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رقم الجلسة () 130
الشركات المدرجة  103 :المتداولة  23 :المرتفعة 4 :
487.68 : ISX60

المنخفضة 6 :

التغير  0.28 :االسهم المتداولة994,641,524 :

هيئة عامة 6 :

غير المتداولة 49 :

القيمة  1,528,851,949 :الصفقات206 :

 .1بلغ عدد االسهم المتداولة ( )994,641,524سهم .
 .2بلغت قيمة االسهم ( )1,528,851,949دينار .
 .3اغلق مؤشر االسعار  ISX 60في جلسة اليوم على ( )487.68نقطة منخفضا بنسبة ( )0.28عن اغالقه في الجلسة السابقة البالغ
( )489.04نقطة.
 .4تداول اسهم ( )23شركة من اصل ( )103شركة مدرجة في السوق .
 .5اصبح عدد الشركات المتوقفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي ( )25شركة .
 .6بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين ( )47,071مليون سهم بقيمة بلغت ( )11,825مليون دينار من خالل تنفيذ()6
صفقات على اسهم ثالث شركات .
7ـ بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين ( )1,100مليون سهم بقيمة بلغت ( )3,630مليون دينار من خالل تنفيذ()2
صفقات على اسهم شركة واحدة
8ـ تنفيذ امر متقابل مقصود على اسهم مصرف جيهان االسالمي بعدد اسهم ( )500مليون سهم وبقيمة ( )1,325مليار دينار .
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اخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية
ايقاف التداول :
سيتم إطالق التداول على أسهم الشركة الخليج للتامين إعتبارا من جلسة االثنين االموافق  2019/7/15بعد إيفائها بمتطلبات االفصاح المالي وتقديم
البيانات المالية الفصلية للفصل االول لعام . 2019

اجتماعات الهيئات العامة للشركات المدرجة :
-

عقد اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق فلسطين يوم االربعاء  2019/6/26الساعة العاشرة صباحا في قاعة صالح الدين في مقر
الشركة  ،لمناقشة الحسابات الختامية لعام  2017ومعالجة الخسارة لعام  ، 2017تم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة االحد
. 2019/6/23

-

عقد اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف التنمية الدولي يوم االثنين  2019/7/8الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة  ،لمناقشة

-

-

-

-

-

-

-

الحسابات الختامية لعام  ، 2018مناقشة اقرار مقسوم االرباح المتحققة لغاية  ، 2018تم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة االربعاء
. 2019/7/3
عقد اجتماع الهيئة العامة لشركة االمين للتامين يوم الثالثاء  2019/7/9الساعة العاشرة صباحا في قاعة االجتماعات في مصرف بغداد
 ،لمناقشة الحسابات الختامية لعام  ، 2018مناقشة اقرار مقسوم االرباح  ،معالجة الخسارة لعام  ، 2017مناقشة زيادة رأس مال
الشركة من ( )3.819.312.000دينار الى ( )5مليار دينار اي بنسة ( )%30.9وفق المادة (/55اوال) من قانون الشركات  ،انتخاب
( )5اعضاء اصليين واحتياط لمجلس االدارة  ،تم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة الخميس . 2019/7/4
عقد اجتماع الهيئة العامة لشركة العراقية النتاج البذور يوم الخميس  2019/7/11الساعة العاشرة صباحا في قاعة نقابة المحاسبين
والمدققين العراقيين  ،لمناقشة الحسابات الختامية لعام  ، 2018مناقشة مقسوم االرباح  ،زيادة رأس مال الشركة بنسة ( )%20وفق
المادة (/55ثانيا وثالثا) من قانون الشركات  ،تم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة االثنين . 2019/7/8
سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف االئتمان العراقي يوم السبت  2019/7/13الساعة العاشرة صباحا في قاعة رويال في فندق
رويال /اربيل  ،لمناقشة الحسابات الختامية لعام  ، 2018مناقشة واقرار مقسوم االرباح  ،زيادة عدد اعضاء مجلس االدارة من ()7
اعضاء الى ( )9ومثلهم احتياط وتعديل المادة السادسة من عقد التأسيس  ،تم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة الثالثاء . 2019/7/9
سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة المعمورة لالستثمارات العقارية يوم االثنين  2019/7/15الساعة العاشرة صباحا في النادي الثقافي
النفطي ،لمناقشة الحسابات الختامية لعام  ، 2018مناقشة مقسوم االرباح ،تم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة الثالثاء .2019/7/9
سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة الموصل لمدن االلعاب يوم الخميس  2019/7/18الساعة العاشرة صباحا في قاعة كازينو ام كلثوم
السياحي المجاور لمقر الشركة  ،لمناقشة الحسابات الختامية لعام  ، 2018مناقشة اقرار مقسوم االرباح  ،مناقشة شطب مبلغ
() 114.005.407دينار الخاص بكشف االضرار لموجودات الشركة الثابتة  ،مناقشة تجهيز الشركة بجهازي (المقص والسقوط الحر)
بطريقة المشاركة وبنسبة ( )%65للمستثمر وبنسبة ( )%35للشركة  ،سيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة االثنين . 2019/7/15
سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف بغداد يوم السبت  2019/7/20الساعة العاشرة صباحا في محافظة السليمانية فندق
ميلينيوم  ،لمناقشة الحسابات الختامية لعام  ، 2018مناقشة اقرار مقسوم االرباح  ،انتخاب ( )7اعضاء اصليين واحتياط لمجلس
االدارة ،سيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة الثالثاء . 2019/7/16
سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة الوطنية لالستثمارات السياحية يوم الخميس  2019/7/25الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة ،
لمناقشة الحسابات الختامية لعام  ، 2018مناقشة توزيع مقسوم االرباح  ،سيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة االثنين . 2019/7/22
سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف العربية االسالمي يوم الخميس  2019/7/25الساعة العاشرة صباحا في فندق اربيل الدولي
 ،لمناقشة الحسابات الختامية لعام  ، 2018مناقشة توزيع مقسوم االرباح  ،سيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة االثنين
.2019/7/22
سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الخليج التجاري يوم السبت  2019/7/27الساعة العاشرة صباحا في فندق ديفان في اربيل
 ،لمناقشة الحسابات الختامية لعام  ، 2018مناقشة مقسوم االرباح  ،سيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة الثالثاء . 2019/7/23
سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة النخبة للمقاوالت العامة واالستثمارات العقارية يوم االحد  2019/8/4الساعة العاشرة صباحا في
المركز الثقافي النفطي  ،لمناقشة الحسابات الختامية لعام  ، 2018مناقشة العجز المتراكم  ،سيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة
الثالثاء . 2019/7/30
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ايقاف تداول بقرار الهيئة:
قررت هيئة االوراق المالية بكتابها المرقم ( )1288/10في  2019/7/4ايقاف التداول على اسهم الشركات التي لم تلتزم بتعليمات االفصاح المالي
وتقديم البيانات المالية للفصل االول لعام اعتبارا من جلسة االثنين  2019/7/8والشركات هي  (:فندق اشور السياحي  ،الحديثة لالنتاج الحيواني
 ،مصرف اربيل لالستثمار والتمويل  ،الوطنية لصناعة ا الثاث المنزلي  ،طريق الخازر النتاج المواد االنشائية ) واستمرار االيقاف على الشركات
التالية ( مصرف دار السالم لالستثمار  ،الخير لالستثمار المالي  ،صناعات االصباغ الحديثة  ،البادية للنقل العام  ،العراقية لصناعة الكارتون ،
المواد االنشائية الحديثة  ،فنادق عشتار  ،العراقية لنقل المنتجات النفطية والبضائع) .

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 ) .

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

انتهاء اجراءات زيادة راسمال شركة فندق السدير
صدرت مصادقة دائرة تسجيل الشركات بتاريخ  2019/5/15على قرار الهيئة العامة لشركة فندق السدير المنعقدة في  2018/7/29زيادة
رأسمال الشركة من ( )1.239مليار دينار إلى ( )1.734.600.000دينار أي بنسبة ( )%40من رأسمال الشركة إستنادا إلى المادة (/55أوال)
من قانون الشركات .

اكتتاب :
تم تمديد االكتتاب على اسهم شركة مصرف الدولي االسالمي اعتبارا من يوم  2019/6/16على االسهم المطروحة البالغة ( )150مليار سهم
ولمدة ( )60في 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 .

توزيع االرباح النقدية .
-1

-2
-3
-4
-5
-6

دعت 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 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 .
دعت شركة انتاج االلبسة الجاهزة مساهميها الى مراجعة مقر الشركة الستالم االرباح لسنة  2017اعتبارا من يوم االحد 2019/5/12
لاليام (االحد  ،االثنين  ،الثالثاء) مع جلب المستمسكات الثبوتية .
دعت شركة مصرف المنصور مساهميها الى مراجعة مقر الشركة الستالم االرباح لسنة  2018اعتبارا من يوم االربعاء  2019/5/8مع
جلب المستمسكات الثبوتية .
دعت شركة مصرف االئتمان مساهميها الى مراجعة مقر الشركة الستالم االرباح لسنة  2017اعتبارا من يوم الثالثاء  2019/5/28وخالل
اوقات الدوام الرسمي مع جلب المستمسكات الثبوتية .
دعت شركة الخاتم لالتصاالت مساهميها الى مراجعة مقر الشركة الستالم االرباح كل يوم خميس اعتبارا من  2019/6/20ولغاية
 2019/9/26من الساعة ( 9صباحا الى الساعة  12ظهرا) مع جلب المستمسكات الثبوتية .
دعت الشركة الوطنية لالستثمارات السياحية مساهميها الى مراجعة مقر الشركة الستالم االرباح لعام  2017مع جلب المستمسكات الثبوتية.
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