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رمز اسم الشركة 
اعلى افتتاحالشركة

سعر
ادنى 
سعر

المعدل 
الحالي

المعدل 
السابق

سعر 
االغالق

اغالق 
سابق

التغیر 
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقات(%)

BBOB0.2900.2900.2900.2900.2900.2900.2900.001738,603,00011,194,870مصرف بغداد 

BCOI0.4500.4700.4500.4600.4400.4700.4406.823766,946,03431,020,176المصرف التجاري   

BGUC0.1800.1900.1800.1800.1800.1900.1805.5629185,560,89233,440,961مصرف الخلیج التجاري

BIBI0.2900.2900.2900.2900.2800.2900.2803.5747,500,0002,175,000مصرف االستثمار

BIIB0.3500.3500.3500.3500.3400.3500.3402.9412,000,000700,000المصرف العراقي االسالمي

BIME0.1400.1400.1400.1400.1300.1400.1307.69710,700,0001,498,000مصرف الشرق االوسط 

BMFI0.1600.1600.1600.1600.1600.1600.1600.00611,929,8341,908,773مصرف الموصل 

BMNS0.6500.6600.6500.6500.6400.6500.6401.561646,500,00030,235,000مصرف المنصور

BNOI0.3700.3800.3600.3700.3800.3600.370-2.701531,600,00011,825,500المصرف االھلي

BSUC0.8900.8900.8900.8900.8900.8900.8900.0012,500,0002,225,000مصرف سومر التجاري

133403,839,760126,223,280

TASC8.0008.0008.0008.0007.9708.0008.0000.00117,000136,000اسیا سیل لالتصاالت

117,000136,000

SBPT14.60015.30014.60014.89014.60015.30014.6004.79231,548,10023,054,725بغداد العراق للنقل العام 

SKTA4.1504.2504.1504.2004.1704.2504.1502.41132,350,0009,881,500مدینة العاب الكرخ

363,898,10032,936,225

IBSD3.5503.5503.5403.5403.5503.5403.550-0.2811922,5393,269,638بغداد للمشروبات الغازیة

IIDP1.3001.3501.3001.3401.2801.3501.3003.854225,000301,250تصنیع وتسویق التمور

IKLV1.2901.4001.2901.3601.2701.4001.2809.383114,697,64520,044,824الكندي النتاج اللقاحات 

IMAP0.6400.6600.6400.6500.6300.6600.6304.7686,250,0004,047,500المنصور الدوائیة

IMOS3.9804.3203.9804.1903.9804.2503.9806.78272,207,1069,247,651الخیاطة الحدیثة

INCP0.6700.7200.6700.6900.6600.7200.6707.463538,209,00026,531,210الكیمیاویة والبالستیكیة 

IRMC10.89010.89010.13010.25011.25010.14011.250-9.877234,7102,405,178انتاج االلبسة الجاھزة

12362,746,00065,847,250 مجموع قطاع الصناعة

سوق العراق لالوراق المالیة

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

332

768,450,896

948,788,494

503.19

0.74

نشرة التداول في السوق النظامي رقم (224)

قطاع االتصاالت

مجموع قطاع االتصاالت

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات
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قطاع الصناعة



رمز اسم الشركة 
اعلى افتتاحالشركة

سعر
ادنى 
سعر

المعدل 
الحالي

المعدل 
السابق

سعر 
االغالق

اغالق 
سابق

التغیر 
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقات(%)

HBAY44.00044.00044.00044.00044.15044.00045.000-2.22383,0743,655,256فندق بابل

HPAL10.34010.34010.34010.34010.75010.34010.750-3.811100,0001,034,000فندق فلسطین

HSAD11.25011.25011.25011.25011.25011.25011.2500.00130,852347,085فندق السدیر

5213,9265,036,341

AIPM4.3504.3504.3504.3504.1704.3504.3001.162100,000435,000انتاج وتسویق اللحوم 

2100,000435,000

300470,814,786230,614,095

رمز اسم الشركة 
اعلى افتتاحالشركة

سعر
ادنى 
سعر

المعدل 
الحالي

المعدل 
السابق

سعر 
االغالق

اغالق 
سابق

التغیر 
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقات(%)

BAIB1.1501.1501.1501.1501.1501.1501.1500.001460,000,000529,000,000مصرف اسیا العراق

BROI0.4000.4100.4000.4100.3900.4100.3905.132417,407,7087,127,160مصرف االئتمان

BTRU0.7000.7000.7000.7000.8000.7000.800-12.501250,000175,000مصرف الثقة الدولي

BZII0.3700.3700.3700.3700.3700.3700.3700.002200,00074,000مصرف زین العراق

28477,857,708536,376,160

SMOF12.60012.60012.59012.59012.21012.59012.2103.114116,0001,460,640الموصل لمدن االلعاب 

4116,0001,460,640

32477,973,708537,836,800

332948,788,494768,450,896

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

9.87234,710-1.4009.3810.140الكندي النتاج اللقاحات 

3.81100,000-0.1407.6910.340مصرف الشرق االوسط 

2.7031,600,000-0.7207.460.360الكیمیاویة والبالستیكیة 

2.2283,074-0.4706.8244.000المصرف التجاري   

0.28922,539-4.2506.783.540الخیاطة الحدیثة

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

1.1500.001.1500.00529,000,000مصرف اسیا العراق

0.1905.560.1905.5633,440,961مصرف الخلیج التجاري

0.4706.820.4706.8231,020,176المصرف التجاري   

0.6501.560.6501.5630,235,000مصرف المنصور

0.2900.000.7207.4626,531,210مصرف بغداد 

االوامر الخاصة

مصرف الخلیج 
(BGUC)التجاري

تداول السندات االصداریة 
الثانیة

نشرة التداول في السوق الثاني رقم (200)

اسم الشركة

 قطاع الفنادق والسیاحة 

مجموع  قطاع الفنادق والسیاحة 

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

بلغ الرقم القیاسي العام (503.19) نقطة مرتفعآ بنسبة (0.74) 

مجموع السوق الثاني
مجموع السوقین

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات

مجموع السوق النظامي

بغداد للمشروبات الغازیة

اسم الشركةاالسھم المتداولة  

2,207,106

460,000,000

االكثر نشاطا حسب القیمة المتداولة 

االكثر خسارة

10,700,000

فندق بابل 66,946,034

14,697,645

فندق فلسطین

االسھم المتداولة  

المصرف االھلي

انتاج االلبسة الجاھزة

38,209,000

السعر التاشیري ھو (سعر السند + سعر الفائدة المتحقق) وسیكون السعر التاشیري لجلسة 2018/12/4 ھو (5.270.685) دینار.

46,500,000

185,560,892

مصرف المنصور

مصرف الخلیج التجاري

66,946,034

الكیمیاویة والبالستیكیة 38,603,000

المصرف التجاري   

ارتفع سعر سھم شركة مصرف الخلیج التجاري لجلستین  بكامل حدود نسبة التغیر لجلستي12/2و12/3 /2018 ، سیتم ایقاف التداول على اسھم 
الشركة اعتبارا من جلسة االثنین 2018/12/4 في حال عدم ورود اجابة الشركة على كتاب االستفسار المرسل من السوق لالفصاح عن االحداث 

الجوھریة التي ادت الى ارتفاع سعر السھم .

نفذت شركة الكساب للوساطة امر متقابل مقصود على اسھم شركة مصرف اسیا العراق بعدد اسھم (460) ملیون سھم وبقیمة (529) ملیون دینار في 
وفقا الجراءات تنفیذ الصفقات الكبیرة ، وفق االفصاح المنشور تفاصیلھ على الموقع االلكتروني . زمن الجلسة االضافي (بعد الساعة 12 ظھرا) 

مصرف اسیا العراق

االكثر نشاطا حسب االسھم المتداولة 

االكثر ربحیة

قطاع الزراعة

مجموع  قطاع الزراعة 

نشرة التداول في السوق النظامي رقم (224)



جلسة االثنین 2018/12/3

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BCOI65,196,0652,427,690المصرف التجاري العراقي
65,196,0652,427,690

IIDP3200,000267,500العراقیة لتصنیع وتسویق التمور 
3200,000267,500
95,396,0652,695,190

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BMNS725,500,00016,575,000مصرف المنصور
725,500,00016,575,000

IBSD8467,8221,659,940بغداد للمشروبات الغازیة 
8467,8221,659,940

TASC117,000136,000اسیا سیل لالتصاالت
117,000136,000

1625,984,82218,370,940

قطاع الصناعة 

سوق العراق لألوراق المالیة

نشرة  تداول االسھم المشتراة لغیر العراقیین في السوق النظامي

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

مجموع قطاع الصناعة 
قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 
المجموع الكلي

مجموع قطاع الصناعة 
المجموع الكلي

نشرة  تداول االسھم المباعة من غیر العراقیین في السوق النظامي

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف
قطاع الصناعة 



سعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة 

BCIH2.6502.650مصرف جیھان
BTRI0.7000.700مصرف عبر العراق 

BKUI1.1001.100مصرف كوردستان
BASH0.2200.220مصرف اشور

BELF0.2000.200مصرف ایالف االسالمي

NGIR0.5600.560الخلیج للتامین
NAME0.2900.290االمین للتأمین

SNUC0.3400.340النخبة للمقاوالت العامة 
SMRI1.7901.790المعمورة العقاریة

IBPM1.2901.290بغداد لمواد التغلیف 
IIEW0.7800.780العراقیة لالعمال الھندسیة 

IITC7.2507.250السجاد والمفروشات

HBAG8.5008.500فندق بغداد
HKAR1.0001.000فنادق كربالء

HNTI6.7506.750الوطنیة لالستثمارات السیاحیة 

AMAP0.2500.250الحدیثة لالنتاج الحیواني 
AIRP8.2508.250المنتجات الزراعیة

سعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة

BINI1.0001.000مصرف نور العراق االسالمي
BINT1.0001.000المصرف الدولي االسالمي
BAAI1.0001.000مصرف العربیة االسالمي
BWOR1.0001.000مصرف العالم االسالمي 
BIDB0.8100.810مصرف التنمیة الدولي 
BRTB1.0001.000مصرف االقلیم التجاري

ــــــــــــــــــــBJABمصرف الجنوب االسالمي

TZNI2.8602.860الخاتم لالتصاالت

NHAM0.4200.420الحمراء للتأمین
NAHF0.4000.400االھلیة للتأمین

NDSA0.5000.500دار السالم للتأمین 

VWIF0.8800.880الوئام لالستثمار المالي
VAMF1.1501.150االمین لالستثمار المالي 
VZAF0.3600.360الزوراء لالستثمار المالي

VBAT0.7200.720الباتك لالستثمارات المالیة
VMES0.9000.900بین النھرین لالستثمارات المالیة

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

ــــــــــــــــــــMTMAالمنافع للتحویل المالي
MTNN0.3200.320النور للتحویل المالي 
MTAH1.0001.000الحریر للتحویل المالي

SAEI0.7700.770االمین لالستثمارات العقاریة

IMCI60.00060.000الصنائع الكیمیاویة العصریة 
قطاع الصناعة

قطاع التحویل المالي

قطاع التأمین

الشركات غیر المتداولة في السوق النظامي لجلسة االثنین الموافق 2018/12/3

قطاع المصارف

قطاع االستثمار

 الشركات غیر المتداولة في السوق الثاني لجلسة االثنین الموافق 2018/12/3

قطاع المصارف

قطاع الصناعة

قطاع الزراعة

 قطاع الفنادق والسیاحة 

قطاع الخدمات

قطاع التأمین

قطاع االتصاالت

قطاع الخدمات



سبب االیقاف والمالحظاتتاریخ االیقافاسم الشركة
الفلوجة النتاج المواد االنشائیة 

(IFCM)7/6/2015 2016عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2015 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2014 و2015 و
و2017 واالفصاح الفصلي لعامي 2016 و2017 واالفصاح الفصل االول والثاني لعام 2018، سعر االغالق (1.510) دینار.

صناعة المواد االنشائیة الحدیثة 
(IMCM)7/6/2015

عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2015 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2014 و2015 و2016 
و2017 واالفصاح الفصلي لعامي 2016 و2017 واالفصاح الفصل االول والثاني لعام 2018 ، سعر االغالق (0.470) 

دینار.
الوطنیة لصناعات االثاث المنزلي 

(IHFI)7/6/2015 2016عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2015 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2014 و2015 و
و2017 واالفصاح الفصلي لعامي 2016 و2017 وافصاح الفصل االول لعام 2018، سعر االغالق  (0.900) دینار.

(IMPI) عدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2014 و2015  و2016و2017 واالفصاح الفصلي لعامي 2016 و2017 واالفصاح 8/6/2015صناعات االصباغ الحدیثة
الفصلي للفصل االول والثاني لعام 2018، سعر االغالق (1.250) دینار.

(ITLI) عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام  2016 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2015 و 2016و2017 7/13/2016الصناعات الخفیفة
واالفصاح الفصلي لعام 2017  واالفصاح الفصل االول والثاني لعام 2018. سعر االغالق (0.310) دینار.

(SBAG) عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2017 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني لعام 2018واستمرار االیقاف لعدم تقدیم 7/6/2017البادیة 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 7/6/2017الخیر لالستثمار المالي
الفصلي للفصل االول والثاني لعام 2018 . سعر االغالق (0.220) دینار.

(BUOI) عدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016 و2017 . سعر االغالق (0.290) دینار.8/6/2017مصرف االتحاد العراقي

(IICM) عدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016 و2017 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني والثالث لعام 8/6/2017صناعة وتجارة الكارتون
2017 واالفصاح الفصل االول والثاني لعام 2018  . سعر االغالق (0.270) دینار.

(IELI) عدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016و2017 واالفصاح الفصل االول والثاني لعام 2018. سعر االغالق (0.450) دینار.8/6/2017الصناعات االلكترونیة

(SILT) عدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016 و2017 وافصاح الفصل االول لعام 2018 .سعر االغالق (0.710) دینار.8/6/2017العراقیة للنقل البري

(SIGT) عدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016 و2017 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني والثالث لعام 8/6/2017نقل المنتجات النفطیة
2017 واالفصاح الفصل االول والثاني لعام 2018 . سعر االغالق (0.550) دینار.

الخازر النتاج المواد االنشائیة 
(IKHC)8/6/2017 عدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016 و2017 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني والثالث لعام

2017 واالفصاح الفصل االول والثاني لعام 2018. سعر االغالق (1.270) دینار.

(BEFI) انعقاد االجتماع الھیئة العامة للشركة لزیادة راس مال الشركة وفق المادة (56/رابعا) من قانون الشركات ، واستمرار االیقاف 3/5/2017مصرف االقتصاد
بقرار من ھیئة االوراق المالیة لحین تقدیم حسابات كاملة وواضحة حسب المعاییر المحاسبیة .

(IHLI) عدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل االول والثاني لعام 2018 واالفصاح السنوي لعام 2017 . سعر االغالق (0.350) دینار.7/4/2018الھالل الصناعیة

(BBAY)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017.سعر االغالق (0.190) دینار.8/8/2018مصرف بابل

(BQAB) عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017.سعر االغالق (1.000) دینار.8/8/2018مصرف القابض

(BNOR)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017.سعر االغالق (0.110) دینار.8/8/2018مصرف الشمال
(HISH)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017.سعر االغالق (10.000) دینار.8/8/2018فنادق عشتار
(HASH)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017 وافصاح الفصل الثاني لعام 2018.سعر االغالق (7.200) دینار.8/8/2018فندق اشور

(HTVM) عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017 وافصاح الفصل الثاني لعام 2018.سعر االغالق (5.000) دینار.8/8/2018سد الموصل السیاحیة
(IMIB) عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017.سعر االغالق (1.750) دینار.8/8/2018المعدنیة والدراجات

(BERI) عدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني لعام 10/7/2018.2018مصرف اربیل

TRA)عدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني لعام 2018.سعر االغالق (0.500) دینار.10/7/2018الرابطة المالیة للتحویل المالي

(BDSI) تم وضع المصرف تحت وصایة البنك المركزي العراقي واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2015 8/9/2016مصرف دار السالم 
و2016 و2017 . سعر االغالق (0.130) دینار.

(BDFD) وضع المصرف تحت وصایة البنك المركزي العراقي واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016و2017. 1/5/2017مصرف دجلة والفرات
سعر االغالق (0.250) دینار .

(BLAD) وضع المصرف تحت وصایة البنك المركزي العراقي واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعام 2017 ، سعر 5/17/2018مصرف البالد االسالمي
االغالق (0.350) دینار .

(BUND) أستنادا الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم (25379/2/9) في 2018/11/2 وضع المصرف المتحد تحت الوصایة 11/6/2018المصرف المتحد
وتشكیل لجنة وصایة  سعر االغالق (0.090) دینار .

 (MTAI) الطیف للتحویل المالي
12/6/2017مصرف الطیف االسالمي

صدور مصادقة دائرة تسجیل الشركات على انتھاء اجراءات تغییر نشاط وراسمال الشركة من شركة الطیف للتحویل المالي 
الى شركة مصرف الطیف االسالمي لالستثمار والتمویل ، وزیادة راسمال الشركة من (45) ملیار دینار الى (100) ملیار 

دینار ، وسیتم اطالق التداول على اسھم الشركة في السوق بعد استكمال اجراءات ادراج الشركة المصرفیة.

 (MTMO) مؤتة للتحویل المالي
1/21/2018مصرف امین العراق االسالمي

صدور مصادقة دائرة تسجیل الشركات على انتھاء اجراءات تغییر نشاط ورأسمال الشركة من شركة مؤتة للتحویل المالي الى 
مصرف امین العراق لالستثمار والتمویل االسالمي ، وزیادة راسمال الشركة  من (45) ملیار دینار الى (100) ملیار دینار ، 

وسیتم اطالق التداول على اسھم الشركة في السوق بعد استكمال اجراءات ادراج الشركة المصرفیة.
(AISP) عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2018.سعر االغالق (4.500) دینار.11/13/2018العراقیة النتاج البذور

 الشركات المتوقفة عن التداول بقرارات من ھیئة االوراق المالیة 



انتاج وتسویق اللحوم 
(AIPM)

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم االثنین 2018/12/24 الساعة العاشرة صباحا في قاعة نقابة الجیولوجین العراقیین/ المنصور 
لمناقشة الحسابات الختامیة لعام2017، مناقشة مقسوم االرباح ، مناقشة موضوع اضافة نشاط الى عقد التاسیس الشركة یتضمن 
ممارسة الصناعات الغذائیة واالستثمارات العقاریة ، وانتخابات تكملیة النتخاب عضو واحد ،سیتم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة 

االربعاء 2018/12/19  .

الكندي النتاج 
(IKLV) اللقاحات

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم االربعاء 2018/12/19 الساعة العاشرة صباحا في قاعة شركة التمور العراقیة/ الشالجیة لمناقشة 
، مناقشة العجز المتراكم ، مناقشة االحتیاطات واالرباح المتحققة ،سیتم ایقاف التداول اعتبارا من  الحسابات الختامیة لعام2017

جلسة االحد 2018/12/16  .

الموصل لمدن االلعاب 
(SMOF)

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم االحد 2018/12/9 الساعة العاشرة صباحا في قاعة كازینو ام كلثوم السیاحي لمناقشة الحسابات 
الختامیة لعام2015 و2016 و2017، مناقشة مقسوم االرباح ،سیتم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة الثالثاء 2018/12/4  .

(BIIB)دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة الشركة الستالم ارباحھم النقدیة لسنة 2017 وبنسبة (44%) اعتبارا من تاریخ  2018/12/2 فندق بغداد
من الساعة العاشرة الى الساعة الثانیة ظھرآ.

المصرف العراقي 
(HBAG)دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة الشركة الستالم ارباحھم النقدیة لسنة 2017 وبنسبة (3%) اعتبارا من تاریخ 2018/11/11 .االسالمي

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  .

بغداد للمشروبات 
(IBSD)الغازیة

دعت الشركة مساھمیھا الى مراجعة الشركة الستالم ارباحھم النقدیة لسنة 2017 اعتبارا من تاریخ 2018/10/15 مع جلب 
المستمسكات االصولیة والبطاقة التعرفیة وشھادة االسھم ان وجدت واي وثیقة تعریفیة اخرى صادرة من سوق العراق لالوراق 

المالیة .

السجاد والمفروشات 
(IITC)

دعت الشركة مساھمیھا الى مراجعة الشركة الستالم ارباحھم النقدیة لسنة 2017 وبنسبة (50%) اعتبارا من تاریخ 2018/9/2 
شھادة الجنسیة ، بطاقة االحوال المدنیة ، بطاقة السكن  وخالل الدوام الرسمي لجمیع ایام االسبوع مستصحبین معھم المستمسكات ( 

، البطاقة الوطنیة الموحدة ، بأمكان شركات الوساطة استالم ارباح مساھمیھم بموجب تخویل اصولي مع مستمسكات المساھم .

فنادق 
(HMAN)المنصور

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم االثنین 2018/12/3 الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة لمناقشة الحسابات الختامیة 
لعام2017، مناقشة معالجة العجز المتراكم ،تم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة االربعاء 2018/11/28  .

االھلیة لالنتاج 
(AAHP)الزراعي

تاجل اجتماع الھیئة العامة لعدم حصول النصاب القانوني لیوم الثالثاء 2018/12/4 الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة 
لمناقشة الحسابات الختامیة لعام2018 ، مناقشة معالجة العجز ،تم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة الخمیس 2018/11/22 .

المصرف الوطني 
(BNAI) االسالمي

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم الثالثاء 2018/12/4 الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة لمناقشة الحسابات الختامیة 
تم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة االحد  لعام2017، مناقشة مقسوم االرباح ،وانتخاب (7) اعضاء اصلیین ومثلھم احتیاط .

.  2018/12/2

اسماك الشرق 
(AMEF) االوسط

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم االربعاء 2018/12/5 الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة لمناقشة الحسابات الختامیة 
لعام2018/3/31، مناقشة مقسوم االرباح ،تم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة االحد 2018/12/2  .

فندق 
(HSAD)السدیر

قررت الھیئة العامة في اجتماعھا المنعقد في 2018/7/29 زیادة رأسمال الشركة بنسبة (40%) من راسمال الشركة  
استنادا الى المادة (55/ اوال) من قانون الشركات .

الحمراء للتأمین 
(NHAM)

قررت الھیئة العامة في اجتماعھا المنعقد في 2018/9/10 زیادة راسمال الشركة من (5) ملیار دینار الى (7) ملیار 
دینار وفق المادة (55/ثانیاً) من قانون الشركات.

دار السالم للتأمین 
(NDSA)

قررت الھیئة العامة في اجتماعھا المنعقد في 2018/11/13 زیادة رأسمال الشركة من (5) ملیار دینار الى (7) ملیار 
دینار وفق المادة (55/ اوال) من قانون الشركات .

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

اخبار الشركات المساھمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالیة االثنین الموافق 2018/12/3
اوالً : اخبار الشركات .

ثانیا : الشركات المساھمة المتوقفة عن التداول النعقاد ھیئاتھا العامة . 



سوق العراق لالوراق المالیة
جلسة االثنین الموافق 2018/12/3

رمز فئة السند
التداول

CBI25سند فئة 5,000,000

CBI21سند فئة 100,000

CBI22سند فئة 250,000

CBI23سند فئة 500,000
CBI24سند فئة 1,000,000

تداول السندات 
االصداریة الثانیة

غیر مودعة

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

مودعة

السندات الوطنیة - االصداریة الثانیة المشمولة بالتداول
السبب

غیر مودعة

غیر مودعة

غیر مودعة

السعر التاشیري ھو (سعر السند + سعر الفائدة المتحقق) وسیكون السعر التاشیري لجلسة 2018/12/4 ھو (5.270.685) دینار.
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