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 2018الحكومية االصدارية الثانية اعتبارا من شهر شباط  –بعد قبول ادراج وايداع السندات الوطنية السندات الوطنية االصدارية الثانية:
 . 1/3/2018سيتم بدء استالم  معامالت ايداع السندات اعتبارا من 

 هم .س  8,726,609,135 االسهم المتداولةبلغ عدد  .1

 .دينار     4,316,093,626  بلغت قيمة االسهم .2

السابقة البالغ اغالقه في الجلسة  عن (0.03) بنسبة منخفضا( نقطة 643.39)في جلسة اليوم على   ISX 60اغلق مؤشر االسعار .3

 .( نقطة643.61)

 مدرجة في السوق .( شركة 102شركة من اصل ) (38تداول اسهم )ـ   4

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

 ذتنفي دينار من خالل ونملي( 83,830سهم بقيمة بلغت ) ونملي(109,054ن )من المستثمرين غير العراقيي لمشتراةااالسهم عدد  بلغ ـ6

  . شركات ست  اسهمعلى ( صفقة 28)

 ذتنفي دينار من خاللمليون ( 72,453سهم بقيمة بلغت ) مليون(166,100ن )من المستثمرين غير العراقيي المباعةاالسهم عدد  بلغـ 7

 .  فقط شركات ثالث  اسهمعلى ( صفقة 33)

 ( مليار دينار .2,700مليار سهم وبقيمة )( 6ـ تنفيذ امر متقابل على اسهم المصرف االسالمي العراقي بعدد اسهم )8

 خسارة الشركات االكثر                                                                    الشركات االكثر ربحيــة                    

 اغالق اسم الشركة
التغير
%  

  االسهم المتداولة 
 المتداولةاالسهم   %التغير اغالق اسم الشركة

 500,000 9.82- 1.010 االعمال الهندسية  3,618,814 10.00 1.210 الكيمياوية والبالستيكية

 57,909,012 5.00- 0.190 مصرف الشمال  2,803,584 10.00 6.050 انتاج وتسويق اللحوم 

 242,982,228 3.57- 0.270 مصرف الشرق االوسط  2,958,105 9.93 3.320 المعدنية والدراجات

 740,559,332 3.03- 0.320 مصرف الخليج التجاري  1,000 9.52 0.690 الهالل الصناعيه

 400,000 2.78- 0.350 النخبة للمقاوالت العامة   35,649,982 9.52 2.070 الكندي النتاج اللقاحات 

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

 اغالق اسم الشركة
التغير
%  

 االسهم المتداولة
 

 القيمة المتداولة  %التغير اغالق اسم الشركة

 2,706,338,073 2.17- 0.450 المصرف االسالمي   6,014,071,274 2.17- 0.450 المصرف االسالمي 

 450,287,556 2.08- 0.470 مصرف االستثمار  958,047,991 2.08- 0.470 مصرف االستثمار

 236,998,986 3.03- 0.320 مصرف الخليج   740,559,332 3.03- 0.320 مصرف الخليج التجاري

  249,370,000 1.49- 0.660 مصرف بغداد
تصنيع وتسويق 

 التمور
1.580 6.76 206,971,294 

 165,097,900 1.49- 0.660 مصرف بغداد  242,982,228 3.57- 0.270 مصرف الشرق االوسط
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 اجتماعات الهيئات العامة للشركات المدرجة :
 
 

 

 

 

عدم اطالق التداول على اسهم مصرف زين العراق  1/3/2018( في 406ـ قررت هيئة االوراق المالية بكتابها المرقم )1
 .االسالمي 

 
 

 

 مقر الشركةفي صباحاً  الحادية عشرالساعة  13/3/2018 الثالثاءيوم  لشركة الخاتم لالتصاالت العامة ــ عقد اجتماع الهيئة2
ومناقشة أقرار معالجة العجز الحاصل في الميزانية للسنة  31/12/2016لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 

 . 8/3/2018 الخميسجلسة وانتخاب مجلس ادارة جديد وتم ايقاف التداول اعتبارا من  31/12/2016المالية المنتهية في 
 
 

 فندق بابلالساعة العاشرة صباحاً في  18/3/2018 االحديوم  للشركة العراقية للنقل البريــ سيعقد اجتماع الهيئة العامة 3
 .2016لعدم تقديم االفصاح السنوي لعام  6/8/2017النتخاب مجلس ادارة جديد , علماً ان الشركة متوقفة عن التداول من 

 

 :على اسهم مصرف اربيل لالستثمار والتمويل بدء ايداع
وسيتم اطالق التداول على اسهم  6/3/2018اعتبارا من جلسة  لالستثمار والتمويلاربيل مصرف تم بدء االيداع على اسهم شركة ـ 

   .27/3/2018( يوما من تأريخ بدء االيداع اي اعتبارا من جلسة 21%( من االسهم او مرور )5الشركة بعد تفعيل نسبة )

 السندات الوطنية االصدارية الثانية :
, تم بدء استالم معامالت  2018الحكومية االصدارية الثانية اعتباراً من شهر شباط  –بعد قبول ادراج وايداع السندات الوطنية ــ 

 .  1/3/2018ايداع السندات اعتباراً من 

 

 

 اخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية

 االحداث الجوهرية:
 ـ شركة الكندي النتاج اللقاحات اللبيطرية:1

, وقد سبق ان قدمت  ,13/3/2018و 12/3بكامل نسبة التغير لجلسات  شركة الكندي النتاج اللقاحات اللبيطريةرتفع سعر سهم ا
 الشركة اجابة رسمية عن االحداث الجوهرية  بعدم وجود ايه احداث جوهرية .

 
, 13/3/2018و  12/3لجلستين متتاليتين بكامل نسبة التغير لجلستي  الشركة العراقية لالعمال الهندسيةسعر سهم  ـ انخفض2

في حال عدم ورود اجابة الشركة على كتاب  14/3/2018االربعاء الشركة اعتبارا من جلسة  وسيتم ايقاف التداول على اسهم
 سعر السهم . انخفاضاالستفسار المرسل من السوق لالفصاح عن االحداث الجوهرية التي ادت الى 

 
, 13/3/2018و  12/3 و 11/3للجلسات لجلستين متتاليتين بكامل نسبة التغير المعدنية والدراجات الشركة ارتفع سعر سهم ـ 3

في حال عدم ورود اجابة الشركة على كتاب  14/3/2018االربعاء الشركة اعتبارا من جلسة  وسيتم ايقاف التداول على اسهم
 عن االحداث الجوهرية التي ادت الى ارتفاع سعر السهم .االستفسار المرسل من السوق لالفصاح 

 
و  12/3 و 11/3للجلسات لجلستين متتاليتين بكامل نسبة التغير الشركة الصناعات الكيمياوية والبالستيكية ارتفع سعر سهم  ـ4

في حال عدم ورود اجابة الشركة  14/3/2018االربعاء الشركة اعتبارا من جلسة  وسيتم ايقاف التداول على اسهم, 13/3/2018
 على كتاب االستفسار المرسل من السوق لالفصاح عن االحداث الجوهرية التي ادت الى ارتفاع سعر السهم .

 
, 13/3/2018و  12/3 و 11/3للجلسات  لجلستين متتاليتين بكامل نسبة التغير شركة الهالل الصناعيةارتفع سعر سهم  ـ5

في حال عدم ورود اجابة الشركة على كتاب  14/3/2018االربعاء الشركة اعتبارا من جلسة  اسهم وسيتم ايقاف التداول على
 االستفسار المرسل من السوق لالفصاح عن االحداث الجوهرية التي ادت الى ارتفاع سعر السهم .
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 في سوق العراق لالوراق المالية اخبار الشركات المساهمة المدرجة

 .توزيع االرباح النقدية 
الستالم ارباحهم  شارع السعدون بناية المصرف الكائن فيمساهميها الى مراجعة  شركة المصرف التجاري العراقيــ دعت 1

ظهرا علما انه سيتم  12صباحا ولغاية  9من الساعة  18/2/2018% اعتبارا من يوم 2.6 بنسبة  2015النقدية لعام 

 .تسليم الصكوك للمساهم نفسه او بموجب وكالة مصدقة او من خالل شركة الوساطة
 

للسنة المالية الستالم ارباحهم النقدية  مقر الشركةهميها الى مراجعة مسا شركة الشرق االوسط النتاج وتسويق االسماكــ دعت 2
 .مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية  18/2/2018اعتبارا من يوم  %20 بنسبة 31/3/2017المنتهية في 

 

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  2001ولغاية  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

 

 : على اسهم الشركات المساهمةاالكتتاب 

وعدم ( مليار سهم 150البالغة ) 4/3/2018اعتبارا من  الدولي االسالمي للمصرف االسهم المطروحةعلى االكتتاب  غلقتم  -
زيادة ل 8/5/2017وذلك تنفيذا لقرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ  , االكتتاب باالسهم المطروحة من قبل المساهمين والجمهور

 /اوال( من قانون الشركات .55( مليار وفق المادة )250( مليار دينار الى )100رأسمال الشركة من )
 

( مليار 2,500على االسهم المطروحة البالغة ) 11/3/2018اعتبارا من يوم على اسهم شركة فنادق كربالء سيتم بدء االكتتاب  - -
ساحة  -االكرادة الشرقية  -مصرف البالد االسالمي / الفرع الرئيسي  ( من قانون الشركات في42( وفق المادة )30سهم ولمدة )

( مليار 5زيادة رأس المال من ) 14/11/2017الحرية وفرع االمصرف في كربالء , تنفيذا لقرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 
 /اوال( من قانون الشركات .55( مليار دينار وفق المادة )7.500دينار الى )

-  

( 1.491على االسهم المطروحة البالغة ) 17/12/2017اعتبارا من يوم الثالثاء  دار السالم للتأمينعلى اسهم شركة االكتتاب  بدء - -
وفرع  -مصرف االستثمار العراقي / الفرع الرئيسي في  ( من قانون الشركات42( يوم وفق المادة )60مليار سهم ولمدة )

( مليار 5دينار الى )مليار ( 3,509زيادة رأس المال من ) 19/9/2017المنعقدة بتاريخ  المنصور  تنفيذا لقرار الهيئة العامة
  /اوال( من قانون الشركات.55وفق المادة ) دينار
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 . عن التداولالشركات المتوقفة 
 

,  الموصل لمدن االلعاب واالستثمارات السياحيةهي )زم بتعليمات االفصاح المالي )الفصلي والسنوي( : وتالتي لم تل ( شركة16)ـ 1
البادية ,  الصناعات الخفيفة,  صناعات االصباغ الحديثة,  لوطنية لصناعات االثاث المنزلي, ا صناعة المواد االنشائية الحديثة

,  صناعة وتجارة الكارتون , المصرف الدولي االسالمي,  مصرف االتحاد العراقي,  الماليالخير لالستثمار ,  للنقل العام
,  العراقية النتاج البذور,  الخازر النتاج المواد االنشائية,  نقل المنتجات النفطية,  العراقية للنقل البري,  الصناعات االلكترونية
 مصرف االقتصاد ( . 

 رف دجلة والفرات تحت وصاية البنك المركزي العراقي ولعدم تقديم االفصاح المطلوب . مصومصرف دار السالم شركتي ـ  2
رف االى مص اتالشركنشاط شركات وهي )مصرف الثقة الدولي , الطيف للتحويل المالي , مؤته للتحويل المالي ( لتحويل ( 3)ـ  3

 . ةاسالمي
هيئة االوراق المالية بعد تحفظ الهيئة العامة للشركة على المصادقة متوقفة بقرار من :  شركة المنصور للصناعات الدوائيةـ  4

,  23/10/2017في اجتماع الهيئة العامة المنعقد يوم االثنين  2016على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لعام 
ل على اسهم الشركة اال بعد عقد عدم اطالق التداو 31/1/2018في  9/225قررت هيئة االوراق المالية بموجب كتابها المرقم 

 الكمال الفقرات التي لم يتم التصويت عليها سابقاً. 30/10/2017اجتماع هيئة عامة مكمل لالجتماع المنعقد في 
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