
2021/10/13جلسة االربعاء الموافق 

القٌمة المتداولة 
27الشركات المتداولة 

االسهم المتداولة 
6الشركات المرتفعة

الصفقات
16الشركات المنخفضة

60المؤشر
11شركات الهٌئة العامة

%نسبة التؽٌر 
23الموقوفة بقرار من الهٌئة

104الشركات المدرجة 
42الشركات ؼٌر المتداولة 

اسم الشركة 
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالً

المعدل 

السابق

سعر 

االؼالق

اؼالق 

سابق

التؽٌر 

(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

BASH0.4900.4900.4900.4900.4900.4900.4900.00418,0008,820مصرؾ آشور

BBOB0.8000.8100.8000.8000.8000.8100.8001.251055,025,00044,208,789مصرؾ بؽداد 

BCOI0.6500.6500.6500.6500.6600.6500.660-1.522047,784,10731,059,670المصرؾ التجاري

BGUC0.1800.1800.1800.1800.1800.1800.1800.0015,000900مصرؾ الخلٌج 

BIIB0.4600.4600.4500.4600.4500.4500.460-2.1763,913,1611,790,922المصرؾ العراقً االسالمً 

BIME0.2100.2100.2000.2000.2000.2000.210-4.7643,013,000602,730مصرؾ الشرق االوسط

BMNS0.5800.5800.5700.5700.5700.5700.5700.001026,378,00015,045,490مصرؾ المنصور

BUND0.1400.1400.1400.1400.1400.1400.150-6.6741,176,429164,700المصرؾ المتحد

59137,312,69792,882,021

TASC8.8009.0008.7008.8408.9109.0008.8901.24469,175,00081,084,300آسٌاسٌل لالتصاالت 

469,175,00081,084,300

SBPT30.40030.40030.40030.40030.57030.40030.950-1.7815,000152,000بؽداد العراق للنقل العام

SKTA3.4503.4503.4503.4503.4303.4503.4001.474423,0001,459,350مدٌنة العاب الكرخ

SMOF16.50016.50016.50016.50016.70016.50016.700-1.2010595,0009,817,500الموصل لمدن االلعاب

SMRI2.4702.4802.4502.4702.5502.4802.550-2.75184,557,14811,266,304المعمورة العقارٌة

335,580,14822,695,154

IBSD4.8804.8804.7004.7604.9004.7504.900-3.06378,060,00038,346,900بؽداد للمشروبات الؽازٌة 

IICM0.9500.9600.9300.9400.9300.9300.940-1.062016,634,81215,712,223صناعة وتجارة الكارتون 

IIDP1.1401.1401.1401.1401.1501.1401.150-0.872800,000912,000تصنٌع وتسوٌق التمور

IITC15.60015.60015.60015.60016.10015.60016.250-4.00125,000390,000السجاد والمفروشات

IKLV1.4301.4301.4201.4301.4301.4301.440-0.691121,000,00029,991,500الكندي النتاج اللقاحات 

IMIB2.4502.4502.4002.4402.3802.4002.530-5.145113,222276,733المعدنٌة والدراجات

IMOS5.3005.3005.2505.2605.4405.2505.350-1.87677,615,62540,073,077الخٌاطة الحدٌثة 

INCP2.5002.5002.4502.4602.5002.4502.500-2.003670,0001,649,900الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة 

IRMC12.00012.00011.95012.00011.71011.95011.990-0.33338,000455,850انتاج االلبسة الجاهزة

14954,956,659127,808,183

HBAG8.4508.4508.4008.4208.4008.4008.4000.006850,0007,160,000فندق بؽداد 

سوق العراق لالوراق المالٌة

309

337,649,258

208,496,854

592.87

-1.08

(175)نشرة التداول فً السوق النظامً رقم 

قطاع المصارؾ

قطاع الخدمات

مجموع قطاع المصارؾ

قطاع االتصاالت

مجموع قطاع االتصاالت

مجموع قطاع الخدمات

قطاع الصناعة

مجموع قطاع الصناعة

قطاع الفنادق والسٌاحة
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اسم الشركة 
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالً

المعدل 

السابق

سعر 

االؼالق

اؼالق 

سابق

التؽٌر 

(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

HPAL8.1508.4008.1508.3008.0808.4008.1203.455413,3503,428,890فندق فلسطٌن

HTVM4.6204.6204.6204.6204.6004.6204.6000.431100,000462,000سد الموصل السٌاحٌة

121,363,35011,050,890

AIRP18.70018.70018.52018.60018.45018.52018.4500.389107,0001,989,710المنتجات الزراعٌة

9107,0001,989,710

308208,494,854337,510,258

اسم الشركة 
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالً

المعدل 

السابق

سعر 

االؼالق

اؼالق 

سابق

التؽٌر 

(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

IMCI69.50069.50069.50069.50069.50069.50069.5000.0012,000139,000الصنائع الكٌمٌاوٌة العصرٌة 

12,000139,000

12,000139,000

309208,496,854337,649,258

االسهم المتداولة  (%)التؽٌر اؼالق(%)التؽٌراؼالقاسم الشركة

6.671,176,429-8.4003.450.140فندق فلسطٌن

5.14113,222-3.4501.472.400مدٌنة العاب الكرخ

4.763,013,000-0.8101.250.200مصرؾ بؽداد 

4.0025,000-9.0001.2415.600آسٌاسٌل لالتصاالت 

3.068,060,000-4.6200.434.750سد الموصل السٌاحٌة

القٌمة المتداولة (%)التؽٌر اؼالق(%)التؽٌراؼالقاسم الشركة

0.8101.259.0001.2481,084,300مصرؾ بؽداد 

1.520.8101.2544,208,789-0.650المصرؾ التجاري

1.8740,073,077-0.5700.005.250مصرؾ المنصور

3.0638,346,900-0.694.750-1.430الكندي النتاج اللقاحات 

1.5231,059,670-1.060.650-0.930صناعة وتجارة الكارتون 

مصرؾ االنصاري 

االسالمً لالستثمار 

(BANS)والتموٌل 

إٌقاؾ التداول على أسهم 

الشركات بقرار هٌئة 

االوراق المالٌة

االكثر نشاطا حسب القٌمة المتداولة 

اسم الشركة

47,784,107

االسهم المتداولة  

المصرؾ التجاري

آسٌاسٌل لالتصاالت 

16,634,812

الخٌاطة الحدٌثة 

بؽداد للمشروبات الؽازٌة 

(170)نشرة التداول فً السوق الثانً رقم 

 إٌقاؾ التداول على أسهم الشركات التً لم تلتزم بتعلٌمات االفصاح المالً 2021/9/14 فً 1707/10 - 1706/10 - 1705/10إستناداً إلى كتب هٌئة االوراق المالٌة المرقمة 

مصرؾ بابل ، مصرؾ الراجح ):  ، الشركات 2021/9/19 ، تم إٌقاؾ التداول على أسهم الشركات إعتباراً من جلسة االحد الموافق 2020وعدم تقدٌم البٌانات السنوٌة لعام 

الحدٌثة لالنتاج الحٌوانً ، مصرؾ دار السالم ، مصرؾ الشمال ، مصرؾ االقتصاد ، : )وإستمرار االٌقاؾ على الشركات  (االسالمً ، العراقٌة لنقل المنتوجات النفطٌة والبضائع

مصرؾ االتحاد العراقً ، الصناعات االلكترونٌة ، الصناعات الخفٌفة ، صناعات االصباغ الحدٌثة ، صناعة المواد االنشائٌة الحدٌثة ، البادٌة للنقل العام ، العراقٌة للنقل البري ، 

.(فندق آشور ، الخٌر لالستثمار المالً ، الباتك لالستثمار المالً

 ، بعد انتهاء اجراءات ادراج الشركة براسمالها 2021/10/12تم بدء االٌداع على اسهم شركة مصرؾ االنصاري االسالمً لالستثمار والتموٌل  اعتباراَ من ٌوم الثالثاء 

ٌوما من  (21)من االسهم او مرور  (%5) بعد تفعٌل نسبة 2021/10/26وسٌتم اطالق التداول على اسهم الشركة اعتباراَ من ٌوم الثالثاء . ملٌار دٌنار (250)البالػ 

 .2021/10/5تأرٌخ 

55,025,000

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 

26,378,000

المعدنٌة والدراجات

55,025,000

قطاع الصناعة

مجموع قطاع الصناعة

مجموع السوق الثانً

االكثر نشاطا حسب االسهم المتداولة 

مصرؾ بؽداد 

مجموع قطاع الزراعة

مجموع قطاع الفنادق والسٌاحة

قطاع الزراعة

21,000,000

مجموع السوقٌن

مصرؾ الشرق االوسط

(1.08)نقطة منخفضا بنسبة  (592.87)بلػ الرقم القٌاسً العام 

االكثر خسارة االكثر ربح

المصرؾ المتحد

االسهم المتداولة  

413,350

اسم الشركة

قطاع الفنادق والسٌاحة

(175)نشرة التداول فً السوق النظامً رقم 

مجموع السوق النظامً

بؽداد للمشروبات الؽازٌة 

9,175,000

100,000

423,000

السجاد والمفروشات



2021/10/13جلسة األربعاء 

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BBOB650,000,00040,188,789مصرؾ بؽداد 

650,000,00040,188,789

TASC156,000,00053,292,300اسٌا سٌل لالتصاالت

156,000,00053,292,300

2156,000,00093,481,089

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

IBSD62,000,0009,500,000بؽداد للمشروبات الؽازٌة 

62,000,0009,500,000

HPAL1128,3501,078,140فندق فلسطٌن

1128,3501,078,140

72,128,35010,578,140

قطاع االتصاالت 

سوق العراق لألوراق المالٌة

نشرة  تداول االسهم المشتراة لؽٌر العراقٌٌن فً السوق النظامً

قطاع المصارؾ

مجموع قطاع المصارؾ

مجموع قطاع الفنادق والسٌاحة 

المجموع الكلً

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلً

نشرة  تداول االسهم المباعة من ؼٌر العراقٌٌن فً السوق النظامً

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع الفنادق والسٌاحة 



سعر االؼالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة 

BCIH2.2902.290مصرؾ جٌهان
BKUI1.4001.400مصرؾ كوردستان 

BNAI1.0001.000المصرؾ الوطنً االسالمً
BSUC0.3800.380مصرؾ سومر التجاري 

BNOI1.4001.400المصرؾ االهلً
BTRI0.9000.900مصرؾ عبر العراق

BELF0.4500.460مصرؾ اٌالؾ االسالمً 

NAME0.5400.540االمٌن للتأمٌن

SNUC0.4200.420النخبة للمقاوالت العامة 

IBPM2.0002.000بؽداد لمواد التؽلٌؾ

HNTI9.149.15االستثمارات السٌاحٌة
HMAN10.74010.600فنادق المنصور

HBAY84.00084.000فندق بابل
HISH9.1709.200فنادق عشتار

AAHP0.9800.980االهلٌة لالنتاج الزراعً 
AMEF10.00010.000اسماك الشرق االوسط 
AIPM4.6004.600انتاج وتسوٌق اللحوم

سعر االؼالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة

BERI0.1100.110مصرؾ اربٌل
BTRU0.3500.350مصرؾ الثقة الدولً

BZII0.3400.340مصرؾ زٌن العراق االسالمً
BQAB0.2400.240مصرؾ القابض االسالمً

BAME1.0001.000مصرؾ أمٌن العراق االسالمً 
BINI1.0001.000مصرؾ نور العراق االسالمً

BQUR1.0001.000مصرؾ القرطاس االسالمً
BAAI1.0001.000مصرؾ العربٌة االسالمً

BRTB1.0001.000مصرؾ االقلٌم التجاري
BJAB1.0001.000مصرؾ الجنوب االسالمً 

BMUI1.0001.000مصرؾ المستشار االسالمً 
BIDB0.8100.810مصرؾ التنمٌة الدولً 

BTIB0.8500.850مصرؾ الطٌؾ االسالمً

TZNI2.4002.400الخاتم لالتصاالت

NHAM0.4000.400الحمراء للتأمٌن
NAHF0.5500.550االهلٌة للتأمٌن

VWIF0.5400.540الوئام لالستثمار المالً
VMES0.9000.900بٌن النهرٌن لالستثمارات المالٌة

VZAF0.2700.270الزوراء لالستثمار المالً 
VAMF0.5300.530االمٌن لالستثمار المالً 

ــــــــــــــــــــSIBDابداع الشرق االوسط 
SAEI1.4001.400االمٌن لالستثمارات العقارٌة 

IHFI1.4501.450الوطنٌة لصناعات االثاث المنزلً
IKHC1.4001.450طرٌق الخازر للمواد االنشائٌة 

ــــــــــــــــــــAREBشركة الرٌباس للدواجن واالعالؾ

قطاع المصارؾ

قطاع الزراعة

قطاع الصناعة

قطاع االستثمار

قطاع التأمٌن

قطاع الخدمات

قطاع االتصاالت

2021/10/13الشركات ؼٌر المتداولة فً السوق النظامً لجلسة االربعاء الموافق 

قطاع المصارؾ

2021/10/13 الشركات ؼٌر المتداولة فً السوق الثانً لجلسة االربعاء الموافق 

قطاع الصناعة

قطاع التأمٌن

قطاع الفنادق والسٌاحة

قطاع الزراعة

قطاع الخدمات



سبب االٌقاؾ والمالحظاتتارٌخ االٌقاؾاسم الشركة

الفلوجة النتاج المواد االنشائٌة 

(IFCM)
.دٌنار (1.510) ، سعر االؼالق 2019 ، 2018 ، 2017عدم تقدٌم االفصاح السنوي لعام 2015/07/06

صناعة المواد االنشائٌة الحدٌثة 

(IMCM)
2015/07/06

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

 واالفصاح الفصلً للفصل االول والثانً والثالث  2019 ، 2018 ، 2017 ، 2016 ، 2015الفصلً لالعوام 

.دٌنار (0.470)سعر االؼالق  . 2021 ، وبٌانات الفصل االول لعام 2020

2015/08/06(IMPI)صناعات االصباغ الحدٌثة 

 ، واالفصاح الفصلً 2020  ، 2019 ، 2018 ، 2017 ، 2016 ، 2015عدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 

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

.دٌنار

2016/07/13(ITLI)الصناعات الخفٌفة 
 ، 2019 ، 2018 ، 2017 ، 2016 واالفصاح الفصلً لالعوام 2019 ، 2018عدم تقدٌم االفصاح السنوي لعامً 

.دٌنار (0.310)سعر االؼالق  . 2021 ، وبٌانات الفصل االول لعام 2020 ، واالفصاح الفصلً لعام 2020

2017/07/06(SBAG)البادٌة للنقل العام 
 ، 2020 ، 2019 ، 2018 واالفصاح الفصلً لعام 2019 ، 2018 ، 2017عدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 

.دٌنار (0.590)سعر االؼالق  . 2021وبٌانات الفصل االول لعام 

.دٌنار (0.290)سعر االؼالق . 2020 ، 2019عدم تقدٌم االفصاح السنوي لعام 2017/08/06(BUOI)مصرؾ االتحاد العراقً 

2017/08/06(IELI)الصناعات االلكترونٌة 

 2020 ، 2019 ، 2018 واالفصاح الفصلً لعام 2019 ، 2018 ، 2017عدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 

سعر االؼالق  . 2021 ، وبٌانات الفصل االول لعام 2020،واالفصاح الفصلً للفصل االول والثانً والثالث 

.دٌنار (0.450)

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

2016/08/09(BDSI)مصرؾ دار السالم 

 ، 2016 المصرؾ تحت وصاٌة البنك المركزي العراقً واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 

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

.دٌنار (0.130)سعر االؼالق  . 2021 ، وبٌانات الفصل االول لعام 2020

.دٌنار  (0.250)سعر االؼالق . المصرؾ تحت وصاٌة البنك المركزي العراقً 2017/01/05(BDFD)مصرؾ دجلة والفرات 

2019/07/08(HASH)فندق اشور
 ، وبٌانات الفصل االول 2020 ، 2019 ، واالفصاح الفصلً لعام 2020 ، 2019عدم تقدٌم االفصاح السنوي لعام 

.دٌنار (6.400)سعر االؼالق  . 2021لعام 

الباتك لالستثمارات 

(VBAT)المالٌة
2019/08/20

 ، وبٌانات الفصل 2020 ، واالفصاح الفصلً لعام 2020 ، 2019 ، 2018عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 

.دٌنار (0.450)سعر االؼالق  . 2021االول لعام 

2019/08/20(AMAP)الحدٌثة لالنتاج الحٌوانً
 ، 2020 ، واالفصاح الفصلً للفصل الثالث لعام 2020 ، 2019 ، 2018عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعامً 

.دٌنار (0.210)سعر االؼالق  .2021وبٌانات الفصل االول لعام 

.دٌنار (0.820)سعر االؼالق  . 2019 ، 2018عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعامً 2019/08/20(IIEW)العراقٌة لالعمال الهندسٌة 

.دٌنار (0.480)سعر االؼالق  . 2019 ، 2018عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2019/08/20(IHLI)الهالل الصناعٌة 

.دٌنار (0.090)سعر االؼالق  . 2020 والبٌانات السنوٌة لعام 2019عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2020/11/03(BNOR)مصرؾ الشمال

2020/11/03(SILT)العراقٌة للنقل البري
 ، وبٌانات الفصل االول لعام 2020 ، واالفصاح الفصلً لعام 2020 ، 2019عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 

.دٌنار (1.550)سعر االؼالق  . 2021

.دٌنار (10.700)سعر االؼالق  . 2019عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2020/11/03(HSAD)فندق السدٌر

.دٌنار (11.650)سعر االؼالق  . 2020عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2021/07/05(AISP)العراقٌة النتاج البذور

2021/08/29(VKHF)الخٌر لالستثمار المالً 
سعر االؼالق  . 2021 والبٌانات الفصلٌة للفصل االول لسنة 2020عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 

.دٌنار (0.100)

.دٌنار (0.100)سعر االؼالق  . 2020عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 19/09/2021(BBAY)مصرؾ بابل 

.دٌنار (1.000)سعر االؼالق  . 2020عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 19/09/2021(BRAJ)مصرؾ الراجح 

.دٌنار (1.140)سعر االؼالق  . 2020عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 19/09/2021(SIGT)نقل المنتجات النفطٌة 

 الشركات الموقوفة عن التداول بقرار من هٌئة االوراق المالٌة 



(IIDP)تصنٌع وتسوٌق التمور 
 الساعة العاشرة صباحاً فً مقر الشركة ، لمناقشة إقالة أعضاء مجلس االدارة ، 2021/10/20سٌعقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة ٌوم االربعاء الموافق 

 .2021/10/17سٌتم إٌقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة االحد . أعضاء أصلٌٌن ومثلهم إحتٌاط لمجلس االدارة  (5)إنتخاب 

(SILT)العراقٌة للنقل البري

 الساعة العاشرة صباحاً فً فندق المنصور ، لمناقشة الحسابات الختامٌة لعام 2021/12/1سٌعقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة ٌوم االربعاء الموافق 

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

. لعدم االلتزام بتعلٌمات االفصاح المال2020/11/3ًموقوفة عن التداول بقرار من هٌئة االوراق المالٌة منذ تارٌخ 

(BMFI)مصرؾ الموصل 
 الساعة العاشرة صباحاً فً مقر االدارة العامة ، لمناقشة الحسابات الختامٌة لعام 2021/10/9سٌعقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة ٌوم السبت الموافق 

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

(HKAR)فنادق كربالء 

الفرع الرئٌسً، /  الساعة العاشرة صباحاً فً قاعة مصرف العطاء االسالمً 2021/10/6سٌعقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة ٌوم االربعاء الموافق 

تم إٌقاف التداول على أسهم . دٌنار  (3,906,153) البالغة 2019 ، الموافقة على اطفاء الخسائر المتحققة فً سنة 2020لمناقشة الحسابات الختامٌة لعام 

. عطلة رسمٌة2021/10/3 لكون ٌوم االحد 2021/10/4الشركة إعتباراً من جلسة االثنٌن 

(NDSA)دار السالم للتأمٌن 
 ، 2020 الساعة العاشرة صباحاً فً مقر الشركة ، لمناقشة الحسابات الختامٌة لعام 2021/10/7سٌعقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة ٌوم الخمٌس الموافق 

 .2021/10/4تم إٌقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة االثنٌن . مناقشة توزٌع مقسوم االرباح 

(BWOR)مصرؾ العالم االسالمً 
 ، 2020 الساعة العاشرة صباحاً فً مقر الشركة ، لمناقشة الحسابات الختامٌة لعام 2021/10/7سٌعقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة ٌوم الخمٌس الموافق 

 .2021/10/4تم إٌقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة االثنٌن . مناقشة توزٌع مقسوم االرباح 

(BIBI)مصرؾ االستثمار 

خلف محطة وقود / حً زانكو /  الساعة العاشرة صباحاً فً فرع الشركة فً أربٌل 2021/10/7سٌعقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة ٌوم الخمٌس الموافق 

تم إٌقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة االثنٌن .  ، مناقشة توزٌع مقسوم االرباح 2020اكار ، لمناقشة الحسابات الختامٌة لعام 

2021/10/4. 

(NGIR)الخلٌج للتأمٌن 
شارع كوالن ، لمناقشة - أربٌل -  الساعة العاشرة صباحاً فً قاعة فندق دٌفان 2021/10/7سٌعقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة ٌوم الخمٌس الموافق 

 .2021/10/4تم إٌقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة االثنٌن  . 2020الحسابات الختامٌة لعام 

(BAIB)مصرف آسٌا العراق االسالمً 

 ،  2020 الساعة الثانٌة بعد الظهر فً مقر الشركة ، لمناقشة الحسابات الختامٌة لعام 2021/9/19سٌعقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة ٌوم االحد الموافق 

 (7)، إنتخابات تكمٌلٌة لـ (رابعاً/56)ملٌار دٌنار وفق احكام المادة  (250)ملٌار إلى  (200)مناقشة مقسوم االرباح ، مناقشة زٌادة رأس مال الشركة من 

 .2021/9/14تم إٌقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثالثاء . أعضاء إحتٌاط 

(BINT)المصرؾ الدولً االسالمً 

 الساعة العاشرة صباحاً فً مقر الشركة ، لمناقشة إقرار إندماج مصرف العاصمة 2021/9/25سٌعقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة ٌوم السبت الموافق 

االولى االسالمً بالمصرف الدولً على أن ٌحتفظ المصرف الدولً االسالمً بإسمه ونشاطه بعد االندماج ، مناقشة تعدٌل المادة الرابعة لٌصبح رأسمال 

 .2021/9/21تم إٌقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثالثاء . ملٌار دٌنار  (260,846)الشركة 

(BLAD)مصرؾ العطاء االسالمً 

الفرع /  لعد إكنمال النصاب القانونً ، الساعة العاشرة صباحاً فً مقر الشركة 2021/10/12تأجل إجتماع الهٌئة العامة للشركة إلى ٌوم الثالثاء الموافق 

تم إٌقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الخمٌس  . 2020 ، مناقشة ومعالجة العجز لعام 2020الرئٌسً ، مناقشة الحسابات الختامٌة لعام 

2021/9/30. 

(IMAP)المنصور الدوائٌة 

نقابة الصٌادلة ، لمناقشة / الساعة العاشرة صباحاً فً قاعة ذوي المهن الطبٌة2021/10/16سٌعقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة ٌوم السبت الموافق 

من قانون الشركات  (150)وفقاً الحكام المادة  (الموافقة على عقد التأسٌس المعد من قبل الشركتٌن)موضوع االندماج مع شركة السرار لالستثمار الصناعً 

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

(BROI)مصرؾ االئتمان 

 الساعة العاشرة صباحاً فً فندق روتانا فً اربٌل ، لمناقشة الحسابات الختامٌة لعام 2021/10/16سٌعقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة ٌوم السبت الموافق 

تم إٌقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من . إحتٌاط  (9) ، مناقشة مقسوم االرباح ،  إنتخابات تكمٌلٌة العضاء مجلس االدارة لعضو أصلً و 2019

 .2021/10/12جلسة الثالثاء 

(NHAM)الحمراء للتأمٌن 
من  (اوالً/55)ملٌار دٌنار وفق المادة  (25)ملٌار دٌنار الى  (7) زٌادة رأسمال الشركة من 2020/11/29قررت الهٌئة العامة فً اجتماعها المنعقد فً 

.قانون الشركات

(SKTA)مدٌنة العاب الكرخ 

ستون ٌوماً الكمال إجراءات إدراج االسهم المتحققة من  (60) إضافة مدة 2021/8/25 فً 33/13إستناداً إلى قرار هٌئة االوراق المالٌة بكتابها المرقم 

ملٌون سهم ، تنفٌذاً لقرار  (500) على االسهم المطروحة البالغة 2021/4/29الزٌادة ، علماً ان االكتتاب على أسهم الشركة ُغلق إعتباراً من ٌوم الخمٌس 

.من قانون الشركات  (اوالً/55)ملٌار سهم وفقا للمادة   (1,500)ملٌار سهم الى  (1) زٌادة رأسمال الشركة من 2021/1/30الهٌئة العامة المنعقدة فً 

 .2021/9/15فً مقر الشركة إعتباراً من ٌوم االربعاء  (%140)تعلن الشركة عن البدء بتوزٌع االرباح السنوٌة بنسبة (SBPT)بؽداد العراق للنقل العام 

 .2021/8/16فً مقر الشركة إعتباراً من ٌوم االثنٌن  (%6)تعلن الشركة عن البدء بتوزٌع االرباح السنوٌة بنسبة (BMNS)مصرف المنصور 

.  فً مقر الشركة مع جلب المستمسكات الثبوتٌة او بموجب وكالة مصدقة 2020تعلن الشركة عن توزٌع االرباح السنوٌة لعام (IBSD)بغداد للمشروبات الغازٌة 

(AIPM)انتاج وتسوٌق اللحوم 
 مع جلب المستمسكات الثبوتٌة او 2021/6/15فً مقر الشركة إعتباراً من ٌوم الثالثاء  (%5)تعلن الشركة عن البدء بتوزٌع االرباح السنوٌة بنسبة 

.بموجب وكالة مصدقة ، وكذلك المساهمٌن ممن لم ٌستلمو ارباح السنوات السابقة مراجعة مقر الشركة

(IMCM)صناعة المواد االنشائٌة الحدٌثة 
سهما لالكتتاب وبقٌمة اسمٌة قدرها  (3.222.369.313)قانون الشركات وذلك بطرح  (اوال/55)تعلن الشركة عن زٌادة راسمال الشركة بموجب المادةة 

.  فً مقر الشركة مع جلب المستمسكات الثبوتٌة او بموجب وكالة مصدقة 2021/8/11دٌنار اعتبارا من ٌوم االربعاء الموافق  (1.000)

2021/10/13أخبار الشركات المساهمة المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة االربعاء الموافق 

.توزٌع االرباح : خامساً 

 .(قبل الزٌادة والرسملة)الشركات التً فً التداول برأسمال الشركة المدرج : ثالثاً 

.االكتتاب : رابعاً 

.أخبار الشركات : أوالً 

. الشركات المساهمة الموقوفة عن التداول النعقاد هٌئاتها العامة : ثانٌاً 


