
 

 

 

Iraq Stock Exchange         سوق العراق لالوراق الماليت                     
 

 

 

 مؤشرات التداول في سوق العراق لالوراق المالية

 تداول فً السوقات جلس أربع 22/7/2020ً نظم سوق العراق لالوراق المالٌة خالل االسبوع المنتهً ف      

 . (10-12االعتٌادي من الساعة )الزمن فً  السوق الثانًوالنظامً 

 . حظر شامل للتجوال اعتبار ٌوم الخمٌس من كل إسبوع خلٌة االزمة الحكومٌة ال ٌزال قرار    

( شركة مدرجة فً السوق النظامً 58منها )، ( شركة مساهمة 105عدد الشركات المدرجة فً السوق ) ٌبلػ      

   ( شركة مدرجة فً السوق الثانً.46و)

 : والشركات المدرجة حسب القطاعات هً       

  

 لسوق الثانً ا فً اتشرك (3و) النظامًشركة فً السوق  (33)خالل جلسات هذا االسبوع اسهم  اولتدت -

 . شركة( 46لم تتداول خالل جلسات هذا االسبوع اسهم ) -

 : وكاالتً شركة (23) لػ عدد الشركات المتوقفة عن التداولب -

 عن التداول بقرارات من هٌئة االوراق المالٌة لعدم التزامهم بتعلٌمات موقوفة( شركة مساهمة 19) .1

مصرؾ ،  مصرؾ الشمالهً : ) الشركاتوالسنوٌة واالفصاح المالً وتقدٌم البٌانات المالٌة الفصلٌة 

صناعة ، ، العراقٌة لالعمال الهندسٌة ، الهالل الصناعٌة  فندق آشور، فنادق عشتار ،  االتحاد العراقً

المواد  ، الصناعات االلكترونٌة ، الصناعات الخفٌفة ، صناعات االصباغ الحدٌثة ، وتجارة الكارتون

العراقٌة لنقل المنتجات تصنٌع وتسوٌق التمور ،  ، جة النتاج المواد االنشائٌةالفلو،  االنشائٌة الحدٌثة

 العراقٌة النتاج البذور ، ،، الحدٌثة لالنتاج الحٌوانً  البادٌة للنقل العام  ، الخٌر لالستثمار المالً النفطٌة ،

 .(الباتك لالستثمار المالً

 ٌن( بعد وضع المصرفة والفراتم ، مصرؾ دجلعن التداول )مصرؾ دار السال موقوفةمصرفٌة  شركتٌن .2

 .تحت وصاٌة البنك المركزي العراقً

إستناداً لقرار البنك المركزي العراقً المتضمن الؽاء ترخٌص الشركة  موقوفةللتحوٌل المالً  المنافعشركة  .3

العراقً  ولحٌن إنتهاء إجراءات البنك المركزيوبمساهمٌن جدد  Aوتحوٌل نشاطها إلى شركة صرافة فئة 

 ودائرة تسجٌل الشركات.

كة للمساهمٌن ولحٌن تقدٌم لعدم االفصاح بصورة كاملة عن معلومات الشر موقوفةشركة مصرؾ االقتصاد  .4

 . حسابات كاملة وواضحة حسب المعاٌٌر المحاسبٌة
 

 

 تأمٌن مالً تحوٌل استثمارمالً الخدمات السٌاحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارؾ

42 2 21 7 10 10 6 2 5 

 

 2020  ( تموز 22 – 19 ) ةالماليت للفتر التقرير االسبوعي الداء سوق العراق لالوراق
 

 
 



  .ترلٌون سهم (12.288االسهم المدرجة فً السوق )عدد  ٌبلػ

 ترلٌون سهم                                                                                                                                                                                    

 

( 13.809وق )تبلػ القٌمة السوقٌة للشركات المدرجة فً الس:  Market Capitalizationالسوقٌة القٌمة   
 .ترلٌون دٌنار

 ترلٌون دٌنار                                                                                                                          

 

 .سهم( ملٌار 6.899) لػ عدد االسهم المتداولة لهذا االسبوعب

 .دٌنارملٌار  (2.943) بوعلؽت قٌمة االسهم المتداولة لهذا االسب

 .( صفقة1861)بلػ عدد الصفقات المنفذة لهذا االسبوع 

 ( نقطة.455.30)فً أخر جلسة من االسبوع بـ   ISX 60ل مؤشر السوق اقف

 هذا االسبوع نالحظ االتً :ل التداول ومن تحلٌل بٌانات      
 
 باالسبوع الماضً. سا%( قٌا169) بنسبةعدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع إنخفاض  .1

 باالسبوع الماضً. %( قٌاسا111.8بنسبة )القٌمة االجمالٌة لالسهم المتداولة لهذا االسبوع إنخفضت  .2

 .( نقطة450.87) ؼلق علىاعندما  اؼالقه لالسبوع الماضً عن %(1بنسبة ) ISX60 مؤشر السوق إرتفاع .3

 
 22/7/2020 - 19  منالٌة للفترة الم لعراق لالوراقمؤشرات التداول فً سوق ا (1رقم ) جدول

 

 الصفقات القٌمة المتداولة عدداالسهم المتداولة الجلسات
مؤشر 
 السوق

عدد الشركات 
 المتداولة

19/07/2020 634,089,249 273,173,789 293 457.79 26 

20/07/2020 2,257,380,297 1,034,336,262 598 465.68 27 

21/07/2020 2,551,922,644 1,047,857,592 614 460.95 27 

22/07/2020 1,455,147,185 587,735,044 356 455.30 29 

 36 455.30 1861 2,943,102,687 6,898,539,375 المجموع الحالً

 32 450.87 996 1,389,460,641 2,564,790,388 المجوع السابق

 12.5 1.0 86.8 111.8 169 التؽٌر %

 
 
 
 
 
 
 
 

 تأمٌن تحوٌل مالً استثمارمالً الخدمات السٌاحة ةالزراع الصناعة االتصاالت المصارؾ

9.557 2.140 0.308 0.021 0.032 0.057 0.014 0.135 0.022 

 تأمٌن تحوٌل مالً استثمارمالً الخدمات السٌاحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارؾ

5.965 6.540 0.641 0.120 0.333 0.102 0.006 0.090 0.012 



 :تداول المستثمرٌن ؼٌر العراقٌٌن فً سوق العراق لالوراق المالٌةمؤشرات 
 

 بقٌمة بلؽتسهم  ملٌون (914العراقٌٌن لهذا االسبوع ) لػ عدد االسهم المشتراة من المستثمرٌن ؼٌرب .1

 .ات( شرك8)ة على أسهم صفق (122) دٌنار من خالل تنفٌذملٌون  (451)

( 56)بلؽت  سهم بقٌمةملٌون ( 88)ٌر العراقٌٌن لهذا االسبوع بلػ عدد االسهم المباعة من المستثمرٌن ؼ .2

 .شركات( 3( صفقة على أسهم )27) دٌنار من خالل تنفٌذ ملٌون

 

 22/7/2020 - 19 تداول ؼٌر العراقٌٌن للفترة منال( مؤشرات 2جدول رقم )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قٌمة تداوالت ؼٌر العراقٌٌن   السهم المتداولة من ؼٌر العراقٌٌنا  الجلسات   
  صفقات ؼٌر 

 العراقٌٌن

 بٌعاً  شراءً  بٌعاً  شراءً  بٌعاً  شراءً 

19/07/2020 71,357,999 15,000,000 39,392,449 10,720,000 21 18 

 ـــــــــــ 28 ـــــــــــ 144,475,250 ـــــــــــ 272,705,000 20/07/2020

21/07/2020 341,864,269 65,000,000 149,723,704 32,500,000 46 4 

22/07/2020 228,000,000 8,000,000 117,233,000 12,740,000 27 5 

 27 122 55,960,000 450,824,403 88,000,000 913,927,268 المجموع الحالً

 12 223 22,711,499 510,384,356 51,693,983 707,649,165 المجوع السابق

 125.0 45.3- 146.4 11.7- 70.2 29.1 التؽٌر %



 

 

 

 

 

 إطالق التداول على ٍأهم شركة آسٌاسٌل لالتصاالت ::  أوالً 

بعد إجتماع الهٌئة العامة  19/7/2020ل لالتصاالت ٌوم االحد تم إطالق التداول على أسهم شركة آسٌاسٌ -
، توزٌع أرباح نقدٌة بنسبة  2019تامٌة لعام المصادقة على الحسابات الخ 12/7/2020المنعقدة فً 

 . ( ملٌار دٌنار310)%( من رأس المال البالػ 100)
 

 شركة الرٌباس للدواجن واالعالؾ :ثانٌاً : 

( ملٌار دٌنار وتم البدء 30برأسمالها البالػ ) شركة الرٌباس للدواجن واالعالؾإجراءات إدراج  إنتهت -
 . 19/7/2020همً الشركة إعتباراً من ٌوم االحد بعملٌات إٌداع شهادات أسهم مسا

 : االحداث الجوهرٌة  : ثالثاً 

 : الخلٌج التجاريشركة 
 

تم لم ٌ 20/7/2020و  19/7إرتفع سعر سهم الشركة لجلستٌن متتالتٌن بكامل نسبة التؽٌر لجلستً  -
 . بعدم وجود أي أحداث جوهرٌة الشركة اجابةلورود  إٌقاؾ التداول

 

 : موصلمصرؾ الشركة 
 

لم ٌتم   20/7/2020و  19/7بكامل نسبة التؽٌر لجلستً لجلستٌن متتالتٌن إرتفع سعر سهم الشركة  -
 . اجابة الشركة بعدم وجود أي أحداث جوهرٌةلورود إٌقاؾ التداول 

 

 : مصرؾ بابلشركة 
 

لم ٌتم   21/7/2020و  20/7بكامل نسبة التؽٌر لجلستً لجلستٌن متتالتٌن إرتفع سعر سهم الشركة  -
 .بعدم وجود أي أحداث جوهرٌةجابة الشركة إ لورود، التداول إٌقاؾ 

 

 إجتماعات الهٌئات العامة للشركات المساهمة المدرجة ::  رابعاً 

 

المؤجل من  26/7/2020سٌعقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة الوطنٌة لالستثمارات السٌاحٌة ٌوم االحد  -
( أعضاء أصلٌٌن ومثلهم إحتٌاط 4النتخاب )رة صباحاً فً مقر الشركة الساعة العاش 19/7/2020تارٌخ 

 .13/7/2020. تم إٌقاؾ التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة االثنٌن 

 

الساعة العاشرة صباحاً  26/7/2020ٌوم االحد  لشركة مصرؾ عبر العراقسٌعقد إجتماع الهٌئة العامة  -
، مناقشة توزٌع االرباح ، تعدٌل الفقرة الرابعة  2019ابات الختامٌة لعام لمناقشة الحس فً مقر الشركة ،

عضوٌن  ات تكمٌلٌة النتخابنتخاب، إجراء إ (7( إلى )5من عقد التأسٌس بزٌادة عدد االعضاء من )
تم إٌقاؾ التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة االثنٌن إحتٌاط . ( أعضاء 5أصلٌٌن و)

20/7/2020 . 
 

الساعة  28/7/2020سٌعقد إجتماع الهٌئة العامة لشركة مصرؾ زٌن العراق االسالمً ٌوم الثالثاء  -
. سٌتم إٌقاؾ التداول على  ( أعضاء أصلٌٌن ومثلهم إحتٌاط7نتخاب )إلالعاشرة صباحاً فً مقر الشركة ، 

 . 26/7/2020أسهم الشركة إعتباراً من جلسة االحد 
 

  

 لالوراق الماليت خبار الشركاث المساهمت المدرجت في سوق العراقأ 



الساعة العاشرة صباحاً  12/8/2020لعامة للشركة االهلٌة للتأمٌن ٌوم االربعاء سٌعقد إجتماع الهٌئة ا -
( أعضاء 5)، إنتخاب ، مناقشة توزٌع االرباح  2018فً مقر الشركة ، لمناقشة الحسابات الختامٌة لعام 

كام ( ملٌار دٌنار وفق أح7( إلى )2.500، مناقشة زٌادة رأس مال الشركة من )إحتٌاط أصلٌٌن ومثلهم 
 االحدتم إٌقاؾ التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة سٌ. /أوالً( من قانون الشركات 55المادة )

9/8/2020 . 
 


