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 هم .س 1,272,579,671  بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 .دينار   1,206,348,215    بلغت قيمة االسهم .2

السابقة البالغ اغالقه في الجلسة  عن (0.80) بنسبة مرتفعا( نقطة 628.2)في جلسة اليوم على   ISX 60اغلق مؤشر االسعار .3

 .( نقطة623.2)

 ( شركة مدرجة في السوق .101شركة من اصل ) (37تداول اسهم )ـ   4

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

 ذتنفي دينار من خالل ونملي( 502,450سهم بقيمة بلغت ) ونملي(452,644ن )من المستثمرين غير العراقيي لمشتراةااالسهم عدد  بلغ ـ6

  . شركات(8) اسهمعلى ( صفقة 182)

 ذتنفي دينار من خاللمليون ( 187,734سهم بقيمة بلغت ) مليون(165,215ن )من المستثمرين غير العراقيي المباعةاالسهم عدد  بلغـ 7

 . شركتين اسهم على ( صفقة 36)

 خسارة الشركات االكثر                                                                    الشركات االكثر ربحيــة                    

 اغالق اسم الشركة
التغير
%  

  االسهم المتداولة 
 االسهم المتداولة  %التغير اغالق اسم الشركة

 1,250,001 9.37- 0.290 مصرف ايالف االسالمي  1,359,830 12.55 26.450 الموصل لمدن االلعاب

 5,875,143 8.06- 5.700 انتاج وتسويق اللحوم  1,650,000 9.90 1.110 المعدنية والدراجات

 2,000,000 4.35- 0.220 المصرف المتحد  89,233,911 7.14 0.300 الهالل الصناعيه

 2,000,000 2.27- 0.430 االمين للتأمين  113,609,376 7.14 0.600 الكيمياوية والبالستيكية

 1,380,000 2.07- 6.150 الخياطة الحديثة  1,756,519 6.04 7.550 اسيا سيل لالتصاالت

         
 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

 400,577,900 4.55 0.690 مصرف بغداد  589,686,594 4.55 0.690 مصرف بغداد

 340,716,423 1.54 3.950 بغداد للمشروبات الغازية  113,609,376 7.14 0.600 الكيمياوية والبالستيكية

 64,887,438 7.14 0.600 الكيمياوية والبالستيكية  101,000,000 0.00 0.530 المصرف االهلي 

 53,530,000 0.00 0.530 المصرف االهلي   89,233,911 7.14 0.300 الهالل الصناعيه

 37,432,000 2.86 1.080 تصنيع وتسويق التمور  87,212,010 1.54 3.950 بغداد للمشروبات الغازية
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 في سوق العراق لالوراق المالية اخبار الشركات المساهمة المدرجة

 : اجتماعات الهيئات العامة للشركات المدرجة
في الساعة العاشرة صباحاً  20/2/2018 الثالثاءيوم  للشركة العراقية النتاج وتسويق اللحوم العامة ــ سيعقد اجتماع الهيئة1

 15/2/2018النتخاب مجلس ادارة جديد وسيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة الخميس  الجيولوجيين العراقييننقابة قاعة 
 .21/2/2018وسيتم اطالق التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االربعاء 

 

بناية المصرف في الساعة العاشرة صباحاً  25/2/2018 االحديوم لمصرف التنمية الدولي  العامة ــ سيعقد اجتماع الهيئة2
وسيتم اطالق التداول على  20/2/2018 الثالثاءالنتخاب مجلس ادارة جديد وسيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة  الرئيسي

 .26/2/2018 االثنيناسهم الشركة اعتبارا من جلسة 
 

في قاعة الجمعية الساعة العاشرة صباحاً  18/2/2018 االحديوم  لشركة الكندي النتاج اللقاحات العامة اجتماع الهيئةعقد سيــ 3
ومناقشة وضع الشركة واالرباح المتحققة لعام  31/12/2016لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في  العراقية
 .13/2/2018 الثالثاءالتداول اعتباراً من جلسة  تم ايقاف واقرار معالجة العجز. 2016

 

قاعة في الساعة العاشرة صباحاً  22/2/2018 الخميسيوم  لمصرف نورالعراق االسالمي العامة ــ سيعقد اجتماع الهيئة4
وسيتم  الجراء انتخابات تكميلية النتخاب عضو مجلس ادارة اصلي واحد وخمسة اعضاء مجلس ادارة احتياط مصرف عبر العراق

وسيتم اطالق التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة  19/2/2018 االثنينجلسة ايقاف التداول اعتبارا من 
 .25/2/2018االحد

مناقشة ل مقر الشركةفي الساعة العاشرة صباحاً  1/3/2018 الخميسيوم  لشركة فندق بابل العامة ــ سيعقد اجتماع الهيئة5
وسيتم ايقاف التداول اعتبارا من  19/11/2017عرض ملحق عقد االستثمار المؤجل من اجتماع الهيئة العامة المنعقدة في 

 .4/3/2018االحد وسيتم اطالق التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة  26/2/2018 االثنينجلسة 
الساعة العاشرة  4/3/2018 االحديوم  لشركة الموصل لمدن االلعاب واالستثمارات السياحية العامة ــ سيعقد اجتماع الهيئة6

ومناقشة أقرار مقسوم االرباح ومناقشة زيادة رأس  31/12/2013لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في صباحاً 
وانتخاب ممثلي القطاع الخاص اربعة اعضاء اصليين  الشركات /ثانياً( من قانون55%( وفقاً للمادة )100مال الشركة بنسبة )

 . 27/2/2018 الثالثاءجلسة وسيتم ايقاف التداول اعتبارا من  ومثلهم احتياط
 االثنينيوم  لمصرف أمين العراق لالستثمار والتمويل االسالمي )شركة مؤتة للتحويل المالي( العامة سيعقد اجتماع الهيئة ـ7

النتخاب خمسة اعضاء لمجلس االدارة اصليين ومثلهم احتياط , علماً ان  في مقر الشركة الساعة العاشرة صباحاً  26/2/2018
تحويل نشاط الشركة من  11/2/2017بعد قرار الهيئة العامة للشركة المنعقدة في  21/1/2018الشركة متوقفة عن التداول من 

 شركة تحويل مالي الى مصرف أسالمي.
 

 :  على اسهم شركة مؤتة للتحويل المالي ايقاف التداول
بعد قرار الهيئة العامة للشركة  21/1/2018للتحويل المالي اعتبارا من جلسة  مؤتةتم ايقاف التداول على اسهم شركة ـ  

( مليار 45تحويل نشاط الشركة من شركة تحويل مالي الى مصرف اسالمي وزيادة راسمال الشركة  من ) 11/2/2017المنعقدة 
لحين قيام )مصرف امين العراق لالستثمار والتمويل االسالمي( بتقديم كتاب ادراج المصرف الى ( مليار دينار 100دينار الى )

 .2018عام السوق والهيئة مرفق به البيانات المالية للفصل االول ل

 

 

 

 

 :  شركة المنصور للصناعات الدوائية
ـ متوقفة بقرار من هيئة االوراق المالية بعد تحفظ الهيئة العامة للشركة على المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والحسابات  

, قررت هيئة االوراق المالية بموجب كتابها  23/10/2017ة العامة المنعقد يوم االثنين ئيهفي اجتماع ال 2016الختامية لعام 
عدم اطالق التداول على اسهم الشركة اال بعد عقد اجتماع هيئة عامة مكمل لالجتماع المنعقد في  31/1/2018في  9/225المرقم 

 .الكمال الفقرات التي لم يتم التصويت عليها سابقاً  30/10/2017
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 توزيع االرباح النقدية :
ظهراً الى  2ظهراً ومن  1صباحاً الى  9الشركة من الساعة  اتــ دعت شركة اسيا سيل لالتصاالت مساهميها الى مراجعة مقر1

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

 االرباح عن طريق شركات الوساطة بعد تخويل من المساهم لشركة الوساطة. 
 8/1/2018%( من رأس المال ابتداءاً من 50حصراً بنسبة ) 2016باشرت شركة السجاد والمفروشات توزيع ارباح عام ــ 2

حبين معهم )شهادة الجنسية وبطاقة االحوال المدنية خالل الدوام الرسمي ولكل ايام االسبوع ماعدا ايام العطل الرسمية مستص
 . فقط مساهم شخصياً للوبطاقة السكن والبطاقة التموينية وصورة حديثة للمساهم تطابق المستمسكات االربعة( تسلم االرباح 

مساهميها الى مراجعة مقر الشركة في بغداد حي القادسية الستالم ارباحهم  وتسويق اللحومــ دعت الشركة العراقية النتاج 3
ونزوالً  2001( مليار دينار وارباح السنوات السابقة من عام 5من رأس مال الشركة البالغ )% 5بنسبة  2016النقدية لعام 

 .ديم المستمسكات الرسمية وعلى مدار السنة المالية وعلى المساهمين تق 10/1/2018اعتباراً من يوم االربعاء 
% 130بنسبة  2016مساهميها الى مراجعة مقر الشركة الستالم ارباحهم النقدية لعام  شركة بغداد العراق للنقل العامــ دعت 4

 .2/1/2018اعتبارا من يوم 
وارباح عام  2001 ولغاية 1997الستالم االرباح للسنوات من مساهميها الى مراجعة مقر الشركة  شركة فندق بابلدعت ــ 5

 .وكذلك الذين لم يستلموا شهادات االسهم الخاصة بهم 2016
والشهادات  2005االرباح المتراكمة لغاية عام  الى مراجعة مقر الشركة الستالم مساهميها فنادق المنصوردعت شركة ــ 6

 . الدائمة السابقة

 

 :تمديد االكتتاب
( مليار سهم 150البالغة )للمصرف الدولي االسالمي على االسهم المطروحة  2/1/2018اعتباراً من يوم الثالثاء  تمديد االكتتابـ 1 

زيادة رأسمال الشركة  8/5/2017عقدة بتاريخ ن( من قانون الشركات , تنفيذاً لقرار الهيئة العامة الم42يوما وفق المادة )( 60ولمدة )
 .  /اوال( من قانون الشركات55( مليار دينار وفق المادة )250( مليار دينار الى )100من )

 

 17/12/2017( سهم اعتباراً من 1.491.000.000ين البالغة )ـ بدأ االكتتاب على االسهم المطروحة لشركة دار السالم للتأم2
 19/9/2017في مصرف االستثمار/ بفرعيه الرئيسي وفرعه الكائن في المنصور وذلك تنفيذاً لقرار الهيئة العامة المنعقدة في 

 من قانون الشركات./اوال( 55( مليار دينار وفقاً للمادة )5( دينار الى )3.509.000.000زيادة رأسمال الشركة من )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الزيادة والرسملة(الشركات التي في التداول برأسمال الشركة المدرج )قبل 
 

 ( مليار دينار45زيادة  رأس المال من ) 12/4/2017يئة العامة المنعقدة بتاريخ هشركة الرابطة للتحويل المالي: قررت الــ 1
 /اوال( من قانون الشركات.55وفق المادة ) ( مليار دينار100الى )

 

( مليار دينار 45زيادة  رأس المال من ) 13/5/2017شركة الحرير للتحويل المالي: قررت الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ــ 2 
 /اوال( من قانون الشركات.55وفق المادة )( مليار دينار 100الى )

 
( 5%( اي من )50المال بنسبة )زيادة  رأس  14/11/2017يئة العامة المنعقدة بتاريخ هشركة فنادق كربالء: قررت الــ 3

 /اوال( من قانون الشركات.55( مليار دينار وفق المادة )7.500مليار دينار الى )
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