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 : في سوق العراق لالوراق المالية  2017 تموز 71 ثنيناال  ؤشرات التداول لجلسةم

 هم .س  433,021,747    بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 .دينار   792,520,447 بلغت قيمة االسهم .2

اغالقه في الجلسة السابقة البالغ  عن %(0.23) بنسبة نخفضام( نقطة 562.91)في جلسة اليوم على   ISX 60االسعاراغلق مؤشر  .3

 .( نقطة564.19)

 ( شركة مدرجة في السوق .101شركة من اصل ) (27تداول اسهم )ـ   4

 ( شركة .19بتعليمات االفصاح المالي )اليزال عدد الشركات المتوقفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها   -5

على ( صفقة 3) ذتنفي دينار من خالل الف( 115سهم بقيمة بلغت ) الف( 300ن )من المستثمرين غير العراقيي لمشتراةاعدد االسهم  بلغ ـ6

 .   ثالث شركات اسهم 

 ذتنفي دينار من خاللمليون ( 19,387بقيمة بلغت )سهم مليون ( 51,018ن )من المستثمرين غير العراقيي المباعةعدد االسهم  بلغـ 7

  .  ة واحدة شرك اسهمعلى ( صفقة 23)

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحيــة                          

 اغالق اسم الشركة
التغير
%  

  لمتداولة ااالسهم 
 اغالق اسم الشركة

التغير
%  

 االسهم المتداولة

 12,462,869 9.09- 0.300 مصرف اشور  150,000 7.41 0.290 مصرف ايالف االسالمي

 5,025,720 5.71- 0.330 مصرف بابل  1,000,000 4.55 1.150 مصرف كوردستان

 11,731,182 3.85- 0.500 المصرف االهلي  40,875,000 4.55 0.230 مصرف الشمال

 3,803,557 3.12- 0.310 مصرف الموصل  200,000 1.31 7.750 فندق بغداد

 14,571,346 2.86- 0.680 مصرف االئتمان     
 

 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

 174,299,237 0.00 0.900 مصرف سومر   193,665,819 0.00 0.900 مصرف سومر 

 63,398,624 2.78- 0.350 مصرف الخليج  181,228,468 2.78- 0.350 مصرف الخليج

 57,060,118 2.63- 0.370 مصرف الشرق االوسط  150,289,783 2.63- 0.370 مصرف الشرق االوسط

 30,463,368 0.00 0.660 المنصور الدوائية  46,645,950 0.00 0.660 المنصور الدوائية

 16,971,255 0.00 0.460 مصرف االستثمار  40,876,798 0.00 0.230 المصرف المتحد
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 في سوق العراق لالوراق المالية اخبار الشركات المساهمة المدرجة

( 100مقداره )أكمل مصرف الثقة الدولي اجراءات تسجيل وايداع اسهم الشركة في مركز االيداع كشركة مصرفية برأسمال  أ 
مليار دينار , وسيتم اطالق التداول على اسهم المصرف بعد تقديم بيانات مالية خاصة بالمصرف اما سنوية او فصلية حسب 

 تعليمات هيئة االوراق المالية.

 أيقاف التداول :
الشركات التي لم تلتزم  ايقاف التداول على اسهم 2017/7/4( في 1168/10قررت هيئة االوراق المالية بكتابها المرقم )

والشركات  6/7/2017اعتباراً من جلسة الخميس  2017بتعليمات االفصاح المالي وتقديم البيانات المالية للفصل االول لعام 
النهرين هي :) الهالل الصناعية ,العراقية للنقل البري , البادية للنقل العام , الخاتم لالتصاالت , الخير لالستثمار المالي , بين 

لالستثمار المالي(واستمرار االيقاف على الشركات التالية )الوائل للتحويل المالي , الصناعات الخفيفة , صناعات االصباغ 
الحديثة , العراقية لنقل المنتجات النفطية ( والشركات التي ضمن المناطق الساخنة عليها تقديم افصاح من قبل رئيس مجلس 

  لي للشركة ليتم اعادتها للتداول وهي )المواد االنشائية الحديثة , صناعة االثاث المنزلي (  .االدارة عن الوضع االجما

 
 

 

 اطالق التداول :
 

بعد قرار  17/7/2017 الثنينااعتبارا من جلسة  العراقية النتاج وتسويق التمورشركة التم اطالق التداول على اسهم ــ 1 
والمصادقة على  31/8/2016للسنة المنتهية في المصادقة على الحسابات الختامية  13/7/2017 الهيئة العامة المنعقدة في

( دينار المصادقة على شراء 112839009اطفاء العجز المتراكم من حساب الفائض المتراكم وبمبلغ مقداره )
 .لالستثمار المالي وانتخاب مجلس ادارة جديد ( سهم من اسهم شركة الخير 698903530)
 

بعد قرار الهيئة العامة المنعقدة  17/7/2017 االثنيناعتبارا من جلسة  االهلية للتأمينشركة التم اطالق التداول على اسهم ــ 2
 .2016 المصادقة على الحسابات الختامية لعام 11/7/2017 في
 
بعد قرار الهيئة العامة المنعقدة  17/7/2017 االثنيناعتبارا من جلسة  الخليج للتأمينتم اطالق التداول على اسهم شركة ــ 3

 .2015 المصادقة على الحسابات الختامية لعام 3/7/2017 في
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 : ات الهيئات العامة للشركات المدرجةاجتماع
 

 

 

فندق في الساعة العاشرة صباحا  20/7/2017 الخميس يومة لشركة بغداد للمشروبات الغازية عقد اجتماع الهيئة العامسي - 1
ح المتحققة مع مقترح بتوزيع نسبة من االرباح المتحققة اومناقشة مقسوم االرب 2016لعاملمناقشة الحسابات الختامية  , بابل

واتخاذ القرار المناسب وانتخاب مجلس ادارة جديد والموافقة على انشاء مصنع لتعبئة المشروبات الغازية في محافظة البصرة 
 . 17/7/2017الموافق  االثنينوتم ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

 

قاعة اجتماعات في الساعة العاشرة صباحا  27/7/2017الخميس يوم الهالل الصناعية ة لشركةاجتماع الهيئة العامعقد سي - 2
علماً ان الشركة توقفت عن  وانتخاب مجلس ادارة جديد 2015لعاملمناقشة الحسابات الختامية  , اتحاد الصناعات العراقي

 .2017للفصل االول لعام الفصلي لعدم تقديم االفصاح  6/7/2017التداول من 
 

 

 :بدء اكتتاب  
في  21/6/2017( مليار سهم اعتباراً من 150بدأ االكتتاب على االسهم المطروحة للمصرف الدولي االسالمي البالغة )

زيادة رأسمال الشركة من  8/5/2017االسالمي/الفرع الرئيسي وذلك تنفيذاً لقرار الهيئة العامة المنعقدة في المصرف الوطني 
 /اوال( من قانون الشركات.55( مليار دينار وفقاً للمادة )250دينار الى ) ( مليار100)

 :اعالن
ــ دعت شركة المصرف المتحد لالستثمار مساهميها الى مراجعة مقر االدارة العامة الستالم ارباحهم النقدية والخاصة بالسنة 1

 يكون تسليم االرباح للمساهم نفسه حصراً.و 25/7/2017% واعتبارا من 2بنسبة  31/12/2014المنتهية في 
ــ دعت شركة مصرف المنصور لالستثمار مساهميها الى مراجعة الفرع الرئيسي للمصرف الستالم صكوك ارباحهم والخاصة 2

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

 :تمديد اكتتاب  
( مليون سهم 500( يوم على االسهم المطروحة البالغة )60لمدة ) على اسهم شركة االمين لالستثمار المالي تم تمديد االكتتاب

زيادة  17/1/2017في مصرف ايالف االسالمي بفرعيه الرئيسي والكسرة , وذلك تنفيذاً لقرار الهيئة العامة المنعقدة في 
الشركات وذلك اعتباراً من  /اوال( من قانون55( مليار دينار وفق المادة )1.500( مليار دينار الى )1رأسمال الشركة من )

11/6/2017  . 

( مليار 100أكمل مصرف القابض االسالمي اجراءات تسجيل وايداع الشركة في مركز االيداع كشركة مصرفية برأسمال مقداره ) أ 
/اوال(, 55( مليار وفقا للمادة )250( مليار الى )100رأسمال الشركة من )دينار,صادقت دائرة تسجيل الشركات على زيادة 

واكملت الشركة اجراءات زيادة رأس المال في مركز االيداع وسيتم اطالق التداول على اسهم المصرف بعد تقديم بيانات مالية 
 خاصة بالمصرف اما سنوية او فصلية حسب تعليمات هيئة االوراق المالية.

 :بدء اكتتاب  
في  23/7/2017( مليار سهم اعتباراً من 2.880)سيبدأ االكتتاب على االسهم المطروحة لشركة المعمورة العقارية البالغة 

زيادة رأسمال الشركة من  30/4/2017المصرف البالد االسالمي/الفرع الرئيسي وذلك تنفيذاً لقرار الهيئة العامة المنعقدة في 
 الشركات.قانون  /ثانيا( من55/اوال( و )55( مليار دينار وفقاً للمادة )22.780( مليار دينار الى )19.200)
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