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اسم الشركة 
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالً

المعدل 

السابق

سعر 

االؼالق

اؼالق 

سابق

التؽٌر 

(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

BASH0.2300.2300.2300.2300.2400.2300.240-4.17166,65015,330مصرؾ اشور

BBAY0.0900.1000.0900.0900.1000.1000.1000.004213,45519,411مصرؾ بابل

BBOB0.2900.2900.2900.2900.2900.2900.2900.001284,550,00024,519,500مصرؾ بؽداد 

BCOI0.4600.4600.4600.4600.4600.4600.4600.0033,711,4441,707,264المصرؾ التجاري

BGUC0.1400.1400.1400.1400.1400.1400.1400.00910,127,4541,417,844مصرؾ الخلٌج

BIIB0.4100.4100.4100.4100.4100.4100.420-2.381900,000369,000المصرؾ العراقً االسالمً

BIME0.1000.1000.1000.1000.1100.1000.110-9.0932,284,189228,419مصرؾ الشرق االوسط

BMFI0.1400.1400.1400.1400.1400.1400.1400.00150,0007,000مصرؾ الموصل

BMNS0.6400.6400.6400.6400.6400.6400.6400.001126,138,20016,728,448مصرؾ المنصور

BUND0.0700.0700.0700.0700.0700.0700.0700.001042,189,4232,953,260المصرؾ المتحد

55170,230,81547,965,475

TASC7.1007.1207.0407.0607.0607.1007.0500.71536,910,00048,800,320اسٌا سٌل لالتصاالت

536,910,00048,800,320

SILT1.3501.3501.3001.3001.3001.3001.310-0.7662,093,0002,723,550العراقٌة للنقل البري

SKTA4.4804.6504.4804.5904.3504.6004.4004.559112,525,19857,524,832مدٌنة العاب الكرخ 

SMOF15.90015.90015.90015.90016.02015.90016.000-0.62110,000159,000الموصل لمدن االلعاب

SMRI1.6101.6101.6001.6001.6101.6001.610-0.622160,000256,600المعمورة العقارٌة

SNUC0.3900.3900.3900.3900.3900.3900.3900.0013,000,0001,170,000النخبة للمقاوالت العامة

10117,788,19861,833,982

IBSD2.6302.6902.6302.6602.6202.6702.6301.5210324,326,30864,590,627بؽداد للمشروبات الؽازٌة

IIDP1.2101.2301.2001.2101.1901.2301.2002.503215,969,80519,402,360تصنٌع وتسوٌق التمور

IITC10.25010.25010.25010.25010.25010.25010.2300.2015,00051,250السجاد والمفروشات

IKLV1.6001.6001.6001.6001.6001.6001.6000.001250,000400,000الكندي النتاج اللقاحات

IMAP1.2501.2701.2201.2501.2101.2401.2400.005426,191,66632,654,833المنصور الدوائٌة

IMIB2.8502.9002.8502.8802.8202.8902.8501.40161,565,8044,506,041المعدنٌة والدراجات

IMOS6.5006.5006.5006.5006.5006.5006.5000.00120,000130,000الخٌاطة الحدٌثة

INCP2.1902.2002.1702.1902.1902.1702.190-0.912223,050,00050,373,500الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة

23091,378,583172,108,611 مجموع قطاع الصناعة

سوق العراق لالوراق المالٌة

قطاع المصارؾ

482

583,756,037

496,474,263

462.95

-0.01

(36)نشرة التداول فً السوق النظامً رقم 

مجموع قطاع المصارؾ

قطاع الخدمات

قطاع االتصاالت

مجموع قطاع االتصاالت

قطاع الصناعة

مجموع قطاع الخدمات
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اسم الشركة 
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالً

المعدل 

السابق

سعر 

االؼالق

اؼالق 

سابق

التؽٌر 

(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

HBAG8.2008.2008.2008.2008.1408.2008.1900.122100,000820,000فندق بؽداد

HBAY69.00069.00068.00068.16068.00068.00068.0000.004100,0006,816,000فندق بابل

HKAR0.8400.8400.8400.8400.8500.8400.850-1.1843,000,0002,520,000فنادق كربالء

HNTI9.2509.2509.1009.1209.4109.1109.400-3.09131,550,00014,129,500الوطنٌة لالستثمارات السٌاحٌة

234,750,00024,285,500

AIPM4.5004.5004.5004.5004.5004.5004.5000.001100,000450,000انتاج وتسوٌق اللحوم

AIRP11.00011.33011.00011.18010.26011.33010.30010.00470,000782,550المنتجات الزراعٌة

5170,0001,232,550

467291,227,596356,226,437

اسم الشركة 
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالً

المعدل 

السابق

سعر 

االؼالق

اؼالق 

سابق

التؽٌر 

(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

BAIB1.1001.1001.1001.1001.1001.1001.1000.002200,000,000220,000,000مصرؾ اسٌا العراق

BINI1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0000.0011,500,0001,500,000مصرؾ نور العراق االسالمً

BINT1.8801.8801.8801.8801.8501.8801.8501.6222,000,0003,760,000المصرؾ الدولً االسالمً

BROI0.3900.3900.3900.3900.4000.3900.400-2.502986,667384,800مصرؾ االئتمان 

7204,486,667225,644,800

TZNI2.4802.4802.4802.4802.4202.4802.4800.008760,0001,884,800الخاتم لالتصاالت

8760,0001,884,800

15205,246,667227,529,600

482496,474,263583,756,037

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

9.092,284,189-11.33010.000.100المنتجات الزراعٌة

4.1766,650-4.6004.550.230مدٌنة العاب الكرخ 

3.091,550,000-1.2302.509.110تصنٌع وتسوٌق التمور

2.50986,667-1.8801.620.390المصرؾ الدولً االسالمً

2.38900,000-2.6701.520.410بؽداد للمشروبات الؽازٌة

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

1.1000.001.1000.00220,000,000مصرؾ اسٌا العراق

0.2900.002.6701.5264,590,627مصرؾ بؽداد 

0.0700.004.6004.5557,524,832المصرؾ المتحد

0.9150,373,500-1.2400.002.170المنصور الدوائٌة

0.6400.007.1000.7148,800,320مصرؾ المنصور

إخالء مسؤولٌة

النبال العربٌة للتحوٌل 

(MTNI)المالً 

قطاع الفنادق والسٌاحة

(36)نشرة التداول فً السوق النظامً رقم 

ٌنظم سوق العراق لالوراق المالٌة التعامل باسهم الشركات المساهمة العراقٌة المدرجة والمسجلة فً مركز االٌداع العراقً ، من خالل شركات الوساطة العراقٌة المرخصة من قبل هٌئة االوراق 

المالٌة

قطاع االتصاالت

مصرؾ اسٌا العراق

26,138,200

84,550,000

االكثر نشاطا حسب االسهم المتداولة 

الوطنٌة لالستثمارات السٌاحٌة

الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة

اسٌا سٌل لالتصاالت

االسهم المتداولة  

200,000,000

26,191,666

42,189,423

اسم الشركة

المصرؾ العراقً االسالم24,326,308ً

االكثر نشاطا حسب القٌمة المتداولة 

بؽداد للمشروبات الؽازٌة

مدٌنة العاب الكرخ 

70,000

االكثر خسارة
اسم الشركة

مصرؾ الشرق االوسط

االكثر ربحٌة
االسهم المتداولة  

قطاع الزراعة

(36)نشرة التداول فً السوق الثانً رقم 

مجموع السوق النظامً

مجموع قطاع الزراعة

مجموع قطاع الفنادق والسٌاحة

15,969,805

مصرؾ االئتمان 

(0.01)نقطة منخفضا بنسبة  (462.95)بلػ الرقم القٌاسً العام 

  سٌتم شطب 2020/1/30 فً 12/م. المتضمن المصادقة على قرار مجلس المحافظٌن بالكتاب المرقم م2020/2/18 فً 404/9إستنادا إلى كتاب هٌئة االوراق المالٌة المرقم 

إٌقاؾ تداول وشطب الشركات فً سوق  (3) إستناداً إلى تعلٌمات هٌئة االوراق المالٌة رقم 2020/2/24إدراج أسهم شركة النبال العربٌة للتحوٌل المالً إعتباراً من ٌوم االثنٌن 

 تؽٌر نشاط الشركة من تحوٌل مالً الى شركة صرافة 2019/12/31 فً 29442/5/9منها لصدور قرار البنك المركزي العراقً بالكتاب المرقم  (د/ 7)االوراق المالٌة المادة 

 وتخفٌض راس المال بما ٌتناسب مع وضعها الجدٌد وتؽٌر المساهمٌن الحالٌٌن بمساهمٌن جددAفئة 

قطاع المصارؾ

مجموع قطاع المصارؾ

2,000,000

مصرؾ اشور12,525,198

مجموع قطاع االتصاالت

مجموع السوق الثانً

مجموع السوقٌن



2020/2/23جلسة االحد 

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BCOI11,211,444557,264المصرؾ التجاري العراقً

BGUC8127,45417,844مصرؾ الخلٌج التجاري 

91,338,898575,108

IBSD53,100,0008,210,000بؽداد للمشروبات الؽازٌة 

53,100,0008,210,000

144,438,8988,785,108

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

TZNI8760,0001,884,800الخاتم لالتصاالت

8760,0001,884,800

8760,0001,884,800

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BIME1274,18927,419مصرؾ الشرق االوسط لالستثمار

BBAY1183,45516,511مصرؾ بابل 

BGUC210,052,0511,407,287مصرؾ الخلٌج التجاري 

BASH166,65015,330مصرؾ اشور

BMNS616,138,20010,328,448مصرؾ المنصور

BUND1160,00011,200مصرؾ المتحد

1226,874,54511,806,194

IBSD186,791,30818,024,527بؽداد للمشروبات الؽازٌة 

186,791,30818,024,527

TASC334,520,00031,871,420اسٌا سٌل لالتصاالت

334,520,00031,871,420

6338,185,85361,702,141

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BROI186,66733,800مصرؾ األئتمان العراقً 

186,66733,800

TZNI8760,0001,884,800الخاتم لالتصاالت

8760,0001,884,800

9846,6671,918,600

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلً

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلً

نشرة  تداول االسهم المباعة من ؼٌر العراقٌٌن فً السوق الثانً

قطاع المصارؾ

مجموع قطاع المصارؾ

قطاع االتصاالت 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع الصناعة 

المجموع الكلً

نشرة  تداول االسهم المشتراة لؽٌر العراقٌٌن فً السوق الثانً

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلً

نشرة  تداول االسهم المباعة من ؼٌر العراقٌٌن فً السوق النظامً

قطاع المصارؾ

مجموع قطاع المصارؾ

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع الصناعة 

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 

BELF0.1800.180مصرؾ اٌالؾ االسالمً
BCIH2.5202.520مصرؾ جٌهان

BKUI1.0601.060مصرؾ كوردستان
BIBI0.2400.240مصرؾ االستثمار

BNAI0.6500.650المصرؾ الوطنً االسالمً
BNOI0.4800.480المصرؾ االهلً

BTRI0.7000.700مصرؾ عبر العراق
BSUC0.5100.510مصرؾ سومر التجاري

NAME0.5900.590االمٌن للتأمٌن

SBPT17.04017.040بؽداد العراق للنقل العام 

IBPM1.8001.800بؽداد لمواد التؽلٌؾ 
IRMC9.0009.000انتاج االلبسة الجاهزة

HTVM4.9004.900سد الموصل السٌاحٌة
HPAL9.4009.400فندق فلسطٌن

AAHP1.1301.130االهلٌة لالنتاج الزراعً
AMEF8.8008.800اسماك الشرق االوسط 

سعر االؼالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة

BWOR1.0001.000مصرؾ العالم االسالمً 
BAAI1.0001.000مصرؾ العربٌة االسالمً

BTRU0.3500.350مصرؾ الثقة الدولً
BIDB0.8100.810مصرؾ التنمٌة الدولً

ــــــــــــــــــــBQURمصرؾ القرطاس
BJAB1.0001.000مصرؾ الجنوب االسالمً

BZII0.3700.370مصرؾ زٌن العراق
BRTB1.0001.000مصرؾ االقلٌم التجاري

ــــــــــــــــــــBMUIمصرؾ المستشار االسالمً
BTIB1.2001.200مصرؾ الطٌؾ االسالمً

BLAD0.1900.190مصرؾ العطاء االسالمً 

NHAM0.4200.420الحمراء للتأمٌن
NDSA0.6300.630دار السالم للتأمٌن

NAHF0.4800.480االهلٌة للتأمٌن

VWIF0.6500.650الوئام لالستثمار المالً
VZAF0.3300.330الزوراء لالستثمار المالً

VMES0.9000.900بٌن النهرٌن لالستثمارات المالٌة
VAMF0.8800.880االمٌن لالستثمار المالً

MTNO1.0001.000النبالء للتحوٌل المالً

ــــــــــــــــــــSIBDابداع الشرق االوسط
SAEI0.6500.650االمٌن لالستثمارات العقارٌة

IKHC1.4501.450طرٌق الخازر  المواد االنشائٌة 
IHFI1.4601.460الوطنٌة لصناعات االثاث المنزلً

IMCI65.00065.000الصنائع الكٌمٌاوٌة العصرٌة

قطاع الصناعة

2020/2/23الشركات ؼٌر المتداولة فً السوق النظامً لجلسة االحد الموافق 

قطاع المصارؾ

قطاع التحوٌل المالً

2020/2/23 الشركات ؼٌر المتداولة فً السوق الثانً لجلسة االحد الموافق 

قطاع المصارؾ

قطاع التأمٌن

قطاع االستثمار

قطاع الفنادق

قطاع الخدمات

قطاع الزراعة

قطاع الصناعة

قطاع الخدمات

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 2018و2017و2016واالفصاح الفصلً لالعوام 

صناعة المواد االنشائٌة الحدٌثة 

(IMCM)
2015/07/06

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

.دٌنار (0.470) ، سعر االؼالق 2019و2018و2017و2016واالفصاح الفصلً لالعوام 

2015/08/06(IMPI)صناعات االصباغ الحدٌثة 
، سعر 2019و2018و2017و2016  واالفصاح الفصلً لالعوام 2018 و2017و2016  و2015 و2014عدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 

.دٌنار (1.250)االؼالق 

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 والثالث لعام 2018 و2017الفصلً لعامً 

2017/07/06(SBAG)البادٌة للنقل العام 
 واالفصاح الفصلً لعامً 2018و2017و2016 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 2017عدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام 

.دٌنار (0.590)سعر االؼالق . ،2019و2018

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

.دٌنار (0.220)سعر االؼالق  . 2019 و 2018

.دٌنار (0.290)سعر االؼالق  . 2018و2017 و2016عدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 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 لالعوام 

.دٌنار (0.270)سعر االؼالق   . 2019 و 2018واالفصاح الفصلً لعامً 

2017/08/06(IELI)الصناعات االلكترونٌة 
سعر االؼالق . 2019 والفصل الثانً والثالث لعام 2018واالفصاح الفصلً لعام 2018 و2017و2016عدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 

.دٌنار (0.450)

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

.دٌنار (0.550)سعر االؼالق  . 2019 و2018واالفصاح 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 

،واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لعام 2017االوراق المالٌة لحٌن تقدٌم حسابات كاملة وواضحة حسب المعاٌٌر المحاسبٌة لعام 

2018. 

.دٌنار (0.110)سعر االؼالق .2018 و2017عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعامً 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 الفصلً للفصل الثالث لعام 2018و

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

.دٌنار  (0.250)

 مصرؾ امٌن العراق 

(BAME)االسالمً
.صدور مصادقة هٌئة االوراق المالٌة على ادراج الشركة المصرفٌة ، وسٌتم اطالق التداول بعد استكمال اجراءات مركز االٌداع2018/01/21

.دٌنار (6.400)سعر االؼالق .2019عدم تقدٌم البٌانات المالٌة الفصلٌة للفصل االول والثانً والثالث 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

  .2019الشركات ، واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح االفصلً للفصل الثالث لعام 

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 

2020/02/17(MTMA)المنافع للتحوٌل المالً
 بعد قرار البنك المركزي العراقً الصادر بالكتاب 2020/2/17اٌقاؾ التداول على اسهم شركة المنافع للتحوٌل المالً المالً اعتبارا من جلسة 

( A ) تحوٌل نشاطها الى شركة صرافة فئة 2019/12/31 فً 29439 5/9المرقم 

 الشركات الموقوفة عن التداول بقرار من هٌئة االوراق المالٌة 



البادٌة للنقل العام 

(SBAG)

، معالجة 2016و2015 الساعة العاشرة صباحاً فً مقر الشركة، لمناقشة الحسابات الختامٌة  لعام 2020/2/19عقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االربعاء 

 لعدم تقدٌم البٌانات المالٌة 2017/7/6الشركة موقوفة بقرار من هٌئة االوراق المالٌة . اعضاء اصلٌٌن ومثلهم احتٌاط  (5)العجز المتراكم  ، انتخاب 

 .2019و2018و2017 واالفصاح الفصلً لعام 2018و 2017و2016السنوٌة لالعوام 

صناعة المواد االنشائٌة 

(IMCM)الحدٌثة 

. اعضاء اصلٌٌن ومثلهم احتٌاط  (4) الساعة العاشرة صباحاً فً قاعة نقابة المحاسبٌن،  انتخاب 2020/2/24سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االثنٌن 

 2018و2017و2016و2015و2014 لعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لالعوام 2015/7/6الشركة موقوفة بقرار من هٌئة االوراق المالٌة 

2019و2018و2017و2016و 2015واالفصاح الفصلً لالعوام 

النبال العربٌة للتحوٌل 

(MTNI)المالً 

، مناقشة 2018 الساعة العاشرة صباحاً فً مقر الشركة، لمناقشة الحسابات الختامٌة  لعام 2020/2/25سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم الثالثاء 

اعضاء اصلٌٌن ومثلهم احتٌاط ، مناقشة تعدٌل المادة اوال من عقد تاسٌس الشركة وذلك بتؽٌر اسم الشركة من شركة  (5)مقسوم االرباح   ، انتخاب 

 مساهمة خاصة، مناقشة تعدٌل المادة ثالثا من عقد تاسٌس الشركة وتؽٌر نشاط الشركة من Aنبال العربٌة للتحوٌل المالً الى شركة النبال للصرافة فئة 

ملٌار  (5)ملٌار الى  (45) ، مناقشة تعدٌل المادة الرابعة من عقد تاسٌس الشركة وذلك بتخفٌض راس مال الشركة من Aتحوٌل مالً الى صرافة فئة 

 لحٌن نشاطها الى شركة 2019/9/4الشركة موقوفة بقرار من هٌئة االوراق المالٌة بتارٌخ . من قانون الشركات  (اوال/59)دٌنار  استنادا الحكام المادة 

ولحٌن انتهاء اجراءات البنك المركزي العراقً ودائرة تسجٌل الشركات واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل الثالث لعام  (A)صرافئة 

2019

االمٌن لالستثمار 

(VAMF)المالً

سٌتم . اعضاء اصلٌٌن ومثلهم احتٌاط  (5) الساعة العاشرة صباحاً فً مقر الشركة،  انتخاب 2020/2/27سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم الخمٌس 

.2020/2/24اٌقاؾ التداول إعتباراً من جلسة االثنٌن 

فنادق 

(HMAN)المنصور

، مناقشة تحوٌل 2018 الساعة العاشرة صباحاً فً مقر الشركة، لمناقشة الحسابات الختامٌة  لعام 2020/2/17عقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االثنٌن 

.2020/2/12تم اٌقاؾ التداول إعتباراً من جلسة االربعاء . اعضاء اصلٌٌن ومثلهم احتٌاط  (5) لسد العجز المتراكم  ، انتخاب 2017االرباح 

مصرؾ 

(BQAB)القابض

 ولؽاٌة 2015/1/1) الساعة العاشرة صباحاً فً مقر الشركة، لمناقشة الحسابات من الفترة 2020/2/18عقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم الثالثاء 

 ولؽاٌة 2016/10/18) شركة تحوٌل المالً  والحسابات الختامٌة للفترة من( 2016/10/17 ولؽاٌة 2016/1/1)والفترة  (2015/12/31

 ولؽاٌة 2015/1/1)مصرؾ اسالمً، مناقشة مقسوم االرباح من الفترة ( 2017/12/31 ولؽاٌة 2017/1/1)والفترة (2016/12/31

 ولؽاٌة 2016/10/18)شركة تحوٌل المالً  ، مناقشة العجز الحاصل للفترة من ( 2016/10/17 ولؽاٌة 2016/1/1)و (2015/12/31

.2020/2/13تم اٌقاؾ التداول إعتباراً من جلسة الخمٌس . مصرؾ اسالمً( 2017/12/31 ولؽاٌة 2017/1/1)والفترة (2016/12/13

(NGIR)الخلٌج للتأمٌن

 ، 2018 الساعة العاشرة صباحاً فً قاعة النادي الثقافً النفطً،  لمناقشة الحسابات الختامٌة  لعام 2020/2/23سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االحد 

من قانون  (اوال /55)ملٌار دٌنار وفق المادة  (7)ملٌار دٌنار الى  (2)مناقشة مقسوم االرباح ومعالجة العجز المتراكم ، مناقشة زٌادة رراس المال من 

.2020/2/18تم اٌقاؾ التداول إعتباراً من جلسة الثالثاء . اعضاء اصلٌٌن ومثلهم احتٌاط   (7)الشركات  ،انتخاب 

(BERI)مصرؾ اربٌل
اعضاء اصلٌٌن ومثلهم احتٌاط ،  (7)فندق شٌراتون،  انتخاب / الساعة العاشرة صباحاً فً  اربٌل 2020/2/22سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم السبت 

.2020/2/19تم اٌقاؾ التداول إعتباراً من جلسة االربعاء 

مصرؾ الطٌؾ 

(BTIB)االسالمً

من قانون  (42)ٌوم  وفق المادة  (30)ملٌار سهم ولمدة  (50)على االسهم المطروحة البالؽة 2020/1/19 بدء االكتتاب اعتبارا من ٌوم  

 زٌادة رأس 2019/12/5تنفٌذا لقرار الهٌئة العامة المنعقدة بتارٌخ , حً بابل  - عرصات الهندٌة   /الشركات فً مصرؾ الشرق االوسط العراقً

.من قانون الشركات  (اوال/55)ملٌار  دٌنار وفق المادة  (150)ملٌار دٌنار الى  (100)المال من 

(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 

االمٌن لالستثمارات 

(SAEI)العقارٌة

ظهرا    ،  (2)ظهرا الى الساعة (12)  من الساعة 2020/1/19 ٌوم االحد 2018دعت شركة مساهمٌها الى مراجعة الشركة الستالم االرباح  لعام 

.علما ان االرباح تسلم الى المساهمٌن شخصٌا مع جلب المستمسكات الثبوتٌة او بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل 

الوطنٌة لالستثمارات 

(HNTI)السٌاحٌة

 والسنوات السابقة   ، علما ان االرباح تسلم الى المساهمٌن شخصٌا مع جلب 2018دعت شركة مساهمٌها الى مراجعة الشركة الستالم االرباح  لعام 

.المستمسكات الثبوتٌة  

نقل المنتجات النفطٌة 

(SIGT)
2007 ولؽاٌة 1995دعت شركة مساهمٌها الى مراجعة الشركة الكائن فً حً النضال الستالم االرباحهم من عام 

فنادق 

(HMAN)المنصور
.  والشهادات الدائمٌة 2005دعت شركة مساهمٌها الى مراجعة الشركة الستالم االرباح السابقة  ولؽاٌة 

(HBAY)فندق بابل
 وكذلك الذٌن لم ٌستلمو شهادة االسهم الخاصة 2016 وارباح 2001 ولؽاٌة 1997دعت شركة مساهمٌها الى مراجعة الشركة الستالم االرباح من عام 

بهم ضروروة مراجعة الفندق

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

2020/2/23اخبار 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 


