
سوق العراق لألوراق المالٌة

2017/8/27جلسة االحد الموافق 

28القٌمة المتداولة

6الشركات المرتفعةاالسهم المتداولة 

17الشركات المنخفضةالصفقات

4شركات الهٌئة العامة60المإشر 

26المتوقفة بقرار من الهٌئة%نسبة التؽٌر 

42الشركات ؼٌر المتداولة100الشركات المدرجة

اسم الشركة
رمز 

الشركة
المعدل الحالًادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

السابق
سعر االؼالق

اؼالق 

سابق

التؽٌر 

(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

BBAY0.2800.2800.2800.2800.2900.2800.290-3.451118,650,0005,222,000مصرؾ بابل

BBOB0.5600.5600.5500.5600.5900.5600.580-3.452341,213,420,000679,325,200مصرؾ بؽداد

BCOI0.3800.3800.3800.3800.3900.3800.390-2.5699,550,0003,629,000المصرؾ التجاري

BGUC0.3300.3300.3300.3300.3400.3300.340-2.9443294,700,00097,251,000مصرؾ الخلٌج التجاري

BIBI0.4300.4300.4300.4300.4400.4300.440-2.271431,661,00413,614,232مصرؾ االستثمار

BIIB0.6300.6300.6300.6300.6300.6300.6300.00185,000,00053,550,000المصرؾ العراقً االسالمً 

BMFI0.2900.2900.2900.2900.2900.2900.2900.00750,515,22314,649,415مصرؾ الموصل

BMNS0.7700.7900.7700.7700.7800.7700.780-1.283029,270,25422,588,501مصرؾ المنصور

BNOI0.4000.4000.4000.4000.4000.4000.4000.0065,717,0052,286,802المصرؾ االهلً 

BROI0.6300.6300.6200.6200.6500.6200.650-4.6264,204,6662,613,043مصرؾ االئتمان

BSUC0.9000.9000.9000.9000.9000.9000.9000.00443,402,16639,061,949مصرف سومر التجاري

BUND0.2100.2100.2100.2100.2100.2100.220-4.55318,000,0003,780,000المصرؾ المتحد

3681,804,090,318937,571,141

TASC5.1505.2405.1505.1605.1505.2105.1501.17218,070,00041,623,200اسيا سيل لالتصاالت

218,070,00041,623,200

NAME0.5000.5000.5000.5000.5100.5000.510-1.9664,000,0002,000,000االمٌن للتؤمٌن

NGIR0.4500.4600.4500.4500.4500.4600.4502.2232,559,2751,157,267الخليج للتامين

96,559,2753,157,267

SBPT14.20014.20014.20014.20014.25014.20014.240-0.28110,000142,000بؽداد العراق للنقل العام

SMRI1.9501.9701.9501.9601.9401.9601.9500.511516,400,00032,212,000المعمورة العقارٌة

1616,410,00032,354,000

IBSD2.5002.5602.5002.5202.5002.5502.5002.005826,722,76767,447,126بؽداد للمشروبات الؽازٌة

IHLI0.2800.2800.2700.2700.2800.2700.280-3.57915,100,0004,108,000الهالل الصناعٌه

IIDP1.1601.1601.1501.1601.1801.1501.180-2.542116,260,00018,831,600تصنٌع وتسوٌق التمور

IMAP0.6700.6800.6700.6700.6700.6700.6700.004022,630,35515,194,338المنصور الدوائٌة

12880,713,122105,581,063

HBAY28.90030.60028.90029.83029.00030.60029.0005.52554,068,000121,330,700فندق بابل

HISH12.45012.50012.45012.50012.51012.50012.3501.217415,0005,186,250فنادق عشتار

مجموع قطاع االتصاالت

قطاع الصناعة
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الشركات المتداولة

568.67

-0.57

1,259,321,179

1,923,336,498

631

(160)نشرة التداول فً السوق النظامً رقم 

قطاع المصارؾ

مجموع قطاع المصارؾ

قطاع االتصاالت

قطاع الفنادق والسٌاحة 

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الصناعة

مجموع قطاع الخدمات

قطاع التؤمٌن

مجموع قطاع التؤمٌن



اسم الشركة
رمز 

الشركة
المعدل الحالًادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

السابق
سعر االؼالق

اؼالق 

سابق

التؽٌر 

(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

HKAR1.4201.4201.4201.4201.4701.4201.470-3.407188,392267,517فنادق كربالء

HNTI6.5006.5006.4006.4206.5106.4006.500-1.544722,3914,638,042االستثمارات السٌاحٌة

735,393,783131,422,508

AIRP7.3007.3007.3007.3007.4007.3007.400-1.35140,000292,000المنتجات الزراعٌة

AISP4.9504.9504.8604.8704.9604.8604.970-2.21131,460,0007,110,000العراقٌة النتاج البذور

AMAP0.3500.3500.3500.3500.3700.3500.370-5.412600,000210,000الحدٌثة لالنتاج الحٌوانً 

162,100,0007,612,000

6311,923,336,4981,259,321,179

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

5.41600,000-30.6005.520.350فندق بابل

4.624,204,666-0.4602.220.620الخليج للتامين

4.5518,000,000-2.5502.000.210بؽداد للمشروبات الؽازٌة

3.5715,100,000-12.5001.210.270فنادق عشتار

3.4518,650,000-5.2101.170.280اسيا سيل لالتصاالت

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

3.45679,325,200-3.450.560-0.560مصرؾ بؽداد

2.9430.6005.52121,330,700-0.330مصرؾ الخلٌج التجاري

2.9497,251,000-0.6300.000.330المصرؾ العراقً االسالمً 

0.2900.002.5502.0067,447,126مصرؾ الموصل

0.9000.000.6300.0053,550,000مصرف سومر التجاري

عطلة عٌد االضحى المبارك 

اٌقاؾ تداول الشركات التً 

لم تقدم االفصاح السنوي 

 بقرار من هٌئة 2016

االوراق المالٌة

اٌقاؾ تداول الشركات التً 

لم تقدم البٌانات المالٌة 

الفصلٌة للفصل االول 

بقرار الهٌئة من هٌئة 2017

االوراق المالٌة

كل عام والعراق والعراقيين بالف  ,  2017/9/6واول جلسة تداول بعد العيد يوم االربعاء  , 2017/8/31ستكون اخر جلسة تداول قبل العيد يوم الخميس 

.بخير 

.  2016/8/9مصرؾ دار السالم متوقؾ عن التداول اعتبارا من جلسة  -  2

بؽداد للمشروبات الؽازٌة

المصرؾ العراقً االسالمً 

50,515,223

مجموع السوق النظامً

قطاع الزراعة

مجموع قطاع الزراعة

(160)نشرة التداول فً السوق النظامً رقم 

تابع قطاع الفنادق والسٌاحة 

2017/1/5مصرؾ دجلة والفرات متوقؾ عن التداول اعتبارا من جلسة   -  1
المصارؾ تحت الوصاٌة

85,000,000

فندق بابل

مصرؾ الخلٌج التجاري

مجموع قطاع الفنادق

(%0.57)نقطة منخفضا بنسبة  (568.67)بلػ الرقم القٌاسً العام 

 اٌقاؾ التداول على اسهم الشركات التً لم تلتزم بتعلٌمات االفصاح المالً وتقدٌم 2017/7/4فً  (1168/10) قررت هٌئة االوراق المالٌة بكتابها المرقم 

بٌن , الخٌر لالستثمار المالً  , البادٌة للنقل العام   ):والشركات هً 2017/7/6 اعتبارا من جلسة الخمٌس 2017البٌانات المالٌة للفصل االول لعام 

والشركات التً ضمن المناطق ( صناعات االصباغ الحدٌثة , الصناعات الخفٌفة ) واستمرار االٌقاؾ على الشركات التالٌة  (النهرٌن لالستثمار المالً

المواد االنشائٌة الحدٌثة , صناعة االثاث )الساخنة علٌها تقدٌم افصاح من قبل رئٌس مجلس االدارة عن الوضع االجمالً للشركة لٌتم اعادتها للتداول وهً 

  .(المنزلً 

اسم الشركة

مصرؾ بؽداد

294,700,000

1,213,420,000

االسهم المتداولة  

 اٌقاؾ التداول على اسهم الشركات التً لم تلتزم بتعلٌمات االفصاح المالً وتقدم 2017/8/2فً  (1332/10) قررت هٌئة االوراق المالٌة بكتابها المرقم 

, مصرؾ الشمال , مصرؾ الشرق االوسط , فندق فلسطٌن  ):والشركات هً 2017/8/6 اعتبارا من جلسة االحد 2016البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 

الكندي النتاج اللقاحات , الصناعات االلكترونٌة , العراقٌة لصناعة وتجارة الكارتون , مصرؾ اشور الدولً , المصرؾ الدولً االسالمً, مصرؾ االتحاد 

واستمرار االٌقاؾ على الشركات التالٌة  (العراقٌة لنقل المنتجات النفطٌة والبضائع , العراقٌة للنقل البري, مدٌنة العاب الكرخ السٌاحٌة, واالدوٌة البٌطرٌة

صناعات االصباغ الحدٌثة ,البادٌة للنقل العام , الصناعات الخفٌفة , مصرؾ االقتصاد, الخٌر لالستثمار المالً , مصرؾ دار السالم, مصرؾ دجلة والفرات )

المواد )والشركات التً ضمن المناطق الساخنة علٌها تقدٌم افصاح من قبل رئٌس مجلس االدارة عن الوضع االجمالً للشركة لٌتم اعادتها للتداول وهً  (

الخازر النتاج المواد , الموصل لمدن االلعاب واالستثمارات السٌاحٌة , الفلوجة النتاج المواد االنشائٌة , االنشائٌة الحدٌثة , صناعة االثاث المنزلً 

  .(االنشائٌة

43,402,166

مصرؾ بابل

االكثر نشاطاً حسب االسهم المتداولة

8,070,000

415,000

2,559,275

الهالل الصناعٌه

االكثر نشاطاً حسب القيمة المتداولة

االسهم المتداولة  

4,068,000

االكثر خسارة

المصرؾ المتحد26,722,767

االكثر ربحية

مصرؾ االئتمان

اسم الشركة

الحدٌثة لالنتاج الحٌوانً 



2017/8/27جلسة االحد 

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BBOB410,117,0005,664,020مصرؾ بؽداد 

BNOI65,717,0052,286,802المصرؾ االهلً العراقً 

BGUC320,000,0006,600,000مصرؾ الخلٌج التجاري 

BMNS2323,000,00017,710,000مصرؾ المنصور

3658,834,00532,260,822

SMRI1215,000,00029,472,000المعمورة لالستثمارات العقارٌة

1215,000,00029,472,000

IBSD3923,000,00058,026,342بؽداد للمشروبات الؽازٌة 

3923,000,00058,026,342

HBAY201,940,00058,309,700فندق بابل 

201,940,00058,309,700

TASC87,000,00036,050,000اسٌا سٌل لالتصاالت

87,000,00036,050,000

115105,774,005214,118,864

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BBOB177975,000,000546,000,000مصرؾ بؽداد 

177975,000,000546,000,000

SMRI19,500,00018,715,000المعمورة لالستثمارات العقارٌة

19,500,00018,715,000

178984,500,000564,715,000

مجموع قطاع الخدمات

المجموع الكلً

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلً

نشرة  تداول االسهم المباعة من ؼٌر العراقٌٌن فً السوق النظامً

قطاع المصارؾ

مجموع قطاع المصارؾ

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع الفنادق والسٌاحة 

مجموع قطاع الفنادق والسٌاحة 

قطاع االتصاالت 

سوق العراق لألوراق المالٌة

نشرة  تداول االسهم المشتراة لؽٌر العراقٌٌن فً السوق النظامً

قطاع المصارؾ

مجموع قطاع المصارؾ

قطاع الخدمات



المالحظاتسعر االؼالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة

لم ٌتم التداول BCIH2.7502.750مصرؾ جٌهان

لم ٌتم التداول BLAD0.6900.690مصرؾ البالد االسالمً 

لم ٌتم التداول BELF0.2600.260مصرؾ اٌالؾ االسالمً

لم ٌتم التداول BKUI1.4001.400مصرؾ كوردستان

لم ٌتم التداول TZNI3.2503.250الخاتم لالتصاالت

لم ٌتم التداول NDSA0.9800.980دار السالم للتؤمٌن

لم ٌتم التداول VZAF0.4000.400الزوراء لالستثمار المالً

لم ٌتم التداول VWIF0.8900.890الوئام لالستثمار المالً

لم ٌتم التداول SNUC0.3500.350النخبة للمقاوالت العامة 

لم ٌتم التداول IBPM1.2501.250بؽداد لمواد التؽلٌؾ

لم ٌتم التداول IITC7.0206.990السجاد والمفروشات

لم ٌتم التداول IIEW0.7000.700العراقٌة االعمال الهندسٌة

لم ٌتم التداول IMIB0.7000.700المعدنٌة والدراجات

لم ٌتم التداول IRMC9.5009.500انتاج االلبسة الجاهزة

لم ٌتم التداول IMOS4.0104.000الخٌاطة الحدٌثة

لم ٌتم التداول INCP0.5100.510الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة

لم ٌتم التداول HBAG9.1909.200فندق بؽداد

لم ٌتم التداول HMAN13.45013.450فنادق المنصور

لم ٌتم التداول HSAD15.50015.500فندق السدٌر

لم ٌتم التداول HTVM6.2206.350سد الموصل السٌاحٌة

لم ٌتم التداول AMEF8.0508.050اسماك الشرق االوسط 

لم ٌتم التداول AAHP1.2301.230االهلٌة لالنتاج الزراعً

لم ٌتم التداول AIPM2.9502.950انتاج وتسوٌق اللحوم

المالحظاتسعر االؼالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة

لم ٌتم التداول BINI1.0001.000مصرؾ نور العراق االسالمً 

لم ٌتم التداول ــــــــــــــــــــBWORمصرؾ العالم االسالمً 

لم ٌتم التداول ــــــــــــــــــــBIDBمصرؾ التنمٌة الدولً  لالستثمار

لم ٌتم التداول BAAI1.0001.000مصرؾ العربٌة االسالمً 

لم ٌتم التداول BZII1.0001.000مصرؾ زٌن العراق 

لم ٌتم التداول BTRI0.7000.700مصرؾ عبر العراق

لم ٌتم التداول NHAM0.4200.420الحمراء للتؤمٌن 

لم ٌتم التداول VAMF1.4301.430االمٌن لالستثمار المالً 

لم ٌتم التداول VBAT0.7200.720الباتك لالستثمارات المالٌة

لم ٌتم التداول VMES1.0001.000بٌن النهرٌن لالستثمارات المالٌة

لم ٌتم التداول ــــــــــــــــــــMTMAالمنافع للتحوٌل المالً

لم ٌتم التداول ــــــــــــــــــــMTMOمإتة للتحوٌل المالً

لم ٌتم التداول MTAI3.0003.000الطٌؾ للتحوٌل المالً

لم ٌتم التداول ــــــــــــــــــــMTAHالحرٌر للتحوٌل المالً 

لم ٌتم التداول MTNI1.0001.000النبال العربٌة للتحوٌل المالً  

لم ٌتم التداول MTRA0.5000.500الرابطة المالٌة للتحوٌل المالً

لم ٌتم التداول SAEI0.5000.500االمٌن لالستثمارات العقارٌة 

لم ٌتم التداول IMCI60.00060.000الصنائع الكٌمٌاوٌة العصرٌة

لم ٌتم التداول HASH7.3607.350فندق اشور

قطاع الفنادق والسٌاحة 

قطاع االتصاالت

قطاع الصناعة

قطاع التحوٌل المالً

قطاع الخدمات

2017/8/27 الشركات ؼٌر المتداولة فً السوق النظامً لجلسة االحد الموافق 

قطاع المصارؾ

قطاع االستثمار

قطاع االستثمار

قطاع الصناعة

2017/8/27 الشركات ؼٌر المتداولة فً السوق الثانً لجلسة االحد الموافق 

قطاع المصارؾ

قطاع الزراعة

قطاع التؤمٌن

قطاع الفنادق والسٌاحة 

قطاع التؤمٌن

قطاع الخدمات



الموصل لمدن االلعاب واالستثمارات 

(SMOF)السٌاحٌة 

الفلوجة النتاج المواد االنشائٌة 

(IFCM)

صناعة المواد االنشائٌة الحدٌثة 

(IMCM)

الوطنٌة لصناعات االثاث المنزلً 

(IHFI)

(IMPI)صناعات االصباغ الحدٌثة 

مصرؾ القابض  االسالمً للتموٌل 

(BQAB)واالستثمار  

(ITLI)الصناعات الخفٌفة 

(BDSI)مصرؾ دار السالم 

(BDFD)مصرؾ دجلة والفرات 

(BTRU)مصرؾ الثقة الدولً 

(BEFI)مصرؾ االقتصاد 

(SBAG)البادٌة للنقل العام

(VKHF)الخٌر لالستثمار المالً

(BIME)مصرؾ الشرق االوسط

(BNOR)مصرؾ الشمال

(BUOI)مصرؾ االتحاد العراقً

(BASH)مصرؾ اشور 

(BINT)المصرؾ الدولً االسالمً  

(HPAL)فندق فلسطٌن

(IICM)صناعة وتجارة الكارتون

(IELI)الصناعات االلكترونٌة 

(IKLV)الكندي لللقاحات البٌطرٌة

(SKTA)مدٌنة العاب الكرخ 

(SILT)العراقٌة للنقل البري 

(SIGT)نقل المنتجات النفطٌة 

(IKHC)الخازر للمواد االنشائٌة 

.دٌنار (0.550)سعر االؼالق  .2016 لعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017/8/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االحد 

 وعلى الشركة تقدٌم تقرٌر من رئٌس 2016 لعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017/8/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االحد 

.دٌنار (1.270)سعر االؼالق .مجلس االدارة حول الوضع االجمالً للشركة كونها من المناطق الساخنة 

.دٌنار (0.450)سعر االؼالق  .2016 لعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017/8/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االحد 

.دٌنار (0.760)سعر االؼالق  .2016 لعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017/8/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االحد 

.دٌنار (4.420)سعر االؼالق  .2016 لعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017/8/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االحد 

.دٌنار (0.710)سعر االؼالق  .2016 لعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017/8/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االحد 

.دٌنار (13.020)سعر االؼالق  .2016 لعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017/8/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االحد 

.دٌنار (0.370)سعر االؼالق  .2016 لعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017/8/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االحد 

.دٌنار (0.200)سعر االؼالق  .2016 لعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017/8/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االحد 

.دٌنار (0.290)سعر االؼالق  .2016 لعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017/8/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االحد 

.دٌنار (0.280)سعر االؼالق  .2016 لعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017/8/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االحد 

.دٌنار (0.270)سعر االؼالق  .2016 لعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017/8/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االحد 

2017/8/27 الشركات المتوقفة عن التداول بقرار من هٌئة االوراق المالٌة لجلسة االحد الموافق 

وضع المصرؾ تحت الوصاٌة والشركة  .  2015 لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لعام 2016/8/9اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة الثالثاء 

.دٌنار (0.130)سعر االؼالق  .2016لم  تقدٌم االفصاح السنوي لعام 

 تم وضع المصرؾ تحت وصاٌة البنك المركزي العراقً والشركة لم  تقدٌم االفصاح السنوي 2017/1/5اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتباراً من جلسة  

(0.250)سعر االؼالق  . 2016لعام 

ملٌار دٌنار , وسٌتم اطالق التداول على  (100)اكملت الشركة اجراءات تسجٌل واٌداع اسهم االشركة فً مركز االٌداع كشركة مصرفٌة برأسمال مقدره 

.اسهم المصرؾ بعد تقدٌم بٌانات مالٌة خاصة بالمصرؾ اما سنوٌة او فصلٌة حسب تعلٌمات هٌئة االوراق المالٌة 

من قانون الشركات ,  (رابعا/56) النعقاد االجتماع الهٌئة العامة للشركة لزٌادة راس مال الشركة وفق المادة 2017/3/5اٌقاؾ التداول من جلسة االحد 

اتمام زٌادة رأسمال  ) وهً 2017/5/9 فً 27/13واستمرار االٌقاؾ بقرار من هٌئة االوراق المالٌة لحٌن اتمام متطلبات الهٌئة الورادة فً كتابها المرقم 

 مع تقرٌر مجلس االدارة واالٌضاحات المرفقة على ان تكون 2016المصرؾ والمصادقة علٌها من دائرة تسجٌل الشركات , تقدٌم حسابات المصرؾ لعام 

وافٌة وتؽطً مالحظات مراقب الحسابات ولجنة الوصاٌة , االفصاح كامال عن الدٌون التً تترتب على المصرؾ عن قرارات الحجز المفروض علٌه من قبل 

 على ان تكون 2017الجهات الحكومٌة وبٌان قدرته على استرداد هذه المبالػ من المضمونٌن واثرها على حساباته , تقدٌم حسابات المصرؾ للفصل االول 

 .2016معدة بدقة والشركة لم  تقدٌم االفصاح السنوي لعام 

 واالفصاح الفصلً للفصل االول 2015 و2014 لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لعام2015/8/6ًاٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة الخمٌس 

.دٌنار (1.250), سعر االؼالق 2016 ولعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017 واالفصاح الفصلً للفصل االول 2016والثانً والثالث لعام 

 ولعدم تقدٌم البٌانات المالٌة 2017 لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل االول لعام 2017/7/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة الخمٌس 

.دٌنار (0.220)سعر االؼالق . 2016السنوٌة لعام 

  لعدم التزام الشركة بتقدٌم االفصاح عن االحداث الجوهرٌة واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم 2014/12/29اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

 ولعدم تقدٌم 2016 واالفصاح الفصلً للفصل االول والثانً والثالث لعام 2015 و2014 ولعدم تقدٌم االفصاح السنوي لعامً 2015االفصاح الفصلً لعام 

 وعلى الشركة تقدٌم تقرٌر من رئٌس مجلس االدارة حول الوضع االجمالً للشركة كونها من المناطق الساخنة , سعر 2016البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 

.دٌنار  (14.520)االؼالق 

 2014 ولعدم تقدٌم االفصاح السنوي لعامً 2015 لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام 2015/7/6 اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االثنٌن 

 وعلى الشركة تقدٌم تقرٌر من رئٌس 2016 ولعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2016 واالفصاح الفصلً للفصل االول والثانً والثالث لعام 2015و

.دٌنار (1.510)مجلس االدارة حول الوضع االجمالً للشركة كونها من المناطق الساخنة , سعر االؼالق 

 ولعدم تقدٌم البٌانات المالٌة 2017 لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل االول لعام 2017/7/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة الخمٌس 

.دٌنار (0.590)سعر االؼالق . 2016السنوٌة لعام 

 2015 و2014 واالفصاح السنوي لعامً 2015 لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام 2015/7/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االثنٌن 

 وعلى 2016 ولعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017 واالفصاح الفصلً للفصل االول 2016واالفصاح الفصلً للفصل االول والثانً والثالث لعام 

.دٌنار (0.470)الشركة تقدٌم تقرٌر من رئٌس مجلس االدارة حول الوضع االجمالً للشركة كونها من المناطق الساخنة, سعر االؼالق 

ملٌار دٌنار , وقد صادقت دائرة تسجٌل  (100)اكملت الشركة اجراءات تسجٌل واٌداع اسهم الشركة فً مركز االٌداع كشركة مصرفٌة برأسمال مقدره 

من قانون الشركات  , واكملت الشركة اجراءات  (اوال /55)ملٌار دٌنار وفقا للمادة  (250)ملٌار دٌنار الى  (100)الشركات على زٌادة رأسمال الشركة من 

تسجٌل واٌداع زٌادة راس المال الشركة وسٌتم اطالق التداول على اسهم المصرؾ بعد تقدٌم بٌانات مالٌة خاصة بالمصرؾ اما سنوٌة او فصلٌة حسب 

.تعلٌمات هٌئة االوراق المالٌة 

 2015 و2014 واالفصاح السنوي لعامً 2015 لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام 2015/7/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االثنٌن 

 وعلى 2016 ولعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017 واالفصاح الفصلً للفصل االول 2016واالفصاح الفصلً للفصل االول والثانً والثالث لعام 

.دٌنار (0.900)الشركة تقدٌم تقرٌر من رئٌس مجلس االدارة حول الوضع االجمالً للشركة كونها من المناطق الساخنة, سعر االؼالق بلػ 

 ,  2016 لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل االول والثانً والثالث لعام  2016/7/13اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االربعاء 

سعر  . 2016 ولعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017واالفصاح الفصلً للفصل االول 2015واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لعام 

.دٌنار (0.310)االؼالق 

.دٌنار (1.000)سعر االؼالق  .2016 لعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017/8/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االحد 



(AIRP)المنتجات الزراعٌة 

(AIPM)انتاج وتسوٌق اللحوم

(VZAF)الزوراء لالستثمار المالً

(HNTI)االستثمارات السٌاحٌة 

(BUND)المصرؾ المتحد 

(HBAG)فندق بؽداد

(TASC)اسٌا سٌل لالتصاالت

المصرؾ الوطنً االسالمً 

(BNAI)

(MTNN)النور للتحوٌل المالً

(MTNO)النبالء للتحوٌل المالً

(NAHF)االهلٌة للتؤمٌن

(VAMF)االمٌن لالستثمار المالً 

(SMRI)المعمورة العقارٌة

ساحة الواثق الستالم ارباحهم / شعبة المساهمٌن الكائن فً بؽداد /دعت شركة مساهمٌها الى مراجعة مقر االدارة العامة للمصرؾ 

 على ان ٌكون تسلٌم االرباح 2017/10/1اعتبارا من تارٌخ  (%2) بنسبة 2014/12/31النقدٌة لسنة المالٌة المنتهٌة فً 

.للمساهم نفسه حصرا  

الستالم ارباحهم لسنة (8)مبنى  (10)زقاق  (103)دعت شركة مساهمٌها الى مراجعة  مقر الشركة الحالً شارع ابو نإاس محلة 

.  مستصحبٌن معهم المستمسكات الثبوتٌة 2016

2017/7/24  اعتبارا من ٌوم االثنٌن 2015دعت شركة مساهمٌها الى مراجعة مقر  الشركة الستالم ارباحهم النقدٌة لسنة 

2017/8/27اخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية االحد الموافق 
.اخبار الشركات : اوال 

 الساعة العاشرة صباحا فً مقر الشركة , لمناقشة الحسابات الختامٌة 2017/9/17سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االحد 

 .2017/9/12سٌتم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة الثالثاء  . 2016  واطفاء العجز المتراكم لعام 2016لعام

 الساعة العاشرة صباحا فً قاعة نقابة المحاسبٌن والمدققٌن , لمناقشة 2017/9/12سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم الثالثاء 

.2017/9/7سٌتم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة الخمٌس  . 2016  ومناقشة مقسوم االرباح لعام 2016الحسابات الختامٌة لعام

 بعد قرار الهٌئة العامة المنعقدة فً 2017/8/27تم اطالق التداول على اسهم الشركة المنتجات الزراعٌة فً جلسة االحد 

ملٌون من الفائض المتحقق لعام  (36) وتوزٌع ارباح نقدٌة قدرها 2016المصادقة على الحسابات الختامٌة لعام 2017/8/21

من فقرات جدول االعمال لمحضر اجتماع الهٌئة العامة  (ب-6)وتؽٌٌر عبارة من الفقرة , دٌنار  (57,774,141) البالػ 2016

. وتكون عبارة شراء عقار بدال من شراء عقار تجاري او ؼٌر تجاري 2015/6/21المنعقدة فً 

سهم  من اصل  (2,563,708,047)تم اكتتاب المساهمٌن لشركة المعمورة لالستثمارات العقارٌة خالل الخمسة عشر ٌوم االولى 

 (316,291,953)ٌوم الثانٌة  (15)وبذلك تكون الفضلة المطروحة لالكتتاب خالل , ملٌار سهم  (2,880)االسهم المطروحة البالؽة 

وذلك تنفٌذا لقرار الهٌئة العامة ,   ,الفرع الرئٌسً / الفرع الرئٌسً  ومصرؾ الشرق االوسط / سهم  فً مصرؾ البالد االسالمً 

اوال /55)ملٌار وفق المادة  (22,780)ملٌار دٌنار الى  (19,200) زٌادة  رأسمال الشركة من 2017/4/30المنعقدة بتارٌخ 

.من قانون الشركات  (وثانٌا

 9)من الساعة  (السلٌمانٌة , البصرة , كربالء , اربٌل ,  دهوك )دعت الشركة مساهمٌها الى مراجعة مقر الشركة فً المحافظات 

%( 25) ظهرا الستالم ارباحهم النقدٌة بنسبة 2وفً محافظة بؽداد لؽاٌة الساعة (  ظهراً 3 ظهر الى 2)ومن  ( ظهراً 1صباحا الى 

 لتقدٌم طلب استالم صكوك االرباح مستصحبٌن معهم المستمسكات 2017/8/1من راس المال الشركة  اعتبارا من ٌوم الثالثاء 

.الرسمٌة , وبامكان استالم االرباح عن طرٌق شركات الوساطة بعد تخوٌل من المساهم لشركة الوساطة 

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

 و 2016 الساعة العاشرة صباحا فً مقر ادارة المصرؾ  , لمناقشة الحسابات الختامٌة لعام2017/8/3عقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم الخمٌس

.دٌنار  (1.050)سعر االؼالق  . 2017/7/31تم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة االثنٌن, 2016مناقشة مقسوم االرباح لعام 

  وانتخاب 2016 الساعة التاسعة صباحا فً مقر الشركة , لمناقشة الحسابات الختامٌة لعام2017/8/17عقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم الخمٌس 

.دٌنار (1.000)سعر االؼالق  . 2017/8/16تم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة االربعاء  . خمسة اعضاء اصلٌٌن ومثلهم احتٌاط

. الشركات المساهمة المتوقفة عن التداول النعقاد هٌئاتها العامة : ثانٌا 

 الساعة العاشرة صباحا فً مقر الشركة , لمناقشة الحسابات الختامٌة 2017/8/24عقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم الخمٌس 

 .2017/8/21تم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة االثنٌن    . 2016لعام

 الساعة العاشرة صباحا فً فرع الشركة فً البصرة  , لمناقشة الحسابات 2017/8/28سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االثنٌن

 .2017/8/23تم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة االربعاء    . 2016الختامٌة لعام

ملون سهم على اسهم  شركة  االمٌن لالستثمار المالً فً  (500)تم ؼلق االكتتاب على كامل االسهم المطروحة البالؽة 

 (1.500)ملٌار دٌنار الى  (1) زٌادة  رأسمال الشركة من 2017/1/17تنفٌذا لقرار الهٌئة العامة المنعقدة بتارٌخ , 2017/8/10

.من قانون الشركات  (اوال/55)ملٌار وفق المادة 


