االثنين 2019/9/9
رقم الجلسة () 166
الشركات المدرجة 102 :

المتداولة 26 :

المرتفعة  8 :المنخفضة  9 :هيئة عامة  2 :غير المتداولة 40 :

 471.08 : ISX60التغير  0.13 :االسهم المتداولة :

 119,540,788القيمة  186,093,124 :الصفقات 222 :

 .1بلغ عدد االسهم المتداولة ( )119,540,788سهم .
 .2بلغت قيمة االسهم ( )186,093,124دينار .
 .3اغلق مؤشر االسعار  ISX 60في جلسة اليوم على ( )471.08نقطة مرتفعا بنسبة ( )%0.13عن اغالقه في الجلسة السابقة البالغ
( )470.47نقطة.
 .4تداول اسهم ( )26شركة من اصل ( )102شركة مدرجة في السوق .
 .5اصبح عدد الشركات المتوقفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي ( )34شركة .
 .6بلغ عدد االسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين ( )418الف سهم بقيمة بلغت ( )25,094مليون دينار من خالل تنفيذ ()8
صفقات على اسهم شركة واحدة فقط.
 7ـ بلغ عدد االسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق الثاني ( )1مليون سهم بقيمة بلغت ( )2,600مليون دينار من خالل
تنفيذ ( )10صفقة على اسهم شركة واحدة .
 .8بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق النظامي ( )6,834مليون سهم بقيمة بلغت ( )4,730مليون دينار من
خالل تنفيذ ( )8صفقة على اسهم شركتين .
 9ـ بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق الثاني ( )1مليون سهم بقيمة بلغت ( )2,600مليون دينار من خالل
تنفيذ ( )10صفقة على اسهم شركة واحدة .
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-0.91
1.090
3,190,000
2.69
5.340
العراقية النتاج البذور
مدينة العاب الكرخ
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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
ايقاف تداول بقرار الهيئة:
ايقاف التداول على اسهم الشركات التي لم تلتزم بتعليمات االفصاح المالي وتقديم البيانات المالية السنوية للسنة المالية المنتهية 2018/12/31
اعتبارا من جلسة الثالثاء  2019/8/20والشركات هي ( مصرف القابض االسالمي  ،مصرف االقليم التجاري  ،المصرف الوطني االسالمي ،
مصرف بابل  ،مصرف الشرق االوسط  ،الباتك لالستثمار المالي  ،الحديثة لالنتاج الحيواني  ،فنادق عشتار ،فندق فلسطين  ،فندق السدير ،
فنادق المنصور  ،انتاج االلبسة الجاهزة  ،الكندي النتاج اللقاحات  ،العراقية لالعمال الهندسية  ،الهالل الصناعية  ،العراقية للنقل البري)
واستمرار االيقاف على شركة (مصرف االقتصاد لالستثمار  ،مصرف االتحاد العراق  ،مصرف الشمال  ،مصرف دار السالم  ،مصرف دجلة
والفرات  ،مصرف العطاء  ،الخير لالستثمار المالي  ،الصناعات الخفيفة  ،الصناعات االلكترونية  ،العراقية لصناعة الكارتون  ،صناعات
االصباغ الح ديثة  ،صناعة المواد االنشائية الحديثة  ،الفلوجة النتاج المواد االنشائية  ،العراقية لنقل المنتجات النفطية والبضائع  ،البادية للنقل
العام) .

اجتماعات الهيئات العامة للشركات المدرجة :
-

-

-

-

سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة الهالل الصناعية يوم الخميس  2019/9/12الساعة العاشرة صباحا في قاعة اجتماعات الشركة
الوطنية للصناعات الكيمياوية والبالستيكية  ،لمناقشة الحسابات الختامية لعام  ، 2017معالجة العجز المتراكم  ،الشركة متوقفة عن
التداول اعتبارا من  2019/8/20لعدم تقديم االفصاح السنوي لعام .2018
سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة دار السالم للتامين يوم الثالثاء  2019/9/17الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة  ،لمناقشة
الحسابات الختامية لعام  ، 2018مناقشة مقسوم االرباح  ،سيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة الخميس . 2019/9/12
سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة فنادق كربالء يوم الخميس  2019/9/19الساعة العاشرة صباحا في مطاعم عيون بغداد /قاعة خاتون
 ،لمناقشة الحسابات الختامية لعامي 2017و  ، 2018الموافقة على اطفاء الخسائر المتحققة لعام  2017والبالغة ()14.188.484
دينار  ،الموافقة على اطفاء الخسائر المتحققة لعام  2018والبالغة ( )47.618.869دينار  ،سيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة
االثنين . 2019/9/16
سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف سومر التجاري يوم االثنين  2019/9/23الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة  ،لمناقشة
الحسابات الختامية لعام  ، 2018مناقشة مقسوم االرباح لعام  ، 2018سيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة االربعاء . 2019/9/18
سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة الزوراء لالستثمار المالي يوم الثالثاء  2019/9/24الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة ،
لمناقشة الحسابات الختامية لعام  ، 2018معالجة العجز المتراكم لعام ، 2018انتخاب مجلس ادارة جديد من ( )5اعضاء اصليين ومثلهم
احتياط  ،سيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة الخميس . 2019/9/19
سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف يوم الخميس  2019/9/26الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة ،
لمناقشة الحسابات الختامية لعام  ، 2018مناقشة معالجة الخسارة  ،سيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة االثنين. 2019/9/23

اطالق تداول .
 .تم اطالق التداول على اسهم شركة مصرف اسيا العراق االسالمي في جلسة االثنين  2019/9/9بعد قرار الهيئة العامة المنعقدة في
 2019/9/4المصادقة على الحسابات الختامية لعام  ، 2018معالجة الخسائر لعام  2018وتقرر تنزيل الفائض المتراكم والبالغ
( )31.973.088دينار وتدوير المبلغ المتبقي من العجز الى السنة القادمة  ،زيادة راسمال الشركة من ( )100مليار دينار الى ( )150مليار
دينار وفق المادة (/55اوال) من قانون الشركات وزيادة عدد اعضاء مجلس االدارة الى ( )7اعضاء اصليين ومثلهم احتياط .
 .سيتم اطالق التداول على اسهم شركة المصرف الدولي االسالمي في جلسة االربعاء  2019/9/11بعد قرار الهيئة العامة المنعقدة في
 2019/8/27المصادقة على الحسابات الختامية لعام  ، 2018تدوير صافي االرباح البالغة ( )295.757.100دينار الى الفائض المتراكم .
 .سيتم اطالق التداول على اسهم شركة الوطنية للصناعات الكيمياوية والبالستيكية في جلسة االربعاء  2019/9/11بعد قرار الهيئة العامة
المنعقدة في  2019/9/5المصادقة على الحسابات الختامية لعام  ، 2018تم اطفاء جزء من الخسارة المتراكمة للسنوات السابقة .
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توزيع االرباح النقدية .
 -1دعت 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 .
 -2دعت شركة العراقية النتاج البذور مساهميها الى مراجعة مقر الشركة الستالم االرباح لسنة المالية المنتهية  2018 /2017سيكون
بنسبة  % 20اضافة الى ارباح السنوات السابقة وسيكون تسليم االرباح الصحاب االسهم او بموجب وكالة تخول صاحبها استالم االرباح
ولن تقبل كتب مكاتب الوساطة الستالم االرباح .
 -3دعت الشركة العراقية للسجاد والمفروشات مساهميها الى مراجعة مقر الشركة الستالم االرباح اعتبارا من يوم االحد  2019/9/8من
الساعة ( 8صباحا الى الساعة  12ظهرا) عدا يوم الخميس وايام العطل الرسمية .
 -4دعت شركة مصرف االئتمان العراقي مساهميها الى مراجعة المصرف الستالم االرباح لعام  2018اعتبارا من  2019/9/11خالل اوقات
الدوام الرسمي علما ان االرباح تسلم الى المساهمين شخصيا مع جلب المستمسكات الثبوتية او عن طريق الوكالة االصولية .
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