الخميس 2019/1/10
رقم الجلسة (2018 )6
الشركات المدرجة  104 :المتداولة  32 :المرتفعة  7 :المنخفضة  11 :هيئة عامة :
 508.97 : ISX60التغير -0.29 :

االسهم المتداولة  769,043,907 :القيمة :

 1غير المتداولة 41 :

305,422,525

الصفقات413 :

 .1بلغ عدد االسهم المتداولة ( )769,043,907سهم .
 .2بلغت قيمة االسهم ( )305,422,525دينار .
 .3اغلق مؤشر االسعار  ISX 60في جلسة اليوم على ( )508.97نقطة منخفضا بنسبة( )0.29عن اغالقه في الجلسة السابقة البالغ
( )510.44نقطة.
 4ـ تداول اسهم ( )32شركة من اصل ( )104شركة مدرجة في السوق .
 -5اصبح عدد الشركات المتوقفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي ( )30شركة .
6ـ بلغ عدد االسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين ( )62,871مليون سهم بقيمة بلغت ( )20,747مليون دينار من خالل تنفيذ ()6
.
صفقة على اسهم شركة واحدة
7ــ بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين ( )246,100مليون سهم بقيمة بلغت ( )35,864مليون دينار من خالل تنفيذ
.
( )25صفقة على اسهم ( )3شركات
الشركات االكثر خســارة
الشركات االكثر ربحيــة
التغير %االسهم المتداولة
االسهم المتداولة
التغير%
اغالق
اسم الشركة
اغالق
اسم الشركة
مصرف اشور
الحديثة لالنتاج الحيواني
27,700,000
-8.70
0.210
350,000
8.33
0.260
فندق السدير
570,000
-4.17
11.500
8,597,340
6.67
0.960
فنادق كربالء
370,000
-3.03
بغداد العراق للنقل العام 16.000
137,052
3.02 13.290
الموصل لمدن االلعاب
الخياطة الحديثة
الكيمياوية والبالستيكية
540,178
-2.84
4.100
34,127,980 2.94
0.700
مصرف المنصور
31,825,000
-2.70
0.720
26,310,970 2.44
0.420
مصرف االئتمان
الشركات االكثر نشاط من حيث القيمة المتداولة
الشركات االكثر نشاط من حيث االسهم المتداولة
التغير
القيمة المتداولة
التغير%
اغالق
اسم الشركة
االسهم المتداولة
اغالق
اسم الشركة
%
مصرف بغداد
مصرف بغداد
97,576,772
0.00
0.330
294,581,128 0.00 0.330
مصرف الشرق االوسط
مصرف الشرق االوسط
31,271,500
0.00
0.130
240,550,000 0.00 0.130
انتاج االلبسة الجاهزة
28,584,000
-1.64
9.000
48,504,643
مصرف الخليج التجاري 0.00 0.200
الكيمياوية والبالستيكية
الكيمياوية والبالستيكية
23,794,586
2.94
0.700
34,127,980
2.94 0.700
مصرف المنصور
مصرف المنصور
23,006,000
-2.70
0.720
31,825,000 -2.70 0.720
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اخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية
ايقاف تداول بقرار هيئة االوراق المالية:
قررت هيئة االوراق المالية بكتابها المرقم ( )64/10في  2019/1/8ايقاف التداول على اسهم الشركات التي لم تلتزم بتعليمات االفصاح
المالي ولعدم تقديم البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث لعام  2018اعتبارا من جلسة االحد 2019/1/13والشركات هي  (:مصرف
اشور الدولي  ،العاب الكرخ السياحية) واستمرار االيقاف على الشركات التالية (فندق اشور  ،فندق عشتار  ،صناعة وتجارة الكارتون ،
الصناعات الخفيفة  ،الصناعات االلكترونية  ،صناعات االصباغ الحديثة  ،صناعة االثاث المنزلي  ،المواد االنشائية الحديثة ،الفلوجة
النتاج المواد االنشائية  ،الخازر النتاج المواد االنشائية  ،البادية للنقل العام  ،العراقية لنقل المنتجات النفطية  ،الخير لالستثمار المالي)

اجتماعات الهيئات العامة للشركات المدرجة :
سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف التجاري يوم االحد  2019/1/13الساعة العاشرة صباحا في نادي العلوية لمناقشةالحسابات الختامية لعام  ،2017مناقشة مقسوم االرباح  ،تم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة الثالثاء .2019/1/8
 سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة بين النهرين لالستثمارات المالية يوم االربعاء  2019/1/16الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركةلمناقشة الحسابات الختامية لعام  ، 2017مناقشة العجز المتراكم  ،سيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة االحد .2019/1/13
سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة االهلية للتأمين يوم االثنين  2019/1/21الساعة العاشرة صباحا في فرع الشركة الكائن في البصرة /حي صنعاء لمناقشة الحسابات الختامية لعام  ، 2017مناقشة تقليص عدد االعضاء الى ( )5اعضاء بدال من( )7اعضاء ومثلهم
احتياط  ،وزيادة رأس مال الشركة ( )2.500مليار الى ( )7مليار وفق المادة (/55اوال) من قانون الشركات مناقشة العجز المتراكم ،
سيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة االربعاء .2019/1/16

الشركات المتوقفة عن التداول بقرارات من هيئة االوراق المالية لعدم االلتزام باالفصاح .
قرر ت هيئة االوراق المالية ايقاف التداول على اسهم الشركات التي لم تلتزم بتعليمات االفصاح المالي وتقديم البيانات المالية السنوية
لعام  2017والفصلية لعام  2018والشركات التي التزال متوقفة هي ( :مصرف بابل  ،مصرف القابض  ،مصرف الشمال  ،مصرف
اربيل لالستثمار والتمويل  ،الرابطة المالية للتحويل المالي  ،مصرف دجلة والفرات  ،مصرف دار السالم  ،مصرف البالد االسالمي ،
فندق عشتار  ،الوطنية للصناعات الكيمياوية والبالستيكية  ،الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات  ،الهالل الصناعيه  ،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) والشركات التي ضمن المناطق الساخنة عليها تقديم افصاح
من قبل رئيس مجلس االدارة عن الوضع ا الجمالي للشركة ليتم اعادتها للتداول وهي (المواد االنشائية الحديثة  ،صناعة االثاث المنزلي
 ،الخازر النتاج المواد االنشائية  ،الفلوجة النتاج المواد االنشائية  ،فندق اشور  ،المدينة السياحية في سد الموصل) .
وال تزال شركتي (مؤتة للتحويل المالي) و (الطيف للتحويل المالي ) متوقفة بعد قرار هيئاتها العامة تغيير نشاطها من تحويل مالي
الى مصرفي اسالمي (مصرف امين العراق لالستثمار والتمويل االسالمي) و (مصرف الطيف االسالمي لالستثمار والتمويل).
ولحين استحصال الرخصة النهائية لممارسة العمل المصرفي من البنك المركزي العراقي يتبعها استكمال اجراءات ادراج اسهم الشركة
المصرفية حسب تعليمات هيئة االوراق المالية .
وال تزال شركة مصرف االقتصاد متوقفة لعدم االفصاح بصورة كاملة عن معلومات الشركة للمساهمين ولحين تقديم بيانات .

تداول السندات االصدارية الثانية .
بدء التداول في اول جلسة على السندات الحكومية االصدارية الثانية  ،التي اصدراها البنك المركزي العراقي التي تحمل تاريخ
االطفاء في  ، 2019/2/4السعر التأشيري ( سعر السند  +سعر الفائدة المتحقق ) وسيكون السعر التأشيري لجلسة
 2019/1/10هو ( )5.311.233دينار .
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توزيع االرباح النقدية .
 -1دعت شركة المصرف العراقي االسالمي مساهيمها الى مراجعة الشركة الستالم ارباحهم النقدية لسنة  2017وبنسبة ( )%3اعتبارا
من تاريخ . 2018/11/11
 -2دعت الشركة الوطنية لالستثمارات السياحية مساهميها الى مراجعة الشركة الستالم ارباحهم النقدية لسنة  2017وبنسبة ()% 7
مع جلب المستمسكات الثبوتية الستالم االرباح سنة  2017والسنوات السابقة لمن لم يراجع الستالمها.
-3دعت شركة بغداد العراق للنقل العام مساهميها الى مراجعة الشركة الستالم ارباحهم النقدية لسنة  2017وبنسبة ( )%150اعتبارا
من تاريخ  2018/12/5الى تاريخ  2018/12/25لقرب انتهاء السنة المالية الحالية وبعدها يعاد توزيع االرباح بتاريخ .2019/1/2
 -4تم التوقف عن صرف االرباح النقدية العائدة لشركة انتاج وتسويق اللحوم ابتداء من  2018/12/10وسيتم المباشرة بتوزيع
االرباح ابتداءأ .2019/1/15
-5دعت الشركة اسياسيل لالتصاالت مساهميها الى مراجعة مقر الشركة في المحافظات ( السليمانية  ،البصرة ،كربالء  ،اربيل ،
الموصل) من الساعة (9صباحا الى  1ظهرا ) ومن ( 2ظهرا الى  3ظهرا) وفي محافظة بغداد لغاية الساعة  2ظهرا الستالم ارباحهم
النقدية بنسبة ()%100من رأس المال الشركة اعتبارا من يوم الثالثاء  . 20185/12/18في حالة تخويل المساهم لشركة الوساطة
الستالم ارباحه تقديم التخويل (نسخة اصلية)مع كتاب شركة الوساطة  ،واالرباح تسلم نقديا في حال لم تتجاوز حصة االرباح ()100
الف دينار.
-6شركة الوطنية لالستثمارات السياحية تم التوقف عن صرف االرباح النقدية ابتداء من  2018/12/20وسيتم المباشرة بتوزيع
االرباح ابتداءا .2019/1/10
-7شركة الخياطة الحديثة سيتم المباشرة بتوزيع االرباح لعام  2017اعتبارا .2019/1/7
-8شركة فندق بابل تدعو الشركة مساهميها الكرام الستالم ارباحهم للسنوات من  1977ولغاية  2001وارباح سنة  2016وكذلك
الذين لم يستلموا شهادة االسهم الخاصة بهم.
 -9شركة دار السالم للتأمين سيتم بدء االكتتاب من يوم  2019/1/10على االسهم المطروحة البالغة ( )2مليار سهم ولمدة ( )30في
مصرف االستثمار العراقي /الفرع الرئيسي في حي الوحدة  ،ىتنفيذا لقرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ  2018/11/13زيادة رأسمال
الشركة من ( )5مليار دينار الى ( )7مليار دينار وفق المادة (/55اوال) من قانون الشركات .
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