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اسم الشركة
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالً

المعدل 

السابق
سعر االؼالق

اؼالق 

سابق

التؽٌر 

(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

BASH0.3100.3100.3100.3100.3000.3100.3003.331500,000155,000مصرؾ اشور

BBOB0.6200.6200.6100.6200.6200.6100.620-1.6131151,863,84493,467,645مصرؾ بؽداد

BCOI0.4800.4800.4800.4800.4800.4800.4800.001549,509,04423,764,341المصرؾ التجاري

BELF0.3000.3300.3000.3200.3000.3300.30010.0073,367,5111,080,253مصرف اٌالف االسالمً

BGUC0.3600.3600.3500.3600.3600.3500.360-2.78935,378,20812,582,373مصرف الخلٌج التجاري

BIBI0.4100.4100.4100.4100.4100.4100.4100.002166,500,00027,265,000مصرؾ االستثمار

BIIB0.4800.4800.4800.4800.4800.4800.4800.0049,250,0004,440,000المصرؾ العراقً االسالمً 

BIME0.3600.3600.3500.3600.3600.3500.360-2.7826117,232,21341,642,275مصرؾ الشرق االوسط

BMNS0.7500.7500.7500.7500.7500.7500.7500.0021,500,0001,125,000مصرؾ المنصور

BNOI0.4600.4700.4600.4700.4600.4700.4602.17311,000,0005,160,000المصرؾ االهلً 

BROI0.6800.6800.6800.6800.6900.6800.690-1.4521,500,0001,020,000مصرؾ االئتمان

BUND0.2400.2400.2400.2400.2400.2400.2400.001327,120,0006,508,800المصرؾ المتحد

134474,720,820218,210,687

TASC5.2005.2005.1805.1805.1805.2005.1800.393210,339,62053,578,967اسٌا سٌل لالتصاالت

3210,339,62053,578,967

SKTA4.4104.5004.4004.4504.3504.5004.3503.4581,163,0885,181,218مدٌنة العاب الكرخ

SMRI1.8901.9001.8901.9001.8901.8901.8800.535224,769,59746,989,834المعمورة العقارٌة

6025,932,68552,171,052

IBSD2.5002.5602.4802.5202.5002.5502.5002.004824,670,76962,107,585بؽداد للمشروبات الؽازٌة

IHLI0.2900.2900.2900.2900.2800.2900.2803.57210,000,0002,900,000الهالل الصناعٌه

IIDP0.9400.9600.9400.9500.9500.9400.9301.082717,750,00016,791,500تصنٌع وتسوٌق التمور

IITC8.2308.2308.2308.2308.2308.2308.240-0.12140,000329,200السجاد والمفروشات

IMOS4.6804.9004.6804.8104.5204.9004.6505.38242,991,62714,385,014الخٌاطة الحدٌثة

INCP0.5800.5900.5800.5900.5900.5900.5900.002620,375,34012,013,001الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة

12875,827,736108,526,300

HBAY34.00034.00034.00034.00034.50034.00034.0000.00230,0001,020,000فندق بابل

مجموع قطاع االتصاالت

 قطاع الفنادق والسٌاحة 

(223)نشرة التداول فً السوق النظامً رقم 

قطاع المصارؾ

مجموع قطاع المصارؾ

قطاع الصناعة

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الصناعة

مجموع قطاع الخدمات

قطاع االتصاالت

الشركات المتداولة

379

0.04

10,451,033,763

13,089,323,569

571.55
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اسم الشركة
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالً

المعدل 

السابق
سعر االؼالق

اؼالق 

سابق

التؽٌر 

(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

HISH12.25012.25012.25012.25012.50012.25012.500-2.003550,0006,737,500فنادق عشتار

HNTI6.5506.5506.5506.5506.5006.5506.5000.771100,000655,000االستثمارات السٌاحٌة

HPAL13.25013.25013.15013.16013.50013.15013.500-2.592572,5797,536,672فندق فلسطٌن

81,252,57915,949,172

AIPM3.2003.2503.2003.2403.2303.2503.2001.5615750,1292,432,585انتاج وتسوٌق اللحوم

AMAP0.3300.3300.3300.3300.3300.3300.3300.001500,000165,000الحدٌثة لالنتاج الحٌوانً 

161,250,1292,597,585

378589,323,569451,033,763

اسم الشركة
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالً

المعدل 

السابق
سعر االؼالق

اؼالق 

سابق

التؽٌر 

(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

BIDB0.8000.8000.8000.8000.8000.8000.8000.00112,500,000,00010,000,000,000مصرؾ التنمٌة الدولً  لالستثمار

112,500,000,00010,000,000,000

112,500,000,00010,000,000,000

37913,089,323,56910,451,033,763

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

2.7835,378,208-0.33010.000.350مصرؾ اٌالؾ االسالمً

2.78117,232,213-4.9005.380.350الخٌاطة الحدٌثة

2.59572,579-0.2903.5713.150الهالل الصناعٌه

2.00550,000-4.5003.4512.250مدٌنة العاب الكرخ

1.61151,863,844-0.3103.330.610مصرؾ اشور

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

0.8000.000.8000.0010,000,000,000مصرؾ التنمٌة الدولً  لالستثمار

1.6193,467,645-1.610.610-0.610مصرؾ بؽداد

2.782.5502.0062,107,585-0.350مصرؾ الشرق االوسط

0.4100.005.2000.3953,578,967مصرف االستثمار

0.4800.001.8900.5346,989,834المصرؾ التجاري

االوامر الخاصة

لن تنظم جلسة التداول

 2017اخر جلسة تداول لعام 

2018واول جلسة لعام 

شركة الربٌع للوساطة 

اٌقاؾ تداول الشركة العراقٌة 

النتاج البذور

اٌقاؾ تداول الشركات التً لم 

تقدم البٌانات المالٌة للفصل 

 بقرار من 2017الثانً لعام 

هٌئة االوراق المالٌة

 قطاع الفنادق والسٌاحة 

(223)نشرة التداول فً السوق النظامً رقم 

قطاع الزراعة

مجموع قطاع الزراعة

مجموع السوقٌٌن

قطاع المصارؾ

مجموع قطاع المصارؾ

مجموع السوق الثانً

اسٌا سٌل لالتصاالت

 اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة العراقٌة النتاج البذور اعتبارا من جلسة االثنٌن 2017/11/1فً  (1984/10)قررت هٌئة االوراق المالٌة بكتابها المرقم 

2017/3/31لعدم التزامها بتعلٌمات االفصاح المالً وتقدم البٌانات المالٌة للسنة المالٌة المنتهٌة 2017/11/6

49,509,044

االكثر خسارة

500,000

اسم الشركة

مصرؾ الخلٌج التجاري3,367,511

مصرؾ الشرق االوسط

فندق فلسطٌن

االسهم المتداولة  

 العالن مجلس الوزراء ٌوم الخمٌس عطلة رسمٌة لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشرٌؾ ، وكل عام وانتم 2017/11/30لن تنظم جلسة التداول لٌوم الخمٌس الموافق  

بخٌر

االسهم المتداولة  

بؽداد للمشروبات الؽازٌة

مصرؾ بؽداد

االكثر ربحٌة

مجموع قطاع الفنادق

مجموع السوق النظامً

دٌنار فً زمن  (10,000,000,000)بقٌمة  (12,500,000,000)نفذت شركة االصٌل  للوساطة امر متقابل مقصود على اسهم شركة مصرف التنمٌة  بعدد اسهم   

.وفقا الجراءات تنفٌذ الصفقات الكبٌرة ، وفق االفصاح المنشور تفاصٌله على الموقع االلكترونً  ( ظهرا12بعد الساعة )الجلسة االضافً 

(164)نشرة التداول فً السوق الثانً رقم 

اسم الشركة

فنادق عشتار

االكثر نشاطاً حسب االسهم المتداولة

1,163,088

(%0.04)نقطة مرتفعؤ بنسبة  (571.55)بلػ الرقم القٌاسً العام 

االكثر نشاطاً حسب القٌمة المتداولة

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

10,000,000

2,991,627

استنادا الى قرار مجلس المحافظٌن : 

 . 2017/12/25 ٌوم االثنٌن الموافق 2017ستكون اخر جلسة تداول لعام 

 . 2018/1/2 ٌوم الثالثاء الموافق 2018ستكون اول جلسة تداول لعام 

المصارؾ تحت الوصاٌة

مصرؾ بؽداد

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

المصرؾ  )واستمرار االٌقاؾ على الشركات التالٌة  (دار السالم للتامٌن  ):والشركات هً 2017/10/5 اعتبارا من جلسة الخمٌس 2017المالٌة للفصل الثانً لعام 

صناعات االصباغ الحدٌثة  ،الصناعات الخفٌفة ، العراقٌة لصناعة وتجارة الكارتون ، الدولً االسالمً ،العراقٌة لنقل المنتجات النفطٌة والبضائع، الخٌر لالستثمار المالً 

والشركات التً ضمن المناطق الساخنة علٌها تقدٌم افصاح من قبل رئٌس مجلس االدارة عن الوضع االجمالً للشركة لٌتم اعادتها للتداول وهً  (،البادٌة للنقل العام 

  .(الخازر النتاج المواد االنشائٌة، الموصل لمدن االلعاب واالستثمارات السٌاحٌة ، الفلوجة النتاج المواد االنشائٌة ، المواد االنشائٌة الحدٌثة )

المعمورة العقارٌة

مصرؾ التنمٌة الدولً  لالستثمار

66,500,000

12,500,000,000

117,232,213

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

لصدور موافقة هٌئة االوراق المالٌة وسوق العراق لالوراق المالٌة على تحوٌل شركة الربٌع للوساطة من شركة محدودة الى شركة مساهمة  خاصة وزٌادة راسمالها من 

 (45) على اسهم الزٌادة  البالؽة 2017/11/26ملٌون دٌنار ، وسٌتم االكتتاب اعتبارا من   (5)ملٌار دٌنار  ، بدخول اعضاء جدد بمقدار  (2.050)ملٌار دٌنار الى  (2)

.فرع اربٌل فً حً زانكو / الفرع الرئٌسً فً بؽداد فً العلوٌة حً الوحدة  / ٌوم فً مصرؾ االستثمار العراقً  (30)ملٌون سهم ، ولمدة 

151,863,844



2017/11/29جلسة االربعاء 

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BCOI210,000,0004,800,000المصرؾ التجاري العراقً

BBOB339,000,00024,180,000مصرؾ بؽداد 

BNOI311,000,0005,160,000المصرؾ االهلً العراقً 

860,000,00034,140,000

SMRI3615,000,00028,500,000المعمورة لالستثمارات العقارٌة

3615,000,00028,500,000

IBSD2817,016,14443,032,374بؽداد للمشروبات الؽازٌة 

2817,016,14443,032,374

TASC198,656,48144,854,057اسٌا سٌل لالتصاالت

198,656,48144,854,057

91100,672,625150,526,431

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BBOB20125,000,00076,993,370مصرؾ بؽداد 

20125,000,00076,993,370

20125,000,00076,993,370

نشرة  تداول االسهم المباعة من ؼٌر العراقٌٌن فً السوق النظامً

قطاع المصارؾ

مجموع قطاع المصارؾ

المجموع الكلً

مجموع قطاع الخدمات

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلً

قطاع الخدمات

سوق العراق لألوراق المالٌة

نشرة  تداول االسهم المشتراة لؽٌر العراقٌٌن فً السوق النظامً

قطاع المصارؾ

مجموع قطاع المصارؾ



المالحظاتسعر االؼالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة

لم ٌتم التداول BNAI1.0001.000المصرؾ الوطنً االسالمً 
لم ٌتم التداول BCIH2.7502.750مصرؾ جٌهان

لم ٌتم التداول BLAD0.3600.360مصرؾ البالد االسالمً 
لم ٌتم التداول BSUC0.9000.900مصرف سومر التجاري

لم ٌتم التداول BBAY0.2900.290مصرؾ بابل

لم ٌتم التداول BKUI1.3101.320مصرؾ كوردستان

لم ٌتم التداول BMFI0.3400.340مصرؾ الموصل

لم ٌتم التداول TZNI3.2503.250الخاتم لالتصاالت

لم ٌتم التداول NAHF0.3800.380االهلٌة للتؤمٌن
لم ٌتم التداول NAME0.4800.480االمٌن للتؤمٌن
لم ٌتم التداول NGIR0.5500.560الخلٌج للتامٌن

لم ٌتم التداول VWIF0.8900.890الوئام لالستثمار المالً
لم ٌتم التداول VZAF0.4000.400الزوراء لالستثمار المالً

لم ٌتم التداول SNUC0.3700.370النخبة للمقاوالت العامة 
لم ٌتم التداول SBPT13.50013.500بؽداد العراق للنقل العام

لم ٌتم التداول IIEW0.7200.720العراقٌة االعمال الهندسٌة

لم ٌتم التداول IRMC10.22010.500انتاج االلبسة الجاهزة

لم ٌتم التداول IMIB0.6300.630المعدنٌة والدراجات

لم ٌتم التداول HTVM5.9505.950سد الموصل السٌاحٌة
لم ٌتم التداول HKAR1.0801.080فنادق كربالء
لم ٌتم التداول HSAD14.69014.500فندق السدٌر

لم ٌتم التداول HBAG8.3008.300فندق بؽداد

لم ٌتم التداول AAHP1.2301.230االهلٌة لالنتاج الزراعً
لم ٌتم التداول AIRP7.6007.600المنتجات الزراعٌة

المالحظاتسعر االؼالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة

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 BTRI0.7000.700مصرؾ عبر العراق
لم ٌتم التداول BINI1.0001.000مصرؾ نور العراق االسالمً 

لم ٌتم التداول BQAB1.0001.000مصرؾ القابض  االسالمً 

لم ٌتم التداول NHAM0.4200.420الحمراء للتؤمٌن

لم ٌتم التداول VMES1.0001.000بٌن النهرٌن لالستثمارات المالٌة
لم ٌتم التداول VAMF1.0001.000االمٌن لالستثمار المالً 

لم ٌتم التداول VBAT0.7200.720الباتك لالستثمارات المالٌة

لم ٌتم التداول ــــــــــــــــــــMTMAالمنافع للتحوٌل المالً
لم ٌتم التداول ــــــــــــــــــــMTMOمإتة للتحوٌل المالً

لم ٌتم التداول MTNI1.0001.000النبال العربٌة 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 MTAH0.6500.650الحرٌر للتحوٌل المالً 
لم ٌتم التداول MTNO1.0001.000النبالء للتحوٌل المالً

لم ٌتم التداول SAEI0.5000.500االمٌن لالستثمارات العقارٌة 

لم ٌتم التداول IMCI60.00060.000الصنائع الكٌمٌاوٌة العصرٌة

لم ٌتم التداول HASH7.0007.000فندق اشور

2017/11/29 الشركات ؼٌر المتداولة فً السوق النظامً لجلسة االربعاء الموافق 

قطاع المصارؾ

قطاع االستثمار

قطاع االستثمار

2017/11/29 الشركات ؼٌر المتداولة فً السوق الثانً لجلسة االربعاء الموافق 

قطاع المصارؾ

قطاع الزراعة

قطاع الفنادق والسٌاحة 

قطاع التؤمٌن

قطاع التؤمٌن

قطاع االتصاالت

قطاع الصناعة

قطاع الخدمات

قطاع الفنادق والسٌاحة 

قطاع الصناعة

قطاع التحوٌل المالً

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 

(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

.دٌنار (4.100)سعر االؼالق  .2016 لعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017/11/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االثنٌن(AISP)العراقٌة النتاج البذور

 (0.970)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 

2017/11/29 الشركات المتوقفة عن التداول بقرار من هٌئة االوراق المالٌة لجلسة االربعاء 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 

 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 

 2014 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 الفصلً للفصل 2016 ولعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2016 واالفصاح الفصلً للفصل االول والثانً والثالث لعام 2015و

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

.دٌنار

 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 



(IRMC)انتاج االلبسة الجاهزة

(BINT)المصرؾ الدولً االسالمً  

(AISP)العراقٌة النتاج البذور

(IITC)السجاد والمفروشات

(INCP)الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة

(BUND)المصرؾ المتحد 

(HBAG)فندق بؽداد

(IMAP)المنصور الدوائٌة

(AMEF)اسماك الشرق االوسط 

(HMAN)فنادق المنصور

(IBPM)بؽداد لمواد التؽلٌؾ

المصرؾ الدولً االسالمً 

(BINT)

(SMRI)المعمورة العقارٌة

. الشركات المساهمة المتوقفة عن التداول النعقاد هٌئاتها العامة : ثانٌا 

 بعد قرار الهٌئة العامة المنعقدة فً 2017/11/29تم اطالق التداول على اسهم شركة انتاج االلبسة الجاهزة فً جلسة االربعاء 

 وتم تاجٌل فقرة اقرار معالجة االرباح والخسائر  وانتخاب اربعة اعضاء 2016المصادقة على الحسابات الختامٌة لعام2017/11/26

.اصلٌٌن ومثلهم احتٌاط 

2017/11/29اخبار الشركات المساهمة المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة االربعاء 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  

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

 (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. 

الساعة العاشرة صباحا فً مقر الشركة  لعدم اكتمال النصاب القانونً ٌوم 2017/11/20سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االثنٌن 

وللفترة من  (تحوٌل مالً ) 2016/6/1 ولؽاٌة 2016/1/1 ، لمناقشة الحسابات الختامٌة للفترة من 2017/11/13

من عقد تاسٌس  (1/الخامسة ) وتعدٌل المادة 2016مناقشة توزٌع مقسوم ارباح لعام   (مصرؾ)2016/12/31لؽاٌة 2016/6/2

.الشركة متوقفة لعدم تقدٌم االفصاح المطلوب . المصرؾ 

 الساعة العاشرة صباحا فً مقر الشركة   ، لمناقشة الحسابات الختامٌة لسنة 2017/11/27سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االثنٌن 

 .2017/11/22تم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة االربعاء .  ومناقشة معالجة العجز المتراكم  2016

 الساعة العاشرة صباحا فً قاعة اجتماعات مصرؾ البالد االسالمً   ، 2017/11/30سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم الخمٌس 

 2017/11/27سٌتم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة االثنٌن .  وانتخاب مجلس ادارة  2016لمناقشة الحسابات الختامٌة لسنة 

.دٌنار (1.410)سعر االؼالق .

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

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

.دٌنار  (8.250)سعر االؼالق  .2017/11/12اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة االحد 

 بعد قرار الهٌئة 2017/11/14ملٌار سهم واطالقها فً التداول اعتبارا من جلسة الثالثاء (3.580)سٌتم ادراج اسهم الزٌادة البالؽة 

اوال /55)ملٌار دٌنار وفق المادة  (22,780)ملٌار دٌنار الى  (19.200)  زٌادة رأس المال من 2017/4/30العامة المنعقدة 

من قانون ( ثانٌا/55)ملٌون وفق المادة ( 700)و ( اوال/55)ملٌار وفق المادة ( 2.880)بمبلػ ، من قانون الشركات   (وثانٌا

.الشركات 

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

.دٌنار  (0.690)سعر االؼالق  .2017/10/18اعتبارا من جلسة االربعاء  

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

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 


