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رمز اسم الشركة
المعدل المعدل الحاليادنى سعراعلى سعرافتتاحالشركة

اغالق سعر االغالقالسابق
سابق

التغیر 
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقات(%)

BASH0.2900.2900.2900.2900.2900.2900.2900.00112,500,0003,625,000مصرف اشور

BBAY0.3000.3000.3000.3000.2900.3000.2903.45150,00015,000مصرف بابل

BBOB0.5600.5700.5600.5600.5600.5600.5600.0037383,875,000214,970,250مصرف بغداد

BCIH2.7502.7502.7502.7502.7502.7502.7500.001500,000,0001,375,000,000مصرف جیھان

BIBI0.4500.4500.4500.4500.4500.4500.4500.008274,200,000123,390,000مصرف االستثمار

BIME0.3600.3600.3600.3600.3600.3600.3600.003395,630,00034,426,800مصرف الشرق االوسط

BMFI0.3200.3200.3200.3200.3100.3200.3200.00215,250,0004,880,000مصرف الموصل

BMNS0.7100.7100.7100.7100.7100.7100.7100.001112,676,0569,000,000مصرف المنصور

BNOI0.4700.4700.4700.4700.4700.4700.4700.001110,100,0004,747,000المصرف االھلي 

BROI0.6500.6500.6500.6500.6500.6500.6500.0055,000,0003,250,000مصرف االئتمان

BSUC0.9000.9000.9000.9000.9000.9000.9000.005187,053,593168,348,234مصرف سومر التجاري

BUND0.2200.2200.2200.2200.2300.2200.230-4.3531,226,000269,720المصرف المتحد

1181,497,560,6491,941,922,003

TASC5.0505.0505.0505.0505.0505.0505.0500.001100,000505,000اسیا سیل لالتصاالت

1100,000505,000

NGIR0.5000.5000.5000.5000.5000.5000.5000.0053,000,0001,500,000الخلیج للتامین

53,000,0001,500,000

SBPT12.86012.86012.86012.86014.00012.86014.000-8.14110,000128,600بغداد العراق للنقل العام

SKTA4.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2000.003350,0001,470,000مدینة العاب الكرخ

SMRI1.9001.9101.9001.9001.8501.9001.8502.70145,453,07110,370,835المعمورة العقاریة

SNUC0.3500.3500.3500.3500.3500.3500.3500.001100,00035,000النخبة للمقاوالت العامة 

195,913,07112,004,435

IBSD2.5502.6602.5502.6402.5102.6502.5503.928354,587,664144,120,950بغداد للمشروبات الغازیة

IIDP1.0601.0701.0601.0701.0601.0701.0600.9451,259,8971,342,340تصنیع وتسویق التمور

IITC7.4507.6007.4507.5307.4107.6007.4502.0112393,9992,966,852السجاد والمفروشات

IMAP0.6800.6800.6800.6800.6900.6800.6800.0032,550,0001,734,000المنصور الدوائیة

IMOS4.3504.4003.9004.0504.2404.0904.300-4.88423,597,22214,577,149الخیاطة الحدیثة

INCP0.5100.5200.5100.5100.5100.5100.5100.0052,069,9151,061,856الكیمیاویة والبالستیكیة

15064,458,697165,803,147

HBAY35.50036.00035.50035.97035.42036.00035.4001.69151,670,00060,064,500فندق بابل

HISH11.70011.70011.70011.70011.50011.70011.5001.74115,000175,500فنادق عشتار

HKAR1.4201.4201.4201.4201.4401.4201.440-1.39293,981133,453فنادق كربالء

181,778,98160,373,453

الشركات المتداولة

591.54

0.42

3,600,890,433

3,578,061,881
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نشرة التداول في السوق النظامي رقم (189)
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مجموع قطاع المصارف
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 قطاع الفنادق والسیاحة 



رمز اسم الشركة
المعدل المعدل الحاليادنى سعراعلى سعرافتتاحالشركة

اغالق سعر االغالقالسابق
سابق

التغیر 
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقات(%)

AIPM2.8602.8602.8502.8502.8502.8502.8500.004450,0001,283,500انتاج وتسویق اللحوم
AIRP7.4007.4007.4007.4007.3007.4007.3001.371150,0001,110,000المنتجات الزراعیة

AISP4.1504.1504.1004.1304.1504.1004.140-0.97131,794,0007,401,660العراقیة النتاج البذور
AMAP0.3000.3000.3000.3000.3000.3000.3000.0051,600,000480,000الحدیثة لالنتاج الحیواني 

AMEF8.0608.0608.0608.0608.0608.0608.0600.00111,18390,135اسماك الشرق االوسط 

244,005,18310,365,295

3351,576,816,5812,192,473,333

رمز اسم الشركة
المعدل المعدل الحاليادنى سعراعلى سعرافتتاحالشركة

اغالق سعر االغالقالسابق
سابق

التغیر 
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقات(%)

BTRI0.7000.7000.7000.7000.7000.7000.7000.0012,000,000,0001,400,000,000مصرف عبر العراق

12,000,000,0001,400,000,000

MTAH1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0000.00150,00050,000الحریر للتحویل المالي 

150,00050,000

HASH7.0007.0007.0007.0007.0007.0007.0000.0031,195,3008,367,100فندق اشور

31,195,3008,367,100

52,001,245,3001,408,417,100

3403,578,061,8813,600,890,433

االسھم المتداولة  التغیر (%)اغالقالتغیر(%)اغالقاسم الشركة

8.1410,000-2.6503.9212.860بغداد للمشروبات الغازیة

4.883,597,222-0.3003.454.090مصرف بابل

4.351,226,000-1.9002.700.220المعمورة العقاریة

1.3993,981-7.6002.011.420السجاد والمفروشات

0.971,794,000-11.7001.744.100فنادق عشتار

القیمة المتداولة التغیر (%)اغالقالتغیر(%)اغالقاسم الشركة
0.7000.000.7000.001,400,000,000مصرف عبر العراق

2.7500.002.7500.001,375,000,000مصرف جیھان

0.5600.000.5600.00214,970,250مصرف بغداد

0.4500.000.9000.00168,348,234مصرف االستثمار

0.9000.002.6503.92144,120,950مصرف سومر التجاري

االوامر الخاصة

االوامر الخاصة

مصرف البالد االسالمي 
(BLAD)

ایقاف تداول الشركات التي 
لم تقدم البیانات المالیة 

للفصل الثاني لعام 2017 
بقرار من ھیئة االوراق 

المالیة

مصرف بغداد

مصرف سومر التجاري

بغداد للمشروبات الغازیة

383,875,000

274,200,000

187,053,593

5,453,071

50,000

المصرف المتحد

نشرة التداول في السوق النظامي رقم (189)

العراقیة النتاج البذور

فنادق كربالء

االسھم المتداولة  

نشرة التداول في السوق الثاني رقم (134)

مجموع السوق الثاني

قطاع الفنادق والسیاحة 

 قررت ھیئة االوراق المالیة بكتابھا المرقم (1761/10) في 2017/10/3 ایقاف التداول على اسھم الشركات التي لم تلتزم بتعلیمات االفصاح المالي وتقدم 
البیانات المالیة للفصل الثاني لعام 2017 اعتبارا من جلسة الخمیس 2017/10/5والشركات ھي :( دار السالم للتامین ، الوطنیة لالستثمارات السیاحیة  ، 

مصرف التنمیة الدولي ) واستمرار االیقاف على الشركات التالیة ( المصرف الدولي االسالمي ،العراقیة لنقل المنتجات النفطیة والبضائع، الخیر لالستثمار 
المالي ، العراقیة لصناعة وتجارة الكارتون ، الصناعات الخفیفة ، صناعات االصباغ الحدیثة ،البادیة للنقل العام ) والشركات التي ضمن المناطق الساخنة 
علیھا تقدیم افصاح من قبل رئیس مجلس االدارة عن الوضع االجمالي للشركة لیتم اعادتھا للتداول وھي (المواد االنشائیة الحدیثة ، الفلوجة النتاج المواد 

االنشائیة ، الموصل لمدن االلعاب واالستثمارات السیاحیة ، الخازر النتاج المواد االنشائیة)  .

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

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

نفذت شركة العراق للوساطة امر متقابل مقصود على اسھم شركة مصرف جیھان بعدد اسھم   (500) ملیون سھم بقیمة (1,375) ملیار دینار في زمن 
الجلسة االضافي (بعد الساعة 12 ظھرا) وفقا الجراءات تنفیذ الصفقات الكبیرة ، وفق االفصاح المنشور تفاصیلھ على الموقع االلكتروني .

لورود اجابة شركة مصرف البالد االسالمي على كتاب االستفسار المرسل من السوق عن االحداث الجوھریة التي ادت الى  انخفاض سعر سھم الشركة 
لجلستین متالیتین بما یقارب الحد االدنى المسموح بھ لجلستي متتالیتین 10/5 و2017/10/8 ، سیتم اطالق التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة 

االحد 2017/10/15. وقد اوضحت الشركة في اجابتھا  بوجود عرض بیع اسھم المدین السید (عبد الجالل سید بطي)استنادا الى قرار بداءة الكرادة ولم 
تكن طلبات شراء .

االكثر خسارةاالكثر ربحیة
بلغ الرقم القیاسي العام (591.54) نقطة مرتفعا بنسبة (%0.42)

قطاع الزراعة

مجموع قطاع الزراعة

مجموع السوق النظامي

مجموع قطاع الفنادق والسیاحة 

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

اسم الشركة

الخیاطة الحدیثة

قطاع التحویل المالي

مجموع قطاع التحویل المالي

بغداد العراق للنقل العام 54,587,664

االكثر نشاطاً حسب القیمة المتداولة

مجموع السوقین

نفذت شركة الحكمة للوساطة امر متقابل مقصود على اسھم شركة مصرف عبر العراق  بعدد اسھم   (2) ملیار سھم بقیمة (1,400) ملیار دینار في زمن 
الجلسة االضافي (بعد الساعة 12 ظھرا) وفقا الجراءات تنفیذ الصفقات الكبیرة ، وفق االفصاح المنشور تفاصیلھ على الموقع االلكتروني .

15,000

االكثر نشاطاً حسب االسھم المتداولة

مصرف جیھان

اسم الشركة

500,000,000

2,000,000,000

االسھم المتداولة  

393,999

مصرف عبر العراق



جلسة الخمیس 2017/10/12

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BIME1600,000216,000مصرف الشرق االوسط لالستثمار
BNOI1010,000,0004,700,000المصرف االھلي العراقي 

1110,600,0004,916,000

SMRI2500,000950,000المعمورة العقاریة
2500,000950,000

IMAP1500,000340,000المنصور للصناعات الدوائیة
IBSD5448,636,011128,613,696بغداد للمشروبات الغازیة 

IIDP1500,000530,000العراقیة لتصنیع وتسویق التمور 
INCP2500,000257,750الصناعات الكیمیاویة والبالستیكیة

5850,136,011129,741,446

HBAY101,510,00054,332,000فندق بابل 
101,510,00054,332,000
8162,746,011189,939,446

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BBOB23325,000,000182,000,000مصرف بغداد 
BMNS1112,676,0569,000,000مصرف المنصور

BIME112,000,0004,320,000مصرف الشرق االوسط
35349,676,056195,320,000
35349,676,056195,320,000

قطاع الخدمات

المجموع الكلي

سوق العراق لألوراق المالیة

نشرة  تداول االسھم المشتراة لغیر العراقیین في السوق النظامي

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

نشرة  تداول االسھم المباعة من غیر العراقیین في السوق النظامي

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

مجموع قطاع الخدمات
قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 
قطاع الفنادق والسیاحة 

مجموع قطاع الفنادق والسیاحة 
المجموع الكلي



المالحظاتسعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة

لم یتم التداول BNAI1.0001.000المصرف الوطني االسالمي 
لم یتم التداول BIIB0.5400.540المصرف العراقي االسالمي 

لم یتم التداول BKUI1.6001.660مصرف كوردستان
لم یتم التداول BELF0.2900.290مصرف ایالف االسالمي

لم یتم التداول BCOI0.4000.400المصرف التجاري

لم یتم التداول TZNI3.2503.250الخاتم لالتصاالت

لم یتم التداول NAHF0.3800.380االھلیة للتأمین
لم یتم التداول NAME0.4700.470االمین للتأمین

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

لم یتم التداول IRMC9.2009.200انتاج االلبسة الجاھزة
لم یتم التداول IBPM1.2501.290بغداد لمواد التغلیف
لم یتم التداول IMIB0.6000.600المعدنیة والدراجات

لم یتم التداول IHLI0.2700.270الھالل الصناعیھ

لم یتم التداول HTVM6.0006.000سد الموصل السیاحیة
لم یتم التداول HMAN12.95012.950فنادق المنصور

لم یتم التداول HSAD14.00014.000فندق السدیر
لم یتم التداول HPAL12.99013.000فندق فلسطین

لم یتم التداول HBAG8.2908.300فندق بغداد

لم یتم التداول AAHP1.2401.240االھلیة لالنتاج الزراعي

المالحظاتسعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة

لم یتم التداول BINI1.0001.000مصرف نور العراق االسالمي 
لم یتم التداول ــــــــــــــــــــBWORمصرف العالم االسالمي 

لم یتم التداول BZII1.0001.000مصرف زین العراق 
لم یتم التداول BAAI1.0001.000مصرف العربیة االسالمي 
لم یتم التداول BQAB1.0001.000مصرف القابض  االسالمي 

لم یتم التداول ــــــــــــــــــــBRTBمصرف االقلیم التجاري

لم یتم التداول NHAM0.4200.420الحمراء للتأمین 

لم یتم التداول VAMF1.4301.430االمین لالستثمار المالي 
لم یتم التداول VBAT0.7200.720الباتك لالستثمارات المالیة

لم یتم التداول VMES1.0001.000بین النھرین لالستثمارات المالیة

لم یتم التداول ــــــــــــــــــــMTMAالمنافع للتحویل المالي
لم یتم التداول ــــــــــــــــــــMTMOمؤتة للتحویل المالي

لم یتم التداول MTNI1.0001.000النبال العربیة للتحویل المالي  
لم یتم التداول ــــــــــــــــــــMTNOالنبالء للتحویل المالي
لم یتم التداول MTNN1.0001.000النور للتحویل المالي

لم یتم التداول MTAI3.0003.000الطیف للتحویل المالي
لم یتم التداول MTRA0.5000.500الرابطة المالیة للتحویل المالي

لم یتم التداول SAEI0.5000.500االمین لالستثمارات العقاریة 

لم یتم التداول IMCI60.00060.000الصنائع الكیمیاویة العصریة
قطاع الصناعة

قطاع التحویل المالي

قطاع الخدمات

 الشركات غیر المتداولة في السوق النظامي لجلسة الخمیس الموافق 2017/10/12
قطاع المصارف

قطاع االستثمار

قطاع االستثمار

قطاع الصناعة

 الشركات غیر المتداولة في السوق الثاني لجلسة الخمیس الموافق 2017/10/12

قطاع المصارف

قطاع الزراعة

قطاع التأمین

قطاع الفنادق والسیاحة 

قطاع التأمین

قطاع االتصاالت



الموصل لمدن االلعاب واالستثمارات 
(SMOF) السیاحیة

الفلوجة النتاج المواد االنشائیة 
(IFCM)

صناعة المواد االنشائیة الحدیثة 
(IMCM)

الوطنیة لصناعات االثاث المنزلي 
(IHFI)

(IMPI) صناعات االصباغ الحدیثة

(ITLI) الصناعات الخفیفة

(BDSI) مصرف دار السالم

(BDFD) مصرف دجلة والفرات

(BTRU) مصرف الثقة الدولي

(BEFI) مصرف االقتصاد

(SBAG)البادیة للنقل العام

(VKHF)الخیر لالستثمار المالي

(BNOR)مصرف الشمال

(BUOI)مصرف االتحاد العراقي

(BINT)  المصرف الدولي االسالمي

(IICM)صناعة وتجارة الكارتون

(IELI) الصناعات االلكترونیة

(IKLV)الكندي لللقاحات البیطریة

(SILT) العراقیة للنقل البري

(SIGT) نقل المنتجات النفطیة

(IKHC) الخازر للمواد االنشائیة

(NDSA)دار السالم للتأمین

(HNTI)االستثمارات السیاحیة

مصرف التنمیة الدولي  
(BIDB)لالستثمار

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة الخمیس 2017/10/5 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني لعام 2017 .سعر االغالق (0.970) 
دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة الخمیس 2017/10/5 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني لعام 2017 .سعر االغالق (6.440) 
دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة الخمیس 2017/10/5 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني لعام 2017 .سعر االغالق (0.800) 
دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة االحد 2017/8/6 لعدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2016 و لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل 
الثاني لعام 2017 وعلى الشركة تقدیم تقریر من رئیس مجلس االدارة حول الوضع االجمالي للشركة كونھا من المناطق الساخنة .سعر االغالق (1.270) 

دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة االحد 2017/8/6 لعدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2016 .سعر االغالق (0.450) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة االحد 2017/8/6 لعدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2016 .سعر االغالق (0.760) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة االحد 2017/8/6 لعدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2016 .سعر االغالق (0.710) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة االحد 2017/8/6 لعدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2016 .سعر االغالق (0.200) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة االحد 2017/8/6 لعدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2016 .سعر االغالق (0.290) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة االحد 2017/8/6 لعدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2016 و لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل 
الثاني لعام 2017 .سعر االغالق (0.550) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة االحد 2017/8/6 لعدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2016 و لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل 
الثاني لعام 2017 .سعر االغالق (0.270) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة االحد 2017/8/6 لعدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2016 و لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل 
الثاني لعام 2017 .سعر االغالق (1.000) دینار.

 الشركات المتوقفة عن التداول بقرار من ھیئة االوراق المالیة لجلسة الخمیس الموافق 2017/10/12

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة الثالثاء 2016/8/9 لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعام 2015 .  وضع المصرف تحت الوصایة والشركة 
لم  تقدیم االفصاح السنوي لعام 2016 .سعر االغالق (0.130) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتباراً من جلسة  2017/1/5 تم وضع المصرف تحت وصایة البنك المركزي العراقي والشركة لم  تقدیم االفصاح 
السنوي لعام 2016 . سعر االغالق (0.250)

اكملت الشركة اجراءات تسجیل وایداع اسھم االشركة في مركز االیداع كشركة مصرفیة برأسمال مقدره (100) ملیار دینار ، وسیتم اطالق التداول على 
اسھم المصرف بعد تقدیم بیانات مالیة خاصة بالمصرف اما سنویة او فصلیة حسب تعلیمات ھیئة االوراق المالیة .

ایقاف التداول من جلسة االحد 2017/3/5 النعقاد االجتماع الھیئة العامة للشركة لزیادة راس مال الشركة وفق المادة (56/رابعا) من قانون الشركات ، 
واستمرار االیقاف بقرار من ھیئة االوراق المالیة لحین اتمام متطلبات الھیئة الورادة في كتابھا المرقم 27/13 في 2017/5/9 وھي ( اتمام زیادة رأسمال 
المصرف والمصادقة علیھا من دائرة تسجیل الشركات ، تقدیم حسابات المصرف لعام 2016 مع تقریر مجلس االدارة واالیضاحات المرفقة على ان تكون 

وافیة وتغطي مالحظات مراقب الحسابات ولجنة الوصایة ، االفصاح كامال عن الدیون التي تترتب على المصرف عن قرارات الحجز المفروض علیھ من قبل 
الجھات الحكومیة وبیان قدرتھ على استرداد ھذه المبالغ من المضمونین واثرھا على حساباتھ ، تقدیم حسابات المصرف للفصل االول 2017 على ان تكون 

معدة بدقة والشركة لم  تقدیم االفصاح السنوي لعام 2016 .

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة الخمیس 2015/8/6 لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي2014 و2015 واالفصاح الفصلي للفصل االول 
والثاني والثالث لعام 2016 واالفصاح الفصلي للفصل االول 2017 ولعدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2016 و لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل 

الثاني لعام 2017 ، سعر االغالق (1.250) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة الخمیس 2017/7/6 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل االول لعام 2017 ولعدم تقدیم البیانات المالیة 
السنویة لعام 2016 و لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني لعام 2017. سعر االغالق (0.220) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة 2014/12/29  لعدم التزام الشركة بتقدیم االفصاح عن االحداث الجوھریة واستمرار االیقاف لعدم تقدیم 
االفصاح الفصلي لعام 2015 ولعدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2014 و2015 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث لعام 2016 ولعدم تقدیم 

البیانات المالیة السنویة لعام 2016 و لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني لعام 2017 وعلى الشركة تقدیم تقریر من رئیس مجلس االدارة حول 
الوضع االجمالي للشركة كونھا من المناطق الساخنة ، سعر االغالق (14.520) دینار .

 ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة االثنین 2015/7/6 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2015 ولعدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 
2014 و2015 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث لعام 2016 ولعدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2016  و لعدم تقدیم االفصاح 

الفصلي للفصل الثاني لعام 2017 وعلى الشركة تقدیم تقریر من رئیس مجلس االدارة حول الوضع االجمالي للشركة كونھا من المناطق الساخنة ، سعر 
االغالق (1.510) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة الخمیس 2017/7/6 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل االول لعام 2017 ولعدم تقدیم البیانات المالیة 
السنویة لعام 2016 و لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني لعام 2017 . سعر االغالق (0.590) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة االثنین 2015/7/6 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2015 واالفصاح السنوي لعامي 2014 و2015 
واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث لعام 2016 واالفصاح الفصلي للفصل االول 2017 ولعدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2016 و لعدم 

تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني لعام 2017 وعلى الشركة تقدیم تقریر من رئیس مجلس االدارة حول الوضع االجمالي للشركة كونھا من المناطق 
الساخنة، سعر االغالق (0.470) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة االثنین 2015/7/6 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2015 واالفصاح السنوي لعامي 2014 و2015 
واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث لعام 2016 واالفصاح الفصلي للفصل االول 2017 ولعدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2016 وعلى 

الشركة تقدیم تقریر من رئیس مجلس االدارة حول الوضع االجمالي للشركة كونھا من المناطق الساخنة، سعر االغالق بلغ (0.900) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة االربعاء 2016/7/13 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث لعام  2016 ،  
واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعام 2015واالفصاح الفصلي للفصل االول 2017 ولعدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2016 و لعدم 

تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني لعام 2017  . سعر االغالق (0.310) دینار.



الصنائع الكیمیاویة 
(IMCI)العصریة

مصرف االقلیم التجاري 
(BRTB)

(IMAP)المنصور الدوائیة

(NHAM) الحمراء للتأمین

(IMIB)المعدنیة والدراجات

(AISP)العراقیة النتاج البذور

(IITC)السجاد والمفروشات

(INCP)الكیمیاویة والبالستیكیة

(HNTI) االستثمارات السیاحیة

(BUND) المصرف المتحد

(HBAG)فندق بغداد

(BGUC)مصرف الخلیج التجاري

(IIEW)العراقیة االعمال الھندسیة

المصرف الدولي االسالمي 
(BINT)

(AISP)العراقیة النتاج البذور

(VAMF) االمین لالستثمار المالي

(SMRI)المعمورة العقاریة
صادقت دائرة تسجیل الشركات في 2017/10/8 على قرار الھیئة العامة المنعقد بتاریخ 2017/4/30 زیادة  رأسمال الشركة من 

(19,200) ملیار دینار الى (22,780) ملیار وفق المادة (55/اوال وثانیا) من قانون الشركات .  ، بمبلغ (2.880) ملیار وفق 
المادة (55/اوال) من قانون الشركات . و (700) ملیون وفق المادة (55/ثانیا) من قانون الشركات .

اخبار الشركات المساھمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالیة الخمیس الموافق 2017/10/12
اوال : اخبار الشركات .

دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة مقر االدارة العامة للمصرف /شعبة المساھمین الكائن في بغداد / ساحة الواثق الستالم ارباحھم 
النقدیة لسنة المالیة المنتھیة في 2014/12/31 بنسبة (2%) اعتبارا من تاریخ 2017/10/1 على ان یكون تسلیم االرباح 

للمساھم نفسھ حصرا  .

دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة  مقر الشركة الحالي شارع ابو نؤاس محلة (103) زقاق (10) مبنى (8)الستالم ارباحھم لسنة 
2016  مستصحبین معھم المستمسكات الثبوتیة .

دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة مقر  الشركة الستالم ارباحھم  لسنة 2016  اعتبارا من یوم الخمیس 2017/10/5

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم الثالثاء 2017/10/24 الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة ، لمناقشة الحسابات الختامیة 
لعام2016  واقرار مقسوم االرباح . سیتم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة الخمیس  2017/10/19 .

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم الجمعة  2017/10/20 الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة في ناحیة عین كاوة في محافظة 
اربیل ، لمناقشة الحسابات الختامیة لعام2016  واقرار مقسوم االرباح لسنة 2016،  سیتم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة الثالثاء  

. 2017/10/17

دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة  مقر الشركة الكائن في حي حطین / قرب محطة وقود الیرموك محلة (816) زقاق(2) دار (17) 
الستالم ارباح نقدیة بنسبة (40%) من راس المال  مستصحبین معھم المستمسكات الثبوتیة اعتبارا من یوم االثنین 2017/9/18.
دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة  مقر الشركة الستالم ارباح  لعام 2016 حصرا  بنسبة (50%) من راس المال   اعتبارا من  

2017/10/1 ولغایة 2017/11/30 خالل الدوام الرسمي ولكل ایام االسبوع ماعدا ایام العطل الرسمیة مستصحبین معھم (شھادة 
الجنسیة وبطاقة االحوال المدنیة وبطاقة السكن وبطاقة التموینیة وصورة حدیثة للمساھم تطابق المستمسكات االربعة ) و االمتناع عن 

تسلیم االرباح االبحضور المساھم شخصا   .
دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة مقر الشركة  الكائن في الزعفرانیة الستالم شھاداتھم وارباحھم  من عام 1982 ولغایة عام 

. 2003

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم االحد 2017/10/22 الساعة العاشرة صباحا في بنایة المصرف الكائن في اربیل شارع كوالن ، 
لمناقشة الحسابات الختامیة لعام2016  وتدویر االرباح للسنة القادمة 2017 وانتخاب مجلس ادارة جدید،  سیتم ایقاف التداول 

اعتبارا من جلسة الثالثاء  2017/10/17 .
سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم االثنین 2017/10/23 الساعة العاشرة صباحا في قاعة نادي ذوي المھن الطبیة / نقابة الصیادلة، 

لمناقشة الحسابات الختامیة لعام2016  مناقشة موضوع اقالة مجلس االدارة الحالي وانتخاب مجلس ادارة جدید . سیتم ایقاف التداول 
اعتبارا من جلسة االربعاء  2017/10/18 .

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم االربعاء 2017/10/25 الساعة العاشرة صباحا في قاعة اتحاد الصناعت العراقي ، لمناقشة 
الحسابات الختامیة لعام2016  ومعالجة العجز المتراكم . سیتم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة االحد  2017/10/22 .

ثالثآ : الشركات التي في التداول برأسمال الشركة المدرج (قبل الزیادة والرسملة).

صادقت دائرة تسجیل الشركات في 2017/10/5 على تعدیل عقد الشركة  بزیادة راسمال الشركة من (1) ملیار دینار الى (1.500) 
ملیار وفق المادة (55/اوال) من قانون الشركات تنفیذا لقرار الھیئة العامة المنعقدة بتاریخ 2017/1/17 .

تم بدا االكتتاب لشركة مصرف الدولي االسالمي لمدة (30) یوم على االسھم المطروحة البالغة (150) ملیار سھم  في مصرف 
الوطني االسالمي بفرعیھ الرئیسي ، وذلك تنفیذا لقرار الھیئة العامة المنعقدة بتاریخ 2017/5/8 زیادة  رأسمال الشركة من (100) 

ملیار دینار الى (250) ملیار وفق المادة (55/اوال) من قانون الشركات وذلك اعتباراً من 2017/9/20.

ثانیا : الشركات المساھمة المتوقفة عن التداول النعقاد ھیئاتھا العامة . 

صادقت دائرة تسجیل الشركات في 2017/10/3 على قرار الھیئة العامة المنعقد بتاریخ 2017/8/15 على زیادة رأس المال من 
(7,5) ملیار دینار الى (10,5) ملیار ،`برسملة (40%) من راسمال الشركة وتوزیع ارباح نقدیة على المساھمین وبنسبة (%40) 

من راس مال الشركة  .

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم الخمیس 2017/10/12 الساعة العاشرة صباحا في محافظة اربیل / فندق دیفان ، لمناقشة 
الحسابات الختامیة لعام2016  ومناقشة مقسوم االرباح لعام 2016 والموافقة على توزیع االرباح نقدا بنسة1,960%من راس 

المال وانتخاب عضو اصلي و (5) اعضاء احتیاط . تم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة االثنین  2017/10/9 . سعر االغالق 
(0.340) دینار .

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم االحد 2017/10/15 الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة  ، لمناقشة الحسابات الختامیة 
لعام2016  ومعالجة جزء من الخسارة مناقشة عرض كامل موقع مصنع االحتكاكیة (البالغ مساحتھ 18دونم) للبیع سواء بیعھ دفعة 

واحدة او على دفعات ،  تم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة الثالثاء  2017/10/10


	نشرة التداول 
	اجانب
	الغير المتداولة 
	نشرة الشركات المتوقفة
	اخبار الشركات 

