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اسم الشركة 
رمز 

الشركة
افتتاح

اعلى 

سعر

ادنى 

سعر

المعدل 

الحالي

المعدل 

السابق

سعر 

االغالق

اغالق 

سابق

التغير 

(%)
القيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

BBOB0.2400.2400.2400.2400.2400.2400.2400.00866,750,00016,020,000مصرف بغداد 

BCOI0.3900.3900.3900.3900.3800.3900.3802.631864,900,44925,311,175المصرف التجاري 

BGUC0.1700.1700.1700.1700.1700.1700.1700.00429,700,0005,049,000مصرف الخليج التجاري

BIIB0.3700.3700.3700.3700.3700.3700.3700.0044,140,0001,531,800المصرف العراقي االسالمي

BIME0.1100.1100.1100.1100.1100.1100.1100.0098,906,721979,739مصرف الشرق االوسط 

BMNS0.6000.6000.6000.6000.6000.6000.6000.00922,000,00013,200,000مصرف المنصور

BNAI0.6300.6300.6300.6300.6300.6300.6300.001765,000,000481,950,000المصرف الوطني االسالمي

53961,397,170544,041,714

SKTA3.8403.8503.7603.8203.8603.8103.840-0.78232,475,0009,447,750مدينة العاب الكرخ 

SMOF13.70013.70013.20013.24013.68013.20013.850-4.696132,0401,747,828الموصل لمدن االلعاب

SMRI1.5201.5201.5201.5201.5301.5201.5200.001500,000760,000المعمورة العقارية

SNUC0.3300.3300.3300.3300.3300.3300.3300.001150,00049,500النخبة للمقاوالت العامة 

313,257,04012,005,078

IBPM1.3901.3901.3901.3901.3901.3901.3900.00113,206,8534,457,526بغداد لمواد التغليف 

IBSD2.9502.9502.9502.9502.9802.9502.990-1.34255,815,79517,156,595بغداد للمشروبات الغازية

IHLI0.3800.3800.3800.3800.3900.3800.390-2.563175,745,00028,783,100الهالل الصناعية 

IITC8.0008.0008.0008.0007.9808.0007.9800.253541,2334,329,864السجاد والمفروشات

IKLV1.4901.4901.4901.4901.4901.4901.4900.003500,000745,000الكندي النتاج اللقاحات 

IMAP0.6500.6500.6500.6500.6500.6500.6500.001207,500134,875المنصور الدوائية

IMOS5.4005.5205.4005.4905.3605.5205.4002.22162,009,77911,027,207الخياطة الحديثة

INCP0.6500.6500.6500.6500.6500.6500.6500.0047,000,0004,550,000الكيمياوية والبالستيكية 

9495,026,16071,184,167

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات

قطاع الصناعة
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مجموع قطاع الصناعة

سوق العراق لالوراق المالية

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

386

790,787,126

1,083,577,873

455.81

-0.30

(73)نشرة التداول في السوق النظامي رقم 



اسم الشركة 
رمز 

الشركة
افتتاح

اعلى 

سعر

ادنى 

سعر

المعدل 

الحالي

المعدل 

السابق

سعر 

االغالق

اغالق 

سابق

التغير 

(%)
القيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

HBAG8.2008.2008.2008.2008.1508.2008.1500.61365,000533,000فندق بغداد

HBAY63.00063.00060.00061.44064.41061.50064.020-3.941831,582,20097,206,910فندق بابل

HKAR0.8200.8400.8200.8300.8200.8400.8202.443200,000165,000فنادق كربالء

HNTI8.0008.0008.0008.0008.0008.0008.0000.00120,000160,000الوطنية لالستثمارات السياحية 

HPAL10.00010.00010.00010.00010.25010.00010.250-2.44150,000500,000فندق فلسطين

HSAD10.75010.75010.75010.75010.73010.75010.7500.003130,3031,400,757فندق السدير

1942,047,50399,965,667

AIPM4.1004.4504.1004.2104.0804.4504.0809.0791,400,0005,900,500انتاج وتسويق اللحوم 

AIRP8.2008.2008.2008.2008.2508.2008.250-0.611450,0003,690,000المنتجات الزراعية

101,850,0009,590,500

3821,063,577,873736,787,126

اسم الشركة 
رمز 
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(%)
القيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

TZNI2.7002.7002.7002.7002.7002.7002.7000.00420,000,00054,000,000الخاتم لالتصاالت

420,000,00054,000,000

420,000,00054,000,000

3861,083,577,873790,787,126

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

4.69132,040-4.4509.0713.200انتاج وتسويق اللحوم 

3.941,582,200-0.3902.6361.500المصرف التجاري 

2.5675,745,000-0.8402.440.380فنادق كربالء

2.4450,000-5.5202.2210.000الخياطة الحديثة

1.345,815,795-8.2000.612.950فندق بغداد

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

0.6300.000.6300.00481,950,000المصرف الوطني االسالمي

3.9497,206,910-2.5661.500-0.380الهالل الصناعية 

0.2400.002.7000.0054,000,000مصرف بغداد 

2.5628,783,100-0.3902.630.380المصرف التجاري 

0.1700.000.3902.6325,311,175مصرف الخليج التجاري

. وقدمت الشركة افصاح بان التوجد احداث جوهرية 2019/4/14ارتفع سعر سهم شركة فندق بابل لجلسة (HBAY)فندق بابل

مجموع السوق الثاني

(65)نشرة التداول في السوق الثاني رقم 

قطاع االتصاالت

مجموع قطاع االتصاالت

مجموع السوقين

االكثر نشاطا حسب االسهم المتداولة 

 (0.30)نقطة منخفضا بنسبة  (455.81)بلغ الرقم القياسي العام 

الموصل لمدن االلعاب

االكثر ربحية

65,000

الهالل الصناعية 

2,009,779

االكثر خسارة

فندق فلسطين

 قطاع الزراعة 

مجموع السوق النظامي

مجموع  قطاع الزراعة 

(73)نشرة التداول في السوق النظامي رقم 

 قطاع الفنادق والسياحة 

مجموع  قطاع الفنادق والسياحة 

اسم الشركة

االكثر نشاطا حسب القيمة المتداولة 

اسم الشركةاالسهم المتداولة  

1,400,000

200,000

بغداد للمشروبات الغازية

االسهم المتداولة  

فندق بابل64,900,449

المصرف التجاري 

المصرف الوطني االسالمي

الهالل الصناعية 

66,750,000

فندق بابل75,745,000

29,700,000

64,900,449

الخاتم لالتصاالت

765,000,000





2019/4/17جلسة االربعاء 

القيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BBOB656,380,89813,531,416مصرف بغداد 

656,380,89813,531,416

IBSD9870,7952,568,845بغداد للمشروبات الغازية 

9870,7952,568,845

1557,251,69316,100,261

القيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

TZNI420,000,00054,000,000الخاتم لالتصاالت

420,000,00054,000,000

420,000,00054,000,000

القيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

IBSD61,000,0002,950,000بغداد للمشروبات الغازية 

61,000,0002,950,000

61,000,0002,950,000

القيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

TZNI420,000,00054,000,000الخاتم لالتصاالت

420,000,00054,000,000

420,000,00054,000,000

المجموع الكلي

سوق العراق لألوراق المالية

نشرة  تداول االسهم المشتراة لغير العراقيين في السوق النظامي

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

المجموع الكلي

نشرة  تداول االسهم المشتراة لغير العراقيين في السوق الثاني

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلي

نشرة  تداول االسهم المباعة من غير العراقيين في السوق النظامي

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

المجموع الكلي

نشرة  تداول االسهم المباعة من غير العراقيين في السوق الثاني

قطاع االتصاالت 



سعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة 

BCIH2.6502.650مصرف جيهان
BTRI0.7000.700مصرف عبر العراق

BNOI0.2900.300المصرف االهلي
BELF0.1800.180مصرف ايالف االسالمي
BSUC0.7000.700مصرف سومر التجاري

BBAY0.1400.140مصرف بابل
BUND0.0800.080المصرف المتحد

BIBI0.2000.200مصرف االستثمار
BASH0.2000.200مصرف اشور

BMFI0.1600.160مصرف الموصل 
BKUI1.0401.040مصرف كوردستان

NAME0.2800.280االمين للتأمين

SBPT17.25017.250بغداد العراق للنقل العام 

IRMC9.0009.000انتاج االلبسة الجاهزة
IIEW0.8400.840العراقية لالعمال الهندسية

IMIB1.8001.800المعدنية والدراجات

HTVM5.3005.300سد الموصل السياحية 
HMAN13.00013.000فنادق المنصور

AAHP1.2001.200االهلية لالنتاج الزراعي
AMAP0.3000.310الحديثة لالنتاج الحيواني

AMEF9.0009.000اسماك الشرق االوسط

سعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة

BAAI1.0001.000مصرف العربية االسالمي
BIDB0.8100.810مصرف التنمية الدولي 

ــــــــــــــــــــBJABمصرف الجنوب االسالمي
ــــــــــــــــــــBERIمصرف اربيل 

BAIB1.1501.150مصرف اسيا العراق
BWOR1.0001.000مصرف العالم االسالمي 

BZII0.3700.370مصرف زين العراق
ــــــــــــــــــــBQURمصرف القرطاس االسالمي 

BINT1.0001.000المصرف الدولي االسالمي
BTRU0.3500.350مصرف الثقة الدولي

BINI1.0001.000مصرف نور العراق االسالمي
BROI0.3800.380مصرف االئتمان

NHAM0.4200.420الحمراء للتأمين
NDSA0.4700.470دار السالم للتأمين 

VZAF0.3600.360الزوراء لالستثمار المالي
VMES0.9000.900بين النهرين لالستثمارات المالية

VWIF0.8000.800الوئام لالستثمار المالي
VAMF1.3501.320االمين لالستثمار المالي 

VBAT0.5000.500الباتك لالستثمارات المالية

MTNI1.0001.000النبال العربية للتحويل المالي 
ــــــــــــــــــــMTMAالمنافع للتحويل المالي
MTNO1.0001.000النبالء للتحويل المالي

SAEI0.6500.650االمين لالستثمارات العقارية

IMCI38.10038.100الصنائع الكيمياوية العصرية 

HASH7.2007.200فندق اشور
 قطاع الفنادق والسياحة 

قطاع الصناعة

 قطاع الفنادق والسياحة 

2019/4/17الشركات غير المتداولة في السوق النظامي لجلسة االربعاء الموافق 

قطاع المصارف

قطاع التحويل المالي

قطاع الزراعة

2019/4/17 الشركات غير المتداولة في السوق الثاني لجلسة االربعاء الموافق 

قطاع المصارف

قطاع التأمين

قطاع االستثمار

قطاع الصناعة

قطاع التامين

قطاع الخدمات

قطاع الخدمات



سبب االيقاف والمالحظاتتاريخ االيقافاسم الشركة

الفلوجة النتاج المواد االنشائية 

(IFCM)
2015/07/06

 2017 و2016 و2015 و2014 واستمرار االيقاف لعدم تقديم االفصاح السنوي لالعوام 2015عدم تقديم االفصاح الفصلي لعام 

.دينار (1.510)، سعر االغالق 2018 واالفصاح الفصل االول والثاني والثالث لعام 2017 و2016واالفصاح الفصلي لعامي 

صناعة المواد االنشائية الحديثة 

(IMCM)
2015/07/06

 2017 و2016 و2015 و2014 واستمرار االيقاف لعدم تقديم االفصاح السنوي لالعوام 2015عدم تقديم االفصاح الفصلي لعام 

.دينار (0.470) ، سعر االغالق 2018 واالفصاح الفصل االول والثاني والثالث لعام 2017 و2016واالفصاح الفصلي لعامي 

الوطنية لصناعات االثاث المنزلي 

(IHFI)
2015/07/06

 2017 و2016 و2015 و2014 واستمرار االيقاف لعدم تقديم االفصاح السنوي لالعوام 2015عدم تقديم االفصاح الفصلي لعام 

.دينار (0.900)، سعر االغالق  2018 وافصاح الفصل االول والثالث لعام 2017 و2016واالفصاح الفصلي لعامي 

صناعات االصباغ الحديثة 

(IMPI)
2015/08/06

 واالفصاح الفصلي 2017 و2016 واالفصاح الفصلي لعامي 2017و2016  و2015 و2014عدم تقديم االفصاح السنوي لالعوام 

.دينار (1.250)، سعر االغالق 2018للفصل االول والثاني والثالث لعام 

2016/07/13(ITLI)الصناعات الخفيفة 
 واالفصاح 2017و2016 و 2015 واستمرار االيقاف لعدم تقديم االفصاح السنوي لالعوام 2016عدم تقديم االفصاح الفصلي لعام  

.دينار (0.310)سعر االغالق . 2018  واالفصاح الفصل االول والثاني والثالث لعام 2017الفصلي لعام 

2017/07/06(SBAG)البادية للنقل العام 
واستمرار االيقاف لعدم تقديم 2018 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث لعام 2017عدم تقديم االفصاح الفصلي لعام 

.دينار (0.590)سعر االغالق  . 2017و2016االفصاح السنوي لعامي 

2017/07/06(VKHF)الخير لالستثمار المالي 
 واالفصاح الفصلي للفصل 2017و2016 واستمرار االيقاف لعدم تقديم االفصاح السنوي لعامي 2017عدم تقديم االفصاح الفصلي لعام 

.دينار (0.220)سعر االغالق  . 2018االول والثاني والثالث لعام 

.دينار (0.290)سعر االغالق  . 2017 و2016عدم تقديم االفصاح السنوي لعامي 2017/08/06(BUOI)مصرف االتحاد العراقي 

صناعة وتجارة الكارتون 

(IICM)
2017/08/06

 2017 واستمرار االيقاف لعدم تقديم االفصاح الفصلي للفصل الثاني والثالث لعام 2017 و2016عدم تقديم االفصاح السنوي لعامي 

.دينار (0.270)سعر االغالق   . 2018واالفصاح الفصل االول والثاني والثالث لعام 

.دينار (0.450)سعر االغالق . 2018 واالفصاح الفصل االول والثاني والثالث لعام 2017و2016عدم تقديم االفصاح السنوي لعامي 2017/08/06(IELI)الصناعات االلكترونية 

.دينار (0.710)سعر االغالق  .2018 وافصاح الفصل االول لعام 2017 و2016عدم تقديم االفصاح السنوي لعامي 2017/08/06(SILT)العراقية للنقل البري 

2017/08/06(SIGT)نقل المنتجات النفطية 
 2017 واستمرار االيقاف لعدم تقديم االفصاح الفصلي للفصل الثاني والثالث لعام 2017 و2016عدم تقديم االفصاح السنوي لعامي 

.دينار (0.550)سعر االغالق  . 2018واالفصاح الفصل االول والثاني والثالث لعام 

الخازر النتاج المواد االنشائية 

(IKHC)
2017/08/06

 2017واستمرار االيقاف لعدم تقديم االفصاح الفصلي للفصل الثاني والثالث لعام 2017 و2016عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 

سعر . ولم تقدم البيانات الفصلية2017و2016وقد قدمت الشركة البيانات السنوية . 2018واالفصاح الفصلي للفصل االول والثالث لعام 

دينار (1.270)االغالق 

2017/03/05(BEFI)مصرف االقتصاد 
من قانون الشركات ، واستمرار االيقاف بقرار من  (رابعا/56)انعقاد االجتماع الهيئة العامة للشركة لزيادة راس مال الشركة وفق المادة 

.هيئة االوراق المالية لحين تقديم حسابات كاملة وواضحة حسب المعايير المحاسبية 

.دينار (1.000)سعر االغالق .2017عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2018/08/08(BQAB)مصرف القابض 

.دينار (0.110)سعر االغالق .2017عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2018/08/08(BNOR)مصرف الشمال

.دينار (10.000)سعر االغالق .2018 وافصاح الفصل الثالث لعام 2017عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2018/08/08(HISH)فنادق عشتار

.دينار (4.500)سعر االغالق .2018/3/31عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2018/11/13(AISP)العراقية النتاج البذور 

2016/08/09(BDSI)مصرف دار السالم 
 2016 و2015 تم وضع المصرف تحت وصاية البنك المركزي العراقي واستمرار االيقاف لعدم تقديم االفصاح السنوي لالعوام 

.دينار (0.130)سعر االغالق  . 2017و

2017/01/05(BDFD)مصرف دجلة والفرات 
سعر االغالق . 2017و2016وضع المصرف تحت وصاية البنك المركزي العراقي واستمرار االيقاف لعدم تقديم االفصاح السنوي لعامي 

.دينار  (0.250)

مصرف البالد االسالمي 

(BLAD)
2018/05/17

 ، سعر االغالق 2017وضع المصرف تحت وصاية البنك المركزي العراقي واستمرار االيقاف لعدم تقديم االفصاح السنوي لعام 

.دينار  (0.350)

الطيف للتحويل المالي        

مصرف الطيف االسالمي
2017/12/06

انهت الشركة اجراءات تغيير نشاطها ، وسيتم اطالق التداول على اسهم الشركة في السوق بعد استكمال اجراءات ادراج الشركة 

.المصرفية

مؤتة للتحويل المالي        

مصرف امين العراق االسالمي
2018/01/21

مصادقة دائرة تسجيل الشركات على انتهاء اجراءات تغيير اسم ونشاط الشركة الى مصرف امين العراق االسالمي ، وزيادة راسمالها من 

مليار دينار ، وسيتم اطالق التداول على اسهم الشركة في السوق بعد استكمال اجراءات ادراج الشركة  (100)مليار دينار الى  (45)

.المصرفية

2019/01/24(MTNN)النور للتحويل المالي 

لحين انتهاء اجراءات الدمج وصدور مصادقة دائرة تسجيل الشركات لتنفيذ االجراءات وفقا التعليمات ، حيث قررت الهيئة العامة للشركة 

مع شركة الحارث العربية للتحويل المالي  (المدرجة في السوق)  دمج شركة النور للتحويل المالي2019/1/2في اجتماعها المنعقد 

مع احتفاظ شركة الحارث العربية بشخصيتها المعنوية ، والمصادقة على تغير نشاط الشركة الى مصرف  (غير مدرجة في السوق)

.مليار دينار  (100)مليار دينار الى  (90)العاصمة االولى لالستثمار والتمويل االسالمي وزيادة راس مال الشركة من

2019/01/27(NGIR)الخليج للتامين
 (0.610)سعر االغالق .ولحين زوال اسباب التعليق " تعليق اجازة" ايقاف التداول على اسهم الشركة  بعد صدور قرار ديوان التامين 

.دينار 

2019/01/16(NAHF)االهلية للتأمين
 (0.400)سعر االغالق .ولحين زوال اسباب التعليق " تعليق اجازة" ايقاف التداول على اسهم الشركة  بعد صدور قرار ديوان التامين 

.دينار 

.دينار (1.050)سعر االغالق  .2018/8/31عدم تقديم البيانات المالية للسنة المنتهية 2019/04/04(IIDP)تصنيع وتسويق التمور

 الشركات المتوقفة عن التداول بقرارات من هيئة االوراق المالية 



صناعة وتجارة 

(IICM)الكارتون 

 الساعة العاشرة صباحا في المركز الثقافي النفطي ، لمناقشة الحسابات 2019/5/9سيعقد اجتماع الهيئة العامة يوم الخميس 

  لعدم 2018/8/6الشركة متوقفة عن التداول منذ % .139  ومعالجة العجز  المالي المتراكم والبالغ قدره 2016الختامية لعام 

 .2016 و2017تقديم االفصاح السنوي لعامي 

مصرف البالد 

(BLAD)االسالمي 

 الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة ، تغير اسم الشركة من مصرف البالد 2019/4/21سيعقد اجتماع الهيئة العامة يوم االحد 

 ، وضع المصرف تحت الوصاية البنك المركزي ولعدم 2018/5/17االسالمي الى مصرف العطاء الشركة متوقفة عن التداول منذ 

.2017تقديم االفصاح السنوي لعام 

المنتجات 

(AIRP)الزراعية

 كل 2019/3/24اعتبارا من يوم االحد  (%40) بنسبة 2017دعت شركة مساهميها الى مراجعة الشركة  الستالم االرباح لسنة 

.ايام االسبوع عدا يوم الثالثاء مع جلب المستمسكات الثبوتية   

المصرف التجاري 

(BCOI)

 2017  في بناية المصرف الكائن في شارع السعدون2017دعت شركة مساهميها الى مراجعة الشركة  الستالم االرباح لسنة  

2019/3/3اعتبارا من يوم االحد 

الكندي النتاج 

(IKLV)اللقاحات 

  في مقر الشركة  الكائن في ابو غريب خالل اوقات الدوام 2017دعت شركة مساهميها الى مراجعة الشركة  الستالم االرباح لسنة 

الرسمي لجميع ايام االسبوع باستئناء يوم االربعاء من كل اسبوع حيث سيخصص هذا اليوم لتوزيع االرباح في الشركة العراقية 

 .2019/3/3صباحا اعتبارا من يوم االحد  (12-10)لتصنيع وتسويق التمور الكائن في الشالجية من الساعة 

اسماك الشرق 

(AMEF)االوسط

 مراجعة 2019/3/3اعتبارا من يوم االحد  (%20) بنسبة 2018دعت شركة مساهميها الى مراجعة الشركة  الستالم االرباح لسنة 

. قسم المساهمين في الشركة مع جلب المستمسكات الثبوتية   

االهلية لالنتاج 

(AAHP)الزراعي

علماً ان اوقات الدوام الرسمي من  (%2.55) بنسبة 2018دعت شركة مساهميها الى مراجعة الشركة  الستالم االرباح لسنة 

 .(االحد ، الثالثاء ، الخميس )لاليام  ( ظهراً 1 صباحا الى 9)الساعة 

المنصور 

(IMAP)الدوائية

 من 2019/2/11اعتبارا من يوم االثنين (%6) بنسبة 2017دعت شركة مساهميها الى مراجعة الشركة  الستالم االرباح لسنة 

.علماً ان يوم الخميس عطلة قسم المساهمين في الشركة مع جلب المستمسكات الثبوتية    ( ظهراً 1 صباحا الى 9)الساعة 

مصرف الخليج 

(BGUC)التجاري

 من الساعة 2019/2/6اعتبارا من يوم االربعاء 2017دعت شركة مساهميها الى مراجعة الشركة الستالم صكوك االرباح  لسنة 

.مع جلب المستمسكات الثبوتية    ( ظهراً 1 صباحا الى 10)

(HBAY)فندق بابل
  وكذلك الذين لم يستلموا 2016 وارباح سنة 2001 ولغاية 1997 تدعو الشركة مساهميها الكرام الستالم ارباحهم للسنوات من 

.شهادة االسهم الخاصة بهم 

الوطنية لالستثمارات 

(HNTI)السياحية 

مع جلب المستمسكات الثبوتية  (%7) وبنسبة 2017دعت شركة مساهميها الى مراجعة الشركة الستالم ارباحهم النقدية لسنة 

. والسنوات السابقة لمن لم يراجع الستالمها  2017الستالم االرباح سنة 

مصرف االقليم 

(BRTB)التجاري

شارع كوالن ،مناقشة واقرار / الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة اربيل 2019/4/22سيعقد اجتماع الهيئة العامة يوم االثنين 

اعضاء اصليين ومثلهم احتياط  تم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة االربعاء  (4)مقسوم االرباح المدورة للسنوات السابقة ،وانتخاب 

2019/4/17.   

فندق 

(HSAD)السدير

سهم ، وقد تم بدء   (26.913.032)لغرض اكمال االكتتاب على زيادة راس مال الشركة ، بلغ عدد االسهم الفضلة المطروحة لالكتتاب الجمهور 

تقاطع المسبح والفرع الرئيسي للمصرف االستثمار -االكرادة  - بغداد  /  في مصرف االتحاد العراقي 2019/1/2على االكتتاب اعتبارا من يوم  

.من قانون الشركات  (اوال/55)وفق المادة   (%40) بنسبة 2018/7/29تنفيذا لقرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ , العراقي في حي الوحدة 

دار السالم للتأمين 

(NDSA)

الفرع / في مصرف االستثمار العراقي  (30)مليار سهم ولمدة  (2)على االسهم المطروحة البالغة 2019/1/10تم بدء االكتتاب اعتبارا من يوم  

   زيادة 2018/11/13تنفيذا لقرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ , حي المتنبي - المنصور - الرئيسي في حي الوحدة وفرعه الكائن في بغداد 

.من قانون الشركات  (اوال/55)مليار دينار وفق المادة  (7)مليار دينار الى  (5)رأسمال الشركة من 

المصرف الدولي 

(BINT)االسالمي

في مصرف الوطني االسالمي  (30)مليار سهم ولمدة  (150)على االسهم المطروحة البالغة 2019/3/27تم بدء االكتتاب اعتبارا من يوم  

 (100) زيادة رأسمال الشركة من 2019/3/7تنفيذا لقرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ , شارع العرصات  - الفرع الرئيسي  بغداد / العراقي 

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

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

2019/4/17اخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية االربعاء الموافق 

.اخبار الشركات : اوالً 

. الشركات المساهمة المتوقفة عن التداول النعقاد هيئاتها العامة : ثانيا 


