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 : في سوق العراق لالوراق المالية  2017 حزيران 81 حداال  ؤشرات التداول لجلسةم

 هم .س  915,759,013     بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 .دينار   735,195,484  بلغت قيمة االسهم .2

اغالقه في الجلسة السابقة البالغ  عن %(0.22-) بنسبة نخفضام( نقطة 590.9)في جلسة اليوم على   ISX 60اغلق مؤشر االسعار .3

 .( نقطة592.19)

 ( شركة مدرجة في السوق .101شركة من اصل ) (39تداول اسهم )ـ   4

 ( شركة .13االفصاح المالي )اليزال عدد الشركات المتوقفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات   -5

 ذتنفي دينار من خالل ونملي( 140,815سهم بقيمة بلغت ) ونملي( 57,619ن )من المستثمرين غير العراقيي لمشتراةاعدد االسهم  بلغ ـ6

 .   ( شركات6) اسهم على ( صفقة 106)

 ذتنفي دينار من خاللمليون ( 152,227بقيمة بلغت ) سهممليون ( 120,474ن )من المستثمرين غير العراقيي المباعةعدد االسهم  بلغـ 7

 . ( شركات3)اسهم على ( صفقة 57)

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحيــة                          

 اغالق اسم الشركة
التغير
%  

  لمتداولة ااالسهم 
 االسهم المتداولة  %التغير اغالق اسم الشركة

 554,196 10.00- 3.150 الخياطة الحديثة  8,542,043 5.13 2.050 المعمورة العقارية

 2,990,391 8.11- 0.680 المعدنية والدراجات  101,319,986 3.03 0.340 مصرف بابل

 50,000 5.33- 1.420 التغليف بغداد لمواد  55,014,101 2.42 2.540 بغداد للمشروبات الغازية

 11,232,987 4.92- 0.580 الصناعات االلكترونية  9,500,000 2.38 0.430 الخليج للتامين

 204,000 4.31- 6.220 سد الموصل السياحية  12,264,104 2.33 0.440 المصرف التجاري
 

 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

 173,010,057 0.00 0.900 مصرف سومر  192,233,397 0.00 0.900 مصرف سومر

 138,502,868 2.42 2.540 للمشروبات الغازيةبغداد   161,923,138 1.35- 0.730 مصرف بغداد

 118,625,041 1.35- 0.730 مصرف بغداد  101,319,986 3.03 0.340 مصرف بابل

 48,715,342 0.00 0.540 مصرف االستثمار  97,979,309 0.00 0.410 مصرف الشرق االوسط

 40,171,517 0.00 0.410 مصرف الشرق االوسط  89,400,634 0.00 0.540 مصرف االستثمار

         

   

 

 46 : غير المتداولة      3 :هيئة عامة        20:  المنخفضة  6 : المرتفعة   39 :تداولة الم      101الشركات المدرجة :       
   

    0.22-:التغير      ISX60  :  590.9 735,195,484    :القيمة    915,759,013   : االسهم المتداولة  530  : الصفقات
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 في سوق العراق لالوراق المالية اخبار الشركات المساهمة المدرجة

 : اجتماعات الهيئات العامة للشركات المدرجة
 
الساعة العاشرة صباحا  21/6/2017 االربعاءيوم  ة لشركة مصرف االهلي العراقيعقد اجتماع الهيئة العامـ سي 1

مقسوم االرباح ومناقشة  31/12/2016 لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ، فندق بغدادفي 
 . 18/6/2017 تم ايقاف التداول اعتبارا منوومناقشة شطب بعض المديونيات 

 

الساعة العاشرة  22/6/2017 الخميسيوم  ة لشركة مصرف االستثمار العراقيعقد اجتماع الهيئة العامـ سي 2
ومناقشة مقسوم  31/12/2016 لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ،فندق بغداد في صباحا 
 . 19/6/2017 تم ايقاف التداول اعتبارا منوسي 2016لعام  االرباح

 

قاعة في الساعة العاشرة صباحا  3/7/2017 االثنينيوم  ة لشركة الخليج للتأمينعقد اجتماع الهيئة العامـ سي 3
وستكون جلسة  31/12/2015 المنتهية فيلمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية  ، النادي الثقافي النفطي

 . ذلك لوجود عطلة عيد الفطر المباركأخر جلسة تداول على أسهم الشركة و 22/6/2017الخميس الموافق 

 

الساعة العاشرة صباحا  2/7/2017 االحديوم  ة للشركة الحديثة لالنتاج الحيوانيعقد اجتماع الهيئة العامـ سي 4
أخر جلسة تداول  22/6/2017وستكون جلسة الخميس الموافق  مجلس ادارة جديدالنتخاب  ، مقر الشركةفي 

وسيتم اطالق التداول اعتبارا من جلسة االثنين  على أسهم الشركة وذلك لوجود عطلة عيد الفطر المبارك
3/7/2017 . 

 

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

زيادة رأسمال الشركة من  17/1/2017بفرعيه الرئيسي والكسرة ، وذلك تنفيذاً لقرار الهيئة العامة المنعقدة في 
وذلك اعتباراً من  /اوال( من قانون الشركات55( مليار دينار وفق المادة )1.500( مليار دينار الى )1)

11/6/2017  . 

 :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
 .والسنوات السابقة 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  31/12/2014المنتهية في والخاصة بالسنة المالية 

 تسليم االرباح للمساهم نفسه حصراً.
 صكوك الستالم الفرع الرئيسي للمصرفمساهميها الى مراجعة  مصرف المنصور لالستثمارــ دعت شركة 4

 .11/6/2017واعتبارا من  31/12/2016ارباحهم والخاصة بالسنة المالية المنتهية في 
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