
2019/12/22جلسة االحد الموافق 
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اسم الشركة 
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالً

المعدل 

السابق

سعر 

االؼالق

اؼالق 

سابق

التؽٌر 

(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

BGUC0.1400.1400.1400.1400.1400.1400.1400.00115,000,000700,000مصرؾ الخلٌج

BIME0.1000.1000.1000.1000.1000.1000.1000.009145,888,88914,588,889مصرؾ الشرق االوسط 

BMNS0.6600.6600.6600.6600.6500.6600.6501.54410,000,0006,600,000مصرؾ المنصور

BUND0.0600.0600.0600.0600.0600.0600.0600.00515,000,000900,000المصرؾ المتحد

29175,888,88922,788,889

TASC8.3108.4508.3108.3408.3308.4508.4000.60362,978,04924,847,564اسٌا سٌل لالتصاالت

362,978,04924,847,564

NAME0.5700.5900.5700.5800.5700.5900.5703.512015,562,8799,046,470االمٌن للتأمٌن

NGIR0.6400.6600.6400.6400.6000.6600.60010.001717,543,37411,267,759الخلٌج للتأمٌن

3733,106,25320,314,229

SBPT18.00018.00018.00018.00018.10018.00018.100-0.55115,000270,000بؽداد العراق للنقل العام 

SILT1.1501.2001.1501.1801.1601.1801.1601.72288,560,07310,091,873العراقٌة للنقل البري

SKTA4.7004.9004.7004.8504.8804.8704.8300.833311,580,00056,216,350مدٌنة العاب الكرخ 

SMRI1.7201.7301.7201.7201.7301.7301.7300.0095,040,0008,683,518المعمورة العقارٌة

SNUC0.3400.3700.3400.3600.3400.3700.3408.824935,046,74112,563,538النخبة للمقاوالت العامة

12060,241,81487,825,280

IBSD3.2803.2903.2803.2903.2503.2903.2900.00117,181,82823,606,396بؽداد للمشروبات الؽازٌة

IIDP1.1501.1601.1501.1501.1501.1601.1500.871450,970,18058,674,909تصنٌع وتسوٌق التمور

IKLV1.6501.6501.6501.6501.6501.6501.6500.003540,000891,000الكندي النتاج اللقاحات

IMIB2.7002.8602.7002.8202.7802.8502.7802.52111,490,0004,199,950المعدنٌة والدراجات

IMOS6.0006.3006.0006.2006.1006.2506.1002.467545,1393,381,348الخٌاطة الحدٌثة

INCP1.5001.6001.5001.5601.4701.5701.4806.087236,087,48956,327,943الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة

IRMC11.10012.00010.50011.28011.02012.00011.0009.09301,353,76015,267,910انتاج االلبسة الجاهزة

14898,168,396162,349,456

HBAY82.50083.00080.00082.38082.68083.00082.7500.30491,125,10092,683,750فندق بابل

HNTI9.0509.1009.0509.0909.0509.1009.0500.553250,0002,272,500الوطنٌة لالستثمارات السٌاحٌة

521,375,10094,956,250

سوق العراق لالوراق المالٌة

قطاع المصارؾ

438

725,709,254

662,991,904

493.93

0.33

(237)نشرة التداول فً السوق النظامً رقم 

مجموع قطاع المصارؾ

قطاع االتصاالت

مجموع قطاع االتصاالت

قطاع الفنادق

قطاع الخدمات

قطاع الصناعة

مجموع قطاع الفنادق

قطاع التامٌن

مجموع قطاع التامٌن

مجموع قطاع الخدمات
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مجموع قطاع الصناعة



اسم الشركة 
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالً

المعدل 

السابق

سعر 

االؼالق

اؼالق 

سابق

التؽٌر 

(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

AAHP1.1001.1001.1001.1001.0901.1001.1000.00130,12933,142االهلٌة لالنتاج الزراعً

130,12933,142

423371,788,630413,114,810

اسم الشركة 
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالً

المعدل 

السابق

سعر 

االؼالق

اؼالق 

سابق

التؽٌر 

(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

BLAD0.2400.2400.2300.2300.2400.2300.240-4.17632,000,0007,380,000مصرؾ العطاء االسالمً 

BROI0.3800.3800.3800.3800.3800.3800.3800.0068,393,2743,189,444مصرؾ االئتمان 

BTIB1.2001.2001.2001.2001.2001.2001.2000.001250,000,000300,000,000مصرؾ الطٌؾ االسالمً

13290,393,274310,569,444

TZNI2.5002.5002.5002.5002.5102.5002.5000.002810,0002,025,000الخاتم لالتصاالت

2810,0002,025,000

15291,203,274312,594,444

438662,991,904725,709,254

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

4.1732,000,000-0.66010.000.230الخلٌج للتأمٌن

0.5515,000-12.0009.0918.000انتاج االلبسة الجاهزة

0.3708.82النخبة للمقاوالت العامة

1.5706.08الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة

0.5903.51االمٌن للتأمٌن

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

1.2000.001.2000.00300,000,000مصرؾ الطٌؾ االسالمً

0.1000.0083.0000.3092,683,750مصرؾ الشرق االوسط 

1.1600.871.1600.8758,674,909تصنٌع وتسوٌق التمور

1.5706.081.5706.0856,327,943الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة

0.3708.824.8700.8356,216,350النخبة للمقاوالت العامة

*
إخالء مسؤولٌة

(237)نشرة التداول فً السوق النظامً رقم 

 .2020/1/2 ٌوم الخمٌس الموافق 2020 ، وأول جلسة تداول لعام 2019/12/26 ٌوم الخمٌس الموافق 2019ستكون آخر جلسة تداول لعام 

فندق بابل

اسم الشركة

مدٌنة العاب الكرخ 

الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة

35,046,741

مصرؾ الطٌؾ االسالمً

36,087,489

تصنٌع وتسوٌق التمور

250,000,000

ال عالقة لسوق العراق لالوراق المالٌة بموقع او صفحة ٌونٌك فاٌناس وأن أٌة معلومات أو اخبار ٌنشرها هذا الموقع ؼٌر خاضعة لرقابتنا أو أجراءاتنا وبهذا التنوٌه نخلً مسؤولٌتنا 

.القانونٌة واالدارٌة عن اي تعامل أو ضرر ٌلحق بأي شخص جراء التعامل مع الموقع اعاله 

قطاع المصارؾ

50,970,180

االسهم المتداولة  

مجموع السوق النظامً

قطاع الزراعة

(222)نشرة التداول فً السوق الثانً رقم 

145,888,889

اسم الشركة

(0.33)نقطة مرتفعا بنسبة  (493.93)بلػ الرقم القٌاسً العام 

بؽداد العراق للنقل العام 

االسهم المتداولة  

االكثر خسارة

15,562,879

االكثر نشاطا حسب القٌمة المتداولة 

مصرؾ العطاء االسالمً 

االكثر ربحٌة

17,543,374

مجموع قطاع المصارؾ

مجموع  قطاع الزراعة

مجموع قطاع االتصاالت

قطاع االتصاالت

1,353,760

االكثر نشاطا حسب االسهم المتداولة 

مجموع السوقٌن

مجموع السوق الثانً

36,087,489

35,046,741







2019/12/22جلسة األحد 

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BUND11,440,00086,400مصرؾ المتحد

11,440,00086,400

SMRI44,000,0006,894,718المعمورة لالستثمارات العقارٌة

44,000,0006,894,718

IBSD65,000,00016,450,000بؽداد للمشروبات الؽازٌة 

IIDP1380,000440,800العراقٌة لتصنٌع وتسوٌق التمور 

75,380,00016,890,800

HBAY11237,00019,533,000فندق بابل 

11237,00019,533,000

TASC2110,000924,000اسٌا سٌل لالتصاالت

2110,000924,000

2511,167,00044,328,918

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

TZNI1760,0001,900,000الخاتم لالتصاالت

1760,0001,900,000

1760,0001,900,000

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

SMRI1471,812816,235المعمورة لالستثمارات العقارٌة

1471,812816,235

IBSD32,843,3479,354,612بؽداد للمشروبات الؽازٌة 

32,843,3479,354,612

TASC7668,4305,569,448اسٌا سٌل لالتصاالت

7668,4305,569,448

113,983,58915,740,294

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلً

نشرة  تداول االسهم المباعة من ؼٌر العراقٌٌن فً السوق النظامً

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع االتصاالت 

المجموع الكلً

مجموع قطاع الخدمات

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع الفنادق والسٌاحة 

مجموع قطاع الفنادق والسٌاحة 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلً

نشرة  تداول االسهم المشتراة لؽٌر العراقٌٌن فً السوق الثانً

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

قطاع الخدمات

سوق العراق لألوراق المالٌة

نشرة  تداول االسهم المشتراة لؽٌر العراقٌٌن فً السوق النظامً

قطاع المصارؾ

مجموع قطاع المصارؾ



سعر االؼالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة 

BTRI0.7000.700مصرؾ عبر العراق
BNAI0.9901.000المصرؾ الوطنً االسالمً

BKUI1.0901.090مصرؾ كوردستان
BELF0.1800.180مصرؾ اٌالؾ االسالمً

BCIH2.5202.520مصرؾ جٌهان
BIIB0.4000.400المصرؾ العراقً االسالمً

BMFI0.1600.160مصرؾ الموصل
BSUC0.5100.510مصرؾ سومر التجاري

BBAY0.1400.140مصرؾ بابل
BBOB0.3100.310مصرؾ بؽداد 

BCOI0.4600.460المصرؾ التجاري
BNOI0.6000.600المصرؾ االهلً

SMOF16.11016.050الموصل لمدن االلعاب

IBPM1.9801.980بؽداد لمواد التؽلٌؾ 

HTVM4.9004.900سد الموصل السٌاحٌة 
HBAG8.4008.400فندق بؽداد

HMAN13.00013.000فنادق المنصور
HPAL9.3609.300فندق فلسطٌن

AIPM4.7004.700انتاج وتسوٌق اللحوم
AIRP12.00012.000المنتجات الزراعٌة

سعر االؼالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة

BWOR1.0001.000مصرؾ العالم االسالمً 
BINI1.0001.000مصرؾ نور العراق االسالمً

BAAI1.0001.000مصرؾ العربٌة االسالمً
BTRU0.3500.350مصرؾ الثقة الدولً

BQAB1.0001.000مصرؾ القابض
BIDB0.8100.810مصرؾ التنمٌة الدولً

ــــــــــــــــــــBQURمصرؾ القرطاس
BJAB1.0001.000مصرؾ الجنوب االسالمً

BAIB1.1001.100مصرؾ اسٌا العراق
BERI0.3800.380مصرؾ اربٌل

BZII0.3700.370مصرؾ زٌن العراق
BINT1.9501.950المصرؾ الدولً االسالمً

NHAM0.4200.420الحمراء للتأمٌن
NDSA0.6500.650دار السالم للتأمٌن

NAHF0.4600.460االهلٌة للتأمٌن

VWIF0.6500.650الوئام لالستثمار المالً
VAMF1.0901.090االمٌن لالستثمار المالً

VZAF0.3300.330الزوراء لالستثمار المالً
VMES0.9000.900بٌن النهرٌن لالستثمارات المالٌة

SAEI0.6900.690االمٌن لالستثمارات العقارٌة

MTNO1.0001.000النبالء للتحوٌل المالً
ــــــــــــــــــــMTMAالمنافع للتحوٌل المالً

2019/12/22الشركات ؼٌر المتداولة فً السوق النظامً لجلسة االحد الموافق 

قطاع المصارؾ

قطاع التحوٌل المالً

2019/12/22 الشركات ؼٌر المتداولة فً السوق الثانً لجلسة االحد الموافق 

قطاع المصارؾ

قطاع التأمٌن

قطاع االستثمار

قطاع الفنادق

قطاع الخدمات

قطاع الخدمات

قطاع الزراعة

قطاع الصناعة



IHFI1.4501.450الوطنٌة لصناعات االثاث المنزلً
IKHC1.3801.380طرٌق الخازر  المواد االنشائٌة 

قطاع الصناعة



سبب االٌقاؾ والمالحظاتتارٌخ االٌقاؾاسم الشركة

الفلوجة النتاج المواد االنشائٌة 

(IFCM)
2015/07/06

 2018 و2017 و2016 و2015 و2014 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 2015عدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام 

.دٌنار (1.510)، سعر االؼالق 2018 واالفصاح الفصل االول والثانً والثالث لعام 2017 و2016واالفصاح الفصلً لعامً 

صناعة المواد االنشائٌة الحدٌثة 

(IMCM)
2015/07/06

 2017 و2016 و2015 و2014 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 2015عدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام 

.دٌنار (0.470) ، سعر االؼالق 2019 والفصل االول والثانً لعام 2018 واالفصاح الفصلً لعام 2017 و2016واالفصاح الفصلً لعامً 2018و

2015/08/06(IMPI)صناعات االصباغ الحدٌثة 
 واالفصاح الفصلً لعام 2017 و2016 واالفصاح الفصلً لعامً 2018 و2017و2016  و2015 و2014عدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 

.دٌنار (1.250)، سعر االؼالق 2019 والفصل االول والثانً لعام 2018

2016/07/13(ITLI)الصناعات الخفٌفة 
واالفصاح 2018 و2017و2016 و 2015 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 2016عدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام  

.دٌنار (0.310)سعر االؼالق . 2019 والفصل الثانً لعام 2018  واالفصاح الفصل االول والثانً والثالث لعام 2017الفصلً لعام 

2017/07/06(SBAG)البادٌة للنقل العام 
واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي 2019 والفصل االول لعام 2018 واالفصاح الفصلً لعام 2017عدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام 

.دٌنار (0.590)سعر االؼالق . ،2019 والفصل الثانً لعام 2018و2017و2016لعامً 

2017/07/06(VKHF)الخٌر لالستثمار المالً 
واالفصاح الفصلً لعام 2018 و2017و2016 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لعامً 2017عدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام 

.دٌنار (0.220)سعر االؼالق  . 2019 والفصل االول والثانً لعام 2018

.دٌنار (0.290)سعر االؼالق  . 2018و2017 و2016عدم تقدٌم االفصاح السنوي لعامً 2017/08/06(BUOI)مصرؾ االتحاد العراقً 

2017/08/06(IICM)صناعة وتجارة الكارتون 
 2017واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل الثانً والثالث لعام 2018 و2017 و2016عدم تقدٌم االفصاح السنوي لعامً 

.دٌنار (0.270)سعر االؼالق   . 2019 والفصل االول والثانً لعام 2018واالفصاح الفصلً لعام 

2017/08/06(IELI)الصناعات االلكترونٌة 
سعر . 2019 والفصل الثانً لعام 2018واالفصاح الفصل االول والثانً والثالث لعام 2018 و2017و2016عدم تقدٌم االفصاح السنوي لعامً 

.دٌنار (0.450)االؼالق 

2017/08/06(SIGT)نقل المنتجات النفطٌة 
 2017 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل الثانً والثالث لعام 2018 و2017 و2016عدم تقدٌم االفصاح السنوي لعامً 

.دٌنار (0.550)سعر االؼالق  . 2019 والفصل االول والثانً لعام 2018واالفصاح الفصلً لعام 

2017/03/05(BEFI)مصرؾ االقتصاد 
من قانون الشركات ، واستمرار االٌقاؾ بقرار من هٌئة  (رابعا/56)انعقاد االجتماع الهٌئة العامة للشركة لزٌادة راس مال الشركة وفق المادة 

 .2018االوراق المالٌة لحٌن تقدٌم حسابات كاملة وواضحة حسب المعاٌٌر المحاسبٌة ،واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لعام 

.دٌنار (0.110)سعر االؼالق .2018 و2017عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2018/08/08(BNOR)مصرؾ الشمال

2016/08/09(BDSI)مصرؾ دار السالم 
 2017 و2016 و2015 وضع المصرؾ تحت وصاٌة البنك المركزي العراقً واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 

.دٌنار (0.130)سعر االؼالق . 2019واالفصاح الفصل االول والثانً لعام 2018و

2017/01/05(BDFD)مصرؾ دجلة والفرات 
سعر االؼالق . 2018و2017و2016وضع المصرؾ تحت وصاٌة البنك المركزي العراقً واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لعامً 

.دٌنار  (0.250)

مؤتة للتحوٌل المالً          

مصرؾ امٌن العراق االسالمً
2018/01/21

لصدور مصادقة دائرة تسجٌل الشركات على انتهاء اجراءات تؽٌٌر اسم ونشاط الشركة الى مصرؾ امٌن العراق االسالمً ، وزٌادة راسمالها من 

ملٌار دٌنار ، وسٌتم ادراج اسهم الشركة فً السوق بعد استحصال الرخصة النهائٌة للمارسة العمل المصرفً  (100)ملٌار دٌنار الى  (45)

.واستكمال اجراءات ادراج الشركة المصرفٌة 

.دٌنار (6.400)سعر االؼالق .2019عدم تقدٌم البٌانات المالٌة الفصلٌة للفصل االول والثانً لعام 2019/07/08(HASH)فندق اشور

.دٌنار (0.450)سعر االؼالق .2018عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2019/08/20(VBAT)الباتك لالستثمارات المالٌة

.دٌنار (0.210)سعر االؼالق .2018عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2019/08/20(AMAP)الحدٌثة لالنتاج الحٌوانً

.دٌنار (10.500)سعر االؼالق .2018عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2019/08/20(HISH)فنادق عشتار

2019/08/20(HSAD)فندق السدٌر
  (1.734)دٌنار الى  (1.239)صادقت دائرة تسجٌل الشركات على  زٌادة راسمال الشركة من / 2018عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 

.دٌنار (11.000)سعر االؼالق . من قانون الشركات  (اوال/55)دٌنار وفق المادة 

.دٌنار (0.820)سعر االؼالق .2018عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2019/08/20(IIEW)العراقٌة لالعمال الهندسٌة

.دٌنار (0.480)سعر االؼالق .2018عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2019/08/20(IHLI)الهالل الصناعٌة 

النبال العربٌة للتحوٌل المالً 

(MTNI)
2019/09/04

 بعد قرار البنك المركزي العراقً الصادر بالكتاب المرقم 2019/9/4اٌقاؾ التداول على اسهم شركة النبال العربٌة للتحوٌل المالً اعتبارا من جلسة 

ولحٌن انتهاء اجراءات البنك المركزي العراقً ودائرة تسجٌل  ( A ) تحوٌل نشاطها الى شركة صرافة فئة 2019/7/31 فً 1656/ س5/9

.الشركات 

2019/10/09(AMEF)اسماك الشرق االوسط 
 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوٌة للسنة المالٌة المنتهٌة 2019عدم تقدٌم البٌانات المالٌة الفصلٌة للفصل االول لعام 

.دٌنار (8.750)سعر االؼالق .2019/3/31

2019/11/12(AISP)العراقٌة النتاج البذور 
قررت الهٌئة العامة فً اجتماعها المنعقد . دٌنار  (5.800)سعر االؼالق .2019/3/31عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة للسنة المالٌة المنتهٌة 

.من قانون الشركات  (ثانٌا وثالثا/ 55)من راسمال الشركة  استنادا الى المادة  (%30) زٌادة رأسمال الشركة بنسبة 2019/7/11فً 

 الشركات المتوقفة عن التداول بقرارات من هٌئة االوراق المالٌة 



السجاد 

(IITC)والمفروشات

 انتخاب خمس 2019/12/18 بعد إجتماع الهٌئة العامة المنعقدة فً 2019/12/23سٌتم إطالق التداول على أسهم شركة إعتباراً من جلسة االثنٌن 

.اعضاء اصلٌٌن واحتٌاط لمجلس االدارة 

(HBAY)فندق بابل
 ، 2018و2017 الساعة العاشرة صباحا فً مقر الشركة  ، لمناقشة الحسابات الختامٌة  لعامً 2020/1/5سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االحد 

.2019/12/24سٌتم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة الثالثاء  . 2018 و2017اقرار نسبة االرباح لعامً, مناقشة 

سد الموصل السٌاحٌة 

(HTVM)

محافظة نٌنوى ، النتخاب خمس اعضاء اصلٌٌن واحتٌاط / الساعة العاشرة صباحاً فً مقر الشركة2020/1/12سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االحد 

.2020/1/7سٌتم اٌقاؾ التداول إعتباراً من جلسة الثالثاء . لمجلس االدارة 

(HKAR)فنادق كربالء
 2019/9/19 عدم اعتماد محضر اجتماع الهٌئة العامة لشركة فنادق كربالء المنعقدة فً 2019/10/2 ف1967/10ًكتاب هٌئة االوراق المالٌة المرقم 

لوجود اعتراضات ومالحظات بعض المساهمٌن والدعوه الى عقد اجتماع جدٌد

الصنائع الكٌمٌاوٌة 

(IMCI)العصرٌة

 2018عٌن كاوة فً اربٌل ، لمناقشة الحسابات الختامٌة /  الساعة العاشرة صباحا فً قاعة مساٌة2019/12/14عقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم السبت 

.2019/12/9تم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة االثنٌن . انتخاب خمس اعضاء اصلٌٌن ومثلهم احتٌاط  , ، مناقشة مقسوم االرباح 

المنصور 

(IMAP)الدوائٌة

نقابة الصٌادلة ، لمناقشة الحسابات /  الساعة العاشرة صباحا فً قاعة نادي ذوي المهن الطبٌة 2019/12/17عقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم الثالثاء 

تم اٌقاؾ التداول اعتبارا من . اعضاء اصلٌٌن ومثلهم احتٌاط    (7) ، مناقشة احتجاز احتٌاطً توسعات ، انتخاب مجلس ادارة جدٌد من 2018الختامٌة 

.2019/12/12جلسة الخمٌس 

السجاد 

(IITC)والمفروشات

 انتخاب خمس 2019/12/18 بعد إجتماع الهٌئة العامة المنعقدة فً 2019/12/23سٌتم إطالق التداول على أسهم شركة إعتباراً من جلسة االثنٌن 

.اعضاء اصلٌٌن واحتٌاط لمجلس االدارة 

مصرؾ 

(BIBI)االستثمار

حً زانكو ، لمناقشة الحسابات الختامٌة /  الساعة العاشرة صباحا فً فرع الشركة اربٌل 2019/12/19سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم الخمٌس 

.2019/12/16تم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة االثنٌن .  ، مناقشة مقسوم االرباح 2018

(BASH)مصرؾ اشور
 الساعة العاشرة صباحا فً مبنى المحطة لرٌادة االعمال فً بؽداد  ، لمناقشة الحسابات الختامٌة 2019/12/22سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االحد 

.2019/12/17تم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة الثالثاء .  ، مناقشة مقسوم االرباح 2018

مصرؾ االقلٌم 

(BRTB)التجاري

 ، 2018 الساعة العاشرة صباحا فً مقر الشركة فً اربٌل ، لمناقشة الحسابات الختامٌة 2019/12/26سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم الخمٌس 

تم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة االحد . مناقشة مقسوم االرباح، مناقشة االرباح المتحققة والمصادقة على االفصاح عنها بحساب منفصل  

2019/12/22.

مصرؾ اسٌا 

(BAIB)العراق

ملٌار دٌنار وفق  (150)ملٌار دٌنار الى  (100) على انتهاء اجراءات زٌادة راسمال الشركة من 2019/11/6صادقت دائرة تسجٌل الشركات بتارٌخ 

 .2019/9/4من قانون الشركات وذلك تنفٌذا لقرار الهٌئة العامة المنعقدة بتارٌخ  (اوال/55)المادة 

(NAME)االمٌن للتأمٌن
 (اوال/ 55)من راسمال الشركة  استنادا الى المادة  (%30.9) زٌادة رأسمال الشركة بنسبة 2019/7/9قررت الهٌئة العامة فً اجتماعها المنعقد فً 

.من قانون الشركات 

مصرؾ الطٌؾ 

(BTIB)االسالمً

ملٌار سهم وفق المادة  (150)ملٌار سهم الى  (100)  زٌادة راس مال الشركة من 2019/12/5قررت الهٌئة العامة فً اجتماعها المنعقد فً 

.من قانون الشركات  (اوال/55)

(HBAG)فندق بؽداد
 فً مقر الشركة من الساعة العاشرة صباحاً الى الساعة الثانٌة ظهراً اعتبارا 2018دعت الشركة مساهمٌها الى مراجعة الشركة  الستالم االرباح لسنة 

2019/10/20من ٌوم االحد 

مصرؾ االئتمان 

(BROI)

 فً مقر الشركة خالل اوقات الدوام الرسمً اعتبارا من ٌوم االربعاء 2018دعت الشركة مساهمٌها الى مراجعة الشركة  الستالم االرباح لسنة 

  علما ان االرباح تسلم الى المساهمٌن شخصٌا مع جلب المستمسكات الثبوتٌة او عن طرٌق الوكالة االصولٌة2019/9/11

المعمورة 

(SMRI)العقارٌة

ملٌار دٌنار اي ماٌساوي  (22.780)من الراس مال المدفوع والبالػ  (%5)دعت الشركة مساهمٌها الى مراجعة الشركة  الستالم االرباح  بنسبة 

 ، علما ان االرباح تسلم الى 2019/10/1ملٌار دٌنار طٌلة اٌام االسبوع عدا ٌوم الخمٌس لؽاٌة الساعة الواحدة ظهرا اعتبارا من ٌوم الثالثاء (1.139)

.المساهمٌن شخصٌا مع جلب المستمسكات الثبوتٌة او بموجب وكالة مصدقة 

السجاد 

(IITC)والمفروشات

  من 2019/9/8دعت شركة مساهمٌها الى مراجعة الشركة  الستالم االرباح  فً مقر الشركة طٌلة اٌام االسبوع عدا ٌوم الخمٌس اعتبارا من ٌوم االحد 

.ظهرا  (12)صباحا الى الساعة (8)الساعة 

العراقٌة النتاج 

(AISP)البذور

واضافة الى ارباح السنوات السابقة فً  (%20) اي بنسبة 2018/2017دعت الشركة مساهمٌها الى مراجعة الشركة  الستالم االرباح للسنة المالٌة 

.مقر الشركة وسٌكون  تسلٌم االرباح الصحاب االسهم او بموجب وكالة تخول صاحبها استالم االرباح ولن تقبل كتب مكاتب الوساطة الستالم االرباح

المصرؾ 

(BCOI)التجاري

صباحا  (9)من الساعة   (%3.8) وستكون بنسبة 2019/12/8  ٌوم االحد 2018دعت شركة مساهمٌها الى مراجعة الشركة  الستالم االرباح  لعام 

 ، علما ان االرباح تسلم الى المساهمٌن شخصٌا مع جلب المستمسكات الثبوتٌة او 11:30ظهرا عدا ٌوم الخمٌس لؽاٌة الساعة  (12)الى الساعة

.بموجب وكالة مصدقة 
انتاج وتسوٌق 

(AIPM)اللحوم
 .(2020/1/15)ولؽاٌة  (2019/12/15)تعلن الشركة العراقٌة النتاج وتسوٌق اللحوم والمحاصٌل الحقلٌة عن اٌقاؾ توزٌع االرباح للفترة من 

المنتجات 

(AIRP)الزراعٌة
 .(2020/1/5)ولؽاٌة  (2019/12/20)تعلن الشركة العراقٌة النتاج وتسوٌق المنتجات الزراعٌة عن اٌقاؾ توزٌع االرباح للفترة من 

الوطنٌة لالستثمارات 

(HNTI)السٌاحٌة 
 .(2020/1/10)ولؽاٌة  (2019/12/20)تعلن الشركة الوطنٌة لالستثمارات السٌاحٌة عن اٌقاؾ توزٌع االرباح للفترة من 

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

2019/12/22اخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية االحد الموافق 
.اخبار الشركات : اوالً 

. الشركات المساهمة المتوقفة عن التداول النعقاد هٌئاتها العامة : ثانٌاً 

.الشركات التً لدٌها توزٌع أرباح : رابعاً 


