31/3/2019والبيانات السنوية للسنة المالية المنتهية في  2019
 

بعد  19/1/2020 االحدجلسة  إعتباراً من مصرف االقليم التجاري تم إطالق التداول على أسهم شركةسي -

 . 2019إيفاء الشركة بمتطلبات االفصاح المالي وتقديم البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث لعام 
  

 االحداث الجوهرية ::  ثالثاً 
 

،  5/1/2020و  2/1/2020بكامل نسبة التغير لجلستي  الجاهزة إنتاج االلبسةإنخفض سعر سهم شركة  -

لعدم إجابة الشركة باالفصاح عن  7/1/2020تم إيقاف التداول على أسهم الشركة في جلسة الثالثاء 

 . االحداث الجوهرية

حيث قدمت الشركة إفصاحاً بعدم  12/1/2020تم إطالق التداول على أسهم الشركة في جلسة االحد 
 حداث أدت إلى إنخفاض السعر .وجود أ

 

 13/1/2020و  12/1بكامل نسبة التغير لجلستي  المنصور للصناعات الدوائيةسعر سهم شركة  إنخفض -

 أحداث جوهرية . اية عدم وجودب، قدمت الشركة إفصاح 
 

و  13/1بكامل نسبة التغير لجلستي  الوطنية للصناعات الكيمياوية والبالستيكيةشركة السعر سهم  إنخفض -

 . وجود أحداث جوهرية اية ، قدمت الشركة إفصاًح بعدم 14/1/2020
 

 : مصرف آسيا العراق االسالمي:  رابعاً 

إعتباراً من جلسة ( مليون سهم ، وإطالقها في التداول 50تم إدراج أسهم زيادة رأسمال الشركة البالغة ) -
زيادة رأسمال  4/9/2019بتاريخ  بعد قرار الهيئة العامة المنعقدة 15/1/2020االربعاء المصادف 

 الشركات ./أوالً( من قانون 55( مليار دينار وفق المادة )150( مليار دينار إلى )100الشركة من )
 

 
 
 

  

 مساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق الماليةخبار الشركات الأ 



 
 

 إجتماعات الهيئات العامة للشركات ::  خامساً 
 

 الساعة 25/1/2020 االحديوم لشركة مصرف الشرق االوسط العراقي سيعقد إجتماع الهيئة العامة  -
،  2018و  2017مناقشة الحسابات الختامية لعامي ،  فندق كرستال/محافظة اربيلالعاشرة صباحاً في 

 الثالثاء. سيتم أيقاف التداول إعتباراً من جلسة  2018و  2017معالجة العجز المتراكم لعامي 
21/1/2020 . 

 

 : إعالن إيقاف توزيع االرباح : سادساً  
 

ولغاية  15/12/2019اج وتسويق اللحوم عن إيقاف توزيع االرباح للفترة من تعلن الشركة العراقية النت -
15/1/2020 . 

 

 : رباحتوزيع اال : سابعاً 
 

االرباح للسنة أرباحهم دعت شركة االمين لالستثمارات العقارية مساهميها إلى مراجعة الشركة الستالم  -
 12( في مقر الشركة من الساعة الـ%3بنسبة ) 19/12/2019إعتباراً من يوم االحد  2018المالية 

 . سيكون تسليم االرباح للمساهم او بموجب وكالة مصدقة، ظهراً  2لغاية الساعة الـ ظهراً 
 

االرباح أرباحهم دعت الشركة الوطنية لالستثمارات السياحية مساهميها إلى مراجعة الشركة الستالم  -
في مقر الشركة مع إحضار  10/1/2020وم االحد والسنوات السابقة إعتباراً من ي 2018للسنة المالية 

 المستمسكات الرسمية او بموجب وكالة مصدقة .
 

من االرباح أرباحهم دعت شركة نقل المنتوجات النفطية والبضائع مساهميها إلى مراجعة الشركة الستالم  -
رسمية او مع إحضار المستمسكات ال الكائن في حي النضال في مقر الشركة 2007ولغاية  1995عام 

 بموجب وكالة مصدقة .
 

االرباح للسنة أرباحهم دعت شركة المصرف التجاري العراقي مساهميها إلى مراجعة الشركة الستالم  -
 9من الساعة الـ%( في مقر الشركة 3.8بنسبة ) 8/12/2019إعتباراً من يوم االحد  2018المالية 

ُ لغاية الساعة الـ صباحاً ، سيكون تسليم  11.30ية الساعة الـ ظهراً عدا يوم الخميس لغا 12صباحا
 للمساهم او بموجب وكالة مصدقة او عن طريق شركة الوساطة بموجب تخويل .االرباح 

 

 2018االرباح للسنة المالية أرباحهم دعت شركة فندق بغداد مساهميها إلى مراجعة الشركة الستالم  -
من الساعة العاشرة إلى الساعة قر الشركة %( في م50بنسبة ) 20/10/2019إعتباراً من يوم االحد 

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

االرباح للسنة أرباحهم دعت شركة المعمورة لالستثمارات العقارية مساهميها إلى مراجعة الشركة الستالم  -
لغاية الساعة الواحدة  %( في مقر الشركة5ة )بنسب 1/10/2019إعتباراً من يوم االحد  2018المالية 

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

  

 خبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق الماليةأ 


