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 : في سوق العراق لالوراق المالية  2017 ايار 81 لخميسا ؤشرات التداول لجلسةم

 سهم .  1,110,708,361 بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 .دينار    863,811,384بلغت قيمة االسهم  .2

اغالقه في الجلسة السابقة البالغ  %( عن0.89) بنسبة نخفضام( نقطة 597.49)في جلسة اليوم على   ISX 60اغلق مؤشر االسعار .3

 .( نقطة602.88)

 ( شركة مدرجة في السوق .99شركة من اصل ) (37تداول اسهم )ـ   4

 ( شركة .14المالي ) اليزال عدد الشركات المتوقفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح  -5

 دينار من خالل ونملي( 117,336سهم بقيمة بلغت ) ونملي( 29,958ن )من المستثمرين غير العراقيي لمشتراةاعدد االسهم  بلغ ـ6

 .  ( شركات5) اسهم على ( صفقة 59) ذتنفي

دينار من  ونملي( 200,733بلغت )سهم بقيمة  ونملي( 251,013ن )من المستثمرين غير العراقيي المباعةعدد االسهم  بلغ ــ7

 .    ( شركات4)اسهم  على ( صفقة 94) ذتنفي خالل

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحيــة                          

 اغالق اسم الشركة
التغير
%  

  لمتداولة ااالسهم 
 االسهم المتداولة  %التغير اغالق الشركة اسم

 47,100,000 6.90- 0.270 المصرف المتحد  150,000 3.75 4.150 الخاتم لالتصاالت

 270,189,603 4.80- 0.780 مصرف بغداد  54,588,928 3.36 2.460 بغداد للمشروبات الغازية

 7,600,000 4.44- 0.860 مصرف المنصور  200,000 3.13 0.330 مصرف ايالف االسالمي

 42,800,000 4.26- 0.450 المصرف التجاري  60,375,652 2.22 0.460 مصرف الشرق االوسط

 600,000 3.92- 7.350 فندق بغداد  3,500,000 2.13 0.480 المعدنية والدراجات
 

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

 اغالق اسم الشركة
التغير
%  

 االسهم المتداولة
 

 اغالق اسم الشركة
التغير
%  

 القيمة المتداولة

 214,961,418 4.88- 0.780 مصرف بغداد  270,189,603 4.88- 0.780 مصرف بغداد

 79,820,800 2.86- 0.380 مصرف الخليج  206,860,000 2.86- 0.380 مصرف الخليج

 175,174,046 0.00 0.900 مصرف سومر  194,637,829 0.00 0.900 مصرف سومر

 133,181,416 3.36 2.460 بغداد للمشروبات الغازية  70,709,877 1.96- 0.500 مصرف االستثمار

 53,352,500 0.57 26.250 فندق بابل  60,375,652 2.22 0.460 مصرف الشرق االوسط
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 في سوق العراق لالوراق المالية اخبار الشركات المساهمة المدرجة

 : اجتماعات الهيئات العامة للشركات المدرجة
 
في الساعة العاشرة صباحا  24/5/2017 االربعاءيوم ة لشركة الخياطة الحديثة عقد اجتماع الهيئة العامـ سي1

واقرار  31/12/2016 لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في جمعية االقتصاديين العراقيين  ،
 . 21/5/2017 ايقاف التداول اعتبارا منتم وسي وانتخاب مجلس ادارة جديد 2016مقسوم االرباح لعام 

في الساعة العاشرة صباحا  25/5/2017 الخميسيوم ة لمصرف عبر العراق عقد اجتماع الهيئة العامـ سي 2
واقرار  31/12/2016 لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ،  مقر الشركةفي بغداد/العلوية

( مليار دينار ومناقشة شطب ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 9والبالغة ) 2016مقسوم االرباح لعام توزيع 
تم ايقاف التداول اعتبارا وسي (دينار لتعذر استحصالها من رصيد مخصص االئتمان النقدي 492.000.000)

 . 22/5/2017 من
الساعة العاشرة  1/6/2017 الخميسيوم ة لشركة النبال العربية للتحويل المالي عقد اجتماع الهيئة العامـ سي 3

 31/12/2016 لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في في مقر الشركة في بغداد ،صباحا 
 تم ايقافوسي الطفاء جزء من المبلغ المسروق  2016% من االرباح المتحققة لعام 25ومناقشة اطفاء 

 . 29/5/2017 التداول اعتبارا من
الساعة العاشرة صباحا  15/6/2017 الخميسيوم  الوئام لالستثمار المالية لشركة عقد اجتماع الهيئة العامـ سي 3

كيفية ومناقشة  31/12/2016 لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ، مقر المصرف المتحدفي 

 . 12/6/2017 تم ايقاف التداول اعتبارا منوسي للشركة واتخاذ القرار الالزم بشأنه معالجة العجز المتراكم

 :اكتتاب تمديد  
سهم في مصرف ايالف  ن( مليو500( يوم على االسهم المطروحة البالغة )60تم تمديد مدة االكتتاب لمدة )

زيادة رأسمال  17/1/2017االسالمي بفرعيه الرئيسي والكسرة ، وذلك تنفيذاً لقرار الهيئة العامة المنعقدة في 

 .  /اوال( من قانون الشركات55( مليار دينار وفق المادة )1.500( مليار دينار الى )1الشركة من )

 :اعالن
الستالم ارباحهم النقدية والخاصة  الشركةــ دعت شركة المنصور للصناعات الدوائية مساهميها الى مراجعة 1

من الساعة التاسعة  13/5/2017% واعتبارا من 4.7بنسبة  31/12/2015بالسنة المالية المنتهية في 
 .صباحاً ولغاية الساعة الواحدة ظهراً علماً ان يوم الخميس هو عطلة الشركة

شهادات االسهم الستالم  الشركةمساهميها الى مراجعة مقر  الشركة الوطنية لالستثمارات السياحيةــ دعت 2
 .السابقةوالسنوات  31/12/2015واالرباح النقدية للسنة المالية المنتهية في 

ــ دعت شركة المصرف المتحد لالستثمار مساهميها الى مراجعة مقر االدارة العامة الستالم ارباحهم النقدية 3
على ان يكون  25/7/2017% واعتبارا من 2بنسبة  31/12/2014والخاصة بالسنة المالية المنتهية في 
 تسليم االرباح للمساهم نفسه حصراً.

 

 : اطالق التداول
 18/5/2017الموافق  الخميساعتبارا من جلسة  الحرير للتحويل الماليــ تم اطالق التداول على اسهم شركة  1

والمصادقة  2016المصادقة على الحسابات الختامية لعام  13/5/2017بعد قرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 
( مليار دينار الى 45وزيادة رأس المال من )تعديل نشاط الشركة من التحويل المالي الى مصرف اسالمي على 

 /اوال( من قانون الشركات. 55وفقاً للمادة ) ( مليار سهم 55( مليار دينار بطرح اسهم مقدارها )100)

 
 
 
 
 

 

 :بدء ايداع  
وسيتم  2/5/2017اعتبارا من  مصرف التنمية الدولي لالستثمار والتمويلتم بدء االيداع على اسهم شركة 

( يوما من تأريخ بدء االيداع 21%( من االسهم او مرور )5اطالق التداول على اسهم الشركة بعد تفعيل نسبة )

 .  23/5/2017اي اعتبارا من جلسة 
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