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 : في سوق العراق لالوراق المالية  2017 تشرين االول  11 الربعاءا ؤشرات التداول لجلسةم

 هم .س 2,498,338,040  بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 .دينار    2,381,507,513 بلغت قيمة االسهم .2

السابقة البالغ اغالقه في الجلسة  عن %(0.71) بنسبة مرتفعا( نقطة 589.04)في جلسة اليوم على   ISX 60اغلق مؤشر االسعار .3

 .( نقطة584.91)

 ( شركة مدرجة في السوق .101شركة من اصل ) (33تداول اسهم )ـ   4

 ( شركة .25اليزال عدد الشركات المتوقفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي )  -5

 ذتنفي دينار من خاللمليون ( 44,266سهم بقيمة بلغت )( مليون 21,352ن )من المستثمرين غير العراقيي المشتراةعدد االسهم  بلغـ 6

 . اربعة شركاتاسهم على ( صفقة 31)

( 20) ذتنفي دينار من خالل ارملي( 74,348سهم بقيمة بلغت ) ار( ملي132,765ن )من المستثمرين غير العراقيي المباعةعدد االسهم  بلغ ـ7

 . اسهم شركة واحدة فقطعلى صفقة 

 ( مليار دينار .2ار سهم وبقيمة )( ملي2ـ تنفيذ امر متقابل مقصود على اسهم شركة الحرير للتحويل المالي بعدد اسهم )8

 خسارة الشركات االكثر                                                                    الشركات االكثر ربحيــة               

 اغالق اسم الشركة
التغير
%  

  االسهم المتداولة 
 االسهم المتداولة  %التغير اغالق اسم الشركة

 780,603 3.33- 0.290 مصرف بابل  2,306,073 8.59 4.300 الخياطة الحديثة

 1,400,000 3.23- 0.300 الحديثة لالنتاج الحيواني  3,000,000 4.55 0.230 المصرف المتحد

 3,100,000 2.78- 0.350 النخبة للمقاوالت العامة  3,850,000 3.23 0.320 مصرف الموصل

 72,000 2.78- 7.000 فندق اشور  71,600,000 2.86 0.360 مصرف الشرق االوسط

 677,099 1.60- 1.850 المعمورة العقارية  37,277,499 2.82 2.550 بغداد للمشروبات الغازية

         
 الشركات االكثر نشاط من حيث القيمة المتداولة                             الشركات االكثر نشاط من حيث االسهم المتداولة

 اغالق اسم الشركة
التغير
%  

 االسهم المتداولة
 

 اغالق اسم الشركة
التغير
%  

 القيمة المتداولة

 2,000,050,000 0.00 1.000 تحويل الماليالحرير لل  2,000,050,000 0.00 1.000 تحويل الماليالحرير لل

 115,006,800 1.82 0.560 مصرف بغداد  205,530,000 1.82 0.560 مصرف بغداد

 93,537,510 2.82 2.550 بغداد للمشروبات الغازية  98,000,000 0.00 0.540 المصرف االسالمي

 52,920,000 0.00 0.540 المصرف االسالمي  71,600,000 2.86 0.360 مصرف الشرق االوسط

 30,061,400 0.49 4.140 العراقية النتاج البذور  37,277,499 2.82 2.550 بغداد للمشروبات الغازية
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 في سوق العراق لالوراق المالية اخبار الشركات المساهمة المدرجة

 : بقرار من هيئة االوراق المالية أيقاف التداول
 

ايقاف التداول على اسهم الشركات التي لم تلتزم بتعليمات االفصاح المالي  2/8/2017 ( في10/1332قررت هيئة االوراق المالية بكتابها المرقم )
مصرف الشمال, مصرف االتحاد العراقي, المصرف  والشركات :) 6/8/2017 االحداعتباراً من جلسة  2016السنوية لعام وتقديم البيانات المالية 

الصناعات االلكترونية, الكندي النتاج اللقاحات, العراقية للنقل البري,  العراقية لنقل  الدولي االسالمي, العراقية لصناعة وتجارة الكارتون,
, الخير لالستثمار المالي, مصرف دجلة والفرات, مصرف دار السالم, مصرف االقتصاد(واستمرار االيقاف على الشركات التالية )المنتوجات النفطية

والشركات التي ضمن المناطق الساخنة عليها تقديم افصاح من قبل رئيس مجلس ( البادية للنقل العام الصناعات الخفيفة, صناعات االصباغ الحديثة,
صناعة المواد االنشائية الحديثة, الشركة الوطنية لصناعات االثاث المنزلي, )االدارة عن الوضع االجمالي للشركة ليتم اعادتها للتداول وهي 

  (  .الخازر النتاج المواد االنشائية  ,موصل لمدن االلعابالفلوجة النتاج المواد االنشائية, ال

 
 

 

 : بيان اكتتاب المصرف الدولي االسالمي
     

في المصرف الوطني  20/9/2017( مليار دينار سهم اعتباراً من 150بدأ االكتتاب على االسهم المطروحة للمصرف الدولي االسالمي البالغة )ـ 
( 100زيادة رأسمال الشركة من ) 8/5/2017لقرار الهيئة العامة المنعقدة في االسالمي/الفرع الرئيسي بفرعيه الرئيسي والكسرة وذلك تنفيذاً 

 /اوال( من قانون الشركات.55( مليار دينار وفقاً للمادة )250مليار دينار الى )
 

 : النتاج البذورانتهاء االجراءات للشركة العراقية 
 

على زيادة رأس المال من  15/8/2017على قرار الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ  3/10/2017صادقت دائرة تسجيل الشركات في  ــ
مين بنسبة ه%( من رأس المال وتوزيع ارباح نقدية على المسا40( دينار برسملة )10.500.000.000( دينار الى )7.500.000.000)
 من رأس مال الشركة. %(40)

 
 

 
 

 

 احداث جوهرية :
 
 

سار فلعدم ورود اجابة الشركة على كتاب االست 9/10/2017اعتباراً من جلسة االثنين  مصرف البالد االسالميتم ايقاف التداول على اسهم ــ 
 االدنىلجلستين متتاليتين بما يقارب الحد المرسل من قبل السوق لالفصاح عن االحداث الجوهرية التي أدت الى انخفاض سعر سهم الشركة 

 . 8/10/2017و 5/10المسموح به لتغير السعر لجلستي 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : لشركة االمين لالستثمار الماليانتهاء االجراءات 
 

( مليار دينار 1.500( مليار دينار الى )1تعديل عقد الشركة بزيادة رأسمال الشركة من )على  5/10/2017صادقت دائرة تسجيل الشركات في  ــ
 .17/1/2017/اوال( من قانون الشركات تنفيذاً لقرار الهيئة العامة المنعقد في 55وفق المادة )

 
 

 
 

 

 : شركة بغداد العراق للنقل العاماطالق التداول على اسهم 
 

بعد قرار  11/10/2017الموافق  االربعاءاعتبارا من جلسة  واالستثمارات العقارية بغداد العراق للنقل العامتم اطالق التداول على اسهم شركة ـ 
%( من رأس المال 130وتوزيع ارباح نقدية بنسبة ) 2016المصادقة على الحسابات الختامية لعام  9/10/2017الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 

 . وانتخاب مجلس ادارة جديد دينار يار( مل1البالغ )
 

 

 

 

 :لشركة المعمورة لالستثمارات العقارية انتهاء االجراءات
 

على زيادة رأس المال من  30/4/2017على قرار الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ  8/10/2017صادقت دائرة تسجيل الشركات في  ــ
( دينار ووفقاً للمادة 700.000.000/ثانياً( بمبلغ )55وفقاً للمادة ) ( دينار22.780.000.0000( دينار الى )19.200.000.000)
 .( دينار2.880.000.000/اوالً( بمبلغ )55)
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 : اجتماعات الهيئات العامة للشركات المدرجة
 

 
 
 

, لمناقشة   في اربيل فندق ديفانالساعة العاشرة صباحا  12/10/2017 الخميسيوم  لمصرف الخليج التجاري  ةعقد اجتماع الهيئة العامـ سي1
( 1عضو اصلي عدد )وانتخاب  2016لعام  % من رأس المال1.960بنسبة  مقسوم االرباحتوزيع واقرار   2016الحسابات الختامية لعام

 . 9/10/2017  االثنين. تم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة (5وانتخاب اعضاء احتياط لعضوية مجلس االدارة عدد )
 

, لمناقشة   مقر الشركةالساعة العاشرة صباحا في  24/10/2017 الثالثاءيوم  لشركة الحمراء للتأمين  ةعقد اجتماع الهيئة العامسي -2
 . 19/10/2017 الخميسواقرار مقسوم االرباح  . سيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة   2016الحسابات الختامية لعام

 

, لمناقشة  الشركةمقر الساعة العاشرة صباحا في  15/10/2017 االحديوم  للشركة العراقية لالعمال الهندسية ةعقد اجتماع الهيئة العامسي -3
تم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة  . ومناقشة معالجة جزء من الخسارة من االحتياطيات المتوفرة لدى الشركة  2016الحسابات الختامية لعام

 . 10/10/2017 الثالثاء
 
 

مقر بناية المصرف الكائن في الساعة العاشرة صباحا في  22/10/2017 االحديوم لمصرف االقليم التجاري  ةعقد اجتماع الهيئة العامسي -4
سيتم  ومناقشة تدوير االرباح للسنة القادمة وانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة  2016, لمناقشة الحسابات الختامية لعام اربيل شارع كوالن

 .17/10/2017الثالثاء ايقاف التداول اعتباراً من جلسة 
  

قاعة نادي ذوي الساعة العاشرة صباحاً في  23/10/2017يوم االثنين  قد اجتماع الهيئة العامة لشركة المنصور للصناعات الدوائيةــ سيع5
وانتخاب مجلس ادارة جديد.سيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة  2016المهن الطبية/نقابة الصيادلة,لمناقشة لمناقشة الحسابات الختامية لعام 

  .18/10/2017االربعاء 
الساعة العاشرة صباحاً في قاعة  25/10/2017سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة المنصور للصناعات المعدنية والدراجات يوم االربعاء ــ 6

م ايقاف التداول اعتباراً من ومناقشة معالجة العجز المتراكم من االحتياطيات.سيت 2016اتحاد الصناعات العراقي لمناقشة الحسابات الختامية لعام 
 . 22/10/2017جلسةاالحد 

الساعة العاشرة صباحاً في مقر فرع الشركة في  20/10/2017ــ سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة الصنائع الكيمياوية العصرية يوم الجمعة 7
.سيتم ايقاف التداول اعتباراً من 2016قسوم االرباح لعام ومناقشة م 2016ناحية عين كاوة في محافظة اربيل لمناقشة الحسابات الختامية لعام 

 . 17/10/2017جلسة الثالثاء 

 

 توزيع االرباح النقدية :
 

 ــ دعت شركة المصرف المتحد لالستثمار مساهميها الى مراجعة مقر االدارة العامة الستالم ارباحهم النقدية والخاصة بالسنة المنتهية في1
 يكون تسليم االرباح للمساهم نفسه حصراً.و 1/10/2017% واعتبارا من 2بنسبة  31/12/2014

 

 
 

ــ دعت الشركة الوطنية لالستثمارات السياحية مساهميها الى مراجعة مقر الشركة الستالم ارباحهم النقدية والخاصة بالسنة المنتهية في 2
 ومستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية. 31/12/2016

 
 

%( من رأس المال اعتباراً من 40البذور مساهميها الى مراجعة مقر الشركة الستالم ارباحهم النقدية والبالغة )ــ دعت الشركة العراقية النتاج 3
 .31/3/2016والخاصة بالسنة المنتهية في  18/9/2017الموافق  نيوم االثني

 
 

%( من رأس المال 50ارباحهم النقدية والبالغة )الى مراجعة مقر الشركة الستالم مساهميها للسجاد والمفروشات ــ دعت الشركة العراقية 4
وخالل الدوام الرسمي ولكل  30/11/2017ولغاية  1/10/2017واعتباراً من تاريخ  131/12/2016والخاصة بالسنة المالية المنتهية في 

ن والبطاقة التموينية وصورة حديثة مع جلب شهادة الجنسية وبطاقة االحوال المدنية وبطاقة السك ايام االسبوع ماعدا ايام العطل الرسمية
للمساهم تطابق المستمسكات االربعة وتسلم االرباح بحضور المساهم شخصياً, أما مكاتب الوساطة والشركات فيكون عن طريق كتاب رسمي 

 وكذلك جلب المستمسكات االربعة في اعاله وعبارة )تتحمل الشركة المسائلة القانونية والمالية(.
 

ة الوطنية للصناعات الكيمياوية والبالستيكية مساهميها الى مراجعة مقر الشركة الستالم ارباحهم النقدية وشهاداتهم للسنوات من ــ دعت الشرك5
 .2003ولغاية ارباح سنة  1982

اعتباراًمن  31/12/2016ــ دعت الشركة فندق بغداد مساهميها الى مراجعة مقر الشركة الستالم ارباحهم النقدية والخاصة بالسنة المنتهية في 6
 .5/10/2017يوم الخميس 

 

 : بقرار من هيئة االوراق المالية أيقاف التداول
 

ايقاف التداول على اسهم الشركات التي لم تلتزم بتعليمات االفصاح  3/10/2017 ( في10/1761قررت هيئة االوراق المالية بكتابها المرقم )
دار السالم للتأمين, الوطنية والشركات :) 5/10/2017 الخميساعتباراً من جلسة  2017صلي للفصل الثاني لعام فوعدم تقديم االفصاح الالمالي 

الخير لالستثمار المالي, المصرف الدولي االسالمي, لشركات التالية )(واستمرار االيقاف على الالستثمارات السياحية, مصرف التنمية الدولي
( والشركات صناعات االصباغ الحديثة, العراقية لنقل المنتجات النفطية,البادية للنقل العامصناعة وتجارة الكارتون, الصناعات الخفيفة, العراقية ل

صناعة مجلس االدارة عن الوضع االجمالي للشركة ليتم اعادتها للتداول وهي )التي ضمن المناطق الساخنة عليها تقديم افصاح من قبل رئيس 
  (  .المواد االنشائية الحديثة, الفلوجة النتاج المواد االنشائية, الموصل لمدن االلعاب, الخازر النتاج المواد االنشائية 

 
 

 

mailto:info-isx@isx-iq.net

	مؤشرات11 صفحة  1 تشرين الاول
	تشرين الاول 11  مؤشرات

