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 5 فً سوق العراق لالوراق المالٌة  2017 نٌسان 41 ءاالربعا ؤشرات التداول لجلسةم

 لوجود مناسبة دٌنٌة .العالنها عطلة رسمٌة  3112نٌسان  32لن تنظم جلسة التداول لٌوم االحد الموافق مالحظة 5  

 سهم .  542.476.677  بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دٌنار   415.534.781 المتداولةبلغت قٌمة االسهم  .3

اغالقه فً الجلسة السابقة البالغ  %( عن1.35) بنسبةمرتفعا ( نقطة 142.51)فً جلسة الٌوم على   ISX 60اغلق مؤشر االسعار .2

 .( نقطة655.82)

 ( شركة مدرجة فً السوق .98شركة من اصل ) (32تداول اسهم )ـ   5

 ( شركة .15الٌزال عدد الشركات المتوقفة بقرار من هٌئة االوراق المالٌة لعدم التزامها بتعلٌمات االفصاح المالً ) -4

( 4) ذنفٌت دٌنار من خاللملٌون ( 12.153سهم بقٌمة بلغت )ملٌون ( 1.531ن )من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ لمشتراةاعدد االسهم  بلغ ـ1

 . شركات اربعاسهم على  اتصفق

( 32) ذتنفٌ دٌنار من خاللملٌون ( 32.214سهم بقٌمة بلغت )ملٌون ( 34.241ن )من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ المباعةعدد االسهم  بلغ ـ2

 . تاشركاربع اسهم على صفقة 

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحٌــة                          

 اغالق اسم الشركة
التغٌر
%  

  لمتداولة ااالسهم 
 االسهم المتداولة  %التغٌر اغالق اسم الشركة

 1,000,000 5.84- 1.450 تصنٌع وتسوٌق التمور  10,000,000 2.94 0.350 المصرف المتحد

 4,489,063 2.95- 2.300 المعمورة العقارٌة   78,000 2.94 1.400 فنادق كربالء

 200,000 1.15- 8.600 فندق بغداد  107,300,000 2.17 0.470 مصرف الخلٌج التجاري

 1,643,000 1.09- 5.460 اسٌا سٌل لالتصاالت  5,801,393 1.89 0.540 الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة

 45,000 0.49- 8.050 السجاد والمفروشات  13,000,000 1.52 0.670 المنصور الدوائٌة
 

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

 اغالق اسم الشركة
التغٌر
%  

 االسهم المتداولة
 

 المتداولةالقٌمة   %التغٌر اغالق اسم الشركة

 177,733,364 0.00 0.900 مصرف سومر التجاري  197,481,515 0.00 0.900 مصرف سومر التجاري

 77,863,000 1.09 0.930 مصرف بغداد   107,300,000 2.17 0.470 مصرف الخلٌج التجاري

 49,378,000 2.17 0.470 مصرف الخلٌج التجاري  84,100,000 1.09 0.930 مصرف بغداد 

 19,571,364 0.00 2.290 بغداد للمشروبات الغازٌة  58,000,000 0.00 0.320 مصرف الشمال

 18,560,000 0.00 0.320 مصرف الشمال  15,000,392 0.00 0.400 مصرف الموصل 
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 في سوق العراق لالوراق المالية اخبار الشركات المساهمة المدرجة

 :اعالن
الستالم ارباحهم  مقر االدارة العامةدعت شركة المصرف المتحد لالستثمار مساهمٌها الى مراجعة    

 25/5/2017من % واعتبارا 2بنسبة  31/12/2014النقدٌة والخاصة بالسنة المالٌة المنتهٌة فً 
 .على ان ٌكون تسلٌم االرباح للمساهم نفسه حصرا  

 

 :اطالق تداول   
على اسهم شركة مصرف جٌهان لالستثمار والتموٌل االسالمً اعتبارا من جلسة  سٌتم اطالق التداول

 .  3/4/2017( ٌوما من تأرٌخ بدء االٌداع اي اعتبارا من جلسة 21مرور ) بعد 24/4/2017

 : اطالق التداول
 

الموافق  الخمٌساعتبارا من جلسة  شركة الرابطة للتحوٌل المالًاطالق التداول على اسهم تم  ــ 1
المصادقة على الحسابات الختامٌة  12/4/2017بعد قرار الهٌئة العامة المنعقدة بتارٌخ  20/4/2017
مالً الى مصرف التحوٌل النشاط الشركة من  تغٌٌرو الى الفائض المتراكم وتدوٌر االرباح 2016لعام 

( 55قدارها )( ملٌار دٌنار بطرح اسهم م100( ملٌار دٌنار الى )45)من اسالمً وزٌادة رأس المال 
 . /اوال( من قانون الشركات55ملٌار دٌنار وفقا  للمادة )

 

 : اجتماعات الهٌئات العامة للشركات المدرجة
   
 30/4/2017 االحدٌوم المعمورة لالستثمارات العقارٌة ة لشركة عقد اجتماع الهٌئة العامـ سٌ 1

لمناقشة الحسابات الختامٌة للسنة المالٌة  ، المركز الثقافً النفطًفً الساعة العاشرة صباحا 
ومناقشة واقرار مقسوم االرباح وزٌادة رأس مال الشركة وفقا  للمادة  31/12/2016 المنتهٌة فً

( 700.000.000( بمبلغ )/ثانٌا55( دٌنار ووفقا  للمادة )2.880.000.000بمبلغ )/اوال( 55)
 . 25/4/2017 تم اٌقاف التداول اعتبارا منسٌمن قانون الشركات ودٌنار

 
الساعة  13/5/2017 السبتٌوم الحرٌر للتحوٌل المالً ة لشركة عقد اجتماع الهٌئة العامسٌـ 2 

لمناقشة الحسابات الختامٌة للسنة المالٌة  ، مقر الشركة الكائن فً النجف فً العاشرة صباحا 
ومناقشة تغٌٌر نشاط الشركة من التحوٌل المالً الى مصرف اسالمً  31/12/2016 المنتهٌة فً

 ( ملٌار دٌنار55مبلغ )بطرح ( ملٌار دٌنار 100( ملٌار دٌنار الى )45من ) وزٌادة رأس مال الشركة

 . 9/5/2017 تم اٌقاف التداول اعتبارا منسٌ/اوال( من قانون الشركات و55وفقا  للمادة )
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