
103سھماالسھم المتداولة 
37دینارالقیمة المتداولة 

7الشركات المرتفعة504الصفقات
12الشركات المنخفضة562.15المؤشرISX 60 الیوم

6شركات الھیئة العامة561.05المؤشر ISX 60 السابق
14الموقوفة بقرار من الھیئة0.20نسبة التغیر %

46الشركات غیر المتداولة 1.10عدد النقاط

االسھم المتداولة  التغیر (%)اغالقالتغیر(%)اغالقاسم الشركة
11.9682,000-0.37019.3520.250الزوراء لالستثمار المالي 

5.6670,297,767-10.7005.940.500االستثمارات السیاحیة
5.491,360,000-0.5301.920.860الصناعات الخفیفة 

4.671,308,613-1.2001.691.020مصرف بغداد
4.446,650,000-5.9801.360.430المعمورة العقاریة 

القیمة المتداولة التغیر (%)اغالقالتغیر(%)اغالقاسم الشركة
0.2500.000.2500.00170,741,549الحدیثة لالنتاج الحیواني

3.23167,124,000-3.230.900-0.900المصرف االھلي
0.4700.0010.2000.0070,879,351المصرف التجاري

0.2200.000.4700.0056,330,000مصرف سومر التجاري 
0.1437,033,005-5.667.390-0.500مصرف ایالف االسالمي 

االوامر الخاصة 

(BEFI)مصرف االقتصاد

(SKTA) مدینة العاب الكرخ

الحدیثة لالنتاج الحیواني682,966,197
المصرف االھلي184,650,000
العراقیة النتاج البذور119,851,063

                                      المؤشرات الكلیة لتداول االسھم في سوق العراق لالوراق المالیة

سوق العراق لالوراق المالیة

االكثر خسارةاالكثر ربح

الشركات المدرجة 

الشركات المتداولة 

نقطة
عقد
724,809,421

1,316,107,952

نقطة

الجلسة (149) لسنة 2022 جلسة االثنین الموافق 2022/8/22       - 

نقطة

اسم الشركةاالسھم المتداولة  

االكثر نشاطا حسب القیمة المتداولة االكثر نشاطا حسب االسھم المتداولة 
اسم الشركةاالسھم المتداولة  

المنتجات الزراعیة
مصرف ایالف االسالمي 
تصنیع وتسویق التمور 

نقل المنتجات النفطیة 
النخبة للمقاوالت العامة 

10,000
370,000

2,410,888
30,764,645
1,385,000

المصرف التجاري75,000,000

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

آسیاسیل لالتصاالت70,297,767

المسؤولیة القانونیة إستنادأ إلى قانون رقم 74 لسنة 2004 
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

إستناداً الى كتاب ھیئة االوراق المالیة المرقم (1850/10) في 2022/8/21 ، تم اطالق التداول على اسھم شركة إعتباراً من جلسة االثنین 2022/8/22 بعد ایفاء الشركة بمتطلبات االفصاح المالي وتقدیم البیانات المالیة 
السنویة لعام 2021 .

إستناداً الى كتاب ھیئة االوراق المالیة المرقم (12/13) في 2022/8/21 ، سیتم اطالق التداول على اسھم شركة إعتباراً من جلسة الثالثاء 2022/8/23 بعد ایفاء الشركة بمتطلبات االفصاح المالي وتقدیم البیانات المالیة 
السنویة لالعوام2018 لغایة 2021 , سیتم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة االربعاء 2022/8/24 لوجود اجتماع للھیئة العامة االثنین 2022/8/29.

نفذت شركة الدولي المتحد للوساطة أمر متقابل مقصود على أسھم شركة الحدیثة لالنتاج الحیواني بعدد أسھم (682,966,197) سھم بقیمة (170,741,549)  دینار ، في زمن الجلسة االضافي (بعد الساعة 1 ظھراً) وفقاً 
الجراءات تنفیذ الصفقات الكبیرة .



المعدل المعدل الحاليادنى سعراعلى سعرافتتاحرمز الشركةاسم الشركة 
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاتالتغیر (%)اغالق سابقسعر االغالقالسابق

BBOB1.1801.2001.1801.1901.1901.2001.1801.691030,764,64536,615,661مصرف بغداد
BCOI0.4700.4700.4700.4700.4700.4700.4700.0025119,851,06356,330,000المصرف التجاري

BELF0.5000.5000.5000.5000.5300.5000.530-5.663270,297,76735,148,884مصرف ایالف االسالمي 
BIIB0.4100.4200.4100.4100.4200.4200.4200.0032,050,000841,000المصرف العراقي االسالمي 

BIME0.1600.1600.1600.1600.1600.1600.1600.00340,100,0006,416,000مصرف الشرق االوسط 
BMFI0.2300.2300.2300.2300.2300.2300.2300.00220,395,0004,690,850مصرف الموصل
BMNS0.4000.4000.3900.3900.4000.3900.400-2.50917,200,0006,770,000مصرف المنصور
BNOI0.9300.9300.9000.9100.9300.9000.930-3.2364184,650,000167,124,000المصرف االھلي

BSUC0.2200.2300.2200.2200.2200.2200.2200.00775,000,00016,750,000مصرف سومر التجاري 
155560,308,475330,686,394

TASC7.3907.3907.3807.3907.3907.3907.400-0.14425,011,93037,033,005آسیاسیل لالتصاالت
425,011,93037,033,005

NAME0.5000.5000.5000.5000.5000.5000.5000.00399,199,6844,599,842االمین للتأمین
399,199,6844,599,842

SKTA2.8002.8002.7502.7802.7502.7502.800-1.7963,710,27610,308,023مدینة العاب الكرخ 
SMOF12.15012.15012.15012.15012.15012.15012.1500.003300,0003,645,000الموصل لمدن االلعاب

SMRI6.0006.0005.9605.9705.9205.9805.9001.36101,385,0008,266,100المعمورة العقاریة 
SNUC0.4200.4300.4200.4300.4400.4300.450-4.44196,650,0002,844,500النخبة للمقاوالت العامة 

3812,045,27625,063,623

IBPM2.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0000.002686,2691,372,538بغداد لمواد التغلیف
IBSD3.9603.9903.9503.9603.9503.9503.9500.00467,697,98830,451,899بغداد للمشروبات الغازیة 

IHLI0.6000.6000.6000.6000.6000.6000.6000.001500,000300,000الھالل الصناعیة
IIDP0.8700.8700.8600.8600.9000.8600.910-5.4951,360,0001,171,700تصنیع وتسویق التمور 
IKLV1.4001.4101.4001.4101.4001.4101.4100.003570,241803,337الكندي النتاج اللقاحات

IMAP1.3801.4001.3501.3901.4201.4001.420-1.412511,419,00015,890,410المنصور الدوائیة
8222,233,49849,989,884

HBAG8.3508.3508.3508.3508.3008.3508.3000.603305,0002,546,750فندق بغداد
HMAN22.00022.50022.00022.28021.90022.00022.0000.005225,0005,012,250فنادق المنصور

HNTI10.50010.70010.50010.65010.10010.70010.1005.947370,0003,939,000االستثمارات السیاحیة
15900,00011,498,000

AIRP22.00022.00020.25021.22023.13020.25023.000-11.96382,0001,740,250المنتجات الزراعیة
AISP10.20010.20010.20010.20010.20010.20010.2000.00766,948,95670,879,351العراقیة النتاج البذور

797,030,95672,619,601
450616,729,819531,490,349

Regular Market Trading 2022/8/22 الجلسة (149) نشرة منصة تداول االسھم النظامیة لیوم االثنین الموافق

مجموع قطاع الزراعة

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف
قطاع االتصاالت

مجموع قطاع االتصاالت

قطاع الخدمات

قطاع الفنادق والسیاحة

قطاع التامین

مجموع قطاع التامین

مجموع السوق النظامي

مجموع قطاع الخدمات
قطاع الصناعة

مجموع قطاع الصناعة

مجموع قطاع الفنادق والسیاحة
قطاع الزراعة



المعدل المعدل الحاليادنى سعراعلى سعرافتتاحرمز الشركةاسم الشركة 
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاتالتغیر (%)اغالق سابقسعر االغالقالسابق

BLAD0.2300.2300.2300.2300.2400.2300.240-4.17131,0007,130مصرف العطاء االسالمي 
131,0007,130

NDSA0.6900.6900.6900.6900.6900.6900.6900.00131,455,0001,003,950دار السالم للتأمین 
131,455,0001,003,950

VZAF0.3700.3700.3700.3700.3100.3700.31019.35110,0003,700الزوراء لالستثمار المالي 
110,0003,700

IFCM3.0003.0003.0003.0003.0103.0003.0000.0051,200,0003,600,000الفلوجة النتاج المواد االنشائیة
51,200,0003,600,000
202,696,0004,614,780

المعدل المعدل الحاليادنى سعراعلى سعرافتتاحرمز الشركةاسم الشركة 
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاتالتغیر (%)اغالق سابقسعر االغالقالسابق

BNOR0.0800.0800.0800.0800.0800.0800.0800.0012,000,000160,000مصرف الشمال
12,000,000160,000

SIGT1.0501.0501.0201.0301.0701.0201.070-4.6741,308,6131,344,785نقل المنتجات النفطیة 
SILT1.6001.6001.6001.6001.5901.6001.5900.6364,996,4357,994,296العراقیة للنقل البري

106,305,0489,339,081

IICM0.8000.8000.8000.8000.8200.8000.820-2.4462,500,0002,000,000صناعة وتجارة الكارتون 
ITLI0.5200.5300.5200.5300.5200.5300.5201.92102,410,8881,273,662الصناعات الخفیفة 

164,910,8883,273,662

HPAL10.50010.50010.20010.38010.08010.20010.2000.006500,0005,190,000فندق فلسطین 
6500,0005,190,000

AMAP0.2500.2500.2500.2500.2500.2500.2500.001682,966,197170,741,549الحدیثة لالنتاج الحیواني
1682,966,197170,741,549
34696,682,133188,704,292

5041,316,107,952724,809,421

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الزراعة

مجموع قطاع الزراعة

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات
قطاع الصناعة

مجموع قطاع الصناعة

مجموع السوق

قطاع الفنادق والسیاحة

مجموع قطاع الفنادق والسیاحة

مجموع قطاع الفنادق والسیاحة

مجموع قطاع الصناعة
مجموع السوق الثاني

Undisclosed Market Trading 2022/8/22 الجلسة (28) نشرة منصة تداول الشركات غیر المفصحة لیوم االثنین الموافق

Second Market Trading 2022/8/22 الجلسة (149) نشرة منصة التداول الثاني لیوم االثنین الموافق

قطاع التأمین

مجموع قطاع التأمین

قطاع الصناعة

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع االستثمار

مجموعقطاع االستثمار



جلسة االثنین 22/8/2022

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BBOB425,000,00029,801,380مصرف بغداد 
BNOI624,900,00022,737,000المصرف االھلي العراقي 

BMNS11,000,000400,000مصرف المنصور
1150,900,00052,938,380
1150,900,00052,938,380

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BCOI2112,000,0005,640,000المصرف التجاري العراقي
BBOB1500,000590,000مصرف بغداد 

BNOI44150,000,000135,636,000المصرف االھلي العراقي 
66162,500,000141,866,000

IKLV150,00070,000الكندي النتاج اللقاحات البیطریة
150,00070,000

67162,550,000141,936,000

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

IFCM3200,000600,000الفلوجة النتاج المواد االنشائیة
3200,000600,000
3200,000600,000

نشرة  تداول االسھم المباعة من غیر العراقیین في السوق الثاني

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 
المجموع الكلي

نشرة  تداول االسھم المباعة من غیر العراقیین في السوق النظامي

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف
قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 
المجموع الكلي

المجموع الكلي

سوق العراق لألوراق المالیة

نشرة  تداول االسھم المشتراة لغیر العراقیین في السوق النظامي

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف



سعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة 
BAIB1.0801.080مصرف آسیا العراق االسالمي 

BTRI1.0001.000مصرف عبر العراق
BCIH2.2902.290مصرف جیھان االسالمي

BNAI1.0201.020المصرف الوطني االسالمي
BTIB0.6900.690مصرف الطیف االسالمي

BIBI0.2700.270مصرف االستثمار العراقي

TZNI2.1002.100الخاتم لالتصاالت

NGIR0.4200.420الخلیج للتأمین

SAEI1.5001.500االمین لالستثمارات العقاریة 

IITC15.79015.800السجاد والمفروشات
IIEW4.7004.700العراقیة لالعمال الھندسیة 

IRMC6.0006.000انتاج االلبسة الجاھزة 

HTVM6.2706.270سد الموصل السیاحیة
HBAY100.000100.000فندق بابل

HKAR1.0401.050فنادق كربالء 

AAHP0.9000.900االھلیة لالنتاج الزراعي 
AMEF8.2508.250اسماك الشرق االوسط 

BQUR1.0001.000مصرف القرطاس االسالمي
BERI0.1100.110مصرف اربیل

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

BMUI1.0001.000مصرف المستشار االسالمي 
BTRU0.3500.350مصرف الثقة الدولي

BINI1.0001.000مصرف نور العراق االسالمي
BJAB1.0001.000مصرف الجنوب االسالمي

BAMS1.0001.000مصرف المشرق العربي االسالمي 
BAME1.0001.000مصرف أمین العراق االسالمي

BWOR1.0001.000مصرف العالم االسالمي
BINT1.7001.700المصرف الدولي االسالمي
BAAI1.0001.000مصرف العربیة االسالمي

BROI0.3400.340مصرف االئتمان
BQAB0.2400.240مصرف القابض االسالمي

BIDB0.8100.810مصرف التنمیة الدولي 
BBAY0.0700.070مصرف بابل

NAHF0.4500.450االھلیة للتأمین
NHAM0.9600.960الحمراء للتأمین

VMES0.9000.900بین النھرین لالستثمارات المالیة
VAMF0.5000.500االمین لالستثمار المالي

ــــــــــــــــــــSIBDابداع الشرق االوسط 

ــــــــــــــــــــAREBشركة الریباس للدواجن واالعالف

VKHF0.0600.060الخیر لالستثمار المالي
VBAT0.4500.450الباتك لالستثمارات المالیة

SBAG0.5100.510البادیة للنقل العام 

IMCM0.5200.520صناعة المواد االنشائیة الحدیثة 
IELI0.6300.630الصناعات االلكترونیة 

HASH7.7507.510فندق اشور

الشركات غیر المتداولة في سوق العراق لالوراق المالیة لجلسة االثنین الموافق 2022/8/22

قطاع المصارف

قطاع الخدمات

قطاع المصارف

قطاع الفنادق والسیاحة

قطاع الصناعة

قطاع االتصاالت

قطاع التأمین

قطاع الزراعة

قطاع الخدمات

قطاع الصناعة

قطاع الفنادق والسیاحة

قطاع التأمین

قطاع الزراعة

قطاع االستثمار

قطاع الخدمات

قطاع االستثمار



سبب االیقاف والمالحظاتتاریخ االیقافاسم الشركة

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

(BRAJ) عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2020 واالفصاح السنوي لعام 2021 . سعر االغالق (1.000) دینار.9/19/2021مصرف الراجح االسالمي

(BASH) عدم تقدیم البیانات المالیة الفصلیة للفصل االول لعام 2022 واالفصاح السنوي لعام 2021 .سعر االغالق (0.430) 7/5/2022مصرف آشور الدولي
دینار.

الوطنیة لصناعات االثاث المنزلي 
(IHFI)7/5/2022.عدم تقدیم البیانات المالیة الفصلیة للفصل االول لعام 2022 .سعر االغالق (1.710) دینار

(BUND) عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2021 . سعر االغالق (0.070) دینار.8/10/2022المصرف المتحد

مصرف زین العراق االسالمي 
(BZII)8/10/2022.عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2021 . سعر االغالق (0.340) دینار

مصرف كوردستان االسالمي 
(BKUI)8/10/2022.عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2021 . سعر االغالق (1.300) دینار

(VWIF) عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2021 . سعر االغالق (0.250) دینار.8/10/2022الوئام لالستثمار المالي

(AIPM) عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2021 . سعر االغالق (4.800) دینار.8/10/2022انتاج وتسویق اللحوم

(IMIB) عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2021 . سعر االغالق (1.900) دینار.8/10/2022المعدنیة والدراجات

(INCP) عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2021 . سعر االغالق (1.940) دینار.8/10/2022الكیمیاویة والبالستیكیة

(HSAD) عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2021 . سعر االغالق (13.000) دینار.8/10/2022فندق السدیر

(HISH) عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2021 . سعر االغالق (9.400) دینار.8/10/2022فنادق عشتار

 الشركات الموقوفة عن التداول بقرار من ھیئة االوراق المالیة 



(INCP) سیعقد إجتماع الھیئة العامة للشركة یوم االربعاء الموافق 2022/8/24 الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة ، مناقشة الحسابات الختامیة للسنة المالیة المنتھیة في الكیمیاویة والبالستیكیة
2020/12/31 ، مناقشة العجز المتراكم ، الشركة موقوفة من ھیئة االوراق المالیة لعدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2021 . سعر االغالق (1.940) دینار.

(BERI)مصرف اربیل
قاعة شیراتون ، مناقشة الحسابات الختامیة للسنة المالیة  سیعقد إجتماع الھیئة العامة للشركة یوم السبت الموافق 2022/8/27 الساعة العاشرة صباحاً في اربیل / 

المنتھیة في 2021/12/31 ، مناقشة تعدیل المادة (الخامسة) من عقد التاسیس اعتماد التصویت التراكمي . سیتم إیقاف التداول على أسھم الشركة إعتباراً من جلسة 
الثالثاء 2022/8/23 .

(VZAF) سیعقد إجتماع الھیئة العامة للشركة یوم االحد الموافق 2022/8/28 الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة ، مناقشة الحسابات الختامیة للسنة المالیة المنتھیة في الزوراء لالستثمار المالي
سیتم إیقاف التداول على أسھم الشركة إعتباراً من جلسة الثالثاء 2022/8/23 . 2021/12/31 ،مناقشة العجز المتراكم . 

(BEFI) سیعقد إجتماع الھیئة العامة للشركة یوم االثنین الموافق 2022/8/29 الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة ، مناقشة الحسابات الختامیة للسنة المالیة المنتھیة في مصرف االقتصاد
2021/12/31 ، مناقشة توزیع االرباح . سیتم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة االربعاء 2022/8/24 .

(BQAB) مصرف القابض االسالمي
سیعقد إجتماع الھیئة العامة للشركة یوم االربعاء الموافق 2022/8/31 الساعة الثانیة عشرا والنصف مساءاً في موسسة المحطةلریادة االعمال ، مناقشة الحسابات 

الختامیة للسنة المالیة المنتھیة في 2021/12/31 ، مناقشة توزیع االرباح ، وتعدیل عقد التاسیس واعتماد التصویت التراكمي . سیتم إیقاف التداول على أسھم الشركة 
إعتباراً من جلسة االحد 2022/8/28 .

(NDSA) سیعقد إجتماع الھیئة العامة للشركة یوم االربعاء الموافق 2022/8/31 الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة ، مناقشة الحسابات الختامیة للسنة المالیة المنتھیة في دار السالم للتأمین
سیتم إیقاف التداول على أسھم الشركة إعتباراً من جلسة االحد 2022/8/28 . 2021/12/31 ،مناقشة مقسوم االرباح . 

(SMOF) سیعقد إجتماع الھیئة العامة للشركة یوم االحد الموافق 2022/9/4 الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة ، مناقشة الحسابات الختامیة للسنة المالیة المنتھیة في الموصل لمدن االلعاب
سیتم إیقاف التداول على أسھم الشركة إعتباراً من جلسة الثالثاء 2022/8/30 . 2021/12/31 ،مناقشة مقسوم االرباح . 

(BRTB) مصرف االقلیم التجاري
سیعقد إجتماع الھیئة العامة للشركة یوم الثالثاء الموافق 2022/9/13 الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة ، مناقشة الحسابات الختامیة للسنة المالیة المنتھیة في 

سیتم إیقاف التداول على أسھم الشركة إعتباراً من جلسة الخمیس  2021/12/31 ، مناقشة مقسوم االرباح ، وتعدیل عقد التاسیس واعتماد التصویت التراكمي . 
. 2022/9/8

(IKHC) سیعقد إجتماع الھیئة العامة للشركة یوم الخمیس الموافق 2022/8/25 الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة ، مناقشة الحسابات الختامیة للسنة المالیة المنتھیة في طریق الخازر للمواد االنشائیة
تم إیقاف التداول على أسھم الشركة إعتباراً من جلسة االثنین 2022/8/22 . 2021/12/31 ،مناقشة مقسوم االرباح . 

(IMCI)تأجل إجتماع الھیئة العامة لعدم اكتمال النصاب القانوني یوم الثالثاء الموافق 2022/8/16 الساعة العاشرة صباحاً في قاعة المصرف الوطني/االدارة العامة ، مناقشة الصنائع الكیمیاویة العصریة
تم إیقاف التداول على أسھم الشركة إعتباراً من جلسة الخمیس 2022/8/4 . الحسابات الختامیة للسنة المالیة المنتھیة في 2021/12/31 ، مناقشة العجز المتراكم . 

(IMOS) الخیاطة الحدیثة
تأجل إجتماع الھیئة العامة لعدم اكتمال النصاب القانوني یوم االربعاء الموافق 2022/8/24 الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة ، مناقشة الحسابات الختامیة للسنة 

المالیة المنتھیة في 2021/12/31 ، مناقشة مقسوم االرباح ، مناقشة تقلیص عدد اعضاء الھیئة من (7) الى (5) اعضاء اصلیین ومثلھم احتیاط . تم إیقاف التداول 
على أسھم الشركة إعتباراً من جلسة االحد 2022/8/14 .

(BGUC) سیعقد إجتماع الھیئة العامة للشركة یوم السبت الموافق 2022/8/20 الساعة العاشرة صباحاً في فندق كراند میلینیوم بمحافظة السلیمانیة ، مناقشة الحسابات الختامیة مصرف الخلیج
تم إیقاف التداول على أسھم الشركة إعتباراً من جلسة الثالثاء 2022/8/16 . للسنة المالیة المنتھیة في 2021/12/31 ،انتخاب اعضاء مجلس ادارة احتیاط عدد(2) . 

(BUOI)سیعقد إجتماع الھیئة العامة للشركة یوم االحد الموافق 2022/8/21 الساعة العاشرة صباحاً في مجلس االعمال الوطني ، انتخابات تكمیلیة بانتخاب (2) اعضاء اصلیین مصرف االتحاد العراقي
تم إیقاف التداول على أسھم الشركة إعتباراً من جلسة الثالثاء 2022/8/16 . و(5) اعضاء احتیاط. 

(SBPT)بغداد العراق للنقل العام
سیعقد إجتماع الھیئة العامة للشركة یوم الثالثاء الموافق 2022/8/23 الساعة العاشرة صباحاً في قاعة اتحاد الحقوقیین العراقیین ، مناقشة الحسابات الختامیة للسنة 

المالیة المنتھیة في 2020/12/31 ،مناقشة مقسوم االرباح ، زیادة راس المال وفق المادة (55/ثانیا) من قانون الشركات . تم إیقاف التداول على أسھم الشركة إعتباراً 
من جلسة الخمیس 2022/8/18 .

(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 قانون الشركات. الحمراء للتأمین
حصلت موافقة ھیئة االوراق المالیة على تمدید فترة اضافة اسھم الشركة لمدة اربعة اشھر من تاریخ 2022/7/24.

(IRMC) 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 انتاج االلبسة الجاھزة
حصلت موافقة ھیئة االوراق المالیة على تمدید فترة اضافة اسھم الشركة لمدة اربعة اشھر من تاریخ 2022/8/6. المادة (55/اوالً) من قانون الشركات.

(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 المادة الفلوجة النتاج المواد االنشائیة
حصلت موافقة ھیئة االوراق المالیة على تمدید فترة اضافة اسھم الشركة لمدة اربعة اشھر من تاریخ 2022/4/30. (55/اوالً) من قانون الشركات.

(BAMS) صدرت المصادقة دائره تسجیل الشركات بتاریخ 2022/6/7على انتھاء اجراءات زیادة رأسمال الشركة من (200) ملیار دینار الى (250) ملیار دینار وفق المادة مصرف المشرق العربي االسالمي
(55/اوالً) من قانون الشركات.استنادا الى قرار الھیئة العامة المنعقد في 2022/2/26

(IMAP)قررت الھیئة العامة في اجتماعھا المنعقد في 2022/5/7 زیادة راس مال الشركة من (9.914.267.350) دینار الى (16) ملیار  وفق المادة (55/ اوال) من قانون المنصور الدوائیة
الشركات.

(BAME) قررت الھیئة العامة في اجتماعھا المنعقد في 2022/6/5 زیادة راس مال الشركة من (200) ملیار دینار الى (250) ملیار  وفق المادة (55/ اوال) من قانون الشركات.مصرف أمین العراق االسالمي

(BWOR)قررت الھیئة العامة في اجتماعھا المنعقد في 2022/3/3 زیادة راسمال الشركة من (250) الى (265) ملیار دینار  وفق المادة (56/رابعا) من قانون الشركات .حصلت مصرف العالم االسالمي
موافقة ھیئة االوراق المالیة على تمدید فترة اضافة اسھم الشركة لمدة اربعة اشھر من تاریخ 2022/7/3.

(BNOI)قررت الھیئة العامة في اجتماعھا المنعقد في 2022/8/2 زیادة راس مال الشركة من (250) ملیار دینار الى (270) ملیار  وفق المادة (55/ثانیا) من قانون الشركات.المصرف االھلي

(IMAP)المنصور الدوائیة
 بدأ االكتتاب على أسھم الشركة إعتباراً من یوم االثنین 2022/7/18 على االسھم المطروحة البالغة (6,085,732,650) سھم ولمدة (60) یوماً في مصرف المنصور 

بفرعیھ ، تنفیذاً لقرار الھیئة العامة المنعقدة في 2022/5/7 زیادة رأسمال الشركة من (9,914,267,350) دینار الى (16) ملیار دینار وفق المادة (55/اوالً) من 
قانون الشركات.

(HNTI)من راس المال المدفوع في مقر الشركة  مع جلب المستمسكات الثبوتیة او بموجب وكالة االستثمارات السیاحیة تعلن الشركة عن البدء بتوزیع االرباح السنویة للمساھمین بنسبة (%24) 
مصدقة.

(SMRI) من راس المال المدفوع في مقر الشركة اعتبارا من یوم 2022/6/20  مع جلب المستمسكات المعمورة العقاریة تعلن الشركة عن البدء بتوزیع االرباح السنویة للمساھمین بنسبة (%6) 
الثبوتیة او بموجب وكالة مصدقة لغایة الساعة الثانیة عشر ونصف ظھرا طیلة ایام االسبوع عدا یوم الخمیس.

(TASC) آسیاسیل لالتصاالت
من راس المال الشركة في فرعي الجادریة  مجاور فندق كورال واالعظمیة  شارع عمر بن  تعلن الشركة عن البدء بتوزیع االرباح السنویة للمساھمین بنسبة (%100) 
عبدالعزیز للمصرف االھلي  اعتبارا من یوم االحد 2022/6/19. علما ان الشركة تشترط وجود ھذا التخویل (نسخة اصلیة) مع كتاب شركة الوساطة الذي یتم بموجبة 

طلب االرباح.

خامساً : توزیع االرباح

أخبار الشركات المساھمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالیة االثنین الموافق 2022/8/22
أوالً : أخبار الشركات .

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

ثانیاً : الشركات المساھمة الموقوفة عن التداول النعقاد ھیئاتھا العامة

رابعاً : االكتتاب .
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