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 .لوجود مناسبة دٌنٌة رسمٌة عطلة  الخمٌس العالن 12/4/2018ٌوم الخمٌس الموافق لن تنظم جلسة تداول ل
 هم .س  (1.366.103.556) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 .دٌنار   (630.962.203) بلغت قٌمة االسهم .2

السابقة البالغ اغالقه فً الجلسة  عن (0.31) بنسبة مرتفعا( نقطة 618.84)فً جلسة الٌوم على   ISX 60اغلق مؤشر االسعار .3

 .( نقطة616.95)

 ( شركة مدرجة فً السوق .102شركة من اصل ) (29تداول اسهم )ـ   4

 ( شركة .22عدد الشركات المتوقفة بقرار من هٌئة االوراق المالٌة لعدم التزامها بتعلٌمات االفصاح المالً ) اصبح  -5

 ذتنفٌ دٌنار من خاللملٌون ( 85.504سهم بقٌمة بلغت ) ملٌون (27.250ن )من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ المشتراةاالسهم عدد  بلغـ 6

 .    ( شركات6)اسهم على ( صفقة 34)

( 36) ذتنفٌ دٌنار من خاللملٌون ( 89.265سهم بقٌمة بلغت ) ملٌون (21.290ن )من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ المباعةاالسهم عدد  بلغ ـ7

 .     شركتٌن فقطاسهم على صفقة 

 خسارة الشركات االكثر                                                                    الشركات االكثر ربحٌــة                    

 اغالق اسم الشركة
التغٌر
%  

  االسهم المتداولة 
 اغالق اسم الشركة

التغٌر
%  

 االسهم المتداولة

 100,000 4.26- 13.500 فنادق المنصور  18,381 3.39 61.000 فندق بابل

 2,916,577 1.52- 0.650 مصرف االئتمان  191,849,675 1.69 0.600 مصرف بغداد

 1,835,000 0.58- 5.100 مدٌنة العاب الكرخ  1,000,000 1.48 1.370 تصنٌع وتسوٌق التمور

 365,000 0.52- 1.900 المعدنٌة والدراجات  15,100,000 0.96 2.100 الكندي النتاج اللقاحات 

 575,000 0.38- 13.100 فنادق عشتار  22,317 0.83 6.050 الخٌاطة الحدٌثة

         
 الشركات االكثر نشاط من حٌث القٌمة المتداولة                             الشركات االكثر نشاط من حٌث االسهم المتداولة

 اغالق اسم الشركة
التغٌر
%  

 االسهم المتداولة
 

 اغالق اسم الشركة
التغٌر
%  

 القٌمة المتداولة

 318,150,000 0.00 0.300 مصرف الخلٌج التجاري  1,060,500,000 0.00 0.300 مصرف الخلٌج التجاري

 113,713,308 1.69 0.600 مصرف بغداد  191,849,675 1.69 0.600 مصرف بغداد

 93,246,557 0.76 3.970 بغداد للمشروبات الغازٌة  25,075,020 0.00 0.780 الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة

 31,458,750 0.96 2.100 الكندي النتاج اللقاحات   23,655,128 0.76 3.970 بغداد للمشروبات الغازٌة

 19,442,391 0.00 0.780 الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة  16,766,825 0.00 0.260 مصرف الشرق االوسط

         

   

   49 : ٌر المتداولةغ      2 : هٌئة عامة       5:  المنخفضة  9       : المرتفعة    29 : تداولة الم   102الشركات المدرجة :    
   

 0.31 : التغٌر      ISX60        :618.84  630.962.203: القٌمة  : 1.366.103.556   االسهم المتداولة 234   : الصفقات
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 اجتمبعبت الهيئبت العبمة للشركبت المدرجة :
 
 

 

 
 

 

فً قاعة روٌال فً فندق فان روٌال فً  26/4/2018 الخمٌسٌوم لشركة مصرف االئتمان العراقً  العامة اجتماع الهٌئة ــ سٌعقد1

وسٌتم  2016ومناقشة أقرار مقسوم االرباح لعام  31/12/2016فً اربٌل لمناقشة الحسابات الختامٌة للسنة المالٌة المنتهٌة فً 

 . 23/4/2018 االثنٌنجلسة اٌقاف التداول اعتبارا من 

مقر االدارة العامة فً صباحاً  العاشرةالساعة  15/4/2018 االحدٌوم  العراقًلشركة مصرف االهلً  العامة عقد اجتماع الهٌئةـ س2ٌ

جلسة للمصرف الجراء انتخابات تكمٌلٌة النتخاب عضو مجلس ادارة اصلً وسبعة اعضاء احتٌاط وتم اٌقاف التداول اعتبارا من 

 .16/4/2018االثنٌن جلسة  فًوسٌتم اطالق التداول على اسهم الشركة  10/4/2018 الثالثاء

 .تىزيع االرببح النقدية 
الستالم ارباحهم  بناٌة المصرف الكائن فً شارع السعدونمساهمٌها الى مراجعة  شركة المصرف التجاري العراقًــ دعت 1

ظهرا علما انه سٌتم تسلٌم  12صباحا ولغاٌة  9من الساعة  18/2/2018% اعتبارا من ٌوم 2.6 بنسبة  2015النقدٌة لعام 
 .الصكوك للمساهم نفسه او بموجب وكالة مصدقة او من خالل شركة الوساطة

 

للسنة المالٌة الستالم ارباحهم النقدٌة  مقر الشركةمساهمٌها الى مراجعة  شركة الشرق االوسط النتاج وتسوٌق االسماكــ دعت 2
 .المستمسكات الثبوتٌة مستصحبٌن معهم  18/2/2018اعتبارا من ٌوم  % 20 بنسبة 31/3/2017المنتهٌة فً 

 

مساهمٌها الى مراجعة مقر الشركة فً بغداد حً القادسٌة الستالم ارباحهم  وتسوٌق اللحومــ  دعت الشركة العراقٌة النتاج 3
ونزوالً  2001( ملٌار دٌنار وارباح السنوات السابقة من عام 5من رأس مال الشركة البالػ )% 5بنسبة  2016النقدٌة لعام 

 .وعلى مدار السنة المالٌة وعلى المساهمٌن تقدٌم المستمسكات الرسمٌة  10/1/2018اعتباراً من ٌوم االربعاء 
 

% 130بنسبة  2016ستالم ارباحهم النقدٌة لعام مساهمٌها الى مراجعة مقر الشركة ال شركة بغداد العراق للنقل العامــ دعت 4
 .2/1/2018اعتبارا من ٌوم 

 

وارباح عام  2001ولغاٌة  1997الستالم االرباح للسنوات من مساهمٌها الى مراجعة مقر الشركة  شركة فندق بابلدعت ــ 5
 .وكذلك الذٌن لم ٌستلموا شهادات االسهم الخاصة بهم 2016

 

والشهادات  2005االرباح المتراكمة لغاٌة عام  الى مراجعة مقر الشركة الستالم مساهمٌها المنصورفنادق دعت شركة ــ 6
 . الدائمة السابقة

 

 : االكتتبة على اسهم شركة فنبدق كربالء

( ملٌار دٌنار وفق المادة 7.500( ملٌار دٌنار الى )5من )شركة فنادق كربالء زٌادة رأس المال على اسهم تمدٌد االكتتاب   --
على االسهم المطروحة البالغة  10/4/2018( ٌوم وذلك اعتبارا من ٌوم الثالثاء الموافق 30لمدة )  /اوال( من قانون الشركات55)
 ،ساحة الحرٌة وفرع المصرف فً كربالء  -االكرادة الشرقٌة  -( ملٌار سهم فً مصرف البالد االسالمً / الفرع الرئٌسً 2,500)

 . 14/11/2017المنعقدة بتارٌخ تنفٌذا لقرار الهٌئة 
- 

 السندات الىطنية االصدارية الثبنية :
المالٌة حملة السندات الوطنٌة/االصدارٌة الثانٌة أٌداع وتسجٌل السندات التً ٌمتلكونها فً مركز ــ ٌدعو سوق العراق لالوراق 

ظهراً ولغاٌة تأرٌخ أنطفاءها فً  12صباحاً لغاٌة  10االٌداع والتداول علٌها بٌعاً وشراءاً خالل فترة الجلسة المستمرة من الساعة 

%( فً حدودهما العلٌا والدنٌا بعد اكتمال كافة االجراءات المطلوبة وفقاً 5, وستكون نسبة التغٌر لسعر السند )2/4/2019

 . لتعلٌمات السندات الحكومٌة

 

 اخببر الشركبت المسبهمة المدرجة في سىق العراق لالوراق المبلية

 :المنصىر لالستثمبراطالق التداول على اسهم مصرف 
 

بعد قرار الهٌئة العامة  15/4/2018الموافق  االحدجلسة  فً مصرف المنصور لالستثمارــ سٌتم اطالق التداول على اسهم 

%( من رأس المال 5وتوزٌع ارباح نقدٌة بنسبة ) 2017المصادقة على الحسابات الختامٌة لعام  29/3/2018المنعقدة بتارٌخ 

  ( ملٌون دٌنار.250البالػ )
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 في سىق العراق لالوراق المبلية اخببر الشركبت المسبهمة المدرجة

 . عن التداولالشركبت المتىقفة 
 

 ( شركة وكاالتً :22بلػ عدد الشركات المتوقفة عن التداول )      

الفلوجة النتاج المواد ( شركة متوقفة لعدم التزامها بتقدٌم االفصاح السنوي والفصلً للهٌئة والسوق والشركات هً )15ـ ) 1    

الصناعات ,  صناعات االصباغ الحدٌثة,  الوطنٌة لصناعات االثاث المنزلً,  صناعة المواد االنشائٌة الحدٌثة,  االنشائٌة

صناعة وتجارة ,  المصرف الدولً االسالمً,  مصرف االتحاد العراقً,  الخٌر لالستثمار المالً,  البادٌة للنقل العام , الخفٌفة

نقل ,  العراقٌة النتاج البذور , الخازر النتاج المواد االنشائٌة,  العراقٌة للنقل البري,  الصناعات االلكترونٌة,  الكارتون

 ( . المنتجات النفطٌة

تحت وصاٌة البنك المركزي  ٌنوضع المصرف( شركة مصرفٌة متوقفة )مصرف دار السالم ، مصرف دجلة والفرات ( بعد 2ـ ) 2  

 . 2016، ولعدم تقدٌم االفصاح السنوي  العراقً

استحصال ( شركات متوقفة بعد قرار هٌئاتها العامة تغٌٌر نشاط الشركات من تحوٌل مالً الى مصرفً اسالمً ، ولحٌن 3ـ ) 3

الرخصة النهائٌة لممارسة العمل المصرفً من البنك المركزي العراقً ٌتبعها تقدٌم طلب ادراج اسهم الشركة المصرفٌة 

واستكمال اجراءات تسجٌل واٌداع اسهم الشركة فً مركز االٌداع كشركة مصرفٌة وتقدٌم بٌانات مالٌة خاصة بالمصرف اما 

,  المرج العالمٌة للتحوٌل المالً )مصرف الثقة الدولً(والشركات هً ) الوراق المالٌة سنوٌة او فصلٌة حسب تعلٌمات هٌئة ا

)مصرف الطٌف االسالمً  الطٌف للتحوٌل المالً( , مصرف امٌن العراق لالستثمار والتموٌل االسالمً)مؤتة للتحوٌل المالً

 لالستثمار والتموٌل (.

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

 للمساهمٌن .
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