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 : فً سوق العراق لالوراق المالٌة  2017 الثانًتشرٌن   31 ثنٌناال ؤشرات التداول لجلسةم

 هم .س898,186,345 بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 .دٌنار   589,846,243 بلغت قٌمة االسهم .2

اغالقه فً الجلسة السابقة البالغ  عن (0.91%بنسبة ) نخفضام( نقطة 551.24)فً جلسة الٌوم على   ISX 60اغلق مؤشر االسعار .3

 .( نقطة556.30)

 ( شركة مدرجة فً السوق .101شركة من اصل ) (38تداول اسهم )ـ   4

 ( شركة .24عدد الشركات المتوقفة بقرار من هٌئة االوراق المالٌة لعدم التزامها بتعلٌمات االفصاح المالً ) اصبح  -5

( 44) ذتنفٌ دٌنار من خاللملٌون (  132سهم بقٌمة بلغت )ملٌون ( 200ن )من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ لمشتراةااالسهم عدد  بلغ ـ6

 .   اتشرك خمساسهم على صفقة 

( صفقة 21) ذتنفٌ دٌنار من خاللملٌون ( 99سهم بقٌمة بلغت ) ملٌون( 193ن )من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ المباعةعدد االسهم  بلغ  -7

 شركتٌنعلى 

 

 

 خسارة الشركات االكثر                                                                    الشركات االكثر ربحٌــة                

 اغالق اسم الشركة
التغٌر
%  

  االسهم المتداولة 
 االسهم المتداولة  %التغٌر اغالق اسم الشركة

 1,000,000 9.84- 1.100 مصرف كوردستان  16,921,609 7.14 0.300 مصرف اشور

 850,000 3.17- 0.610 المعدنٌة والدراجات  20,091,832 4.55 0.230 المصرف المتحد

 324,000 2.86- 34.000 فندق بابل  3,059,000 4.17 4.500 الكرخمدٌنة العاب 

 42,630,657 2.67- 1.820 المعمورة العقارٌة  502,651,791 3.39 0.610 مصرف بغداد

 1,000,000 1.92- 0.510 الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة  136,579,099 2.94 0.350 مصرف الشرق االوسط

         
 الشركات االكثر نشاط من حٌث القٌمة المتداولة                             من حٌث االسهم المتداولةالشركات االكثر نشاط 

 اغالق اسم الشركة
التغٌر
%  

 االسهم المتداولة
 

 اغالق اسم الشركة
التغٌر
%  

 القٌمة المتداولة

 303,162,575 3.39 0.610 مصرف بغداد  502,651,791 3.39 0.610 مصرف بغداد

 77,109,079 2.67- 1.820 المعمورة العقارٌة  136,579,099 2.94 0.350 مصرف الشرق االوسط

 47,802,685 2.94 0.350 مصرف الشرق االوسط  42,630,657 2.67- 1.820 المعمورة العقارٌة

 20,893,120 0.96 5.250 اسٌا سٌل لالتصاالت  35,581,924 0.00 0.440 مصرف االستثمار

 15,656,047 0.00 0.440 مصرف االستثمار  30,000,000 2.44 0.420 التجاريالمصرف 
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 في سوق العراق لالوراق المالیة اخبار الشركات المساھمة المدرجة

 : بقرار من ھیئة االوراق المالیة أیقاف التداول
 

ایقاف التداول على اسھم الشركات التي لم تلتزم بتعلیمات االفصاح المالي  ۲/۸/۲۰۱۷ ) في۱۰/۱۳۳۲قررت ھیئة االوراق المالیة بكتابھا المرقم (
الشمال، مصرف االتحاد العراقي، المصرف  مصرف والشركات :( ٦/۸/۲۰۱۷ االحداعتباراً من جلسة  ۲۰۱٦السنویة لعام وتقدیم البیانات المالیة 

یة لنقل الدولي االسالمي، العراقیة لصناعة وتجارة الكارتون، الصناعات االلكترونیة، الكندي النتاج اللقاحات، العراقیة للنقل البري،  العراق
، الخیر لالستثمار المالي، السالم، مصرف االقتصادمصرف دجلة والفرات، مصرف دار )واستمرار االیقاف على الشركات التالیة (المنتوجات النفطیة

والشركات التي ضمن المناطق الساخنة علیھا تقدیم افصاح من قبل رئیس مجلس ) الصناعات الخفیفة، صناعات االصباغ الحدیثة، البادیة للنقل العام
ائیة الحدیثة، الشركة الوطنیة لصناعات االثاث المنزلي، صناعة المواد االنش(االدارة عن الوضع االجمالي للشركة لیتم اعادتھا للتداول وھي 

  )  .الخازر النتاج المواد االنشائیة  ،الفلوجة النتاج المواد االنشائیة، الموصل لمدن االلعاب
 
 
 : بقرار من ھیئة االوراق المالیة أیقاف التداول 
 

ایقاف التداول على اسھم الشركات التي لم تلتزم بتعلیمات االفصاح  ۳/۱۰/۲۰۱۷ ) في۱۰/۱۷٦۱قررت ھیئة االوراق المالیة بكتابھا المرقم (
دار السالم للتأمین، مصرف والشركات :( ٥/۱۰/۲۰۱۷ الخمیساعتباراً من جلسة  ۲۰۱۷صلي للفصل الثاني لعام فوعدم تقدیم االفصاح الالمالي 

صناعة وتجارة الكارتون، العراقیة لالخیر لالستثمار المالي، دولي االسالمي، المصرف ال)واستمرار االیقاف على الشركات التالیة (التنمیة الدولي
) والشركات التي ضمن المناطق الساخنة علیھا صناعات االصباغ الحدیثة، العراقیة لنقل المنتجات النفطیة،البادیة للنقل العامالصناعات الخفیفة، 

صناعة المواد االنشائیة الحدیثة، الفلوجة االجمالي للشركة لیتم اعادتھا للتداول وھي (تقدیم افصاح من قبل رئیس مجلس االدارة عن الوضع 
  )  .النتاج المواد االنشائیة، الموصل لمدن االلعاب، الخازر النتاج المواد االنشائیة 

 
 
 

 : مصرف الثقة الدولي
 
 

) ملیار دینار، وسیتم اطالق التداول ۱۰۰وایداع اسھم الشركة في مركز االیداع كشركة مصرفیة برأسمال قدره ( اكملت الشركة اجراءات تسجیلــ 
 . راق المالیةوعلى اسھم المصرف بعد تقدیم بیانات مالیة خاصة بالمصرف اما سنویة اة فصلیة حسب تعلیمات ھیئة اال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :ایقاف تداول الشركة العراقیة النتاج البذور

 

ایقاف التداول على اسھم الشركة العراقیة النتاج البذور اعتبارا من  ۱/۱۱/۲۰۱۷) في ۱۰/۱۹۸٤قررت ھیئة االوراق المالیة بكتابھا المرقم ( ـ 
 ۳۱/۳/۲۰۱۷لتزامھا بتعلیمات االفصاح المالي وتقدم البیانات المالیة للسنة المالیة المنتھیة العدم  ٦/۱۱/۲۰۱۷جلسة االثنین 

 
 

 اطالق التداول على اسھم الزیادة  لشركة المعمورة لالستثمارات العقاریة:
  

بعد ۱٤/۱۱/۲۰۱۷اعتباراً من جلسة یوم الثالثاء الموافق  واطالقھا في التداول ) سھم۳٫٥۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰البالغة (سیتم ادراج اسھم الزیادة ــ 
) دینار وفق المادة ۲۲٫۷۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دینار الى (۱۹٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰زیادة رأس المال من ( ۳۰/٤/۲۰۱۷قرار الھیئة العامة المنعقدة في 

  من قانون الشركات. ) دینار۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰/ثانیاً) بمبلغ (٥٥) دینار ووفق المادة (۲٫۸۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰بمبلغ ( )اوالً /٥٥(
 
 
 
 
 
 

 احداث جوھریة :
 

،  ۱۳/۱۱/۲۰۱۷و ۷/۱۱المسموح بھ لتغیر السعر لجلستي  االدنىلجلستین متتالیتین بما یقارب الحد  مصرف كوردستانسعر سھم  ــ أنخفض۱
في حال عدم ورود اجابة الشركة على كتاب االستفسار المرسل  ۱٤/۱۱/۲۰۱۷ الثالثاء سیتم ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة
 . سعر السھم انخفاضمن السوق لالفصاح عن االحداث الجوھریة التي ادت الى 
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 : اجتماعات الھیئات العامة للشركات المدرجة
 
 

على قاعة الخاتون /عیون الساعة العاشرة صباحاً  ۱٤/۱۱/۲۰۱۷ الثالثاءیوم  فنادق كربالءسیعقد اجتماع الھیئة العامة لشركة ــ 1
/اوالً) من قانون ٥٥وفقاً للمادة ( %)۱۰۰زیادة رأسمال الشركة بنسبة (ومناقشة  ۲۰۱٦لمناقشة الحسابات الختامیة لعام  بغداد/العرصات 

 . ۹/۱۱/۲۰۱۷ الخمیستم ایقاف التداول اعتباراً من جلسة  .الشركات وانتخاب مجلس ادارة جدید
 
 

 

بنایة االدارة الساعة العاشرة صباحاً في  ۱٥/۱۱/۲۰۱۷االربعاءیوم  لشركة الشرق االوسط النتاج االسماك ــ سیعقد اجتماع الھیئة العامة 2
وانتخاب مجلس  ومناقشة مقسوم االرباح .۳۱/۳/۲۰۱۷للسنة المالیة المنتھیة في لمناقشة الحسابات الختامیة  العامة لمصرف الشرق االوسط

 . ۱۲/۱۱/۲۰۱۷ االحد تم ایقاف التداول اعتباراً من جلسة .ادارة جدید 
 

لمناقشة الحسابات  مقر الشركةالساعة العاشرة صباحاً في  ۱۳/۱۱/۲۰۱۷االثنین یوم  للمصرف الدولي االسالمي ــ عقد اجتماع الھیئة العامة 3
ومناقشة مقسوم  .(مصرف) ۳۱/۱۲/۲۰۱٦ولغایة  ۲/٦/۲۰۱٦(تحویل مالي) وللفترة من  ۱/٦/۲۰۱٦ولغایة  ۱/۱/۲۰۱٦للفترة من الختامیة 

  .۲۰۱٦لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعام  ٦/۸/۲۰۱۷الشركة متوقفة عن التداول من . واالطالع على تقریر الھیئة الشرعیة االرباح
 

لمناقشة الحسابات الختامیة  مقر الشركة الساعة العاشرة صباحاً في  ۱۹/۱۱/۲۰۱۷االحد یوم لشركة فندق بابل ــ سیعقد اجتماع الھیئة العامة 4
 ومناقشة مقسوم االرباح ومعالجة العجز المتراكم من االحتیاطیات الرأسمالیة ۳۱/۱۲/۲۰۱٦و ۳۱/۱۲/۲۰۱٥في  تینالمنتھی تینالمالی تینللسن
 . ۱٤/۱۱/۲۰۱۷ الثالثاء .سیتم ایقاف التداول اعتباراً من جلسة%) من رأس المال ٤٤٫٤۹۳بنسبة ( ۲۰۱٦لعام 

 

 مقر االدارة العامة للمصرف الساعة العاشرة صباحاً في  ۲۲/۱۱/۲۰۱۷االربعاء یوم لمصرف أیالف االسالمي ــ سیعقد اجتماع الھیئة العامة 5
) ۷) اعضاء مجلس اصلیین و(۲وانتخاب (  ومناقشة مقسوم االرباح ۳۱/۱۲/۲۰۱٦للسنة المالیة المنتھیة في لمناقشة الحسابات الختامیة 

  .۱۹/۱۱/۲۰۱۷ االحد .سیتم ایقاف التداول اعتباراً من جلسةاحتیاط انتخابات تكمیلیة
 

الساعة العاشرة صباحا في قاعة الجمعیة العراقیة  ۲٦/۱۱/۲۰۱۷یوم االحد  انتاج االلبسة الجاھزةلشركة سیعقد اجتماع الھیئة العامة  -6
اط واقرار معالجة االرباح والخسائر  وانتخاب اربعة اعضاء اصلیین ومثلھم احتی ۲۰۱٦للسیاحة والسیارات   ، لمناقشة الحسابات الختامیة لسنة 

 . ۲۱/۱۱/۲۰۱۷. سیتم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة الثالثاء 
 

لمناقشة الحسابات  مقر الشركة الساعة العاشرة صباحاً في  ۲۷/۱۱/۲۰۱۷االثنین یوم لشركة فنادق المنصور ــ سیعقد اجتماع الھیئة العامة 7
معالجة العجز المتراكم ضمن االحتیاطیات المتوفرة واتخاذ القرار المناسب  ومناقشة ۳۱/۱۲/۲۰۱٦الختامیة للسنة المالیة المنتھیة في 

 .۲۲/۱۱/۲۰۱۷ االربعاء.سیتم ایقاف التداول اعتباراً من جلسة بشأنھ
  

السلیمانیة/فندق محافظة الساعة العاشرة صباحاً في  ۱۸/۱۱/۲۰۱۷ السبت  یوملشركة اسیا سیل لالتصاالت ــ سیعقد اجتماع الھیئة العامة 8
االرباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب  ومناقشة ۳۱/۱۲/۲۰۱٦لمناقشة الحسابات الختامیة للسنة المالیة المنتھیة في   كراند میلنیوم

 . ۱٤/۱۱/۲۰۱۷ الثالثاء.سیتم ایقاف التداول اعتباراً من جلسة بشأنھا
 

قاعة اجتماعات  علىالعاشرة صباحاً الساعة  ۳۰/۱۱/۲۰۱۷الخمیس  یوملشركة بغداد لصناعة مواد التغلیف ــ سیعقد اجتماع الھیئة العامة 9
معالجة الخسارة من االحتیاطیات المتوفرة  ومناقشة ۳۱/۱۲/۲۰۱٦لمناقشة الحسابات الختامیة للسنة المالیة المنتھیة في مصرف البالد االسالمي 

 . ۲۷/۱۱/۲۰۱۷ االثنین ایقاف التداول اعتباراً من جلسة.سیتم وانتخاب مجلس ادارة جدید
 

في مقر العاشرة صباحاً الساعة  ۲۰/۱۱/۲۰۱۷االثنین  یوملمصرف جیھان لالستثمار والتمویل االسالمي ــ سیعقد اجتماع الھیئة العامة 10
/قسم المصارف بغداد حسب موافقة البنك المركزي العراقينقل مقر االدارة العامة من اربیل الى لمناقشة  االدارة العامة للمصرف في اربیل

   .۱٥/۱۱/۲۰۱۷االربعاء .سیتم ایقاف التداول اعتباراً من جلسة االسالمیة
في مركز ادارة العاشرة صباحاً الساعة  ۳۰/۱۱/۲۰۱۷االربعاء  یوملشركة بین النھرین لالستثمارات المالیة ــ سیعقد اجتماع الھیئة العامة 11

وانتخاب مجلس ادارة جدید للشركة خمسة اصلیین ومثلھم  ۳۱/۱۲/۲۰۱٦لمناقشة الحسابات الختامیة للسنة المالیة المنتھیة في   الشركة
 . ۱۹/۱۱/۲۰۱۷ االحد.سیتم ایقاف التداول اعتباراً من جلسة احتیاط

 

 توزیع االرباح النقدیة :
 

 ــ دعت شركة المصرف المتحد لالستثمار مساھمیھا الى مراجعة مقر االدارة العامة الستالم ارباحھم النقدیة والخاصة بالسنة المنتھیة في1
 یكون تسلیم االرباح للمساھم نفسھ حصراً.و ۱/۱۰/۲۰۱۷% واعتبارا من ۲بنسبة  ۳۱/۱۲/۲۰۱٤

 
 

%) من رأس المال ٥۰الى مراجعة مقر الشركة الستالم ارباحھم النقدیة والبالغة (مساھمیھا للسجاد والمفروشات ــ دعت الشركة العراقیة 2
وخالل الدوام الرسمي ولكل  ۳۰/۱۱/۲۰۱۷ولغایة  ۱/۱۰/۲۰۱۷واعتباراً من تاریخ  ۱۳۱/۱۲/۲۰۱٦والخاصة بالسنة المالیة المنتھیة في 

نسیة وبطاقة االحوال المدنیة وبطاقة السكن والبطاقة التموینیة وصورة حدیثة مع جلب شھادة الج ایام االسبوع ماعدا ایام العطل الرسمیة
للمساھم تطابق المستمسكات االربعة وتسلم االرباح بحضور المساھم شخصیاً، أما مكاتب الوساطة والشركات فیكون عن طریق كتاب رسمي 

 ئلة القانونیة والمالیة).وكذلك جلب المستمسكات االربعة في اعاله وعبارة (تتحمل الشركة المسا
 

اعتباراًمن  ۳۱/۱۲/۲۰۱٦ــ دعت الشركة فندق بغداد مساھمیھا الى مراجعة مقر الشركة الستالم ارباحھم النقدیة والخاصة بالسنة المنتھیة في 3
 .٥/۱۰/۲۰۱۷یوم الخمیس 
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