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ادنى سعراعلى سعرافتتاحرمز الشركةاسم الشركة 
المعدل 

الحالً

المعدل 

السابق

سعر 

االؼالق

اؼالق 

سابق
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات(%)التؽٌر 

BASH0.3100.3100.3100.3100.3200.3100.320-3.121011,650,0003,611,500مصرؾ اشور

BBAY0.2800.2800.2800.2800.2800.2800.2800.00929,500,0008,260,000مصرؾ بابل

BBOB0.6100.6100.6100.6100.6100.6100.6100.0044,980,0003,037,800مصرؾ بؽداد

BCOI0.4600.4600.4600.4600.4600.4600.4600.0064,000,0001,840,000المصرؾ التجاري

BGUC0.3400.3500.3400.3400.3500.3400.350-2.861332,000,00010,930,000مصرؾ الخلٌج التجاري

BIBI0.4300.4300.4300.4300.4300.4300.4300.00728,000,00012,040,000مصرؾ االستثمار

BIIB0.4700.4800.4700.4700.4700.4800.4702.13710,250,0004,820,000المصرؾ العراقً االسالمً 

BIME0.3300.3300.3200.3200.3400.3200.350-8.5725100,241,92132,337,415مصرؾ الشرق االوسط

BMFI0.3200.3200.3200.3200.3100.3200.3103.231250,00080,000مصرؾ الموصل

BMNS0.7600.7600.7400.7500.7700.7400.760-2.631632,000,00023,975,000مصرؾ المنصور

BNOI0.4500.4500.4500.4500.4400.4500.4402.2733,000,0001,350,000المصرؾ االهلً 

BROI0.6600.6600.6600.6600.6600.6600.6600.0021,200,000792,000مصرؾ االئتمان

BUND0.2300.2300.2300.2300.2300.2300.2300.0022,150,000494,500المصرؾ المتحد

105259,221,921103,568,215

TASC5.5005.5005.5005.5005.5005.5005.5000.008464,2302,553,265اسٌا سٌل لالتصاالت

TZNI3.1503.1503.1503.1503.1003.1503.1001.61140,000126,000الخاتم لالتصاالت

9504,2302,679,265

NAME0.4600.4700.4600.4600.4600.4700.4602.1774,075,0001,881,750االمٌن للتؤمٌن

NGIR0.5500.5700.5500.5600.5600.5700.5601.7941,649,996928,498الخلٌج للتامٌن

115,724,9962,810,248

SBPT17.20017.20017.20017.20017.09017.20017.2000.00330,000516,000بؽداد العراق للنقل العام

SKTA4.5904.6004.5504.5704.5604.6004.5501.10191,840,0318,408,141مدٌنة العاب الكرخ

SMRI1.8501.8501.8501.8501.8501.8501.8500.0061,800,0003,330,000المعمورة العقارٌة

283,670,03112,254,141

IBSD2.6702.6702.6602.6602.6502.6602.6600.00126,694,94917,809,730بؽداد للمشروبات الؽازٌة

IHLI0.2800.2800.2800.2800.2700.2800.2703.70310,000,0002,800,000الهالل الصناعٌه

IIDP0.9201.0000.9200.9700.9201.0000.9109.89103126,526,510122,649,394تصنٌع وتسوٌق التمور

IITC8.1108.1108.1108.1108.1108.1108.1100.006180,0001,459,800السجاد والمفروشات

IKLV1.0901.1001.0901.1000.9901.1001.00010.003130,712,72933,743,752الكندي النتاج الللقاحات 

IMOS5.5505.6505.5505.5905.5005.6505.5002.7384,565,00025,514,750الخٌاطة الحدٌثة

INCP0.5800.6100.5800.5900.5800.6000.5803.451218,600,00011,026,000الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة

175197,279,188215,003,426
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قطاع المصارؾ

مجموع قطاع المصارؾ

قطاع الصناعة

مجموع قطاع الخدمات

مجموع قطاع الصناعة

قطاع التؤمٌن

مجموع قطاع التؤمٌن

565.65

-0.22

مجموع  قطاع االتصاالت

2018/1/17جلسة االربعاء الموافق 

(12)نشرة التداول فً السوق النظامً رقم 

قطاع الخدمات

385,775,640

473,660,154

قطاع االتصاالت

428



ادنى سعراعلى سعرافتتاحرمز الشركةاسم الشركة 
المعدل 

الحالً

المعدل 

السابق

سعر 

االؼالق

اؼالق 

سابق
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات(%)التؽٌر 

HBAG8.3008.3008.3008.3008.3008.3008.3000.0014900,0007,470,000فندق بؽداد

HBAY38.25038.25038.20038.23038.21038.20038.2000.00220,000764,500فندق بابل

HMAN11.64011.75011.64011.70012.03011.70011.800-0.8515800,0009,358,100فنادق المنصور

HNTI6.5006.5006.5006.5006.5006.5006.5000.005540,0003,510,000االستثمارات السٌاحٌة

362,260,00021,102,600

AIPM6.0006.2005.9906.0105.7706.2005.7807.27392,804,50016,845,150انتاج وتسوٌق اللحوم

392,804,50016,845,150

403471,464,866374,263,044

ادنى سعراعلى سعرافتتاحرمز الشركةاسم الشركة
المعدل 

الحالً

المعدل 

السابق

سعر 

االؼالق

اؼالق 

سابق
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات(%)التؽٌر 

BZII1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0000.0071,600,0001,600,000مصرؾ زٌن العراق 

71,600,0001,600,000

SMOF21.25021.70021.25021.52021.09021.69021.2402.1216395,2888,507,595الموصل لمدن االلعاب

16395,2888,507,595

HASH7.0007.0507.0007.0306.9907.0506.9900.862200,0001,405,000فندق اشور

2200,0001,405,000

252,195,28811,512,595

428473,660,154385,775,640

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

3.1211,650,000-1.10010.000.310الكندي النتاج الللقاحات 

2.8632,000,000-1.0009.890.340تصنٌع وتسوٌق التمور

2.6332,000,000-6.2007.270.740انتاج وتسوٌق اللحوم

0.85800,000-0.2803.7011.700الهالل الصناعٌه

0.6003.45الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة

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

1.0009.891.0009.89122,649,394تصنٌع وتسوٌق التمور

8.571.10010.0033,743,752-0.320مصرؾ الشرق االوسط

8.5732,337,415-2.860.320-0.340مصرؾ الخلٌج التجاري

2.635.6502.7325,514,750-0.740مصرؾ المنصور

2.6323,975,000-1.10010.000.740الكندي النتاج الللقاحات 

الكندي النتاج الللقاحات 

(IKLV)

تداول السندات

(12)نشرة التداول فً السوق النظامً رقم 

فنادق المنصور

االكثر نشاطا حسب القٌمة المتداولة 

الكندي النتاج الللقاحات 

10,000,000

18,600,000

االصدارٌة االولى / بعد بدء االٌداع على السندات الحكومٌة 2018االصدارٌة االولى وفقا للتعلٌمات اعتبارا من شهر كانون الثانً لعام  / سٌتم التداول بالسندات الوطنٌة 

. فً مركز االٌداع 2018/1/2اعتبارا من 

مجموع قطاع الخدمات

مجموع السوق الثانً

مصرؾ الشرق االوسط

اسم الشركة

تصنٌع وتسوٌق التمور

االسهم المتداولة  

100,241,921

االكثر نشاطا حسب االسهم المتداولة 

مجموع السوق النظامً

مجموع قطاع الزراعة

 قطاع الفنادق والسٌاحة 

مجموع قطاع الفنادق

قطاع الزراعة

(11)نشرة التداول فً السوق الثانً رقم 

قطاع الخدمات

30,712,729

126,526,510

2,804,500

مصرؾ الخلٌج التجاري

مصرؾ اشور

االكثر خسارة االكثر ربحٌة

(%0.22)نقطة منخفضا بنسبة  (565.65)بلػ الرقم القٌاسً العام 

مجموع السوقٌن 

اسم الشركةاالسهم المتداولة  

قطاع المصارؾ

قطاع المصارؾ

 1/16ارتفع سعر سهم الشركة الكندي النتاج الللقاحات البٌطرٌة لجلستٌن متتالٌتٌن بما ٌقارب الحد االعلى المسموح به لتؽٌر السعر لجلستً 

 فً حال عدم ورود اجابة الشركة على كتاب االستفسار 2018/1/18 ،وسٌتم اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة الخمٌس 2018/1/17و

.المرسل من السوق لالفصاح عن االحداث الجوهرٌة التً ادت الى ارتفاع سعر السهم 

مصرؾ المنصور

 قطاع الفنادق والسٌاحة 

 قطاع الفنادق والسٌاحة 

مصرؾ المنصور

الخٌاطة الحدٌثة

32,000,000

32,000,000

30,712,729

126,526,510



2018/1/17جلسة االربعاء 

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BBAY1500,000140,000مصرؾ بابل 

1500,000140,000

IBSD74,569,16412,153,976بؽداد للمشروبات الؽازٌة 

74,569,16412,153,976

TZNI140,000126,000الخاتم لالتصاالت

140,000126,000

95,109,16412,419,976

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BBOB44,980,0003,037,800مصرؾ بؽداد 

44,980,0003,037,800

IHLI15,000,0001,400,000الهالل الصناعٌة

15,000,0001,400,000

59,980,0004,437,800

قطاع الصناعة 

سوق العراق لألوراق المالٌة

نشرة  تداول االسهم المشتراة لؽٌر العراقٌٌن فً السوق النظامً

قطاع المصارؾ

مجموع قطاع المصارؾ

مجموع قطاع المصارؾ

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

المجموع الكلً

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلً

نشرة  تداول االسهم المباعة من ؼٌر العراقٌٌن فً السوق النظامً

قطاع المصارؾ



المالحظاتسعر االؼالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة 

لم ٌتم التداول BCIH2.7502.750مصرؾ جٌهان
لم ٌتم التداول BNAI1.2001.200المصرؾ الوطنً االسالمً 

لم ٌتم التداول BELF0.3000.300مصرف ايالف االسالمي
لم ٌتم التداول BLAD0.3500.350مصرؾ البالد االسالمً 
لم ٌتم التداول BSUC0.9000.900مصرف سومر التجاري

لم ٌتم التداول BKUI1.2301.230مصرؾ كوردستان

لم ٌتم التداول NDSA0.9800.980دار السالم للتؤمٌن
لم ٌتم التداول NAHF0.4000.400االهلٌة للتؤمٌن

لم ٌتم التداول VWIF0.8900.890الوئام لالستثمار المالً
لم ٌتم التداول VZAF0.4000.400الزوراء لالستثمار المالً

لم ٌتم التداول SNUC0.3500.350النخبة للمقاوالت العامة 

لم ٌتم التداول IIEW0.7200.720العراقٌة االعمال الهندسٌة
لم ٌتم التداول IBPM1.3801.380بؽداد لمواد التؽلٌؾ
لم ٌتم التداول IMIB0.7100.710المعدنٌة والدراجات

لم ٌتم التداول IRMC10.80011.000انتاج االلبسة الجاهزة

لم ٌتم التداول HTVM5.9505.950سد الموصل السٌاحٌة
لم ٌتم التداول HSAD14.50014.500فندق السدٌر
لم ٌتم التداول HKAR1.0401.040فنادق كربالء
لم ٌتم التداول HISH12.00012.000فنادق عشتار
لم ٌتم التداول HPAL12.75012.750فندق فلسطٌن

لم ٌتم التداول AAHP1.2001.200االهلٌة لالنتاج الزراعً
لم ٌتم التداول AMAP0.3200.320الحدٌثة لالنتاج الحٌوانً 

لم ٌتم التداول AIRP7.7507.750المنتجات الزراعٌة
لم ٌتم التداول AMEF8.0508.050اسماك الشرق االوسط 

المالحظاتسعر االؼالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة

لم ٌتم التداول ــــــــــــــــــــBWORمصرؾ العالم االسالمً 
لم ٌتم التداول BRTB1.0001.000مصرؾ االقلٌم التجاري 

لم ٌتم التداول BTRI0.7000.700مصرؾ عبر العراق
لم ٌتم التداول BIDB0.8000.800مصرؾ التنمٌة الدولً 

لم ٌتم التداول BINI1.0001.000مصرؾ نور العراق االسالمً 
لم ٌتم التداول BAAI1.0001.000مصرؾ العربٌة االسالمً

لم ٌتم التداول BQAB1.0001.000مصرؾ القابض  االسالمً 

لم ٌتم التداول NHAM0.4200.420الحمراء للتؤمٌن

لم ٌتم التداول VBAT0.7200.720الباتك لالستثمارات المالٌة
لم ٌتم التداول VAMF1.1501.150االمٌن لالستثمار المالً

لم ٌتم التداول VMES1.0001.000بٌن النهرٌن لالستثمارات المالٌة

لم ٌتم التداول ــــــــــــــــــــMTMAالمنافع للتحوٌل المالً
لم ٌتم التداول ــــــــــــــــــــMTMOمإتة للتحوٌل المالً

لم ٌتم التداول MTNI1.0001.000النبال العربٌة للتحوٌل المالً  
لم ٌتم التداول MTNN1.0001.000النور للتحوٌل المالً

لم ٌتم التداول MTRA0.5000.500الرابطة المالٌة للتحوٌل المالً
لم ٌتم التداول MTNO1.0001.000النبالء للتحوٌل المالً

لم ٌتم التداول MTAH0.6500.650الحرٌر للتحوٌل المالً 

لم ٌتم التداول IMCI60.00060.000الصنائع الكٌمٌاوٌة العصرٌة

قطاع التحوٌل المالً

قطاع الصناعة

قطاع التؤمٌن

2018/1/17الشركات ؼٌر المتداولة فً السوق النظامً لجلسة االربعاء الموافق 

قطاع المصارؾ

قطاع التؤمٌن

قطاع االستثمار

قطاع االستثمار

 قطاع الفنادق والسٌاحة 

قطاع الزراعة

2018/1/17 الشركات ؼٌر المتداولة فً السوق الثانً لجلسة االربعاء الموافق 

قطاع المصارؾ

قطاع الصناعة

قطاع الخدمات



الفلوجة النتاج المواد االنشائٌة 

(IFCM)

 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح 2015 لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام 2015/7/6 اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

 وعلى الشركة ان تقدم تقرٌر من رئٌس مجلس االدارة حول 2017 و2016 واالفصاح الفصلً لعامً 2016 و2015 و2014السنوي لالعوام 

.دٌنار (1.510)الوضع االجمالً للشركة كونها من المناطق الساخنة ، سعر االؼالق 

صناعة المواد االنشائٌة الحدٌثة 

(IMCM)

 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح 2015 لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام 2015/7/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

 وعلى الشركة ان تقدم تقرٌر من رئٌس مجلس االدارة حول 2017 و2016 واالفصاح الفصلً لعامً 2016 و2015 و2014السنوي لالعوام 

.دٌنار (0.470)الوضع االجمالً للشركة كونها من المناطق الساخنة ، سعر االؼالق 

الوطنٌة لصناعات االثاث المنزلً 

(IHFI)

 2016 و2015 و2014 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 2015/7/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

 وعلى الشركة ان تقدم تقرٌر من رئٌس مجلس االدارة حول الوضع االجمالً للشركة كونها من المناطق 2017 و2016واالفصاح الفصلً لعامً 

.دٌنار (0.900)الساخنة ، سعر االؼالق  

(IMPI)صناعات االصباغ الحدٌثة 
 واالفصاح الفصلً 2016 و 2015 و2014 لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 2015/8/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

.دٌنار (1.250) ، سعر االؼالق 2017 و2016لعامً 

(ITLI)الصناعات الخفٌفة 
 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح 2016 لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام  2016/7/13اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

.دٌنار (0.310)سعر االؼالق   . 2017 واالفصاح الفصلً لعام 2016 و 2015السنوي لعامً 

(BDSI)مصرؾ دار السالم 
ثم تم وضع المصرؾ تحت وصاٌة البنك  . 2015 لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لعام 2016/8/9اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

.دٌنار (0.130)سعر االؼالق  .2016المركزي العراقً والشركة لم  تقدٌم االفصاح السنوي لعام 

(BDFD)مصرؾ دجلة والفرات 
 تم وضع المصرؾ تحت وصاٌة البنك المركزي العراقً والشركة لم  تقدٌم االفصاح 2017/1/5اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتباراً من جلسة  

(0.250)سعر االؼالق  . 2016السنوي لعام 

(BTRU)مصرؾ الثقة الدولً 

ملٌار دٌنار وانتهت اٌداع اسهم زٌادة  (100)اكملت الشركة اجراءات تسجٌل واٌداع اسهم االشركة فً مركز االٌداع كشركة مصرفٌة برأسمال مقدره 

ملٌار سهم ، وسٌتم اطالق التداول على اسهم المصرؾ بعد تقدٌم بٌانات مالٌة خاصة  (150)ملٌار سهم البالؽة  (250)رأسمال الشركة الى 

.بالمصرؾ اما سنوٌة او فصلٌة حسب تعلٌمات هٌئة االوراق المالٌة 

(BEFI)مصرؾ االقتصاد 

من قانون الشركات ،  (رابعا/56) النعقاد االجتماع الهٌئة العامة للشركة لزٌادة راس مال الشركة وفق المادة 2017/3/5اٌقاؾ التداول من جلسة 

واستمرار االٌقاؾ بقرار من هٌئة االوراق المالٌة لحٌن اتمام زٌادة رأسمال المصرؾ والمصادقة علٌها من دائرة تسجٌل الشركات ، وتقدٌم حسابات 

 مع تقرٌر مجلس االدارة واالٌضاحات المرفقة على ان تكون وافٌة وتؽطً مالحظات مراقب الحسابات ولجنة الوصاٌة ، 2016المصرؾ لعام 

واالفصاح كامال عن الدٌون التً تترتبت على المصرؾ عن قرارات الحجز المفروض علٌه من قبل الجهات الحكومٌة وبٌان قدرته على استرداد هذه 

. على ان تكون معدة بدقة 2017المبالػ من المضمونٌن واثرها على حساباته ، واستمرار االٌقاؾ لحٌن تقدٌم حسابات المصرؾ للفصل االول 

(SBAG)البادٌة للنقل العام 
 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم البٌانات 2017 لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام 2017/7/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

.دٌنار (0.590)سعر االؼالق  . 2016المالٌة السنوٌة لعام 

(VKHF)الخٌر لالستثمار المالً 
 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم البٌانات 2017 لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام 2017/7/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

.دٌنار (0.220)سعر االؼالق   . 2016المالٌة السنوٌة لعام 

.دٌنار (0.200)سعر االؼالق  .2016 لعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017/8/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة (BNOR)مصرؾ الشمال 

.دٌنار (0.290)سعر االؼالق  .2016 لعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017/8/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة (BUOI)مصرؾ االتحاد العراقً 

(BINT)المصرؾ الدولً االسالمً  
 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم 2016 لعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017/8/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

.دٌنار (1.000)سعر االؼالق  . 2017االفصاح الفصلً للفصل الثانً لعام 

(IICM)صناعة وتجارة الكارتون 
 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم 2016 لعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017/8/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

.دٌنار (0.270)سعر االؼالق   . 2017االفصاح الفصلً للفصل الثانً  والثالث لعام 

.دٌنار (0.450)سعر االؼالق  . 2016 لعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017/8/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة (IELI)الصناعات االلكترونٌة 

.دٌنار (0.710)سعر االؼالق  .2016 لعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017/8/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة (SILT)العراقٌة للنقل البري 

(SIGT)نقل المنتجات النفطٌة 
 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم 2016 لعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017/8/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

.دٌنار (0.550)سعر االؼالق  . 2017االفصاح الفصلً للفصل الثانً والثالث لعام 

الخازر النتاج المواد االنشائٌة 

(IKHC)

 و استمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم 2016 لعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017/8/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

 وعلى الشركة ان تقدم تقرٌر من رئٌس مجلس االدارة حول الوضع االجمالً للشركة كونها من 2017االفصاح الفصلً للفصل الثانً والثالث لعام 

.دٌنار (1.270)سعر االؼالق . المناطق الساخنة 

(AISP)العراقٌة النتاج البذور 
سعر  .2017/3/31 لعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة للسنة المالٌة المنتهٌة 2017/11/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

.دٌنار (4.100)االؼالق 

(MTAI)الطٌؾ للتحوٌل المالً 

 تحوٌل نشاط 2017/10/30 بعد قرار الهٌئة العامة للشركة المنعقدة فً 2017/12/6تم اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

ملٌار دٌنار ، ولحٌن اكمال اجراءات  (100)ملٌار دٌنار الى  (45)الشركة من شركة تحوٌل مالً الى مصرؾ اسالمً وزٌادة راسمال الشركة  من 

 .(مصرؾ الطٌؾ االسالمً)تحوٌل الشركة واعادة تسجٌل الشركة كشركة مصرفٌة 

2018/1/17 الشركات المتوقفة عن التداول بقرار من هٌئة االوراق المالٌة لجلسة االربعاء الموافق 





(BIME)مصرؾ الشرق االوسط

الخازر النتاج المواد االنشائٌة 

(IKHC)

(BASH)مصرؾ اشور

(AAHP)االهلٌة لالنتاج الزراعً

(BZII)مصرؾ زٌن العراق 

(SBPT)بؽداد العراق للنقل العام

(AIRP)المنتجات الزراعٌة

(TASC)اسٌا سٌل لالتصاالت

(AIPM)انتاج وتسوٌق اللحوم

(IITC)السجاد والمفروشات

المصرؾ الدولً االسالمً  

(BINT)

(MTAI)الطٌؾ للتحوٌل المالً 

(IMAP)المنصور الدوائٌة

االمٌن لالستثمارات العقارٌة 

(SAEI)

الرابطة المالٌة للتحوٌل 

(MTRA)المالً

(MTAH)الحرٌر للتحوٌل المالً 

(NDSA) دار السالم للتؤمٌن

(HKAR)فنادق كربالء

2018/1/17اخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية االربعاء الموافق 

.اخبار الشركات : اوال 

 تحوٌل االحتٌامً  2016الساعة العاشرة صباحا فً مقر الشركة، مناقشة مقسوم االرباح لعام 2018/1/17سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االربعاء 

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

 .2018/1/14تم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة االحد ،  مجلس ادارة جدٌد 

الساعة العاشرة صباحا فً مقر الشركة، النتخاب مجلس ادارة النتهاء المدة القانونٌة للمجلس الحالً 2018/1/15سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االثنٌن 

الشركة متوقفة لعدم تقدٌم االفصاح المطلوب. 

 بنسبة 2016الستالم ارباح لعام  (12)دار  (24)زقاق (606)دعت شركة مساهمٌها الى مراجعة  مقر الشركة الكائن فً بؽداد حً القادسٌة محلة 

من راس المال  واالرباح المتراكمة للسنوات السابقة مع جلب شهادات االسهم الدائمٌة للمساهمٌن الذٌن لم ٌراجعوا لفترة طوٌلة  سٌكون التوزٌع  (10%)

لن تسلم االرباح اال الصحابها االصلٌٌن مستصحبٌن معهم المستمسكات الثبوتٌة لتالفً تشابه االسماء وجلب وكالة رسمٌة لمن ٌنوب )، كل اٌام االسبوع 

(2017عنه معنونة للشركة ٌذكر فٌها استالم الشهادة واالرباح لسنة 

 2016قاعة كلكامش ، لمناقشة الحسابات الختامٌة لعام / الساعة العاشرة صباحا فً فندق بابل 2018/1/24سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االربعاء 

سٌتم اٌقاؾ . اعضاء اصلٌٌن  (2)اعضاء احتٌاط و (7)اجراء انتخابات تكمٌلٌة النتخاب ، معالجة الخسائر المدورة 2016مناقشة مقسوم االرباح لعام 

 .2018/1/21التداول اعتبارا من جلسة االحد

الساعة العاشرة صباحا فً مقر الشركة ، لمناقشة الحسابات الختامٌة للسنة المالٌة المنتهٌة 2018/1/25سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم الخمٌس 

 .2018/1/22سٌتم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة االثنٌن،  معالجة العجز  ، 2017/3/31

لن تسلم االرباح اال الصحابها )، 2018/1/2ملٌار دٌنار اعتبارا من تارٌخ  (1,300)دعت شركة مساهمٌها الى مراجعة  مقر الشركة الستالم ارباح بقٌمة 

 .(االصلٌٌن مستصحبٌن معهم المستمسكات الثبوتٌة  

. الشركات المساهمة المتوقفة عن التداول النعقاد هٌئاتها العامة : ثانٌا 

نقابة الصٌادلة، لمناقشة الحسابات /  الساعة العاشرة صباحا فً قاعة نادي ذوي المهن الطبٌة 2017/10/23عقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االثنٌن 

تم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة االربعاء  .   مناقشة موضوع اقالة مجلس االدارة الحالً وانتخاب مجلس ادارة جدٌد 2016الختامٌة لعام

.دٌنار  (0.690)سعر االؼالق  .2017/10/18

 ( ظهراً 1 صباحا الى 9)من الساعة  (السلٌمانٌة ، البصرة ، كربالء ، اربٌل ،  دهوك )دعت الشركة مساهمٌها الى مراجعة مقر الشركة فً المحافظات 

من راس المال الشركة  اعتبارا من ٌوم  (%75) ظهرا الستالم ارباحهم النقدٌة بنسبة 2وفً محافظة بؽداد لؽاٌة الساعة  ( ظهراً 3 ظهر الى 2)ومن 

 لتقدٌم طلب استالم صكوك االرباح مستصحبٌن معهم المستمسكات الرسمٌة ، وبامكان استالم االرباح عن طرٌق شركات الوساطة 2017/12/13االربعاء

.بعد تخوٌل من المساهم لشركة الوساطة 

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

 (شهادة الجنسٌة وبطاقة االحوال المدنٌة وبطاقة السكن وبطاقة التموٌنٌة وصورة حدٌثة للمساهم تطابق المستمسكات االربعة )الرسمٌة مستصحبٌن معهم 

.و االمتناع عن تسلٌم االرباح االبحضور المساهم شخصا   

 (%5)الستالم ارباح بنسبة  (3)دار  (3)زقاق (608)محلة /  حً الٌرموك /المنصور / دعت شركة مساهمٌها الى مراجعة  مقر الشركة الكائن فً بؽداد 

 وعلى مدار السنة المالٌة و 2018/1/10  اعتبارا من ٌوم االربعاء  2017/9/12ملٌار دٌنار تنفٌذا لقرار الهٌئة العامة المنعقدة  (5)من راس المال البالػ 

 (100)واالرباح فوق ، الؾ دٌنار تسلم لمستحقٌها نقدا  (100)سٌكون تسلٌم االرباح مادون ، للسنوات السابقة مستصحبٌن معهم  المستمسكات الثبوتٌة 

 .538/الؾ دٌنار بموجب صك مسحوب من مصرؾ الرشٌد فرع المؤمون 

 لؽاٌة 2016/1/1الساعة العاشرة صباحا فً مطعم عٌون بؽداد ، لمناقشة الحسابات الختامٌة للفترة من 2018/2/4سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االحد 

انتخاب مجلس ادارة جدٌد من خمس اعضاء اصلٌٌن ومثلهم ،  (مصرؾ)2016/12/31 لؽاٌة  2016/2/17والفترة من  (تحوٌل مالً)2016/2/16

 .2018/1/30سٌتم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة الثالثاء،  احتٌاط 

 المصادقة على 2018/1/9 بعد قرار الهٌئة العامة المنعقدة ٌوم الثالثاء 2018/1/17تم اطالق التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االربعاء 

ملٌار دٌنار  (250)من راس مال الشركة البالػ  (%0.5)ملٌار دٌنار اي بنسبة  (1.250)و توزٌع ارباح نقدٌة بمبلػ 2016الحسابات الختامٌة لعام 

.دٌنار  (0.340)السعر التاشٌري . اعضاء اصلٌٌن ومثلهم احتٌاط  (5)وانتخاب 

من قانون  (اوال/55)ملٌار دٌنار وفق المادة  (5)دٌنار الى  (3,509,000,000) زٌادة رأس المال من 2017/9/19قررت الهٌئة العامة المنعقدة بتارٌخ 

.الشركات

ملٌار  دٌناروفق المادة  (7.500)ملٌار دٌنار الى  (5)اي من %50 زٌادة رأسمال الشركة بنسبة 2017/11/14قررت الهٌئة العامة المنعقدة بتارٌخ 

.من قانون الشركات  (اوال/55)

من قانون  (42)ٌوم وفق المادة  (60)ملٌار سهم ولمدة  (150)على االسهم المطروحة البالؽة 2018/1/2تم تمدٌد االكتتاب اعتبارا من ٌوم الثالثاء 

 (100) زٌادة  رأسمال الشركة من 2017/5/8وذلك تنفٌذا لقرار الهٌئة العامة المنعقدة بتارٌخ ، الفرع الرئٌسً / الشركات فً المصرؾ الوطنً االسالمً 

.من قانون الشركات  (اوال/55)ملٌار وفق المادة  (250)ملٌار دٌنار الى 

من قانون الشركات فً  (42) وفق المادة 2018/1/25ٌوم لؽاٌة الخمٌس  (30)ملٌار سهم ولمدة  (55)تم تمدٌد االكتتاب على االسهم المطروحة البالؽة 

ملٌار دٌنار الى  (45) زٌادة  رأسمال الشركة من 2017/10/30وذلك تنفٌذا لقرار الهٌئة العامة المنعقدة بتارٌخ ، الفرع الرئٌسً / مصرؾ اشور الدولً 

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

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

.من قانون الشركات (اوال/55)ملٌار دٌناروفق المادة  (100)ملٌار دٌنار الى  (45) زٌادة رأس المال من 2017/4/12قررت الهٌئة العامة المنعقدة بتارٌخ 

.من قانون الشركات (اوال/55)ملٌار دٌناروفق المادة  (100)ملٌار دٌنار الى  (45) زٌادة رأس المال من 2017/5/13قررت الهٌئة العامة المنعقدة بتارٌخ 


