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(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

BBOB0.3100.3100.3100.3100.3000.3100.3100.003094,973,89129,441,906مصرؾ بؽداد 

BCOI0.4000.4100.4000.4000.4000.4100.4002.50710,343,1144,166,254المصرؾ التجاري   

BELF0.2400.2400.2400.2400.2400.2400.2400.004230,00055,200مصرؾ اٌالؾ االسالمً

BGUC0.1700.1700.1700.1700.1700.1700.1700.007183,600,00031,212,000مصرؾ الخلٌج التجاري

BIBI0.3000.3000.3000.3000.3000.3000.3000.00109,900,0002,970,000مصرؾ االستثمار

BIIB0.3200.3200.3200.3200.3200.3200.3200.002600,000192,000المصرؾ العراقً االسالمً

BIME0.1200.1200.1200.1200.1200.1200.1200.001570,250,0008,430,000مصرؾ الشرق االوسط 

BMFI0.1700.1700.1700.1700.1600.1700.1606.2546169,874,09628,878,596مصرؾ الموصل 

BMNS0.6500.6700.6500.6600.6500.6600.6501.542341,640,00027,484,514مصرؾ المنصور

BSUC0.8800.8800.8800.8800.8800.8800.8800.001100,00088,000مصرؾ سومر التجاري

145581,511,101132,918,470

TASC8.0008.0008.0008.0007.7508.0007.7503.2373,192,00025,536,000اسٌا سٌل لالتصاالت

73,192,00025,536,000

NAME0.3100.3100.3100.3100.3100.3100.3100.001150,00046,500االمٌن للتأمٌن

1150,00046,500

SBPT15.00015.00015.00015.00015.39015.00015.380-2.47480,0001,200,000بؽداد العراق للنقل العام 

SKTA4.2204.2204.2204.2204.1604.2204.1601.4443,200,00013,504,000مدٌنة العاب الكرخ

SMRI1.8101.8101.8001.8101.8001.8101.830-1.09145,135,0009,271,075المعمورة العقارٌة

228,415,00023,975,075

IBSD3.6303.6503.6003.6203.6103.6503.6400.2713431,726,893114,891,059بؽداد للمشروبات الؽازٌة

IIDP1.0201.0201.0201.0201.0301.0201.0200.0029,210,7379,394,952تصنٌع وتسوٌق التمور

IKLV1.1901.2001.1901.1901.1801.1901.1800.8572,332,0002,785,640الكندي النتاج اللقاحات 

INCP0.6700.6700.6700.6700.6700.6700.6700.0022,500,0001,675,000الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة 

14545,769,630128,746,651

قطاع التأمٌن

مجموع قطاع التأمٌن

سوق العراق لالوراق المالٌة

قطاع المصارؾ

مجموع قطاع المصارؾ

مجموع قطاع الخدمات

قطاع الخدمات

378

329,354,697

645,264,631

506.15

0.54

(202)نشرة التداول فً السوق النظامً رقم 

قطاع االتصاالت

مجموع قطاع االتصاالت

قطاع الصناعة

مجموع قطاع الصناعة
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المعدل 

الحالً
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(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

HBAG9.0009.0009.0009.0008.4009.0008.4007.14316,900152,100فندق بؽداد

HNTI6.8006.8006.8006.8006.3906.8006.4405.594120,000816,000الوطنٌة لالستثمارات السٌاحٌة 

7136,900968,100

AISP4.8204.8504.8004.8204.8204.8004.820-0.41443,070,00014,789,900العراقٌة النتاج البذور 

443,070,00014,789,900

371642,244,631326,980,697
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BAIB1.1501.1501.1501.1501.0801.1501.1004.552400,000460,000مصرؾ اسٌا العراق

BROI0.3800.4000.3800.3900.3600.4000.36011.1142,550,000990,000مصرؾ االئتمان

62,950,0001,450,000

SMOF13.20013.20013.20013.20013.20013.20013.2000.00170,000924,000الموصل لمدن االلعاب 

170,000924,000

73,020,0002,374,000

378645,264,631329,354,697

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

2.4780,000-0.40011.1115.000مصرؾ االئتمان

1.095,135,000-9.0007.141.810فندق بؽداد

0.413,070,000-0.1706.254.800مصرؾ الموصل 

6.805.59الوطنٌة لالستثمارات السٌاحٌة 

1.154.55مصرؾ اسٌا العراق

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

0.1700.003.6500.27114,891,059مصرؾ الخلٌج التجاري

0.1706.250.1700.0031,212,000مصرؾ الموصل 

0.3100.000.3100.0029,441,906مصرؾ بؽداد 

0.1200.000.1706.2528,878,596مصرؾ الشرق االوسط 

0.6601.540.6601.5427,484,514مصرؾ المنصور

(BMFI)مصرؾ الموصل 

تداول السندات االصدارٌة 

الثانٌة

 ، لن ٌتم االٌقاؾ التداول على 2018/10/31 و 10/29ارتفع سعر سهم شركة مصرؾ الموصل لجلستٌن متتالٌتٌن  بكامل حدود نسبة التؽٌر لجلستً 

وهذا ٌعتبر حدث  (0.004) بعد قرار الهئٌة العامة توزٌع ارباح نقدٌة بنسبة2018/10/28اسهم الشركة لعودة سهم الشركة للتداول فً جلسة 

.جوهري

االصدارٌة الثانٌة أٌداع وتسجٌل السندات التً ٌمتلكونها فً مركز االٌداع والتداول علٌها / ٌدعو سوق العراق لالوراق المالٌة حملة السندات الوطنٌة 

 ، وستكون نسبة التؽٌر لسعر 2019/4/2 ظهراً ولؽاٌة تأرٌخ أطفاءها فً  12 صباحا لؽاٌة 10بٌعاً وشراًء خالل فترة الجلسة المستمرة من الساعة 

.فً حدودهما العلٌا والدنٌا بعد اكتمال كافة االجراءات المطلوبة وفقاً لتعلٌمات السندات الحكومٌة  (%5)السند 

70,250,000

169,874,096

مصرؾ الموصل 

مصرؾ بؽداد 

مصرؾ الخلٌج التجاري

94,973,891

مصرؾ المنصور41,640,000

قطاع الزراعة

 (0.54)نقطة مرتفعا بنسبة  (506.15)بلػ الرقم القٌاسً العام 

بؽداد للمشروبات الؽازٌة

قطاع المصارؾ

183,600,000

مجموع السوق النظامً

مجموع قطاع الزراعة

العراقٌة النتاج البذور 

اسم الشركةاالسهم المتداولة  

2,550,000

16,900

(180)نشرة التداول فً السوق الثانً رقم 

مجموع السوق الثانً

مجموع قطاع المصارؾ

مجموع  قطاع الفنادق والسٌاحة 

 قطاع الفنادق والسٌاحة 

(202)نشرة التداول فً السوق النظامً رقم 

المعمورة العقارٌة

مجموع السوقٌٌن

169,874,096

االكثر نشاطا حسب القٌمة المتداولة  االكثر نشاطا حسب االسهم المتداولة 

400,000

120,000

االكثر خسارة
االسهم المتداولة  

بؽداد العراق للنقل العام 

االكثر ربحٌة
اسم الشركة

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات



2018/10/31جلسة االربعاء 

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BCOI54,017,5271,636,019المصرؾ التجاري العراقً

BBOB325,000,0007,750,000مصرؾ بؽداد 

BGUC2132,600,00022,542,000مصرؾ الخلٌج التجاري 

BMNS1224,411,37116,125,619مصرؾ المنصور

22186,028,89848,053,638

SMRI115,000,0009,027,075المعمورة لالستثمارات العقارٌة

115,000,0009,027,075

IBSD10727,477,00099,545,695بؽداد للمشروبات الؽازٌة 

10727,477,00099,545,695

TASC73,192,00025,536,000اسٌا سٌل لالتصاالت

73,192,00025,536,000

147221,697,898182,162,408

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BIME1570,250,0008,430,000مصرؾ الشرق االوسط لالستثمار

1570,250,0008,430,000

IBSD10927,975,000101,273,000بؽداد للمشروبات الؽازٌة 

10927,975,000101,273,000

TASC53,000,00024,000,000اسٌا سٌل لالتصاالت

53,000,00024,000,000

129101,225,000133,703,000

المجموع الكلً

سوق العراق لألوراق المالٌة

نشرة  تداول االسهم المشتراة لؽٌر العراقٌٌن فً السوق النظامً

قطاع المصارؾ

مجموع قطاع المصارؾ

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلً

نشرة  تداول االسهم المباعة من ؼٌر العراقٌٌن فً السوق النظامً

قطاع المصارؾ

مجموع قطاع المصارؾ

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع االتصاالت 



سعر االؼالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة 

BNAI1.2101.210المصرؾ الوطنً االسالمً 

BCIH2.6502.650مصرؾ جٌهان

BKUI1.1501.150مصرؾ كوردستان

BNOI0.2100.210المصرؾ االهلً

BASH0.2300.230مصرؾ اشور

BUND0.1000.100المصرؾ المتحد

BTRI0.7000.700مصرؾ عبر العراق 

NGIR0.5600.560الخلٌج للتامٌن

SNUC0.3400.340النخبة للمقاوالت العامة 

IIEW0.7800.780العراقٌة لالعمال الهندسٌة 

IBPM1.2901.290بؽداد لمواد التؽلٌؾ 

IMOS3.8003.890الخٌاطة الحدٌثة

IMAP0.6300.630المنصور الدوائٌة

IITC7.1007.100السجاد والمفروشات

HKAR1.0101.010فنادق كربالء

HMAN11.50011.500فنادق المنصور

HSAD11.25011.250فندق السدٌر

AMAP0.2900.290الحدٌثة لالنتاج الحٌوانً 

AAHP1.2001.200االهلٌة لالنتاج الزراعً

AMEF9.7509.750اسماك الشرق االوسط 

AIRP8.0508.050المنتجات الزراعٌة

AIPM4.3504.350انتاج وتسوٌق اللحوم 

سعر االؼالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة

ــــــــــــــــــــBJABمصرؾ الجنوب االسالمً 
BINI1.0001.000مصرؾ نور العراق االسالمً

BIDB0.8500.860مصرؾ التنمٌة الدولً 
BINT1.0001.000المصرؾ الدولً االسالمً

ــــــــــــــــــــBTRUمصرؾ الثقة الدولً
BAAI1.0001.000مصرؾ العربٌة االسالمً

BRTB1.0001.000مصرؾ االقلٌم التجاري
BWOR1.0001.000مصرؾ العالم االسالمً 

BZII0.3600.360مصرؾ زٌن العراق

TZNI2.8602.860الخاتم لالتصاالت

NAHF0.3900.390االهلٌة للتأمٌن
NHAM0.4200.420الحمراء للتأمٌن

NDSA0.5000.500دار السالم للتأمٌن

VWIF0.8800.880الوئام لالستثمار المالً
VAMF1.1501.150االمٌن لالستثمار المالً 

VBAT0.7200.720الباتك لالستثمارات المالٌة
VMES0.9000.900بٌن النهرٌن لالستثمارات المالٌة

VZAF0.3600.360الزوراء لالستثمار المالً

MTNO1.0001.000النبالء للتحوٌل المالً
MTNI1.0001.000النبال العربٌة للتحوٌل المالً 

ــــــــــــــــــــMTMAالمنافع للتحوٌل المالً
MTNN0.3200.320النور للتحوٌل المالً 
MTAH1.0001.000الحرٌر للتحوٌل المالً

SAEI0.7600.760االمٌن لالستثمارات العقارٌة

IMCI60.00060.000الصنائع الكٌمٌاوٌة العصرٌة 
قطاع الصناعة

قطاع التحوٌل المالً

قطاع التأمٌن

2018/10/31الشركات ؼٌر المتداولة فً السوق النظامً لجلسة االربعاء الموافق 

قطاع المصارؾ

قطاع االستثمار

2018/10/31 الشركات ؼٌر المتداولة فً السوق الثانً لجلسة االربعاء الموافق 

قطاع المصارؾ

قطاع الصناعة

قطاع الزراعة

 قطاع الفنادق والسٌاحة 

قطاع الخدمات

قطاع االتصاالت

قطاع التأمٌن

قطاع الخدمات



سبب االٌقاؾ والمالحظاتتارٌخ االٌقاؾاسم الشركة

الفلوجة النتاج المواد االنشائٌة 

(IFCM)
06/07/2015

 2016 و2015 و2014 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 2015عدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام 

.دٌنار (1.510)، سعر االؼالق 2018 واالفصاح الفصل االول والثانً لعام 2017 و2016 واالفصاح الفصلً لعامً 2017و

صناعة المواد االنشائٌة الحدٌثة 

(IMCM)
06/07/2015

 2016 و2015 و2014 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 2015عدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام 

 (0.470) ، سعر االؼالق 2018 واالفصاح الفصل االول والثانً لعام 2017 و2016 واالفصاح الفصلً لعامً 2017و

.دٌنار

الوطنٌة لصناعات االثاث المنزلً 

(IHFI)
06/07/2015

 2016 و2015 و2014 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 2015عدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام 

.دٌنار (0.900)، سعر االؼالق  2018 وافصاح الفصل االول لعام 2017 و2016 واالفصاح الفصلً لعامً 2017و

06/08/2015(IMPI)صناعات االصباغ الحدٌثة 
 واالفصاح 2017 و2016 واالفصاح الفصلً لعامً 2017و2016  و2015 و2014عدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 

.دٌنار (1.250)، سعر االؼالق 2018الفصلً للفصل االول والثانً لعام 

13/07/2016(ITLI)الصناعات الخفٌفة 
 2017و2016 و 2015 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 2016عدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام  

.دٌنار (0.310)سعر االؼالق . 2018  واالفصاح الفصل االول والثانً لعام 2017واالفصاح الفصلً لعام 

06/07/2017(SBAG)البادٌة للنقل العام 
واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم 2018 واالفصاح الفصلً للفصل االول والثانً لعام 2017عدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام 

.دٌنار (0.590)سعر االؼالق  . 2017و2016االفصاح السنوي لعامً 

06/07/2017(VKHF)الخٌر لالستثمار المالً 
 واالفصاح 2017و2016 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لعامً 2017عدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام 

.دٌنار (0.220)سعر االؼالق  . 2018الفصلً للفصل االول والثانً لعام 

.دٌنار (0.290)سعر االؼالق  . 2017 و2016عدم تقدٌم االفصاح السنوي لعامً 06/08/2017(BUOI)مصرؾ االتحاد العراقً 

06/08/2017(IICM)صناعة وتجارة الكارتون 
 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل الثانً والثالث لعام 2017 و2016عدم تقدٌم االفصاح السنوي لعامً 

.دٌنار (0.270)سعر االؼالق   . 2018 واالفصاح الفصل االول والثانً لعام 2017

.دٌنار (0.450)سعر االؼالق . 2018 واالفصاح الفصل االول والثانً لعام 2017و2016عدم تقدٌم االفصاح السنوي لعامً 06/08/2017(IELI)الصناعات االلكترونٌة 

.دٌنار (0.710)سعر االؼالق  .2018 وافصاح الفصل االول لعام 2017 و2016عدم تقدٌم االفصاح السنوي لعامً 06/08/2017(SILT)العراقٌة للنقل البري 

06/08/2017(SIGT)نقل المنتجات النفطٌة 
 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل الثانً والثالث لعام 2017 و2016عدم تقدٌم االفصاح السنوي لعامً 

.دٌنار (0.550)سعر االؼالق  . 2018 واالفصاح الفصل االول والثانً لعام 2017

الخازر النتاج المواد االنشائٌة 

(IKHC)
06/08/2017

 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل الثانً والثالث لعام 2017 و2016عدم تقدٌم االفصاح السنوي لعامً 

.دٌنار (1.270)سعر االؼالق . 2018 واالفصاح الفصل االول والثانً لعام 2017

05/03/2017(BEFI)مصرؾ االقتصاد 
من قانون الشركات ، واستمرار االٌقاؾ  (رابعا/56)انعقاد االجتماع الهٌئة العامة للشركة لزٌادة راس مال الشركة وفق المادة 

.بقرار من هٌئة االوراق المالٌة لحٌن تقدٌم حسابات كاملة وواضحة حسب المعاٌٌر المحاسبٌة 

09/08/2016(BDSI)مصرؾ دار السالم 
 2015 تم وضع المصرؾ تحت وصاٌة البنك المركزي العراقً واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 

.دٌنار (0.130)سعر االؼالق  . 2017 و2016و

.دٌنار (0.350)سعر االؼالق  . 2017 واالفصاح السنوي لعام 2018عدم تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل االول والثانً لعام 04/07/2018(IHLI)الهالل الصناعٌة 

05/01/2017(BDFD)مصرؾ دجلة والفرات 
. 2017و2016وضع المصرؾ تحت وصاٌة البنك المركزي العراقً واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لعامً 

.دٌنار  (0.250)سعر االؼالق 

17/05/2018(BLAD)مصرؾ البالد االسالمً 
 ، سعر 2017وضع المصرؾ تحت وصاٌة البنك المركزي العراقً واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لعام 

.دٌنار  (0.350)االؼالق 

 (MTAI)الطٌؾ للتحوٌل المالً 

مصرؾ الطٌؾ االسالمً
06/12/2017

صدور مصادقة دائرة تسجٌل الشركات على انتهاء اجراءات تؽٌٌر نشاط وراسمال الشركة من شركة الطٌؾ للتحوٌل المالً 

ملٌار  (100)ملٌار دٌنار الى  (45)الى شركة مصرؾ الطٌؾ االسالمً لالستثمار والتموٌل ، وزٌادة راسمال الشركة من 

.دٌنار ، وسٌتم اطالق التداول على اسهم الشركة فً السوق بعد استكمال اجراءات ادراج الشركة المصرفٌة

 (MTMO)مؤتة للتحوٌل المالً 

مصرؾ امٌن العراق االسالمً
21/01/2018

صدور مصادقة دائرة تسجٌل الشركات على انتهاء اجراءات تؽٌٌر نشاط ورأسمال الشركة من شركة مؤتة للتحوٌل المالً الى 

ملٌار دٌنار ،  (100)ملٌار دٌنار الى  (45)مصرؾ امٌن العراق لالستثمار والتموٌل االسالمً ، وزٌادة راسمال الشركة  من 

.وسٌتم اطالق التداول على اسهم الشركة فً السوق بعد استكمال اجراءات ادراج الشركة المصرفٌة

.دٌنار (0.190)سعر االؼالق .2017عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 08/08/2018(BBAY)مصرؾ بابل

.دٌنار (1.000)سعر االؼالق .2017عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 08/08/2018(BQAB)مصرؾ القابض 

.دٌنار (0.110)سعر االؼالق .2017عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 08/08/2018(BNOR)مصرؾ الشمال

.دٌنار (47.600)سعر االؼالق .2017عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 08/08/2018(HBAY)فندق بابل

.دٌنار (10.300)سعر االؼالق .2017عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 08/08/2018(HPAL)فندق فلسطٌن

.دٌنار (10.000)سعر االؼالق .2017عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 08/08/2018(HISH)فنادق عشتار

.دٌنار (7.200)سعر االؼالق .2018 وافصاح الفصل الثانً لعام 2017عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 08/08/2018(HASH)فندق اشور

.دٌنار (5.000)سعر االؼالق .2018 وافصاح الفصل الثانً لعام 2017عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 08/08/2018(HTVM)سد الموصل السٌاحٌة 

.دٌنار (1.750)سعر االؼالق .2017عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 08/08/2018(IMIB)المعدنٌة والدراجات 

.2018عدم تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل الثانً لعام 07/10/2018(BERI)مصرؾ اربٌل 

.دٌنار (0.500)سعر االؼالق .2018عدم تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل الثانً لعام 07/10/2018(MTRA)الرابطة المالٌة للتحوٌل المالً

 الشركات المتوقفة عن التداول بقرارات من هٌئة االوراق المالٌة 



سد الموصل السٌاحٌة 

(HTVM)

فندق روٌال هه الل  / الساعة العاشرة صباحا فً محافظة دهوك 2018/11/29سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم الخمٌس 

 ،مناقشة مشروع االستثماري الخاص بالشركة ، الشركة متوقفة عن التداول 2014 و2013لمناقشة الحسابات الختامٌة لعام

. بقرار من هٌئة االوراق المالٌة2018/8/8منذ

العراقٌة النتاج البذور 

(AISP)

 الساعة العاشرة صباحا فً قاعة نقابة المحاسبٌن والمدققٌٌن  2018/11/22سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم الخمٌس 

 ، مناقشة مقسوم االرباح ،سٌتم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة االثنٌن 2017لمناقشة الحسابات الختامٌة لعام

2018/11/19. 

مدٌنة العاب 

(SKTA)الكرخ

 الساعة العاشرة صباحا فً مقر الشركة  لمناقشة الحسابات الختامٌة 2018/11/18سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االحد 

 .2018/11/13 ،سٌتم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة الثالثاء 2017لعام

مصرؾ الجنوب 

(BJAB)االسالمً 

 الساعة العاشرة صباحا فً مقر الشركة  لمناقشة الحسابات الختامٌة 2018/11/14سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االربعاء 

 .2018/11/11 ، مناقشة مقسوم االرباح ،سٌتم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة االحد 2017لعام

دار السالم للتأمٌن 

(NDSA)

 الساعة العاشرة صباحا فً مقر الشركة لمناقشة زٌادة رأس مال 2018/11/13سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم الثالثاء 

، سٌتم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة الخمٌس  (أوالً/55)ملٌار دٌنار حسب المادة  (7)ملٌار إلى  (5)الشركة من 

2018/11/8. 

مصرؾ اٌالؾ 

(BELF)االسالمً

 الساعة العاشرة صباحا فً مقر الشركة  لمناقشة الحسابات الختامٌة 2018/11/12سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االثنٌن 

اعضاء اصلٌٌن ومثلهم احتٌاط ،سٌتم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة  (5) ، مناقشة مقسوم االرباح ، وانتخاب2017لعام

 .2018/11/7االربعاء 

مصرؾ 

(BIBI)االستثمار

 الساعة العاشرة صباحا فً نادي العلوٌة  لمناقشة الحسابات الختامٌة 2018/11/8سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم الخمٌس 

اعضاء اصلٌٌن ومثلهم احتٌاط ،سٌتم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة  (7) ، مناقشة مقسوم االرباح ، وانتخاب2017لعام

 .2018/11/5االثنٌن 

(HBAG)فندق بؽداد 
 الساعة العاشرة صباحا فً مقر الشركة لمناقشة الحسابات الختامٌة 2018/11/7سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االربعاء 

 .2018/11/4 ، مناقشة مقسوم االرباح ،سٌتم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة االحد 2017لعام

بؽداد للمشروبات 

(IBSD)الؽازٌة

 مع جلب 2018/10/15 اعتبارا من تارٌخ 2017دعت الشركة مساهمٌها الى مراجعة الشركة الستالم ارباحهم النقدٌة لسنة 

المستمسكات االصولٌة والبطاقة التعرفٌة وشهادة االسهم ان وجدت واي وثٌقة تعرٌفٌة اخرى صادرة من سوق العراق 

.لالوراق المالٌة 

السجاد والمفروشات 

(IITC)

اعتبارا من تارٌخ  (%50) وبنسبة 2017دعت الشركة مساهمٌها الى مراجعة الشركة الستالم ارباحهم النقدٌة لسنة 

شهادة الجنسٌة ، بطاقة االحوال  ) وخالل الدوام الرسمً لجمٌع اٌام االسبوع مستصحبٌن معهم المستمسكات 2018/9/2

المدنٌة ، بطاقة السكن ، البطاقة الوطنٌة الموحدة ، بأمكان شركات الوساطة استالم ارباح مساهمٌهم بموجب تخوٌل اصولً 

.مع مستمسكات المساهم 

المصرؾ التجاري 

(BCOI)

اعتبارا من تارٌخ  (%4.75) وبنسبة 2016دعت شركة مساهمٌها الى مراجعة الشركة الستالم ارباحهم النقدٌة لسنة 

2018/8/1. 

الوطنٌة لصناعات 

االثاث المنزلً 

(IHFI)

ملٌار  (1.260) على انتهاء اجراءات زٌادة راسمال الشركة من 2018/8/13صادقت دائرة تسجٌل الشركات بتارٌخ 

من قانون الشركات وذلك تنفٌذا لقرار الهٌئة العامة المنعقدة  (اوال/55)ملٌار دٌنار وفق المادة  (1.660)دٌنار الى 

 .2018/5/27بتارٌخ 

انتاج االلبسة 

(IRMC)الجاهزة

 الساعة العاشرة صباحا فً قاعة نقابة المحاسبٌن والمدققٌن  لمناقشة 2018/11/5سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االثنٌن 

 .2018/10/31 ومناقشة معالجة الخسائر ، تم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة االربعاء 2017الحسابات الختامٌة لعام

فندق 

(HSAD)السدٌر

من راسمال  (%40) زٌادة رأسمال الشركة بنسبة 2018/7/29قررت الهٌئة العامة فً اجتماعها المنعقد فً 

.من قانون الشركات  (اوال/ 55)الشركة  استنادا الى المادة 

الحمراء للتأمٌن 

(NHAM)

ملٌار  (7)ملٌار دٌنار الى  (5) زٌادة راسمال الشركة من 2018/9/10قررت الهٌئة العامة فً اجتماعها المنعقد فً 

.من قانون الشركات (ثانٌاً/55)دٌنار وفق المادة 

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

2018/10/31اخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية االربعاء الموافق 

.اخبار الشركات : اوالً 

. الشركات المساهمة المتوقفة عن التداول النعقاد هٌئاتها العامة : ثانٌا 


