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ادنى سعراعلى سعرافتتاحرمز الشركةاسم الشركة 
المعدل 

الحالي

المعدل 

السابق

سعر 

االغالق

اغالق 

سابق
القيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات(%)التغير 

BASH0.3200.3200.3200.3200.3200.3200.3200.001321,350,0006,832,000مصرف اشور

BBOB0.6100.6100.6000.6100.6100.6100.6100.001318,797,95811,460,829مصرف بغداد

BCOI0.4500.4600.4500.4600.4500.4600.4502.22611,600,0005,290,000المصرف التجاري

BGUC0.3500.3500.3500.3500.3500.3500.3500.001343,500,00015,225,000مصرف الخليج التجاري

BIBI0.4200.4300.4200.4300.4100.4300.4104.882874,238,38831,616,507مصرف االستثمار

BIIB0.4700.4800.4700.4700.4700.4700.4700.003387,572,70741,194,672المصرف العراقي االسالمي 

BMFI0.3100.3100.3100.3100.3000.3100.3100.0047,000,0002,170,000مصرف الموصل

BMNS0.7700.7700.7600.7700.7700.7600.770-1.303260,448199,545مصرف المنصور

BNAI1.2001.2001.2001.2001.2101.2001.210-0.83125,00030,000المصرف الوطني االسالمي 

BROI0.6600.6600.6600.6600.6600.6600.6600.0043,500,0002,310,000مصرف االئتمان

BSUC0.9000.9000.9000.9000.9000.9000.9000.00324,842,00022,357,800مصرف سومر التجاري

121292,686,501138,686,354

TASC5.5005.5105.5005.5005.5705.5005.550-0.903510,580,00058,191,000اسيا سيل لالتصاالت

TZNI3.1003.1003.1003.1003.1003.1003.1000.00140,000124,000الخاتم لالتصاالت

3610,620,00058,315,000

NGIR0.5600.5600.5600.5600.5400.5600.5403.7064,757,9842,664,471الخليج للتامين

64,757,9842,664,471

SBPT16.40017.36016.40017.09015.73017.20016.0007.5017284,0004,854,610بغداد العراق للنقل العام

SKTA4.5704.5904.5504.5604.5504.5504.570-0.44151,935,0008,824,250مدينة العاب الكرخ

SMRI1.8401.8501.8401.8501.8401.8501.8400.54249,238,62417,066,568المعمورة العقارية

5611,457,62430,745,428

IBSD2.6302.6702.6302.6502.6302.6602.6301.14149,820,83625,989,982بغداد للمشروبات الغازية

IHLI0.2700.2700.2700.2700.2700.2700.2700.0012,000,000540,000الهالل الصناعيه

IIDP0.9100.9400.9100.9200.9000.9100.9100.002827,550,00025,428,000تصنيع وتسويق التمور

IITC8.0608.1108.0608.1108.0108.1108.0101.253110,000891,600السجاد والمفروشات

IKLV0.9901.0000.9700.9900.9101.0000.9109.8954100,592,14099,279,612الكندي النتاج الللقاحات 

IMOS5.5005.5005.5005.5005.5805.5005.550-0.904660,0003,630,000الخياطة الحديثة

IRMC10.60011.00010.60010.80010.07011.00010.5903.87420,000216,000انتاج االلبسة الجاهزة

108140,752,976155,975,194

HBAG8.3008.3008.3008.3008.1508.3008.1501.842250,0002,075,000فندق بغداد

HKAR1.0401.0401.0401.0401.0401.0401.0400.0031,600,0001,664,000فنادق كربالء

HMAN12.00012.15011.80012.03011.79011.80011.8000.00291,565,00018,824,950فنادق المنصور

343,415,00022,563,950
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2018/1/16جلسة الثالثاء الموافق 

(11)نشرة التداول في السوق النظامي رقم 

 قطاع الفنادق والسياحة 

مجموع قطاع الفنادق

قطاع الخدمات

419,108,209

464,635,485

قطاع االتصاالت

379

566.87

0.44

مجموع  قطاع االتصاالت

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الصناعة

مجموع قطاع الخدمات

مجموع قطاع الصناعة

قطاع التأمين

مجموع قطاع التأمين



ادنى سعراعلى سعرافتتاحرمز الشركةاسم الشركة 
المعدل 

الحالي

المعدل 

السابق

سعر 

االغالق

اغالق 

سابق
القيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات(%)التغير 

AIPM5.7505.7805.7505.7705.2605.7805.2609.896500,4002,887,812انتاج وتسويق اللحوم

6500,4002,887,812

367464,190,485411,838,209

ادنى سعراعلى سعرافتتاحرمز الشركةاسم الشركة
المعدل 

الحالي

المعدل 

السابق

سعر 

االغالق

اغالق 

سابق
القيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات(%)التغير 

SMOF20.75021.50020.75021.09021.19021.24020.7502.369295,0006,221,750الموصل لمدن االلعاب

9295,0006,221,750

HASH6.9906.9906.9806.9906.9906.9906.9900.003150,0001,048,250فندق اشور

3150,0001,048,250

12445,0007,270,000

379464,635,485419,108,209

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

1.30260,448-1.0009.890.760الكندي النتاج الللقاحات 

0.9010,580,000-5.7809.895.500انتاج وتسويق اللحوم

0.90660,000-17.2007.505.500بغداد العراق للنقل العام

0.8325,000-0.4304.881.200مصرف االستثمار

0.441,935,000-11.0003.874.550انتاج االلبسة الجاهزة

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

1.0009.891.0009.8999,279,612الكندي النتاج الللقاحات 

0.9058,191,000-0.4700.005.500المصرف العراقي االسالمي 

0.4304.880.4700.0041,194,672مصرف االستثمار

0.3500.000.4304.8831,616,507مصرف الخليج التجاري

0.9100.002.6601.1425,989,982تصنيع وتسويق التمور

تداول السندات

بغداد للمشروبات الغازية

(11)نشرة التداول في السوق النظامي رقم 

 قطاع الفنادق والسياحة 

 قطاع الفنادق والسياحة 

الخياطة الحديثة

مصرف االستثمار

74,238,388

43,500,000

27,550,000

(10)نشرة التداول في السوق الثاني رقم 

قطاع الخدمات

100,592,140

500,400

284,000

مجموع السوق النظامي

مجموع قطاع الزراعة

قطاع الزراعة

االصدارية االولى / بعد بدء االيداع على السندات الحكومية 2018االصدارية االولى وفقا للتعليمات اعتبارا من شهر كانون الثاني لعام  / سيتم التداول بالسندات الوطنية 

. في مركز االيداع 2018/1/2اعتبارا من 

مجموع قطاع الخدمات

مجموع السوق الثاني

المصرف العراقي االسالمي 

اسم الشركة

الكندي النتاج الللقاحات 

االسهم المتداولة  

87,572,707

االكثر نشاطا حسب االسهم المتداولة 
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المصرف الوطني االسالمي 

االكثر نشاطا حسب القيمة المتداولة 

اسيا سيل لالتصاالت

مدينة العاب الكرخ

74,238,388

20,000

اسيا سيل لالتصاالت

مصرف المنصور

االكثر خسارة االكثر ربحية

100,592,140

(%0.44)نقطة مرتفعا بنسبة  (566.87)بلغ الرقم القياسي العام 

مجموع السوقين 

اسم الشركةاالسهم المتداولة  



2018/1/16جلسة الثالثاء 

القيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BIBI1138,38858,123مصرف االستثمار العراقي 

BASH1500,000160,000مصرف اشور

2638,388218,123

IBSD118,565,83622,659,332بغداد للمشروبات الغازية 

118,565,83622,659,332

TASC3110,360,00056,980,000اسيا سيل لالتصاالت

TZNI140,000124,000الخاتم لالتصاالت

3210,400,00057,104,000

4519,604,22479,981,455

القيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BGUC1291,000101,850مصرف الخليج التجاري 

1291,000101,850

HKAR2600,000624,000فنادق كربالء

2600,000624,000

AIPM140,400233,512العراقية النتاج وتسويق اللحوم 

140,400233,512

4931,400959,362 المجموع الكلي

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلي

نشرة  تداول االسهم المباعة من غير العراقيين في السوق النظامي

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الفنادق والسياحة 

مجموع قطاع الفنادق والسياحة 

قطاع الزراعة 

مجموع قطاع الزراعة 

قطاع الصناعة 

سوق العراق لألوراق المالية

نشرة  تداول االسهم المشتراة لغير العراقيين في السوق النظامي

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف



المالحظاتسعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة 

لم يتم التداول BCIH2.7502.750مصرف جيهان
لم يتم التداول BNOI0.4400.440المصرف االهلي 

لم يتم التداول BELF0.3000.300مصرف ايالف االسالمي
لم يتم التداول BLAD0.3500.350مصرف البالد االسالمي 

لم يتم التداول BUND0.2300.230المصرف المتحد
لم يتم التداول BKUI1.2301.230مصرف كوردستان

لم يتم التداول BBAY0.2800.280مصرف بابل

لم يتم التداول NDSA0.9800.980دار السالم للتأمين
لم يتم التداول NAHF0.4000.400االهلية للتأمين
لم يتم التداول NAME0.4600.460االمين للتأمين

لم يتم التداول VWIF0.8900.890الوئام لالستثمار المالي
لم يتم التداول VZAF0.4000.400الزوراء لالستثمار المالي

لم يتم التداول SNUC0.3500.350النخبة للمقاوالت العامة 

لم يتم التداول IIEW0.7200.720العراقية االعمال الهندسية
لم يتم التداول IBPM1.3801.380بغداد لمواد التغليف
لم يتم التداول IMIB0.7100.710المعدنية والدراجات

لم يتم التداول INCP0.5800.580الكيمياوية والبالستيكية

لم يتم التداول HTVM5.9505.950سد الموصل السياحية
لم يتم التداول HNTI6.5006.500االستثمارات السياحية

لم يتم التداول HSAD14.50014.500فندق السدير
لم يتم التداول HBAY38.21038.200فندق بابل

لم يتم التداول HISH12.00012.000فنادق عشتار
لم يتم التداول HPAL12.75012.750فندق فلسطين

لم يتم التداول AAHP1.2001.200االهلية لالنتاج الزراعي
لم يتم التداول AMAP0.3200.320الحديثة لالنتاج الحيواني 

لم يتم التداول AIRP7.7507.750المنتجات الزراعية
لم يتم التداول AMEF8.0508.050اسماك الشرق االوسط 

المالحظاتسعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة

لم يتم التداول ــــــــــــــــــــBWORمصرف العالم االسالمي 
لم يتم التداول BRTB1.0001.000مصرف االقليم التجاري 

لم يتم التداول BTRI0.7000.700مصرف عبر العراق
لم يتم التداول BZII1.0001.000مصرف زين العراق 

لم يتم التداول BIDB0.8000.800مصرف التنمية الدولي 
لم يتم التداول BINI1.0001.000مصرف نور العراق االسالمي 

لم يتم التداول BAAI1.0001.000مصرف العربية االسالمي
لم يتم التداول BQAB1.0001.000مصرف القابض  االسالمي 

لم يتم التداول NHAM0.4200.420الحمراء للتأمين

لم يتم التداول VBAT0.7200.720الباتك لالستثمارات المالية
لم يتم التداول VAMF1.1501.150االمين لالستثمار المالي

لم يتم التداول VMES1.0001.000بين النهرين لالستثمارات المالية

لم يتم التداول ــــــــــــــــــــMTMAالمنافع للتحويل المالي
لم يتم التداول ــــــــــــــــــــMTMOمؤتة للتحويل المالي

لم يتم التداول MTNI1.0001.000النبال العربية للتحويل المالي  
لم يتم التداول MTNN1.0001.000النور للتحويل المالي

لم يتم التداول MTRA0.5000.500الرابطة المالية للتحويل المالي
لم يتم التداول MTNO1.0001.000النبالء للتحويل المالي

لم يتم التداول MTAH0.6500.650الحرير للتحويل المالي 

لم يتم التداول IMCI60.00060.000الصنائع الكيمياوية العصرية

قطاع التحويل المالي

قطاع الصناعة

قطاع التأمين

2018/1/16الشركات غير المتداولة في السوق النظامي لجلسة الثالثاء الموافق 

قطاع المصارف

قطاع التأمين

قطاع االستثمار

قطاع االستثمار

 قطاع الفنادق والسياحة 

قطاع الزراعة

2018/1/16 الشركات غير المتداولة في السوق الثاني لجلسة الثالثاء الموافق 

قطاع المصارف

قطاع الصناعة

قطاع الخدمات



الفلوجة النتاج المواد االنشائية 

(IFCM)

 واستمرار االيقاف لعدم تقديم االفصاح 2015 لعدم تقديم االفصاح الفصلي لعام 2015/7/6 ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

 وعلى الشركة ان تقدم تقرير من رئيس مجلس االدارة حول 2017 و2016 واالفصاح الفصلي لعامي 2016 و2015 و2014السنوي لالعوام 

.دينار (1.510)الوضع االجمالي للشركة كونها من المناطق الساخنة ، سعر االغالق 

صناعة المواد االنشائية الحديثة 

(IMCM)

 واستمرار االيقاف لعدم تقديم االفصاح 2015 لعدم تقديم االفصاح الفصلي لعام 2015/7/6ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

 وعلى الشركة ان تقدم تقرير من رئيس مجلس االدارة حول 2017 و2016 واالفصاح الفصلي لعامي 2016 و2015 و2014السنوي لالعوام 

.دينار (0.470)الوضع االجمالي للشركة كونها من المناطق الساخنة ، سعر االغالق 

الوطنية لصناعات االثاث المنزلي 

(IHFI)

 2016 و2015 و2014 واستمرار االيقاف لعدم تقديم االفصاح السنوي لالعوام 2015/7/6ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

 وعلى الشركة ان تقدم تقرير من رئيس مجلس االدارة حول الوضع االجمالي للشركة كونها من المناطق 2017 و2016واالفصاح الفصلي لعامي 

.دينار (0.900)الساخنة ، سعر االغالق  

(IMPI)صناعات االصباغ الحديثة 
 واالفصاح الفصلي 2016 و 2015 و2014 لعدم تقديم االفصاح السنوي لالعوام 2015/8/6ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

.دينار (1.250) ، سعر االغالق 2017 و2016لعامي 

(ITLI)الصناعات الخفيفة 
 واستمرار االيقاف لعدم تقديم االفصاح 2016 لعدم تقديم االفصاح الفصلي لعام  2016/7/13ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

.دينار (0.310)سعر االغالق   . 2017 واالفصاح الفصلي لعام 2016 و 2015السنوي لعامي 

(BDSI)مصرف دار السالم 
ثم تم وضع المصرف تحت وصاية البنك  . 2015 لعدم تقديم االفصاح السنوي لعام 2016/8/9ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

.دينار (0.130)سعر االغالق  .2016المركزي العراقي والشركة لم  تقديم االفصاح السنوي لعام 

(BDFD)مصرف دجلة والفرات 
 تم وضع المصرف تحت وصاية البنك المركزي العراقي والشركة لم  تقديم االفصاح 2017/1/5ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتباراً من جلسة  

(0.250)سعر االغالق  . 2016السنوي لعام 

(BTRU)مصرف الثقة الدولي 

مليار دينار وانتهت ايداع اسهم زيادة  (100)اكملت الشركة اجراءات تسجيل وايداع اسهم االشركة في مركز االيداع كشركة مصرفية برأسمال مقدره 

مليار سهم ، وسيتم اطالق التداول على اسهم المصرف بعد تقديم بيانات مالية خاصة  (150)مليار سهم البالغة  (250)رأسمال الشركة الى 

.بالمصرف اما سنوية او فصلية حسب تعليمات هيئة االوراق المالية 

(BEFI)مصرف االقتصاد 

من قانون الشركات ،  (رابعا/56) النعقاد االجتماع الهيئة العامة للشركة لزيادة راس مال الشركة وفق المادة 2017/3/5ايقاف التداول من جلسة 

واستمرار االيقاف بقرار من هيئة االوراق المالية لحين اتمام زيادة رأسمال المصرف والمصادقة عليها من دائرة تسجيل الشركات ، وتقديم حسابات 

 مع تقرير مجلس االدارة وااليضاحات المرفقة على ان تكون وافية وتغطي مالحظات مراقب الحسابات ولجنة الوصاية ، 2016المصرف لعام 

واالفصاح كامال عن الديون التي تترتبت على المصرف عن قرارات الحجز المفروض عليه من قبل الجهات الحكومية وبيان قدرته على استرداد هذه 

. على ان تكون معدة بدقة 2017المبالغ من المضمونين واثرها على حساباته ، واستمرار االيقاف لحين تقديم حسابات المصرف للفصل االول 

(SBAG)البادية للنقل العام 
 واستمرار االيقاف لعدم تقديم البيانات 2017 لعدم تقديم االفصاح الفصلي لعام 2017/7/6ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

.دينار (0.590)سعر االغالق  . 2016المالية السنوية لعام 

(VKHF)الخير لالستثمار المالي 
 واستمرار االيقاف لعدم تقديم البيانات 2017 لعدم تقديم االفصاح الفصلي لعام 2017/7/6ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

.دينار (0.220)سعر االغالق   . 2016المالية السنوية لعام 

.دينار (0.200)سعر االغالق  .2016 لعدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2017/8/6ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة (BNOR)مصرف الشمال 

.دينار (0.290)سعر االغالق  .2016 لعدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2017/8/6ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة (BUOI)مصرف االتحاد العراقي 

(BINT)المصرف الدولي االسالمي  
 واستمرار االيقاف لعدم تقديم 2016 لعدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2017/8/6ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

.دينار (1.000)سعر االغالق  . 2017االفصاح الفصلي للفصل الثاني لعام 

(IICM)صناعة وتجارة الكارتون 
 واستمرار االيقاف لعدم تقديم 2016 لعدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2017/8/6ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

.دينار (0.270)سعر االغالق   . 2017االفصاح الفصلي للفصل الثاني  والثالث لعام 

.دينار (0.450)سعر االغالق  . 2016 لعدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2017/8/6ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة (IELI)الصناعات االلكترونية 

.دينار (0.710)سعر االغالق  .2016 لعدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2017/8/6ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة (SILT)العراقية للنقل البري 

(SIGT)نقل المنتجات النفطية 
 واستمرار االيقاف لعدم تقديم 2016 لعدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2017/8/6ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

.دينار (0.550)سعر االغالق  . 2017االفصاح الفصلي للفصل الثاني والثالث لعام 

الخازر النتاج المواد االنشائية 

(IKHC)

 و استمرار االيقاف لعدم تقديم 2016 لعدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2017/8/6ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

 وعلى الشركة ان تقدم تقرير من رئيس مجلس االدارة حول الوضع االجمالي للشركة كونها من 2017االفصاح الفصلي للفصل الثاني والثالث لعام 

.دينار (1.270)سعر االغالق . المناطق الساخنة 

(AISP)العراقية النتاج البذور 
سعر  .2017/3/31 لعدم تقديم البيانات المالية السنوية للسنة المالية المنتهية 2017/11/6ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

.دينار (4.100)االغالق 

(MTAI)الطيف للتحويل المالي 

 تحويل نشاط 2017/10/30 بعد قرار الهيئة العامة للشركة المنعقدة في 2017/12/6تم ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

مليار دينار ، ولحين اكمال اجراءات  (100)مليار دينار الى  (45)الشركة من شركة تحويل مالي الى مصرف اسالمي وزيادة راسمال الشركة  من 

 .(مصرف الطيف االسالمي)تحويل الشركة واعادة تسجيل الشركة كشركة مصرفية 

2018/1/16 الشركات المتوقفة عن التداول بقرار من هيئة االوراق المالية لجلسة الثالثاء الموافق 





(BIME)مصرف الشرق االوسط

الخازر النتاج المواد االنشائية 

(IKHC)

(BASH)مصرف اشور

(AAHP)االهلية لالنتاج الزراعي

(BZII)مصرف زين العراق 

(SBPT)بغداد العراق للنقل العام

(AIRP)المنتجات الزراعية

(TASC)اسيا سيل لالتصاالت

(AIPM)انتاج وتسويق اللحوم

(IITC)السجاد والمفروشات

المصرف الدولي االسالمي  

(BINT)

(MTAI)الطيف للتحويل المالي 

(IMAP)المنصور الدوائية

(BIME)مصرف الشرق االوسط

االمين لالستثمارات العقارية 

(SAEI)

الرابطة المالية للتحويل 

(MTRA)المالي

(MTAH)الحرير للتحويل المالي 

(NDSA) دار السالم للتأمين

(HKAR)فنادق كربالء

من قانون  (اوال/55)مليار دينار وفق المادة  (5)دينار الى  (3،509،000،000) زيادة رأس المال من 2017/9/19قررت الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 

.الشركات

مليار  ديناروفق المادة  (7.500)مليار دينار الى  (5)اي من %50 زيادة رأسمال الشركة بنسبة 2017/11/14قررت الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 

.من قانون الشركات  (اوال/55)

من قانون  (42)يوم وفق المادة  (60)مليار سهم ولمدة  (150)على االسهم المطروحة البالغة 2018/1/2تم تمديد االكتتاب اعتبارا من يوم الثالثاء 

 (100) زيادة  رأسمال الشركة من 2017/5/8وذلك تنفيذا لقرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ، الفرع الرئيسي / الشركات في المصرف الوطني االسالمي 

.من قانون الشركات  (اوال/55)مليار وفق المادة  (250)مليار دينار الى 

من قانون الشركات في  (42) وفق المادة 2018/1/25يوم لغاية الخميس  (30)مليار سهم ولمدة  (55)تم تمديد االكتتاب على االسهم المطروحة البالغة 

مليار دينار الى  (45) زيادة  رأسمال الشركة من 2017/10/30وذلك تنفيذا لقرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ، الفرع الرئيسي / مصرف اشور الدولي 

.من قانون الشركات  (اوال/55)مليار وفق المادة  (100)

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

.من قانون الشركات (اوال/55)مليار ديناروفق المادة  (100)مليار دينار الى  (45) زيادة رأس المال من 2017/4/12قررت الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 

.من قانون الشركات (اوال/55)مليار ديناروفق المادة  (100)مليار دينار الى  (45) زيادة رأس المال من 2017/5/13قررت الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 

2018/1/16اخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية الثالثاء الموافق 

.اخبار الشركات : اوال 

 المصادقة على 2018/1/9 بعد قرار الهيئة العامة المنعقدة يوم الثالثاء 2018/1/17سيتم اطالق التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االربعاء 

مليار دينار  (250)من راس مال الشركة البالغ  (%0.5)مليار دينار اي بنسبة  (1.250)و توزيع ارباح نقدية بمبلغ 2016الحسابات الختامية لعام 

.دينار  (0.340)السعر التاشيري . اعضاء اصليين ومثلهم احتياط  (5)وانتخاب 

 تحويل االحتيامي  2016الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة، مناقشة مقسوم االرباح لعام 2018/1/17سيعقد اجتماع الهيئة العامة يوم االربعاء 

انتخاب ،  لشركة الحمراء لالستثمارات العقارية 2015معالجة خسارة لسنة ، معالجة العجز المتراكم ، عالوة اصدار اسهم الشركة الى الفائض المتراكم 

 .2018/1/14تم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة االحد ،  مجلس ادارة جديد 

الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة، النتخاب مجلس ادارة النتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي 2018/1/15سيعقد اجتماع الهيئة العامة يوم االثنين 

الشركة متوقفة لعدم تقديم االفصاح المطلوب. 

 بنسبة 2016الستالم ارباح لعام  (12)دار  (24)زقاق (606)دعت شركة مساهميها الى مراجعة  مقر الشركة الكائن في بغداد حي القادسية محلة 

من راس المال  واالرباح المتراكمة للسنوات السابقة مع جلب شهادات االسهم الدائمية للمساهمين الذين لم يراجعوا لفترة طويلة  سيكون التوزيع  (10%)

لن تسلم االرباح اال الصحابها االصليين مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية لتالفي تشابه االسماء وجلب وكالة رسمية لمن ينوب )، كل ايام االسبوع 

(2017عنه معنونة للشركة يذكر فيها استالم الشهادة واالرباح لسنة 

 2016قاعة كلكامش ، لمناقشة الحسابات الختامية لعام / الساعة العاشرة صباحا في فندق بابل 2018/1/24سيعقد اجتماع الهيئة العامة يوم االربعاء 

سيتم ايقاف . اعضاء اصليين  (2)اعضاء احتياط و (7)اجراء انتخابات تكميلية النتخاب ، معالجة الخسائر المدورة 2016مناقشة مقسوم االرباح لعام 

 .2018/1/21التداول اعتبارا من جلسة االحد

الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة ، لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2018/1/25سيعقد اجتماع الهيئة العامة يوم الخميس 

 .2018/1/22سيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة االثنين،  معالجة العجز  ، 2017/3/31

لن تسلم االرباح اال الصحابها )، 2018/1/2مليار دينار اعتبارا من تاريخ  (1،300)دعت شركة مساهميها الى مراجعة  مقر الشركة الستالم ارباح بقيمة 

 .(االصليين مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية  

. الشركات المساهمة المتوقفة عن التداول النعقاد هيئاتها العامة : ثانيا 

نقابة الصيادلة، لمناقشة الحسابات /  الساعة العاشرة صباحا في قاعة نادي ذوي المهن الطبية 2017/10/23عقد اجتماع الهيئة العامة يوم االثنين 

تم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة االربعاء  .   مناقشة موضوع اقالة مجلس االدارة الحالي وانتخاب مجلس ادارة جديد 2016الختامية لعام

.دينار  (0.690)سعر االغالق  .2017/10/18

 ( ظهراً 1 صباحا الى 9)من الساعة  (السليمانية ، البصرة ، كربالء ، اربيل ،  دهوك )دعت الشركة مساهميها الى مراجعة مقر الشركة في المحافظات 

من راس المال الشركة  اعتبارا من يوم  (%75) ظهرا الستالم ارباحهم النقدية بنسبة 2وفي محافظة بغداد لغاية الساعة  ( ظهراً 3 ظهر الى 2)ومن 

 لتقديم طلب استالم صكوك االرباح مستصحبين معهم المستمسكات الرسمية ، وبامكان استالم االرباح عن طريق شركات الوساطة 2017/12/13االربعاء

.بعد تخويل من المساهم لشركة الوساطة 

 خالل الدوام الرسمي ولكل ايام االسبوع ماعدا ايام العطل 2018/1/8من راس المال  ابتداء من  (%50) حصرا  بنسبة 2016 توزع الشركة ارباح  عام 

 (شهادة الجنسية وبطاقة االحوال المدنية وبطاقة السكن وبطاقة التموينية وصورة حديثة للمساهم تطابق المستمسكات االربعة )الرسمية مستصحبين معهم 

.و االمتناع عن تسليم االرباح االبحضور المساهم شخصا   

 (%5)الستالم ارباح بنسبة  (3)دار  (3)زقاق (608)محلة /  حي اليرموك /المنصور / دعت شركة مساهميها الى مراجعة  مقر الشركة الكائن في بغداد 

 وعلى مدار السنة المالية و 2018/1/10  اعتبارا من يوم االربعاء  2017/9/12مليار دينار تنفيذا لقرار الهيئة العامة المنعقدة  (5)من راس المال البالغ 

 (100)واالرباح فوق ، الف دينار تسلم لمستحقيها نقدا  (100)سيكون تسليم االرباح مادون ، للسنوات السابقة مستصحبين معهم  المستمسكات الثبوتية 

 .538/الف دينار بموجب صك مسحوب من مصرف الرشيد فرع المأمون 

 لغاية 2016/1/1الساعة العاشرة صباحا في مطعم عيون بغداد ، لمناقشة الحسابات الختامية للفترة من 2018/2/4سيعقد اجتماع الهيئة العامة يوم االحد 

انتخاب مجلس ادارة جديد من خمس اعضاء اصليين ومثلهم ،  (مصرف)2016/12/31 لغاية  2016/2/17والفترة من  (تحويل مالي)2016/2/16

 .2018/1/30سيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة الثالثاء،  احتياط 

 المصادقة على 2018/1/9 بعد قرار الهيئة العامة المنعقدة يوم الثالثاء 2018/1/17سيتم اطالق التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االربعاء 

مليار دينار  (250)من راس مال الشركة البالغ  (%0.5)مليار دينار اي بنسبة  (1.250)و توزيع ارباح نقدية بمبلغ 2016الحسابات الختامية لعام 

.دينار  (0.340)السعر التاشيري . اعضاء اصليين ومثلهم احتياط  (5)وانتخاب 


