االثنين 2019/2/11
رقم الجلسة (2018 )28
الشركات المدرجة  104 :المتداولة  31 :المرتفعة  10 :المنخفضة  6 :هيئة عامة  0 :غير المتداولة 39 :
 496.87 : ISX60التغير 1.11 :

االسهم المتداولة  12,107,370,095 :القيمة  11,859,169,625 :الصفقات:

 .1بلغ عدد االسهم المتداولة ( )12,107,370,095سهم .
 .2بلغت قيمة االسهم ( )11,859,169,625دينار .
 .3اغلق مؤشر االسعار  ISX 60في جلسة اليوم على ( )496.87نقطة مرتفعا بنسبة( )1.11عن اغالقه في الجلسة السابقة البالغ
( )491.40نقطة.
 4ـ تداول اسهم ( )31شركة من اصل ( )104شركة مدرجة في السوق .
 -5اصبح عدد الشركات المتوقفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي ( )33شركة .
6ـ بلغ عدد االسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين ( )5,944مليون سهم بقيمة بلغت ( )17,754مليون دينار من خالل تنفيذ ()14
صفقة على اسهم شركتين .
7ــ بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين ( )35,740مليون سهم بقيمة بلغت ( )59,023مليون دينار من خالل تنفيذ
( )45صفقة على اسهم ( )5شركات .
8ــ تنفيذ امر متقابل مقصود على اسهم المصرف الدولي االسالمي بعدد اسهم ( )11,500مليار سهم وبقيمة ( )11,500مليار دينار .
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النخبة للمقاوالت العامة
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0.420
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فندق بابل
مصرف الموصل
66,847,694
10.00
65.450
169,429,036
6.67
0.160
بغداد غازية
مصرف بغداد
46,048,611
0.92
3.290
146,049,558
0.00
0.270
مصرف بغداد
مصرف الخليج
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0.00
0.270
138,000,000
0.00
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مصرف االئتمان
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6.67
0.160
33,950,000
7.69
0.420
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اخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية
ايقاف تداول :
تم ايقاف التداول على اسهم الشركات ( الخليج للتامين  ,االهلية للتامين  ,االمين للتامين) اعتبارا من جلسة االحد 2019/1/27
 ,بعد صدور قرار ديوان التامين " تعليق اجازة " ولحين زوال اسباب التعليق .
ايقاف التداول :
تم ايقاف التداول على اسهم الشركات (الحرير للتحويل المالي  ,النور للتحويل المالي) بعد قرار الهيئة العامة دمج شركتي (النور
للتحويل المالي مع شركة الحارث العربية للتحويل المالي ) وشركتي ( الحرير للتحويل المالي مع االمين العربية للتحويل المالي)

مصرف القرطاس االسالمي لالستثمار والتمويل:
 تم بدء االيداع على اسهم شركة مصرف القرطاس االسالمي لالستثمار والتمويل اعتبارا من جلسة الثالثاء الموافق 2019/1/29بعد ان استكملت الشركة اجراءات ادراج وتسجيل وايداع اسهم الشركة في مركز االيداع  ،وسيتم اطالق
التداول على اسهم الشركة بعد تفعيل نسبة ( )%5من االسهم او مرور ( )21يوما من تأريخ بدء االيداع  .اي من جلسة
الثالثاء . 2019/2/19

اجتماعات الهيئات العامة للشركات المدرجة :
 سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف المتحد لالستثمار في يوم االربعاء  2019/2/20الساعة العاشرة صباحا فينادي الصيد العراقي النتخاب ( ) 7اعضاء اصليين ومثلهم احتياط  ،الشركة متوقفة عن التداول من تاريخ 2018/11/6
لوضع المصرف تحت وصاية البنك المركزي العراقي .
 سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف االقتصاد في يوم الخميس  2019/2/14الساعة العاشرة صباحا في مبنى االدارةالعامة للشركة المصادقة على اقالة مراقبي حسابات لعام  2017وتعيين مراقبي حسابات لعامي  2017و ، 2018الشركة
متوقفة عن التداول من تاريخ  2017/3/5بقرار من هيئة االوراق المالية .
 سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف االئتمان في يوم االثنين  2019/2/25الساعة العاشرة صباحا في فندق فانرويال  /اربيل لمناقشة الحسابات الختامية لعام  ،2017مناقشة مقسوم االرباح لسنة  ، 2017سيتم ايقاف التداول اعتبارا
من جلسة االربعاء . 2019/1/20
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توزيع االرباح النقدية .
 -1دعت الشركة الوطنية لالستثمارات السياحية مساهميها الى مراجعة الشركة الستالم ارباحهم النقدية لسنة  2017وبنسبة
( )% 7مع جلب المستمسكات الثبوتية الستالم االرباح سنة  2017والسنوات السابقة لمن لم يراجع الستالمها.
 -2دعت شركة بغداد العراق للنقل العام مساهميها الى مراجعة الشركة الستالم ارباحهم النقدية لسنة  2017وبنسبة
( )%150اعتبارا من تاريخ .2019/1/2
 -3دعت الشركة اسياسيل لالتص االت 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 2
ظهرا 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 ( )100الف دينار.
- 4شركة فندق بابل تدعو الشركة مساهميها الكرام الستالم ارباحهم للسنوات من  1997ولغاية  2001وارباح سنة 2016
وكذلك الذين لم يستلموا شهادة االسهم الخاصة بهم.
 -5دعت شركة مصرف الخليج التجاري مساهميها الى مراجعة مقر الشركة الستالم صكوك االرباح لسنة  2017من الساعة
( 10صباحا الى  1ظهرا ) اعتبارا من يوم االربعاء  2019/2/6مع جلب المستمسكات الثبوتية.
 -6دعت شركة المنصور للصناعات الدوائية مساهميها الى مراجعة مقر الشركة  /شعبة المساهمين الستالم االرباح لسنة
 2017بنسبة ()%6اعتبارا من يوم االثنين  2019/2/11من الساعة ( 9صباحا الى  1ظهرا ) علمن ان يوم الخميس
عطلة قسم المساهمين في الشركة  ،مع جلب المستمسكات الثبوتية.

تداول السندات االصدارية الثانية .
ا لسعر التاشيري هو (سعر السند  +سعر الفائدة المتحقق) للسندات الحكومية االصدارية الثانية التي اصدرها البنك
المركزي العراقي التي تحمل تاريخ االطفاء  2019/4/2وسيكون السعر التاشيري لجلسة  2019/2/12هو
( )5.347.397دينار.
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