الخميس 2019/3/14
رقم الجلسة (2018 )51
الشركات المدرجة  104 :المتداولة 29 :
 468.66 : ISX60التغير -0.20 :

المرتفعة  7 :المنخفضة :

7

هيئة عامة 2 :

االسهم المتداولة  368,435,527 :القيمة :

غير المتداولة 44 :

 233,489,284الصفقات244 :

 .1بلغ عدد االسهم المتداولة ( )368,435,527سهم .
 .2بلغت قيمة االسهم ( )233,489,284دينار .
 .3اغلق مؤشر االسعار  ISX 60في جلسة اليوم على ( )468.66نقطة منخفضا بنسبة( )0.20عن اغالقه في الجلسة السابقة البالغ
( )469.59نقطة.
 4ـ تداول اسهم ( )29شركة من اصل ( )104شركة مدرجة في السوق .
 -5اصبح عدد الشركات المتوقفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي ( )29شركة .
6ــ بلغ عدد االسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين ( )21,400مليون سهم بقيمة بلغت ( )5,154الف دينار من خالل تنفيذ ()8
صفقة على اسهم شركتين .
7ــ بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين ( )20,642مليون سهم بقيمة بلغت ( )8,052مليون دينار من خالل تنفيذ ()7
صفقة على اسهم شركة واحدة .
8ــ بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق الثاني ( )350الف سهم بقيمة بلغت ( )962الف دينار من خالل تنفيذ
( )1صفقة على اسهم شركة واحدة .
الشركات االكثر خســارة
الشركات االكثر ربحيــة
االسهم المتداولة
االسهم المتداولة
التغير%
اغالق
اسم الشركة
التغير%
اغالق
اسم الشركة
تصنيع وتسويق التمور
1,666,087
-4.35
1.100
1,854,080
9.88
1.890
المعدنية والدراجات
فندق بابل
814,000
-3.08
63.000
100,500,000
7.14
0.450
الهالل الصناعية
المصرف التجاري
20,700,000
-2.50
0.390
743,000
1.30
3.900
مدينة العاب الكرخ
الكندي النتاج اللقاحات
5,150,000
-2.48
1.570
1,899,967
1.30
3.910
انتاج وتسويق اللحوم
اسيا سيل لالتصاالت
2,342,661
-2.45
7.550
200,000
1.00 10.100
فندق فلسطين
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
%
فندق بابل
مصرف بغداد
52,079,000
-3.08
63.000
159,568,140
0.00 0.250
الهالل الصناعية
الهالل الصناعية
44,370,000
7.14
0.450
100,500,000
7.14 0.450
مصرف بغداد
المصرف التجاري
39,892,035
0.00
0.250
20,700,000
-2.50 0.390
اسيا سيل لالتصاالت
مصرف بابل
17,780,724
-2.45
7.550
20,300,000
0.00 0.140
بغداد للمشروبات الغازية
المنصور الدوائية
12,186,290
0.00
3.080
10,970,000
-1.56 0.630

E-mail: info-isx@isx-iq.net Web site: www.isx- iq.net Phone: 07711211522-07270094594-07834000034

اخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية
اطالق تداول :
سيتم اطالق التداول على اسهم شركة مصرف المتحد لالستثمار اعتبارا من جلسة االحد 2019/3/17بعد قرار البنك
المركزي العراقي رفع الوصاية عن المصرف .
احداث جوهرية :
-

تم اطالق التداول على اسهم الشركة المعدنية والدراجات اعتبارا من جلسة الخميس  2019/3/14لورود اجابة الشركة على
كتاب االستفسار المرسل من السوق لالفصاح عن االحداث الجوهرية التي ادت الى ارتفاع سعر سهم الشركة بعدم وجود
احداث جوهرية .

اجتماعات الهيئات العامة للشركات المدرجة :
-

سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف المنصور لالستثمار في يوم الخميس  2019/3/14الساعة العاشرة صباحا في
نادي العلوية لمناقشة الحسابات الختامية لعام  ، 2018مناقشة مقسوم االرباح واحتجاز احتياطي توسعات  ،تم ايقاف
التداول اعتبارا من جلسة االثنين . 2019/3/11

-

سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة الشرق األوسط ألنتاج وتسويق األسماك في يوم الثالثاء  2019/3/19الساعة العاشرة
صباحا في بناية االدارة العامة لمصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار في حي بابل /عرصات الهندية النتخاب مجلس
ادارة جديد  ،تم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة االثنين  . 2019/3/14وسيتم اطالق التداول اعتباراً من جلسة االربعاء
الموافق .2019/3/20

-

سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف عبر العراق لالستثمار في يوم االربعاء  2019/3/20الساعة العاشرة صباحا
في مقر الشركة لمناقشة الحسابات الختامية لعام  ، 2018مناقشة مقسوم االرباح  ،سيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة
االحد . 2019/3/17

-

سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق أشور في يوم االحد  2019/3/17الساعة العاشرة صباحا في قاعة االستثمارات
بغداد /المسبح لمناقشة الحسابات الختامية لالعوام ( ، )2017 ، 2016 ، 2015 ، 2014 ، 2013مناقشة العجز
المتراكم  ،الشركة متوقفة عن التداول من تاريخ  2018/8/8بقرار من هيئة االوراق المالية .

-

سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف االستثمار العراقي في يوم السبت  2019/3/30الساعة العاشرة صباحا في
مقر المصرف النتخاب مجلس ادارة جديد من ( )7اعضاء اصليين ومثلهم احتياط  ،وسيتم اطالق التداول اعتباراً من جلسة
االحد الموافق .2019/3/31

-

سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف نور العراق في يوم الخميس  2019/3/28الساعة العاشرة صباحا في قاعة
مصرف عبر العراق لمناقشة الحسابات الختامية  2018مناقشة مقسوم االرباح لعام . 2018
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ايقاف تداول :
تم ايقاف التداول على اسهم الشركات ( الخليج للتامين  ,االهلية للتامين) اعتبارا من جلسة االحد  , 2019/1/27بعد 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)

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 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 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 ) علما ان يوم الخميس
عطلة قسم المساهمين في الشركة  ،مع جلب المستمسكات الثبوتية.
 -7دعت شركة االهلية لالنتاج الزراعي مساهميها الى مراجعة مقر الشركة الستالم االرباح لسنة  2018من الساعة (9
صباحا الى  1ظهرا ) لاليام االحد  ,الثالثاء  ,الخميس  ,مع جلب المستمسكات الثبوتية.
 -8دعت شركة الشرق االوسط النتاج وتسويق االسماك مساهميها الى مراجعة مقر الشركة الستالم االرباح لسنة 2018
بنسبة ( )%20اعتبارا من يوم االحد  2019/3/3مع جلب المستمسكات الثبوتية.
 -9دعت شركة الكندي النتاج اللقاحات مساهميها الى مراجعة مقر الشركة الكائن في ابو غريب الستالم االرباح لسنة 2017
خالل اوقات الدوام الرسمي لجميع ايام االسبوع باستثناء يوم االربعاء من كل اسبوع حيث سيخصص هذا اليوم لتوزيع
االرباح في الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور الكائن في الشالجية من الساعة ( )12-10صباحا اعتبارا من يوم
االحد  2019/3/3مع جلب المستمسكات الثبوتية.
 -10دعت شركة المصرف التجاري العراقي مساهميها الى مراجعة مقر الشركة الستالم االرباح لسنة  2017اعتبارا من
يوم االحد  2019/3/3مع 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  2019/3/17هو
( )5.381.370دينار.
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