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 هم .س  (2,247,457,201) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 .دينار   (968,981,049) بلغت قيمة االسهم .2

السابقة البالغ اغالقه في الجلسة  عن (0.76) بنسبة منخفضا( نقطة 614.16)في جلسة اليوم على   ISX 60اغلق مؤشر االسعار .3

 .( نقطة618.84)

 ( شركة مدرجة في السوق .102شركة من اصل ) (31تداول اسهم )ـ   4

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

 ذتنفي دينار من خاللمليون ( 25,145سهم بقيمة بلغت ) مليون (32,616)ن من المستثمرين غير العراقيي المشتراةاالسهم عدد  بلغـ 6

 .    ( شركات6)اسهم على ( صفقة 20)

( 30) ذتنفي دينار من خاللمليون ( 34,178سهم بقيمة بلغت ) مليون (64,729ن )من المستثمرين غير العراقيي المباعةاالسهم عدد  بلغ ـ7

 .     اربع شركاتاسهم على صفقة 

 خسارة الشركات االكثر                                                                    الشركات االكثر ربحيــة                    

 اغالق اسم الشركة
التغير
%  

  االسهم المتداولة 
 اغالق اسم الشركة

التغير
%  

 االسهم المتداولة

 1,500,000 6.45- 0.290 مصرف ايالف االسالمي  27,961,489 7.76 1.250 االهلية لالنتاج الزراعي

 24,620,000 2.52- 3.870 بغداد للمشروبات الغازية  14,623,511 6.67 2.240 الكندي النتاج اللقاحات 

 100,000 1.82- 2.700 مصرف جيهان  4,069,031 5.84 1.450 تصنيع وتسويق التمور

 500,000 0.65- 7.700 المنتجات الزراعية  75,110,803 2.56 0.800 الكيمياوية والبالستيكية

      807,684 2.22 0.460 مصرف االستثمار

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

 اغالق اسم الشركة
التغير
%  

 المتداولةاالسهم 
 

 اغالق اسم الشركة
التغير
%  

 القيمة المتداولة

 532,241,855 0.00 0.300 مصرف الخليج التجاري  1,774,139,515 0.00 0.300 مصرف الخليج التجاري

 96,306,396 2.52- 3.870 بغداد للمشروبات الغازية  98,060,000 0.00 0.600 مصرف بغداد

 60,457,534 2.56 0.800 الكيمياوية والبالستيكية  85,840,669 0.00 0.500 الهالل الصناعيه

 59,276,600 0.00 0.600 مصرف بغداد  75,110,803 2.56 0.800 الكيمياوية والبالستيكية

 43,322,562 0.00 0.500 الهالل الصناعيه  68,124,335 0.00 0.260 مصرف الشرق االوسط
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 اجتماعات الهيئات العامة للشركات المدرجة :
 
 

 
 

 
 

في قاعة رويال في فندق فان رويال في  26/4/2018 الخميسيوم لشركة مصرف االئتمان العراقي  العامة اجتماع الهيئة ــ سيعقد1

وسيتم  2016ومناقشة أقرار مقسوم االرباح لعام  31/12/2016في اربيل لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 

 . 23/4/2018 االثنينجلسة ايقاف التداول اعتبارا من 

مقر االدارة العامة في صباحاً  العاشرةالساعة  15/4/2018 االحديوم  لشركة مصرف االهلي العراقي العامة اجتماع الهيئة عقدـ 2

جلسة للمصرف الجراء انتخابات تكميلية النتخاب عضو مجلس ادارة اصلي وسبعة اعضاء احتياط وتم ايقاف التداول اعتبارا من 

 .16/4/2018االثنين جلسة  فيلتداول على اسهم الشركة وسيتم اطالق ا 10/4/2018 الثالثاء

 
 

 

 .توزيع االرباح النقدية 
الستالم ارباحهم  بناية المصرف الكائن في شارع السعدونمساهميها 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 
 .الصكوك للمساهم نفسه او بموجب وكالة مصدقة او من خالل شركة الوساطةتسليم 

 

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

 
 

وارباح عام  2001ولغاية  1997الستالم االرباح للسنوات من مساهميها الى مراجعة مقر الشركة  شركة فندق بابلدعت ــ 3
 .وكذلك الذين لم يستلموا شهادات االسهم الخاصة بهم 2016

 

والشهادات  2005االرباح المتراكمة لغاية عام  الى مراجعة مقر الشركة الستالم مساهميها فنادق المنصوردعت شركة ــ 4
 . الدائمة السابقة

 

 : االكتتاب على اسهم شركة فنادق كربالء

  /اوال( من قانون الشركات55( مليار دينار وفق المادة )7.500( مليار دينار الى )5زيادة رأس المال من )تقرر تمديد االكتتاب ل - -
( مليار سهم في 2,500على االسهم المطروحة البالغة ) 10/4/2018( يوم وذلك اعتبارا من يوم الثالثاء الموافق 30لمدة )

تنفيذا لقرار الهيئة  ,ساحة الحرية وفرع المصرف في كربالء  -االكرادة الشرقية  -مصرف البالد االسالمي / الفرع الرئيسي 
 . 14/11/2017المنعقدة بتاريخ 

-  
 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 السندات الوطنية االصدارية الثانية :
ــ يدعو سوق العراق لالوراق المالية حملة السندات الوطنية/االصدارية الثانية أيداع وتسجيل السندات التي يمتلكونها في مركز 

ظهراً ولغاية تأريخ أنطفاءها في  12صباحاً لغاية  10االيداع والتداول عليها بيعاً وشراءاً خالل فترة الجلسة المستمرة من الساعة 

%( في حدودهما العليا والدنيا بعد اكتمال كافة االجراءات المطلوبة وفقاً 5, وستكون نسبة التغير لسعر السند )2/4/2019

 . لتعليمات السندات الحكومية

 

 اخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية

 :لالستثمارالمنصور اطالق التداول على اسهم مصرف 
 

بعد قرار الهيئة العامة المنعقدة  15/4/2018الموافق  االحدجلسة  في مصرف المنصور لالستثمارــ تم اطالق التداول على اسهم 

%( من رأس المال البالغ 5وتوزيع ارباح نقدية بنسبة ) 2017المصادقة على الحسابات الختامية لعام  29/3/2018بتاريخ 

  ( مليون دينار.250)

 

 
 
 

 
 

 

 :المصادقة على زيادة رأسمال شركة دار السالم للتأمين
 

( 3.509على انتهاء اجراءات زيادة رأسمال شركة دار السالم للتأمين من ) 11/4/2018صادقت دائرة تسجيل الشركة بتأريخ ــ 

يخ ر الهيئة العامة المنعقدة بتارتنفيذا لقرا/اوال( من قانون الشركات , 55( مليار دينار وفق المادة المادة )5مليار دينار الى )

19/9/2018 .  
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 في سوق العراق لالوراق المالية اخبار الشركات المساهمة المدرجة

 . عن التداولالشركات المتوقفة 
 

 ( شركة وكاالتي :22بلغ عدد الشركات المتوقفة عن التداول )      

الفلوجة النتاج المواد ( شركة متوقفة لعدم التزامها بتقديم االفصاح السنوي والفصلي للهيئة والسوق والشركات هي )15ـ ) 1    

الصناعات ,  صناعات االصباغ الحديثة,  الوطنية لصناعات االثاث المنزلي,  صناعة المواد االنشائية الحديثة,  االنشائية

صناعة وتجارة ,  المصرف الدولي االسالمي,  مصرف االتحاد العراقي,  الخير لالستثمار المالي,  مالبادية للنقل العا,  الخفيفة

نقل ,  العراقية النتاج البذور , الخازر النتاج المواد االنشائية,  العراقية للنقل البري,  الصناعات االلكترونية,  الكارتون

 ( . المنتجات النفطية

تحت وصاية البنك المركزي  ينوضع المصرف( شركة مصرفية متوقفة )مصرف دار السالم , مصرف دجلة والفرات ( بعد 2ـ ) 2  

 . 2016, ولعدم تقديم االفصاح السنوي  العراقي

استحصال ( شركات متوقفة بعد قرار هيئاتها العامة تغيير نشاط الشركات من تحويل مالي الى مصرفي اسالمي , ولحين 3ـ ) 3

الرخصة النهائية لممارسة العمل المصرفي من البنك المركزي العراقي يتبعها تقديم طلب ادراج اسهم الشركة المصرفية 

واستكمال اجراءات تسجيل وايداع اسهم الشركة في مركز االيداع كشركة مصرفية وتقديم بيانات مالية خاصة بالمصرف اما 

,  المرج العالمية للتحويل المالي )مصرف الثقة الدولي(والشركات هي ) الوراق المالية سنوية او فصلية حسب تعليمات هيئة ا

)مصرف الطيف االسالمي  الطيف للتحويل المالي( , مصرف امين العراق لالستثمار والتمويل االسالمي)مؤتة للتحويل المالي

 لالستثمار والتمويل (.

ناعات الدوائية( متوقفة لعدم االفصاح بصورة كاملة عن معلومات الشركة ( شركة )مصرف االقتصاد, المنصور للص2ـ ) 4   

 للمساهمين .
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