الخميس 2018/9/13
رقم الجلسة (2018 )170
الشركات المدرجة  103 :المتداولة  23 :المرتفعة  7 :المنخفضة  9 :هيئة عامة  4 :غير المتداولة 41 :
544.28 : ISX60

التغير  -0.38 :االسهم المتداولة 170,077,132 :

القيمة :

159,903,534

الصفقات342 :

 .1بلغ عدد االسهم المتداولة ( )170,077,132سهم .
 .2بلغت قيمة االسهم ( )159,903,534دينار .
 .3اغلق مؤشر االسعار  ISX 60في جلسة اليوم على ( )544.28نقطة منخفضا بنسبة ( )0.38عن اغالقه في الجلسة السابقة البالغ
( )546.33نقطة.
 4ـ تداول اسهم ( )23شركة من اصل ( )103شركة مدرجة في السوق .
 -5اصبح عدد الشركات المتوقفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي ( )35شركة .
6ـ بلغ عدد االسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين ( )3,333مليون سهم بقيمة بلغت ( )10,628مليون دينار من خالل تنفيذ ()31
صفقة على اسهم ( )4شركات .
7ـ بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين ( )14,341مليون سهم بقيمة بلغت ( )18,236مليون دينار من خالل تنفيذ ()40
صفقة على اسهم ( )3شركات.
8ـ بلغ عدد االسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق ( )3مليون سهم بقيمة بلغت ( )8,580مليون دينار من خالل تنفيذ
( )10صفقات على اسهم شركة واحدة فقط .
9ـ بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق الثاني ( )3مليون سهم بقيمة بلغت ( )8,580مليون دينار من خالل
تنفيذ ( )10صفقات على اسهم شركة واحدة فقط .
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اخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية
اطالق تداول على اسهم شركة المصرف العراقي االسالمي :
ــ تم اطالق التداول اعتبارا من جلسة الخميس  2018/9/13بعد قرار الهيئة العامة المنعقدة يوم السبت  2018/9/8المصادقة
على الحسابات الختامية لعام  ، 2017وتوزيع ارباح نقدية بنسبة ( )% 3من راس مال الشركة البالغ ( )250مليار دينار وانتخاب
( )7اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وتمت المصادقة على تأسيس شركة استثمار عقاري براس مال ( )1مليار دينار بعد استحصال
موافقة البنك المركزي العراقي .

ايقاف تداول بقرار من هيئة االوراق المالية .
قررت هيئة االوراق المالية بكتابها المرقم ( )10/1139في  2018/8/6ايقاف التداول على اسهم الشركات التي لم تلتزم
بتعليمات االفصاح المالي ولعدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام  2017اعتبارا من جلسة االربعاء  2018/8/8والشركات هي
 (:مصرف الشرق االوسط  ,مصرف بابل ,مصرف القابض ,مصرف الشمال,مصرف دجلة والفرات  ,مصرف دار السالم ,
مصرف البالد االسالمي  ,الحديثة لالنتاج الحيواني  ,فندق بابل  ,فندق بغداد  ,فندق عشتار ,فندق فلسطين الدولي  ,الوطنية
للصناعات الكيمياوية والبالستيكية  ,الكندي النتاج اللقاحات واالدوية البيطرية  ,الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات,الهالل
الصناعيه) واست مرار االيقاف على الشركات التالية (مصرف االتحاد العراقي,صناعة وتجارة الكارتون ,الصناعات االلكترونية ,
الصناعات الخفيفة  ,صناعات االصباغ الحديثة  ,العراقية لنقل المنتجات النفطية ,البادية للنقل العام  ,العراقية للنقل البري ,الخير
لالستثمار المالي ) والشركا ت التي ضمن المناطق الساخنة عليها تقديم افصاح من قبل رئيس مجلس االدارة عن الوضع
االجمالي للشركة ليتم اعادتها للتداول وهي (المواد االنشائية الحديثة  ،صناعة االثاث المنزلي  ,موصل لمدن االلعاب ,،الخازر
النتاج المواد االنشائية  ,الفلوجة النتاج المواد االنشائية ,فندق اشور ,المدينة السياحية في سد الموصل ) .

مصادقة دائرة تسجيل الشركات على قرار زيادة رأسمال شركة فنادق كربالء :
صدرت مصادقة دائرة تسجيل الشركات على قرار الهيئة العامة لشركة فنادق كربالء المنعقدة في  2017/11/14زيادة رأسمالها
من ( )5مليار دينار الى ( )7,500مليار دينار بأصدار اسهم جديدة مقدارها ( )2,500مليار سهم وفق المادة (/55اوال) من

قانون الشركات.

توزيع االرباح النقدية .
1ـ دعت شركة المصرف التجاري العراقي مساهميها الى مراجعة مقر الشركة في شارع السعدون الستالم صكوك ارباحهم النقدية للسنة
المالية المنتهية في  2016/12/31وذلك اعتبارا من يوم االربعاء المصادف . 2018/8/1
2ـ دعت شركة مصرف الشرق االوسط مساهميها الى مراجعة مقر الشركة الستالم ارباحهم النقدية للسنة المالية المنتهية في
 2016/12/31بنسبة  % 0.5اعتبارا من يوم االربعاء الموافق  2018/7/31من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الثانية ظهرا .
 3ـ دعت شركة الموصل لمدن االلعاب واالستثمارات السياحية مساهميها الى مراجعة مقر الشركة الستالم ارباحهم النقدية للسنة المالية
المنتهية في  2013/12/31بنسبة  % 100اثناء الدوام الرسمي .
 -4دعت الشركة العراقية للسجاد والمفروشات مساهميها الى مراجعة الشركة الستالم ارباحهم النقدية لسنة  2017وبنسبة ( )%50اعتبارا
من تاريخ  2018/9/2وخالل الدوام الرسمي لجميع ايام االسبوع مستصحبين معهم المستمسكات ( شهادة الجنسية  ،بطاقة االحوال
المدنية  ،بطاقة السكن  ،البطاقة الوطنية الموحدة  ،بأمكان شركات الوساطة استالم ارباح مساهميهم بموجب تخويل اصولي مع
مستمسكات المساهم .
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بدء االكتتاب على اسهم الشركة الوطنية لصناعات االثات المنزلي:
ــ بدء االكتتاب على االسهم المطروحة البالغة ( )400مليون سهم اعتبارا من 2018/6/27ولمدة ال تقل عن ( )30يوم وال تزيد عن
( )60يوم وفق المادة ( )42من قانون الشركات في مصرف بابل فرع الموصل الكائن في حي الشرطة شارع الكنيسة  ,وذلك تنفيذا لقرار
الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ  2018/5/27زيادة رأسمال الشركة من ( )1.260مليار دينار الى ( )1.660مليار دينار وفق المادة
(/55اوال) من قانون الشركات .

اجتماعات الهيئات العامة للشركات المدرجة :
ـ عقد اجتماع الهيئة العامة لشركة الحرير للتحويل المالي يوم الخميس  2018/9/13في مقر الشركة الكائن في النجف االشرف/
شارع الحي االشتراكي .لمناقشة الحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية في  ، 2017/12/31ومناقشة العدول عن الفقرات
 6و 7من قرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ  2017/5/13والخاصة بتغيير نشاط الشركة وزيادة راس المال وذلك لصدور
تعليمات جديدة من البنك المركزي العراقي بالدمج بين شركات التحويل المالي واتخاذ القرار المناسب  ،ومناقشة اقرار دمج شركة
االمين العربية للتحويل المالي مع شركتنا شركة الحرير للتحويل واتخاذ القرار المناسب  .وسيتم ايقاف الشركة عن التداول
اعتبارا من جلسة االثنين الموافق .2018/9/10
-

 سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان في يوم السبت  2018/9/15الساعة العاشرة صباحا في فرع اربيل /شارع كوالن /حيكاني لمناقشة الحسابات الختامية لعام ، 2017مناقشة مقسوم االرباح لعام  2017ومناقشة نقل مركز االدارة العامة للشركة من بغداد الى
اربيل  ،سيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة الثالثاء .2018/9/11

ـ سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة كركوك النتاج المواد االنشائية في يوم السبت الموافق  2018/9/15في تمام الساعة العاشرة صباحا في
مقر الشركة الكائن في محافظة كركوك /طريق ليالن وذلك لمناقشة الحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية 2009
و2011و2012و2013و 2014والمصادقة عليها  ،انتخاب اعضاء مجلس االدارة ( )5اصليين ومثلهم احتياط ،مناقشة موضوع اعادة
ادراج اسهم الشركة في سوق العراق لالوراق المالية  ،مناقشة موضوع الغاء الديون المتراكمة.

ـ سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف بغداد يوم االثنين  2018/9/17في نادي العلوية لمناقشة الحسابات الختامية للفترة
المالية المنتهية في  ، 2017/12/31مناقشة مقسوم االرباح لعام  2017وسيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة االربعاء
. 2018/9/12
سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف كوردستان يوم االسبت  2018/9/22في فرع الشركة في دهوك /شارع بارزان
لمناقشة الحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية في  ، 2017/12/31مناقشة مقسوم االرباح لعام  2017انتخاب ()5
اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وسيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسةالثالثاء . 2018/9/18
سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الطيف االسالمي لالستثماروالتمويل في يوم االحد المصادف  2018/9/23الساعة
العاشرة صباحا في مقر الشركة الكائن في الكرادة داخل /قرب ساحة كهرمانة  ،وذلك لمناقشة الحسابات المالية للسنة المنتهية في
 2017/12/31للشركة كتحويل مالي والمصادقة عليها ،انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد .
 سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة الربيع يوم االثنين  2018/9/24الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة الكائن في بغداد /حي الكرادةلمناقشة الحسابات الختامية لعام  2017ومناقشة العجز المتراكم .

ـ سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة الزوراء لالستثمار المالي يوم الثالثاء  2018/9/25في مقر الشركة في شارع النضال
لمناقشة الحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية في  ، 2017/12/31ومعالجة العجز لسنة  2017وسيتم ايقاف التداول
اعتبارا من جلسة الخميس . 2018/9/20
ـ سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الخليج التجاري يوم السبت  2018/9/29الساعة العاشرة صباحا في مدينة اربيل
فندق ديفان لمناقشة الحسابات الختامية لعام  ، 2017مناقشة مقسوم االرباح لعام  2017 ،سيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة
الثالثاء .2018/9/25
 سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بابل في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم االثنين الموافق  2018/10/1في مقر الشركة الكائنفي الجادرية  ،انتخاب ( )5اعضاء اصليين ومثلهم احتياط ممثليين عن القطاع الخاص  ،الشركة متوقفة عن التداول منذ 2018/8/8
 ،بقرار من الهيئة .
 سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد العراق للنقل العام واالستثمارات العقارية يوم االحد  2018/10/7وذلك في مقر الشركة الكائن فيبغداد العامرية وتقرر مايلي االطالع على تقرير مجلس االدارة للسنة المنتهية ، 2018/12/31مناقشة مقسوم االرباح لعام  2017واتخاذ
القرار المناسب بشأنه .
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