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 مؤشرات التداول في سوق العراق لالوراق المالية          

 تداول في السوقات جلس خمس 13/2/2020ي 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 104عدد الشركات المدرجة في السوق ) يبلغ      

   ( شركة مدرجة في السوق الثاني.44و)

 : والشركات المدرجة حسب القطاعات هي       

  

 السوق الثاني  في اتشرك (6و) النظاميشركة في السوق  (41)خالل جلسات هذا االسبوع اسهم  اولتدت -

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

( شركة مساهمة فيما انخفضت اسعار 5اسهم )( شركة المتداولة خالل االسبوع ارتفعت اسعار 47من اصل ) -

 ( شركة على نفس اسعارها السابقة.24( شركات وحافظت )18)

 شركة وكاالتي : (24) لغ عدد الشركات المتوقفة عن التداولب -

 المالية لعدم التزامهم بتعليمات عن التداول بقرارات من هيئة االوراق موقوفة ( شركة مساهمة20) .1

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

، العراقية لالعمال الهندسية ، الهالل فندق آشور ، فنادق عشتار ، فندق السدير ،  االتحاد العراقي

 ، الصناعات االلكترونية ، الصناعات الخفيفة ، صناعات االصباغ صناعة وتجارة الكارتون، الصناعية 

 العراقية لنقل المنتجات النفطية ، ، الفلوجة النتاج المواد االنشائية،  المواد االنشائية الحديثة الحديثة ،

الباتك  العراقية النتاج البذور ، ،، الحديثة لالنتاج الحيواني  البادية للنقل العام  ، الخير لالستثمار المالي

 .(لالستثمار المالي

 ين( بعد وضع المصرفة والفراتلتداول )مصرف دار السالم ، مصرف دجلعن ا موقوفةمصرفية  شركتين .2

 .تحت وصاية البنك المركزي العراقي

بعد قرار هيئتها العامة لتغيير نشاطها من تحويل مالي الى مصرف  موقوفة مؤتة للتحويل الماليشركة  .3

حصال الرخصة النهائية استلحين 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  (شباط 13 – 9) ةالمالية للفتر االسبوعي الداء سوق العراق لالوراقالتقرير 
 

 
 



الغاء ترخيص المتضمن إستناداً لقرار البنك المركزي العراقي  موقوفةالنبال العربية للتحويل المالي شركة  .4

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

 العراقي ودائرة تسجيل الشركات.

كة للمساهمين ولحين تقديم لعدم االفصاح بصورة كاملة عن معلومات الشر موقوفةشركة مصرف االقتصاد  .5

 .حسابات كاملة وواضحة حسب المعايير المحاسبية
 

  .ترليون سهم (12.333االسهم المدرجة في السوق )عدد  غيبل

 ترليون سهم                                                                                                                                                                                    

 

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

 ترليون دينار                                                                                                                          
     

 

 .سهم ارملي (7.372) االسهم المتداولة لهذا االسبوع عددبلغ 

 .دينار مليار (16.078) االسهم المتداولة لهذا االسبوع لغت قيمةب

 .( صفقة2317)بلغ عدد الصفقات المنفذة لهذا االسبوع 

 ( نقطة.461.23)في أخر جلسة من االسبوع بـ   ISX 60ل مؤشر السوق اقف

 هذا االسبوع نالحظ االتي :ل اول التدومن تحليل بيانات      
 

 باالسبوع الماضي. %( قياسا82.7) بنسبةعدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع  إرتفاع .1

 باالسبوع الماضي. %( قياسا300.3بنسبة )القيمة االجمالية لالسهم المتداولة لهذا االسبوع  إرتفاع .2

( 474.43) غلق علىاع الماضي عندما اغالقه لالسبو عن%( 2.8بنسبة ) ISX60 مؤشر السوق إنخفاض .3

 .نقطة

 

 13/2/2020 - 9 منلعراق لالوراق المالية للفترة مؤشرات التداول في سوق ا (1رقم ) جدول
 

 الصفقات القيمة المتداولة عدداالسهم المتداولة الجلسات
عدد الشركات  مؤشر السوق

 المتداولة

09/02/2020 851,675,222 849,868,341 509 467.76 23 

10/02/2020 2,572,766,888 11,739,883,266 512 465.44 28 

11/02/2020 857,902,252 842,788,327 417 460.41 32 

12/02/2020 2,409,173,743 1,793,116,198 308 458.94 26 

13/02/2020 680,581,763 851,872,178 571 461.23 36 

 47 461.23 2317 16,077,528,310 7,372,099,868 المجموع الحالي

 46 474.43 1821 4,016,272,677 4,035,597,996 المجوع السابق

 2.2 2.8- 27.2 300.3 82.7 التغير %

 
 

 تأمين تحويل مالي استثمارمالي الخدمات السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارف

9.557 2.140 0.308 0.021 0.032 0.057 0.014 0.180 0.022 

 تأمين تحويل مالي استثمارمالي الخدمات السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارف

5.636 6.713 0.629 0.091 0.369 0.100 0.006 0.180 0.012 



 
 
 

 :تداول المستثمرين غير العراقيين في سوق العراق لالوراق الماليةمؤشرات 
 

 بقيمة بلغتسهم  مليون (481العراقيين لهذا االسبوع ) لغ عدد االسهم المشتراة من المستثمرين غيرب .1

 ( شركات.7ة على أسهم )صفق (112) دينار من خالل تنفيذمليون  (223)

بلغت  سهم بقيمةمليون ( 608)بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين لهذا االسبوع  .2

 ( شركات.9( صفقة على أسهم )882) دينار من خالل تنفيذ مليار( 1.316)

 13/2/2020 - 9 تداول غير العراقيين للفترة منالرات ( مؤش2جدول رقم )
 

 

 
 

 
 

 : االوامر الخاصة
 

 زمنالصتفاا  البييترل فت  الت تنفيت بعتا الهرتر لمتااو  و 12:30جلستة وادتال ليا تة الستا ة  فت  المتااو  ستمررإ

 الفصتادا ل ا  وفات الجلستة ستعر برعتا . نف   هت   االوامتر  الهرر بعا( 12:30 -12) السا ة من للجلسة االضاف 

ق وبعا تاقيارا وفاا لضوابط العنا ة الواجية للرمعاملين باالورا للسوق االلبمرون  الروقع والرنشورل  لى الرطلوبة

 الرالية . 

 وكانت أهم مؤشراترا :  

 المتداولة االسهم عدد لغ، ب ( صفقات3) أمرين نفذت من خاللهماعدد االوامر المنفذة هذا االسبوع  بلغ 
آسياسيل )مصرف عبر العراق ،  تيشرك سهمأ على دينارألف ( 12.015.020) بقيمة سهممليار ( 3.662)

 (. لالتصاالت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجلسات   
السهم المتداولة من غير ا 

 العراقيين
 قيمة تداوالت غير العراقيين  

  صفقات غير 
 العراقيين

 بيعاً  شراءً  بيعاً  شراءً  بيعاً  شراءً 

09/02/2020 4,675,000 105,460,212 29,738,000 373,305,847 24 247 

10/02/2020 80,760,000 118,527,724 24,300,000 262,720,765 13 198 

11/02/2020 1,685,000 100,353,104 25,680,500 123,434,859 15 126 

12/02/2020 49,160,000 75,935,000 15,384,000 59,070,250 14 60 

13/02/2020 344,870,204 207,842,207 128,277,755 497,453,546 46 251 

 882 112 1,315,985,267 223,380,255 608,118,247 481,150,204 موع الحاليالمج

 260 130 468,760,788 324,931,039 750,747,706 706,160,068 المجوع السابق

 239.2 13.8- 180.7 31.3- 19.0- 31.9- التغير %



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 : بقرار من هيئة االوراق المالية إطالق التداول على أسهم الشركات المساهمة أ. 

بعد عدم  16/2/2020سيتم إطالق التداول على أسهم شركة فنادق كربالء إعتباراً من جلسة االحد  -
ودعوة الهيئة العامة لعقد إجتماع  19/9/2019إجتماع الهيئة العامة المنعقدة في  المصادقة على محضر

 . جديد 
 

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

بعد  9/2/2020جلسة االحد  فيتم إطالق التداول على أسهم شركة مصرف الشرق االوسط العراقي  -
و  2017المصادقة على الحسابات الختامية لعامي  25/1/2020إجتماع الهيئة العامة المنعقدة في 

الفائض  إلى ( دينار2.755.158.459البالغة ) ، معالجة العجز المتراكم وتدوير باقي االرباح 2018
 . المتراكم

 

 16/2/2020إعتباراً من جلسة االحد  الدولي االسالميمصرف السيتم إطالق التداول على أسهم شركة  -
الموافقة على إندماج شركة مصرف الدولي  9/2/2020المنعقدة في المؤجل بعد إجتماع الهيئة العامة 

باسمه وشخصيته رف أور االسالمي مصمصرف أور االسالمي لالستثمار مع إحتفاظ شركة االسالمي مع 
، الموافقة على العرض المقدم من شركة البيت الدولي التركية الجنسية المتضمن شراء كافة المعنوية 

وفق أحكام ( مليار سهم 150االسهم التي ستصدرها الشركة بزيادة رأسمالها دون االكتتاب العام البالغ )
 /رابعاً( من قانون الشركات . 56المادة )

 

 : دراجالإنتهاء إجراءات إبعد المساهمة إطالق التداول على أسهم الشركات  .جـ 

تم إطالق التداول على أسهم شركة إبداع الشرق االوسط للمقاوالت واالستثمارات العقارية في جلسة  -
 ( مليار دينار .3مالها البالغ )برأسالشركة إنتهاء إجراءات إدراج  بعد 11/2/2020الثالثاء 

 

طالق التداول على أسهم شركة مصرف المستشار االسالمي لالستثمار والتمويل في جلسة االربعاء تم إ -
 . ( مليار دينار150تم إنتهاء إجراءات إدراج شركة برأسمالها البالغ ) 12/2/2020

 

 إجتماعات الهيئات العامة للشركات ::  ثانياً 
 

الساعة العاشرة صباحاً في  17/2/2020 االثنينم يو فنادق المنصورلشركة سيعقد إجتماع الهيئة العامة  -
لسد العجز المتراكم  2017، مناقشة تحويل أرباح  2018الحسابات الختامية لعام  مناقشةل،  مقر الشركة
( أعضاء أصليين ومثلهم إحتياط . سيتم إيقاف التداول إعتباراً من جلسة االربعاء 5، إنتخاب )

12/2/2020 . 
 

الساعة العاشرة  18/2/2020 الثالثاءيوم  االسالمي مصرف القابضلشركة ئة العامة سيعقد إجتماع الهي -
( 31/12/2015ولغاية  1/1/2015من الفترة ) الحسابات الختامية مناقشةل،  مقر الشركةصباحاً في 

سابات الختامية للفترة من ، والح( لشركة التحويل المالي 17/10/2016ولغاية  1/1/2016والفترة )
( للمصرف 31/12/2017ولغاية  1/1/2017( والفترة )31/12/2016ولغاية  18/10/2016)

 1/1/2016( والفترة )31/12/2015ولغاية  1/1/2015، مناقشة مقسوم االرباح للفترة ) االسالمي

  

 خبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق الماليةأ 



 18/10/2016( لشركة التحويل المالي ، مناقشة العجز الحاصل للفترة من )17/10/2016ولغاية 
سيتم إيقاف  . ( للمصرف االسالمي31/12/2017ولغاية  1/1/2017( والفترة )31/12/2016ولغاية 

 . 13/2/2020التداول إعتباراً من جلسة الخميس 
 
 
 

الساعة العاشرة صباحاً  19/2/2020 االربعاءيوم  البادية للنقل العاملشركة سيعقد إجتماع الهيئة العامة  -
، معالجة العجز المتراكم ، إنتخاب  2016و  2015لعامي  لمناقشة الحسابات الختامية ، مقر الشركةفي 

 6/7/2017( أعضاء أصليين ومثلهم إحتياط . الشركة موقوفة بقرار من هيئة االوراق المالية بتاريخ 5)
 . 2019لغاية  2016لعدم تقديم البيانات المالية السنوية والفصلية لالعوام من 

 

الساعة  24/2/2020 االثنينيوم  عة المواد االنشائية الحديثةصنالشركة سيعقد إجتماع الهيئة العامة  -
( أعضاء أصليين ومثلهم إحتياط . الشركة 4إلنتخاب )،  قاعة نقابة المحاسبينالعاشرة صباحاً في 

لعدم تقديم البيانات المالية السنوية والفصلية  6/7/2015موقوفة بقرار من هيئة االوراق المالية بتاريخ 
 . 2019لغاية  2014لالعوام من 

 

الساعة  25/2/2020 الثالثاءيوم لشركة النبال العربية للتحويل المالي سيعقد إجتماع الهيئة العامة  -
، مناقشة مقسوم االرباح ،  2018لعام  لمناقشة الحسابات الختامية، مقر الشركة العاشرة صباحاً في 

المادة أوالً من عقد تأسيس الشركة وذلك أعضاء أصليين ومثلهم إحتياط ، مناقشة تعديل  (5) إنتخاب
مساهمة  Aبتغيير إسم الشركة من شركة النبال العربية للتحويل المالي إلى شركة النبال للصرافة فئة 

المادة ثالثاً من عقد تأسيس الشركة وغيير نشاط الشركة من تحويل مالي إلى خاصة ، مناقشة تعديل 
ابعاً من عقد تأسيس الشركة وذلك بتخفيض رأس مال الشركة من ، مناقشة تعديل المادة ر Aصرافة فئة 

/أوالً( من قانون الشركات . الشركة موقوفة 59إستناداً الحكام المادة )( مليار دينار 5( مليار إلى )45)
ولحين  Aلحين تحول نشاطها إلى شركة صرافة  4/9/2019بقرار من هيئة االوراق المالية بتاريخ 

لبنك المركزي العراقي ودائرة تسجيل الشركات وإستمرار االيقاف لعدم تقديم االفصاح إنتهاء إجراءات ا
 .  2019لعام الفصلي للفصل الثالث 

 

الساعة العاشرة صباحاً في  27/2/2020 الخميسيوم لشركة االمين للتأمين سيعقد إجتماع الهيئة العامة  -
 االثنينسيتم إيقاف التداول إعتباراً من جلسة ط . ( أعضاء أصليين ومثلهم إحتيا5إلنتخاب )، مقر الشركة 

24/2/2020 . 

 

 : رباحتوزيع اال : ثالثاً  
 

السابقة لغاية سنة  دعت شركة فنادق المنصور مساهميها إلى مراجعة الشركة الستالم أرباحهم االرباح -
 والشهادات الدائمية .  2005

 

لى مراجعة الشركة الستالم أرباحهم االرباح للسنة دعت شركة االمين لالستثمارات العقارية مساهميها إ -
 12%( في مقر الشركة من الساعة الـ3بنسبة ) 19/12/2019إعتباراً من يوم االحد  2018المالية 

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

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

 المستمسكات الرسمية او بموجب وكالة مصدقة .
 

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

 بموجب وكالة مصدقة .
 

  

 خبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق الماليةأ 



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  11.30ظهراً عدا يوم الخميس لغاية الساعة الـ  12صباحا
 للمساهم او بموجب وكالة مصدقة او عن طريق شركة الوساطة بموجب تخويل .االرباح 

 

 2018االرباح للسنة المالية أرباحهم عة الشركة الستالم دعت شركة فندق بغداد مساهميها إلى مراج -
من الساعة العاشرة إلى الساعة %( في مقر الشركة 50بنسبة ) 20/10/2019إعتباراً من يوم االحد 

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

االرباح للسنة أرباحهم ميها إلى مراجعة الشركة الستالم دعت شركة المعمورة لالستثمارات العقارية مساه -
لغاية الساعة الواحدة  %( في مقر الشركة5بنسبة ) 1/10/2019إعتباراً من يوم االحد  2018المالية 

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


