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 : مؤشرات التداول لجلسة اليوم في سوق العراق لالوراق المالية
ية يوم الخميس لوجود مناسبة وطنية وعطلة دينية قرر مجلس المحافظين ان تكون اخر جلسة تداول قبل العطلة الرسم   

 .4/5/2016، واول جلسة تداول بعد العطلة الرسمية يوم االربعاء الموافق  28/4/2016الموافق 
 في السوق .) شركة مدرجة 98) شركة من اصل (36تداول اسهم (

 . ) شركة15( الشركات المتوقفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي عدد الزال .1
 سهم .    1,271,753,282 المتداولةبلغ عدد االسهم  .2
 ينار .د   874,144,531 بلغت قيمة االسهم المتداولة .3
%) عن اغالقه في الجلسة السابقة 0.68ه (تنسب نخفاضأانقطة محققا ) 551.220في جلسة اليوم على (  ISX 60اغلق مؤشر االسعار .4

 ) نقطة .554.980البالغ (
 ة) صفق69دينار من خالل تنفيذ ( ونملي) 170سهم بقيمة بلغت ( مليون )71المستثمرين غير العراقيين (عدد االسهم المشتراة من  بلغ .5

 . ات) شرك3(على اسهم 
 صفقة) 76(دينار من خالل تنفيذ  ون) ملي237سهم بقيمة بلغت ( ون) ملي312عدد االسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين (بلغ    

 . ات) شرك10(على اسهم 
 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحيــة                        

التغير اغالق اسم الشركة  لمتداولة ااالسهم   %التغير اغالق اسم الشركة
 االسهم المتداولة  %

 96,837 6.67- 0.280 مصرف ايالف االسالمي  11,752,959 1.36 2.980 المعموره العقارية 
 500,000 6.00- 2.350 الخياطة الحديثة  1,315,061 0.92 9.890 فندق فلسطين 

 147,900,000 5.88- 0.160 مصرف دار السالم   25,000 0.09 11.460 بغداد العراق للنقل العام
 244,611,328 5.26- 0.180 مصرف الموصل   11,100,000 0.00 0.210 مصرف بابل

 15,849 4.55- 0.210 مصرف دجلة والفرات  24,600,000 0.00 0.350 المصرف التجاري 
        

 الشركات االكثر نشاط من حيث القيمة المتداولة                             الشركات االكثر نشاط من حيث االسهم المتداولة                     
 القيمة المتداولة  %التغير اغالق اسم الشركة  االسهم المتداولة  %التغير اغالق الشركةاسم 

 231,121,741 1.79- 2.190 بغداد للمشروبات الغازية  254,800,000 1.33- 0.740 مصرف بغداد 
 187,909,000 1.33- 0.740 مصرف بغداد   244,611,328 5.26- 0.180 مصرف الموصل 

 125,017,830 0.00 0.900 مصرف سومر التجاري  147,900,000 5.88- 0.160 مصرف دار السالم 
 44,466,152 5.26- 0.180 مصرف الموصل   138,908,700 0.00 0.900 مصرف سومر التجاري

 34,691,104 1.36 2.980 المعموره العقارية   104,556,776 1.79- 2.190 بغداد للمشروبات الغازية
 

 

 

 46غير المتداولة :      1:هيئة عامة          16المنخفضة :       3المرتفعة :        36تداولة :الم          98الشركات المدرجة :      
   
 0.68-:التغير   ISX60   874,144,531:551.220 : ةالمتداولالقيمة 1,271,753,282    : االسهم المتداولة  495: الصفقات  
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 في سوق العراق لالوراق المالية اخبار الشركات المساهمة المدرجة

 
 : للشركات المدرجةاجتماع الهيئة العامة : اوال

 
 4/5/2016يوم االربعاء  لشركة دار السالم للتأمينسيعقد اجتماع الهيئة العامة  -1

 2015الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة  لمناقشة الحسابات الختامية لعام 
ومناقشة زيادة رأس مال  2015واقرار مقسوم االرباح لعام ،والمصادقة عليها 

وسيتم  ،/ثانيا) من قانون الشركات 55% وفق المادة (6.0131الشركة بنسبة 
 .1/5/2016جلسة  ايقاف التداول اعتبارا من

 
 لخميسيوم الشركة الوئام لالستثمار المالي سيعقد اجتماع الهيئة العامة  -2

لمناقشة   المصرف المتحد لالستثمارالساعة العاشرة صباحا في  28/4/2016
وتم  ،،ومعالجة العجز المتراكم  والمصادقة عليها 2014الحسابات الختامية لعام 

 .25/4/2016ايقاف التداول اعتبارا من جلسة 
 

 : غلق اكتتاب: ثانيأ

ولم يتم  21/4/2016تم غلق االكتتاب على اسهم الشركة اعتبارا من الخميس  -1
االكتتاب من قبل كل من المساهمين والجمهور على اسهم الشركة خالل المدة 

 المحددة لالكتتاب .
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