
103سهم المتداولة االسهم

40دينار المتداولة القيمة

12المرتفعة الشركات602الصفقات

12المنخفضة الشركات596.09اليوم ISX 60المؤشر

4العامة الهيئة شركات595.04السابق ISX 60 المؤشر

0.182% التغير نسبة

57 المتداولة غير الشركات1.05النقاط عدد

  المتداولة االسهم(%) التغيراغالق(%)التغيراغالقاسم الشركة

3.618,000-0.4806.6720.000المصرف العراقي االسالمي 

3.12386,000-2.3604.890.310المعدنية والدراجات 

2.60391,060-0.5803.570.750الصناعات االلكترونية 

2.17250,000-0.3602.862.250مصرف االئتمان

1.895,000,000-1.8002.860.520العراقية للنقل البري

 المتداولة القيمة(%) التغيراغالق(%)التغيراغالقاسم الشركة

1.1400.007.3000.27221,518,052المصرف االهلي

2.3604.892.3604.89186,423,253المعدنية والدراجات 

0.2100.001.1400.0094,228,997مصرف الموصل

1.4138,814,741-0.5100.004.910المصرف التجاري

0.5232,927,587-7.3000.273.850آسياسيل لالتصاالت

آسياسيل لالتصاالت83,441,500

المعدنية والدراجات 82,300,000

المصرف االهلي76,250,000

المالية لالوراق العراق سوق في االسهم لتداول الكلية المؤشرات                                             

المالية لالوراق العراق سوق

خسارة االكثرربح االكثر

 المدرجة الشركات

 المتداولة الشركات

نقطة

عقد

742,150,106

437,850,508

نقطة

2022 لسنة (184) الجلسة         - 2022/10/13 الموافق الخميس جلسة

نقطة

الهيئة من بقرار الموقوفة

الشركة اسماالسهم المتداولة  

 المتداولة القيمة حسب نشاطا االكثر المتداولة االسهم حسب نشاطا االكثر

الشركة اسماالسهم المتداولة  

المنتجات الزراعية

الحديثة لالنتاج الحيواني 

صناعة وتجارة الكارتون 

طريق الخازر للمواد االنشائية

مصرف المنصور

2,000,000

82,300,000

10,060,000

1,000,000

4,100,000

انتاج االلبسة الجاهزة33,525,000

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

بغداد للمشروبات الغازية 30,580,121

 2004 لسنة 74المسؤولية القانونية إستنادأ إلى قانون رقم 

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



اسم الشركة 
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالي

المعدل 

السابق
القيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات(%)التغير اغالق سابقسعر االغالق

BCOI0.5100.5200.5100.5100.5100.5100.5100.001633,525,00017,147,750المصرف التجاري

BGUC0.1900.1900.1900.1900.1900.1900.1900.00315,000,0002,850,000مصرف الخليج

BIIB0.4700.4800.4700.4800.4500.4800.4506.6722,000,000950,000المصرف العراقي االسالمي 

BIME0.1800.1800.1800.1800.1800.1800.1800.001100,00018,000مصرف الشرق االوسط 

BMFI0.2100.2100.2100.2100.2200.2100.2100.00976,250,00016,012,500مصرف الموصل

BMNS0.5200.5200.5200.5200.5300.5200.530-1.8915,000,0002,600,000مصرف المنصور

BNOI1.1401.1401.1201.1301.1401.1401.1400.005383,441,50094,228,997المصرف االهلي

BSUC0.2200.2200.2200.2200.2200.2200.2200.00220,000,0004,400,000مصرف سومر التجاري 

87235,316,500138,207,247

TASC7.2607.3007.1707.2407.2107.3007.2800.2710830,580,121221,518,052آسياسيل لالتصاالت

10830,580,121221,518,052

SBPT38.50038.50038.50038.50038.49038.50038.4000.26493,0003,580,500بغداد العراق للنقل العام

SKTA2.6402.6802.6402.6502.6002.6602.6400.76888,525,00022,616,250مدينة العاب الكرخ 

SMOF11.60011.60011.60011.60011.50011.60011.5000.87150,000580,000الموصل لمدن االلعاب 

SMRI7.5907.6007.5907.5907.4807.6007.4601.883500,0003,795,500المعمورة العقارية 

969,168,00030,572,250

IBSD3.9003.9003.8403.8603.8803.8503.870-0.52408,537,87632,927,587بغداد للمشروبات الغازية 

IITC14.60014.60014.60014.60014.72014.60014.750-1.022250,0003,650,000السجاد والمفروشات

IKHC2.2502.2502.2502.2502.3702.2502.300-2.171250,000562,500طريق الخازر للمواد االنشائية

IMAP1.3701.3701.3701.3701.3701.3701.3700.00135,770,0007,904,900المنصور الدوائية

IMIB2.2602.4002.2602.2702.2502.3602.2504.891982,300,000186,423,253المعدنية والدراجات 

IRMC5.0005.0004.8004.8704.9704.9104.980-1.41567,968,19438,814,741انتاج االلبسة الجاهزة

131105,076,070270,282,980

HBAG9.5009.5009.5009.5009.5009.5009.5000.005397,1513,772,935فندق بغداد

HNTI11.00011.00011.00011.00011.00011.00011.0000.00150,000550,000االستثمارات السياحية

6447,1514,322,935

AIPM5.9105.9105.9105.9105.9105.9105.9100.0014,00023,640انتاج وتسويق اللحوم 

AIRP20.75020.75020.00020.19020.75020.00020.750-3.6138,000161,500المنتجات الزراعية

AISP10.00010.0009.98010.00010.0609.99010.070-0.7916955,0009,546,000العراقية النتاج البذور

AMEF8.0008.0008.0008.0008.0008.0008.0000.00214,961119,688اسماك الشرق االوسط 

22981,9619,850,828

450381,569,803674,754,291

Regular Market Trading 2022/10/13 الموافق الخميس ليوم النظامية االسهم تداول منصة نشرة (184) الجلسة

مجموع السوق النظامي

مجموع قطاع الزراعة

الزراعة قطاع
مجموع قطاع الفنادق والسياحة

المصارف قطاع

الخدمات قطاع
مجموع قطاع االتصاالت

والسياحة الفنادق قطاع

مجموع قطاع المصارف
االتصاالت قطاع

مجموع قطاع الصناعة

الصناعة قطاع
مجموع قطاع الخدمات



اسم الشركة 
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالي

المعدل 

السابق
القيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات(%)التغير اغالق سابقسعر االغالق

BEFI0.1900.1900.1900.1900.1900.1900.1900.0035,000,000950,000مصرف االقتصاد 
BROI0.3600.3600.3600.3600.3500.3600.3502.8611,000,000360,000مصرف االئتمان

46,000,0001,310,000

IFCM2.7002.7002.7002.7002.6902.7002.750-1.8210637,2751,720,643الفلوجة النتاج المواد االنشائية
10637,2751,720,643

HASH10.00010.00010.00010.00010.00010.00010.0000.00589,000890,000فندق آشور
589,000890,000

196,726,2753,920,643

اسم الشركة 
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالي

المعدل 

السابق
القيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات(%)التغير اغالق سابقسعر االغالق

BUND0.0700.0700.0700.0700.0700.0700.0700.00110,000,000700,000المصرف المتحد 
110,000,000700,000

SIGT1.0101.0101.0001.0101.0001.0101.0100.00105,302,3705,350,394نقل المنتجات النفطية 
SILT1.7001.8001.7001.7301.7301.8001.7502.86104,100,0007,095,000العراقية للنقل البري

209,402,37012,445,394

IELI0.5800.5800.5800.5800.5600.5800.5603.57810,060,0005,834,800الصناعات االلكترونية 
IICM0.7700.7700.7500.7700.7700.7500.770-2.602391,060300,224صناعة وتجارة الكارتون 

IMCM0.4600.4600.4600.4600.4600.4600.4600.002100,00046,000صناعة المواد االنشائية الحديثة 
INCP1.8901.9001.8901.8901.9001.9001.8900.53143,515,0006,647,069الكيمياوية والبالستيكية

ITLI0.5600.5600.5400.5500.5500.5400.550-1.824812,800,0007,051,025الصناعات الخفيفة 
7426,866,06019,879,119

HISH9.7009.7509.7009.7409.7009.7009.750-0.51302,390,00023,275,000فنادق عشتار
HPAL13.50013.99013.50013.84013.35013.99013.8501.016510,0007,056,000فندق فلسطين 

362,900,00030,331,000

AMAP0.3100.3100.3100.3100.3200.3100.320-3.122386,000119,660الحديثة لالنتاج الحيواني 
2386,000119,660

13349,554,43063,475,172

602437,850,508742,150,106

Second Market Trading 2022/10/13 الموافق الخميس ليوم الثاني التداول منصة نشرة (184) الجلسة

مجموع السوق

مجموع السوق الثاني

Undisclosed Platform Trading 2022/10/13 الموافق الخميس المفصحة غير الشركات تداول منصة نشرة (65) الجلسة

مجموع السوق الثالث

الخدمات قطاع

مجموع قطاع الصناعة

مجموع قطاع المصارف

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

مجموع قطاع الخدمات
الصناعة قطاع

والسياحة الفنادق قطاع

الزراعة قطاع

مجموع قطاع الزراعة

المصارف قطاع

والسياحة الفنادق قطاع

المصارف قطاع

مجموع قطاع المصارف

مجموع قطاع الفنادق والسياحة



2022/10/13نشرة تداول أسهم غير العراقيين لجلسة الخميس  

القيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

IMAP125,268,3397,217,624المنصور للصناعات الدوائية

125,268,3397,217,624

125,268,3397,217,624

القيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BCOI36,400,0003,264,000المصرف التجاري العراقي

36,400,0003,264,000

TASC4516,000,000116,056,380اسيا سيل لالتصاالت

4516,000,000116,056,380

4822,400,000119,320,380

القيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

IFCM1100,000270,000الفلوجة النتاج المواد االنشائية 

1100,000270,000

1100,000270,000

القيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

SILT2500,000870,000العراقية للنقل البري

2500,000870,000

2500,000870,000

المجموع الكلي

سوق العراق لألوراق المالية

نشرة تداول االسهم المشتراة لغير العراقيين في السوق النظامي

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

المجموع الكلي

نشرة  تداول االسهم المباعة من غير العراقيين في السوق النظامي

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع الخدمات

المجموع الكلي

نشرة  تداول االسهم المباعة من غير العراقيين في السوق الثاني

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

المجموع الكلي

نشرة  تداول االسهم المباعة من غير العراقيين في منصة الشركات غير المفصحة

قطاع الخدمات



سعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة 

BCIH2.2902.290مصرف جيهان االسالمي
BTIB0.6900.690مصرف الطيف االسالمي

BAIB1.0801.080مصرف آسيا العراق االسالمي 
BNAI1.0201.020المصرف الوطني االسالمي

BELF0.5400.540مصرف ايالف االسالمي 
BIBI0.2900.290مصرف االستثمار العراقي

BTRI1.0001.000مصرف عبر العراق
BASH0.4500.450مصرف آشور الدولي 

TZNI2.2102.210الخاتم لالتصاالت

NAME0.5000.500االمين للتأمين
NGIR0.4200.420الخليج للتأمين 

SAEI1.5001.500االمين لالستثمارات العقارية 
HKAR1.0501.050رحاب كربالء

IKLV1.4001.400الكندي النتاج اللقاحات
IBPM2.0002.000بغداد لمواد التغليف 

IIDP0.8400.840تصنيع وتسويق التمور 
IHLI0.5900.600الهالل الصناعية

IIEW5.7505.750العراقية لالعمال الهندسية 
IMOS5.5005.500الخياطة الحديثة 

AAHP0.8600.860االهلية لالنتاج الزراعي 

HBAY100.000100.000فندق بابل
HTVM7.0007.000سد الموصل السياحية

HMAN27.00027.000فنادق المنصور

BQUR1.0001.000مصرف القرطاس االسالمي
BANS1.0001.000مصرف االنصاري االسالمي 

BTRU0.3500.350مصرف الثقة الدولي
BJAB1.0001.000مصرف الجنوب االسالمي

BAME1.0001.000مصرف أمين العراق االسالمي
BWOR1.0001.000مصرف العالم االسالمي

BAAI1.0001.000مصرف العربية االسالمي
BZII0.3400.340مصرف زين العراق االسالمي 

BQAB0.2400.240مصرف القابض االسالمي 
BERI0.1100.110مصرف اربيل 

BUOI0.2400.240مصرف االتحاد العراقي 
BINT1.7501.750المصرف الدولي االسالمي

BRTB1.0001.000مصرف االقليم التجاري 
BINI1.0001.000مصرف نور العراق االسالمي
BMUI1.0001.000مصرف المستشار اإلسالمي

BIDB0.8100.810مصرف التنمية الدولي

NHAM0.9600.960الحمراء للتأمين
NDSA0.7400.740دار السالم للتأمين 

NAHF0.4000.400االهلية للتأمين

VMES0.9000.900بين النهرين لالستثمارات المالية
VAMF0.5000.500االمين لالستثمار المالي

VZAF0.3800.380الزوراء لالستثمار المالي 

ــــــــــــــــــــSIBDابداع الشرق االوسط 

ــــــــــــــــــــAREBشركة الريباس للدواجن واالعالف

IMCI100.000100.000الصنائع الكيمياوية العصرية 
IHFI1.7001.700الوطنية لصناعات االثاث المنزلي 

BKUI1.3001.300مصرف كوردستان 
BBAY0.0700.070مصرف بابل

BNOR0.0800.080مصرف الشمال

VBAT0.4500.450الباتك لالستثمارات المالية
VWIF0.2500.250الوئام لالستثمار المالي
VKHF0.1600.160الخير لالستثمار المالي

SBAG0.4200.420البادية للنقل العام 

HSAD14.40014.400فندق السدير

المصارف قطاع

الصناعة قطاع

الزراعة قطاع

االستثمار قطاع

والسياحة الفنادق قطاع

التأمين قطاع

2022/10/13 الموافق الخميس لجلسة النظامي للسوق المتداولة غير الشركات

المصارف قطاع

الخدمات قطاع

المصارف قطاع
2022/10/13 الموافق الخميس لجلسة الثاني للسوق المتداولة غير الشركات

الزراعة قطاع

االتصاالت قطاع

الصناعة قطاع

والسياحة الفنادق قطاع

التأمين قطاع

الخدمات قطاع

االستثمار قطاع

2022/10/13 الموافق الخميس لجلسة الثالث للسوق المتداولة غير الشركات

الخدمات قطاع



سبب االيقاف والمالحظاتتاريخ االيقافاسم الشركة

2016/08/09(BDSI)مصرف دار السالم 

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

 2018  واالفصاح الفصلي للفصل الثالث لعام 2021 ،2020 ، 2019 ، 2018 ، 2017 ، 2016

سعر االغالق  . 2021 ، وبيانات الفصل االول والثاني لعام 2020 ، 2019واالفصاح الفصلي لعام 

.دينار (0.130)

مصرف الراجح االسالمي 

(BRAJ)
19/09/2021

 (1.000)سعر االغالق  . 2021 واالفصاح السنوي لعام 2020عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 

.دينار

 الشركات الموقوفة عن التداول بقرار من هيئة االوراق المالية 



مصرف المشرق العربي االسالمي 

(BAMS)

 ، 2022/10/6 بعد إجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد في 2022/10/16سيتم إطالق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة االحد الموافق 

من راس مال الشركة ، اطفاء مبلغ  (%0.006) ، توزيع أرباح بنسبة 2021/12/31المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 

دينار علما ان الشركة لم يجري  (1.000)السعر التاشيري . دينار  (2.411.072.000)دينار من العجز المتراكم ويكون العجز المتبقي  (602.768.000)

.التداول عليها منذ انطالقها

(BRAJ)مصرف الراجح االسالمي 

 الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة، مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2022/10/17سيعقد إجتماع الهيئة العامة للشركة يوم االثنين الموافق 

 (7)الى  (5) ، مناقشة مقسوم االرباح  ومناقشة العجز المتراكم،  تعديل عقد تأسيس الشركة بزيادة اعضاء مجلس االدارة من 2021/12/31المنتهية في 

.الشركة موقوفة بقرار هياة االوراق المالية . اعضاء اصليين ومصلهم احتياط  (2)اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وانتخاب اعضاء مجلس االدارة 

(SKTA)مدينة العاب الكرخ 
 الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة، مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2022/10/29سيعقد إجتماع الهيئة العامة للشركة يوم السبت الموافق 

 .2022/10/25سيتم إيقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثالثاء  . 2021/12/31المنتهية في 

(SNUC)النخبة للمقاوالت العامة 

 الساعة العاشرة صباحاً في المركزالثقافي النفطي ، مناقشة 2022/10/11تاجيل اجتماع الهيئة العامة لعدم اكتمال النصاب القانوني ليوم الثالثاء الموافق 

تم إيقاف التداول على  . 2021من ربح عام % 50 ، مناقشة إطفاء العجز المتراكم الذي يمثل 2021/12/31الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 

 .2022/9/29أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الخميس 

(BBOB)مصرف بغداد 

 الساعة العاشرة صباحاً في فندق اربيل الدولي ، مناقشة الحسابات الختامية للسنة 2022/10/11سيعقد إجتماع الهيئة العامة للشركة يوم الثالثاء الموافق 

 ، مناقشة توزيع االرباح ، مناقشة إستخدام وديعة المصرف لدى فرع بيروت لتعزيز المخصصات نتيجة تدني قيمة 2021/12/31المالية المنتهية في 

تم إيقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الخميس . االدوات المالية للفرع ، تعديل عقد تأسيس الشركة باعتماد طريق التصويت التراكمي 

2022/10/6. 

                                                                  

(BLAD)مصرف العطاء االسالمي 

 الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة، مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2022/10/18سيعقد إجتماع الهيئة العامة للشركة يوم الثالثاء الموافق 

تم إيقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الخميس .  ، مناقشة مقسوم االرباح  ومناقشة العجز المتراكم2021/12/31المنتهية في 

2022/10/13. 

(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 

.2022/7/24حصلت موافقة هيئة االوراق المالية على تمديد فترة اضافة اسهم الشركة لمدة اربعة اشهر من تاريخ . قانون الشركات

(IFCM)الفلوجة النتاج المواد االنشائية 

دينار وفق  (4,680,000,000)دينار الى  (3,120,000,000) زيادة رأسمال الشركة من 2021/12/30قررت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد في 

. 2022/4/30حصلت موافقة هيئة االوراق المالية على تمديد فترة اضافة اسهم الشركة لمدة اربعة اشهر من تاريخ .من قانون الشركات (اوالً/55)المادة 

.2022/8/30من تاريخ  (أربعة أشهر)صدرت موافقة هيأة االوراق المالية على تمديد فترة إضافة أسهم الزيادة لمدة 

(IMAP)المنصور الدوائية 
مليار   (16)دينار الى  (9.914.267.350) على انتهاء اجراءات زيادة رأسمال الشركة من 2022/9/12صدرت المصادقة دائره تسجيل الشركات بتاريخ 

.2022/5/7استنادا الى قرار الهيئة العامة المنعقد في . من قانون الشركات  (اوال/ 55)وفق المادة 

(BAME)مصرف أمين العراق االسالمي 
من  (اوال/ 55)مليار  وفق المادة  (250)مليار دينار الى  (200) زيادة راس مال الشركة من 2022/6/5قررت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد في 

.قانون الشركات

(BWOR)مصرف العالم االسالمي 
من قانون  (رابعا/56)مليار دينار  وفق المادة  (265)الى  (250) زيادة راسمال الشركة من 2022/3/3قررت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد في 

.2022/7/3حصلت موافقة هيئة االوراق المالية على تمديد فترة اضافة اسهم الشركة لمدة اربعة اشهر من تاريخ . الشركات 

(IMAP)المنصور الدوائية

يوماً في  (60)سهم ولمدة  (6,085,732,650) على االسهم المطروحة البالغة 2022/7/18 بدأ االكتتاب على أسهم الشركة إعتباراً من يوم االثنين 

مليار دينار  (16)دينار الى  (9,914,267,350) زيادة رأسمال الشركة من 2022/5/7مصرف المنصور بفرعيه ، تنفيذاً لقرار الهيئة العامة المنعقدة في 

.من قانون الشركات (اوالً/55)وفق المادة 

(BAME)مصرف أمين العراق االسالمي 

يوماً في مصرف الهدى فرعه  (60)مليار سهم ولمدة  (50) على االسهم المطروحة البالغة 2022/10/7 بدأ االكتتاب على أسهم الشركة إعتباراً من  

 (اوالً/55)مليار دينار وفق المادة  (250)مليار دينار الى  (200) زيادة رأسمال الشركة من 2022/6/5الرئيسي ، تنفيذاً لقرار الهيئة العامة المنعقدة في 

.من قانون الشركات

من راس المال المدفوع في مقر الشركة الرئيسي وحصول الموافقات الالزمة (%4)تعلن الشركة عن البدء بتوزيع االرباح السنوية للمساهمين بنسبة ()مصرف المنصور

(HBAY)فندق بابل 
 ، مع جلب 2020 لغاية 1997من راس المال المدفوع ، واالرباح منذ عام  (%200) بنسبة 2021تعلن الشركة عن البدء بتوزيع االرباح السنوية لعام 

.المستمسكات الثبوتية او بموجب وكالة مصدقة

. مع جلب المستمسكات الثبوتية او بموجب وكالة مصدقة2019 - 2018تعلن الشركة عن البدء بتوزيع االرباح لعامي (HPAL)فندق فلسطين 

(HNTI)االستثمارات السياحية 
من راس المال المدفوع في مقر الشركة  مع جلب المستمسكات الثبوتية او  (%24)تعلن الشركة عن البدء بتوزيع االرباح السنوية للمساهمين بنسبة 

.بموجب وكالة مصدقة

فرع الكرادة/  في المصرف العراقي اإلسالمي 2022/9/26تعلن الشركة عن البدء بدفع فضلة االكتتاب اعتبارا من يوم االثنين الموافق (IRMC)انتاج االلبسة الجاهزة 

توزيع االرباح: خامساً 

2022/10/13أخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية الخميس الموافق 
.أخبار الشركات : أوالً 

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

الشركات المساهمة الموقوفة عن التداول النعقاد هيئاتها العامة: ثانياً 

.االكتتاب : رابعاً 


