االثنين 2019/5/13
رقم الجلسة (2018 )90
الشركات المدرجة  103 :المتداولة  30 :المرتفعة  13 :المنخفضة 5 :

هيئة عامة 0 :

غير المتداولة 49 :

 475.81 : ISX60التغير  1.21 :االسهم المتداولة  1,691,454,640 :القيمة  388,543,292 :الصفقات362 :
 .1بلغ عدد االسهم المتداولة ( )1,691,454,640سهم .
 .2بلغت قيمة االسهم ( ) 388,543,292دينار .
 .3اغلق مؤشر االسعار  ISX 60في جلسة اليوم على ( )475.81نقطة مرتفعا بنسبة( )1.21عن اغالقه في الجلسة السابقة البالغ
( )470.13نقطة.
 4ـ تداول اسهم ( )30شركة من اصل ( )103شركة مدرجة في السوق .
 -5اصبح عدد الشركات المتوقفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي ( )25شركة .
6ــ بلغ عدد االسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين ( )133,972مليون سهم بقيمة بلغت ( )40,871مليار دينار من خالل تنفيذ
( )31صفقة على اسهم ( )5شركات .
7ــ بلغ عدد االسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق الثاني ( )20مليون سهم بقيمة بلغت ( )54مليون دينار من خالل
تنفيذ ( )4صفقة على اسهم شرك واحدة .
8ــ بلغ عدد االسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق الثاني ( )20مليون سهم بقيمة بلغت ( )54مليون دينار من خالل
تنفيذ ( )4صفقة على اسهم شركة واحدة .
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اخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية
ايقاف تداول بقرار من الهيئة :
تم ايقاف التداول على اسهم شركة تصنيع وتسويق التمور في جلسة الخميس الموافق  2019/4/4لعدم ايفاء الشركة
بمتطلبات االفصاح المالي وعدم تقديم البيانات المالية للسنة المنتهية . 2018/8/31
ايقاف تداول :
تم ايقاف التداول على اسهم الشركة 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 الشركة (النور للتحويل المالي) بعد قرار الهيئة العامة دمج شركتي (النور للتحويل المالي مع شركة
الحارث العربية للتحويل المالي ) .

اجتماعات الهيئات العامة للشركات المدرجة :
-

-

سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون يوم الخميس  2019/5/9الساعة العاشرة
صباحا في المركز الثقافي النفطي  ،لمناقشة الحسابات الختامية لعام  ، 2016معالجة العجز المتراكم  ,علما ان
الشركة متوقفة عن التداول منذ  2017/8/6لعدم تقديم االفصاح السنوي  2016و. 2017
سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة الفلوجة النتاج المواد االنشائية يوم االربعاء  2019/5/29الساعة العاشرة
صباحا في المركز الثقافي النفطي  ،لمناقشة الحسابات الختامية لالعوام  2013و 2014و 2015و , 2016علما ان
الشركة متوقفة عن التداول منذ  2015/7/6لعدم تقديم االفصاح السنوي  2014و 2015و 2016و.2017

اكتتاب :
تم بدء االكتتاب على اسهم شركة مصرف الدولي االسالمي اعتبارا من يوم  2019/3/27على االسهم المطروحة البالغة
( )150مليار سهم ولمدة ( )30في مصرف الوطني االسالمي العراقي  /الفرع الرئيسي بغداد  -شارع العرصات  ,تنفيذا لقرار
الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ  2018/3/7زيادة رأسمال الشركة من ( )100مليار دينار الى ( )250مليار دينار وفق المادة
(/55اوال) من قانون الشركات .
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توزيع االرباح النقدية .
 -1دعت 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 .
 -2دعت 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 .
 -3دعت 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 .
 -4دعت شركة المصرف التجاري العراقي مساهميها الى مراجعة مقر الشركة الستالم االرباح لسنة  2017اعتبارا من يوم
االحد  2019/3/3مع جلب المستمسكات الثبوتية .
 -5دعت شركة العراقية النتاج وتسويق المنتجات الزراعية مساهميها الى مراجعة مقر الشركة الستالم االرباح لسنة 2017
اعتبارا من يوم االحد  2019/3/24كل ايام االسبوع عدا يوم الثالثاء وسوف لن تسلم االرباح اال الصحابها االصليين مع
جلب المستمسكات الثبوتية .
 -6دعت 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 الخميس  . 2019/5/2في حالة
تخويل المساهم لشركة الوساطة الستالم ارباحه تقديم التخويل (نسخة اصلية)مع كتاب شركة الوساطة  ،واالرباح تسلم
نقديا في حال لم تتجاوز حصة االرباح ( )250الف دينار .
 -7دعت شركة انتاج االلبسة الجاهزة مساهميها الى مراجعة مقر الشركة الستالم االرباح لسنة  2017اعتبارا من يوم
االحد  2019/5/12لاليام (االحد  ،االثنين  ،الثالثاء) مع جلب المستمسكات الثبوتية .
 -8دعت شركة مصرف المنصور مساهميها الى مراجعة مقر الشركة الستالم االرباح لسنة  2018اعتبارا من يوم االربعاء
 2019/5/8مع جلب المستمسكات الثبوتية .

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

