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اسم الشركة
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالي

المعدل 

السابق

سعر 

االغالق
اغالق سابق

التغير 

(%)
القيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

BASH0.3400.3400.3400.3400.3400.3400.3400.002950,000323,000مصرف اشور 

BGUC0.3800.3800.3600.3600.3700.3600.370-2.7030238,787,86486,402,888مصرف الخليج التجاري

BIBI0.5100.5100.4800.4900.5000.4900.510-3.9253100,065,58348,594,297مصرف االستثمار

BIME0.4100.4100.4000.4000.4100.4000.410-2.443068,922,31027,723,147مصرف الشرق االوسط

BMFI0.3300.3300.3200.3300.3300.3200.330-3.033026,800,0008,746,500مصرف الموصل

BNOR0.2300.2300.2300.2300.2300.2300.2300.001423,100,0005,313,000مصرف الشمال

BROI0.7200.7200.7200.7200.7300.7200.730-1.3793,800,0002,736,000مصرف االئتمان

BSUC0.9000.9000.9000.9000.9000.9000.9000.00446,471,62241,824,460مصرف سومر التجاري

BUND0.2600.2600.2600.2600.2700.2600.2600.0023,000,000780,000المصرف المتحد

174511,897,379222,443,292

NAME0.5300.5300.5300.5300.5400.5300.5300.0021,000,000530,000االمين للتأمين

NDSA0.9800.9800.9800.9801.0000.9801.000-2.00150,00049,000دار السالم للتأمين

31,050,000579,000

SKTA4.7804.7804.7804.7804.7804.7804.7800.002150,000717,000مدينة العاب الكرخ 

SMRI1.9901.9901.9901.9902.0001.9902.000-0.5071,300,0002,587,000المعمورة العقارية

91,450,0003,304,000

IBSD2.4302.4302.3902.4002.4302.4002.430-1.23173,677,1048,822,067بغداد للمشروبات الغازية

IELI0.4600.5000.4600.4700.4700.4700.4700.00215,778,0552,739,466الصناعات االلكترونية 

IICM0.2800.2800.2700.2700.2800.2700.280-3.5752,825,000771,000صناعة وتجارة الكارتون

IKLV0.7700.7700.7700.7700.7800.7700.780-1.2811,000,000770,000الكندي لللقاحات البيطرية

IMAP0.6400.6400.6400.6400.6400.6400.6400.00107,610,0004,870,400المنصور الدوائية

IMIB0.7800.7800.7100.7200.7600.7300.760-3.95114,950,0003,577,100الصناعات المعدنية والدراجات

6525,840,15921,550,034

HISH12.00012.00012.00012.00012.02012.00012.0000.002225,0062,700,072فنادق عشتار

2225,0062,700,072

AISP6.1706.1906.1706.1806.1906.1906.1900.00101,150,0007,111,500العراقية النتاج البذور

101,150,0007,111,500

263541,612,544257,687,898

(128) رقم النظامي السوق في التداول نشرة

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الخدمات

قطاع التأمين

مجموعقطاع التأمين

مجموع قطاع الخدمات

قطاع الصناعة

قطاع الفنادق والسياحة 

قطاع الزراعة

مجموع قطاع الزراعة

مجموع قطاع الصناعة

الشركات المتداولة

577.01

-0.63

260,487,898

545,612,544

مجموع السوق النظامي

مجموع قطاع الفنادق
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اسم الشركة
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالي

المعدل 

السابق

سعر 

االغالق

اغالق 

سابق

التغير 

(%)
القيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

BTRI0.7000.7000.7000.7000.7000.7000.7000.0024,000,0002,800,000مصرف عبر العراق

24,000,0002,800,000

24,000,0002,800,000

265545,612,544260,487,898

االسهم المتداولة  (%)التغير اغالق

0.730-3.954,950,000

0.490-3.92100,065,583

0.270-3.572,825,000

0.320-3.0326,800,000

0.360-2.70238,787,864

القيمة المتداولة (%)التغير اغالق(%)التغيراغالقاسم الشركة

2.7086,402,888-2.700.360-0.360مصرف الخليج التجاري

3.9248,594,297-3.920.490-0.490مصرف االستثمار

2.440.9000.0041,824,460-0.400مصرف الشرق االوسط

2.4427,723,147-0.9000.000.400مصرف سومر التجاري

1.238,822,067-3.032.400-0.320مصرف الموصل

ايقاف تداول بقرار 

الهيئة

 ايقاف التداول على اسهم الشركات التي لم تلتزم بتعليمات االفصاح المالي 2017/7/4في  (1168/10) قررت هيئة االوراق المالية بكتابها المرقم 

مصرف , المصرف التجاري العراقي ):والشركات هي 2017/7/6 اعتبارا من جلسة الخميس 2017وتقديم البيانات المالية للفصل االول لعام 

بين النهرين لالستثمار , الخير لالستثمار المالي , الخاتم لالتصاالت , البادية للنقل العام , العراقية للنقل البري ,الهالل الصناعية , كوردستان الدولي 

العراقية لنقل المنتجات النفطية , صناعات االصباغ الحديثة , الصناعات الخفيفة , الوائل للتحويل المالي )واستمرار االيقاف على الشركات التالية (المالي

والشركات التي ضمن المناطق الساخنة عليها تقديم افصاح من قبل رئيس مجلس االدارة عن الوضع االجمالي للشركة ليتم اعادتها للتداول وهي  (

  .(المواد االنشائية الحديثة ، صناعة االثاث المنزلي )

اسم الشركة

المصارف تحت 

الوصاية

2017/1/5  جلسة من اعتبارا التداول عن متوقف والفرات دجلة مصرف -  1

اسم الشركة

االكثر نشاطاً حسب القيمة المتداولة

بغداد للمشروبات الغازية26,800,000

االكثر خسارة

مصرف الموصل

مصرف الخليج التجاري

الصناعات المعدنية والدراجات

مصرف االستثمار

صناعة وتجارة الكارتون

مصرف الخليج التجاري

مصرف سومر التجاري

100,065,583

مصرف الشرق االوسط

مصرف االستثمار

.  2016/8/9 جلسة من اعتبارا التداول عن متوقف السالم دار مصرف -  2

مجموع السوقين

(89)نشرة التداول في السوق الثاني رقم 

مجموع السوق الثاني

قطاع المصارف

(%0.63)نقطة منخفضا بنسبة  (577.01)بلغ الرقم القياسي العام 

االكثر نشاطاً حسب االسهم المتداولة

46,471,622

68,922,310

238,787,864

االسهم المتداولة  

مجموع قطاع المصارف



2017-7-10جلسة االثنين 

القيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BIBI1250,000122,500مصرف االستثمار العراقي 

BGUC1200,00076,000مصرف الخليج التجاري 

BNOR1200,00046,000مصرف الشمال 

BASH1200,00068,000مصرف اشور

4850,000312,500

4850,000312,500

القيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BIME515,000,0006,050,000مصرف الشرق االوسط لالستثمار

BNOR33,000,000690,000مصرف الشمال 

818,000,0006,740,000

IBSD22,000,0004,800,000بغداد للمشروبات الغازية 

22,000,0004,800,000

1020,000,00011,540,000 المجموع الكلي

سوق العراق لألوراق المالية

نشرة  تداول االسهم المشتراة لغير العراقيين في السوق النظامي

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

المجموع الكلي

نشرة  تداول االسهم المباعة من غير العراقيين في السوق النظامي

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 



المالحظاتالسابق االغالق سعرالسابق السعر معدلالشركة رمزالشركة اسم

لم يتم التداول BNAI1.0501.050المصرف الوطني االسالمي
لم يتم التداول BCIH2.7002.700مصرف جيهان

لم يتم التداول BLAD0.9000.900مصرف البالد االسالمي 
لم يتم التداول BUOI0.2900.290مصرف االتحاد العراقي

لم يتم التداول BNOI0.5600.560المصرف االهلي 
لم يتم التداول BBAY0.3400.350مصرف بابل

لم يتم التداول BELF0.2600.260مصرف ايالف االسالمي
لم يتم التداول BIIB0.6600.660المصرف العراقي االسالمي

لم يتم التداول BMNS0.7600.770مصرف المنصور

لم يتم التداول TASC5.1305.130اسيا سيل لالتصاالت

لم يتم التداول VZAF0.4000.400الزوراء لالستثمار المالي
لم يتم التداول VWIF0.8900.890الوئام لالستثمار المالي

لم يتم التداول SBPT13.80013.800بغداد العراق للنقل العام
لم يتم التداول SNUC0.3100.310النخبة للمقاوالت العامة 

لم يتم التداول IIEW0.7300.730العراقية االعمال الهندسية
لم يتم التداول IKHC1.2701.270الخازر للمواد االنشائية

لم يتم التداول IBPM1.3501.350بغداد لمواد التغليف
لم يتم التداول IMOS2.8703.000الخياطة الحديثة

لم يتم التداول IITC7.9807.980السجاد والمفروشات
لم يتم التداول INCP0.5600.560الكيمياوية والبالستيكية
لم يتم التداول IRMC9.0309.300انتاج االلبسة الجاهزة

لم يتم التداول HKAR1.4101.410فنادق كربالء
لم يتم التداول HTVM6.3006.300سد الموصل السياحية

لم يتم التداول HMAN13.95014.000فنادق المنصور
لم يتم التداول HPAL13.90013.900فندق فلسطين
لم يتم التداول HSAD15.75015.750فندق السدير

لم يتم التداول HBAY24.60024.600فندق بابل

لم يتم التداول AIPM2.8502.850انتاج وتسويق اللحوم
لم يتم التداول AAHP1.2201.220االهلية لالنتاج الزراعي

لم يتم التداول AIRP8.1508.150المنتجات الزراعية 
لم يتم التداول AMEF8.0508.050اسماك الشرق االوسط 
لم يتم التداول AMAP0.4200.420الحديثة لالنتاج الحيواني 

المالحظاتالسابق االغالق سعرالسابق السعر معدلالشركة رمزالشركة اسم

لم يتم التداول BAAI1.0001.000مصرف العربية االسالمي 
لم يتم التداول BINI1.0001.000مصرف نور العراق االسالمي 
لم يتم التداول BINT1.0001.000المصرف الدولي االسالمي 

لم يتم التداول ــــــــــــــــــــBWORمصرف العالم االسالمي 
لم يتم التداول ــــــــــــــــــــBIDBمصرف التنمية الدولي  لالستثمار

لم يتم التداول BZII1.0001.000مصرف زين العراق 

لم يتم التداول NHAM0.4200.420الحمراء للتأمين 

لم يتم التداول VAMF1.4301.430االمين لالستثمار المالي 
لم يتم التداول VBAT0.7200.720الباتك لالستثمارات المالية

لم يتم التداول ــــــــــــــــــــMTMAالمنافع للتحويل المالي
لم يتم التداول ــــــــــــــــــــMTMOمؤتة للتحويل المالي

لم يتم التداول ــــــــــــــــــــMTNOالنبالء للتحويل المالي
لم يتم التداول ــــــــــــــــــــMTNNالنور للتحويل المالي
لم يتم التداول MTAI3.0003.000الطيف للتحويل المالي

لم يتم التداول MTRA0.7800.780الرابطة المالية للتحويل المالي
لم يتم التداول ــــــــــــــــــــMTAHالحرير للتحويل المالي 

لم يتم التداول MTNI1.0001.000النبال العربية للتحويل المالي  

لم يتم التداول SAEI0.5000.500االمين لالستثمارات العقارية 

لم يتم التداول IMCI60.00060.000الصنائع الكيمياوية العصرية

لم يتم التداول HASH8.5008.500فندق اشور

 والسياحة الفنادق قطاع

الصناعة قطاع

المالي التحويل قطاع

الخدمات قطاع

2017/7/10 الموافق االثنين لجلسة النظامي السوق في المتداولة غير الشركات 

المصارف قطاع

االستثمار قطاع

االتصاالت قطاع

االستثمار قطاع

الصناعة قطاع

2017/7/10 الموافق االثنين لجلسة الثاني السوق في المتداولة غير الشركات 

المصارف قطاع

الخدمات قطاع

الزراعة قطاع

التأمين قطاع

 والسياحة الفنادق قطاع



2017/7/10 الشركات المتوقفة عن التداول بقرار من هيئة االوراق المالية لجلسة االثنين الموافق 

الموصل لمدن االلعاب 

(SMOF)واالستثمارات السياحية 

الفلوجة النتاج المواد االنشائية 

(IFCM)

صناعة المواد االنشائية الحديثة 

(IMCM)

الوطنية لصناعات االثاث المنزلي 

(IHFI)

العراقية لنقل المنتجات النفطية 

(SIGT)

(IMPI)صناعات االصباغ الحديثة 

مصرف القابض  االسالمي 

للتمويل واالستثمار

(ITLI)الصناعات الخفيفة 

(MTWA)الوائل للتحويل المالي 

(BDSI)مصرف دار السالم 

(BDFD)مصرف دجلة والفرات 

(BTRU)مصرف الثقة الدولي 

(BEFI)مصرف االقتصاد 

(BCOI)المصرف التجاري 

(BKUI)مصرف كوردستان

(IHLI)الهالل الصناعيه 

(SILT)العراقية للنقل البري

(SBAG)البادية للنقل العام

(TZNI)الخاتم لالتصاالت

(VKHF)الخير لالستثمار المالي

بين النهرين لالستثمارات 

(VMES)المالية

وضع  .  2015 لعدم تقديم االفصاح السنوي لعام 2016/8/9ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة الثالثاء 

.دينار (0.130)سعر االغالق .المصرف تحت الوصاية 

.  تم وضع المصرف تحت وصاية البنك المركزي العراقي 2017/1/5ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتباراً من جلسة  

(0.250)سعر االغالق 
مليار دينار  (100)اكملت الشركة اجراءات تسجيل وايداع اسهم االشركة في مركز االيداع كشركة مصرفية برأسمال مقدره 

، وسيتم اطالق التداول على اسهم المصرف بعد تقديم بيانات مالية خاصة بالمصرف اما سنوية او فصلية حسب تعليمات 

 النعقاد االجتماع الهيئة العامة للشركة لزيادة راس مال الشركة وفق المادة 2017/3/5ايقاف التداول من جلسة االحد .هيئة االوراق المالية 

من قانون الشركات ، واستمرار االيقاف بقرار من هيئة االوراق المالية لحين اتمام متطلبات الهيئة الورادة في  (رابعا/56)

اتمام زيادة رأسمال المصرف والمصادقة عليها من دائرة تسجيل الشركات ،  ) وهي 2017/5/9 في 27/13كتابها المرقم 

 مع تقرير مجلس االدارة وااليضاحات المرفقة على ان تكون وافية وتغطي مالحظات 2016تقديم حسابات المصرف لعام 

مراقب الحسابات ولجنة الوصاية ، االفصاح كامال عن الديون التي تترتب على المصرف عن قرارات الحجز المفروض عليه 

من قبل الجهات الحكومية وبيان قدرته على استرداد هذه المبالغ من المضمونين واثرها على حساباته ، تقديم حسابات 

. على ان تكون معدة بدقة 2017المصرف للفصل االول 
 لعدم تقديم االفصاح الفصلي للفصل االول لعام 2017/7/6ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة الخميس 

.دينار (0.420)سعر االغالق  . 2017

 لعدم تقديم االفصاح الفصلي للفصل االول لعام 2017/7/6ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة الخميس 

.دينار (0.220)سعر االغالق  . 2017

 لعدم تقديم االفصاح الفصلي للفصل االول لعام 2017/7/6ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة الخميس 

.دينار (1.000)سعر االغالق  . 2017

  لعدم التزام الشركة بتقديم االفصاح عن االحداث 2014/12/29ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

 2015 و2014 ولعدم تقديم االفصاح السنوي لعامي 2015الجوهرية واستمرار االيقاف لعدم تقديم االفصاح الفصلي لعام 

 وعلى الشركة تقديم تقرير من رئيس مجلس االدارة حول 2016واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث لعام 

.دينار  (14.520)الوضع االجمالي للشركة كونها من المناطق الساخنة ، سعر االغالق 

 ولعدم 2015 لعدم تقديم االفصاح الفصلي لعام 2015/7/6 ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االثنين 

 وعلى الشركة 2016 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث لعام 2015 و2014تقديم االفصاح السنوي لعامي 

 (1.510)تقديم تقرير من رئيس مجلس االدارة حول الوضع االجمالي للشركة كونها من المناطق الساخنة ، سعر االغالق 

.دينار

 لعدم تقديم االفصاح الفصلي للفصل االول لعام 2017/7/6ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة الخميس 

.دينار (1.100)سعر االغالق  . 2017

 لعدم تقديم االفصاح الفصلي للفصل االول لعام 2017/7/6ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة الخميس 

.دينار (0.280)سعر االغالق  . 2017

 لعدم تقديم االفصاح الفصلي للفصل االول لعام 2017/7/6ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة الخميس 

.دينار (0.780)سعر االغالق  . 2017

 لعدم تقديم االفصاح الفصلي للفصل االول لعام 2017/7/6ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة الخميس 

.دينار (0.590)سعر االغالق  . 2017
 لعدم تقديم االفصاح الفصلي للفصل االول لعام 2017/7/6ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة الخميس 

.دينار (3.420)سعر االغالق  . 2017

 واالفصاح 2015 لعدم تقديم االفصاح الفصلي لعام 2015/7/6ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االثنين 

 واالفصاح الفصلي للفصل 2016 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث لعام 2015 و2014السنوي لعامي 

 وعلى الشركة تقديم تقرير من رئيس مجلس االدارة حول الوضع االجمالي للشركة كونها من المناطق 2017االول 

.دينار (0.470)الساخنة، سعر االغالق 

مليار دينار  (100)اكملت الشركة اجراءات تسجيل وايداع اسهم الشركة في مركز االيداع كشركة مصرفية برأسمال مقدره 

مليار دينار وفقا  (250)مليار دينار الى  (100)، وقد صادقت دائرة تسجيل الشركات على زيادة رأسمال الشركة من 

من قانون الشركات  ، واكملت الشركة اجراءات تسجيل وايداع زيادة راس المال الشركة وسيتم اطالق  (اوال /55)للمادة 

التداول على اسهم المصرف بعد تقديم بيانات مالية خاصة بالمصرف اما سنوية او فصلية حسب تعليمات هيئة االوراق 

.المالية 

 واالفصاح 2015 لعدم تقديم االفصاح الفصلي لعام 2015/7/6ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االثنين 

 واالفصاح الفصلي للفصل 2016 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث لعام 2015 و2014السنوي لعامي 

 وعلى الشركة تقديم تقرير من رئيس مجلس االدارة حول الوضع االجمالي للشركة كونها من المناطق 2017االول 

.دينار (0.900)الساخنة، سعر االغالق بلغ 

 لعدم تقديم االفصاح الفصلي للفصل االول 2016/7/13ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االربعاء 

واالفصاح الفصلي للفصل االول 2015واستمرار االيقاف لعدم تقديم االفصاح السنوي لعام  ,  2016والثاني والثالث لعام  

.دينار (0.310)سعر االغالق   . 2017

 لعدم تقديم االفصاح الفصلي للفصل االول 2016/7/13ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االربعاء 

 واالفصاح الفصلي للفصل االول 2015واستمرار االيقاف لعدم تقديم االفصاح السنوي لعام  , 2016والثاني والثالث لعام 

2017. 

 2014 لعدم تقديم االفصاح السنوي لعامي 2015/8/6ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة الخميس 

 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث لعام 2015 ولعدم تقديم االفصاح الفصلي للفصل الثالث لعام2015و

.دينار (1.640) ، سعر االغالق 2017 واالفصاح الفصلي للفصل االول 2016
 2014 لعدم تقديم االفصاح السنوي لعامي2015/8/6ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة الخميس 

 ، سعر 2017 واالفصاح الفصلي للفصل االول 2016 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث لعام 2015و

.دينار (1.250)االغالق 



(BNOI)المصرف االهلي 

(BMFI)مصرف الموصل  

بغداد للمشروبات 

(IBSD)الغازية

(IHLI)الهالل الصناعيه 

(IMAP)المنصور الدوائية 

(HNTI)االستثمارات السياحية 

(BMNS)مصرف المنصور

(BUND)المصرف المتحد 

(NGIR)الخليج للتامين

(HBAG)فندق بغداد

الوطنية لالستثمارات 

(HNTI)السياحية

(NAHF)االهلية للتأمين

(BBOB)مصرف بغداد 

(IIDP)تصنيع وتسويق التمور

االمين لالستثمار المالي 

(VAMF)

المصرف الدولي االسالمي 

(BINT)

(SMRI)المعمورة العقارية

2017/7/10اخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية االثنين الموافق 

.اخبار الشركات : اوال 

. الشركات المساهمة المتوقفة عن التداول النعقاد هيئاتها العامة : ثانيا 

.(قبل الزيادة والرسملة)الشركات التي في التداول برأسمال الشركة المدرج : ثالثا 

ساحة الواثق الستالم / شعبة المساهمين الكائن في بغداد /دعت شركة مساهميها الى مراجعة مقر االدارة العامة للمصرف 

 على ان يكون 2017/7/25اعتبارا من تاريخ  (%2) بنسبة 2014/12/31ارباحهم النقدية لسنة المالية المنتهية في 

.تسليم االرباح للمساهم نفسه حصرا  

اعتبارا من يوم السبت  (%4.7) بنسبة 2015دعت شركة مساهميها الى مراجعة مقر الشركة الستالم ارباحهم لسنة 

.ظهرا علما بان يوم الخميس هو عطلة للشركة  (1)صباحا ولغاية  (9) من الساعة 2017/5/13الموافق 

  والسنوات  السابقة مستصحبين 2015دعت شركة مساهميها الى مراجعة مقر مقر الشركة الستالم ارباحهم النقدية لسنة 

.معهم المستمسكات الثبوتية 

  اعتبارا من 2016شارع سلمان فائق  الستالم صكوك ارباحهم  لسنة /دعت شركة مساهميها الى مراجعة الفرع الرئيسي 

.2017/6/11يوم االحد 

 الساعة العاشرة صباحا في قاعة النادي الثقافي النفطي، لمناقشة 2017/7/3عقد اجتماع الهيئة العامة يوم االثنين 

اخر جلسة تداول على اسهم الشركة وذلك 2017/6/22ستكون ا جلسة  الخميس الموافق  , 2015الحسابات الختامية لعام

.دينار  (0.400)سعر االغالق . لوجود عطلة عيد الفطر المبارك 

 الساعة العاشرة صباحا في فندق بغداد ، لمناقشة الحسابات الختامية 2017/7/10سيعقد اجتماع الهيئة العامة يوم االثنين

تم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة ,  واقرارمقسوم االرباح  ومناقشة استثمار ارض البصرة ومطعم المضيف 2016لعام

 .2017/7/5االربعاء 

 الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة  ، لمناقشة الحسابات 2017/7/13سيعقد اجتماع الهيئة العامة يوم الخميس

سهم من اسهم شركة الخير  (698,903,530) ومعالجة العجز المتراكم  ومناقشة قيام الشركة بشراء 2016الختامية لعام

 .2017/7/10تم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة االثنين , اعضاء اصليين ومثلهم احتياط  (5)لالستثمار المالي  وانتخاب 

 الساعة العاشرة صباحا في مقر الفندق ، لمناقشة الحسابات الختامية 2017/7/4عقد اجتماع الهيئة العامة يوم الثالثاء

اخر جلسة تداول على اسهم 2017/6/22ستكون جلسة  الخميس الموافق , 2015وتوزيع مقسوم االرباح لعام 2015لعام

.دينار  (7.800)سعر االغالق . الشركة وذلك لوجود عطلة عيد الفطر المبارك 

 الساعة العاشرة صباحا في نادي العلوية ، لمناقشة الحسابات 2017/7/12سيعقد اجتماع الهيئة العامة يوم االربعاء

 .2017/7/9تم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة االحد , 2016وتوزيع مقسوم االرباح لعام 2016الختامية لعام

 بعد قرار الهيئة العامة المنعقدة 2017/7/10تم اطالق التداول على اسهم شركة مصرف االهلي اعتبارا من جلسة االثنين 

من راس مال الشركة  (%2) واقرار مقسوم ارباح بنسبة 2016المصادقة على الحسابات الختامية لعام 2017/6/21في 

.دينار  (0.540)السعر التاشيري . مليار دينار   (250)البالغ 

 بعد قرار الهيئة العامة 2017/7/10تم اطالق التداول على اسهم شركة مصرف الموصل اعتبارا من جلسة االثنين 

المصادقة على أقالة مجلس االدارة الحالي ووفتح بابا 2015لمناقشة الحسابات الختامية لعام2017/6/6المنعقدة في 

.اعضاء اصليين ومثلهم احتياط  و نقل المركز الرئيسي للشركة من محافظة اربيل الى محافظة بغداد (7)الترشيح النتخاب 

مليار سهم  في  (150)يوم على االسهم المطروحة البالغة  (30)تم بدا االكتتاب لشركة مصرف الدولي االسالمي لمدة 

 زيادة  رأسمال 2017/5/8وذلك تنفيذا لقرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ , مصرف الوطني االسالمي بفرعيه الرئيسي 

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

2017/6/21.

مليون سهم   (500)يوم على االسهم المطروحة البالغة  (60)تم تمديد مدة االكتتاب لشركة االمين لالستثمار المالي  لمدة 

 2017/1/17وذلك تنفيذا لقرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ , في مصرف ايالف االسالمي بفرعيه الرئيسي والكسرة 

من قانون الشركات وذلك اعتباراً  (اوال/55)مليار وفق المادة  (1.500)مليار دينار الى  (1)زيادة  رأسمال الشركة من 

.2017/6/11من 

مليار  (2,880)يوم على االسهم المطروحة البالغة  (30)سيتم بدا االكتتاب لشركة المعمورة لالستثمارات العقارية لمدة 

وذلك تنفيذا لقرار الهيئة , الفرع الرئيسي / الفرع الرئيسي  ومصرف الشرق االوسط / سهم  في مصرف البالد االسالمي 

مليار وفق المادة  (22,780)مليار دينار الى  (19,200) زيادة  رأسمال الشركة من 2017/4/30العامة المنعقدة بتاريخ 

.2017/7/23من قانون الشركات وذلك اعتباراً من  (اوال وثانيا/55)

 الساعة العاشرة صباحا في فرع الشركة في البصرة ، لمناقشة 2017/7/11سيعقد اجتماع الهيئة العامة يوم الثالثاء

 .2017/7/6تم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة الخميس  ,  2016الحسابات الختامية لعام

 الساعة العاشرة صباحا في فندق بابل ، لمناقشة الحسابات الختامية 2017/7/20سيعقد اجتماع الهيئة العامة يوم الخميس

 والموافقة على انشاء مصنع لتعبئة المشروبات الغازية  في محافظة البصرة 2016 واقرارمقسوم االرباح لعام 2016لعام

 .2017/7/17سيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة االثنين , اعضاء اصليين ومثلهم احتياط   (9)و انتخاب 

 الساعة العاشرة صباحا في قاعة اجتماعات اتحاد الصناعات العراقي 2017/7/27سيعقد اجتماع الهيئة العامة يوم الخميس

 ومناقشة موضوع بيع عقار  واجراء 2015شارع ابو نؤاس ، لمناقشة الحسابات الختامية لعام/الكائن في الجادرية 

 لعدم تقديم بيانات الفصل 2017/7/6الشركة متوقفة من .  اعضاء اصليين ومثلهم احتياط  (5)انتخابات تكميلية النتخاب 

 .2017االول 


