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المعدل ادنى سعراعلى سعرافتتاحرمز الشركةاسم الشركة 
الحالي

المعدل 
السابق

سعر 
االغالق

اغالق 
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاتالتغیر (%)سابق

BBOB0.4200.4200.4000.4100.4100.4000.420-4.761899,650,00040,708,368مصرف بغداد

BCOI0.4500.4500.4500.4500.4600.4500.460-2.1779,495,0004,272,750المصرف التجاري   

BGUC0.2000.2000.2000.2000.2000.2000.2000.0018149,750,00029,950,000مصرف الخلیج التجاري

BIBI0.3400.3400.3400.3400.3400.3400.3400.00525,864,9708,794,090مصرف االستثمار

BIIB0.4000.4000.3900.3900.3900.3900.400-2.5052,200,000860,000المصرف العراقي االسالمي 

BMFI0.1900.1900.1800.1800.2000.1800.200-10.0050517,018,16093,194,769مصرف الموصل

BNOI0.3200.3200.3200.3200.3200.3200.3200.0073,778,8181,209,222مصرف االھلي

BUND0.1300.1300.1300.1300.1400.1300.140-7.142500,00065,000المصرف المتحد

112808,256,948179,054,199

TASC8.1508.1508.1008.1308.2008.1008.200-1.22193,020,00024,563,000اسیا سیل لالتصاالت
193,020,00024,563,000

SKTA4.6204.6204.5504.5704.6204.5604.620-1.304700,0003,201,500مدینة العاب الكرخ

SMRI1.7801.7801.7501.7701.7801.7801.7800.00155,605,0009,931,900المعمورة العقاریة

196,305,00013,133,400

IBSD3.8903.8903.8403.8403.9003.8603.890-0.7730113,250,000435,122,350بغداد للمشروبات الغازیة

IIDP1.0301.0301.0201.0201.0401.0201.040-1.9273,421,9073,491,345تصنیع وتسویق التمور

IITC7.1407.1407.1407.1407.1307.1407.1300.145750,0005,355,000السجاد والمفروشات

IMAP0.6800.6800.6600.6600.6600.6600.6600.001626,790,00017,743,600المنصور الدوائیة

IMOS4.2504.2504.2504.2504.7004.2504.700-9.573198,742844,654الخیاطة الحدیثة

61144,410,649462,556,949

HKAR1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0000.00245,00045,000فنادق كربالء

HMAN11.55011.55011.55011.55011.55011.55011.5500.002150,0001,732,500فنادق المنصور

HNTI7.3507.4107.3007.3607.6407.4107.640-3.01124,270,00031,442,320االستثمارات السیاحیة

HSAD13.50014.00013.50013.57013.50014.00013.5003.705205,0002,782,500فندق السدیر

214,670,00036,002,320

مجموع قطاع الخدمات

قطاع الصناعة
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745,105,181

973,619,501

مجموع  قطاع الفنادق والسیاحة 

555.7

-0.93

نشرة التداول في السوق النظامي رقم (152)

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الخدمات

قطاع االتصاالت

مجموع  قطاع االتصاالت

 قطاع الفنادق والسیاحة 

مجموع قطاع الصناعة
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المعدل ادنى سعراعلى سعرافتتاحرمز الشركةاسم الشركة 
الحالي

المعدل 
السابق

سعر 
االغالق

اغالق 
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاتالتغیر (%)سابق

AIPM4.1004.1004.1004.1004.1304.1004.130-0.7361,560,0006,396,000انتاج وتسویق اللحوم 

AIRP8.0508.0508.0508.0508.0808.0508.080-0.371400,0003,220,000المنتجات الزراعیة

AISP4.9004.9004.8004.8304.8704.8304.970-2.82332,996,90414,469,513العراقیة النتاج البذور 

404,956,90424,085,513

272971,619,501739,395,381

المعدل ادنى سعراعلى سعرافتتاحرمز الشركةاسم الشركة 
الحالي

المعدل 
السابق

سعر 
االغالق

اغالق 
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاتالتغیر (%)سابق

TZNI2.8502.8602.8502.8502.8602.8602.8600.0042,000,0005,709,800الخاتم لالتصاالت
42,000,0005,709,800
42,000,0005,709,800

276973,619,501745,105,181

االسھم المتداولة التغیر (%)اغالقالتغیر(%)اغالقاسم الشركة
10.00517,018,160-14.0003.700.180فندق السدیر

7.14500,000-7.1400.140.130السجاد والمفروشات
0.400-4.7699,650,000
7.410-3.014,270,000

4.830-2.822,996,904

القیمة المتداولة التغیر (%)اغالقالتغیر(%)اغالقاسم الشركة
0.77435,122,350-10.003.860-0.180مصرف الموصل

10.0093,194,769-0.2000.000.180مصرف الخلیج التجاري
4.7640,708,368-0.770.400-3.860بغداد للمشروبات الغازیة

3.0131,442,320-4.767.410-0.400مصرف بغداد
0.6600.000.2000.0029,950,000المنصور الدوائیة

ایقاف تداول بقرار الھیئة

تداول السندات االصداریة الثانیة

االستثمارات السیاحیة

مجموع  قطاع االتصاالت

مجموع السوقین 

االسھم المتداولة  

مصرف بغداد
المصرف المتحد
مصرف الموصل

االكثر ربحیة

نشرة التداول في السوق النظامي رقم (152)

یدعو سوق العراق لالوراق المالیة حملة السندات الوطنیة / االصداریة الثانیة أیداع وتسجیل السندات التي یمتلكونھا في مركز االیداع والتداول علیھا بیعاً 
وشراءً خالل فترة الجلسة المستمرة من الساعة 10 صباحا لغایة 12 ظھراً ولغایة تأریخ أطفاءھا في  2019/4/2 ، وستكون نسبة التغیر لسعر السند 

(5%) في حدودھما العلیا والدنیا بعد اكتمال كافة االجراءات المطلوبة وفقاً لتعلیمات السندات الحكومیة .

مصرف الخلیج التجاري

750,000

اسم الشركة
205,000

 قررت ھیئة االوراق المالیة بكتابھا المرقم (1139/10) في 2018/8/6 ایقاف التداول على اسھم الشركات التي لم تلتزم بتعلیمات االفصاح المالي ولعدم 
تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017 اعتبارا من جلسة االربعاء 2018/8/8والشركات ھي :( مصرف االئتمان، مصرف الشرق االوسط ، مصرف بابل، 

مصرف القابض، مصرف الشمال، الحدیثة لالنتاج الحیواني، فندق بابل ، فندق بغداد  ، فندق عشتار، فندق فلسطین الدولي ، االعمال الھندسیة ، الوطنیة 
للصناعات الكیمیاویة والبالستیكیة ، الكندي النتاج اللقاحات واالدویة البیطریة ، الوطنیة للصناعات المعدنیة والدراجات،الھالل الصناعیھ  )واستمرار االیقاف 
على الشركات التالیة (مصرف االتحاد العراقي،صناعة وتجارة الكارتون، الصناعات االلكترونیة  ، الصناعات الخفیفة ، صناعات االصباغ الحدیثة ، العراقیة 
لنقل المنتجات النفطیة ،البادیة للنقل العام  ، العراقیة للنقل البري، الخیر لالستثمار المالي  ) والشركات التي ضمن المناطق الساخنة علیھا تقدیم افصاح من 

قبل رئیس مجلس االدارة عن الوضع االجمالي للشركة لیتم اعادتھا للتداول وھي (المواد االنشائیة الحدیثة ، صناعة االثاث المنزلي ، موصل لمدن االلعاب 
واالستثمارات السیاحیة ، الخازر النتاج المواد االنشائیة ، الفلوجة النتاج المواد االنشائیة، فندق اشور، المدینة السیاحیة في سد الموصل )واستمرار االیقاف 

على الشركات التي تحت وصایة البنك المركزي وھي (مصرف دجلة والفرات ، مصرف دار السالم، مصرف البالد االسالمي)  .

اسم الشركة
االكثر نشاطا حسب القیمة المتداولة 

االسھم المتداولة  

العراقیة النتاج البذور 

االكثر نشاطا حسب االسھم المتداولة 

مصرف الموصل149,750,000

مجموع قطاع الزراعة

قطاع الزراعة

مجموع السوق النظامي

االكثر خسارة

517,018,160

قطاع االتصاالت

نشرة التداول في السوق الثاني رقم (133)

26,790,000

بغداد للمشروبات الغازیة

مصرف بغداد
االستثمارات السیاحیة

مجموع السوق الثاني 

99,650,000
113,250,000

بلغ الرقم القیاسي العام (555.70) نقطة منخفضا بنسبة (%0.93) 



جلسة االثنین 2018/8/13

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BCOI31,395,000627,750المصرف التجاري العراقي
BIBI525,864,9708,794,090مصرف االستثمار العراقي 

BGUC984,000,00016,800,000مصرف الخلیج التجاري 
17111,259,97026,221,840

SMRI94,000,0007,120,000المعمورة لالستثمارات العقاریة
94,000,0007,120,000

IBSD209,000,00034,702,850بغداد للمشروبات الغازیة 
209,000,00034,702,850

TASC122,000,00016,300,000اسیا سیل لالتصاالت
122,000,00016,300,000
58126,259,97084,344,690

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

TZNI42,000,0005,709,800الخاتم لالتصاالت
42,000,0005,709,800
42,000,0005,709,800

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BGUC1193,000,00018,600,000مصرف الخلیج التجاري 
1193,000,00018,600,000

IBSD2111,217,51843,302,119بغداد للمشروبات الغازیة 
2111,217,51843,302,119
32104,217,51861,902,119

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

TZNI1980,0002,802,800الخاتم لالتصاالت
1980,0002,802,800
1980,0002,802,800

سوق العراق لألوراق المالیة

نشرة  تداول االسھم المشتراة لغیر العراقیین في السوق النظامي

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف
قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات
قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 
قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 
المجموع الكلي

نشرة  التداول لالسھم المشتراة لغیر العراقیین في السوق الثاني

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 
المجموع الكلي

نشرة  تداول االسھم المباعة من غیر العراقیین في السوق النظامي

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف
قطاع الصناعة 

المجموع الكلي

مجموع قطاع الصناعة 
المجموع الكلي

نشرة  التداول لالسھم المباعة من غیر العراقیین في السوق الثاني

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 



سعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة 

BNAI1.2001.200المصرف الوطني االسالمي 
BCIH2.6502.650مصرف جیھان

BMNS0.8500.850مصرف المنصور
BKUI1.2501.250مصرف كوردستان

BTRI0.7000.700مصرف عبر العراق 
BASH0.2900.300مصرف اشور

BELF0.2100.210مصرف ایالف االسالمي

NGIR0.5600.560الخلیج للتامین
NAME0.4000.400االمین للتأمین

SNUC0.3600.360النخبة للمقاوالت العامة 
SBPT16.99016.990بغداد العراق للنقل العام

IBPM1.2601.260بغداد لمواد التغلیف
IRMC8.2308.200انتاج االلبسة الجاھزة

AAHP1.1201.120االھلیة لالنتاج الزراعي
AMEF11.75011.750اسماك الشرق االوسط 

سعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة

ــــــــــــــــــــBWORمصرف العالم االسالمي 
ــــــــــــــــــــBERIمصرف اربیل لالستثمار والتمویل

BRTB1.0001.000مصرف االقلیم التجاري 
ــــــــــــــــــــBJABمصرف الجنوب االسالمي 

BINI1.0001.000مصرف نور العراق االسالمي
BIDB0.8500.860مصرف التنمیة الدولي 

BZII0.5000.500مصرف زین العراق
BINT1.0001.000المصرف الدولي االسالمي

ــــــــــــــــــــBTRUمصرف الثقة الدولي

NHAM0.4200.420الحمراء للتأمین
NAHF0.3900.390االھلیة للتأمین

NDSA0.8000.800دار السالم للتأمین

VWIF0.8800.880الوئام لالستثمار المالي
VMES0.9000.900بین النھرین لالستثمارات المالیة

VAMF1.1501.150االمین لالستثمار المالي 
VBAT0.7200.720الباتك لالستثمارات المالیة
VZAF0.3600.360الزوراء لالستثمار المالي

MTNO1.0001.000النبالء للتحویل المالي
MTNI1.0001.000النبال العربیة للتحویل المالي 

MTAH1.0001.000الحریر للتحویل المالي 
ــــــــــــــــــــMTMAالمنافع للتحویل المالي

MTRA0.5000.500الرابطة المالیة للتحویل المالي
MTNN0.3200.320النور للتحویل المالي 

SAEI0.7600.760االمین لالستثمارات العقاریة

IMCI60.00060.000الصنائع الكیمیاویة العصریة
قطاع الصناعة

قطاع التحویل المالي

قطاع التأمین

قطاع الخدمات

الشركات غیر المتداولة في السوق النظامي لجلسة االثنین الموافق 2018/8/13

قطاع المصارف

قطاع االستثمار

 الشركات غیر المتداولة في السوق الثاني لجلسة االثنین الموافق 2018/8/13

قطاع المصارف

قطاع التأمین

قطاع الصناعة

قطاع الخدمات

قطاع الزراعة



سبب االیقاف والمالحظاتتاریخ االیقافاسم الشركة
الفلوجة النتاج المواد االنشائیة 

(IFCM)06/07/2015 عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2015 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2014 و2015 و2016و2017 واالفصاح الفصلي لعامي
2016 و2017 واالفصاح الفصلي للفصل االول لعام 2018، سعر االغالق (1.510) دینار.

صناعة المواد االنشائیة الحدیثة 
(IMCM)06/07/2015

عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2015 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2014 و2015 و2016و2017 واالفصاح الفصلي لعامي 
وعلى الشركة ان تقدم تقریر من رئیس مجلس االدارة حول الوضع االجمالي للشركة كونھا من  2016 و2017 واالفصاح الفصلي للفصل االول لعام 2018

المناطق الساخنة ، سعر االغالق (0.470) دینار.
الوطنیة لصناعات االثاث المنزلي 

(IHFI)06/07/2015 عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2015 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2014 و2015 و2016و2017 واالفصاح الفصلي لعامي
2016 و2017 واالفصاح الفصلي للفصل االول لعام 2018، سعر االغالق  (0.900) دینار.

صناعات االصباغ الحدیثة 
(IMPI)06/08/2015 ،2018 عدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2014 و2015  و2016و2017 واالفصاح الفصلي لعامي 2016 و2017 واالفصاح الفصلي للفصل االول لعام

سعر االغالق (1.250) دینار.

(ITLI) عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام  2016 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2015 و 2016و2017 واالفصاح الفصلي لعام 2017  13/07/2016الصناعات الخفیفة
واالفصاح الفصلي للفصل االول لعام 2018. سعر االغالق (0.310) دینار.

(SBAG) واستمرار االیقاف لعدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعامي2016و2017 06/07/2017البادیة للنقل العام عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2017 واالفصاح الفصلي للفصل االول لعام 2018
. سعر االغالق (0.590) دینار.

(VKHF) واستمرار االیقاف لعدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعامي 2016و2017 06/07/2017الخیر لالستثمار المالي عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2017 واالفصاح الفصلي للفصل االول لعام 2018
 . سعر االغالق (0.220) دینار.

(BUOI) عدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016و2017 .سعر االغالق (0.290) دینار.06/08/2017مصرف االتحاد العراقي

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

(IELI) عدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016و2017 واالفصاح الفصلي للفصل االول لعام 2018. سعر االغالق (0.450) دینار.06/08/2017الصناعات االلكترونیة

(SILT) عدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي2016 و2017واالفصاح الفصلي للفصل االول لعام 2018 .سعر االغالق (0.710) دینار.06/08/2017العراقیة للنقل البري

(SIGT) عدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي2016 و2017 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني والثالث لعام 2017 واالفصاح الفصلي للفصل 06/08/2017نقل المنتجات النفطیة
االول لعام 2018 . سعر االغالق (0.550) دینار.

الخازر النتاج المواد االنشائیة 
(IKHC)06/08/2017 عدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016و2017 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني والثالث لعام 2017 واالفصاح الفصلي للفصل

االول لعام 2018. سعر االغالق (1.270) دینار.

(BEFI) 05/03/2017مصرف االقتصاد

من قانون الشركات ، واستمرار االیقاف بقرار من ھیئة االوراق المالیة  انعقاد االجتماع الھیئة العامة للشركة لزیادة راس مال الشركة وفق المادة (56/رابعا) 
لحین اتمام زیادة رأسمال المصرف والمصادقة علیھا من دائرة تسجیل الشركات ، وتقدیم حسابات المصرف لعام 2016 مع تقریر مجلس االدارة واالیضاحات 

المرفقة على ان تكون وافیة وتغطي مالحظات مراقب الحسابات ولجنة الوصایة ، واستمرار االیقاف لحین تقدیم حسابات المصرف للفصل االول 2017 على ان 
ملیار دینار واكملت الشركة اجراءات تسجیل وایداع اسھم زیادة  وقد صادقت دائرة تسجیل الشركات على زیادة رأسمال المصرف الى (250)  تكون معدة بدقة . 

ملیار سھم في مركز االیداع ، وسیتم ادراج اسھم الزیادة في التداول عند اطالق التداول على اسھم الشركة . قدمت الشركة بیانات عام  رأسمال الى (250) 
2016 بدون معالجة جمیع مالحظات الھیئة ، وقد عقدت الھیئة العامة بتأریخ 2018/4/2 وتمت المصادقة على بیانات 2016 ، وتدویر االرباح الى الفائض 

المتراكم وتخصیص (50%) منھا لمعالجة العجز المتراكم .
(BDSI) تم وضع المصرف تحت وصایة البنك المركزي العراقي واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2015و2016و2017 .سعر االغالق 09/08/2016مصرف دار السالم 

(0.130) دینار.
(IHLI)عدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل االول لعام 2018 وعدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017 . سعر االغالق (0.350) دینار.04/07/2018الھالل الصناعیھ

(INCP)عدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل االول لعام 2018 وعدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017 . سعر االغالق (0.710) دینار.04/07/2018الكیمیاویة والبالستیكیة

(BDFD) تم وضع المصرف تحت وصایة البنك المركزي العراقي واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016و2017 . سعر االغالق (0.250)05/01/2017مصرف دجلة والفرات

مصرف البالد االسالمي 
(BLAD)17/05/2018

 -1                                                                                                                          :   استنادا الى قرارات البنك المركزي العراقي 
ایقاف التداول على اسھم المصرف اعتبارا من 2018/5/17                                                                                                     2- وضع 

المصرف تحت الوصایة استنادا للقرار المرقم 11460/3/9في 2018/5/17 وعدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017. سعر االغالق (0.350)

(MTAI) 06/12/2017الطیف للتحویل المالي

صدور مصادقة دائرة تسجیل الشركات على انتھاء اجراءات تغییر نشاط وراسمال الشركة من شركة الطیف للتحویل المالي الى شركة مصرف الطیف االسالمي 
ملیار دینار ، وسیتم اطالق التداول على اسھم الشركة في السوق بعد استحصال  لالستثمار والتمویل ، وزیادة راسمال الشركة  من (45) ملیار دینار الى (100) 
الرخصة النھائیة لممارسة العمل المصرفي من البنك المركزي العراقي یتبعھا تقدیم طلب ادراج اسھم الشركة المصرفیة وتقدیم بیانات مالیة خاصة بالمصرف اما 

سنویة او فصلیة حسب تعلیمات ھیئة االوراق المالیة ، واستكمال اجراءات تسجیل وایداع اسھم الشركة في مركز االیداع كشركة مصرفیة.

(MTMO) 21/01/2018مؤتة للتحویل المالي

صدور مصادقة دائرة تسجیل الشركات على انتھاء اجراءات تغییر نشاط ورأسمال الشركة من شركة مؤتة للتحویل المالي الى مصرف امین العراق لالستثمار 
ملیار دینار ، وسیتم اطالق التداول على اسھم الشركة في السوق بعد استحصال  والتمویل االسالمي ، وزیادة راسمال الشركة  من (45) ملیار دینار الى (100) 
الرخصة النھائیة لممارسة العمل المصرفي من البنك المركزي العراقي یتبعھا تقدیم طلب ادراج اسھم الشركة المصرفیة وتقدیم بیانات مالیة خاصة بالمصرف اما 

سنویة او فصلیة حسب تعلیمات ھیئة االوراق المالیة ، واستكمال اجراءات تسجیل وایداع اسھم الشركة في مركز االیداع كشركة مصرفیة.

(BROI)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017.سعر االغالق (0.420) دینار.08/08/2018مصرف االئتمان

(BIME)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017.سعر االغالق (0.180) دینار.08/08/2018مصرف الشرق االوسط

(BBAY)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017.سعر االغالق (0.190) دینار.08/08/2018مصرف بابل
مصرف القابض  

(BQAB)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017.سعر االغالق (1.000) دینار.08/08/2018االسالمي

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

الحدیثة لالنتاج الحیواني 
(AMAP)08/08/2018.عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017.سعر االغالق (0.290) دینار

(HBAY)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017.سعر االغالق (47.600) دینار.08/08/2018فندق بابل

(HBAG)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017.سعر االغالق (8.400) دینار.08/08/2018فندق بغداد

(HPAL)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017.سعر االغالق (10.300) دینار.08/08/2018فندق فلسطین

(HISH)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017.سعر االغالق (10.000) دینار.08/08/2018فنادق عشتار

(HASH)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017.سعر االغالق (7.200) دینار.08/08/2018فندق اشور

(HTVM)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017.سعر االغالق (5.000) دینار.08/08/2018سد الموصل السیاحیة
(IIEW)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017.سعر االغالق (0.800) دینار.08/08/2018االعمال الھندسیة

(IKLV)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017.سعر االغالق (1.610) دینار.08/08/2018الكندي النتاج اللقاحات

(IMIB)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017.سعر االغالق (1.750) دینار.08/08/2018المعدنیة والدراجات
(SMOF)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017.سعر االغالق (12.660) دینار.08/08/2018الموصل لمدن االلعاب

 الشركات المتوقفة عن التداول بقرار من ھیئة االوراق المالیة 
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اخبار الشركات المساھمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالیة االثنین الموافق 2018/8/13
اوال : اخبار الشركات .

بدء االكتتاب على االسھم المطروحة البالغة (400) ملیون سھم اعتبارا من 2018/6/27ولمدة ال تقل عن (30) یوم  وال تزید عن 
(60) یوم وفق المادة (42) من قانون الشركات في مصرف بابل فرع الموصل الكائن في حي الشرطة شارع الكنیسة ، وذلك تنفیذا لقرار 

الھیئة العامة المنعقدة بتاریخ 2018/5/27 زیادة  رأسمال الشركة من (1.260) ملیار دینار الى (1.660) ملیار دینار وفق المادة 

دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة  مقر الشركة الستالم ارباحھم لعام 2013بنسبة (100%) من راس مال الشركة البالغ (400) ملیون 
دینار ، تنفیذا لقرار الھیئة العامة المنعقدة بتاریخ 2018/3/4

دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة الشركة الستالم ارباحھم النقدیة لسنة 2016 وبنسبة (0.5%) اعتبارا من تاریخ 2018/8/1 ومن 
الساعة التاسعة صباحا ولغایة الساعة الثانیة ظھرا .

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم االثنین 2018/9/10 الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة لمناقشة الحسابات الختامیة لعام 2017، 
مناقشة مقسوم االرباح لعام 2017، مناقشة  زیادة راس مال الشركة من (5) ملیار الى (7) ملیار وفق المادة (55/اوال) من قانون 

الشركات ، سیتم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة االربعاء 2018/9/5 .

دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة الشركة الستالم ارباحھم النقدیة لسنة 2016 وبنسبة (4.75%) اعتبارا من تاریخ 2018/8/1 .

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم الثالثاء 2018/9/25 الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة لمناقشة الحسابات الختامیة لعام 
2017،مناقشة العجز المتراكم لعام2017، سیتم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة الخمیس2018/9/20   .

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم الخمیس 2018/8/16 الساعة العاشرة صباحا في محافظة اربیل على قاعة فندق شیراتون الدولي 
لمناقشة الحسابات الختامیة لعام 2017، مناقشة العجز المتراكم لعام 2017، مناقشة تاسیس ثالثة شركات استثماریة في مختلف 

المجاالت واالنشطة لغرض تطویر العمل االستثماري في المصرف ، وتم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة االثنین2018/8/13 .

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم االحد 2018/9/2 الساعة العاشرة صباحا في فندق بغداد لمناقشة الحسابات الختامیة لعام 2017، 
ومناقشة مقسوم االرباح ، مناقشة زیادة راس مال الشركة بنسبة(7%)وفق المادة (55/ثانیاً) من قانون الشركات ، سیتم ایقاف التداول 

اعتبارا من جلسة الثالثاء 2018/8/28 .

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم االثنین 2018/9/17 الساعة العاشرة صباحا في نادي العلویة لمناقشة الحسابات الختامیة لعام 
2017،مناقشة مقسوم االرباح لعام 2017، سیتم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة االربعاء2018/9/12 .

تم اطالق التداول اعتبارا من جلسة االثنین 2018/8/13 بعد قرار الھیئة العامة المنعقدة یوم االربعاء 2018/8/8 المصادقة على 
الحسابات الختامیة لعام 2017 وتوزیع ارباح نقدیة بنسبة (15%) من راس مال الشركة البالغ (1)  ملیار دینار  ،والمصادقة على سحب 

ارصدة الشركة من مصرف التجاري العراقي وایداعھا في مصرف ایالف االسالمي. السعر التاشیري (4.550) دنیار

تم غلق االكتتاب اعتبارا من یوم الثالثاء 2018/5/9على كامل االسھم المطروحة البالغة (2,500) ملیار سھم ، تنفیذا لقرار الھیئة 
العامة المنعقدة بتاریخ 2017/11/14 زیادة رأس المال من (5) ملیار دینار الى (7.500) ملیار  دینار وفق المادة (55/اوال) من قانون 

الشركات .

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

ثانیا : الشركات المساھمة المتوقفة عن التداول النعقاد ھیئاتھا العامة . 

قررت الھیئة العامة المنعقدة بتاریخ 2017/5/13 زیادة رأس المال من (45) ملیار دینار الى (100) ملیار دیناروفق المادة (55/اوال) 
من قانون الشركات.

عقد اجتماع الھیئة العامة یوم االحد 2018/8/12 الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة لمناقشة الحسابات الختامیة لعام 2017، 
مناقشة مقسوم االرباح لعام 2017، تم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة الثالثاء 2018/8/7 .
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