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 : في سوق العراق لالوراق المالية  2017 حزيران 19 ثنيناال  ؤشرات التداول لجلسةم

 هم .س  624,258,982     بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 .دينار   502,719,468  بلغت قيمة االسهم .2

البالغ اغالقه في الجلسة السابقة  عن %(1.00) بنسبة نخفضام( نقطة 584.98)في جلسة اليوم على   ISX 60اغلق مؤشر االسعار .3

 .( نقطة9 .590)

 ( شركة مدرجة في السوق .101شركة من اصل ) (40تداول اسهم )ـ   4

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

 ذتنفي دينار من خالل ونملي( 89,301سهم بقيمة بلغت ) ونملي( 32,332ن )من المستثمرين غير العراقيي لمشتراةاعدد االسهم  بلغ ـ6

 .   ( شركات7) اسهم على ( صفقة 55)

 ذتنفي دينار من خاللمليون ( 107,315سهم بقيمة بلغت )مليون ( 95,680ن )من المستثمرين غير العراقيي المباعةعدد االسهم  بلغـ 7

 . ( شركات4)اسهم على ( صفقة 64)

 الشركات االكثر خســارة                                                             ربحيــةالشركات االكثر                           

 اغالق اسم الشركة
التغير
%  

  لمتداولة ااالسهم 
 االسهم المتداولة  %التغير اغالق اسم الشركة

 5,405,435 7.58- 1.220 تصنيع وتسويق التمور  500,000 3.85 2.700 مصرف جيهان

 59,998 6.67- 0.280 صناعة وتجارة الكارتون  618,925 3.83 9.500 انتاج االلبسة الجاهزة

 31,290,939 4.55- 0.420 المصرف التجاري  13,692,943 1.59 0.640 المنصور الدوائية

 44,300,000 3.70- 0.260 مصرف المتحدال  5,125,000 1.28 0.790 العراقية للنقل البري

 1,000,000 3.45- 0.560 الصناعات االلكترونية  1,000,000 1.28 0.790 الكندي للقاحات البيطرية
 

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

 اغالق اسم الشركة
التغير
%  

 االسهم المتداولة
 

 اغالق اسم الشركة
التغير
%  

 القيمة المتداولة

 160,810,983 1.57- 2.500 للمشروبات الغازيةبغداد   184,650,000 0.00 0.370 مصرف الخليج

 68,320,500 0.00 0.370 مصرف الخليج  98,100,000 2.44- 0.400 مصرف الشرق االوسط

 60,237,100 1.37- 0.720 مصرف بغداد  83,230,000 1.37- 0.720 مصرف بغداد

 39,240,000 2.44- 0.400 مصرف الشرق االوسط  63,907,544 1.57- 2.500 للمشروبات الغازيةبغداد 

 30,000,000 0.00 0.600 المصرف االسالمي  50,000,000 0.00 0.600 المصرف االسالمي

         

   

 

 45 : غير المتداولة   3   :هيئة عامة    22    :  المنخفضة    6 : المرتفعة  40 :تداولة الم      101الشركات المدرجة :       
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 في سوق العراق لالوراق المالية اخبار الشركات المساهمة المدرجة

 : الهيئات العامة للشركات المدرجةاجتماعات 
 
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 منو 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 

 

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

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

 

 :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  31/12/2014ة في والخاصة بالسنة المالية المنتهي

 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 

 : اطالق التداول
بعد قرار  19/6/2017اعتبارا من جلسة االثنين الموافق  الوئام لالستثمار الماليتم اطالق التداول على اسهم شركة 

والمصادقة على ابقاء  2016المصادقة على الحسابات الختامية لعام  15/6/2017الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 
جته خالل السنوات المالية القادمة وذلك لعدم وجود فائض ( دينار ومعال303041245العجز المتراكم للشركة البالغ )

 . متراكم لمعالجته
 
 
 

 

mailto:info-isx@isx-iq.net

	مؤشرات صفحة 19 حزيران
	حزيران 19 مؤشرات

