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 هم .س  (928,242,555) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 .دينار   (1,222,050,869) بلغت قيمة االسهم .2

السابقة البالغ اغالقه في الجلسة  عن (0.36) بنسبة منخفضا( نقطة 566.42)في جلسة اليوم على   ISX 60اغلق مؤشر االسعار .3

 .( نقطة568.49)

 ( شركة مدرجة في السوق .103شركة من اصل ) (34تداول اسهم )ـ   4

 ( شركة .28عدد الشركات المتوقفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي ) اصبح  -5

 ذتنفي دينار من خالل مليون( 80,063سهم بقيمة بلغت ) مليون (76,307ن )من المستثمرين غير العراقيي المشتراةاالسهم عدد  بلغـ 6

 . شركتيناسهم على ( صفقة 17)

 قات( صف25) دينار من خالل تنفيذمليون  (85,275) سهم بقيمة بلغت مليون( 117,268) من المستثمرين غير العراقيين المباعةعدد االسهم  بلغـ  7

 .   ثالث شركاتلى اسهم ع

( 8) ذتنفي دينار من خاللمليون ( 5,720سهم بقيمة بلغت ) مليون (2) في السوق الثاني نمن المستثمرين غير العراقيي المشتراةاالسهم عدد  بلغ ـ 8

 اسهم شركة واحدة.على صفقة 

 دينار من خالل تنفيذمليون  (6,006) سهم بقيمة بلغت( مليون 2,100)في السوق الثاني   من المستثمرين غير العراقيين المباعةعدد االسهم  بلغـ  9

 .   كة واحدةشرلى اسهم ع قات( صف9)

 ( مليون دينار .675,750مليون سهم وبقيمة )( 255تنفيذ ذامر متقابل مقصود على اسهم مصرف جيهان االسالمي بعدد اسهم ) 11

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحيــة                         

 اغالق اسم الشركة
التغير
%  

  لمتداولة ااالسهم 
 االسهم المتداولة  %التغير اغالق اسم الشركة

 260,000 12.50- 0.700 مصرف زين العراق  5,000 4.35 12.000 اسماك الشرق االوسط 

 50,000 8.33- 0.220 مصرف ايالف االسالمي  4,630,000 1.82 1.120 تصنيع وتسويق التمور

 200,000 7.69- 0.120 المصرف المتحد  604,500 1.57 1.940 المعدنية والدراجات

 8,064,617 5.56- 0.170 مصرف بابل     

 50,000 4.42- 5.400 الخياطة الحديثة     

 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

 675,750,000 0.00 2.650 مصرف جيهان  255,000,000 0.00 2.650 مصرف جيهان

 258,000,000 0.00 1.290 مصرف كوردستان  200,000,000 0.00 1.290 مصرف كوردستان

 68,764,390 0.00 0.390 مصرف بغداد  176,318,949 0.00 0.390 مصرف بغداد

 68,138,731 0.00 3.990 بغداد للمشروبات الغازية  80,100,000 0.00 0.270 مصرف اشور

 35,550,000 0.00 0.450 المصرف االهلي   79,000,000 0.00 0.450 المصرف االهلي 
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 السندات الوطنية االصدارية الثانية :
وتسجيل السندات التي يمتلكونها في مركز ــ يدعو سوق العراق لالوراق المالية حملة السندات الوطنية/االصدارية الثانية أيداع 

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 5وستكون نسبة التغير لسعر السند ) ، 2/4/2019

 .لتعليمات السندات الحكومية

 

 اخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية

 .توزيع االرباح النقدية 
شارع سلمان فائق الفرع الرئيسي للمصرف الكائن في بغداد مساهميها الى مراجعة  شركة مصرف المنصور لالستثمارــ دعت 1

 .13/5/2018اعتبارا من يوم  2017الستالم ارباحهم النقدية لعام  قرب ساحة الواثق
 

 

للسنة الستالم ارباحهم النقدية  مقر الشركةمساهميها الى مراجعة  شركة الموصل لمدن االلعاب واالستثمارات السياحية دعت  ـ2
 اثناء الدوام الرسمي . % 100 بنسبة 31/12/2013المالية المنتهية في 

 
 

 بدء االكتتاب على اسهم الشركة الوطنية لصناعات االثات المنزلي
( يوم  وال تزيد 30ولمدة ال تقل عن )27/6/2018( مليون سهم اعتبارا من 400بدء االكتتاب على االسهم المطروحة البالغة )ــ 

( من قانون الشركات في مصرف بابل فرع الموصل الكائن في حي الشرطة شارع الكنيسة ، وذلك 42( يوم وفق المادة )60عن )
( مليار 1.660( مليار دينار الى )1.260زيادة  رأسمال الشركة من ) 27/5/2018بتاريخ  تنفيذا لقرار الهيئة العامة المنعقدة

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

 بدء اااليداع على اسهم مصرف الجنوب االسالمي لالستثمار والتمويل
ـ بعد انتهاء اجراءات ادراج شركة مصرف الجنوب االسالمي لالستثمار والتمويل سيتم بدء االيداع على اسهم الشركة اعتبارا من 

(يوما من تاريخ بدء 21%( من االسهم او مرور )5وسيتم اطالق التداول على اسهم الشركة بعد تفعيل نسبة ) 1/7/2018جلسة 
 . 22/7/2018االيداع اي اعتبارا من جلسة 

 نقل تسجيل وتداول الشركات من  السوق النظامي الى السوق الثاني
االئتمان ، مصرف دار السالم ، مصرف دجلة والفرات ،مصرف قرر نقل تسجيل وتداول اسهم الشركات المساهمة ) مصرف ـ 

االقتصاد ، مصرف االتحاد العراقي ، مصرف البالد االسالمي ، دار السالم للتأمين ، االهلية للتأمين ، الوئام لالستثمار المالي ، 
باغ الحديثة ، الفلوجة النتاج المواد االنشائية الزوراء لالستثمار المالي ،  نقل المنتجات النفطية ، الصناعات الخفيفة ، صناعات االص

، الخازر النتاج المواد االنشائية ، الخاتم لالتصاالت  ( من السوق النظامي الى السوق الثاني  اعتبارا من جلسة الخميس الموافق 
ات المدرجة في السوق تعليمات السوق الثاني ، وبذلك يصبح عدد الشرك2015( لسنة 15استنادا الى تعليمات رقم )2018/7/5

 ( شركة.46( شركة والسوق الثاني )57النظامي )

 االحداث الجوهرية:

وسيتم ايقاف التداول ، 9/7/2018و  8/7شركة فندق السدير لجلستين متتاليتين بكامل نسبة التغير لجلستي سعر سهم  ـ ارتفع1
في حال عدم ورود اجابة الشركة على كتاب االستفسار المرسل من  10/7/2018الثالثاء  الشركة اعتبارا من جلسة على اسهم

 سعر السهم . ارتفاعالسوق لالفصاح عن االحداث الجوهرية التي ادت الى 
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 اجتماعات الهيئات العامة للشركات المدرجة :
 

 

 
 

 
 

 

 

/  قاعة نادي ذوي المهن الطبيةفي  7/2018/ 12الخميس يوم لشركة المنصور للصناعات الدوائية عقد اجتماع الهيئة العامة ـ سي
،  ومناقشة مقسوم  31/12/2017و 31/12/2016نقابة الصيادلة لمناقشة الحسابات  الختامية للفترة المالية  المنتهية في 

 . بقرار من هيئة االوراق المالية االرباح . الشركة متوقفة 
 

لمناقشة الحسابات   مقر الشركة في  16/7/2018االثنين  يوملشركة النور للتحويل المالي  عقد اجتماع الهيئة العامة ـ سي
،  ومناقشة دمج الشركة مع شركة الحارث العربية للتحويل المالي حسب  31/12/2017الختامية للفترة المالية المنتهية في 

قرار البنك المركزي العراقي  و تحويل الشركة الى مصرف اسالميوتعديل االسم الى مصرف العاصمة االولى االسالمي لالستثمار 
تم ايقاف التداول اعتبارا من التمويل وزيادة راس مال المصرف  مئة مليار دينار اي زيادة راس مال الشركتين بعد الدمج وو

 . 11/7/2018االربعاء جلسة 
 مصرف عبر العراق قاعة في  17/7/2018 الثالثاء يوم مصرف نور العراق االسالمي لشركة عقد اجتماع الهيئة العامة ـ سي

واطفاء العجز  2017ومناقشة مقسوم االرباح لعام ،  31/12/2017لحسابات  الختامية للفترة المالية  المنتهية في لمناقشة ا
تم ايقاف التداول وسي  ( دينار من الفائض المتراكم عن مصاريف ومستحقات شركة سما للتحويل المالي 57،088،466البالغ )

 . 12/7/2018 الخميساعتبارا من جلسة 
لمناقشة الحسابات   مقر الشركة في  18/7/2018االربعاء  يوملشركة مصرف التنمية الدولي  عقد اجتماع الهيئة العامة سي

 . 12/7/2018الخميس تم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة ، وسي 31/12/2017الختامية للفترة المالية  المنتهية في 
لمناقشة  قاعة اجتماعات مصرف بغدادفي  19/7/2018الخميس  يوملتامين لشركة االمين لعقد اجتماع الهيئة العامة ـ سي

تم ايقاف التداول اعتبارا من ، وانتخاب مجلس ادارة جديد  وسي 31/12/2017الحسابات  الختامية للفترة المالية  المنتهية في 
 . 16/7/2018االثنين جلسة 

لمناقشة الحسابات  الختامية  فندق بغداد  23/7/2018االثنين  يوملشركة المصرف االهلي العراقي  عقد اجتماع الهيئة العامة سي
تم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة وسي 2017، ومناقشة مقسوم االرباح لعام  31/12/2017للفترة المالية  المنتهية في 

 . 17/7/2018االربعاء 
لمناقشة الحسابات   مقر الشركةفي  24/7/2018الثالثاء  يوملمصرف الدولي االسالمي لشركة اعقد اجتماع الهيئة العامة سيـ 

تم ايقاف التداول وسي  2017اقرار مقسوم االرباح لسنة ، ، ومناقشة  31/12/2017الختامية للفترة المالية  المنتهية في 
 . 19/7/2018الخميس اعتبارا من جلسة 

لمناقشة الحسابات   قاعة مجلس االعمال الوطنيفي  29/7/2018االحد  يوملشركة فندق السدير عقد اجتماع الهيئة العامة ـ سي
، ومناقشة زيادة رس مال الشركة  31/12/2016و 31/12/2015و 31/12/2014الختامية للفترة المالية  المنتهية في 

تم ايقاف لس ادارة جديد   وسيسهم   وانتخاب مج 1362900000سهم الى  1239000000/ اوال من  55وفق المادة 
 . 24/7/2018الثالثاء  التداول اعتبارا من جلسة 

قاعة نقابة االقتصادين  في في  25/7/2018االربعاء  يومللشركة العراقية للسجاد والمفروشات عقد اجتماع الهيئة العامة ـ سي
تم ، ، ومناقشة اقرار مقسوم االرباح   وسي 31/12/2017لمناقشة الحسابات  الختامية للفترة المالية  المنتهية في  المنصور

 . 22/7/2018االحد ايقاف التداول اعتبارا من جلسة 

 

 . عن التداولالشركات المتوقفة 

 شركة وكاالتي : (22)  دد الشركات المتوقفة عن التداولبلغ ع      
الفلوجة النتاج المواد االفصاح السنوي والفصلي للهيئة والسوق والشركات هي )( شركة متوقفة لعدم التزامها بتقديم 14ـ ) 1    

 الصناعات الخفيفة ، صناعات االصباغ الحديثة ، الوطنية لصناعات االثاث المنزلي ، صناعة المواد االنشائية الحديثة ، االنشائية
 ، الصناعات االلكترونية ، صناعة وتجارة الكارتون ، العراقيمصرف االتحاد  ، الخير لالستثمار المالي ، البادية للنقل العام ،

 ( مصرف البالد االسالمي ،  نقل المنتجات النفطية ، العراقية النتاج البذور ، الخازر النتاج المواد االنشائية ، العراقية للنقل البري
 رف اوضع المص( بعد ، مصرف البالد االسالمي مصرفية متوقفة )مصرف دار السالم ، مصرف دجلة والفرات ات( شرك3ـ ) 2  

 . 2016، ولعدم تقديم االفصاح السنوي  تحت وصاية البنك المركزي العراقي
استحصال ( شركات متوقفة بعد قرار هيئاتها العامة تغيير نشاط الشركات من تحويل مالي الى مصرفي اسالمي ، ولحين 3ـ ) 3

في من البنك المركزي العراقي يتبعها تقديم طلب ادراج اسهم الشركة المصرفية واستكمال الرخصة النهائية لممارسة العمل المصر
والشركات هي  اجراءات تسجيل وايداع اسهم الشركة في مركز االيداع كشركة مصرفية حسب تعليمات هيئة االوراق المالية 

مصرف امين العراق لالستثمار والتمويل ) الماليمؤتة للتحويل ،  المرج العالمية للتحويل المالي )مصرف الثقة الدولي()
 )مصرف الطيف االسالمي لالستثمار والتمويل (. الطيف للتحويل المالي ،( االسالمي

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