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 هم .س  293,471,993   بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 .دينار  256,856,184    بلغت قيمة االسهم .2

اغالقه في الجلسة السابقة البالغ  عن (0.06) بنسبة مرتفعا( نقطة 564.85)في جلسة اليوم على   ISX 60اغلق مؤشر االسعار .3

 .( نقطة564.49)

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

 ( شركة .22عدد الشركات المتوقفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي ) اصبح  -5

 ذتنفي دينار من خاللمليون ( 111,287سهم بقيمة بلغت ) مليون(158,143ن )من المستثمرين غير العراقيي لمشتراةااالسهم عدد  بلغ ـ6

        ( شركات .(4اسهمعلى ( صفقة 30)

( صفقة 5) ذتنفي دينار من خالل مليون( 36,600سهم بقيمة بلغت ) مليون(60ن )من المستثمرين غير العراقيي المباعةاالسهم عدد  بلغـ 7

        . شركة واحدة اسهم على 

    

 خسارة الشركات االكثر                                                                    الشركات االكثر ربحيــة               

 اغالق اسم الشركة
التغير
%  

  االسهم المتداولة 
 االسهم المتداولة  %التغير اغالق اسم الشركة

 2,300,000 3.51- 5.500 الخياطة الحديثة  3,249,541 9.82 4.360 انتاج وتسويق اللحوم

 81,000 3.45- 0.280 مصرف بابل  6,700,000 3.03 0.340 مصرف اشور

 2,849,804 2.08- 0.470 االسالمي المصرف   1,660,000 1.68 10.900 فنادق المنصور

 3,405,333 1.49- 0.660 مصرف االئتمان  1,136,894 1.30 0.780 مصرف المنصور

 1,584,000 1.12- 4.400 مدينة العاب الكرخ  3,459,390 1.03 0.980 دار السالم للتأمين

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

 اغالق اسم الشركة
التغير
%  

 االسهم المتداولة
 

 اغالق اسم الشركة
التغير
%  

 القيمة المتداولة

 100,702,460 0.00 0.610 مصرف بغداد  165,086,000 0.00 0.610 مصرف بغداد

 22,701,583 0.00 2.640 بغداد للمشروبات الغازية  32,900,000 0.00 0.410 مصرف االستثمار

 21,420,000 0.00 0.900 مصرف سومر التجاري  23,800,000 0.00 0.900 مصرف سومر التجاري

 18,031,000 1.68 10.900 فنادق المنصور  20,315,000 0.00 0.460 المصرف التجاري

 13,645,989 9.82 4.360 انتاج وتسويق اللحوم  8,581,755 0.00 2.640 بغداد للمشروبات الغازية
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 اخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية

 :  على اسهم شركة الطيف للتحويل المالي ايقاف التداول

تحويل  30/10/2017بعد قرار الهيئة العامة للشركة المنعقدة  6/12/2017تم ايقاف التداول على اسهم شركة الطيف للتحويل المالي اعتبارا من جلسة ــ 

   ( مليار دينار .100( مليار دينار الى )45نشاط الشركة من شركة تحويل مالي الى مصرف اسالمي وزيادة راسمال الشركة  من )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصرف الثقة الدولي :

( مليار دينار, وسيتم اطالق التداول على اسهم 100ــ اكملت الشركة اجراءات تسجيل وايداع اسهم الشركة في مركز االيداع كشركة مصرفية برأسمال قدره )

 فصلية حسب تعليمات هيئة االوراق المالية .المصرف بعد تقديم بيانات مالية خاصة بالمصرف اما سنوية اة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أيقاف التداول بقرار من هيئة االوراق المالية :

ايقاف التداول على اسهم الشركات التي لم تلتزم بتعليمات االفصاح المالي وتقديم  2/8/2017 ( في10/1332قررت هيئة االوراق المالية بكتابها المرقم )

مصرف الشمال, مصرف االتحاد العراقي, المصرف الدولي االسالمي,  والشركات :) 6/8/2017اعتباراً من جلسة االحد  2016السنوية لعام البيانات المالية 

(واستمرار االيقاف االلكترونية, الكندي النتاج اللقاحات, العراقية للنقل البري,  العراقية لنقل المنتوجات النفطية العراقية لصناعة وتجارة الكارتون, الصناعات

مصرف دجلة والفرات, مصرف دار السالم, مصرف االقتصاد, الخير لالستثمار المالي, الصناعات الخفيفة, صناعات االصباغ الحديثة, على الشركات التالية )

( والشركات التي ضمن المناطق الساخنة عليها تقديم افصاح من قبل رئيس مجلس االدارة عن الوضع االجمالي للشركة ليتم اعادتها للتداول للنقل العامالبادية 

  (  .اج المواد االنشائية صناعة المواد االنشائية الحديثة, الشركة الوطنية لصناعات االثاث المنزلي, الفلوجة النتاج المواد االنشائية, الخازر النتوهي )

 

 

 

 :بدء االيداع على السندات الوطنية االصدارية االولى

, وسيتم التداول بالسندات وفقاً لتعليمات تداول السندات الحكومية اعتباراً من شهر كانون  2/1/2018تم بدء االيداع على السندات الحكومية اعتبارا من  ــ

 .2018الثاني لعام 

 

 

 

 

 :  تمديد االكتتاب للمصرف الدولي االسالمي

( من قانون 42( يوم وفق المادة )60( مليار سهم ولمدة )150على االسهم المطروحة البالغة ) 2/1/2018يوم الثالثاء  اعتباراً منتم تمديد االكتتاب  ــ

( مليار دينار وفق المادة 250( مليار دينار الى )100زيادة رأسمال الشركة من ) 8/5/2017الشركات , وذلك تنفيذاً لقرار الهيئة العامة المعقدة بتاريخ 

   .( من قانون الشركات/اوال55)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الكندي النتاج اللقاحات واالدوية البيطريةاطالق التداول على اسهم شركة 

وذلك  بعد إيفائها بمتطلبات  14/1/2018الموافق  االحداعتبارا من جلسة  الكندي النتاج اللقاحات واالدوية البيطريةــ سيتم اطالق التداول على اسهم شركة 

 .31/12/2016المالية للسنة المالية المنتهية في االفصاح المالي وتقديم البيانات 

 

 

 :  تمديد االكتتاب لشركة الطيف للتحويل المالي

زيادة رأسمال  30/10/2017( وذلك تنفيذاً لقرار الهيئة العامة المعقدة بتاريخ 30ولمدة )( سهم 55على االسهم المطروحة والبالغة )تم تمديد االكتتاب  ــ

   ./اوال( من قانون الشركات55( مليار دينار وفق المادة )100( مليار دينار الى )45الشركة من )
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 :ايقاف تداول الشركة العراقية النتاج البذور

ايقاف التداول على اسهم الشركة العراقية النتاج البذور اعتبارا من جلسة االثنين  1/11/2017( في 10/1984قررت هيئة االوراق المالية بكتابها المرقم ) ـ 
 31/3/2017لتزامها بتعليمات االفصاح المالي وتقدم البيانات المالية للسنة المالية المنتهية العدم  6/11/2017

 

 

 : اجتماعات الهيئات العامة للشركات المدرجة

 محافظة السليمانية/فندق كراند ميلنيومالساعة العاشرة صباحاً في  13/1/2018 السبتيوم  اسيا سيل لالتصاالتعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة سيــ 1
وسيتم اطالق التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االحد  9/1/2018الثالثاء النتخاب مجلس ادارة جديد وتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة 

14/1/2018. 

لمناقشة الحسابات  مقر الشركةالساعة العاشرة صباحاً في  17/1/2018 االربعاءيوم  لشركة االمين لالستثمارات العقاريةــ سيعقد اجتماع الهيئة العامة 2
ومناقشة تحويل احتياطي عالوة اصدار اسهم الشركة الى فائض متراكم ومناقشة معالجة العجز المتراكم  31/12/2016للسنة المالية المنتهية في  الختامية

 .14/1/2018 الحداتم ايقاف التداول اعتباراً من جلسة سي. للشركة وانتخاب مجلس ادارة جديد

النتخاب  مقر الشركةالساعة العاشرة صباحاً في  15/1/2018 االثنينيوم  لشركة الخازر النتاج وتجارة المواد االنشائيةــ سيعقد اجتماع الهيئة العامة 3
واالفصاح الفصلي للفصل الثاني لعام 2016لعدم تقديم االفصاح السنوي لعام  6/8/2017من  مجلس ادارة جديد , علماً ان الشركة متوقفة عن التداول

2017. 

لمناقشة الحسابات  فندق بابل/قاعة كلكامشالساعة العاشرة صباحاً في  24/1/2018 االربعاءلمصرف أشور الدولي يوم ــ سيعقد اجتماع الهيئة العامة 4
ومناقشة معالجة الخسائر المدورة من االحتياطيات المتوفرة واتخاذ  2016ومناقشة مقسوم االرباح لعام  31/12/2016الختامية للسنة المالية المنتهية في 
 .21/1/2018. سيتم ايقاف التداول اعتباراً من جلسة االحد ( اعضاء اصليين2( اعضاء احتياط و )7كميلية النتخاب )القرار المناسب  واجراء انتخابات ت

لمناقشة الحسابات الختامية  في مقر الشركةالساعة العاشرة صباحاً  25/1/2018 الخميسيوم  للشركة االهلية لالنتاج الزراعيــ سيعقد اجتماع الهيئة 5
 .22/1/2018 االثنين. سيتم ايقاف التداول اعتباراً من جلسة 2016وأقرار معالجة العجز من االرباح المتحققة لعام  31/3/2017للسنة المالية المنتهية في 

 
 توزيع االرباح النقدية :

ــ دعت شركة اسيا سيل لالتصاالت مساهميها الى مراجعة مقر الشركة في )السليمانية, المنصور/حي االندلس, منطقة السراجي قرب القنصلية 1
الى ظهراً  2ظهراً ومن  1صباحاً الى  9مجاور مصرف بغداد ( من الساعة  KROااليرانية,شارع السناتر, شارع البرلمان مقابل السايلو القديم, شارع 

 13/12/2017%( من رأس مال الشركة اعتباراً من يوم االربعاء 75ظهراً الستالم ارباحهم النقدية بنسبة ) 2ظهراً وفي محافظة بغداد لغاية الساعة  3
خويل من المساهم لتقديم طلب استالم صكوك االرباح مستصحبين معهم المستمسكات الرسمية , وبأمكان استالم االرباح عن طريق شركات الوساطة بعد ت

 لشركة الوساطة. 

خالل الدوام الرسمي ولكل ايام  8/1/2018%( من رأس المال ابتداءاً من 50حصراً بنسبة ) 2016أعادة شركة السجاد والمفروشات لتوزيع ارباح عام ــ 2 
طاقة السكن والبطاقة التموينية وصورة حديثة للمساهم االسبوع ماعدا ايام العطل الرسمية مستصحبين معهم )شهادة الجنسية وبطاقة االحوال المدنية وب

 . االربعة( واالمتناع عن تسليم االرباح األ بحضور المساهم شخصياً  تطابق المستمسكات

 2016لنقدية لعام ــ دعت الشركة العراقية النتاج وتسويق  المنتجات الزراعية مساهميها الى مراجعة مقر الشركة في بغداد حي القادسية الستالم ارباحهم ا5
وذلك لغرض  الجرد السنوي وسيتم  25/12/2017ولغاية  17/12/2017% واالرباح المتراكمة للسنوات السابقة اعتبارا من يوم االحد 10بنسبة 

 مية.اعادة التوزيع في بداية السنة الجديدة كل ايام االسبوع وتسلم االرباح الى المساهم نفسه حصراً مع تقديم المستمسكات الرس

% 5بنسبة  2016مساهميها الى مراجعة مقر الشركة في بغداد حي القادسية الستالم ارباحهم النقدية لعام  وتسويق اللحومــ دعت الشركة العراقية النتاج 6
وعلى مدار السنة  10/1/2018ونزوالً واعتباراً من يوم االربعاء  2001( مليار دينار وارباح السنوات السابقة من عام 5من رأس مال الشركة البالغ )

 وستكون ألية التوزيع كما يلي: المالية وعلى المساهمين تقديم المستمسكات الرسمية

 ( مائة الف دينار يتم تسليمها نقداً.100ـ االرباح ما دون )

 . 538( مائة الف دينار صعوداً يكون بموجب صك مسحوب من مصرف الرشيد فرع المأمون/100ـ االرباح من )

 .1/1/2018% اعتبارا من يوم 130بنسبة  2016مساهميها الى مراجعة مقر الشركة الستالم ارباحهم النقدية لعام  شركة بغداد العراق للنقل العامـ دعت ـ7

 

 أيقاف التداول بقرار من هيئة االوراق المالية :
 

ايقاف التداول على اسهم الشركات التي لم تلتزم بتعليمات االفصاح المالي أستمرار  3/10/2017 ( في10/1761قررت هيئة االوراق المالية بكتابها المرقم )
المصرف الدولي االسالمي, الخير لالستثمار ) هي:الشركات و 5/10/2017اعتباراً من جلسة الخميس  2017لعام  وعدم تقديم االفصاح الفصلي للفصل الثاني

( والشركات التي الخفيفة, صناعات االصباغ الحديثة, العراقية لنقل المنتجات النفطية,البادية للنقل العامالمالي, العراقية لصناعة وتجارة الكارتون, الصناعات 
صناعة المواد االنشائية ضمن المناطق الساخنة عليها تقديم افصاح من قبل رئيس مجلس االدارة عن الوضع االجمالي للشركة ليتم اعادتها للتداول وهي )

واستمرار االيقاف على الشركات االتية ,  ( الخازر النتاج المواد االنشائية  الشركة الوطنية لصناعات االثاث المنزلي,  النتاج المواد االنشائية,الحديثة, الفلوجة 
العراقية لنقل  ديثة,الصناعات الخفيفة, صناعات االصباغ الح ,العراقية لصناعة وتجارة الكارتون) 2017لعدم تقديم االفصاح الفصلي للفصل الثالث لعام 

الشركة الوطنية لصناعات  ,الخازر النتاج المواد االنشائية صناعة المواد االنشائية الحديثة, الخير لالستثمار المالي, ,المنتجات النفطية, البادية للنقل العام
  .(االثاث المنزلي
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