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 : في سوق العراق لالوراق المالية  2017 يلولا  31 الربعاءا ؤشرات التداول لجلسةم

 هم .س 19,913,602,230  بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 .دينار  19,781,427,305  بلغت قيمة االسهم .2

اغالقه في الجلسة السابقة البالغ  عن %(1.25) بنسبة مرتفعا( نقطة 585.47)في جلسة اليوم على   ISX 60مؤشر االسعاراغلق  .3

 .( نقطة578.24)

 ( شركة مدرجة في السوق .100شركة من اصل ) (30تداول اسهم )ـ   4

 ( شركة .24التزامها بتعليمات االفصاح المالي )اليزال عدد الشركات المتوقفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم   -5

 ذتنفي دينار من خالل مليون( 36,895سهم بقيمة بلغت ) مليون( 14,412ن )من المستثمرين غير العراقيي لمشتراةاعدد االسهم  بلغ ـ6

 .   شركات اربعة اسهمعلى ( صفقة 44)

( 14) ذتنفي دينار من خاللمليون ( 27,484سهم بقيمة بلغت )( مليون 35,236ن )من المستثمرين غير العراقيي المباعةعدد االسهم  بلغـ 7

 .   شركة واحدة اسهم على صفقة 

 ( مليار دينار 19,326( مليار سهم وبقيمة )19,326بعدد اسهم ) مصرف العربية االسالميـ تنفيذ امر متقابل مقصود على اسهم شركة 8

 الشركات االكثر خســارة                                                             االكثر ربحيــةالشركات                           

 اغالق اسم الشركة
التغير
%  

  االسهم المتداولة 
 االسهم المتداولة  %التغير اغالق اسم الشركة

 16,200,000 3.12- 0.310 مصرف بابل  5,000,000 7.14 1.500 مصرف كوردستان

 86,280,728 3.03- 0.320 مصرف الموصل  50,000 4.48 7.000 المنتجات الزراعية

 10,100,000 2.65- 1.100 تصنيع وتسويق التمور  7,850,000 3.06 2.020 المعمورة العقارية

 8,450,2671 2.17- 4.500 العراقية النتاج البذور  233,000 1.94 31.600 فندق بابل

 1,000,000 1.96- 0.500 الكيمياوية والبالستيكية  435,000 0.43 7.030 السجاد والمفروشات

         
 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

 19,326,540,334 0.00 1.000 مصرف العربية   19,326,540,334 0.00 1.000 مصرف العربية 

 172,007,434 0.00 0.900 مصرف سومر  191,119,371 0.00 0.900 مصرف سومر

 47,530,797 0.00 0.780 مصرف المنصور  87,199,895 0.00 0.340 مصرف الخليج

 38,428,766 2.17- 4.500 العراقية النتاج البذور  86,280,728 3.03- 0.320 الموصلمصرف 

 32,037,000 0.00 0.590 مصرف بغداد  60,936,919 0.00 0.780 مصرف المنصور
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 في سوق العراق لالوراق المالية اخبار الشركات المساهمة المدرجة

 أيقاف التداول :
 

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

فندق فلسطين, مصرف الشرق االوسط, مصرف الشمال, مصرف االتحاد العراقي, مصرف أشور الدولي, المصرف الدولي 
السالمي, العراقية لصناعة وتجارة الكارتون, الصناعات االلكترونية, الكندي النتاج اللقاحات, العراقية للنقل البري,  العراقية ا

مصرف دجلة والفرات, مصرف دار السالم, مصرف (واستمرار االيقاف على الشركات التالية )لنقل المنتوجات النفطية
( الوائل للتحويل المالي, الصناعات الخفيفة, صناعات االصباغ الحديثة, البادية للنقل العام, الخير لالستثمار المالي, االقتصاد

والشركات التي ضمن المناطق الساخنة عليها تقديم افصاح من قبل رئيس مجلس االدارة عن الوضع االجمالي للشركة ليتم 
طنية لصناعات االثاث المنزلي, الفلوجة النتاج المواد صناعة المواد االنشائية الحديثة, الشركة الو)اعادتها للتداول وهي 

  (  .الخازر النتاج المواد االنشائية  ,االنشائية, الموصل لمدن االلعاب
 
 

 

 : على اسهم مصرف القابض االسالمي للتمويل واالستثمار اطالق التداول
 
أنتهت شركة مصرف القابض االسالمي للتمويل واالستثمار من استكمال اجراءات تحويل الشركة من شركة المهج ــ 

للتحويل المالي الى مصرف القابض االسالمي للتمويل واالستثمار واكملت الشركة اجراءات تسجيل وايداع اسهم الشركة في 
 المالي واالفصاحات المطلوبة.فصاح مركز االيداع كشركة مصرفية وأستوفت متطلبات اال

( مليذذذذذذار سذذذذذذهم فذذذذذذي 150وادراج اسذذذذذذهم الزيذذذذذذادة البال ذذذذذذة ) اطذذذذذذالق التذذذذذذداول علذذذذذذى اسذذذذذذهم المصذذذذذذرف لذذذذذذرا تقذذذذذذرر 
واسذذذذذذتنادا الذذذذذذى  تعليمذذذذذذات رقذذذذذذم السذذذذذذوق , 13/9/2017اعتبذذذذذذاراً مذذذذذذن جلسذذذذذذة االربعذذذذذذاء الموافذذذذذذق  السذذذذذذوق الثذذذذذذاني
جلسذذذذذات تذذذذذداول فعلذذذذذي , يحذذذذذدد بعذذذذذدها سذذذذذعر  ( سذذذذذيكون سذذذذذعر سذذذذذهم الشذذذذذركة حذذذذذرا  لمذذذذذدة ثذذذذذالث15الثذذذذذاني رقذذذذذم )

%( مذذذذذذن 20السذذذذذذهم ويكذذذذذذون الحذذذذذذد االعلذذذذذذى واالدنذذذذذذى الرتفذذذذذذاع وانخفذذذذذذاض سذذذذذذعر السذذذذذذهم خذذذذذذالل الجلسذذذذذذة بحذذذذذذدود )
 معدل سعر السهم للجلسة االخيرة .

 
 

 

 : اطالق التداول
 
 

بعد قرار الهيئة  14/9/2017الموافق  الخميساعتبارا من جلسة  شركة فندق ب داداطالق التداول على اسهم سيتم  ـ1
%( 47وتوزيع ارباح نقدية بنسبة ) 2016المصادقة على الحسابات الختامية لعام  10/9/2017العامة المنعقدة بتاريخ 
 . ( دينار3.844.800.000من رأس المال البالغ )
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 : اجتماعات الهيئات العامة للشركات المدرجة
 
 

في مقر صباحا  العاشرةالساعة  17/9/2017االحد  يومشركة الزوراء لالستثمار المالي لل ةعقد اجتماع الهيئة العامسي -1
اسهم الشركة . وتم ايقاف التداول على 2016واطفاء العجز المتراكم لعام   2016لعام  لمناقشة الحسابات الختامية الشركة,

 .12/9/2017اعتبارا من جلسة الثالثاء الموافق 
 

 

 

في مقر صباحا  العاشرةالساعة  19/9/2017الثالثاء  يوملشركة دار السالم للتأمين  ةعقد اجتماع الهيئة العامسي -2
ومناقشة زيادة رأسمال الشركة من  2016وتوزيع مقسوم االرباح لعام  2016لعام  لمناقشة الحسابات الختامية الشركة

الدارة /اوالً( من قانون الشركات وانتخاب اعضاء مجلس ا55( مليار دينار وفقاً للمادة )5( دينار الى )3.509.000.000)
اسهم الشركة اعتبارا من من سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط ورلك النتهاء الدورة الحالية . وسيتم ايقاف التداول على 

 .14/9/2017جلسة الخميس الموافق 
 

 توزيع االرباح النقدية :
 

 

ــ دعت شركة المصرف المتحد لالستثمار مساهميها الى مراجعة مقر االدارة العامة الستالم ارباحهم النقدية والخاصة 1
يكون تسليم االرباح للمساهم نفسه و 1/10/2017% واعتبارا من 2بنسبة  31/12/2014بالسنة المنتهية في 

 حصراً.
 

 
 

مقر الشركة الستالم ارباحهم والخاصة بالسنة المالية المنتهية في ــ دعت شركة فندق ب داد مساهميها الى مراجعة 2
 .24/7/2017واعتبارا من يوم االثنين  31/12/2015

 

مساهميها الى مراجعة مقر الشركة في المحافظات )السليمانية, البصرة, كربالء, ــ دعت شركة اسيا سيل لالتصاالت 3
ظهراً  2ظهراً وفي محافظة ب داد ل اية الساعة  3ظهراً الى  2ظهراً ومن  1صباحاً الى  9اربيل, دهوك( من الساعة 

لتقديم طلب استالم  1/8/2017ء %( من رأس مال الشركة اعتباراً من يوم الثالثا25الستالم ارباحهم النقدية بنسبة )
صكوك االرباح مستصحبين معهم المستمسكات الرسمية , وبأمكان استالم االرباح عن طريق شركات الوساطة بعد 

  تخويل من المساهم لشركة الوساطة.
 

 

النقدية والخاصة ــ دعت الشركة الوطنية لالستثمارات السياحية مساهميها الى مراجعة مقر الشركة الستالم ارباحهم 4
 ومستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية. 31/12/2016بالسنة المنتهية في 
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