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اسم الشركة 
رمز 

الشركة
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الحالي
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القيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

BBOB0.8000.8000.8000.8000.7800.8000.7901.2738148,665,687118,932,550مصرف بغداد 

BCOI0.6700.6700.6600.6600.6500.6600.6600.0076,226,0004,110,420المصرف التجاري

BELF0.4400.4600.4400.4500.4600.4600.470-2.1334,315,3841,925,077مصرف ايالف االسالمي 

BGUC0.1800.1800.1800.1800.1800.1800.1800.00520,000,0003,600,000مصرف الخليج 

BIIB0.4400.4600.4400.4500.4300.4600.4404.552022,394,53210,057,039المصرف العراقي االسالمي 

BMNS0.5800.5800.5600.5700.5700.5700.5700.002963,615,77036,303,910مصرف المنصور

BSUC0.3800.3800.3800.3800.3800.3800.3800.006261,499,62199,369,856مصرف سومر التجاري 

BUND0.1400.1500.1400.1400.1400.1500.1500.0078,500,0001,195,000المصرف المتحد

115535,216,994275,493,852

TASC8.9008.9408.8608.9108.7208.8908.950-0.67244,265,20037,983,160آسياسيل لالتصاالت 

244,265,20037,983,160

SBPT30.50030.95030.50030.57030.50030.95030.4501.645310,0009,477,500بغداد العراق للنقل العام

SMOF16.70016.70016.70016.70016.70016.70016.7000.00125,000417,500الموصل لمدن االلعاب

SMRI2.4402.5802.4402.5502.3502.5502.3508.51287,533,67919,200,298المعمورة العقارية

SNUC0.4200.4200.4200.4200.4100.4200.4102.4411,000,000420,000النخبة للمقاوالت العامة 

358,868,67929,515,298

IBSD4.9505.0004.8004.9004.6104.9004.7503.164510,495,41951,383,780بغداد للمشروبات الغازية 

IICM0.9100.9500.9100.9300.8900.9400.8905.622425,641,61223,882,115صناعة وتجارة الكارتون 

IIDP1.1601.1601.1401.1501.1601.1501.160-0.8641,245,5101,430,881تصنيع وتسويق التمور

IITC16.00016.25016.00016.10016.00016.25016.0001.566136,4102,195,782السجاد والمفروشات

IKLV1.4401.4401.4301.4301.4301.4401.4300.7083,600,0005,163,000الكندي النتاج اللقاحات 

IMIB2.3602.5302.3602.3802.3602.5302.3607.2010519,1071,235,853المعدنية والدراجات

IMOS5.5005.5005.3505.4405.3505.3505.360-0.19334,907,83526,718,867الخياطة الحديثة 

INCP2.5002.5002.5002.5002.5502.5002.540-1.5741,300,0003,250,000الكيمياوية والبالستيكية 

IRMC11.69011.99011.69011.71011.75011.99011.7502.046427,0005,000,030انتاج االلبسة الجاهزة

14048,272,893120,260,309

HBAG8.4008.4008.4008.4008.4308.4008.4000.0029,438,37479,282,342فندق بغداد 

مجموع قطاع الخدمات

قطاع الصناعة

مجموع قطاع الصناعة

سوق العراق لالوراق المالية

329

549,715,074

607,110,018

599.34

1.15

(174)نشرة التداول في السوق النظامي رقم 

قطاع المصارف

قطاع الخدمات

مجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

مجموع قطاع االتصاالت

قطاع الفنادق والسياحة
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اسم الشركة 
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالي

المعدل 

السابق

سعر 

االغالق

اغالق 

سابق

التغير 

(%)
القيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

HBAY84.00084.00084.00084.00084.00084.00084.0000.00230,0002,520,000فندق بابل

HISH9.0009.2009.0009.1709.0709.2009.0701.43317,778163,002فنادق عشتار

HPAL8.0108.1208.0108.0808.1208.1208.190-0.855390,1003,152,612فندق فلسطين

129,876,25285,117,956

AIPM4.6004.6004.6004.6004.6004.6004.6000.001100,000460,000انتاج وتسويق اللحوم

AIRP18.45018.45018.45018.45018.16018.45018.1601.60110,000184,500المنتجات الزراعية

2110,000644,500

328606,610,018549,015,074

اسم الشركة 
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالي

المعدل 

السابق

سعر 

االغالق
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(%)
القيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

SAEI1.4001.4001.4001.4001.4001.4001.4000.001500,000700,000االمين لالستثمارات العقارية 

1500,000700,000

1500,000700,000

329607,110,018549,715,074

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

2.134,315,384-2.5508.510.460المعمورة العقارية

1.571,300,000-2.5307.202.500المعدنية والدراجات

0.861,245,510-0.9405.621.150صناعة وتجارة الكارتون 

0.85390,100-0.4604.558.120المصرف العراقي االسالمي 

0.674,265,200-4.9003.168.890بغداد للمشروبات الغازية 

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

0.3800.000.8001.27118,932,550مصرف سومر التجاري 

0.8001.270.3800.0099,369,856مصرف بغداد 

0.5700.008.4000.0079,282,342مصرف المنصور

0.9405.624.9003.1651,383,780صناعة وتجارة الكارتون 

0.6737,983,160-0.4604.558.890المصرف العراقي االسالمي 

مصرف االنصاري 

االسالمي لالستثمار 

(BANS)والتمويل 

إيقاف التداول على أسهم 

الشركات بقرار هيئة 

االوراق المالية

تصنيع وتسويق التمور

(1.15)نقطة مرتفعا بنسبة  (599.34)بلغ الرقم القياسي العام 

االكثر خسارة االكثر ربح

148,665,687

مصرف ايالف االسالمي 

االسهم المتداولة  

7,533,679

اسم الشركة

آسياسيل لالتصاالت 

22,394,532

10,495,419

519,107

فندق فلسطين

االسهم المتداولة  

مجموع السوقين

ينظم سوق العراق لالوراق المالية التعامل باسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز االيداع العراقي ، من خالل شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة االوراق 

المالية

 2004 لسنة 74المسؤولية القانونية إستنادأ إلى قانون رقم 

63,615,770

بغداد للمشروبات الغازية 

االكثر نشاطا حسب القيمة المتداولة 

اسم الشركة

25,641,612

مجموع السوق الثاني

مجموع السوق النظامي

مجموع قطاع الزراعة

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

قطاع الزراعة

(170)نشرة التداول في السوق الثاني رقم 

قطاع الفنادق والسياحة

(174)نشرة التداول في السوق النظامي رقم 

 إيقاف التداول على أسهم الشركات التي لم تلتزم بتعليمات االفصاح المالي 2021/9/14 في 1707/10 - 1706/10 - 1705/10إستناداً إلى كتب هيئة االوراق المالية المرقمة 

مصرف بابل ، مصرف الراجح ):  ، الشركات 2021/9/19 ، تم إيقاف التداول على أسهم الشركات إعتباراً من جلسة االحد الموافق 2020وعدم تقديم البيانات السنوية لعام 

الحديثة لالنتاج الحيواني ، مصرف دار السالم ، مصرف الشمال ، مصرف االقتصاد ، : )وإستمرار االيقاف على الشركات  (االسالمي ، العراقية لنقل المنتوجات النفطية والبضائع

مصرف االتحاد العراقي ، الصناعات االلكترونية ، الصناعات الخفيفة ، صناعات االصباغ الحديثة ، صناعة المواد االنشائية الحديثة ، البادية للنقل العام ، العراقية للنقل البري ، 

.(فندق آشور ، الخير لالستثمار المالي ، الباتك لالستثمار المالي

 ، بعد انتهاء اجراءات ادراج الشركة براسمالها 2021/10/12تم بدء االيداع على اسهم شركة مصرف االنصاري االسالمي لالستثمار والتمويل  اعتباراَ من يوم الثالثاء 

يوما من  (21)من االسهم او مرور  (%5) بعد تفعيل نسبة 2021/10/26وسيتم اطالق التداول على اسهم الشركة اعتباراَ من يوم الثالثاء . مليار دينار (250)البالغ 

 .2021/10/5تأريخ 

261,499,621

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات

االكثر نشاطا حسب االسهم المتداولة 

مصرف سومر التجاري 

آسياسيل لالتصاالت 

مصرف بغداد 

22,394,532

فندق بغداد 

الكيمياوية والبالستيكية 

25,641,612



2021/10/12جلسة الثالثاء 

القيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BMNS411,550,0006,633,500مصرف المنصور

411,550,0006,633,500

SBPT1210,0006,405,000بغداد العراق للنقل العام

1210,0006,405,000

IITC118,021288,336العراقية للسجاد والمفروشات

118,021288,336

HBAY230,0002,520,000فندق بابل 

230,0002,520,000

811,808,02115,846,836

القيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

IBSD32,500,00012,250,000بغداد للمشروبات الغازية 

IIDP2645,510735,881العراقية لتصنيع وتسويق التمور 

53,145,51012,985,881

HPAL3289,5002,337,740فندق فلسطين

3289,5002,337,740

83,435,01015,323,621 المجموع الكلي

مجموع قطاع الخدمات

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع الفنادق والسياحة 

مجموع قطاع الفنادق والسياحة 

المجموع الكلي

نشرة  تداول االسهم المباعة من غير العراقيين في السوق النظامي

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع الفنادق والسياحة 

مجموع قطاع الفنادق والسياحة 

قطاع الخدمات

سوق العراق لألوراق المالية

نشرة  تداول االسهم المشتراة لغير العراقيين في السوق النظامي

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف



سعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة 

BCIH2.2902.290مصرف جيهان
BKUI1.4001.400مصرف كوردستان 

BNAI1.0001.000المصرف الوطني االسالمي
BIME0.2000.210مصرف الشرق االوسط

BNOI1.4001.400المصرف االهلي
BTRI0.9000.900مصرف عبر العراق

BASH0.4900.490مصرف آشور

NAME0.5400.540االمين للتأمين

SKTA3.4303.400مدينة العاب الكرخ

IBPM2.0002.000بغداد لمواد التغليف

HTVM4.6004.600سد الموصل السياحية
HMAN10.74010.600فنادق المنصور

HNTI9.1409.150االستثمارات السياحية

AAHP0.9800.980االهلية لالنتاج الزراعي 

AMEF10.00010.000اسماك الشرق االوسط 

سعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة

BERI0.1100.110مصرف اربيل
BTRU0.3500.350مصرف الثقة الدولي

BZII0.3400.340مصرف زين العراق االسالمي
BQAB0.2400.240مصرف القابض االسالمي

BAME1.0001.000مصرف أمين العراق االسالمي 
BINI1.0001.000مصرف نور العراق االسالمي

BQUR1.0001.000مصرف القرطاس االسالمي
BAAI1.0001.000مصرف العربية االسالمي

BRTB1.0001.000مصرف االقليم التجاري
BJAB1.0001.000مصرف الجنوب االسالمي 

BMUI1.0001.000مصرف المستشار االسالمي 
BIDB0.8100.810مصرف التنمية الدولي 

BTIB0.8500.850مصرف الطيف االسالمي

TZNI2.4002.400الخاتم لالتصاالت

NHAM0.4000.400الحمراء للتأمين
NAHF0.5500.550االهلية للتأمين

VWIF0.5400.540الوئام لالستثمار المالي
VMES0.9000.900بين النهرين لالستثمارات المالية

VZAF0.2700.270الزوراء لالستثمار المالي 
VAMF0.5300.530االمين لالستثمار المالي 

ــــــــــــــــــــSIBDابداع الشرق االوسط 

IHFI1.4501.450الوطنية لصناعات االثاث المنزلي
IKHC1.4001.450طريق الخازر للمواد االنشائية 
IMCI69.50069.500الصنائع الكيمياوية العصرية 

ــــــــــــــــــــAREBشركة الريباس للدواجن واالعالف

2021/10/12الشركات غير المتداولة في السوق النظامي لجلسة الثالثاء الموافق 

قطاع المصارف

2021/10/12 الشركات غير المتداولة في السوق الثاني لجلسة الثالثاء الموافق 

قطاع الصناعة

قطاع التأمين

قطاع الفنادق والسياحة

قطاع الزراعة

قطاع الخدمات

قطاع المصارف

قطاع الزراعة

قطاع الصناعة

قطاع االستثمار

قطاع التأمين

قطاع الخدمات

قطاع االتصاالت



سبب االيقاف والمالحظاتتاريخ االيقافاسم الشركة

الفلوجة النتاج المواد االنشائية 

(IFCM)
.دينار (1.510) ، سعر االغالق 2019 ، 2018 ، 2017عدم تقديم االفصاح السنوي لعام 2015/07/06

صناعة المواد االنشائية الحديثة 

(IMCM)
2015/07/06

 ، واالفصاح 2020 ، 2019 ، 2018 ، 2017 ، 2016 ، 2015 ، 2014عدم تقديم االفصاح السنوي لالعوام 

 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث  2019 ، 2018 ، 2017 ، 2016 ، 2015الفصلي لالعوام 

.دينار (0.470)سعر االغالق  . 2021 ، وبيانات الفصل االول لعام 2020

2015/08/06(IMPI)صناعات االصباغ الحديثة 

 ، واالفصاح الفصلي 2020  ، 2019 ، 2018 ، 2017 ، 2016 ، 2015عدم تقديم االفصاح السنوي لالعوام 

 (1.250)سعر االغالق  . 2021 ، وبيانات الفصل االول لعام 2020 ، 2019 ، 2018 ، 2017 ، 2016لالعوام 

.دينار

2016/07/13(ITLI)الصناعات الخفيفة 
 ، 2019 ، 2018 ، 2017 ، 2016 واالفصاح الفصلي لالعوام 2019 ، 2018عدم تقديم االفصاح السنوي لعامي 

.دينار (0.310)سعر االغالق  . 2021 ، وبيانات الفصل االول لعام 2020 ، واالفصاح الفصلي لعام 2020

2017/07/06(SBAG)البادية للنقل العام 
 ، 2020 ، 2019 ، 2018 واالفصاح الفصلي لعام 2019 ، 2018 ، 2017عدم تقديم االفصاح السنوي لالعوام 

.دينار (0.590)سعر االغالق  . 2021وبيانات الفصل االول لعام 

.دينار (0.290)سعر االغالق . 2020 ، 2019عدم تقديم االفصاح السنوي لعام 2017/08/06(BUOI)مصرف االتحاد العراقي 

2017/08/06(IELI)الصناعات االلكترونية 

 2020 ، 2019 ، 2018 واالفصاح الفصلي لعام 2019 ، 2018 ، 2017عدم تقديم االفصاح السنوي لالعوام 

سعر االغالق  . 2021 ، وبيانات الفصل االول لعام 2020،واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث 

.دينار (0.450)

 .2020 ، 2019 ، 2018عدم تقديم االفصاح السنوي لعام 2017/03/05(BEFI)مصرف االقتصاد 

2016/08/09(BDSI)مصرف دار السالم 

 ، 2016 المصرف تحت وصاية البنك المركزي العراقي واستمرار االيقاف لعدم تقديم االفصاح السنوي لالعوام 

 ، 2019 واالفصاح الفصلي لعام 2018 ، واالفصاح الفصلي للفصل الثالث لعام 2020 ، 2019 ، 2018 ، 2017

.دينار (0.130)سعر االغالق  . 2021 ، وبيانات الفصل االول لعام 2020

.دينار  (0.250)سعر االغالق . المصرف تحت وصاية البنك المركزي العراقي 2017/01/05(BDFD)مصرف دجلة والفرات 

2019/07/08(HASH)فندق اشور
 ، وبيانات الفصل االول 2020 ، 2019 ، واالفصاح الفصلي لعام 2020 ، 2019عدم تقديم االفصاح السنوي لعام 

.دينار (6.400)سعر االغالق  . 2021لعام 

الباتك لالستثمارات 

(VBAT)المالية
2019/08/20

 ، وبيانات الفصل 2020 ، واالفصاح الفصلي لعام 2020 ، 2019 ، 2018عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 

.دينار (0.450)سعر االغالق  . 2021االول لعام 

2019/08/20(AMAP)الحديثة لالنتاج الحيواني
 ، 2020 ، واالفصاح الفصلي للفصل الثالث لعام 2020 ، 2019 ، 2018عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعامي 

.دينار (0.210)سعر االغالق  .2021وبيانات الفصل االول لعام 

.دينار (0.820)سعر االغالق  . 2019 ، 2018عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعامي 2019/08/20(IIEW)العراقية لالعمال الهندسية 

.دينار (0.480)سعر االغالق  . 2019 ، 2018عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2019/08/20(IHLI)الهالل الصناعية 

.دينار (0.090)سعر االغالق  . 2020 والبيانات السنوية لعام 2019عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2020/11/03(BNOR)مصرف الشمال

2020/11/03(SILT)العراقية للنقل البري
 ، وبيانات الفصل االول لعام 2020 ، واالفصاح الفصلي لعام 2020 ، 2019عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 

.دينار (1.550)سعر االغالق  . 2021

.دينار (10.700)سعر االغالق  . 2019عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2020/11/03(HSAD)فندق السدير

.دينار (11.650)سعر االغالق  . 2020عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2021/07/05(AISP)العراقية النتاج البذور

2021/08/29(VKHF)الخير لالستثمار المالي 
سعر االغالق  . 2021 والبيانات الفصلية للفصل االول لسنة 2020عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 

.دينار (0.100)

.دينار (0.100)سعر االغالق  . 2020عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 9/19/2021(BBAY)مصرف بابل 

.دينار (1.000)سعر االغالق  . 2020عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 9/19/2021(BRAJ)مصرف الراجح 

.دينار (1.140)سعر االغالق  . 2020عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 9/19/2021(SIGT)نقل المنتجات النفطية 

 الشركات الموقوفة عن التداول بقرار من هيئة االوراق المالية 



(SMRI)المعمورة العقارية 
 (7) ، إنتخاب 2021/9/30 بعد قرار الهيئة العامة للشركة المنعقدة في 2021/10/12تم إطالق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثالثاء 

.أعضاء أصليين ومثلهم إحتياط لمجلس االدارة 

(IIDP)تصنيع وتسويق التمور 
 الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة ، لمناقشة إقالة أعضاء مجلس االدارة ، 2021/10/20سيعقد إجتماع الهيئة العامة للشركة يوم االربعاء الموافق 

 .2021/10/17سيتم إيقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة االحد . أعضاء أصليين ومثلهم إحتياط لمجلس االدارة  (5)إنتخاب 

(SILT)العراقية للنقل البري

 الساعة العاشرة صباحاً في فندق المنصور ، لمناقشة الحسابات الختامية لعام 2021/12/1سيعقد إجتماع الهيئة العامة للشركة يوم االربعاء الموافق 

الشركة . أعضاء أصليين ومثلهم إحتياط لمجلس االدارة  (5) ، مناقشة ومعالجة العجز المتراكم ، إنتخاب 2019, 2018 , 2017 , 2016 ، 2015

. لعدم االلتزام بتعليمات االفصاح المالي2020/11/3موقوفة عن التداول بقرار من هيئة االوراق المالية منذ تاريخ 

(BMFI)مصرف الموصل 
 الساعة العاشرة صباحاً في مقر االدارة العامة ، لمناقشة الحسابات الختامية لعام 2021/10/9سيعقد إجتماع الهيئة العامة للشركة يوم السبت الموافق 

 .2021/10/5تم إيقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثالثاء  . 2020

(HKAR)فنادق كربالء 

الفرع الرئيسي، /  الساعة العاشرة صباحاً في قاعة مصرف العطاء االسالمي 2021/10/6سيعقد إجتماع الهيئة العامة للشركة يوم االربعاء الموافق 

تم إيقاف التداول على أسهم . دينار  (3,906,153) البالغة 2019 ، الموافقة على اطفاء الخسائر المتحققة في سنة 2020لمناقشة الحسابات الختامية لعام 

. عطلة رسمية2021/10/3 لكون يوم االحد 2021/10/4الشركة إعتباراً من جلسة االثنين 

(NDSA)دار السالم للتأمين 
 ، 2020 الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة ، لمناقشة الحسابات الختامية لعام 2021/10/7سيعقد إجتماع الهيئة العامة للشركة يوم الخميس الموافق 

 .2021/10/4تم إيقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة االثنين . مناقشة توزيع مقسوم االرباح 

(BWOR)مصرف العالم االسالمي 
 ، 2020 الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة ، لمناقشة الحسابات الختامية لعام 2021/10/7سيعقد إجتماع الهيئة العامة للشركة يوم الخميس الموافق 

 .2021/10/4تم إيقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة االثنين . مناقشة توزيع مقسوم االرباح 

(BIBI)مصرف االستثمار 

خلف محطة وقود / حي زانكو /  الساعة العاشرة صباحاً في فرع الشركة في أربيل 2021/10/7سيعقد إجتماع الهيئة العامة للشركة يوم الخميس الموافق 

تم إيقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة االثنين .  ، مناقشة توزيع مقسوم االرباح 2020اكار ، لمناقشة الحسابات الختامية لعام 

2021/10/4. 

(NGIR)الخليج للتأمين 
شارع كوالن ، لمناقشة - أربيل -  الساعة العاشرة صباحاً في قاعة فندق ديفان 2021/10/7سيعقد إجتماع الهيئة العامة للشركة يوم الخميس الموافق 

 .2021/10/4تم إيقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة االثنين  . 2020الحسابات الختامية لعام 

(BAIB)مصرف آسيا العراق االسالمي 

 ،  2020 الساعة الثانية بعد الظهر في مقر الشركة ، لمناقشة الحسابات الختامية لعام 2021/9/19سيعقد إجتماع الهيئة العامة للشركة يوم االحد الموافق 

 (7)، إنتخابات تكميلية لـ (رابعاً/56)مليار دينار وفق احكام المادة  (250)مليار إلى  (200)مناقشة مقسوم االرباح ، مناقشة زيادة رأس مال الشركة من 

 .2021/9/14تم إيقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثالثاء . أعضاء إحتياط 

(BINT)المصرف الدولي االسالمي 

 الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة ، لمناقشة إقرار إندماج مصرف العاصمة 2021/9/25سيعقد إجتماع الهيئة العامة للشركة يوم السبت الموافق 

االولى االسالمي بالمصرف الدولي على أن يحتفظ المصرف الدولي االسالمي بإسمه ونشاطه بعد االندماج ، مناقشة تعديل المادة الرابعة ليصبح رأسمال 

 .2021/9/21تم إيقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثالثاء . مليار دينار  (260,846)الشركة 

(BLAD)مصرف العطاء االسالمي 

الفرع /  لعد إكنمال النصاب القانوني ، الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة 2021/10/12تأجل إجتماع الهيئة العامة للشركة إلى يوم الثالثاء الموافق 

تم إيقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الخميس  . 2020 ، مناقشة ومعالجة العجز لعام 2020الرئيسي ، مناقشة الحسابات الختامية لعام 

2021/9/30. 

(IMAP)المنصور الدوائية 

نقابة الصيادلة ، لمناقشة / الساعة العاشرة صباحاً في قاعة ذوي المهن الطبية2021/10/16سيعقد إجتماع الهيئة العامة للشركة يوم السبت الموافق 

من قانون الشركات  (150)وفقاً الحكام المادة  (الموافقة على عقد التأسيس المعد من قبل الشركتين)موضوع االندماج مع شركة السرار لالستثمار الصناعي 

 .2021/10/12تم إيقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثالثاء . 

(BROI)مصرف االئتمان 

 الساعة العاشرة صباحاً في فندق روتانا في اربيل ، لمناقشة الحسابات الختامية لعام 2021/10/16سيعقد إجتماع الهيئة العامة للشركة يوم السبت الموافق 

تم إيقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من . إحتياط  (9) ، مناقشة مقسوم االرباح ،  إنتخابات تكميلية العضاء مجلس االدارة لعضو أصلي و 2019

 .2021/10/12جلسة الثالثاء 

(NHAM)الحمراء للتأمين 
من  (اوالً/55)مليار دينار وفق المادة  (25)مليار دينار الى  (7) زيادة رأسمال الشركة من 2020/11/29قررت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد في 

.قانون الشركات

(SKTA)مدينة العاب الكرخ 

ستون يوماً الكمال إجراءات إدراج االسهم المتحققة من  (60) إضافة مدة 2021/8/25 في 33/13إستناداً إلى قرار هيئة االوراق المالية بكتابها المرقم 

مليون سهم ، تنفيذاً لقرار  (500) على االسهم المطروحة البالغة 2021/4/29الزيادة ، علماً ان االكتتاب على أسهم الشركة ُغلق إعتباراً من يوم الخميس 

.من قانون الشركات  (اوالً/55)مليار سهم وفقا للمادة   (1,500)مليار سهم الى  (1) زيادة رأسمال الشركة من 2021/1/30الهيئة العامة المنعقدة في 

 .2021/9/15في مقر الشركة إعتباراً من يوم االربعاء  (%140)تعلن الشركة عن البدء بتوزيع االرباح السنوية بنسبة (SBPT)بغداد العراق للنقل العام 

 .2021/8/16في مقر الشركة إعتباراً من يوم االثنين  (%6)تعلن الشركة عن البدء بتوزيع االرباح السنوية بنسبة (BMNS)مصرف المنصور 

.  في مقر الشركة مع جلب المستمسكات الثبوتية او بموجب وكالة مصدقة 2020تعلن الشركة عن توزيع االرباح السنوية لعام (IBSD)بغداد للمشروبات الغازية 

(AIPM)انتاج وتسويق اللحوم 
 مع جلب المستمسكات الثبوتية او 2021/6/15في مقر الشركة إعتباراً من يوم الثالثاء  (%5)تعلن الشركة عن البدء بتوزيع االرباح السنوية بنسبة 

.بموجب وكالة مصدقة ، وكذلك المساهمين ممن لم يستلمو ارباح السنوات السابقة مراجعة مقر الشركة

(IMCM)صناعة المواد االنشائية الحديثة 
سهما لالكتتاب وبقيمة اسمية قدرها  (3.222.369.313)قانون الشركات وذلك بطرح  (اوال/55)تعلن الشركة عن زيادة راسمال الشركة بموجب المادةة 

.  في مقر الشركة مع جلب المستمسكات الثبوتية او بموجب وكالة مصدقة 2021/8/11دينار اعتبارا من يوم االربعاء الموافق  (1.000)

2021/10/12أخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية الثالثاء الموافق 

.توزيع االرباح : خامساً 

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

.االكتتاب : رابعاً 

.أخبار الشركات : أوالً 

. الشركات المساهمة الموقوفة عن التداول النعقاد هيئاتها العامة : ثانياً 


