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 : في سوق العراق لالوراق المالية  2017 اب  8لثالثاء ا ؤشرات التداول لجلسةم

 هم .س  11,515,266,628 بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 .دينار 11,249,569,706     بلغت قيمة االسهم .2

اغالقه في الجلسة السابقة البالغ  عن %(0.03) بنسبة رتفعام( نقطة 580.84)في جلسة اليوم على   ISX 60اغلق مؤشر االسعار .3

 .( نقطة580.64)

 ( شركة مدرجة في السوق .101شركة من اصل ) (25تداول اسهم )ـ   4

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

( 7) ذتنفي دينار من خالل مليون( 22,777سهم بقيمة بلغت ) مليون( 15,350ن )من المستثمرين غير العراقيي لمشتراةاعدد االسهم  بلغ ـ6

 .  شركتين  اسهم على صفقة 

( مليار 10,500( مليار سهم  وبقيمة )10,500ـ تنفيذ امر متقابل مقصود على اسهم شركة مصرف العربية االسالمي بعدد اسهم بلغ )7

 دينار .

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحيــة                          

 اغالق اسم الشركة
التغير
%  

  لمتداولة ااالسهم 
 االسهم المتداولة  %التغير اغالق اسم الشركة

 150,000 12.70- 0.550 الرابطة المالية للتحويل  30,878,334 3.03 0.680 مصرف االئتمان

 1,000,000 3.57- 1.350 تصنيع وتسويق التمور  14,163,071 1.69 7.200 العراقية النتاج البذور

 40,000 3.23- 7.500 المنتجات الزراعية  5,008,000 1.52 0.670 المنصور الدوائية

 1,900,000 1.75- 0.560 االمين للتامين  8,200,000 1.28 0.790 مصرف المنصور

 233,291,014 1.54- 0.640 مصرف بغداد     
 

 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

مصرف العربية   10,500,000,000 0.00 1.000 مصرف العربية االسالمي
 االسالمي

1.000 0.00 10,500,000,000 

 191,533,334 0.00 1.300 مصرف كوردستان  397,879,880 0.00 0.340 مصرف الخليج

 149,991,659 1.54- 0.640 مصرف بغداد  233,291,014 1.54- 0.640 بغدادمصرف 

 135,279,159 0.00 0.340 مصرف الخليج  147,333,334 0.00 1.300 مصرف كوردستان

 100,897,668 1.69 7.200 العراقية النتاج البذور  68,882,396 0.00 0.490 مصرف االستثمار
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 في سوق العراق لالوراق المالية اخبار الشركات المساهمة المدرجة

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

 المالية.

( مليار 100أكمل مصرف القابض االسالمي اجراءات تسجيل وايداع الشركة في مركز االيداع كشركة مصرفية برأسمال مقداره ) أ 

واكملت  /اوال(,55( مليار وفقا للمادة )250( مليار الى )100دينار,صادقت دائرة تسجيل الشركات على زيادة رأسمال الشركة من )
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.

 أيقاف التداول :
 

ايقاف التداول على اسهم الشركات التي لم تلتزم بتعليمات االفصاح المالي  2017/7/4( في 1168/10قررت هيئة االوراق المالية بكتابها المرقم )
مار والشركات :) البادية للنقل العام, الخير لالستث 6/7/2017اعتباراً من جلسة الخميس  2017وتقديم البيانات المالية للفصل االول لعام 

من المالي(واستمرار االيقاف على الشركات التالية )الوائل للتحويل المالي, الصناعات الخفيفة, صناعات االصباغ الحديثة( والشركات التي ض
ية المناطق الساخنة عليها تقديم افصاح من قبل رئيس مجلس االدارة عن الوضع االجمالي للشركة ليتم اعادتها للتداول وهي )المواد االنشائ

  الحديثة, صناعة االثاث المنزلي (  .

 
 

 

 :غلق اكتتاب  
( مليار 100بالنظر لعدم االكتتاب من المساهمين والجمهور باالسهم المطروحة لالكتتاب لزيادة رأس مال المصرف الدولي االسالمي من )

 .20/7/2017ليوم الخميس الموافق ( مليار دينار لذلك تقرر غلق االكتتاب في نهاية الدوام الرسمي 250دينار الى )

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

( 1زيادة رأسمال الشركة من ) 17/1/2017والكسرة , وذلك تنفيذاً لقرار الهيئة العامة المنعقدة في ايالف االسالمي بفرعيه الرئيسي 

 .  11/6/2017/اوال( من قانون الشركات وذلك اعتباراً من 55( مليار دينار وفق المادة )1.500مليار دينار الى )

 أيقاف التداول :
 

ايقاف التداول على اسهم الشركات التي لم تلتزم بتعليمات االفصاح  2/8/2017 ( في10/1332قررت هيئة االوراق المالية بكتابها المرقم )
, فندق بغداد, فندق المنصور, فنادق والشركات :) 6/8/2017 االحداعتباراً من جلسة  2016السنوية لعام المالي وتقديم البيانات المالية 

فلسطين, مصرف الشرق االوسط, مصرف الموصل, مصرف الشمال, مصرف االتحاد العراقي, مصرف أشور الدولي, المصرف الدولي 
النتاج اللقاحات, مدينة العاب الكرخ, العراقية للنقل البري,  االسالمي, العراقية لصناعة وتجارة الكارتون, الصناعات االلكترونية, الكندي 

, مصرف دجلة والفرات, مصرف دار السالم, مصرف االقتصاد(واستمرار االيقاف على الشركات التالية )العراقية لنقل المنتوجات النفطية
والشركات التي ضمن ( باغ الحديثة, البادية للنقل العامالخير لالستثمار المالي, الوائل للتحويل المالي, الصناعات الخفيفة, صناعات االص

صناعة المواد )المناطق الساخنة عليها تقديم افصاح من قبل رئيس مجلس االدارة عن الوضع االجمالي للشركة ليتم اعادتها للتداول وهي 
الخازر النتاج المواد  ,االنشائية, الموصل لمدن االلعاباالنشائية الحديثة, الشركة الوطنية لصناعات االثاث المنزلي, الفلوجة النتاج المواد 

  (  .االنشائية 
 
 

 

 احداث جوهرية :
 

لعدم ورود أجابة الشركة على كتاب االستفسار  8/8/2017تم أيقاف التداول على أسهم مصرف البالد االسالمي اعتباراً من جلسة ــ 1
 االدنىلجلستين متتاليتين بما يقارب الحد  الشركةسعر سهم المرسل من السوق لالفصاح عن االحداث الجوهرية التي أدت الى انخفاض 

 . 7/8/2017و 2/8لجلستي  المسموح به لتغير السعر
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 : اجتماعات الهيئات العامة للشركات المدرجة
 

 

في قاعة المركز الثقافي الساعة العاشرة صباحا  13/8/2017االحد  يومة لشركة النخبة للمقاوالت العامة عقد اجتماع الهيئة العامسي - 1
 . 8/8/2017وتم ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة الثالثاء الموافق  2016لعام  لمناقشة الحسابات الختامية النفطي,

 

 

لمناقشة  , على قاعة نادي العلويةالساعة العاشرة صباحا  8/8/2017  الثالثاء يوم التجاري العراقية للمصرف عقد اجتماع الهيئة العام - 2
وتم ايقاف التداول على اسهم %(  وانتخاب مجلس ادارة جديد 2.6بنسبة )مقسوم االرباح توزيع ومناقشة   2015لعام  الحسابات الختامية

 . 3/8/2017الموافق  الخميسالشركة اعتبارا من جلسة 
 

لمناقشة  في فندق بابل ,الساعة العاشرة صباحا  12/8/2017السبت   يومة للمصرف العراقي االسالمي عقد اجتماع الهيئة العامسي - 3
واحتجاز احتياطي التوسعات ومناقشة تعزيز مخصص  2016ومناقشة توزيع مقسوم االرباح بنسبة لعام   2016لعام  الحسابات الختامية

بعض الشركات المستثمر فيها  ومناقشة موضوع تأهيل  يالمخاطر لالرباح المدورة وارباح السنة الحالية ومناقشة شطب كلفة االستثمار ف
( الف دينار من احتياطي التوسعات الى االرباح المدورة وتم ايقاف التداول على 44.167ي المناطق الساخنة بترحيل مبلغ قدره )الفروع ف

 . 8/8/2017اسهم الشركة اعتبارا من جلسة الثالثاء الموافق 
 

على قاعة نقابة الساعة العاشرة صباحا  15/8/2017  الثالثاء يوم النتاج البذورة للشركة العراقية عقد اجتماع الهيئة العامسي - 4
من رأس %( 28.186ومناقشة توزيع مقسوم االرباح بنسبة )  2016لعام  لمناقشة الحسابات الختامية ,المحاسبين والمدققين العراقيين

/ثانياً( من قانون الشركات 55)وفقاً للمادة  ( مليار دينار11.250( مليار دينار الى )7.500زيادة رأس مال الشركة من ) ةالمال ومناقش
 . 10/8/2017 الموافق  الخميسوسيتم ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

   
على قاعة نقابة الساعة العاشرة صباحا  14/8/2017االثنين   يومة للشركة العراقية للسجاد والمفروشات عقد اجتماع الهيئة العامسي - 5

%( من رأس المال البالغ 30ومناقشة توزيع مقسوم االرباح بنسبة )  2016لعام  لمناقشة الحسابات الختامية المنصور,االقتصاديين في 
 . 9/8/2017عتبارا من جلسة الثالثاء الموافق  ( مليون دينار  . وسيتم ايقاف التداول على اسهم الشركة ا500)

 

 

اجتماعات مصرف على قاعة الساعة العاشرة صباحا  16/8/2017 االربعاء يومة لشركة االمين للتأمين عقد اجتماع الهيئة العامسي - 6
ومناقشة زيادة رأس مال الشركة من  ومناقشة توزيع مقسوم االرباح  2016لعام  لمناقشة الحسابات الختامية ,بغداد/االدارة العامة

. وسيتم ايقاف التداول على اسهم   /ثانياً(55%( وفقاً للمادة )10بنسبة ) ( دينار3.751.110.000( دينار الى )3.410.100.000)
 .13/8/2017الموافق  االحد الشركة اعتبارا من جلسة الثالثاء

  
لمناقشة  ,في مقر الشركةصباحا  التاسعةالساعة  21/8/2017 االثنين يوم المنتجات الزراعيةة لشركة عقد اجتماع الهيئة العامسي - 7

. وسيتم ايقاف التداول على 2016لعام  ( دينار36000000مقسوم توزيع ارباح نقدية قدرها )ومناقشة   2016لعام  الحسابات الختامية
 .16/8/2017الموافق  االربعاءاسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

مصرف أشور الدولي فرع بختياري في الساعة العاشرة صباحا  9/8/2017 االربعاءلمصرف اشور الدولي  عقد اجتماع الهيئة العامةسيـ  8

( أعضاء اصليين, الشركة متوقفة عن التداول من 2أعضاء احتياط و) (7الجراء انتخابات تكميلية النتخاب ) شارع بختياري طريق عينكاوه

 . 2016لعدم تقديم االفصاح السنوي لعام  6/8/2017

 

 :اعالن
 ــ دعت شركة المصرف المتحد لالستثمار مساهميها الى مراجعة مقر االدارة العامة الستالم ارباحهم النقدية والخاصة بالسنة المنتهية في1

 يكون تسليم االرباح للمساهم نفسه حصراً.و 1/10/2017% واعتبارا من 2بنسبة  31/12/2014
 

ى مراجعة الفرع الرئيسي للمصرف الستالم صكوك ارباحهم والخاصة بالسنة المالية ــ دعت شركة مصرف المنصور لالستثمار مساهميها ال2
 .11/6/2017واعتبارا من  31/12/2016المنتهية في 

 

 31/12/2015ــ دعت شركة فندق بغداد مساهميها الى مراجعة مقر الشركة الستالم ارباحهم والخاصة بالسنة المالية المنتهية في 3
 .24/7/2017االثنين واعتبارا من يوم 

 

مساهميها الى مراجعة مقر الشركة في المحافظات )السليمانية, البصرة, كربالء, اربيل, دهوك( من ــ دعت شركة اسيا سيل لالتصاالت 4
نسبة ظهراً الستالم ارباحهم النقدية ب 2ظهراً وفي محافظة بغداد لغاية الساعة  3ظهراً الى  2ظهراً ومن  1صباحاً الى  9الساعة 

لتقديم طلب استالم صكوك االرباح مستصحبين معهم المستمسكات  1/8/2017%( من رأس مال الشركة اعتباراً من يوم الثالثاء 25)
  الرسمية , وبأمكان استالم االرباح عن طريق شركات الوساطة بعد تخويل من المساهم لشركة الوساطة.

 

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

( مليار دينار الى 19.200زيادة رأسمال الشركة من ) 30/4/2017االسالمي/الفرع الرئيسي وذلك تنفيذاً لقرار الهيئة العامة المنعقدة في 

 الشركات. /ثانيا( من قانون55/اوال( و )55( مليار دينار وفقاً للمادة )22.780)
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