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 هم .س  (  1,143,368,764) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

   .دينار   (743,896,270) بلغت قيمة االسهم .2

السابقة البالغ اغالقه في الجلسة  عن (0.03)بنسبة منخفضا( نقطة 495.02)في جلسة اليوم على   ISX 60اغلق مؤشر االسعار .3

 .( نقطة495.17)

 ( شركة مدرجة في السوق .103شركة من اصل ) (31تداول اسهم )ـ   4

 ( شركة .21عدد الشركات المتوقفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي ) اصبح  -5

( 4) ذتنفي دينار من خالل يونمل( 2,474سهم بقيمة بلغت ) يونمل (6,511) نمن المستثمرين غير العراقيي لمشتراةااالسهم عدد  بلغ ــ6

 .   اسهم شركة واحدة على صفقة 

على ( صفقة 2) ذتنفي دينار من خالل الف( 117سهم بقيمة بلغت ) الف (73) نمن المستثمرين غير العراقيي المباعةاالسهم عدد  بلغ ــ7

 .      شركة واحدة اسهم 

 دينار من خاللمليون ( 54سهم بقيمة بلغت ) مليون (20)في السوق الثاني  نمن المستثمرين غير العراقيي المشتراةاالسهم عدد  بلغ ــ8

 .   ة واحدةشركاسهم على ( صفقة 20) ذتنفي

 ذتنفي دينار من خاللمليون ( 54سهم بقيمة بلغت ) مليون (20)في السوق الثاني  نمن المستثمرين غير العراقيي المباعةاالسهم عدد  بلغ ــ9

 اسهم شركة واحدة    .على ( صفقة 20)

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحيــة                  

 االسهم المتداولة  %التغير اغالق اسم الشركة  لمتداولة ااالسهم   %التغير اغالق اسم الشركة

 500,000 9.09- 0.500 صناعات االثاث المنزلي   20,000,000 3.85 2.700 الخاتم لالتصاالت

 152,000 7.14- 0.650 الوئام لالستثمار المالي  7,000,000 1.47 0.690 المنصور الدوائية

 12,554,000 5.26- 0.360 االمين للتأمين  1,316,623 0.77 7.870 اسيا سيل لالتصاالت

 15,202,000 3.47- 1.670 المعدنية والدراجات     

 12,529,038 2.06- 0.950 العراقية للنقل البري     

 الشركات االكثر نشاط من حيث القيمة المتداولة                             المتداولة الشركات االكثر نشاط من حيث االسهم

 القيمة المتداولة  %التغير اغالق اسم الشركة  االسهم المتداولة  %التغير اغالق اسم الشركة

 491,400,000 0.00 0.630 المصرف الوطني   780,000,000 0.00 0.630 المصرف الوطني 

 54,000,000 3.85 2.700 الخاتم لالتصاالت  95,711,485 0.00 0.380 مصرف بغداد 

 36,370,364 0.00 0.380 مصرف بغداد   52,361,644 0.00 0.110 مصرف الشرق االوسط 

 25,543,130 3.47- 1.670 المعدنية والدراجات  47,173,949 0.00 0.160 مصرف الخليج التجاري

 25,337,000 0.00 13.000 الموصل لمدن االلعاب  43,355,009 0.00 0.410 الهالل الصناعية 

 
  

 48  : ير المتداولةغ    3   : هيئة عامة     8   :  المنخفضة  3   : المرتفعة  31  : تداولةالم   103الشركات المدرجة :    
  

ISX60 :   495.02 375 الصفقات:   743,896,270 القيمة :    1,143,368,764    :السهم المتداولةا   0.03- : لتغيرا 
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 اخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية

 : ايقاف التداول  

بعد قرار الهيئة العامة دمج شركتي )النور للتحويل المالي مع شركة الحارث العربية )النور للتحويل المالي(  م ايقاف التداول على اسهم الشركةت

 .للتحويل المالي ( 

 الهيئة :ايقاف تداول بقرار من 

ايفاء الشركة بمتطلبات االفصاح  ملعد 4/4/2019تم ايقاف التداول على اسهم شركة تصنيع وتسويق التمور  في جلسة الخميس الموافق 
 . 31/8/2018المالي وعدم تقديم البيانات المالية للسنة المنتهية 

 اجتماعات الهيئات العامة للشركات المدرجة :
 

فندق بابل الساعة العاشرة صباحا في  13/6/2019 لخميسيوم ا لشركة بغداد للمشروبات الغازيةعقد اجتماع الهيئة العامة  -

، مناقشة مقسوم االرباح ، مناقشة زيادة رأس مال الشركة وفقأ للمادة  2018لمناقشة الحسابات الختامية لعام ،  السياحي

 . 10/6/2019ثنين قاف التداول اعتبارا من جلسة االتم اي/ثانيا( من قانون الشركات ، 55)

مقر الساعة العاشرة صباحا في  24/6/2019 الثنينيوم ا لشركة االمين لالستثمارات العقاريةسيعقد اجتماع الهيئة العامة  -

مناقشة الوضع المالي لشركة الحمراء  ، مناقشة العجز المتراكم ، 2017لمناقشة الحسابات الختامية لعام ،  الشركة

ربعاء تم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة االسي معالجة العجز المتراكم للشركة ،ولالستثمارات العقارية في عمان 

19/6/2019. 

قاعة الساعة العاشرة صباحا في  18/6/2019 لثالثاءيوم ا لشركة العراقية للسجاد والمفروشاتسيعقد اجتماع الهيئة العامة  -

تم ايقاف التداول اعتبارا من ، مناقشة اقرار مقسوم االرباح ،  2018لمناقشة الحسابات الختامية لعام ،  االقتصاديين نادي

 . 13/6/2019خميس جلسة ال

قاعة الساعة العاشرة صباحا في  19/6/2019 الربعاءيوم ا لشركة المصرف االهلي العراقيسيعقد اجتماع الهيئة العامة  -

 . 16/6/2019حد تم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة اال،  2018ة الحسابات الختامية لعام لمناقش،  المحطة

صالح الدين في قاعة الساعة العاشرة صباحا في  26/6/2019 الربعاءيوم ا فندق فلسطينلشركة سيعقد اجتماع الهيئة العامة  -

تم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة ، سي 2017خسارة لعام ومعالجة ال 2017لمناقشة الحسابات الختامية لعام ،  مقر الشركة

 . 23/6/2019حد اال

،  في مقر الشركةالساعة العاشرة صباحا  4/7/2019 لخميسيوم ا لشركة الصناعات الخفيفةسيعقد اجتماع الهيئة العامة  -

ومناقشة العجز المتراكم ، تعديل المادة االولى والثالثة من عقد  2016و2015و2014لعاميلمناقشة الحسابات الختامية 

التاسيس بأضافة نشاط وانتاج البريم كوت واالسفلت والهيدروليك والوايت اسبرت والفالنكوت والطالء القيري ، انتخاب اعضاء 

لعدم تقديم 13/7/2016ن هيئة االوراق الماليةبتاريخ ( اصليين واحتياط ، علما ان الشركة متوقفة بقرار م4مجلس ادارة )

 االفصاح المطلوب .

،  في مبنى المحطةالساعة العاشرة صباحا  7/7/2019 الحديوم ا مصرف أشور الدوليلشركة سيعقد اجتماع الهيئة العامة  -

، وسيتم  2/7/2019ثالثاءجلسة التم ايقاف التداول اعتبارا من ، سي ( اعضاء اصليين واحتياط لمجلس االدارة 7النتخاب )

 .8/7/2019اطالق التداول جلسة االثنين 

-   

 

 : اطالق التداول  

بعد اجتماع الهيئة العامة  18/6/2019 إعتباراً من جلسة الثالثاء االمين لالستثمار الماليتم إطالق التداول على أسهم شركة 
 وضع خطط مستقبلية لمعالجة العجز .،  2018 الختامية لعامالحسابات المصادقة على  16/6/2019المنعقدة في 

 
 :   احداث جوهرية

،  17/6/2019و  16/6نسبة التغير لجلستي حدود لجلستين بكامل  الوطنية لصناعة االثاث المنزلي سعر سهم شركة  نخفضا

 .قدمت الشركة افصاح بعدم وجود احداث جوهرية 

. 
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 توزيع االرباح النقدية .
 

 1صباحا الى  9من الساعة ) 2018الستالم االرباح لسنة دعت شركة االهلية لالنتاج الزراعي مساهميها الى مراجعة مقر الشركة   -1

 . مع جلب المستمسكات الثبوتيةظهرا ( لاليام االحد , الثالثاء , الخميس , 

بنسبة  2018الستالم االرباح لسنة دعت شركة الشرق االوسط النتاج وتسويق االسماك  مساهميها الى مراجعة مقر الشركة  -2

 . مع جلب المستمسكات الثبوتية 3/3/2019اعتبارا من يوم االحد  %(20)

خالل  2017الستالم االرباح لسنة دعت شركة الكندي النتاج اللقاحات  مساهميها الى مراجعة مقر الشركة الكائن في ابو غريب  -3

اوقات الدوام الرسمي لجميع ايام االسبوع باستثناء يوم االربعاء من كل اسبوع حيث سيخصص هذا اليوم لتوزيع االرباح في 

مع  3/3/2019اعتبارا من يوم االحد  ( صباحا12-10لتمور الكائن في الشالجية من الساعة )الشركة العراقية لتصنيع وتسويق ا

 . جلب المستمسكات الثبوتية

اعتبارا من يوم االحد  2017الستالم االرباح لسنة دعت شركة المصرف التجاري العراقي  مساهميها الى مراجعة مقر الشركة   -4

 . مع جلب المستمسكات الثبوتية 3/3/2019

اعتبارا  2017دعت شركة العراقية النتاج وتسويق المنتجات الزراعية  مساهميها الى مراجعة مقر الشركة الستالم االرباح لسنة  -5

مع جلب كل ايام االسبوع عدا يوم الثالثاء وسوف لن تسلم االرباح اال الصحابها االصليين  24/3/2019من يوم االحد 

 . المستمسكات الثبوتية

اسياسيل لالتصاالت مساهميها الى مراجعة مقر الشركة في المحافظات ) السليمانية ، البصرة ،كربالء ، اربيل ،  دعت الشركة -6

ظهرا الستالم  2ظهرا( وفي محافظة بغداد لغاية الساعة  3ظهرا الى  2ظهرا ( ومن ) 1صباحا الى  9الموصل( من الساعة )

. في حالة تخويل المساهم لشركة  2/5/2019ركة اعتبارا من يوم الخميس %(من رأس المال الش100ارباحهم النقدية بنسبة )

الوساطة الستالم ارباحه تقديم التخويل )نسخة اصلية(مع كتاب شركة الوساطة ، واالرباح تسلم نقديا في حال لم تتجاوز حصة 

 . ( الف دينار250االرباح )

اعتبارا من يوم االحد  2017الستالم االرباح لسنة قر الشركة دعت شركة انتاج االلبسة الجاهزة مساهميها الى مراجعة م -7

 . لاليام )االحد ، االثنين ، الثالثاء( مع جلب المستمسكات الثبوتية 12/5/2019

اعتبارا من يوم االربعاء  2018الستالم االرباح لسنة دعت شركة مصرف المنصور مساهميها الى مراجعة مقر الشركة  -8

 . مع جلب المستمسكات الثبوتية 8/5/2019

ها الى مراجعة الفندق  الستالم( 2001( الى )1997الذين لم يستلمو ارباحهم للسنوات من )مساهميها  فندق بابل دعت شركة -9

 . 2016رباح سنة ا واستالم

اعتبارا من يوم الثالثاء  2017الستالم االرباح لسنة دعت شركة مصرف االئتمان مساهميها الى مراجعة مقر الشركة  -10

 . وخالل اوقات الدوام الرسمي مع جلب المستمسكات الثبوتية 28/5/2019

ولغاية  20/6/2019اعتبارا من يوم الثالثاء الستالم االرباح مساهميها الى مراجعة مقر الشركة  الخاتم لالتصاالتدعت شركة  -11

 . مع جلب المستمسكات الثبوتية ظهرا( 12صباحا الى الساعة  9من الساعة ) 26/9/2019

 

 :اكتتاب 

( مليار سهم ولمدة 150على االسهم المطروحة البالغة ) 16/6/2019اعتبارا من يوم  االسالمي على اسهم شركة مصرف الدولي االكتتاب  تمديد تمسي

زيادة  7/3/2018تنفيذا لقرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ  ،شارع العرصات  -الرئيسي  بغداد  ( في مصرف الوطني االسالمي العراقي / الفرع60)

 /اوال( من قانون الشركات .55المادة )( مليار دينار وفق 250( مليار دينار الى )100رأسمال الشركة من )

 

 انتهاء اجراءات زيادة راسمال شركة فندق السدير 

زيادة رأسمال  29/7/2018على قرار الهيئة العامة لشركة فندق السدير المنعقدة في  15/5/2019صدرت مصادقة دائرة تسجيل الشركات بتاريخ   
/أوالً( من قانون 55%( من رأسمال الشركة إستناداً إلى المادة )40بنسبة )( دينار أي 1.734.600.000إلى ) ( مليار دينار1.239من ) الشركة

 الشركات .
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