
2022/7/19جلسة الثالثاء الموافق 

103سهماالسهم المتداولة 

35دٌنارالقٌمة المتداولة 

11الشركات المرتفعة420الصفقات

15الشركات المنخفضةISX567.99 60المؤشر

2شركات الهٌئة العامة0.20%نسبة التغٌر 

9الموقوفة بقرار من الهٌئة1.11نسبة التغٌر 

57الشركات غٌر المتداولة 

االسهم المتداولة  (%)التغٌر اغالق(%)التغٌراغالقاسم الشركة

14.8112,275,161-97.00014.121.840فندق بابل

9.0918,996,789-3.6009.090.100الفلوجة النتاج المواد االنشائٌة

7.4116,250,000-19.0005.560.250فنادق المنصور

5.88203,200-0.6804.628.000الصناعات االلكترونٌة 

4.8849,921-0.5403.851.560صناعة المواد االنشائٌة الحدٌثة 

القٌمة المتداولة (%)التغٌر اغالق(%)التغٌراغالقاسم الشركة

0.0700.007.3500.68134,411,950المصرف المتحد

2.39112,022,111-1.2600.004.490مصرف بغداد

0.4669,279,615-2.3910.900-4.490المعمورة العقارٌة 

0.6003.451.2600.0061,628,000الصناعات الخفٌفة 

14.8122,634,296-0.6804.621.840الصناعات االلكترونٌة 

شركة الرٌباس للدواجن 

(AREB)واالعالف

Web site : www.isx-iq.net     E-mail : info-isx@isx-iq.net   07834000034 - 07711211522 - 07270094594  : الهاتف  العلوٌة 3607: ب.  ص  

المنصور الدوائٌة22,020,000

 2004 لسنة 74المسؤولية القانونية إستنادأ إلى قانون رقم 

ينظم سوق العراق لالوراق المالية التعامل باسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز االيداع العراقي ، من خالل شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة االوراق المالية

 بعد اٌفاء الشركة 2022/7/19  ، تم اطالق التداول على اسهم شركة الرٌباس للدواجن واالعالف اعتبار من جلسة الثالثاء 2022/7/18فً  (1581/10)استنادا الى كتاب هٌئة االوراق المالٌة المرقم 

 .2022بمتطلبات االفصاح المالً للفصل االول لعام 

المعمورة العقارٌة 49,250,000

العراقٌة النتاج البذور25,426,713

مصرف بغداد23,551,667

االكثر نشاطا حسب القٌمة المتداولة االكثر نشاطا حسب االسهم المتداولة 
اسم الشركةاالسهم المتداولة  

آسٌاسٌل لالتصاالت144,565,272

مصرف سومر التجاري 200,000

فندق اشور22,020,000

نقل المنتجات النفطٌة 1,100,000

اسم الشركةاالسهم المتداولة  

المنصور الدوائٌة195,799

مصرف الشمال100,000

المؤشرات الكلٌة لتداول االسهم فً سوق العراق لالوراق المالٌة

سوق العراق لالوراق المالٌة

االكثر خسارةاالكثر ربح

الشركات المدرجة 

الشركات المتداولة 

نقطة

عقد

558,601,516

381,468,939

نقطة





المعدل الحالًادنى سعراعلى سعرافتتاحرمز الشركةاسم الشركة 
المعدل 

السابق
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات(%)التغٌر اغالق سابقسعر االغالق

BBOB1.2401.2601.2401.2501.2501.2601.2600.001049,250,00061,628,000مصرف بغداد

BCOI0.5100.5100.5100.5100.5100.5100.5100.0031,900,000969,000المصرف التجاري

BMNS0.4200.4200.4200.4200.4300.4200.430-2.33613,300,0005,586,000مصرف المنصور

BNOI1.1601.1901.1601.1901.1801.1901.1503.4893,700,0004,397,000المصرف االهلً

BSUC0.2600.2600.2500.2600.2500.2500.270-7.41616,250,0004,195,000مصرف سومر التجاري 

BUND0.0700.0700.0700.0700.0700.0700.0700.005144,565,27210,119,569المصرف المتحد

39228,965,27286,894,569

TASC7.3107.3807.3107.3507.3307.3507.3000.684618,297,000134,411,950آسٌاسٌل لالتصاالت

4618,297,000134,411,950

SBPT32.00032.01032.00032.00032.00032.00032.0000.007249,0007,968,500بغداد العراق للنقل العام

SMOF12.10012.10012.10012.10012.05012.10012.250-1.2213988,00011,954,800الموصل لمدن االلعاب

SMRI4.6004.6004.3004.4104.4804.4904.600-2.396725,426,713112,022,111المعمورة العقارٌة 

8726,663,713131,945,411

IBSD4.0904.0904.0804.0904.0704.0904.100-0.2452,002,6008,188,134بغداد للمشروبات الغازٌة 

IIEW4.6004.6004.6004.6004.6004.6004.6000.0021,000,0004,600,000العراقٌة لالعمال الهندسٌة 

IITC16.50016.60016.50016.52016.50016.60016.5000.613355,0005,863,000السجاد والمفروشات

IKLV1.4901.4901.4901.4901.5001.4901.500-0.676128,940192,121الكندي النتاج اللقاحات

IMAP1.8401.9001.8401.8402.1601.8402.160-14.812712,275,16122,634,296المنصور الدوائٌة

IMIB2.1002.1001.9302.0102.0802.0002.100-4.769889,1691,787,338المعدنٌة والدراجات

IMOS6.2506.3006.2506.2806.2406.3006.2400.967631,3983,967,807الخٌاطة الحدٌثة 

IRMC6.2006.2006.2006.2006.2406.2006.330-2.052250,0001,550,000انتاج االلبسة الجاهزة 

6117,532,26848,782,696

HBAY90.00097.00090.00095.15085.00097.00085.00014.125195,79918,630,645فندق بابل

HISH7.6007.6507.6007.6307.5507.6007.6000.0071,183,6169,025,482فنادق عشتار

HMAN19.00019.00019.00019.00017.87019.00018.0005.563200,0003,800,000فنادق المنصور

HSAD13.15013.15013.01013.10013.18013.01013.250-1.8191,130,75014,812,558فندق السدٌر

242,710,16546,268,684

AIPM4.9004.9004.9004.9004.9004.9004.9000.004189,039926,291انتاج وتسوٌق اللحوم

AISP10.90011.02010.90010.99010.76010.90010.950-0.46736,305,30069,279,615العراقٌة النتاج البذور

776,494,33970,205,907

334300,662,757518,509,217

Regularنشرة المنصة تداول االسهم فً السوق النظامً  (127)جدول رقم 

مجموع قطاع الزراعة

مجموع السوق النظامً

مجموع قطاع الخدمات

قطاع الصناعة

مجموع قطاع الصناعة

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

مجموع قطاع االتصاالت

قطاع الخدمات

قطاع الفنادق والسٌاحة

مجموع قطاع الفنادق والسٌاحة

قطاع الزراعة



القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BBOB313,000,00016,318,000مصرف بغداد 

313,000,00016,318,000

HBAY4161,74715,565,965فندق بابل 

4161,74715,565,965

TASC1012,700,00093,323,500اسٌا سٌل لالتصاالت

1012,700,00093,323,500

1725,861,747125,207,465

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BBOB16,800,0008,568,000مصرف بغداد 

BMNS613,300,0005,586,000مصرف المنصور

720,100,00014,154,000

SMRI11,7137,880المعمورة لالستثمارات العقارٌة

11,7137,880

IKLV120,00029,800الكندي النتاج اللقاحات البٌطرٌة

IIEW21,000,0004,600,000العراقٌة لالعمال الهندسٌة 

31,020,0004,629,800

TASC61,000,0007,320,000اسٌا سٌل لالتصاالت

61,000,0007,320,000

1722,121,71326,111,680

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلً

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات

قطاع الصناعة 

نشرة  تداول االسهم المباعة من غٌر العراقٌٌن فً المنصة النظامً

نشرة  تداول االسهم المشتراة لغٌر العراقٌٌن فً المنصة النظامً

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الفنادق والسٌاحة 

مجموع قطاع الفنادق والسٌاحة 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلً



اسم الشركة 
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالً

المعدل 

السابق

سعر 

االغالق

اغالق 

سابق

التغٌر 

(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

IFCM3.6003.6003.6003.6003.3103.6003.3009.091100,000360,000الفلوجة النتاج المواد االنشائٌة

1100,000360,000

HASH7.9908.0007.9908.0008.5008.0008.500-5.884203,2001,625,568فندق اشور

4203,2001,625,568

5303,2001,985,568 مجموع السوق الثانً

Secondنشرة المنصة التداول الثانً  (127)جدول رقم 

قطاع الصناعة

مجموع قطاع الصناعة

قطاع الفنادق والسٌاحة

مجموع قطاع الفنادق والسٌاحة



اسم الشركة 
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالً

المعدل 

السابق

سعر 

االغالق

اغالق 

سابق
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات(%)التغٌر 

BBAY0.0700.0800.0700.0700.0800.0800.0800.0048,902,831640,305مصرف بابل

BNOR0.1000.1000.1000.1000.1200.1000.110-9.09718,996,7891,899,679مصرف الشمال

1127,899,6202,539,984

SBAG0.7000.7000.7000.7000.7000.7000.7000.006517,022361,915البادٌة للنقل العام 

SIGT1.5601.5601.5601.5601.4201.5601.640-4.88149,92177,877نقل المنتجات النفطٌة 

SILT1.7801.8501.7801.8201.8101.8501.8002.7892,664,7524,859,554العراقٌة للنقل البري

163,231,6955,299,346

IELI0.6500.6800.6500.6700.6500.6800.6504.622922,020,00014,813,400الصناعات االلكترونٌة 

IMCM0.5400.5400.5400.5400.5200.5400.5203.8551,100,000594,000صناعة المواد االنشائٌة الحدٌثة 

ITLI0.6000.6000.6000.6000.5800.6000.5803.451723,551,66714,131,000الصناعات الخفٌفة 

5146,671,66729,538,400

AMAP0.2700.2700.2700.2700.2800.2700.280-3.5732,700,000729,000الحدٌثة لالنتاج الحٌوانً

32,700,000729,000

8180,502,98238,106,730

Undisclosed Compنشرة منصة التداول غٌر المفصحة  (6)جدول رقم 

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

مجموع السوق

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات

قطاع الصناعة

مجموع قطاع الصناعة



سعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة 

BAIB1.0801.080مصرف آسٌا العراق االسالمً 

BKUI1.3001.300مصرف كوردستان 

BTRI1.0001.000مصرف عبر العراق

BTIB0.7000.700مصرف الطٌف االسالمً

BELF0.3800.380مصرف اٌالف االسالمً 

BGUC0.1500.150مصرف الخلٌج 

BCIH2.2902.290مصرف جٌهان االسالمً

BNAI1.0201.020المصرف الوطنً االسالمً

BIIB0.4300.430المصرف العراقً االسالمً 

BMFI0.2400.240مصرف الموصل

BIBI0.2600.260مصرف االستثمار العراقً

BIME0.1700.170مصرف الشرق االوسط 

TZNI2.2602.260الخاتم لالتصاالت

NAME0.5000.500االمٌن للتأمٌن

SNUC0.4600.460النخبة للمقاوالت العامة 

SKTA2.7502.750مدٌنة العاب الكرخ

SAEI1.5001.500االمٌن لالستثمارات العقارٌة 

INCP2.1502.150الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة 

IBPM2.0002.000بغداد لمواد التغلٌف

IIDP0.9500.950تصنٌع وتسوٌق التمور 

HKAR1.0401.050فنادق كربالء 

HTVM6.2706.270سد الموصل السٌاحٌة

HBAG8.0008.000فندق بغداد

HNTI9.0909.000االستثمارات السٌاحٌة

AMEF8.2508.250اسماك الشرق االوسط 

AIRP23.00023.000المنتجات الزراعٌة

AAHP0.9000.900االهلٌة لالنتاج الزراعً 

قطاع الفنادق والسٌاحة

قطاع الزراعة

قطاع الصناعة

2022/7/19الشركات غٌر المتداولة فً السوق النظامً لجلسة الثالثاء الموافق 

قطاع المصارف

قطاع التأمٌن

قطاع االتصاالت

قطاع الخدمات



سعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة 

BQUR1.0001.000مصرف القرطاس االسالمً

BAAI1.0001.000مصرف العربٌة االسالمً

BERI0.1100.110مصرف اربٌل

BANS1.0001.000مصرف االنصاري االسالمً 

BRTB1.0001.000مصرف االقلٌم التجاري

BMUI1.0001.000مصرف المستشار االسالمً 

BQAB0.2400.240مصرف القابض االسالمً

BTRU0.3500.350مصرف الثقة الدولً

BIDB0.8100.810مصرف التنمٌة الدولً 

BINI1.0001.000مصرف نور العراق االسالمً

BJAB1.0001.000مصرف الجنوب االسالمً

BAMS1.0001.000مصرف المشرق العربً االسالمً 

BZII0.3400.340مصرف زٌن العراق االسالمً

BAME1.0001.000مصرف أمٌن العراق االسالمً

BWOR1.0001.000مصرف العالم االسالمً

BUOI0.2400.240مصرف االتحاد العراقً

BLAD0.2400.240مصرف العطاء االسالمً

BROI0.3500.350مصرف االئتمان

NAHF0.4500.450االهلٌة للتأمٌن

NDSA0.5500.550دار السالم للتأمٌن 

NHAM0.9600.960الحمراء للتأمٌن

VMES0.9000.900بٌن النهرٌن لالستثمارات المالٌة

VWIF0.2500.250الوئام لالستثمار المالً

VZAF0.3100.310الزوراء لالستثمار المالً 

VAMF0.5000.500االمٌن لالستثمار المالً

ــــــــــــــــــــSIBDابداع الشرق االوسط 

IMCI100.000100.000الصنائع الكٌمٌاوٌة العصرٌة

ــــــــــــــــــــAREBشركة الرٌباس للدواجن واالعالف

VBAT0.4500.450الباتك لالستثمارات المالٌة

VKHF0.0600.060الخٌر لالستثمار المالً

قطاع االستثمار

قطاع التأمٌن

قطاع الزراعة

قطاع الصناعة

قطاع الخدمات

قطاع االستثمار

قطاع المصارف



سبب االٌقاف والمالحظاتتارٌخ االٌقافاسم الشركة

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

2016/08/09(BDSI)مصرف دار السالم 

 ، 2016 المصرف تحت وصاٌة البنك المركزي العراقً واستمرار االٌقاف لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 

 ، 2019 واالفصاح الفصلً لعام 2018 ، واالفصاح الفصلً للفصل الثالث لعام 2020 ، 2019 ، 2018 ، 2017

.دٌنار (0.130)سعر االغالق  . 2021 ، وبٌانات الفصل االول والثانً لعام 2020

.دٌنار (1.000)سعر االغالق  . 2020عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 19/09/2021(BRAJ)مصرف الراجح 

.دٌنار (0.430)سعر االغالق  .2022عدم تقدٌم البٌانات المالٌة الفصلٌة للفصل االول لعام 05/07/2022(BASH)مصرف آشور

.دٌنار (0.720)سعر االغالق  .2022عدم تقدٌم البٌانات المالٌة الفصلٌة للفصل االول لعام 05/07/2022(IHLI)الهالل الصناعٌة

طرٌق الخازر للمواد االنشائٌة 

(IKHC)
.دٌنار (2.020)سعر االغالق  .2022عدم تقدٌم البٌانات المالٌة الفصلٌة للفصل االول لعام 05/07/2022

.دٌنار (0.420)سعر االغالق  .2022عدم تقدٌم البٌانات المالٌة الفصلٌة للفصل االول لعام 05/07/2022(NGIR)الخلٌج للتأمٌن

الوطنٌة لصناعات االثاث 

(IHFI)المنزلً
.دٌنار (1.710)سعر االغالق  .2022عدم تقدٌم البٌانات المالٌة الفصلٌة للفصل االول لعام 05/07/2022

.دٌنار (0.920)سعر االغالق .  والنتهاء المدة القانونٌة  2020عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 17/07/2022(IICM)صناعة وتجارة الكارتون 

 الشركات الموقوفة عن التداول بقرار من هٌئة االوراق المالٌة 



(HBAY)فندق بابل 

 الساعة العاشرة صباحاً فً مقر الشركة ، مناقشة الحسابات الختامٌة للسنة المالٌة المنتهٌة فً 2022/7/26سٌعقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة ٌوم الثالثاء الموافق 

سٌتم إٌقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الخمٌس . دٌنار  (4.761.571.957) والبالغة2021 ، مناقشة مقسوم االرباح لسنة 2021/12/31

2022/7/21. 

(BLAD)مصرف العطاء االسالمً 
سٌتم إٌقاف . اعضاء اصلٌٌن ومثلهم احتٌاط  (7) الساعة العاشرة صباحا فً مقر الشركة،  النتخاب 2022/7/31سٌعقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة ٌوم االحد الموافق 

  .2022/7/26التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثالثاء 

(IITC)السجاد والمفروشات
 الساعة العاشرة صباحاً فً جمعٌة االقتصادٌٌن العراقٌٌن ، مناقشة الحسابات الختامٌة للسنة المالٌة 2022/8/7سٌعقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة ٌوم االحد الموافق 

 .2022/8/2سٌتم إٌقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثالثاء . 2021/12/31المنتهٌة فً 

(BNOI)المصرف االهلً
ملٌار دٌنار الى  (250) الساعة العاشرة صباحاً فً مقر الشركة ، مناقشة زٌادة راس المال من 2022/8/2سٌعقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة ٌوم االربعاء الموافق 

 .2022/7/28سٌتم إٌقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الخمٌس . من قانون الشركات (ثانٌا/55)ملٌار دٌنار وفق المادة  (270)

(BEFI)مصرف االقتصاد 
 الساعة العاشرة صباحا فً مقر الشركة،  مناقشة الحسابات الختامٌة للسنة المالٌة المنتهٌة فً 2022/7/4سٌعقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة ٌوم االثنٌن الموافق 

.الشركة موقوفة بقرار من هٌئة االوراق المالٌة لعدم تقدٌم البٌانات السنوٌة .2020،  مناقشة توزٌع االرباح لسنة  .2020/12/31

اعضاء اصلٌٌن ومثلهم  (4) الساعة العاشرة صباحا فً مقر الشركة ، انتخاب مجلس ادارة جدٌد من 2022/7/17سٌعقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة ٌوم االحد الموافق 

احتٌاط

 الساعة العاشرة صباحاً فً مقر الشركة ، مناقشة الحسابات الختامٌة للسنة المالٌة المنتهٌة فً 2022/1/12عقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة ٌوم االربعاء الموافق 

 ،انتخاب رئٌس واعضاء مجلس 2019 ، 2018 ، مناقشة العجز المتراكم ومعالجتة من ارباح السنوات 2019/12/31 و السنة المالٌة المنتهٌة فً 2018/12/31

 .2022/1/9تم إٌقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة االحد . مجلس وتعدٌل المادة الخامسة من عقد تاسٌس

(BINT)المصرف الدولً االسالمً

 الساعة العاشرة صباحاً فً مقر الشركة ، مناقشة الحسابات الختامٌة للسنة المالٌة المنتهٌة فً 2022/7/20سٌعقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة ٌوم االربعاء الموافق 

اعضاء  (7)من المادة خامسا من عقد التاسٌس استنادا الى كتاب البنك المركزي بانتخاب  (1) ،تعدٌل الفقرة 2021 ، مناقشة مقسوم االرباح لسنة 2021/12/31

 .2022/7/17تم إٌقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة االحد . اصلٌٌن ومثلهم احتٌاط

(NHAM)الحمراء للتأمٌن 
. من قانون الشركات (اوالً/55)ملٌار دٌنار وفق المادة  (25)ملٌار دٌنار الى  (7) زٌادة رأسمال الشركة من 2020/11/29قررت الهٌئة العامة فً اجتماعها المنعقد فً 

.2022/3/24حصلت موافقة هٌئة االوراق المالٌة على تمدٌد فترة اضافة اسهم الشركة لمدة اربعة اشهر من تارٌخ 

(IRMC)انتاج االلبسة الجاهزة 
وفق  (100%)بنسبة  (3.186.600.000)دٌنار الى  (1.593.300.000) زٌادة رأسمال الشركة من 2021/12/6قررت الهٌئة العامة فً اجتماعها المنعقد فً 

.2022/4/6حصلت موافقة هٌئة االوراق المالٌة على تمدٌد فترة اضافة اسهم الشركة لمدة اربعة اشهر من تارٌخ .من قانون الشركات (اوالً/55)المادة 

(IFCM)الفلوجة النتاج المواد االنشائٌة
دٌنار وفق المادة  (4,680,000,000)دٌنار الى  (3,120,000,000) زٌادة رأسمال الشركة من 2021/12/30قررت الهٌئة العامة فً اجتماعها المنعقد فً 

.2022/4/30حصلت موافقة هٌئة االوراق المالٌة على تمدٌد فترة اضافة اسهم الشركة لمدة اربعة اشهر من تارٌخ .من قانون الشركات (اوالً/55)

(BMUI)مصرف المستشار االسالمً 

من قانون  (ثانٌا /55)ملٌار دٌنار وفق المادة  (207)ملٌار دٌنار الى  (200) زٌادة رأسمال الشركة من 2021/9/16قررت الهٌئة العامة فً اجتماعها المنعقد فً 

حصلت موافقة هٌئة االوراق المالٌة على تمدٌد فترة اضافة اسهم .من قانون الشركات (اوالً/55)ملٌار دٌنار وفق المادة  (250)ملٌار دٌنار الى  (207)الشركات ومن 

.2022/4/16الشركة لمدة اربعة اشهر من تارٌخ 

مصرف المشرق العربً االسالمً 

(BAMS)

من قانون  (اوالً/55)ملٌار دٌنار وفق المادة  (250)ملٌار دٌنار الى  (200) زٌادة رأسمال الشركة من 2022/2/26قررت الهٌئة العامة فً اجتماعها المنعقد فً 

.الشركات

(IMAP)المنصور الدوائٌة
من قانون  (اوال/ 55)ملٌار  وفق المادة  (16)دٌنار الى  (9.914.267.350) زٌادة راس مال الشركة من 2022/5/7قررت الهٌئة العامة فً اجتماعها المنعقد فً 

.الشركات

.من قانون الشركات (اوال/ 55)ملٌار  وفق المادة  (250)ملٌار دٌنار الى  (200) زٌادة راس مال الشركة من 2022/6/5قررت الهٌئة العامة فً اجتماعها المنعقد فً (BAME)مصرف أمٌن العراق االسالمً 

(NAME)االمٌن للتأمٌن
من قانون  (ثانٌا/55)ملٌار دٌنار  وفق المادة  (5)الى  (4.690.108.076) زٌادة راسمال الشركة من 2022/6/27قررت الهٌئة العامة فً اجتماعها المنعقد فً 

الشركات

(IMAP)المنصور الدوائٌة

ٌوماً فً مصرف المنصور  (60)سهم ولمدة  (6,085,732,650) على االسهم المطروحة البالغة 2022/7/18 بدأ االكتتاب على أسهم الشركة إعتباراً من ٌوم االثنٌن 

من  (اوالً/55)ملٌار دٌنار وفق المادة  (16)دٌنار الى  (9,914,267,350) زٌادة رأسمال الشركة من 2022/5/7بفرعٌه ، تنفٌذاً لقرار الهٌئة العامة المنعقدة فً 

.قانون الشركات

(SMRI)المعمورة العقارٌة 
  مع جلب المستمسكات 2022/6/20من راس المال المدفوع فً مقر الشركة اعتبارا من ٌوم  (%6)تعلن الشركة عن البدء بتوزٌع االرباح السنوٌة للمساهمٌن بنسبة 

.الثبوتٌة او بموجب وكالة مصدقة لغاٌة الساعة الثانٌة عشر ونصف ظهرا طٌلة اٌام االسبوع عدا ٌوم الخمٌس

(HISH)فنادق عشتار 
االثنٌن ) اٌام 2022/5/16فً مقر الشركة اعتبارا من ٌوم  (الوجبة االولى)ملٌون سهما  (20)تعلن الشركة عن البدء بتوزٌع االرباح السنوٌة للمساهمٌن الذٌن ٌمتلكون 

.مع جلب المستمسكات الثبوتٌة او بموجب وكالة مصدقة (واالربعاء

(HBAG)فندق بغداد 
 من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الثانٌة 2022/5/25  للمساهمٌن  فً مقر الشركة اعتبارا من ٌوم 2020تعلن الشركة عن البدء بتوزٌع االرباح السنوٌة لعام 

.ظهرا مع جلب المستمسكات الثبوتٌة او بموجب وكالة مصدقة

(TASC)آسٌاسٌل لالتصاالت 

من راس المال الشركة فً فرعً الجادرٌة  مجاور فندق كورال واالعظمٌة  شارع عمر بن  (%100)تعلن الشركة عن البدء بتوزٌع االرباح السنوٌة للمساهمٌن بنسبة 

مع كتاب شركة الوساطة الذي ٌتم بموجبة  (نسخة اصلٌة)علما ان الشركة تشترط وجود هذا التخوٌل . 2022/6/19عبدالعزٌز للمصرف االهلً  اعتبارا من ٌوم االحد 

.طلب االرباح

توزٌع االرباح: خامساً 

2022/7/19أخبار الشركات المساهمة المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة الثالثاء الموافق 

.أخبار الشركات : أوالً 

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

الشركات المساهمة الموقوفة عن التداول النعقاد هٌئاتها العامة: ثانٌاً 

(HPAL)فندق فلسطٌن 

.االكتتاب : رابعاً 


