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رمز اسم الشركة
المعدل المعدل الحاليادنى سعراعلى سعرافتتاحالشركة

التغیر اغالق سابقسعر االغالقالسابق
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقات(%)

BASH0.3500.3500.3400.3400.3500.3400.350-2.8634,000,0001,360,300مصرف اشور 

BBAY0.3500.3500.3500.3500.3600.3500.360-2.7839,750,0003,412,500مصرف بابل

BBOB0.7700.7700.7600.7700.7700.7600.770-1.303450,819,94438,940,757مصرف بغداد 

BCOI0.4600.4600.4500.4500.4700.4500.470-4.262456,030,00025,233,800المصرف التجاري 

BGUC0.3800.3800.3700.3800.3800.3700.390-5.132385,510,00032,233,800مصرف الخلیج التجاري

BIBI0.5200.5200.5000.5100.5100.5000.520-3.851421,300,00010,854,500مصرف االستثمار

BIME0.4500.4500.4400.4400.4500.4400.450-2.224099,600,00044,124,000مصرف الشرق االوسط

BMFI0.3800.3900.3400.3600.3600.3700.3602.782825,307,1159,034,158مصرف الموصل 

BMNS0.8400.8400.8400.8400.8400.8400.8400.0053,000,0002,520,000مصرف المنصور

BNOR0.2600.2600.2400.2500.2500.2400.250-4.0065234,984,90658,560,076مصرف الشمال

BROI0.7400.7400.7400.7400.7500.7400.750-1.331500,000370,000مصرف االئتمان

BSUC0.9000.9000.9000.9000.9000.9000.9000.005196,536,621176,882,959مصرف سومر التجاري

BUND0.3000.3000.2900.2900.3000.3000.3000.0033,100,000910,000المصرف المتحد

BUOI0.2900.2900.2900.2900.2900.2900.2900.0011,000,000290,000مصرف االتحاد العراقي

249791,438,586404,726,849

TASC5.3005.3005.3005.3005.2805.3005.3000.002400,0002,120,000اسیا سیل لالتصاالت

2400,0002,120,000

NGIR0.4300.4300.4300.4300.4300.4300.4300.0046,600,0002,838,000الخلیج للتامین

46,600,0002,838,000

SBAG0.6000.6000.6000.6000.6000.6000.6000.001500,000300,000البادیة للنقل العام

SBPT13.35013.38013.35013.36013.26013.35013.2500.755366,0004,890,480بغداد العراق للنقل العام

SILT0.7700.7700.7600.7700.7800.7700.7700.0055,000,0003,830,000العراقیة للنقل البري

SKTA4.9004.9004.9004.9004.9004.9004.9000.00275,000367,500مدینة العاب الكرخ 

SMRI2.0502.0502.0402.0402.0602.0402.080-1.92165,898,20712,049,142المعمورة العقاریة

2911,839,20721,437,122

IBSD2.6102.6302.5802.6102.5602.6302.5901.548559,334,818154,948,316بغداد للمشروبات الغازیة

IHLI0.2900.2900.2900.2900.2900.2900.2900.0045,250,0001,522,500الھالل الصناعیھ 

IICM0.3100.3100.3100.3100.3100.3100.3100.0021,347,378417,687صناعة وتجارة الكارتون

IIDP1.4801.4801.4801.4801.4901.4801.490-0.671648,868960,325تصنیع وتسویق التمور

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

قطاع الصناعة

620,066,449

897,223,703

451

نشرة التداول في السوق النظامي رقم (101)

603.80

الشركات المتداولة

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات

قطاع التأمین

مجموع قطاع التأمین

قطاع االتصاالت

مجموع قطاع االتصاالت



رمز اسم الشركة
المعدل المعدل الحاليادنى سعراعلى سعرافتتاحالشركة

التغیر اغالق سابقسعر االغالقالسابق
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقات(%)

IITC8.1508.3008.1208.2108.0508.2008.0501.8615688,8785,655,639السجاد والمفروشات

IKLV0.7800.7800.7800.7800.8000.7800.800-2.5075,000,0003,900,000الكندي لللقاحات البیطریة

IMAP0.6300.6300.6300.6300.6300.6300.6300.001500,000315,000المنصور الدوائیة

IMIB0.5400.5400.5200.5300.5300.5300.5300.001111,000,0005,840,000الصناعات المعدنیة والدراجات

INCP0.5400.5400.5400.5400.5300.5400.5301.893600,000324,000الكیمیاویة والبالستیكیة

IRMC9.0009.0009.0009.0009.2409.0009.240-2.60150,000450,000انتاج االلبسة الجاھزة

13084,419,942174,333,467

HBAG7.5007.5007.5007.5007.4007.5007.4001.352120,000900,000فندق بغداد

HBAY26.40026.60026.40026.53026.29026.50026.4000.3812139,9893,713,310فندق بابل

HMAN12.80012.80012.80012.80013.33012.80013.500-5.195186,5002,387,200فنادق المنصور

HNTI7.1007.1007.1007.1007.1007.1007.1000.006144,4791,025,801االستثمارات السیاحیة

HPAL13.85013.85013.85013.85013.85013.85013.8500.001100,0001,385,000فندق فلسطین

26690,9689,411,311

AAHP1.3001.3001.3001.3001.3001.3001.3000.001990,0001,287,000االھلیة لالنتاج الزراعي

AIPM3.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0000.002120,000360,000انتاج وتسویق اللحوم

AIRP7.8507.8507.8507.8507.7507.8507.7501.291250,0001,962,500المنتجات الزراعیة 

AMAP0.4500.4500.4500.4500.4500.4500.4500.001300,000135,000الحدیثة لالنتاج الحیواني 

51,660,0003,744,500

445897,048,703618,611,249

رمز اسم الشركة
المعدل ادنى سعراعلى سعرافتتاحالشركة

الحالي
المعدل 
السابق

سعر 
االغالق

اغالق 
سابق

التغیر 
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقات(%)

HASH8.2808.3508.2808.3208.2508.3508.2501.216175,0001,455,200فندق اشور

6175,0001,455,200

6175,0001,455,200

451897,223,703620,066,449

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

5.19186,500-0.3702.7812.800مصرف الموصل 

5.1385,510,000-0.5401.890.370الكیمیاویة والبالستیكیة

4.2656,030,000-8.2001.860.450السجاد والمفروشات

4.00234,984,906-2.6301.540.240بغداد للمشروبات الغازیة

3.8521,300,000-7.5001.350.500فندق بغداد

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

4.000.9000.00176,882,959-0.240مصرف الشمال

0.9000.002.6301.54154,948,316مصرف سومر التجاري

4.0058,560,076-2.220.240-0.440مصرف الشرق االوسط

2.2244,124,000-5.130.440-0.370مصرف الخلیج التجاري

1.3038,940,757-2.6301.540.760بغداد للمشروبات الغازیة

مصرف البالد االسالمي 
لالستثمار والتمویل

نشرة التداول في السوق النظامي رقم (101)

تابع قطاع الصناعة

مجموع قطاع الصناعة

مجموع السوق النظامي

مجموع قطاع الفنادق

قطاع الفنادق والسیاحة 

قطاع الزراعة

مجموع قطاع الزراعة

مصرف الشمال

196,536,621

فنادق المنصور

مصرف الخلیج التجاري

المصرف التجاري 

االكثر نشاطاً حسب القیمة المتداولةاالكثر نشاطاً حسب االسھم المتداولة

688,878

25,307,115

600,000

مصرف الشمال

مصرف االستثمار

59,334,818

120,000

99,600,000

مصرف الشرق االوسط

234,984,906

االسھم المتداولة  

مصرف سومر التجاري

بغداد للمشروبات الغازیة

مصرف دجلة والفرات متوقف عن التداول اعتبارا من جلسة  2017/1/5المصارف تحت الوصایة   - 1
مصرف دار السالم متوقف عن التداول اعتبارا من جلسة 2016/8/9.     - 2

مصرف بغداد 59,334,818

مجموع السوقین

 سیتم اطالق التداول على اسھم الشركة مصرف البالد االسالمي لالستثمار والتمویل اعتبارا من جلسة 2017/5/28 بعد ان تم  االیداع على اسھم 
الشركة اعتبارا من جلسة 2017/5/7  اي تفعیل اكثر من (5%) من االسھم المدرجة للمصرف .

نشرة التداول في السوق الثاني رقم (76)

قطاع الفنادق

مجموع قطاع الفنادق

مجموع السوق الثاني

اسم الشركة

بلغ الرقم القیاسي العام (603.8) نقطة منخفضا بنسبة (%0.71)
االكثر خسارة االكثر ربحیة

اسم الشركة

85,510,000



جلسة الخمیس 2017-5-25

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BBOB14,500,0003,465,000مصرف بغداد 
14,500,0003,465,000

IBSD4441,500,000108,603,791بغداد للمشروبات الغازیة 
4441,500,000108,603,791
4546,000,000112,068,791

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BBOB1223,219,94417,817,157مصرف بغداد 
BIME3190,000,00039,900,000مصرف الشرق االوسط لالستثمار

BMNS21,000,000840,000مصرف المنصور
45114,219,94458,557,157

IBSD68,000,00020,910,000بغداد للمشروبات الغازیة 
68,000,00020,910,000

51122,219,94479,467,157

قطاع الصناعة 

سوق العراق لألوراق المالیة

نشرة  تداول االسھم المشتراة لغیر العراقیین في السوق النظامي

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

مجموع قطاع الصناعة 
المجموع الكلي

مجموع قطاع الصناعة 
المجموع الكلي

نشرة  تداول االسھم المباعة من غیر العراقیین في السوق النظامي

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف
قطاع الصناعة 



المالحظاتسعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة

لم یتم التداول ــــــــــــــــــــBCIHمصرف جیھان
لم یتم التداول BNAI1.0001.000المصرف الوطني االسالمي

لم یتم التداول BKUI1.1501.150مصرف كوردستان
لم یتم التداول BELF0.3300.330مصرف ایالف االسالمي

لم یتم التداول BNOI0.5500.550المصرف االھلي 
لم یتم التداول BIIB0.5900.590المصرف العراقي االسالمي

لم یتم التداول TZNI4.0504.050الخاتم لالتصاالت

لم یتم التداول NDSA1.0001.000دار السالم للتأمین
لم یتم التداول NAHF0.3800.380االھلیة للتأمین
لم یتم التداول NAME0.5600.560االمین للتأمین

لم یتم التداول VWIF0.8900.890الوئام لالستثمار المالي
لم یتم التداول VZAF0.4000.400الزوراء لالستثمار المالي

لم یتم التداول SNUC0.3200.320النخبة للمقاوالت العامة 

لم یتم التداول IKHC1.2601.260الخازر للمواد االنشائیة
لم یتم التداول IIEW0.7000.700العراقیة االعمال الھندسیة

لم یتم التداول IBPM1.6001.610بغداد لمواد التغلیف

لم یتم التداول HSAD16.00016.000فندق السدیر
لم یتم التداول HISH12.00012.000فنادق عشتار
لم یتم التداول HKAR1.4001.400فنادق كربالء

لم یتم التداول HTVM5.8005.800سد الموصل السیاحیة

لم یتم التداول AMEF8.0508.050اسماك الشرق االوسط 

المالحظاتسعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة

لم یتم التداول BAAI1.0001.000مصرف العربیة االسالمي 
لم یتم التداول BZII1.0001.000مصرف زین العراق 

لم یتم التداول BINI1.0001.000مصرف نور العراق االسالمي 
لم یتم التداول BINT1.0001.000المصرف الدولي االسالمي 

لم یتم التداول ــــــــــــــــــــBWORمصرف العالم االسالمي 
لم یتم التداول ــــــــــــــــــــBIDBمصرف التنمیة الدولي  لالستثمار

لم یتم التداول NHAM0.4200.420الحمراء للتأمین 

لم یتم التداول VMES1.0001.000بین النھرین لالستثمارات المالیة
لم یتم التداول VAMF1.4301.430االمین لالستثمار المالي 

لم یتم التداول VBAT0.7200.720الباتك لالستثمارات المالیة
لم یتم التداول VKHF0.2200.220الخیر لالستثمار المالي

لم یتم التداول ــــــــــــــــــــMTMAالمنافع للتحویل المالي
لم یتم التداول ــــــــــــــــــــMTMOمؤتة للتحویل المالي

لم یتم التداول ــــــــــــــــــــMTNOالنبالء للتحویل المالي
لم یتم التداول ــــــــــــــــــــMTNNالنور للتحویل المالي
لم یتم التداول MTAI3.0003.000الطیف للتحویل المالي
لم یتم التداول MTNI1.0001.000النبال للتحویل المالي 

لم یتم التداول MTRA0.7800.780الرابطة المالیة للتحویل المالي
لم یتم التداول ــــــــــــــــــــMTAHالحریر للتحویل المالي 

لم یتم التداول SAEI0.5000.500االمین لالستثمارات العقاریة 

لم یتم التداول IMCI60.00060.000الصنائع الكیمیاویة العصریة

قطاع التأمین

قطاع الصناعة

قطاع التحویل المالي

قطاع الخدمات

 الشركات غیر المتداولة في السوق النظامي لجلسة الخمیس الموافق 2017/5/25

قطاع المصارف

قطاع االستثمار

قطاع التأمین

قطاع االستثمار

قطاع الصناعة

قطاع الفنادق

 الشركات غیر المتداولة في السوق الثاني لجلسة الخمیس الموافق 2017/5/25

قطاع المصارف

قطاع الخدمات

قطاع الزراعة

قطاع االتصاالت



الموصل لمدن االلعاب واالستثمارات 
(SMOF) السیاحیة

الفلوجة النتاج المواد االنشائیة 
(IFCM)

صناعة المواد االنشائیة الحدیثة 
(IMCM)

الوطنیة لصناعات االثاث المنزلي 
(IHFI)

العراقیة لنقل المنتجات النفطیة 
(SIGT)

(IELI) الصناعات االلكترونیة

(IMPI) صناعات االصباغ الحدیثة

(MTAM) المھج للتحویل المالي

(ITLI) الصناعات الخفیفة

(MTWA) الوائل للتحویل المالي

(BDSI) مصرف دار السالم

(AISP) العراقیة النتاج البذور

(BDFD)مصرف دجلة والفرات

(MTMR) المرج العالمیة للتحویل

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة االربعاء 2016/7/13 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي 
للفصل االول والثاني والثالث لعام  2016 ،  واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعام 2015 

. سعر االغالق (0.310) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة االربعاء 2016/7/13 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي 
للفصل االول والثاني والثالث لعام 2016 ، واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعام 2015 .

تم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة االحد الموافق 2017/4/2 التداول على اسھم شركة المرج العالمیة 
للتحویل المالي بعد صدور اجازة ممارسة العمل المصرفي االسالمي وتعدیل نشاط الشركة الى مصرفي 
اسالمي بعنوان (مصرف الثقة الدولي ) من البنك المركزي العراقي ، لغرض تنظیم اطالق التداول على 

اسھم شركة مصرف الثقة الدولي بعد اكمال اجراءات تسجیل وایداع اسھم المصرف وفقا لالجراءات 
المعتمدة في السوق ، سعر االغالق (1.000) دینار.

 الشركات المتوقفة عن التداول بقرار من ھیئة االوراق المالیة لجلسة  الخمیس الموافق 2017/5/25
ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة 2014/12/29  لعدم التزام الشركة بتقدیم االفصاح 
عن االحداث الجوھریة واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2015 ولعدم تقدیم االفصاح 

السنوي لعامي 2014 و2015 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث لعام 2016 وعلى 
الشركة تقدیم تقریر من رئیس مجلس االدارة حول الوضع االجمالي للشركة كونھا من المناطق الساخنة 

، سعر االغالق (14.520) دینار .

 ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة االثنین 2015/7/6 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي 
لعام 2015 ولعدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2014 و2015 واالفصاح الفصلي للفصل االول 

والثاني والثالث لعام 2016 وعلى الشركة تقدیم تقریر من رئیس مجلس االدارة حول الوضع االجمالي 
للشركة كونھا من المناطق الساخنة ، سعر االغالق (1.510) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة االثنین 2015/7/6 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 
2015 واالفصاح السنوي لعامي 2014 و2015 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث لعام 

2016 وعلى الشركة تقدیم تقریر من رئیس مجلس االدارة حول الوضع االجمالي للشركة كونھا من 
المناطق الساخنة، سعر االغالق (0.470) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتباراً من جلسة  2017/1/5 تم وضع المصرف تحت وصایة البنك 
المركزي العراقي . سعر االغالق (0.250)

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتباراً من جلسة الثالثاء 2017/1/3  لعدم تقدیم االفصاح المالي 
للسنة المالیة المنتھیة 2016/3/31.  سعر االغالق (6.330) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة االثنین 2015/7/6 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 
2015 واالفصاح السنوي لعامي 2014 و2015 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث لعام 

2016 وعلى الشركة تقدیم تقریر من رئیس مجلس االدارة حول الوضع االجمالي للشركة كونھا من 
المناطق الساخنة، سعر االغالق بلغ (0.900) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة الثالثاء 2016/8/9 لعدم تقدیم االفصاح السنوي 
لعام 2015 .  وضع المصرف تحت الوصایة .سعر االغالق (0.130) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة الخمیس 2015/8/6 لعدم تقدیم االفصاح السنوي 
لعامي 2014 و2015 ولعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثالث لعام2015 واالفصاح الفصلي للفصل 

االول والثاني والثالث لعام 2016 ، سعر االغالق (1.640) دینار.
ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة الخمیس 2015/8/6 لعدم تقدیم االفصاح السنوي 

لعامي 2014 و2015 ، سعر االغالق (0.990) دینار.
ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة الخمیس 2015/8/6 لعدم تقدیم االفصاح السنوي 

لعامي2014 و2015 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث لعام 2016 ، سعر االغالق 
(1.250) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة االثنین 2015/10/5 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي 
للفصل الثاني والثالث لعام 2015 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث لعام 2016 ، 

واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعام 2015 .



الوطنیة لصناعات االثاث المنزلي 
(IHFI)

(MTNI)  النبال للتحویل المالي

(BMFI)  مصرف الموصل

(VWIF)الوئام لالستثمار المالي

(IMAP) المنصور الدوائیة

(HNTI) االستثمارات السیاحیة

(BUND) المصرف المتحد

(BEFI) مصرف االقتصاد

(IMOS)الخیاطة الحدیثة

(BTRI) مصرف عبر العراق

(VAMF) االمین لالستثمار المالي

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم الخمیس 2017/6/1 الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة ، لمناقشة 
الحسابات الختامیة لعام2016 مناقشة  اطفاء (25%)من االرباح المتحققة لعام 2016 ، سیتم ایقاف 

التداول اعتبارا من جلسة االثنین 2017/5/29 .

تم تمدید مدة االكتتاب لمدة (60) یوم على االسھم المطروحة البالغة (500) ملیون سھم  في مصرف ایالف 
االسالمي بفرعیھ الرئیسي والكسرة ، وذلك تنفیذا لقرار الھیئة العامة المنعقدة بتاریخ 2017/1/17 زیادة  

رأسمال الشركة من (1) ملیار دینار الى (1.500) ملیار وفق المادة (55/اوال) من قانون الشركات .

اخبار الشركات المساھمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالیة لجلسة  الخمیس الموافق 2017/5/25
اوال : اخبار الشركات .

ثانیا : الشركات المساھمة المتوقفة عن التداول النعقاد ھیئاتھا العامة . 

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

عقد اجتماع الھیئة العامة یوم االحد 2017/5/7 الساعة العاشرة صباحا في محافظة دھوك / فندق فینیسیا  
، النتخاب مجلس ادارة جدید للشركة من القطاع الخاص ومناقشة وضع الشركة الحالي  .علما ان الشركة 

متوقفة اعتبارا من جلسة االثنین 2015/7/6 لعدم تقدیم االفصاح المطلوب منھا  ولكونھا من المناطق 
الساخنة .

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم االربعاء 2017/5/24 الساعة العاشرة صباحا في جمعیة االقتصادیین 
العراقیین في المنصور ، لمناقشة الحسابات الختامیة لعام2016 مناقشة  واقرار مقسوم االرباح لعام 

2016 وانتخاب مجلس ادارة ، تم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة االحد 2017/5/21 . سعر االغالق 
(4.000)  دینار .

دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة مقر االدارة العامة للمصرف /شعبة المساھمین الكائن في بغداد / ساحة 
الواثق الستالم ارباحھم النقدیة لسنة المالیة المنتھیة في 2014/12/31 بنسبة (2%) اعتبارا من تاریخ 

2017/7/25 على ان یكون تسلیم االرباح للمساھم نفسھ حصرا  .

قررت دائرة تسجیل الشركات الغاء اجتماع الھیئة العامة لمصرف االقتصاد المنعقد في یوم االربعاء 
2017/3/8 وسیتم عقد  االجتماع یوم الثالثاء 2017/4/4 الساعة العاشرة صباحا في فندق بابل، زیادة 

راس مال الشركة وفق المادة (56/رابعا) من قانون الشركات وانتخاب خمس اعضاء اصلیین ومثلھم 
احتیاط لعضویة مجلس ادارة المصرف ، تم ایقاف التداول من جلسة االحد 2017/3/5 . سعر االغالق 

(0.430)

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم الخمیس 2017/5/25 الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة ، لمناقشة 
الحسابات الختامیة لعام2016 مناقشة  واقرار مقسوم االرباح لعام 2016 والبالغة (9) ملیار دینار 

ومناقشةشطب دیون مشكوك في تحصیلھا بمبلغ (492) ملیون دینار  ،تم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة 
االثنین 2017/5/22 . سعر االغالق (0.700)  دینار .

دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة مقر الشركة الستالم ارباحھم لسنة 2015 بنسبة (4.7%) اعتبارا من 
یوم السبت الموافق 2017/5/13 من الساعة (9) صباحا ولغایة (1) ظھرا علما بان یوم الخمیس ھو 

عطلة للشركة .

دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة مقر مقر الشركة الستالم ارباحھم النقدیة لسنة 2015  والسنوات  
السابقة مستصحبین معھم المستمسكات الثبوتیة .

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم الخمیس 2017/6/15 الساعة العاشرة صباحا في مقر المصرف المتحد ، 
لمناقشة الحسابات الختامیة لعام2016 مناقشة  كیفیة معالجة العجز المتراكم ، سیتم ایقاف التداول اعتبارا 

من جلسة االثنین 2017/6/12 .

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم الثالثاء 2017/6/6 الساعة العاشرة صباحا في مقر الفرع الرئیسي 
للمصرف في بغداد ، لمناقشة الحسابات الختامیة لعام2015 مناقشة  أقالة مجلس االدارة الحالي وانتخاب 

مجلس ادارة جدید ومناقشة نقل المركز الرئیسي للشركة من محافظة اربیل الى محافظة بغداد  ، سیتم ایقاف 
التداول اعتبارا من جلسة الخمیس 2017/6/1 .
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