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 : ؤشرات التداول لجلسة اليوم في سوق العراق لالوراق الماليةم

 ( شركة مدرجة في السوق .97( شركة من اصل )40تداول اسهم )

 .( شركة(15الشركات المتوقفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي عدداليزال  .1

 سهم .  59,266,618,058 بلغ عدد االسهم المتداولة .2

 دينار .  23,455,630,723 بلغت قيمة االسهم المتداولة .3

اغالقه في الجلسة السابقة البالغ  %( عن0.41) بنسبة نخفضام( نقطة 715.97)في جلسة اليوم على   ISX 60اغلق مؤشر االسعار .4

 .( نقطة718.94)

على  ات( صفق3) دينار من خالل تنفيذمليون ( 4سهم بقيمة بلغت )مليون ( 5) من المستثمرين غير العراقيين المشتراةعدد االسهم  بلغ .5

 .   شركتين اسهم 

 ة( صفق55) دينار من خالل تنفيذ ليونم (150) سهم بقيمة بلغت مليون( 268) من المستثمرين غير العراقيين المباعةعدد االسهم  بلغ .6

 . شركتينلى اسهم ع

 ( مليار دينار .22( مليار سهم بقيمة )58بعدد اسهم ) االقتصاد لالستثمار والتمويلعلى اسهم مصرف  خاصتنفيذ امر  .7

 الشركات االكثر خســارة                                                             االكثر ربحيــةالشركات                           

  لمتداولة ااالسهم   %التغير اغالق اسم الشركة
 اغالق اسم الشركة

التغير
%  

 االسهم المتداولة

 58,394,189,620 7.32- 0.380 االقتصادمصرف   3,825,000 10.00 0.220 مصرف الشمال

 2,375,656 7.32- 0.380 مصرف االتحاد  17,920,000 1.14 4.450 الخياطة الحديثة

 20,000 5.08- 14.000 فندق فلسطين  50,000 0.76 6.650 سد الموصل السياحية

 1,100,000 3.57- 0.810 المصرف االسالمي  101,677 0.63 8.050 اسماك الشرق االوسط

 1,530,050 2.70- 0.360 صناعة وتجارة الكارتون  64,318 0.47 8.640 السياحيةاالستثمارات 

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

 22,773,647,918 7.32- 0.380 مصرف االقتصاد  58,394,189,620 7.32- 0.380 مصرف االقتصاد

 171,776,752 0.00 0.900 مصرف سومر  221,751,549 0.00 0.580 مصرف الشرق االوسط

 126,400,883 0.00 0.580 مصرف الشرق االوسط  204,777,419 0.00 0.520 مصرف الخليج

 106,484,258 0.00 0.520 مصرف الخليج  190,863,058 0.00 0.900 مصرف سومر

 79,744,000 1.14 4.450 الخياطة الحديثة  124,194,000 0.00 0.430 مصرف بابل

         

 

  

 

 41  :غير المتداولة      1 :هيئة عامة     15  : المنخفضة     6: المرتفعة     40:تداولة الم      97الشركات المدرجة :       
   

 0.41- :التغير  ISX60  715.97 :  23,455,630,723: ةالمتداولالقيمة    59,266,618,058: االسهم المتداولة   315: الصفقات
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 في سوق العراق لالوراق المالیة اخبار الشركات المساھمة المدرجة

 : العامة للشركات المدرجة اتالھیئ اتاجتماع
    

الساعة  ۲۸/۲/۲۰۱۷ الثالثاءیوم  والدراجاتللشركة الوطنیة للصناعات المعدنیة  عقد اجتماع الھیئة العامةسی
 لمناقشة الحسابات الختامیة للسنة المالیة المنتھیة في ، عة اتحاد الصناعات العراقياقالعاشرة صباحا في 

ومناقشة طلب حمایة المنتج لالنابیب المعدنیة اوال ثم الدراجات ومناقشة البحث عن عقود  ۳۱/۱۲/۲۰۱٥
 .۲۰۱٥لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعام  ۹/۸/۲۰۱٦متوقفة عن التداول من  علماً ان الشركة ،مشاركة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :توزیع ارباح الشركات 
 

ــ دعت الشركة الوطنیة للصناعات الكیمیاویة والبالستیكیة مساھمیھا الى مراجعة مقر الشركة الستالم شھاداتھم ۱
 ).۲۰۰۳عام ولغایة ارباح ۱۹۸۲وارباحھم للسنوات من (

 

 ۲۰۰٥ــ دعت شركة فنادق المنصور مساھمیھا الى مراجعة الشركة الستالم االرباح المتراكمة لغایة عام ۲
 والشھادات المحررة.

 
 

 .۲۰۱٤ــ دعت شركة فندق بغداد مساھمیھا الى مراجعة الشركة الستالم ارباح السنوات السابقة ولغایة سنة ۳
 
 

) ۲۰۰۱ولغایة  ۱۹۹۷مساھمیھا الى مراجعة الشركة الستالم ارباح السنوات من (ــ دعت شركة فندق بابل ٤
 وكذلك الذین لم یستلموا شھادة االسھم الخاصة بھم .
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