
سوق العراق لألوراق المالٌة

2017/10/29جلسة االحد الموافق 

31القٌمة المتداولة

5الشركات المرتفعةاالسهم المتداولة 

11الشركات المنخفضةالصفقات

5شركات الهٌئة العامة60المإشر 

24المتوقفة بقرار من الهٌئة%نسبة التؽٌر 

41الشركات ؼٌر المتداولة101الشركات المدرجة

اسم الشركة
رمز 

الشركة
المعدل الحالًادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

السابق
سعر االؼالق

اؼالق 

سابق

التؽٌر 

(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

BASH0.2800.2800.2800.2800.2900.2800.290-3.451500,000140,000مصرؾ اشور

BBAY0.2900.2900.2900.2900.2900.2900.2900.00310,000,0002,900,000مصرؾ بابل

BBOB0.5600.5600.5500.5600.5600.5600.5600.0076,650,0003,718,000مصرؾ بؽداد

BCIH2.7502.7502.7502.7502.7502.7502.7500.001307,327845,149مصرؾ جٌهان

BCOI0.4000.4000.4000.4000.4000.4000.4000.0047,000,0002,800,000المصرؾ التجاري

BELF0.2800.2800.2800.2800.2800.2800.2800.001147,28241,239مصرؾ اٌالؾ االسالمً

BGUC0.3100.3200.3100.3200.3100.3200.3103.231136,050,00011,416,000مصرف الخليج التجاري

BIBI0.4200.4200.4200.4200.4200.4200.4200.0056,620,0002,780,400مصرؾ االستثمار

BIIB0.4600.4600.4600.4600.4600.4600.4600.001100,00046,000المصرؾ العراقً االسالمً 

BIME0.3400.3400.3400.3400.3400.3400.3400.002258,000,00119,720,000مصرؾ الشرق االوسط

BMFI0.3400.3400.3400.3400.3400.3400.3400.00988,815,00030,197,100مصرؾ الموصل

BSUC0.9000.9000.9000.9000.9000.9000.9000.005189,212,540170,291,286مصرف سومر التجاري

70403,402,150244,895,175

NAME0.4300.4300.4300.4300.4500.4300.450-4.4452,500,0001,075,000االمٌن للتؤمٌن

52,500,0001,075,000

SBPT13.10013.10013.10013.10013.20013.10013.200-0.764150,0001,965,000بؽداد العراق للنقل العام

SKTA4.1704.1704.1704.1704.1704.1704.1700.001100,000417,000مدٌنة العاب الكرخ

SMRI1.8101.8101.8001.8001.8201.8001.830-1.6421,004,3501,807,874المعمورة العقارٌة

SNUC0.3400.3400.3400.3400.3400.3400.3400.0041,268,396431,255النخبة للمقاوالت العامة 

112,522,7464,621,128

IBSD2.5302.5302.5202.5302.5302.5202.530-0.40207,628,85619,265,817بؽداد للمشروبات الؽازٌة

IIDP1.0301.0401.0301.0401.0401.0401.0400.0042,000,0002,075,000تصنٌع وتسوٌق التمور

IITC8.0008.2508.0008.1307.9208.1707.9402.9011519,9744,226,512السجاد والمفروشات

IMOS5.5005.9005.1605.3605.4305.1605.500-6.18728,610,17346,164,352الخٌاطة الحدٌثة

INCP0.5000.5000.5000.5000.5000.5000.5000.0067,225,0003,612,500الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة

IRMC10.85011.10010.85011.01010.59011.00010.6003.7720901,7829,927,735انتاج االلبسة الجاهزة

13326,885,78585,271,915

HBAG8.3008.3008.1508.2208.4508.1508.450-3.555500,0004,111,000فندق بؽداد

HBAY34.50034.50034.00034.02034.79034.00034.500-1.457225,0007,655,500فندق بابل

HISH12.50012.50012.50012.50012.48012.50012.510-0.082100,0001,250,000فنادق عشتار

HMAN13.00013.00013.00013.00012.25013.00012.2506.1213,00039,000فنادق المنصور

HNTI6.4006.4006.4006.4006.4106.4006.410-0.162150,000960,000االستثمارات السٌاحٌة

17978,00014,015,500

 قطاع الفنادق والسٌاحة 

مجموع قطاع الفنادق

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

(200)نشرة التداول فً السوق النظامً رقم 

قطاع المصارؾ

مجموع قطاع المصارؾ

الشركات المتداولة

561.88

-0.03

376,180,918

442,603,681

272

قطاع الخدمات

قطاع الصناعة

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

AISP4.2204.2504.2104.2404.2404.2504.2400.24315,890,00024,982,200العراقٌة النتاج البذور

AMAP0.3600.3600.3600.3600.3600.3600.3600.002250,00090,000الحدٌثة لالنتاج الحٌوانً 

336,140,00025,072,200

269442,428,681374,950,918

اسم الشركة
رمز 

الشركة
المعدل الحالًادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

السابق
سعر االؼالق

اؼالق 

سابق

التؽٌر 

(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

HASH7.1007.1007.0007.0307.2507.0007.250-3.453175,0001,230,000فندق اشور

3175,0001,230,000

3175,0001,230,000

272442,603,681376,180,918

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

6.188,610,173-13.0006.125.160فنادق المنصور

4.442,500,000-11.0003.770.430انتاج االلبسة الجاهزة

3.45500,000-0.3203.230.280مصرف الخليج التجاري

3.55500,000-8.1702.908.150السجاد والمفروشات

3.45175,000-4.2500.247.000العراقٌة النتاج البذور

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

0.9000.000.9000.00170,291,286مصرف سومر التجاري

6.1846,164,352-0.3400.005.160مصرؾ الموصل

0.3400.000.3400.0030,197,100مصرؾ الشرق االوسط

0.3203.234.2500.2424,982,200مصرف الخليج التجاري

0.2900.000.3400.0019,720,000مصرؾ بابل

مصرف البالد االسالمي 

(BLAD)

اٌقاؾ تداول الشركات التً 

لم تقدم البٌانات المالٌة 

 2017للفصل الثانً لعام 

بقرار من هٌئة االوراق 

المالٌة

(200)نشرة التداول فً السوق النظامً رقم 

مصرؾ الشرق االوسط

مجموع السوق الثانً

58,000,001

(144)نشرة التداول فً السوق الثانً رقم 

قطاع الزراعة

االكثر ربحية

36,050,000

36,050,000

مجموع السوقٌن

الخٌاطة الحدٌثة

االسهم المتداولة  

10,000,000

العراقٌة النتاج البذور

901,782

االكثر نشاطاً حسب االسهم المتداولة

519,974

االسهم المتداولة  

الخٌاطة الحدٌثة 3,000

اسم الشركة

االمٌن للتؤمٌن

فندق اشور

مصرؾ الموصل

فندق بؽداد

88,815,000

 اٌقاؾ التداول على اسهم الشركات التً لم تلتزم بتعلٌمات االفصاح المالً وتقدم 2017/10/3فً  (1761/10) قررت هٌئة االوراق المالٌة بكتابها المرقم 

 (مصرؾ التنمٌة الدولً , دار السالم للتامٌن  ):والشركات هً 2017/10/5 اعتبارا من جلسة الخمٌس 2017البٌانات المالٌة للفصل الثانً لعام 

العراقٌة لصناعة , المصرؾ الدولً االسالمً ,العراقٌة لنقل المنتجات النفطٌة والبضائع, الخٌر لالستثمار المالً  )واستمرار االٌقاؾ على الشركات التالٌة 

والشركات التً ضمن المناطق الساخنة علٌها تقدٌم افصاح من قبل  (صناعات االصباغ الحدٌثة ,البادٌة للنقل العام  ,الصناعات الخفٌفة , وتجارة الكارتون 

الموصل لمدن , الفلوجة النتاج المواد االنشائٌة , المواد االنشائٌة الحدٌثة )رئٌس مجلس االدارة عن الوضع االجمالً للشركة لٌتم اعادتها للتداول وهً 

  .(الخازر النتاج المواد االنشائٌة, االلعاب واالستثمارات السٌاحٌة 

المصارؾ تحت الوصاٌة
.  2016/8/9مصرؾ دار السالم متوقؾ عن التداول اعتبارا من جلسة  -  2
2017/1/5مصرؾ دجلة والفرات متوقؾ عن التداول اعتبارا من جلسة   -  1

 لعدم ورود اجابة الشركة على كتاب االستفسار المرسل من السوق لالفصاح عن االحداث الجوهرٌة التً 2017/10/24تم اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة الثالثاء 

 .2017/10/23 و10/22ادت الى ارتفاع سعر السهم الشركة  لجلستً 

االكثر نشاطاً حسب القيمة المتداولة

االكثر خسارة

(%0.03)نقطة مرتفعا بنسبة  (561.88)بلػ الرقم القٌاسً العام 

189,212,540

اسم الشركة

5,890,000

مصرؾ سومر التجاري

مصرؾ اشور

قطاع الفنادق والسٌاحة 

مجموع قطاع الفنادق والسٌاحة 

مجموع قطاع الزراعة

مجموع السوق النظامً



2017/10/29جلسة االحد 

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BBOB1500,000280,000مصرؾ بؽداد 

BIME1340,000,00013,600,000مصرؾ الشرق االوسط لالستثمار

1440,500,00013,880,000

1440,500,00013,880,000

سوق العراق لألوراق المالٌة

نشرة  تداول االسهم المباعة من ؼٌر العراقٌٌن فً السوق النظامً

قطاع المصارؾ

مجموع قطاع المصارؾ

المجموع الكلً



المالحظاتسعر االؼالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة

لم ٌتم التداول BNOI0.4800.480المصرؾ االهلً 

لم ٌتم التداول BNAI1.0001.000المصرؾ الوطنً االسالمً 

لم ٌتم التداول BROI0.6500.650مصرؾ االئتمان

لم ٌتم التداول BMNS0.7300.730مصرؾ المنصور

لم ٌتم التداول BUND0.2200.220المصرؾ المتحد

لم ٌتم التداول TASC4.8804.850اسيا سيل لالتصاالت

لم ٌتم التداول TZNI3.2003.200الخاتم لالتصاالت

لم ٌتم التداول NAHF0.3800.380االهلٌة للتؤمٌن

لم ٌتم التداول NGIR0.5000.510الخلٌج للتامٌن

لم ٌتم التداول VWIF0.8900.890الوئام لالستثمار المالً

لم ٌتم التداول VZAF0.4000.400الزوراء لالستثمار المالً

لم ٌتم التداول IBPM1.4601.460بؽداد لمواد التؽلٌؾ

لم ٌتم التداول IIEW0.6900.690العراقٌة االعمال الهندسٌة

لم ٌتم التداول IHLI0.2800.280الهالل الصناعٌه

لم ٌتم التداول HPAL14.25014.250فندق فلسطٌن

لم ٌتم التداول HSAD15.00015.000فندق السدٌر

لم ٌتم التداول HTVM5.9505.950سد الموصل السٌاحٌة

لم ٌتم التداول HKAR1.3001.300فنادق كربالء

لم ٌتم التداول AIRP7.4207.450المنتجات الزراعٌة

لم ٌتم التداول AAHP1.2301.230االهلٌة لالنتاج الزراعً

لم ٌتم التداول AMEF8.1008.100اسماك الشرق االوسط 

لم ٌتم التداول AIPM3.2203.300انتاج 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 BZII1.0001.000مصرؾ زٌن العراق 

لم ٌتم التداول BAAI1.0001.000مصرؾ العربٌة االسالمً 

لم ٌتم التداول BRTB1.0001.000مصرؾ االقلٌم التجاري 

لم ٌتم التداول BQAB1.0001.000مصرؾ القابض  االسالمً 

لم ٌتم التداول BTRI0.7000.700مصرؾ عبر العراق

لم ٌتم التداول VBAT0.7200.720الباتك لالستثمارات المالٌة

لم ٌتم التداول VMES1.0001.000بٌن النهرٌن لالستثمارات المالٌة

لم ٌتم التداول VAMF1.4001.400االمٌن لالستثمار المالً 

لم ٌتم التداول ــــــــــــــــــــMTMAالمنافع للتحوٌل المالً

لم ٌتم التداول ــــــــــــــــــــMTMOمإتة للتحوٌل المالً

لم ٌتم التداول MTNI1.0001.000النبال العربٌة للتحوٌل المالً  

لم ٌتم التداول MTNO1.0001.000النبالء للتحوٌل المالً

لم ٌتم التداول MTNN1.0001.000النور للتحوٌل المالً

لم ٌتم التداول MTAI3.0003.000الطٌؾ للتحوٌل المالً

لم ٌتم التداول MTRA0.5000.500الرابطة المالٌة للتحوٌل المالً

لم ٌتم التداول MTAH0.5500.550الحرٌر للتحوٌل المالً 

لم ٌتم التداول SAEI0.5000.500االمٌن لالستثمارات العقارٌة 

قطاع التحوٌل المالً

قطاع الخدمات

2017/10/29 الشركات ؼٌر المتداولة فً السوق النظامً لجلسة االحد الموافق 

قطاع المصارؾ

قطاع االستثمار

قطاع االستثمار

قطاع الصناعة

2017/10/29 الشركات ؼٌر المتداولة فً السوق الثانً لجلسة االحد الموافق 

قطاع المصارؾ

قطاع الزراعة

قطاع الفنادق والسٌاحة 

قطاع التؤمٌن

قطاع االتصاالت



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 

(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

(BNOR)مصرؾ الشمال

(BUOI)مصرؾ االتحاد العراقً

(BINT)المصرؾ الدولً االسالمً  

(IICM)صناعة وتجارة الكارتون

(IELI)الصناعات االلكترونٌة 

(IKLV)الكندي لللقاحات البٌطرٌة

(SILT)العراقٌة للنقل البري 

(SIGT)نقل المنتجات النفطٌة 

(IKHC)الخازر للمواد االنشائٌة 

(NDSA)دار السالم للتؤمٌن

مصرؾ التنمٌة الدولً  

(BIDB)لالستثمار

 (0.970)سعر االؼالق  .2017 لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل الثانً لعام 2017/10/5اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة الخمٌس 

.دٌنار

 (0.800)سعر االؼالق  .2017 لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل الثانً لعام 2017/10/5اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة الخمٌس 

.دٌنار

 و لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل 2016 لعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017/8/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االحد 

 (1.270)سعر االؼالق . وعلى الشركة تقدٌم تقرٌر من رئٌس مجلس االدارة حول الوضع االجمالً للشركة كونها من المناطق الساخنة 2017الثانً لعام 

.دٌنار

.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 (0.710)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 

 و لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل 2016 لعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017/8/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االحد 

.دٌنار (0.550)سعر االؼالق  .2017الثانً لعام 

 و لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل 2016 لعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017/8/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االحد 

.دٌنار (0.270)سعر االؼالق  .2017الثانً لعام 

 و لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل 2016 لعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017/8/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االحد 

.دٌنار (1.000)سعر االؼالق  .2017الثانً لعام 

2017/10/29 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 2017/1/5اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتباراً من جلسة  

(0.250)سعر االؼالق  . 2016السنوي لعام 

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 

 و لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل 2016 ولعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017 واالفصاح الفصلً للفصل االول 2016والثانً والثالث لعام 

.دٌنار (1.250) , سعر االؼالق 2017الثانً 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 . 2017 و لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل الثانً لعام 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 2017 و لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل الثانً لعام 2016البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 

.دٌنار  (14.520)الوضع االجمالً للشركة كونها من المناطق الساخنة , سعر االؼالق 

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

  و لعدم تقدٌم االفصاح 2016 ولعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2016 واالفصاح الفصلً للفصل االول والثانً والثالث لعام 2015 و2014

 وعلى الشركة تقدٌم تقرٌر من رئٌس مجلس االدارة حول الوضع االجمالً للشركة كونها من المناطق الساخنة , سعر 2017الفصلً للفصل الثانً لعام 

.دٌنار (1.510)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  . 2017 و لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل الثانً لعام 2016السنوٌة لعام 

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

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

 وعلى الشركة تقدٌم تقرٌر من رئٌس مجلس االدارة حول الوضع االجمالً للشركة كونها من المناطق 2017تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل الثانً لعام 

.دٌنار (0.470)الساخنة, سعر االؼالق 

 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 

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

.دٌنار (0.310)سعر االؼالق   . 2017تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل الثانً لعام 



الصنائع الكٌمٌاوٌة 

(IMCI)العصرٌة

مصرؾ االقلٌم التجاري 

(BRTB)

(BINT)المصرؾ الدولً االسالمً  

(HKAR)فنادق كربالء

(AMEF)اسماك الشرق االوسط 

(HBAY)فندق بابل 

(BELF)مصرؾ اٌالؾ االسالمً

(AISP)العراقٌة النتاج البذور

(IITC)السجاد والمفروشات

(INCP)الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة

(HNTI)االستثمارات السٌاحٌة 

(BUND)المصرؾ المتحد 

(HBAG)فندق بؽداد

الصنائع الكٌمٌاوٌة 

(IMCI)العصرٌة

(IMAP)المنصور الدوائٌة

(NHAM)الحمراء للتؤمٌن 

(IMIB)المعدنٌة والدراجات

(BKUI)مصرؾ كوردستان

المصرؾ الدولً االسالمً 

(BINT)

(SMRI)المعمورة العقارٌة

 زٌادة  رأسمال الشركة من 2017/4/30 على قرار الهٌئة العامة المنعقد بتارٌخ 2017/10/8صادقت دائرة تسجٌل الشركات فً 

ملٌار وفق  (2.880)بمبلػ , .  من قانون الشركات  (اوال وثانٌا/55)ملٌار وفق المادة  (22,780)ملٌار دٌنار الى  (19,200)

.من قانون الشركات  (ثانٌا/55)ملٌون وفق المادة  (700)و . من قانون الشركات  (اوال/55)المادة 

2017/10/29اخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية االحد الموافق 
.اخبار الشركات : اوال 

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

2017/10/5  اعتبارا من ٌوم الخمٌس 2016دعت شركة مساهمٌها الى مراجعة مقر  الشركة الستالم ارباحهم  لسنة 

 الساعة العاشرة صباحا فً مقر الشركة , لمناقشة الحسابات الختامٌة 2017/10/24عقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم الثالثاء 

دٌنار  (0.420)سعر االؼالق  . 2017/10/19سٌتم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة الخمٌس  .   واقرار مقسوم االرباح 2016لعام

.

 بعد قرار الهٌئة العامة المنعقدة 2017/10/30سٌتم اطالق التداول على اسهم شركة الصنائع الكٌمٌاوٌة العصرٌة  فً جلسة االثنٌن 

من راس مال الشركة البالؽة (%65)  واقرار توزٌع  ارباح نقدٌة بنسبة 2016لمناقشة الحسابات الختامٌة لعام2017/10/20فً 

.دٌنار  (59.350)السعر التاشٌري . ملٌون دٌنار  (180)

 (17)دار  (2)زقاق (816)قرب محطة وقود الٌرموك محلة / دعت شركة مساهمٌها الى مراجعة  مقر الشركة الكائن فً حً حطٌن 

.2017/9/18من راس المال  مستصحبٌن معهم المستمسكات الثبوتٌة اعتبارا من ٌوم االثنٌن  (%40)الستالم ارباح نقدٌة بنسبة 

من راس المال   اعتبارا من   (%50) حصرا  بنسبة 2016دعت شركة مساهمٌها الى مراجعة  مقر الشركة الستالم ارباح  لعام 

شهادة ) خالل الدوام الرسمً ولكل اٌام االسبوع ماعدا اٌام العطل الرسمٌة مستصحبٌن معهم 2017/11/30 ولؽاٌة 2017/10/1

و االمتناع عن  (الجنسٌة وبطاقة االحوال المدنٌة وبطاقة السكن وبطاقة التموٌنٌة وصورة حدٌثة للمساهم تطابق المستمسكات االربعة 

.تسلٌم االرباح االبحضور المساهم شخصا   
 ولؽاٌة عام 1982دعت شركة مساهمٌها الى مراجعة مقر الشركة  الكائن فً الزعفرانٌة الستالم شهاداتهم وارباحهم  من عام 

2003. 

نقابة الصٌادلة, /  الساعة العاشرة صباحا فً قاعة نادي ذوي المهن الطبٌة 2017/10/23عقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االثنٌن 

تم اٌقاؾ التداول .   مناقشة موضوع اقالة مجلس االدارة الحالً وانتخاب مجلس ادارة جدٌد 2016لمناقشة الحسابات الختامٌة لعام

 .2017/10/18اعتبارا من جلسة االربعاء  

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

 الساعة العاشرة صباحا فً مقر الشركة   , لمناقشة الحسابات الختامٌة لسنتً 2017/11/19سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االحد 

سٌتم اٌقاؾ التداول اعتبارا  . . 2016 مناقشة العجز المتراكم واقرار نسبة االرباح الواجب توزٌعها من الفائض لعام 2016و2015

 .2017/11/14من جلسة الثالثاء 

عٌون بؽداد , لمناقشة الحسابات /  الساعة العاشرة صباحا فً قاعة الخاتون 2017/11/14سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم الثالثاء 

. من قانون الشركات  (اوال/55)ملٌار وفق المادة  (5)اي بمقدار %100  النظر قً زٌادة رأسمال الشركة بنسبة 2016الختامٌة لعام

 .2017/11/9سٌتم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة الخمٌس . وانتخاب مجلس ادارة جدٌد 

 بعد قرار الهٌئة العامة المنعقدة 2017/10/30سٌتم اطالق التداول على اسهم شركة الصنائع الكٌمٌاوٌة العصرٌة  فً جلسة االثنٌن 

من راس مال الشركة البالؽة (%65)  واقرار توزٌع  ارباح نقدٌة بنسبة 2016لمناقشة الحسابات الختامٌة لعام2017/10/20فً 

.دٌنار  (59.350)السعر التاشٌري . ملٌون دٌنار  (180)

 بعد قرار الهٌئة العامة المنعقدة فً 2017/10/29تم اطالق التداول على اسهم شركة مصرؾ االقلٌم التجاري  فً جلسة االحد 

. وانتخاب مجلس ادارة جدٌد2017  وتدوٌر االرباح للسنة القادمة 2016لمناقشة الحسابات الختامٌة لعام2017/10/22

  2016 الساعة العاشرة صباحا فً اربٌل , لمناقشة الحسابات الختامٌة لعام2017/10/31سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم الثالثاء 

سٌتم . الى االسم الحالً وتعدٌل المادة االولى من عقد التاسٌس  (باضافة كلمة اسالمً)واقرار مقسوم االرباح وتعدٌل اسم الشركة 

 .2017/10/26اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة الخمٌس  

ملٌار سهم  فً مصرؾ  (150)ٌوم على االسهم المطروحة البالؽة  (30)تم بدا االكتتاب لشركة مصرؾ الدولً االسالمً لمدة 

 (100) زٌادة  رأسمال الشركة من 2017/5/8وذلك تنفٌذا لقرار الهٌئة العامة المنعقدة بتارٌخ , الوطنً االسالمً بفرعٌه الرئٌسً 

.2017/9/20من قانون الشركات وذلك اعتباراً من  (اوال/55)ملٌار وفق المادة  (250)ملٌار دٌنار الى 

. الشركات المساهمة المتوقفة عن التداول النعقاد هٌئاتها العامة : ثانٌا 

 الساعة العاشرة صباحا فً بناٌة االدارة العامة لمصرؾ الشرق االوسط  , 2017/11/15سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االربعاء 

سٌتم . وانتخاب مجلس ادارة جدٌد .  مناقشة توزٌع مقسوم االرباح 2017/3/31لمناقشة الحسابات الختامٌة لسنة المالٌة المنتهٌة 

 .2017/11/12اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة االحد 

 الساعة العاشرة صباحا فً مقر الشركة  , لمناقشة الحسابات الختامٌة للفترة 2017/11/13سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االثنٌن 

مناقشة توزٌع مقسوم   (مصرؾ)2016/12/31لؽاٌة 2016/6/2وللفترة من  (تحوٌل مالً ) 2016/6/1 ولؽاٌة 2016/1/1من 

.الشركة متوقفة لعدم تقدٌم االفصاح المطلوب . من عقد تاسٌس المصرؾ  (1/الخامسة ) وتعدٌل المادة 2016ارباح لعام 

 الساعة العاشرة صباحا فً قاعة اتحاد الصناعت العراقً , لمناقشة الحسابات 2017/10/25عقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االربعاء 

 (0.650)سعر االؼالق  .2017/10/22تم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة االحد  .   ومعالجة العجز المتراكم 2016الختامٌة لعام

.دٌنار 

 الساعة العاشرة صباحا فً مقر  االدارة العامة للمصرؾ   , لمناقشة 2017/11/22سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االربعاء 

سٌتم اٌقاؾ التداول . احتٌاط   (7)اعضاء اصلٌٌن و  (2) واقرار نسبة مقسوم االرباح وانتخاب 2016الحسابات الختامٌة لسنة 

 .2017/11/19اعتبارا من جلسة االحد 


