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(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

BASH0.2300.2300.2300.2300.2200.2300.2204.551512,000117,760مصرؾ اشور

BBOB0.3000.3000.3000.3000.3000.3000.3000.00718,000,0005,400,000مصرؾ بؽداد 

BCOI0.4800.4800.4800.4800.4800.4800.4800.0011,000,000480,000المصرؾ التجاري

BGUC0.1400.1400.1400.1400.1400.1400.1400.0028,000,0001,120,000مصرؾ الخلٌج

BIBI0.2700.2700.2700.2700.2800.2700.280-3.5743,481,994940,138مصرؾ االستثمار

BIME0.1000.1000.1000.1000.1000.1000.1000.0015101,000,00010,100,000مصرؾ الشرق االوسط 

BMFI0.1500.1500.1500.1500.1500.1500.1500.00733,300,0004,995,000مصرؾ الموصل

BMNS0.6500.6500.6500.6500.6500.6500.6500.0043,844,0002,498,600مصرؾ المنصور

BNOI0.5400.5400.5400.5400.5400.5400.5400.00190,00048,600المصرؾ االهلً

42169,227,99425,700,098

TASC8.1008.1008.1008.1008.1008.1008.1000.004144,9071,173,747اسٌا سٌل لالتصاالت

4144,9071,173,747

SBPT21.00021.00021.00021.00021.00021.00021.0000.0015345,0007,245,000بؽداد العراق للنقل العام 

SMRI1.7101.7201.7001.7101.6801.7201.6901.781913,100,00022,404,572المعمورة العقارٌة

3413,445,00029,649,572

IBSD3.3103.3403.3103.3203.3103.3403.3100.91496,379,89521,172,252بؽداد للمشروبات الؽازٌة

IIDP1.1101.1301.1101.1101.1101.1301.1101.801316,665,46618,501,667تصنٌع وتسوٌق التمور

IITC8.2108.2108.2008.2108.2108.2008.210-0.12463,538521,412السجاد والمفروشات

IKLV1.4301.4301.4301.4301.4201.4301.4200.701200,000286,000الكندي النتاج اللقاحات

IMAP0.9400.9400.9300.9400.9400.9300.940-1.06119,010,0008,469,300المنصور الدوائٌة

IMIB2.2002.2002.2002.2002.2302.2002.220-0.9012894,0591,966,930المعدنٌة والدراجات

IMOS5.4005.4005.4005.4005.4005.4005.4000.00372,754392,872الخٌاطة الحدٌثة

INCP0.9100.9200.9100.9200.8900.9100.9001.112721,200,00019,473,000الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة

12054,485,71270,783,433

سوق العراق لالوراق المالٌة

قطاع المصارؾ

مجموع قطاع المصارؾ
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قطاع االتصاالت

مجموع قطاع االتصاالت

قطاع الخدمات

قطاع الصناعة

مجموع قطاع الخدمات
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HBAY63.50063.50063.50063.50064.16063.50064.000-0.7815,000317,500فندق بابل

HNTI8.8008.8508.8008.8108.8008.8508.8000.57281,195715,516الوطنٌة لالستثمارات السٌاحٌة

386,1951,033,016

AIPM4.4004.4004.4004.4004.4604.4004.4000.002250,0001,100,000انتاج وتسوٌق اللحوم 

AISP5.7705.7705.7005.7705.7605.7005.770-1.21359,640,00055,576,650العراقٌة النتاج البذور

379,890,00056,676,650

240247,279,808185,016,516
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BINT1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0000.008400,000,000400,000,000المصرؾ الدولً االسالمً

BLAD0.0800.0800.0600.0700.0800.0600.070-14.2961226,050,00016,085,500مصرؾ العطاء االسالمً 

BROI0.3900.3900.3900.3900.3900.3900.3900.0012,000,000780,000مصرؾ االئتمان 

70628,050,000416,865,500

TZNI2.6002.6002.6002.6002.6002.6002.6000.003120,000,00052,000,000الخاتم لالتصاالت

3120,000,00052,000,000

SAEI0.7500.7500.7500.7500.8200.7500.820-8.5411,000,000750,000االمٌن لالستثمارات العقارٌة

11,000,000750,000

IMCI85.00085.00085.00085.00079.98085.00080.7805.22321,0001,785,000الصنائع الكٌمٌاوٌة العصرٌة

321,0001,785,000

105649,071,000471,400,500

345896,350,808656,417,016

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

14.29226,050,000-85.0005.220.060الصنائع الكٌمٌاوٌة العصرٌة

8.541,000,000-0.2304.550.750مصرؾ اشور

3.573,481,994-1.1301.800.270تصنٌع وتسوٌق التمور

1.219,640,000-1.7201.785.700المعمورة العقارٌة

1.069,010,000-0.9101.110.930الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة

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

1.0000.001.0000.00400,000,000المصرؾ الدولً االسالمً

1.2155,576,650-14.295.700-0.060مصرؾ العطاء االسالمً 

0.1000.002.6000.0052,000,000مصرؾ الشرق االوسط 

0.1500.001.7201.7822,404,572مصرؾ الموصل

0.9101.113.3400.9121,172,252الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة

الصنائع الكٌمٌاوٌة 

(IMCI)العصرٌة

اٌقاؾ تداول بقرار الهٌئة

(196)نشرة التداول فً السوق النظامً رقم 

 تم اطالق التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 2019/10/21 و 10/20ارتفع سعر سهم شركة الصنائع الكٌمٌاوٌة العصرٌة لجلستٌن بكامل  نسبة التؽٌر لجلستً 

. لورود اجابة الشركة على كتاب االستفسار بعدم وجود اٌة احداث جوهرٌة ادت الى ارتفاع سعر السهم 2019/10/23االربعاء 

21,200,000

 (0.10)نقطة مرتفعا بنسبة  (479.94)بلػ الرقم القٌاسً العام 

اسم الشركةاالسهم المتداولة  

16,665,466

المنصور الدوائٌة

االمٌن لالستثمارات العقارٌة

مصرؾ االستثمار

13,100,000

بؽداد للمشروبات الؽازٌة

المصرؾ الدولً االسالمً

االكثر نشاطا حسب االسهم المتداولة 

قطاع المصارؾ

قطاع الزراعة

مجموع السوق النظامً

قطاع الفنادق

مجموع قطاع الفنادق

512,000

مجموع السوق الثانً

مصرؾ العطاء االسالمً 21,000

مجموع السوقٌن

االكثر خسارة االكثر ربحٌة

مجموع قطاع الخدمات

العراقٌة النتاج البذور

االكثر نشاطا حسب القٌمة المتداولة 

 استمراراٌقاؾ التداول على اسهم الشركات التً لم تلتزم بتعلٌمات االفصاح المالً وتقدٌم البٌانات 2018/10/7فً  (1991/10) قررت هٌئة االوراق المالٌة بكتابها المرقم 

مصرؾ دار السالم ، صناعة وتجارة الكارتون ، صناعات االصباغ الحدٌثة ، المواد االنشائٌة الحدٌثة ، الصناعات الخفٌفة ، ) والشركات هً 2019المالٌة للفصل الثانً لعام 

 .(الصناعات االلكترونٌة ،  العراقٌة لنقل المنتجات النفطٌة ، البادٌة للنقل العام  ، الخٌر لالستثمار المالً، فندق اشور السٌاحً

21,200,000

33,300,000

101,000,000

العراقٌة النتاج البذور226,050,000

المعمورة العقارٌة

الخاتم لالتصاالت

400,000,000

اسم الشركة االسهم المتداولة  

قطاع الصناعة

قطاع الخدمات

مجموع  قطاع الزراعة

مجموع قطاع المصارؾ

قطاع االتصاالت

مجموع قطاع االتصاالت

(181)نشرة التداول فً السوق الثانً رقم 



2019/10/23جلسة األربعاء 

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BIME653,000,0005,300,000مصرؾ الشرق االوسط لالستثمار

653,000,0005,300,000

SMRI1310,000,00017,092,572المعمورة لالستثمارات العقارٌة

1310,000,00017,092,572

IMAP109,000,0008,460,000المنصور للصناعات الدوائٌة

IBSD223,519,03111,677,920بؽداد للمشروبات الؽازٌة 

INCP33,000,0002,730,000الصناعات الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة

3515,519,03122,867,920

5478,519,03145,260,492

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

TZNI3120,000,00052,000,000الخاتم لالتصاالت

3120,000,00052,000,000

3120,000,00052,000,000

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

IBSD11,000,0003,330,000بؽداد للمشروبات الؽازٌة 

11,000,0003,330,000

TASC4144,9071,173,747اسٌا سٌل لالتصاالت

4144,9071,173,747

51,144,9074,503,747

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

TZNI3120,000,00052,000,000الخاتم لالتصاالت

3120,000,00052,000,000

3120,000,00052,000,000 المجموع الكلً

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلً

نشرة  تداول االسهم المباعة من ؼٌر العراقٌٌن فً السوق النظامً

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلً

نشرة  تداول االسهم المباعة من ؼٌر العراقٌٌن فً السوق الثانً

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

قطاع االتصاالت 

سوق العراق لألوراق المالٌة

نشرة  تداول االسهم المشتراة لؽٌر العراقٌٌن فً السوق النظامً

قطاع المصارؾ

مجموع قطاع المصارؾ

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

المجموع الكلً

نشرة  تداول االسهم المشتراة لؽٌر العراقٌٌن فً السوق الثانً



سعر االؼالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة 

BTRI0.7000.700مصرؾ عبر العراق
BKUI1.0901.090مصرؾ كوردستان

BCIH2.5002.500مصرؾ جٌهان
BUND0.0600.060المصرؾ المتحد

BELF0.1800.180مصرؾ اٌالؾ االسالمً
BNAI0.6400.640المصرؾ الوطنً االسالمً
BIIB0.3800.380المصرؾ العراقً االسالمً

BSUC0.5100.510مصرؾ سومر التجاري

NAME0.4700.470االمٌن للتأمٌن

SNUC0.3200.320النخبة للمقاوالت العامة
SKTA3.6603.650مدٌنة العاب الكرخ 

SMOF13.89014.000الموصل لمدن االلعاب

IBPM1.8001.800بؽداد لمواد التؽلٌؾ 
IRMC10.61010.500انتاج االلبسة الجاهزة

HTVM4.9004.900سد الموصل السٌاحٌة 
HBAG8.5008.500فندق بؽداد

AIRP9.5009.500المنتجات الزراعٌة
AAHP1.1901.190االهلٌة لالنتاج الزراعً

سعر االؼالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة

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

BZII0.3700.370مصرؾ زٌن العراق
BAAI1.0001.000مصرؾ العربٌة االسالمً
BTIB1.2001.200مصرؾ الطٌؾ االسالمً

BTRU0.3500.350مصرؾ الثقة الدولً
BAIB1.1001.100مصرؾ اسٌا العراق

BQAB1.0001.000مصرؾ القابض
BIDB0.8100.810مصرؾ التنمٌة الدولً

BJAB1.0001.000مصرؾ الجنوب االسالمً
BERI0.6000.600مصرؾ اربٌل

ــــــــــــــــــــBQURمصرؾ القرطاس

NHAM0.4200.420الحمراء للتأمٌن
NDSA0.8000.800دار السالم للتأمٌن

NAHF0.4400.440االهلٌة للتأمٌن

VMES0.9000.900بٌن النهرٌن لالستثمارات المالٌة
VWIF0.6500.650الوئام لالستثمار المالً
VAMF1.0901.090االمٌن لالستثمار المالً

VZAF0.3300.330الزوراء لالستثمار المالً

MTNO1.0001.000النبالء للتحوٌل المالً
ــــــــــــــــــــMTMAالمنافع للتحوٌل المالً

IKHC1.4801.480طرٌق الخازر  المواد االنشائٌة 
IHFI1.5001.500الوطنٌة لصناعات االثاث المنزلً

قطاع الصناعة

2019/10/23الشركات ؼٌر المتداولة فً السوق النظامً لجلسة االربعاء الموافق 

قطاع المصارؾ

قطاع التحوٌل المالً

قطاع الزراعة

2019/10/23 الشركات ؼٌر المتداولة فً السوق الثانً لجلسة االربعاء الموافق 

قطاع المصارؾ

قطاع التأمٌن

قطاع االستثمار

قطاع الخدمات

قطاع الصناعة

قطاع الفنادق

قطاع التأمٌن



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 (1.000)سعر االؼالق .2018عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2019/08/20(BRTB)مصرؾ االقلٌم التجاري

.دٌنار (0.090)سعر االؼالق .2018عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2019/08/20(BBAY)مصرؾ بابل

.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 (12.020)سعر االؼالق .2018عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2019/08/20(HMAN)فنادق المنصور

.دٌنار (9.000)سعر االؼالق .2018عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2019/08/20(HPAL)فندق فلسطٌن

.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 

.دٌنار (0.940)سعر االؼالق .2018عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2019/08/20(SILT)العراقٌة للنقل البري

النبال العربة 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 

.دٌنار (8.750)سعر االؼالق  .2019عدم تقدٌم البٌانات المالٌة الفصلٌة للفصل االول لعام 2019/10/09(AMEF)اسماك الشرق االوسط 

 الشركات المتوقفة عن التداول بقرارات من هٌئة االوراق المالٌة 



الخٌاطة 

(IMOS)الحدٌثة

 ، مناقشة اقرار 2018 الساعة العاشرة صباحا فً مقر الشركة ، لمناقشة الحسابات الختامٌة 2019/11/10سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االحد 

.2019/11/5سٌتم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة الثالثاء . مقسوم االرباح  

انتاج وتسوٌق اللحوم 

(AIPM)

 الساعة العاشرة صباحا فً نقابة المحاسبٌن والمدققٌن العراقٌٌن ، لمناقشة الحسابات الختامٌة 2019/10/30سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االربعاء 

سٌتم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة االحد . دٌنار دٌون مشكوك فً تحصٌلها  (5122514) ، مناقشة اقرار مقسوم االرباح ، إطفاء مبلػ 2018

2019/10/27.

االمٌن لالستثمارات 

(SAEI)العقارٌة

 ، مناقشة اطفاء 2018 الساعة العاشرة صباحا فً مقر الشركة ، لمناقشة الحسابات الختامٌة 2019/10/29سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم الثالثاء 

  .2019/10/24، مناقشة توزٌع الفائض والربح لهذا العام ، سٌتم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة الخمٌس  (110,419,245)جزء من العجز البالػ 

(HBAG)فندق بؽداد
 فً مقر الشركة من الساعة العاشرة صباحاً الى الساعة الثانٌة ظهراً اعتبارا 2018دعت شركة 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 شركة 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 شركة 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 مقر  (%20) اي بنسبة 2018/2017دعت شركة مساهمٌها الى مراجعة الشركة  الستالم االرباح للسنة المالٌة 

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

(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

(NGIR)الخلٌج للتأمٌن

 ، 2018 الساعة العاشرة صباحا فً قاعة المركز الثقافً النفطً ، لمناقشة الحسابات الختامٌة 2019/10/28سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االثنٌن 

 (اوال/ 55)ملٌار دٌنار وفق المادة  (7)ملٌار دٌنار الى  (2)مناقشة اقرار مقسوم االرباح ومعالجة العجز المتراكم ، مناقشة زٌادة راس مال الشركة من 

.2019/10/23سٌتم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة االربعاء . اعضاء اصلٌٌن ومثلهم احتٌاط  (7)من قانون الشركات ،انتخاب مجلس ادارة من 

مصرؾ اسٌا 

(BAIB)العراق

تنفٌذا لقرار الهٌئة العامة المنعقدة بتارٌخ , ملٌار سهم    (50)على االسهم المطروحة البالؽة 2019/10/17 تم ؼلق االكتتاب  اعتبارا من ٌوم  

.من قانون الشركات  (اوال/55)ملٌار  دٌنار وفق المادة  (150)ملٌار دٌنار الى  (100) زٌادة رأس المال من 2019/9/4

(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 

العراقٌة النتاج 

(AISP)البذور

ثانٌا / 55)من راسمال الشركة  استنادا الى المادة  (%30) زٌادة رأسمال الشركة بنسبة 2019/7/11قررت الهٌئة العامة فً اجتماعها المنعقد فً 

.من قانون الشركات  (وثالثا

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

2019/10/23اخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية االربعاء الموافق 

.اخبار الشركات : اوالً 

. الشركات المساهمة المتوقفة عن التداول النعقاد هٌئاتها العامة : ثانٌا 


