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رمز اسم الشركة 
اعلى افتتاحالشركة

سعر
ادنى 
سعر

المعدل 
الحالي

المعدل 
السابق

سعر 
االغالق

اغالق 
سابق

التغیر 
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقات(%)

BBAY0.1300.1300.1300.1300.1300.1300.1300.00410,445,0001,357,850مصرف بابل

BBOB0.2400.2400.2400.2400.2400.2400.2400.0016149,545,87535,891,010مصرف بغداد 

BCOI0.3900.3900.3900.3900.3900.3900.3900.0026,000,0002,340,000المصرف التجاري 

BELF0.1800.1800.1800.1800.2000.1800.200-10.001294,90153,082مصرف ایالف االسالمي

BGUC0.1600.1600.1600.1600.1600.1600.1600.00513,000,0002,080,000مصرف الخلیج التجاري

BIBI0.1900.2000.1800.1900.1900.2000.1905.26916,082,9933,105,385مصرف االستثمار

BIIB0.3700.3700.3700.3700.3700.3700.3700.001150,00055,500المصرف العراقي االسالمي

BIME0.1100.1100.1100.1100.1100.1100.1100.00135,362,222,632589,844,490مصرف الشرق االوسط 

BMFI0.1500.1500.1500.1500.1500.1500.1500.0021,068,351160,253مصرف الموصل 

BMNS0.6500.6500.6500.6500.7200.6500.720-9.7281,968,4171,279,471مصرف المنصور

BNOI0.3000.3000.3000.3000.3000.3000.3000.0011,000,000300,000المصرف االھلي

625,561,778,169636,467,040

TASC7.4007.5007.4007.4607.4007.5007.4001.35162,200,00016,414,000اسیا سیل لالتصاالت

162,200,00016,414,000

SBPT17.00017.00016.75016.92016.76016.75017.000-1.478240,8004,073,600بغداد العراق للنقل العام 

SKTA3.6903.6903.6903.6903.7003.6903.6900.003694,4392,562,480مدینة العاب الكرخ 

11935,2396,636,080

IBSD2.9902.9902.9902.9903.0002.9902.9900.001300,000897,000بغداد للمشروبات الغازیة

IHLI0.3800.4000.3800.4000.3900.4000.3902.5654101,971,93640,339,055الھالل الصناعیة 

IIDP1.0601.0601.0601.0601.0501.0601.0500.958224,753238,238تصنیع وتسویق التمور

IITC7.9107.9107.9007.9008.1007.9008.100-2.47285,599676,292السجاد والمفروشات

IKLV1.5401.5401.5401.5401.5201.5401.5201.321150,000231,000الكندي النتاج اللقاحات 

IMAP0.6300.6400.6300.6400.6400.6400.6400.0041,616,4351,028,518المنصور الدوائیة

IMIB1.7501.8201.7501.7801.7801.8201.7603.41272,695,0004,799,750المعدنیة والدراجات

IMOS4.0104.0104.0104.0104.2404.0104.300-6.74218,59874,578الخیاطة الحدیثة

INCP0.6700.6800.6700.6700.6800.6800.6800.0065,192,7713,499,378الكیمیاویة والبالستیكیة 

105112,255,09251,783,810
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سوق العراق لالوراق المالیة

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

235

829,343,976

5,690,263,108

459.82

-0.69

نشرة التداول في السوق النظامي رقم (56)

مجموع قطاع الصناعة

قطاع االتصاالت

مجموع قطاع االتصاالت
قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات
قطاع الصناعة



رمز اسم الشركة 
اعلى افتتاحالشركة

سعر
ادنى 
سعر

المعدل 
الحالي

المعدل 
السابق

سعر 
االغالق

اغالق 
سابق

التغیر 
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقات(%)

HBAG8.3008.3008.3008.3008.2208.3008.2001.221100,000830,000فندق بغداد

HBAY64.50064.50064.00064.49064.53064.00064.500-0.786790,25250,966,254فندق بابل

HMAN12.80012.80012.80012.80012.93012.80012.8000.0014,000,00051,200,000فنادق المنصور

HNTI8.0008.0508.0008.0108.0708.0508.080-0.37161,100,3928,819,355الوطنیة لالستثمارات السیاحیة 

HTVM3.8004.6203.8004.5304.2004.6204.20010.003360,0001,629,600سد الموصل السیاحیة 

276,350,644113,445,209

AIPM3.7603.9003.7603.8303.8003.9003.8002.636464,2401,776,312انتاج وتسویق اللحوم 

AIRP8.1608.3508.1608.2308.0508.3508.0503.73340,724335,295المنتجات الزراعیة

AMAP0.2900.2900.2900.2900.2900.2900.2803.57150,00014,500الحدیثة لالنتاج الحیواني

AMEF9.0109.0109.0109.0109.4009.0109.400-4.15115,000135,150اسماك الشرق االوسط

11569,9642,261,257

2325,684,089,108827,007,396

رمز اسم الشركة 
اعلى افتتاحالشركة

سعر
ادنى 
سعر
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الحالي

المعدل 
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اغالق 
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القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقات(%)

BROI0.3700.3700.3700.3700.3700.3700.3700.0026,000,0002,220,000مصرف االئتمان

26,000,0002,220,000

SAEI0.6700.6700.6700.6700.6800.6700.680-1.471174,000116,580االمین لالستثمارات العقاریة

1174,000116,580

36,174,0002,336,580

2355,690,263,108829,343,976

االسھم المتداولة التغیر (%)اغالقالتغیر(%)اغالقاسم الشركة

10.00294,901-4.62010.000.180سد الموصل السیاحیة 

6.7418,598-0.2005.264.010مصرف االستثمار

4.1515,000-8.3503.739.010المنتجات الزراعیة

2.4785,599-0.2903.577.900الحدیثة لالنتاج الحیواني

1.47240,800-1.8203.4116.750المعدنیة والدراجات

القیمة المتداولة التغیر (%)اغالقالتغیر(%)اغالقاسم الشركة

0.1100.000.1100.00589,844,490مصرف الشرق االوسط 

0.2400.0012.8000.0051,200,000مصرف بغداد 

0.7850,966,254-0.4002.5664.000الھالل الصناعیة 

0.2005.260.4002.5640,339,055مصرف االستثمار

0.1600.000.2400.0035,891,010مصرف الخلیج التجاري

نفذت شركة براعم الخیر للوساطة امر متقابل مقصود على اسھم شركة مصرف الشرق االوسط  بعدد اسھم (5.300) ملیار سھم وبقیمة (583) ملیون  دینار في االوامر الخاصة
زمن الجلسة االضافي (بعد الساعة 12 ظھرا) وفقا الجراءات تنفیذ الصفقات الكبیرة ، وفق االفصاح المنشور تفاصیلھ على الموقع االلكتروني .

بغداد العراق للنقل العام 

13,000,000

16,082,993

فندق بابل

5,362,222,632

االسھم المتداولة  

مصرف بغداد 

مصرف ایالف االسالمي

مصرف الشرق االوسط 

االكثر خسارةاالكثر ربحیة

اسم الشركة
االكثر نشاطا حسب القیمة المتداولة 

اسم الشركةاالسھم المتداولة  

360,000

40,724

16,082,993

السجاد والمفروشات

اسماك الشرق االوسط

50,000

الخیاطة الحدیثة

مجموع السوقین

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات

مجموع السوق الثاني

مجموع  قطاع الفنادق والسیاحة 
 قطاع الزراعة 

مجموع  قطاع الزراعة 

 قطاع الفنادق والسیاحة 

مجموع السوق النظامي

نشرة التداول في السوق الثاني رقم (50)

قطاع المصارف

نشرة التداول في السوق النظامي رقم (56)

الھالل الصناعیة 

101,971,936

149,545,875

2,695,000

فنادق المنصور

االكثر نشاطا حسب االسھم المتداولة 

بلغ الرقم القیاسي العام (459.82) نقطة منخفضا بنسبة (0.69) 

مجموع قطاع المصارف
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القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BBOB12129,545,87531,091,010مصرف بغداد 
12129,545,87531,091,010

TASC198,000727,160اسیا سیل لالتصاالت
198,000727,160
13129,643,87531,818,170

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BCOI26,000,0002,340,000المصرف التجاري العراقي
BBOB590,545,87521,731,010مصرف بغداد 

BMNS2400,000260,000مصرف المنصور
996,945,87524,331,010

TASC3650,0004,875,000اسیا سیل لالتصاالت
3650,0004,875,000
1297,595,87529,206,010

قطاع االتصاالت 

سوق العراق لألوراق المالیة

نشرة  تداول االسھم المشتراة لغیر العراقیین في السوق النظامي

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

مجموع قطاع االتصاالت 

نشرة  تداول االسھم المباعة من غیر العراقیین في السوق النظامي

قطاع المصارف

مجموع قطاع االتصاالت 
المجموع الكلي

المجموع الكلي

مجموع قطاع المصارف
قطاع االتصاالت 



سعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة 
BCIH2.6502.650مصرف جیھان

BNAI0.7200.720المصرف الوطني االسالمي
BASH0.1900.190مصرف اشور

BKUI1.0401.040مصرف كوردستان
BSUC0.7000.700مصرف سومر التجاري

BUND0.0900.090المصرف المتحد

NAME0.2800.280االمین للتأمین

SNUC0.3100.310النخبة للمقاوالت العامة 
SMOF13.68013.690الموصل لمدن االلعاب

SMRI1.5201.520المعمورة العقاریة

IRMC9.0009.000انتاج االلبسة الجاھزة
IBPM1.3901.390بغداد لمواد التغلیف 

IIEW0.8200.820العراقیة لالعمال الھندسیة

HKAR0.8500.850فنادق كربالء
HPAL10.16010.150فندق فلسطین
HSAD10.95010.950فندق السدیر

AAHP1.2001.200االھلیة لالنتاج الزراعي

سعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة
BINI1.0001.000مصرف نور العراق االسالمي

BAAI1.0001.000مصرف العربیة االسالمي
BIDB0.8100.810مصرف التنمیة الدولي 
BRTB1.0001.000مصرف االقلیم التجاري

ــــــــــــــــــــBJABمصرف الجنوب االسالمي
ــــــــــــــــــــBERIمصرف اربیل 

BAIB1.1501.150مصرف اسیا العراق
BWOR1.0001.000مصرف العالم االسالمي 

BZII0.3700.370مصرف زین العراق
ــــــــــــــــــــBQURمصرف القرطاس االسالمي 

BINT1.0001.000المصرف الدولي االسالمي
BTRU0.3500.350مصرف الثقة الدولي

TZNI2.7002.700الخاتم لالتصاالت

NHAM0.4200.420الحمراء للتأمین
NDSA0.4900.490دار السالم للتأمین 

VZAF0.3600.360الزوراء لالستثمار المالي
VMES0.9000.900بین النھرین لالستثمارات المالیة

VWIF0.8000.800الوئام لالستثمار المالي
VAMF1.3501.320االمین لالستثمار المالي 

VBAT0.6000.600الباتك لالستثمارات المالیة

MTNI1.0001.000النبال العربیة للتحویل المالي 
ــــــــــــــــــــMTMAالمنافع للتحویل المالي
MTNO1.0001.000النبالء للتحویل المالي

IMCI38.10038.100الصنائع الكیمیاویة العصریة 
قطاع الصناعة

 قطاع الفنادق والسیاحة 

الشركات غیر المتداولة في السوق النظامي لجلسة االحد الموافق 2019/3/24

قطاع المصارف

قطاع الخدمات

قطاع التحویل المالي

قطاع الزراعة

 الشركات غیر المتداولة في السوق الثاني لجلسة االحد الموافق 2019/3/24

قطاع المصارف

قطاع التأمین

قطاع االستثمار

قطاع الصناعة

قطاع التامین

قطاع االتصاالت



سبب االیقاف والمالحظاتتاریخ االیقافاسم الشركة
الفلوجة النتاج المواد االنشائیة 

(IFCM)2015/07/06 2017عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2015 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2014 و2015 و2016 و
واالفصاح الفصلي لعامي 2016 و2017 واالفصاح الفصل االول والثاني والثالث لعام 2018، سعر االغالق (1.510) دینار.

صناعة المواد االنشائیة الحدیثة 
(IMCM)2015/07/06 2017عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2015 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2014 و2015 و2016 و

واالفصاح الفصلي لعامي 2016 و2017 واالفصاح الفصل االول والثاني والثالث لعام 2018 ، سعر االغالق (0.470) دینار.

الوطنیة لصناعات االثاث المنزلي 
(IHFI)2015/07/06 2017عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2015 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2014 و2015 و2016 و

واالفصاح الفصلي لعامي 2016 و2017 وافصاح الفصل االول والثالث لعام 2018، سعر االغالق  (0.900) دینار.

صناعات االصباغ الحدیثة 
(IMPI)2015/08/06 عدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2014 و2015  و2016و2017 واالفصاح الفصلي لعامي 2016 و2017 واالفصاح الفصلي

للفصل االول والثاني والثالث لعام 2018، سعر االغالق (1.250) دینار.

(ITLI) عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام  2016 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2015 و 2016و2017 واالفصاح 2016/07/13الصناعات الخفیفة
الفصلي لعام 2017  واالفصاح الفصل االول والثاني والثالث لعام 2018. سعر االغالق (0.310) دینار.

(SBAG) عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2017 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث لعام 2018واستمرار االیقاف لعدم تقدیم 2017/07/06البادیة للنقل العام
االفصاح السنوي لعامي 2016و2017 . سعر االغالق (0.590) دینار.

(VKHF) عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2017 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016و2017 واالفصاح الفصلي للفصل 2017/07/06الخیر لالستثمار المالي
االول والثاني والثالث لعام 2018 . سعر االغالق (0.220) دینار.

(BUOI) عدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016 و2017 . سعر االغالق (0.290) دینار.2017/08/06مصرف االتحاد العراقي

صناعة وتجارة الكارتون 
(IICM)2017/08/06 2017 عدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016 و2017 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني والثالث لعام

واالفصاح الفصل االول والثاني والثالث لعام 2018  . سعر االغالق (0.270) دینار.

(IELI) عدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016و2017 واالفصاح الفصل االول والثاني والثالث لعام 2018. سعر االغالق (0.450) دینار.2017/08/06الصناعات االلكترونیة

(SILT) عدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016 و2017 وافصاح الفصل االول لعام 2018 .سعر االغالق (0.710) دینار.2017/08/06العراقیة للنقل البري

(SIGT) عدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016 و2017 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني والثالث لعام 2017 2017/08/06نقل المنتجات النفطیة
واالفصاح الفصل االول والثاني والثالث لعام 2018 . سعر االغالق (0.550) دینار.

الخازر النتاج المواد االنشائیة 
(IKHC)2017/08/06

عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2016 و2017واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني والثالث لعام 2017 
واالفصاح الفصلي للفصل االول والثالث لعام 2018. وقد قدمت الشركة البیانات السنویة 2016و2017ولم تقدم البیانات الفصلیة. سعر 

االغالق (1.270) دینار

(BEFI) انعقاد االجتماع الھیئة العامة للشركة لزیادة راس مال الشركة وفق المادة (56/رابعا) من قانون الشركات ، واستمرار االیقاف بقرار من 2017/03/05مصرف االقتصاد
ھیئة االوراق المالیة لحین تقدیم حسابات كاملة وواضحة حسب المعاییر المحاسبیة .

(BQAB) عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017.سعر االغالق (1.000) دینار.2018/08/08مصرف القابض

(BNOR)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017.سعر االغالق (0.110) دینار.2018/08/08مصرف الشمال

(HISH)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017 وافصاح الفصل الثالث لعام 2018.سعر االغالق (10.000) دینار.2018/08/08فنادق عشتار

(HASH)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017 وافصاح الفصل الثاني والثالث لعام 2018.سعر االغالق (7.200) دینار.2018/08/08فندق اشور

(AISP) عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2018/3/31.سعر االغالق (4.500) دینار.2018/11/13العراقیة النتاج البذور

(BDSI) تم وضع المصرف تحت وصایة البنك المركزي العراقي واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2015 و2016 2016/08/09مصرف دار السالم 
و2017 . سعر االغالق (0.130) دینار.

(BDFD) وضع المصرف تحت وصایة البنك المركزي العراقي واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016و2017. سعر االغالق 2017/01/05مصرف دجلة والفرات
(0.250) دینار .

مصرف البالد االسالمي 
(BLAD)2018/05/17 وضع المصرف تحت وصایة البنك المركزي العراقي واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعام 2017 ، سعر االغالق

(0.350) دینار .
الطیف للتحویل المالي        

انھت الشركة اجراءات تغییر نشاطھا ، وسیتم اطالق التداول على اسھم الشركة في السوق بعد استكمال اجراءات ادراج الشركة 2017/12/06مصرف الطیف االسالمي
المصرفیة.

مؤتة للتحویل المالي        
2018/01/21مصرف امین العراق االسالمي

مصادقة دائرة تسجیل الشركات على انتھاء اجراءات تغییر اسم ونشاط الشركة الى مصرف امین العراق االسالمي ، وزیادة راسمالھا من 
(45) ملیار دینار الى (100) ملیار دینار ، وسیتم اطالق التداول على اسھم الشركة في السوق بعد استكمال اجراءات ادراج الشركة 

المصرفیة.

(MTNN) 2019/01/24النور للتحویل المالي

لحین انتھاء اجراءات الدمج وصدور مصادقة دائرة تسجیل الشركات لتنفیذ االجراءات وفقا التعلیمات ، حیث قررت الھیئة العامة للشركة 
في اجتماعھا المنعقد 2019/1/2  دمج شركة النور للتحویل المالي(المدرجة في السوق) مع شركة الحارث العربیة للتحویل المالي 
(غیر مدرجة في السوق) مع احتفاظ شركة الحارث العربیة بشخصیتھا المعنویة ، والمصادقة على تغیر نشاط الشركة الى مصرف 

العاصمة االولى لالستثمار والتمویل االسالمي وزیادة راس مال الشركة من(90) ملیار دینار الى (100) ملیار دینار .

(NGIR)ایقاف التداول على اسھم الشركة  بعد صدور قرار دیوان التامین " تعلیق اجازة" ولحین زوال اسباب التعلیق .سعر االغالق (0.610) 2019/01/27الخلیج للتامین
دینار .

(NAHF)ایقاف التداول على اسھم الشركة  بعد صدور قرار دیوان التامین " تعلیق اجازة" ولحین زوال اسباب التعلیق .سعر االغالق (0.400) 2019/01/16االھلیة للتأمین
دینار .

 الشركات المتوقفة عن التداول بقرارات من ھیئة االوراق المالیة 



مصرف 
(BIBI)االستثمار

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم السبت 2019/3/30 الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة ، انتخاب مجلس ادارة جدید من (7) 
اعضاء اصلیین ومثلھم احتیاط ، سیتم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة الثالثاء 2019/3/26  وسیتم اطالق التداول االحد 

. 2019/3/31

مصرف نور العراق 
(BINI)االسالمي

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم الخمیس 2019/3/28 الساعة العاشرة صباحا في قاعة مصرف عبر العراق  ، لمناقشة الحسابات 
الختامیة لعام2018 ،مناقشة واقرار مقسوم االرباح، سیتم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة االثنین 2019/3/25   .

المنتجات 
(AIRP)الزراعیة

دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة الشركة  الستالم االرباح لسنة 2017 بنسبة (40%) اعتبارا من یوم االحد 2019/3/24 كل 
ایام االسبوع عدا یوم الثالثاء مع جلب المستمسكات الثبوتیة   .

المصرف التجاري 
(BCOI)

دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة الشركة  الستالم االرباح لسنة  2017  في بنایة المصرف الكائن في شارع السعدون2017 
اعتبارا من یوم االحد 2019/3/3

الكندي النتاج 
(IKLV) اللقاحات

دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة الشركة  الستالم االرباح لسنة 2017  في مقر الشركة  الكائن في ابو غریب خالل اوقات الدوام 
الرسمي لجمیع ایام االسبوع باستئناء یوم االربعاء من كل اسبوع حیث سیخصص ھذا الیوم لتوزیع االرباح في الشركة العراقیة 

لتصنیع وتسویق التمور الكائن في الشالجیة من الساعة (10-12) صباحا اعتبارا من یوم االحد 2019/3/3 .

اسماك الشرق 
(AMEF)االوسط

دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة الشركة  الستالم االرباح لسنة 2018 بنسبة (20%) اعتبارا من یوم االحد 2019/3/3 مراجعة 
 قسم المساھمین في الشركة مع جلب المستمسكات الثبوتیة   .

االھلیة لالنتاج 
(AAHP)الزراعي

دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة الشركة  الستالم االرباح لسنة 2018 بنسبة (2.55%) علماً ان اوقات الدوام الرسمي من 
الساعة (9 صباحا الى 1 ظھراً ) لالیام ( االحد ، الثالثاء ، الخمیس) .

المنصور 
(IMAP)الدوائیة

دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة الشركة  الستالم االرباح لسنة 2017 بنسبة (6%)اعتبارا من یوم االثنین 2019/2/11 من 
علماً ان یوم الخمیس عطلة قسم المساھمین في الشركة مع جلب المستمسكات الثبوتیة   . الساعة (9 صباحا الى 1 ظھراً ) 

مصرف الخلیج 
(BGUC)التجاري

دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة الشركة الستالم صكوك االرباح  لسنة 2017اعتبارا من یوم االربعاء 2019/2/6 من الساعة 
(10 صباحا الى 1 ظھراً ) مع جلب المستمسكات الثبوتیة   .

(HBAY)تدعو الشركة مساھمیھا الكرام الستالم ارباحھم للسنوات من 1997 ولغایة 2001 وارباح سنة 2016  وكذلك الذین لم یستلموا فندق بابل 
شھادة االسھم الخاصة بھم .

الوطنیة لالستثمارات 
(HNTI) السیاحیة

دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة الشركة الستالم ارباحھم النقدیة لسنة 2017 وبنسبة (7%) مع جلب المستمسكات الثبوتیة 
الستالم االرباح سنة 2017 والسنوات السابقة لمن لم یراجع الستالمھا  .

مصرف عبر العراق 
(BTRI)

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم االربعاء 2019/3/20 الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة ، لمناقشة الحسابات الختامیة 
لعام2018 ،مناقشة واقرار مقسوم االرباح، تم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة االحد 2019/3/17   .

الحریر للتحویل 
(MTAH)المالي

تم بدء االكتتاب اعتبارا من یوم  2019/1/29على االسھم المطروحة البالغة (10) ملیار سھم ولمدة (30) في مصرف القرطاس/ الفرع 
الرئیسي في عرصات الھندیة والفرع الرئیسي للمصرف العربیة الكائن في المنصور, تنفیذا لقرار الھیئة العامة المنعقدة بتاریخ 2018/12/31

فندق 
(HSAD)السدیر

لغرض اكمال االكتتاب على زیادة راس مال الشركة ، بلغ عدد االسھم الفضلة المطروحة لالكتتاب الجمھور (26.913.032)  سھم ، وقد تم بدء 
على االكتتاب اعتبارا من یوم  2019/1/2 في مصرف االتحاد العراقي / بغداد  - االكرادة  -تقاطع المسبح والفرع الرئیسي للمصرف االستثمار 
العراقي في حي الوحدة , تنفیذا لقرار الھیئة العامة المنعقدة بتاریخ 2018/7/29 بنسبة (40%)  وفق المادة (55/اوال) من قانون الشركات .

دار السالم للتأمین 
(NDSA)

تم بدء االكتتاب اعتبارا من یوم  2019/1/10على االسھم المطروحة البالغة (2) ملیار سھم ولمدة (30) في مصرف االستثمار العراقي / الفرع 
الرئیسي في حي الوحدة وفرعھ الكائن في بغداد - المنصور - حي المتنبي , تنفیذا لقرار الھیئة العامة المنعقدة بتاریخ 2018/11/13   زیادة 

رأسمال الشركة من (5) ملیار دینار الى (7) ملیار دینار وفق المادة (55/اوال) من قانون الشركات .

المصرف الدولي 
(BINT)االسالمي

قررت الھیئة العامة المنعقدة بتاریخ 2019/3/7 زیادة رأسمال الشركة من (100) ملیار دینار الى (250) ملیار  دیناروفق المادة (55/اوال) من 
قانون الشركات .

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

اخبار الشركات المساھمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالیة االحد الموافق 2019/3/24
اوالً : اخبار الشركات .

ثانیا : الشركات المساھمة المتوقفة عن التداول النعقاد ھیئاتھا العامة . 
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