
جلسة االثنین الموافق 2020/1/13

31الشركات المتداولة القیمة المتداولة 

6الشركات المرتفعةاالسھم المتداولة 
13الشركات المنخفضةالصفقات

2شركات الھیئة العامةالمؤشر60
27المتوقفة بقرار من الھیئةنسبة التغیر %

42الشركات غیر المتداولة 102الشركات المدرجة 

رمز اسم الشركة 
المعدل ادنى سعراعلى سعرافتتاحالشركة

الحالي
المعدل 
السابق

سعر 
االغالق

اغالق 
سابق

التغیر 
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقات(%)

BASH0.2400.2400.2400.2400.2400.2400.2400.0015,000,0001,200,000مصرف اشور

BBOB0.2900.2900.2900.2900.2900.2900.300-3.3338350,200,000101,558,000مصرف بغداد 

BCOI0.4600.4700.4600.4600.4700.4700.4700.0052,427,7611,119,270المصرف التجاري

BGUC0.1500.1500.1400.1500.1500.1500.1500.001122,000,0003,295,000مصرف الخلیج

BIME0.1000.1100.1000.1000.1100.1100.1100.00832,105,0003,271,500مصرف الشرق االوسط 

BMFI0.1600.1600.1600.1600.1600.1600.1600.00315,000,0002,400,000مصرف الموصل

BMNS0.6700.6700.6700.6700.6700.6700.6700.0046,000,0004,020,000مصرف المنصور

BUND0.0800.0900.0800.0800.0800.0900.0900.0053223,804,02117,916,362المصرف المتحد

123656,536,782134,780,132

TASC8.7408.8008.6508.7408.7008.7508.7000.5713964,9438,435,271اسیا سیل لالتصاالت

13964,9438,435,271

NAME0.5400.5500.5400.5400.5400.5500.5401.85926,000,00014,100,000االمین للتأمین

926,000,00014,100,000

SBPT18.30018.30018.30018.30018.47018.30018.400-0.54150,000915,000بغداد العراق للنقل العام 

SILT1.4201.4201.3701.4001.5001.3701.480-7.43104,666,4576,527,961العراقیة للنقل البري

SKTA4.5004.5004.4004.4504.5204.4004.450-1.1271,490,0006,623,400مدینة العاب الكرخ 

SMRI1.6801.6801.6801.6801.6901.6801.6800.00104,700,8037,897,349المعمورة العقاریة

2810,907,26021,963,710

IBSD3.1803.1903.1803.1803.1903.1903.1800.312520,867,85066,381,363بغداد للمشروبات الغازیة

IIDP1.2501.2501.2001.2001.2801.2101.240-2.422115,419,95718,562,648تصنیع وتسویق التمور

IITC8.7508.7508.7508.7508.7508.7508.7500.005300,0002,625,000السجاد والمفروشات

IKLV1.8201.8201.8001.8101.9201.8001.850-2.70167,115,00012,876,400الكندي النتاج اللقاحات

IMAP1.3501.3501.2201.2701.5501.2201.350-9.635045,440,00057,539,800المنصور الدوائیة

IMIB3.0003.0003.0003.0003.4203.0003.160-5.062200,000600,000المعدنیة والدراجات

IMOS6.5007.0006.5006.5106.5007.0006.5007.6981,114,8447,261,486الخیاطة الحدیثة

INCP2.8002.8002.5702.6202.9602.5702.850-9.8210399,944,457261,719,954الكیمیاویة والبالستیكیة

IRMC8.6508.6508.5508.6209.3608.5509.500-10.007206,8331,782,022انتاج االلبسة الجاھزة

237190,608,941429,348,674

قطاع الصناعة

Web site : www.isx-iq.net     E-mail : info-isx@isx-iq.net   07834000034 - 07711211522 - 07270094594  : ص . ب :3607 العلویة  الھاتف 

سوق العراق لالوراق المالیة

قطاع المصارف

453

866,891,578

1,097,870,742

493.09

-0.55

نشرة التداول في السوق النظامي رقم (7)

قطاع التامین

مجموع قطاع التامین

مجموع قطاع الصناعة

مجموع قطاع المصارف
قطاع االتصاالت

مجموع قطاع الخدمات

قطاع الخدمات

مجموع قطاع االتصاالت



رمز اسم الشركة 
المعدل ادنى سعراعلى سعرافتتاحالشركة

الحالي
المعدل 
السابق

سعر 
االغالق

اغالق 
سابق

التغیر 
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقات(%)

HBAG8.5108.5208.5108.5108.5008.5208.5000.248735,0006,255,350فندق بغداد

HBAY67.50067.50067.50067.50069.00067.50069.000-2.17110,000675,000فندق بابل

HNTI9.0509.3009.0509.2509.1809.3009.2001.09122,197,81620,323,442الوطنیة لالستثمارات السیاح

HPAL9.5009.5009.5009.5009.5009.5009.5000.003150,0001,425,000فندق فلسطین

243,092,81628,678,792

AIPM4.5004.5004.4004.4904.5404.4004.530-2.8761,000,0004,490,000انتاج وتسویق اللحوم

61,000,0004,490,000

440889,110,742641,796,578

رمز اسم الشركة 
المعدل ادنى سعراعلى سعرافتتاحالشركة

الحالي
المعدل 
السابق

سعر 
االغالق

اغالق 
سابق

التغیر 
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقات(%)

BAIB1.1001.1001.1001.1001.1001.1001.1000.005200,000,000220,000,000مصرف اسیا العراق
BROI0.4000.4000.4000.4000.4100.4000.410-2.4468,000,0003,200,000مصرف االئتمان 

11208,000,000223,200,000

TZNI2.4902.5002.4902.4902.5002.5002.5000.002760,0001,895,000الخاتم لالتصاالت
2760,0001,895,000

13208,760,000225,095,000
4531,097,870,742866,891,578

االسھم المتداولة التغیر (%)اغالقالتغیر(%)اغالقاسم الشركة
10.00206,833-7.0007.698.550الخیاطة الحدیثة
9.8299,944,457-0.5501.852.570االمین للتأمین

9.6345,440,000-9.3001.091.220الوطنیة لالستثمارات السیاح
7.434,666,457-8.7500.571.370اسیا سیل لالتصاالت

5.06200,000-3.1900.313.000بغداد للمشروبات الغازیة

القیمة المتداولة التغیر (%)اغالقالتغیر(%)اغالقاسم الشركة
9.82261,719,954-3.332.570-0.290مصرف بغداد 

0.0900.001.1000.00220,000,000المصرف المتحد
3.33101,558,000-1.1000.000.290مصرف اسیا العراق

9.823.1900.3166,381,363-2.570الكیمیاویة والبالستیكیة
9.6357,539,800-9.631.220-1.220المنصور الدوائیة

مصرف اسیا 
(BAIB)العراق

المنصور 
(IMAP)الدوائیة

مصرف امین العراق 
(BAME) االسالمي

ایقاف تداول بقرار 
الھیئة

إخالء مسؤولیة

االسھم المتداولة  
االكثر خسارة

قطاع الزراعة

مجموع  قطاع الزراعة
مجموع السوق النظامي

قطاع الفنادق والسیاحھ

بلغ الرقم القیاسي العام (493.090) نقطة منخفضا بنسبة (0.55)

قطاع االتصاالت
مجموع قطاع المصارف

نشرة التداول في السوق النظامي رقم (7)

مجموع السوق الثاني

مجموع قطاع الفنادق والسیاحھ

مجموع قطاع االتصاالت

نشرة التداول في السوق الثاني رقم (7)

قطاع المصارف

ال عالقة لسوق العراق لالوراق المالیة بموقع او صفحة یونیك فایناس وأن أیة معلومات أو اخبار ینشرھا ھذا الموقع غیر خاضعة لرقابتنا أو أجراءاتنا وبھذا التنویھ نخلي مسؤولیتنا القانونیة 
واالداریة عن اي تعامل أو ضرر یلحق بأي شخص جراء التعامل مع الموقع اعاله .

 قررت ھیئة االوراق المالیة بكتابھا المرقم (119/10) في 2020/1/9 ایقاف التداول على اسھم الشركات التي لم تلتزم بتعلیمات االفصاح المالي وتقدیم البیانات 
المالیة للفصل الثالث لعام 2019 اعتبارا من جلسة االحد 2020/1/12 والشركات ھي :(مصرف االقلیم التجاري ، الصنائع الكیمیاویة العصریة) واستمرار 
االیقاف على الشركات التالیة (مصرف دار السالم ، فندق اشور، الصناعات الخفیفة ، الصناعات االلكترونیة ،  صناعة وتجارة الكارتون ، صناعات االصباغ 

الحدیثة ، المواد االنشائیة الحدیثة ،  البادیة للنقل العام  ، الخیر لالستثمار المالي ، النبال العربیة للتحویل المالي) .

الكیمیاویة والبالستیكیة

99,944,457
مصرف بغداد 

350,200,000

200,000,000
بغداد للمشروبات الغازیة

45,440,000

انتھت شركة مصرف امین العراق لالستثمار والتمویل االسالمي من استكمال االجراءات تحویل الشركة من شركة تحویل مؤتة للتحویل المالي الى مصرف امین 
العراق لالستثمار والتمویل االسالمي واكملت الشركة اجراءات تسجیل وایداع اسھم الشركة في مركز االیداع كشركة مصرفیة ، سیتم تحدید اول جلسة تداول على 

اسھم الشركة بعد تحقق ایداع وتفعیل (5%) من عدد االسھم المدرجة او بعد مرور(21) یوم من تاریخ بدء االیداع على اسھم الشركة .

223,804,021

المنصور الدوائیة2,197,816

المعدنیة والدراجات20,867,850

مجموع السوقین

اسم الشركة
االكثر ربحیة

الكیمیاویة والبالستیكیة
1,114,844
26,000,000

انتاج االلبسة الجاھزة

العراقیة للنقل البري 964,943

إنخفض سعر سھم شركة المنصور الدوائیة لجلستین بكامل نسبة التغیر لجلستي 1/12 و 2020/1/13 نرجو االفصاح على كتاب االستفسار المرسل من السوق 
لالفصاح عن االحداث الجوھریة التي أدت إلى إنخفاض سعر السھم .

االكثر نشاطا حسب القیمة المتداولة 
اسم الشركة االسھم المتداولة  

االكثر نشاطا حسب االسھم المتداولة 

سیتم ادراج اسھم زیادة رأسمال الشركة مصرف اسیا العراق البالغة (50) ملیون سھم ، وسیتم اطالقھا في التداول اعتبارا من جلسة االربعاء الموافق 
2020/1/15 ، بعد قرار الھیئة العامة المنعقدة بتاریخ 2019/9/4 زیادة راسمال الشركة من (100) ملیار دینار الى (150) ملیار دینار وفق المادة (55/اوال) 

من قانون الشركات .

المنصور الدوائیة

مصرف اسیا العراق



جلسة االثنین 2020/1/13

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BGUC820,000,0003,000,000مصرف الخلیج التجاري 
820,000,0003,000,000

IBSD616,000,00050,880,000بغداد للمشروبات الغازیة 
616,000,00050,880,000

1436,000,00053,880,000

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

TZNI2760,0001,895,000الخاتم لالتصاالت
2760,0001,895,000
2760,0001,895,000

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

IBSD616,000,00050,890,000بغداد للمشروبات الغازیة 
INCP1620,000,00053,600,000الصناعات الكیمیاویة والبالستیكیة

2236,000,000104,490,000
2236,000,000104,490,000

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

TZNI1260,000650,000الخاتم لالتصاالت
1260,000650,000
1260,000650,000

المجموع الكلي

سوق العراق لألوراق المالیة

نشرة  تداول االسھم المشتراة لغیر العراقیین في السوق النظامي

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف
قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 
المجموع الكلي

نشرة  تداول االسھم المشتراة لغیر العراقیین في السوق الثاني

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 
المجموع الكلي

نشرة  تداول االسھم المباعة من غیر العراقیین في السوق النظامي

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 
المجموع الكلي

نشرة  تداول االسھم المباعة من غیر العراقیین في السوق الثاني

قطاع االتصاالت 



سعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة 

BTRI0.7000.700مصرف عبر العراق
BKUI1.0901.090مصرف كوردستان

BELF0.1800.180مصرف ایالف االسالمي
BCIH2.5202.520مصرف جیھان

BNAI1.0001.000المصرف الوطني االسالمي
BNOI0.6000.600المصرف االھلي

BSUC0.5100.510مصرف سومر التجاري
BIBI0.2800.280مصرف االستثمار

BIIB0.4100.410المصرف العراقي االسالمي
BBAY0.1100.110مصرف بابل

NGIR0.6800.680الخلیج للتأمین

SMOF15.96016.000الموصل لمدن االلعاب
SNUC0.3900.400النخبة للمقاوالت العامة

IBPM1.9801.980بغداد لمواد التغلیف 

HMAN13.25013.250فنادق المنصور

AAHP1.1001.100االھلیة لالنتاج الزراعي
AIRP11.50011.500المنتجات الزراعیة

سعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة
BWOR1.0001.000مصرف العالم االسالمي 

BINI1.0001.000مصرف نور العراق االسالمي
BAAI1.0001.000مصرف العربیة االسالمي

BTRU0.3500.350مصرف الثقة الدولي
BQAB1.0001.000مصرف القابض

BIDB0.8100.810مصرف التنمیة الدولي
ــــــــــــــــــــBQURمصرف القرطاس

BJAB1.0001.000مصرف الجنوب االسالمي
BTIB1.2001.200مصرف الطیف االسالمي

BZII0.3700.370مصرف زین العراق
BINT1.9601.960المصرف الدولي االسالمي

BERI0.1600.160مصرف اربیل
BLAD0.2000.200مصرف العطاء االسالمي 

NHAM0.4200.420الحمراء للتأمین
NDSA0.6300.630دار السالم للتأمین

NAHF0.4600.460االھلیة للتأمین

VWIF0.6500.650الوئام لالستثمار المالي
VZAF0.3300.330الزوراء لالستثمار المالي

VMES0.9000.900بین النھرین لالستثمارات المالیة
VAMF0.8800.880االمین لالستثمار المالي

MTNO1.0001.000النبالء للتحویل المالي
ــــــــــــــــــــMTMAالمنافع للتحویل المالي

SAEI0.6800.680االمین لالستثمارات العقاریة

IKHC1.4401.440طریق الخازر  المواد االنشائیة 
IHFI1.5001.500الوطنیة لصناعات االثاث المنزلي

قطاع الصناعة

الشركات غیر المتداولة في السوق النظامي لجلسة االثنین الموافق 2020/1/13

قطاع المصارف

قطاع التحویل المالي

 الشركات غیر المتداولة في السوق الثاني لجلسة االثنین الموافق 2020/1/13

قطاع المصارف

قطاع التأمین

قطاع االستثمار

قطاع الفنادق

قطاع الخدمات

قطاع الزراعة

قطاع الصناعة

قطاع التأمین

قطاع الخدمات



سبب االیقاف والمالحظاتتاریخ االیقافاسم الشركة
الفلوجة النتاج المواد االنشائیة 

(IFCM)2015/07/06  2018عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2015 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2014 و2015 و2016 و2017 و
واالفصاح الفصلي لالعوام 2016و2017و2018، سعر االغالق (1.510) دینار.

صناعة المواد االنشائیة الحدیثة 
(IMCM)2015/07/06 2018عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2015 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2014 و2015 و2016 و2017 و

واالفصاح الفصلي لالعوام 2016و2017و2018و2019 ، سعر االغالق (0.470) دینار.

(IMPI) عدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2014 و2015  و2016و2017 و2018  واالفصاح الفصلي لالعوام 2016و2017و2018و2019، سعر 2015/08/06صناعات االصباغ الحدیثة
االغالق (1.250) دینار.

(ITLI) عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام  2016 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2015 و 2016و2017 و2018واالفصاح 2016/07/13الصناعات الخفیفة
الفصلي لعامي 2017 و2018  والفصل الثاني والثالث لعام 2019. سعر االغالق (0.310) دینار.

(SBAG) عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2017 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2016و2017و2018 واالفصاح الفصلي لعامي 2017/07/06البادیة للنقل العام
2018و2019،. سعر االغالق (0.590) دینار.

(VKHF) عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2017 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2016و2017 و2018واالفصاح الفصلي لعامي 2017/07/06الخیر لالستثمار المالي
2018 و 2019 . سعر االغالق (0.220) دینار.

(BUOI) عدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2016 و2017و2018 . سعر االغالق (0.290) دینار.2017/08/06مصرف االتحاد العراقي

(IICM) عدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2016 و2017 و2018واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني والثالث لعام 2017 2017/08/06صناعة وتجارة الكارتون
واالفصاح الفصلي لعامي 2018 و 2019  . سعر االغالق (0.270) دینار.

(IELI) عدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2016و2017 و2018واالفصاح الفصلي لعام 2018 والفصل الثاني والثالث لعام 2019. سعر االغالق 2017/08/06الصناعات االلكترونیة
(0.450) دینار.

(SIGT) عدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2016 و2017 و2018 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني والثالث لعام 2017 2017/08/06نقل المنتجات النفطیة
واالفصاح الفصلي لعام 2018 و2019 . سعر االغالق (0.550) دینار.

(BEFI) انعقاد االجتماع الھیئة العامة للشركة لزیادة راس مال الشركة وفق المادة (56/رابعا) من قانون الشركات ، واستمرار االیقاف بقرار من ھیئة 2017/03/05مصرف االقتصاد
االوراق المالیة لحین تقدیم حسابات كاملة وواضحة حسب المعاییر المحاسبیة ،واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعام 2018 .

(BNOR)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعامي 2017 و2018.سعر االغالق (0.110) دینار.2018/08/08مصرف الشمال

(BDSI) وضع المصرف تحت وصایة البنك المركزي العراقي واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2015 و2016 و2017 2016/08/09مصرف دار السالم 
و2018واالفصاح الفصلي للفصل الثالث لعام 2019. سعر االغالق (0.130) دینار.

(BDFD) وضع المصرف تحت وصایة البنك المركزي العراقي واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2016و2017و2018. سعر االغالق 2017/01/05مصرف دجلة والفرات
(0.250) دینار .

مؤتة للتحویل المالي          
2018/01/21مصرف امین العراق االسالمي

انتھت شركة مصرف امین العراق لالستثمار والتمویل االسالمي من استكمال االجراءات تحویل الشركة من شركة تحویل مؤتة للتحویل المالي الى 
مصرف امین العراق لالستثمار والتمویل االسالمي واكملت الشركة اجراءات تسجیل وایداع اسھم الشركة في مركز االیداع كشركة مصرفیة ، سیتم 

تحدید اول جلسة تداول على اسھم الشركة بعد تحقق ایداع وتفعیل (5%) من عدد االسھم المدرجة او بعد مرور(21) یوم من تاریخ بدء االیداع على 
اسھم الشركة .

(HASH)عدم تقدیم البیانات المالیة الفصلیة للفصل االول والثاني والثالث لعام 2019.سعر االغالق (6.400) دینار.2019/07/08فندق اشور

(VBAT)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2018.سعر االغالق (0.450) دینار.2019/08/20الباتك لالستثمارات المالیة

(AMAP)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2018.سعر االغالق (0.210) دینار.2019/08/20الحدیثة لالنتاج الحیواني

(HISH)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2018.سعر االغالق (10.500) دینار.2019/08/20فنادق عشتار

(HSAD)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2018/ صادقت دائرة تسجیل الشركات على  زیادة راسمال الشركة من (1.239) دینار الى (1.734)  2019/08/20فندق السدیر
دینار وفق المادة (55/اوال) من قانون الشركات . سعر االغالق (11.000) دینار.

(IIEW)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2018.سعر االغالق (0.820) دینار.2019/08/20العراقیة لالعمال الھندسیة

(IHLI) عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2018.سعر االغالق (0.480) دینار.2019/08/20الھالل الصناعیة

النبال العربیة للتحویل المالي 
(MTNI)2019/09/04

ایقاف التداول على اسھم شركة النبال العربیة للتحویل المالي اعتبارا من جلسة 2019/9/4 بعد قرار البنك المركزي العراقي الصادر بالكتاب المرقم 
5/9 س/1656 في 2019/7/31 تحویل نشاطھا الى شركة صرافة فئة ( A ) ولحین انتھاء اجراءات البنك المركزي العراقي ودائرة تسجیل 

الشركات ، واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح االفصلي للفصل الثالث لعام 2019  .

(AMEF) عدم تقدیم البیانات المالیة الفصلیة للفصل االول لعام 2019 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنویة للسنة المالیة المنتھیة 2019/10/09اسماك الشرق االوسط
2019/3/31.سعر االغالق (8.750) دینار.

(AISP) عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة للسنة المالیة المنتھیة 2019/3/31.سعر االغالق (5.800) دینار . قررت الھیئة العامة في اجتماعھا المنعقد 2019/11/12العراقیة النتاج البذور
في 2019/7/11 زیادة رأسمال الشركة بنسبة (30%) من راسمال الشركة  استنادا الى المادة (55/ ثانیا وثالثا) من قانون الشركات .

(BRTB)عدم تقدیم البیانات المالیة الفصلیة للفصل الثالث لعام 2019.سعر االغالق (1.000) دینار.2020/01/12مصرف االقلیم التجاري

الصنائع الكیمیاویة 
(IMCI)عدم تقدیم البیانات المالیة الفصلیة للفصل الثالث لعام 2019.سعر االغالق (100.000) دینار.2020/01/12العصریة

 الشركات الموقوفة عن التداول بقرار من ھیئة االوراق المالیة 



مصرف الشرق 
(BIME)االوسط

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم السبت 2020/1/25 الساعة العاشرة صباحاً في فندق كرستال / اربیل، لمناقشة الحسابات الختامیة  لعام 
2017و2018، مناقشة العجز المتراكم 2017و2018 . سیتم ایقاف التداول إعتباراً من جلسة الثالثاء 2020/1/21.

(HSAD)المصادقة على الحسابات الختامیة  لعام2017، تمت المعالجة بزیادة راس المال التي حصلت في عام 2019 بنسبة (40%) من راس المال.الشركة ، فندق السدیر 
عن طریق االكتتاب

(HKAR)كتاب ھیئة االوراق المالیة المرقم 1967/10 في2019/10/2 عدم اعتماد محضر اجتماع الھیئة العامة لشركة فنادق كربالء المنعقدة في 2019/9/19 فنادق كربالء
لوجود اعتراضات ومالحظات بعض المساھمین والدعوه الى عقد اجتماع جدید

سد الموصل السیاحیة 
(HTVM)

عقد اجتماع الھیئة العامة یوم االحد 2020/1/12 الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة/محافظة نینوى ، النتخاب خمس اعضاء اصلیین واحتیاط 
لمجلس االدارة . تم ایقاف التداول إعتباراً من جلسة الثالثاء 2020/1/7.

مصرف اسیا 
(BAIB)العراق

سیتم ادراج اسھم زیادة رأسمال الشركة مصرف اسیا العراق البالغة (50) ملیون سھم ، وسیتم اطالقھا في التداول اعتبارا من جلسة االربعاء الموافق 
2020/1/15 ، بعد قرار الھیئة العامة المنعقدة بتاریخ 2019/9/4 زیادة راسمال الشركة من (100) ملیار دینار الى (150) ملیار دینار وفق المادة 

(55/اوال) من قانون الشركات .

(NAME)قررت الھیئة العامة في اجتماعھا المنعقد في 2019/7/9 زیادة رأسمال الشركة بنسبة (30.9%) من راسمال الشركة  استنادا الى المادة (55/ اوال) االمین للتأمین
من قانون الشركات .

مصرف الطیف 
(BTIB)االسالمي

قررت الھیئة العامة في اجتماعھا المنعقد في 2019/12/5  زیادة راس مال الشركة من (100) ملیار سھم الى (150) ملیار سھم وفق المادة 
(55/اوال) من قانون الشركات .

(HBAG)دعت الشركة مساھمیھا الى مراجعة الشركة  الستالم االرباح لسنة 2018 في مقر الشركة من الساعة العاشرة صباحاً الى الساعة الثانیة ظھراً اعتبارا فندق بغداد
من یوم االحد 2019/10/20

مصرف االئتمان 
(BROI)

دعت الشركة مساھمیھا الى مراجعة الشركة  الستالم االرباح لسنة 2018 في مقر الشركة خالل اوقات الدوام الرسمي اعتبارا من یوم االربعاء 
2019/9/11  علما ان االرباح تسلم الى المساھمین شخصیا مع جلب المستمسكات الثبوتیة او عن طریق الوكالة االصولیة

المعمورة 
(SMRI)العقاریة

دعت الشركة مساھمیھا الى مراجعة الشركة  الستالم االرباح  بنسبة (5%) من الراس مال المدفوع والبالغ (22.780) ملیار دینار اي مایساوي 
(1.139) ملیار دینار طیلة ایام االسبوع عدا یوم الخمیس لغایة الساعة الواحدة ظھرا اعتبارا من یوم الثالثاء2019/10/1 ، علما ان االرباح تسلم الى 

المساھمین شخصیا مع جلب المستمسكات الثبوتیة او بموجب وكالة مصدقة .

السجاد 
(IITC)والمفروشات

دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة الشركة  الستالم االرباح  في مقر الشركة طیلة ایام االسبوع عدا یوم الخمیس اعتبارا من یوم االحد 2019/9/8  من 
الساعة (8) صباحا الى الساعة(12) ظھرا .

العراقیة النتاج 
(AISP)البذور

دعت الشركة مساھمیھا الى مراجعة الشركة  الستالم االرباح للسنة المالیة 2018/2017 اي بنسبة (20%) واضافة الى ارباح السنوات السابقة في 
مقر الشركة وسیكون  تسلیم االرباح الصحاب االسھم او بموجب وكالة تخول صاحبھا استالم االرباح ولن تقبل كتب مكاتب الوساطة الستالم االرباح.

المصرف 
(BCOI)التجاري

دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة الشركة  الستالم االرباح  لعام 2018  یوم االحد 2019/12/8 وستكون بنسبة (3.8%)  من الساعة (9) صباحا 
الى الساعة(12) ظھرا عدا یوم الخمیس لغایة الساعة 11:30 ، علما ان االرباح تسلم الى المساھمین شخصیا مع جلب المستمسكات الثبوتیة او 

بموجب وكالة مصدقة .

انتاج وتسویق 
(AIPM)تعلن الشركة العراقیة النتاج وتسویق اللحوم والمحاصیل الحقلیة عن ایقاف توزیع االرباح للفترة من (2019/12/15) ولغایة (2020/1/15) .اللحوم

االمین لالستثمارات 
(SAEI)العقاریة

دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة الشركة الستالم االرباح  لعام 2018 یوم االحد 2020/1/19  من الساعة (12) ظھرا الى الساعة(2) ظھرا    ، 
علما ان االرباح تسلم الى المساھمین شخصیا مع جلب المستمسكات الثبوتیة او بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل .

الوطنیة لالستثمارات 
(HNTI)السیاحیة

دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة الشركة الستالم االرباح  لعام 2018 والسنوات السابقة   ، علما ان االرباح تسلم الى المساھمین شخصیا مع جلب 
المستمسكات الثبوتیة ، .

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

اخبار الشركات المساھمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالیة االثنین الموافق 2020/1/13
اوالً : اخبار الشركات .

ثانیاً : الشركات المساھمة المتوقفة عن التداول النعقاد ھیئاتھا العامة . 

رابعاً : الشركات التي لدیھا توزیع أرباح .
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