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 هم .س  (105.872.631) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 .دينار   (612.586.172) بلغت قيمة االسهم .8

السابقة البالغ اغالقه في الجلسة  عن (3.08) بنسبة مرتفعا( نقطة 612.55)في جلسة اليوم على   ISX 60اغلق مؤشر االسعار .0

 .( نقطة596.76)

 ( شركة مدرجة في السوق .102شركة من اصل ) (06تداول اسهم )ـ   6

 ( شركة .22عدد الشركات المتوقفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي ) اصبح  -6

 ذتنفي دينار من خالل مليون( 117.602سهم بقيمة بلغت ) مليون (86.863ن )من المستثمرين غير العراقيي المشتراةاالسهم عدد  بلغـ 5

 .ت اشرك( 0)اسهم على ( صفقة 61)

لى ع قات( صف0) دينار من خالل تنفيذمليون  (2.676) سهم بقيمة بلغت( مليون 8.353) من المستثمرين غير العراقيين المباعةعدد االسهم  بلغـ  7

 . شركة واحدةاسهم 

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحيــة                          

 اغالق اسم الشركة
التغير
%  

  لمتداولة ااالسهم 
 اغالق اسم الشركة

التغير
%  

 االسهم المتداولة

 94,419,198 9.62- 0.470 المصرف االهلي   84,671,464 5.00 0.210 مصرف الشرق االوسط

 603,124 2.13- 4.600 انتاج وتسويق اللحوم   17,900,000 4.08 0.510 مصرف االئتمان

 3,727,910 1.08- 0.920 دار السالم للتأمين  175,911 3.57 14.500 الموصل لمدن االلعاب

 5,120,000 0.58- 8.550 اسيا سيل لالتصاالت  396,305,000 2.17 0.470 مصرف بغداد

 127,046 0.57- 8.700 انتاج االلبسة الجاهزة  26,035,998 0.72 4.180 بغداد للمشروبات الغازية

 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

 186,263,350 2.17 0.470 مصرف بغداد  396,305,000 2.17 0.470 مصرف بغداد

 107,741,210 0.72 4.180 بغداد للمشروبات الغازية  125,009,288 0.00 0.430 مصرف االستثمار

 52,933,901 0.00 0.430 مصرف االستثمار  94,419,198 9.62- 0.470 المصرف االهلي 

 47,191,599 9.62- 0.470 المصرف االهلي   84,671,464 5.00 0.210 مصرف الشرق االوسط

 43,781,500 0.58- 8.550 اسيا سيل لالتصاالت  49,850,000 0.00 0.190 مصرف بابل
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 اجتمبعبت الهيئبت العبمة للشركبت المدرجة :
 

 
 

 

 
 

 

فً العرصات    فندق بلومفً  24/6/2018االحد   ٌوم لشركة المعمورة لالستثمارات العقارٌة عقد اجتماع الهٌئة العامة ـ سٌ
اعتبارا  تم اٌقاف التداولسٌو، , مناقشة العجز المتراكم  31/12/2017للفترة المالٌة المنتهٌة فً لمناقشة الحسابات الختامٌة 

 . 19/6/2018 الثالثاءمن جلسة 
 

 لمناقشة مقر الشركةفً  25/6/2018االثنٌن  ٌوم للشركة العراقٌة لتصنٌع وتسوٌق التمورعقد اجتماع الهٌئة العامة ـ سٌ
اٌقاف  تمسٌو، المتراكم واتخاذ القرار المناسب مناقشة العجز  ، 31/8/2017الختامٌة للفترة المالٌة المنتهٌة فً  الحسابات

 . 20/6/2018االربعاء التداول اعتبارا من جلسة 
 

لمناقشة  الثقافً النفطًقاعة المركز فً  26/6/2018الثالثاء  ٌوم لشركة النخبة للمقاوالت العامةعقد اجتماع الهٌئة العامة ـ سٌ 
تم اٌقاف التداول اعتبارا من سٌو ،انتخاب مجلس ادارة جدٌد  ، 31/12/2017الحسابات الختامٌة للفترة المالٌة المنتهٌة فً 

 . 21/6/2018الخمٌس جلسة 
 

الختامٌة  لمناقشة الحسابات  مقر الشركةفً  28/6/2018الخمٌس  ٌوم لشركة فندق فلسطٌن  عقد اجتماع الهٌئة العامة ـ سٌ
المقر من قبل الهٌئة العامة فً ( 295,553,462ومناقشةتعدٌل تبوٌب مبلػ ) ، 31/12/2016المنتهٌة فً  للفترة المالٌة 

ومناقشة موضوع استثمار فندق  ،من حساب احتٌاطً توسعات الى حساب الفائض المتراكم  19/3/2017 فً رخؤاجتماعها الم
 . 25/6/2018االثنٌن تم اٌقاف التداول اعتبارا من جلسة سٌوخاب مجلس ادارة جدٌد  فلسطٌن وانت

 

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

ظهراً ولغاٌة تأرٌخ أنطفاءها فً  12صباحاً لغاٌة  10علٌها بٌعاً وشراءاً خالل فترة الجلسة المستمرة من الساعة االٌداع والتداول 
%( فً حدودهما العلٌا والدنٌا بعد اكتمال كافة االجراءات المطلوبة وفقاً 5وستكون نسبة التغٌر لسعر السند ) ، 2/4/2019

 .لتعلٌمات السندات الحكومٌة

 

 اخببر الشركبت المسبهمة المدرجة في سىق العراق لالوراق المبلية

 .تىزيع االرببح النقدية 
 الفرع الرئٌسً للمصرف الكائن فً بغداد شارع سلمان فائقمساهمٌها الى مراجعة  شركة مصرف المنصور لالستثمارــ دعت 1

 .13/5/2018اعتبارا من ٌوم  2017الستالم ارباحهم النقدٌة لعام  قرب ساحة الواثق
الستالم ارباحهم  بناٌة المصرف الكائن فً شارع السعدونمساهمٌها الى مراجعة  شركة المصرف التجاري العراقًــ دعت 2

ظهرا علما انه سٌتم تسلٌم  12ا ولغاٌة صباح 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 3
 .مستصحبٌن معهم المستمسكات الثبوتٌة  18/2/2018اعتبارا من ٌوم  % 20 بنسبة 31/3/2017المنتهٌة فً 

 

 . عن التداولالشركبت المتىقفة 

 شركة وكاالتً : (22)  دد الشركات المتوقفة عن التداولبلػ ع      
الفلوجة النتاج المواد متوقفة لعدم التزامها بتقدٌم االفصاح السنوي والفصلً للهٌئة والسوق والشركات هً )( شركة 14ـ ) 1    

 الصناعات الخفٌفة ، صناعات االصباغ الحدٌثة ، الوطنٌة لصناعات االثاث المنزلً ، صناعة المواد االنشائٌة الحدٌثة ، االنشائٌة
 ، الصناعات االلكترونٌة ، صناعة وتجارة الكارتون ، مصرف االتحاد العراقً ، لالستثمار المالًالخٌر  ، البادٌة للنقل العام ،

 ( مصرف البالد االسالمً ،  نقل المنتجات النفطٌة ، العراقٌة النتاج البذور ، الخازر النتاج المواد االنشائٌة ، العراقٌة للنقل البري
 رف اوضع المص( بعد ، مصرف البالد االسالمً مصرفٌة متوقفة )مصرف دار السالم ، مصرف دجلة والفرات ات( شرك3ـ ) 2  

 . 2016، ولعدم تقدٌم االفصاح السنوي  تحت وصاٌة البنك المركزي العراقً
استحصال ، ولحٌن ( شركات متوقفة بعد قرار هٌئاتها العامة تغٌٌر نشاط الشركات من تحوٌل مالً الى مصرفً اسالمً 3ـ ) 3

الرخصة النهائٌة لممارسة العمل المصرفً من البنك المركزي العراقً ٌتبعها تقدٌم طلب ادراج اسهم الشركة المصرفٌة واستكمال 
والشركات هً  اجراءات تسجٌل واٌداع اسهم الشركة فً مركز االٌداع كشركة مصرفٌة حسب تعلٌمات هٌئة االوراق المالٌة 

مصرف امٌن العراق لالستثمار والتموٌل ) مؤتة للتحوٌل المالً،  للتحوٌل المالً )مصرف الثقة الدولً(المرج العالمٌة )
 )مصرف الطٌف االسالمً لالستثمار والتموٌل (. الطٌف للتحوٌل المالً ،( االسالمً

( شركة )مصرف االقتصاد، المنصور للصناعات الدوائٌة( متوقفة لعدم االفصاح بصورة كاملة عن معلومات الشركة 2ـ ) 4    
    .لمساهمٌن ل
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