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رمز اسم الشركة 
المعدل ادنى سعراعلى سعرافتتاحالشركة

الحالي
المعدل 
السابق

سعر 
االغالق

اغالق 
سابق

التغیر 
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقات(%)

BAIB1.0801.0801.0801.0801.0801.0801.0800.003300,000,000324,000,000مصرف آسیا العراق االسالمي 

BBOB1.2601.2601.2401.2501.2701.2601.270-0.7953239,000,000299,685,000مصرف بغداد

BCOI0.5900.5900.5700.5800.5900.5800.590-1.691225,650,00014,889,000المصرف التجاري

BGUC0.1800.1800.1800.1800.1800.1800.1705.8827,500,0001,350,000مصرف الخلیج 

BIIB0.5400.5500.5400.5400.5400.5500.5401.85233,44718,161المصرف العراقي االسالمي 

BIME0.1800.1800.1800.1800.1800.1800.1800.00212,000,0002,160,000مصرف الشرق االوسط 

BMFI0.3400.3400.3200.3300.3400.3300.340-2.94120521,314,000170,488,730مصرف الموصل

BNOI1.3401.3401.3401.3401.3501.3401.350-0.741100,000134,000المصرف االھلي

BSUC0.2700.2700.2700.2700.2700.2700.2700.00776,223,31120,580,294مصرف سومر التجاري 

2021,181,820,758833,305,185

TASC8.5208.5408.4308.4808.5708.4308.560-1.527425,545,000216,549,820آسیاسیل لالتصاالت 

7425,545,000216,549,820

NGIR0.3300.3300.3300.3300.3600.3300.360-8.332350,000115,500الخلیج للتأمین

2350,000115,500

SBPT28.50028.50028.50028.50028.25028.50028.2500.88211,000313,500بغداد العراق للنقل العام

SMOF11.68011.68011.41011.67011.68011.41011.680-2.3131,125,00013,133,250الموصل لمدن االلعاب

SMRI2.6502.6502.6302.6502.6502.6302.680-1.8751,300,0003,440,000المعمورة العقاریة

102,436,00016,886,750

IITC16.50016.50016.50016.50016.25016.50016.2501.543200,0003,300,000السجاد والمفروشات

IKLV1.5101.5101.5101.5101.5101.5101.5100.00150,000,00075,500,000الكندي النتاج اللقاحات

IMAP2.5402.7702.5302.6502.5202.7702.5209.9210832,862,50986,992,471المنصور الدوائیة

IMIB2.5002.5802.4902.5002.5002.5802.5102.79131,237,0003,098,630المعدنیة والدراجات

IMOS6.5406.5506.5406.5406.4706.5506.600-0.7647,800,00051,015,000الخیاطة الحدیثة 

INCP2.3602.3802.3602.3702.3602.3802.3600.8531,750,0004,155,000الكیمیاویة والبالستیكیة 

IRMC11.20011.20011.20011.20011.30011.20011.300-0.88170,000784,000انتاج االلبسة الجاھزة 

13393,919,509224,845,101

HBAY83.00083.00083.00083.00083.00083.00083.0000.0011,00083,000فندق بابل

11,00083,000

قطاع الفنادق والسیاحة

مجموع قطاع الفنادق والسیاحة
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نشرة التداول في السوق النظامي رقم (72)

قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

مجموع قطاع االتصاالت

مجموع قطاع المصارف

مجموع قطاع الصناعة

قطاع الصناعة

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات

سوق العراق لالوراق المالیة

493

4,236,022,360

3,866,368,224

598.35



رمز اسم الشركة 
المعدل ادنى سعراعلى سعرافتتاحالشركة

الحالي
المعدل 
السابق

سعر 
االغالق

اغالق 
سابق

التغیر 
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقات(%)

AIPM5.1005.1005.1005.1005.1005.1005.1000.002207,0001,055,700انتاج وتسویق اللحوم

AIRP19.50019.50019.50019.50019.49019.50019.5000.0013,800,00074,100,000المنتجات الزراعیة

AISP12.00012.10011.95012.01012.19012.00012.100-0.83489,218,957110,743,003العراقیة النتاج البذور

5113,225,957185,898,703

4731,317,298,2241,477,684,060

رمز اسم الشركة 
المعدل ادنى سعراعلى سعرافتتاحالشركة

الحالي
المعدل 
السابق

سعر 
االغالق

اغالق 
سابق

التغیر 
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقات(%)

BINI1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0000.0022,250,000,0002,250,000,000مصرف نور العراق االسالمي

BINT1.7001.7001.7001.7001.7001.7001.7000.007294,010,000499,817,000المصرف الدولي االسالمي

BROI0.4100.4100.4100.4100.3900.4100.3905.1343,000,0001,230,000مصرف االئتمان

132,547,010,0002,751,047,000

IFCM3.6803.6903.5203.5403.5103.5203.5000.5772,060,0007,291,300الفلوجة النتاج المواد االنشائیة

72,060,0007,291,300

202,549,070,0002,758,338,300

4933,866,368,2244,236,022,360

االسھم المتداولة  التغیر (%)اغالقالتغیر(%)اغالقاسم الشركة

8.33350,000-2.7709.920.330المنصور الدوائیة

2.94521,314,000-0.1805.880.330مصرف الخلیج 

2.311,125,000-0.4105.1311.410مصرف االئتمان

1.871,300,000-2.5802.792.630المعدنیة والدراجات

1.6925,650,000-0.5501.850.580المصرف العراقي االسالمي 

القیمة المتداولة التغیر (%)اغالقالتغیر(%)اغالقاسم الشركة

1.0000.001.0000.002,250,000,000مصرف نور العراق االسالمي

2.941.7000.00499,817,000-0.330مصرف الموصل

1.0800.001.0800.00324,000,000مصرف آسیا العراق االسالمي 

0.79299,685,000-1.7000.001.260المصرف الدولي االسالمي

1.52216,549,820-0.798.430-1.260مصرف بغداد

(TZNI)الخاتم لالتصاالت

طریق الخازر للمواد 
(IKHC)االنشائیة

مصرف الطیف 
(BTIB)االسالمي

االمین لالستثمارات العقاریة 
(SAEI)

االوامر الخاصة 

ینظم سوق العراق لالوراق المالیة التعامل باسھم الشركات المساھمة العراقیة المدرجة والمسجلة في مركز االیداع العراقي ، من خالل شركات الوساطة العراقیة المرخصة من قبل ھیئة االوراق 
المالیة

مصرف نور العراق االسالمي

294,010,000

2,250,000,000

اسم الشركة

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

مجموع قطاع الصناعة

المسؤولیة القانونیة إستنادأ إلى قانون رقم 74 لسنة 2004 

آسیاسیل لالتصاالت 

المصرف الدولي االسالمي 521,314,000

239,000,000

نفذت شركة الحكمة للوساطة أمر متقابل مقصود على أسھم شركة مصرف نور العراق بعدد أسھم (2.250) ملیار سھم بقیمة (2.250) ملیار دینار ، في زمن الجلسة االضافي (بعد الساعة 1 
) وفقاً الجراءات تنفیذ الصفقات الكبیرة . ظھراً

مصرف بغداد

مصرف آسیا العراق االسالمي 300,000,000

استنادا الى قرار ھیاة االوراق المالیة بموجب كتابھا المرقم (886/9) في 2022/4/13 تقرر نقل تصنیف اسم الشركة من السوق الثاني الى السوق النظامي الستیفائھا الشروط المطلوبة 
استنادا الى تعلیمات رقم (15) لسنة 2015 ، اعتبارا من جلسة االحد الموافق 2022/5/8 بعد عطلة عید الفطر المبارك.

نشرة التداول في السوق الثاني رقم (72)

قطاع الزراعة

مجموع قطاع الزراعة
مجموع السوق النظامي

نشرة التداول في السوق النظامي رقم (72)

قطاع الصناعة

مصرف الموصل

32,862,509

7,500,000

االكثر ربح

الخلیج للتأمین

اسم الشركةاالسھم المتداولة  
االكثر خسارة

مجموع السوق الثاني

بلغ الرقم القیاسي العام (598.49) نقطة منخفضاً بنسبة (0.02)
مجموع السوقین

استنادا الى قرار ھیاة االوراق المالیة بموجب كتابھا المرقم (887/9) في 2022/4/13 تقرر نقل تصنیف اسم الشركة من السوق الثاني الى السوق النظامي الستیفائھا الشروط المطلوبة 
استنادا الى تعلیمات رقم (15) لسنة 2015 ، اعتبارا من جلسة االحد الموافق 2022/5/8 بعد عطلة عید الفطر المبارك.

استنادا الى قرار ھیاة االوراق المالیة بموجب كتابھا المرقم (889/9) في 2022/4/13 تقرر نقل تصنیف اسم الشركة من السوق الثاني الى السوق النظامي الستیفائھا الشروط المطلوبة 
استنادا الى تعلیمات رقم (15) لسنة 2015 ، اعتبارا من جلسة االحد الموافق 2022/5/8 بعد عطلة عید الفطر المبارك.

استنادا الى قرار ھیاة االوراق المالیة بموجب كتابھا المرقم (885/9) في 2022/4/13 تقرر نقل تصنیف اسم الشركة من السوق الثاني الى السوق النظامي الستیفائھا الشروط المطلوبة 
استنادا الى تعلیمات رقم (15) لسنة 2015 ، اعتبارا من جلسة االحد الموافق 2022/5/8 بعد عطلة عید الفطر المبارك.

الموصل لمدن االلعاب

المعمورة العقاریة 1,237,000

3,000,000

المصرف التجاري

االسھم المتداولة  

33,447

االكثر نشاطا حسب القیمة المتداولة االكثر نشاطا حسب االسھم المتداولة 



جلسة االثنین 2022/4/18

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BBOB11100,000,000125,440,000مصرف بغداد 
BMFI14150,000,00049,500,000مصرف الموصل 

25250,000,000174,940,000
25250,000,000174,940,000

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BNOI1100,000134,000المصرف االھلي العراقي 
1100,000134,000

TASC4218,110,000153,615,820اسیا سیل لالتصاالت
4218,110,000153,615,820
4318,210,000153,749,820 المجموع الكلي

سوق العراق لألوراق المالیة

نشرة  تداول االسھم المشتراة لغیر العراقیین في السوق النظامي

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف
المجموع الكلي

نشرة  تداول االسھم المباعة من غیر العراقیین في السوق النظامي

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف
قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 



سعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة 
BCIH2.2902.290مصرف جیھان االسالمي

BTRI1.0001.000مصرف عبر العراق
BELF0.4500.450مصرف ایالف االسالمي 

BKUI1.2001.200مصرف كوردستان 
BUND0.1100.110المصرف المتحد

BNAI1.0201.020المصرف الوطني االسالمي
BIBI0.2900.290مصرف االستثمار العراقي

BASH0.4700.470مصرف آشور
BMNS0.5000.500مصرف المنصور

NAME0.8500.850االمین للتأمین

SKTA2.9102.910مدینة العاب الكرخ
SNUC0.4900.490النخبة للمقاوالت العامة 

IBPM2.0002.000بغداد لمواد التغلیف
IIEW4.5504.550العراقیة لالعمال الھندسیة 
IICM1.0101.020صناعة وتجارة الكارتون 

HKAR0.8900.890فنادق كربالء 
HMAN14.00014.000فنادق المنصور

HBAG8.2408.200فندق بغداد
HTVM4.7004.700سد الموصل السیاحیة

AAHP0.9400.940االھلیة لالنتاج الزراعي 
AMEF8.2508.250اسماك الشرق االوسط

سعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة
BZII0.3400.340مصرف زین العراق االسالمي

BAME1.0001.000مصرف أمین العراق االسالمي 
BQUR1.0001.000مصرف القرطاس االسالمي

BAAI1.0001.000مصرف العربیة االسالمي
BERI0.1100.110مصرف اربیل

BANS1.0001.000مصرف االنصاري االسالمي 
BRTB1.0001.000مصرف االقلیم التجاري

BMUI1.0001.000مصرف المستشار االسالمي 
BQAB0.2400.240مصرف القابض االسالمي

ــــــــــــــــــــBAMSمصرف المشرق العربي االسالمي 
BJAB1.0001.000مصرف الجنوب االسالمي 

BUOI0.2900.290مصرف االتحاد العراقي 
BTRU0.3500.350مصرف الثقة الدولي

BLAD0.2600.260مصرف العطاء االسالمي 
BTIB0.8000.800مصرف الطیف االسالمي
BIDB0.8100.810مصرف التنمیة الدولي 

TZNI2.3702.370الخاتم لالتصاالت

NHAM1.0001.000الحمراء للتأمین
NAHF0.5000.500االھلیة للتأمین

NDSA0.4800.480دار السالم للتأمین 

VAMF0.5600.560االمین لالستثمار المالي 
VZAF0.2000.200الزوراء لالستثمار المالي 

VMES0.9000.900بین النھرین لالستثمارات المالیة
VWIF0.2500.250الوئام لالستثمار المالي

ــــــــــــــــــــSIBDابداع الشرق االوسط 
SAEI1.5001.500االمین لالستثمارات العقاریة 

IMCI69.50069.500الصنائع الكیمیاویة العصریة
IKHC2.4002.400طریق الخازر للمواد االنشائیة 

ــــــــــــــــــــAREBشركة الریباس للدواجن واالعالف

HASH7.1007.100فندق اشور
قطاع الفنادق والسیاحة

الشركات غیر المتداولة في السوق النظامي لجلسة االثنین الموافق 2022/4/18

قطاع المصارف

 الشركات غیر المتداولة في السوق الثاني لجلسة االثنین الموافق 2022/4/18

قطاع الصناعة

قطاع التأمین

قطاع الفنادق والسیاحة

قطاع الزراعة

قطاع الصناعة

قطاع المصارف

قطاع الزراعة

قطاع االستثمار

قطاع الخدمات

قطاع التأمین

قطاع االتصاالت



سبب االیقاف والمالحظاتتاریخ االیقافاسم الشركة

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

عدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2014 ، 2015 ، 2016 ، 2017 ، 2018 ، 2019 ، 2020 ، واالفصاح 
الفصلي لالعوام 2015 ، 2016 ، 2017 ، 2018 ، 2019 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث  

2020 ، وبیانات الفصل االول والثاني لعام 2021 . سعر االغالق (0.470) دینار.

(ITLI) عدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2018 ، 2019 واالفصاح الفصلي لالعوام 2016 ، 2017 ، 2018 ، 2019 ، 2016/07/13الصناعات الخفیفة
2020 ، واالفصاح الفصلي لعام 2020 ، وبیانات الفصل االول والثاني لعام 2021 . سعر االغالق (0.310) دینار.

(SBAG) عدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2017 ، 2018 ، 2019 واالفصاح الفصلي لعام 2018 ، 2019 ، 2020 ، 2017/07/06البادیة للنقل العام
وبیانات الفصل االول والثاني لعام 2021 . سعر االغالق (0.590) دینار.

(IELI) 2017/08/06الصناعات االلكترونیة
عدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2017 ، 2018 ، 2019 واالفصاح الفصلي لعام 2018 ، 2019 ، 2020 

،واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث 2020 ، وبیانات الفصل االول والثاني لعام 2021 . سعر االغالق 
(0.450) دینار.

(BEFI) عدم تقدیم االفصاح السنوي لعام 2018 ، 2019 ، 2020 .2017/03/05مصرف االقتصاد

(BDSI) 2016/08/09مصرف دار السالم
 المصرف تحت وصایة البنك المركزي العراقي واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2016 ، 

2017 ، 2018 ، 2019 ، 2020 ، واالفصاح الفصلي للفصل الثالث لعام 2018 واالفصاح الفصلي لعام 2019 ، 
2020 ، وبیانات الفصل االول والثاني لعام 2021 . سعر االغالق (0.130) دینار.

الباتك لالستثمارات 
(VBAT)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2018 ، 2019 ، 2020 ، واالفصاح الفصلي لعام 2020 ، وبیانات الفصل 2019/08/20المالیة

االول والثاني لعام 2021 . سعر االغالق (0.450) دینار.

(AMAP)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعامي 2018 ، 2019 ، 2020 ، واالفصاح الفصلي للفصل الثالث لعام 2020 ، 2019/08/20الحدیثة لالنتاج الحیواني
وبیانات الفصل االول والثاني لعام 2021 .سعر االغالق (0.210) دینار.

(IHLI) عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2018 ، 2019 . سعر االغالق (0.480) دینار.2019/08/20الھالل الصناعیة

(BNOR)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2019 والبیانات السنویة لعام 2020 . سعر االغالق (0.090) دینار.2020/11/03مصرف الشمال

(SILT)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2019 ، 2020 ، واالفصاح الفصلي لعام 2020 ، وبیانات الفصل االول 2020/11/03العراقیة للنقل البري
والثاني لعام 2021 . سعر االغالق (1.550) دینار.

(HSAD)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2019 . سعر االغالق (10.700) دینار.2020/11/03فندق السدیر

(VKHF) عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2020 والبیانات الفصلیة للفصل االول والثاني لسنة 2021 . سعر االغالق 29/08/2021الخیر لالستثمار المالي
(0.100) دینار.

(BBAY) عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2020 . سعر االغالق (0.100) دینار.19/09/2021مصرف بابل

(BRAJ) عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2020 . سعر االغالق (1.000) دینار.19/09/2021مصرف الراجح

(SIGT) عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2020  ، وبیانات الفصل الثاني لسنة 2021 . سعر االغالق (1.140) دینار.19/09/2021نقل المنتجات النفطیة

الوطنیة لصناعات االثاث 
(IHFI)استنادا الى كتاب ھیئة االوراق المالیة المرقم (45/13) في 2021/12/22 تم ایقاف التداول على اسھم الشركة 23/12/2021المنزلي

الوطنیة لصناعة االثاث المنزلي اعتبارا من یوم الخمیس الموافق 2021/12/23 وذلك لعدم تسدید الغرامة.

 الشركات الموقوفة عن التداول بقرار من ھیئة االوراق المالیة 



(HISH)فنادق عشتار
سیتم إطالق التداول على أسھم الشركة إعتباراً من جلسة الثالثاء الموافق 2022/4/18 بعد قرار الھیئة العامة المنعقدة في 2022/3/30 ، المصادقة على 

الحسابات الختامیة للسنة المالیة المنتھیة في 2018/12/31  و2019/12/31  ، تدویر االرباح الى الفائض المتراكم ، زیادة راس مال الشركة من 
(3.500) ملیار الى (7) ملیار دینار اي بنسبة (100%) وفق المادة (ثانیاً/55)  .سیكون السعر التاشیري (6.800) دینار .

(HNTI)سیتم إطالق التداول على أسھم الشركة إعتباراً من جلسة الثالثاء الموافق 2022/4/18 بعد قرار الھیئة العامة المنعقدة في 2022/2/20 .االستثمارات السیاحیة

(IMAP)المنصور الدوائیة
سیعقد إجتماع الھیئة العامة للشركة یوم السبت الموافق 2022/5/7 الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة ،  مناقشة الحسابات الختامیة للسنة المالیة 

المنتھیة في 2021/12/31  ، مناقشة زیادة راس مال الشركة بنسبة 61.38 . سیتم إیقاف التداول على أسھم الشركة إعتباراً من جلسة الثالثاء 
. 2022/4/26

(HMAN)سیعقد إجتماع الھیئة العامة للشركة یوم االثنین الموافق 2022/5/9 الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة ،  مناقشة الحسابات الختامیة للسنة المالیة فنادق المنصور
المنتھیة في 2020/12/31  ، مناقشة العجز المتراكم . سیتم إیقاف التداول على أسھم الشركة إعتباراً من جلسة االربعاء 2022/4/27 .

(BWOR)مصرف العالم االسالمي
عقد إجتماع الھیئة العامة للشركة یوم الخمیس الموافق 2022/3/3 الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة ، مناقشة زیادة راس المال بمبلغ (10) ملیار 
دینار وفق المادة (56/ رابعا) من قانون الشركات ،اجراء انتخابات تكمیلیة عضو اصلي واحد وسبعة أعضاء احتیاط . تم إیقاف التداول على أسھم الشركة 

إعتباراً من جلسة االثنین 2022/2/28 .

(HPAL) فندق فلسطین
عقد إجتماع الھیئة العامة للشركة یوم االربعاء الموافق 2022/1/12 الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة ، مناقشة الحسابات الختامیة للسنة المالیة 
المنتھیة في 2018/12/31 و السنة المالیة المنتھیة في 2019/12/31 ، مناقشة العجز المتراكم ومعالجتة من ارباح السنوات 2018و2019 ،انتخاب 

رئیس واعضاء مجلس مجلس وتعدیل المادة الخامسة من عقد تاسیس. تم إیقاف التداول على أسھم الشركة إعتباراً من جلسة االحد 2022/1/9 .

(IIDP)عقد إجتماع الھیئة العامة للشركة یوم الخمیس الموافق 2022/4/7 الساعة العاشرة صباحا في نادي الصید /قاعة عشتار  ، مناقشة اقالة المجلس الحالي ، تصنیع وتسویق التمور
انتخاب مجلس ادارة جدید في حالة تم التصویت على االقالة . تم إیقاف التداول على أسھم الشركة إعتباراً من جلسة االثنین 2022/4/4 .

(IBSD) سیعقد إجتماع الھیئة العامة للشركة یوم الخمیس الموافق 2022/4/21 الساعة العاشرة صباحا في فندق بابل  ،  مناقشة الحسابات الختامیة للسنة المالیة بغداد للمشروبات الغازیة
المنتھیة في 2021/12/31  ، مناقشة مقسوم ارباح لعام . تم إیقاف التداول على أسھم الشركة إعتباراً من جلسة االثنین 2022/4/18 .

(NHAM) قررت الھیئة العامة في اجتماعھا المنعقد في 2020/11/29 زیادة رأسمال الشركة من (7) ملیار دینار الى (25) ملیار دینار وفق المادة (55/اوالً) من الحمراء للتأمین
قانون الشركات. حصلت موافقة ھیئة االوراق المالیة على تمدید فترة اضافة اسھم الشركة لمدة اربعة اشھر من تاریخ 2022/3/24.

(IRMC) انتاج االلبسة الجاھزة
قررت الھیئة العامة في اجتماعھا المنعقد في 2021/12/6 زیادة رأسمال الشركة من (1.593.300.000) دینار الى (3.186.600.000) بنسبة 

(100%) وفق المادة (55/اوالً) من قانون الشركات.حصلت موافقة ھیئة االوراق المالیة على تمدید فترة اضافة اسھم الشركة لمدة اربعة اشھر من تاریخ 
.2022/4/6

(NAME) قررت الھیئة العامة في اجتماعھا المنعقد في 2021/12/19 زیادة رأسمال الشركة من (3.819.312.000)  دینار الى (5) ملیار دینار وفق المادة االمین للتأمین
(55/اوالً)و(55/ثانیا).

(IFCM)قررت الھیئة العامة في اجتماعھا المنعقد في 2021/12/30 زیادة رأسمال الشركة من (3,120,000,000) دینار الى (4,680,000,000) دینار وفق الفلوجة النتاج المواد االنشائیة
المادة (55/اوالً) من قانون الشركات.

مصرف المشرق العربي االسالمي 
(BAMS)

قررت الھیئة العامة في اجتماعھا المنعقد في 2022/2/26 زیادة رأسمال الشركة من (200) ملیار دینار الى (250) ملیار دینار وفق المادة (55/اوالً) من 
قانون الشركات.

(AISP)قررت الھیئة العامة في اجتماعھا المنعقد في 2022/3/8 زیادة رأسمال الشركة من (16.380) ملیار دینار الى (20) ملیار دینار وفق المادة (55/اوالً) من العراقیة النتاج البذور
قانون الشركات. لقد اكتملت انتھاء اجراءات القانونیة لزیادة راس مال الشركة .

(NAME)االمین للتأمین
 بدء االكتتاب على أسھم الشركة إعتباراً من یوم  االحد 2022/1/23 على االسھم المطروحة البالغة (1,027,915,520) ملیار سھم ولمدة (60) یوماً في 

مصرف بغداد الفرع الرئیسي وفرع الحارثیة  ، تنفیذاً لقرار الھیئة العامة المنعقدة في 2021/12/19 زیادة رأسمال الشركة من (3,819,312,000)  
سھم الى (5)  ملیار سھم وفقا للمادة (55/اوالً) و(55/ثانیا)من قانون الشركات .

(BMUI) مصرف المستشار االسالمي

 بدء االكتتاب على أسھم الشركة إعتباراً من یوم  االثنین 2022/2/7 على االسھم المطروحة البالغة (43) ملیار سھم ولمدة (30) یوماً في مصرف اسیا 
العراق الفرع الرئیسي /المنصور مقابل سید الحلیب ، وفرع الكرادة ، تنفیذاً لقرار الھیئة العامة المنعقدة في 2021/9/16 زیادة رأسمال الشركة من (200) 

ملیار سھم الى (207)  ملیار سھم وفقا للمادة (55/ثانیا) ومن (207) ملیار سھم الى (250) ملیار سھم وفق المادة (55/اوالً) من قانون الشركات .تم 
اكتمال االكتتاب  في نھایة الدوام الرسمي لیوم الخمیس 2022/4/7

مصرف المشرق العربي االسالمي 
(BAMS)

 بدء االكتتاب على أسھم الشركة إعتباراً من یوم االحد 2022/3/20 على االسھم المطروحة البالغة (50) ملیار سھم ولمدة (60) یوماً في مصرف الدولي 
االسالمي الفرع الرئیسي في بغداد / عرصات الھندیة  ، تنفیذاً لقرار الھیئة العامة المنعقدة في 2022/12/26 زیادة رأسمال الشركة من (200) ملیار سھم 

الى (250) ملیار سھم وفقا للمادة (55/اوالً) من قانون الشركات .

رابعاً : االكتتاب .

أخبار الشركات المساھمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالیة االحد الموافق 2022/4/17

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

أوالً : أخبار الشركات .

ثانیاً : الشركات المساھمة الموقوفة عن التداول النعقاد ھیئاتھا العامة
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