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اسم الشركة 
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالً

المعدل 

السابق

سعر 

االغالق

اغالق 

سابق

التغٌر 

(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

BBOB1.2601.2801.2601.2701.2601.2801.2700.7931178,173,482225,902,542مصرف بغداد

BCIH2.2902.2902.2902.2902.2902.2902.2900.001200,000458,000مصرف جٌهان االسالمً

BCOI0.5200.5200.5200.5200.5300.5200.530-1.892440,860,05821,247,230المصرف التجاري

BIIB0.4500.4500.4400.4400.4500.4500.4500.0072,620,0001,154,000المصرف العراقً االسالمً 

BIME0.1800.1800.1800.1800.1800.1800.1800.0015,000,000900,000مصرف الشرق االوسط 

BMNS0.4300.4300.4300.4300.4400.4300.4300.001150,00064,500مصرف المنصور

BNOI1.3001.3501.2001.2101.2501.2201.240-1.61206470,494,126569,747,865المصرف االهلً

BSUC0.2500.2500.2400.2400.2400.2500.2404.1738176,876,47942,626,974مصرف سومر التجاري 

BUND0.0700.0700.0700.0700.0700.0700.0700.0010402,000,00028,140,000المصرف المتحد

3191,276,374,145890,241,111

TASC7.3307.3507.2807.3107.3607.3507.3300.278449,341,779360,872,007آسٌاسٌل لالتصاالت

8449,341,779360,872,007

NAME0.5000.5100.5000.5000.5000.5000.5000.00142,200,0001,108,000االمٌن للتأمٌن

142,200,0001,108,000

SBPT32.50032.50032.50032.50032.28032.50032.5000.00380,2002,606,500بغداد العراق للنقل العام

SKTA2.8002.8002.7802.8002.8202.8002.810-0.36584,966,00013,892,800مدٌنة العاب الكرخ

SMOF12.60012.60012.60012.60012.32012.60012.3502.0233,53144,491الموصل لمدن االلعاب

SMRI4.7004.8304.7004.7904.8104.8304.850-0.41207,149,45134,249,892المعمورة العقارٌة 

SNUC0.5000.5000.5000.5000.5000.5000.5000.002750,000375,000النخبة للمقاوالت العامة 

8612,949,18251,168,683

IBSD4.0504.0904.0504.0704.0504.0904.0900.002411,180,13945,507,170بغداد للمشروبات الغازٌة 

IHLI0.7400.7400.7200.7200.7400.7200.740-2.7055,500,0003,961,000الهالل الصناعٌة

IICM0.9400.9400.9200.9300.9400.9200.940-2.1322,000,0001,860,000صناعة وتجارة الكارتون 

IIDP0.9801.0100.9700.9800.9801.0100.9803.06136,758,0186,623,798تصنٌع وتسوٌق التمور 

IITC16.10016.10015.90015.91016.26015.90016.300-2.4551,457,93823,196,214السجاد والمفروشات

IKLV1.5001.5001.4701.4801.4701.4801.500-1.3386,500,0009,588,100الكندي النتاج اللقاحات

IMAP2.5002.5002.5002.5002.5002.5002.4900.4061,750,0004,375,000المنصور الدوائٌة

INCP2.2702.2702.2502.2602.3302.2502.330-3.4321,500,0003,395,000الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة 

IRMC6.3006.3006.2506.2806.6006.2506.600-5.302150,000942,500انتاج االلبسة الجاهزة 

6736,796,09599,448,782
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سوق العراق لالوراق المالٌة

712

1,489,272,672

1,410,413,043

572.50

-0.10

(122)نشرة التداول فً السوق النظامً رقم 

قطاع المصارف

مجموع قطاع الخدمات

مجموع قطاع المصارف

مجموع قطاع االتصاالت

قطاع االتصاالت

قطاع الخدمات

قطاع التأمٌن

مجموع قطاع التأمٌن

قطاع الصناعة

مجموع قطاع الصناعة



اسم الشركة 
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 
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المعدل 
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االغالق
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التغٌر 

(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

HBAG8.0008.0008.0008.0008.0008.0008.0000.00141,810,93714,487,496فندق بغداد

HBAY86.00086.00086.00086.00090.00086.00090.000-4.4411,00086,000فندق بابل

HISH7.6107.6507.6107.6307.5207.6507.6400.1313830,0006,332,300فنادق عشتار

HMAN17.00018.00017.00017.50015.73018.00017.0005.885230,3124,030,304فنادق المنصور

HNTI10.30010.30010.30010.30010.35010.30010.3000.00212,000123,600االستثمارات السٌاحٌة

HSAD13.50013.50013.50013.50013.50013.50013.5000.00692,9751,255,163فندق السدٌر

412,977,22426,314,863

AISP10.90010.90010.82010.83010.95010.85010.950-0.91393,266,28635,384,914العراقٌة النتاج البذور

393,266,28635,384,914

اسم الشركة 
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح
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االغالق
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القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

BROI0.3500.3500.3500.3500.3600.3500.3500.00412,916,8254,520,889مصرف االئتمان

IFCM3.3603.4503.3503.4103.4203.4503.4001.47393,485,00011,898,750الفلوجة النتاج المواد االنشائٌة

االسهم المتداولة  (%)التغٌر اغالق(%)التغٌراغالقاسم الشركة

11.112,500,000-18.0005.880.080فنادق المنصور

5.30150,000-1.7204.886.250العراقٌة للنقل البري

4.761,500,000-0.7304.290.800الصناعات االلكترونٌة 

4.441,000-0.2504.1786.000مصرف سومر التجاري 

3.431,500,000-0.5004.172.250الصناعات الخفٌفة 

القٌمة المتداولة (%)التغٌر اغالق(%)التغٌراغالقاسم الشركة

1.61569,747,865-1.611.220-1.220المصرف االهلً

0.0700.007.3500.27360,872,007المصرف المتحد

1.2800.791.2800.79225,902,542مصرف بغداد

0.2504.174.0900.0045,507,170مصرف سومر التجاري 

7.3500.270.2504.1742,626,974آسٌاسٌل لالتصاالت

*

(NGIR)الخلٌج للتأمٌن

(122)نشرة التداول فً السوق النظامً رقم 

5,000

فندق بابل

انتاج االلبسة الجاهزة 

اسم الشركة

االكثر ربح

االسهم المتداولة  

(0.01)نقطة منخفضا بنسبة  (572.50)بلغ الرقم القٌاسً العام 
االكثر خسارة

مصرف بابل230,312

مجموع السوق الثانً

مجموع السوقٌن

مجموع السوق النظامً

(122)نشرة التداول فً السوق الثانً رقم 

مجموع قطاع الزراعة

االسهم المتداولة  

البادٌة للنقل العام 221,931

3,523,391

االكثر نشاطا حسب القٌمة المتداولة  االكثر نشاطا حسب االسهم المتداولة 

الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة 

176,876,479

 سٌتم اٌقاف التداول 2022  ولعدم التزامها  الشركات المساهمة بتقدٌم البٌانات المالٌة الفصلٌة للفصل االول لسنة 2022/7/4فً  (1504/10)استنادا الى كتاب هٌئة االوراق المالٌة المرقم 

مصرف اشور ، مصرف العطاء ، الهالل الصناعٌة ، الخازر النتاج المواد االنشائٌة ، الرٌباس للدوواجن واالعالف ، الخلٌج للتامٌن ، )  وهً 2022/7/5على اسهم الشركات اعتبارا من 

.(الوطنٌة لصناعة االثاث المنزلً 

اسم الشركة

ينظم سوق العراق لالوراق المالية التعامل باسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز االيداع العراقي ، من خالل شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة االوراق 

المالية

المصرف االهلً 470,494,126

 2004 لسنة 74المسؤولية القانونية إستنادأ إلى قانون رقم 

مصرف سومر التجاري 

آسٌاسٌل لالتصاالت402,000,000

بغداد للمشروبات الغازٌة 

مصرف بغداد178,173,482

176,876,479

49,341,779

 و 6/29أجابت الشركة على كتاب االستفسار المرسل من سوق العراق لالوراق المالٌة بعدم وجود أحداث جوهرٌة أدت إلى إرتفاع سعر السهم لجلستٌن بكامل  نسبة التغٌر لجسلتً 

2022/6/30.

قطاع الصناعة

مجموع قطاع الصناعة

قطاع الفنادق والسٌاحة

قطاع االستثمار

مجموع قطاع الفنادق والسٌاحة

قطاع الزراعة



اسم الشركة 
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالً

المعدل 

السابق

سعر 

االغالق

اغالق 

سابق
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات(%)التغٌر 

BBAY0.0800.0800.0800.0800.1000.0800.090-11.1112,500,000200,000مصرف بابل

BNOR0.0700.0700.0700.0700.0700.0700.0700.0021,056,18573,933مصرف الشمال

33,556,185273,933

SBAG0.8000.8000.8000.8000.8400.8000.840-4.7611,500,0001,200,000البادٌة للنقل العام 

SILT1.7201.7201.7201.7201.6401.7201.6404.8863,523,3916,060,233العراقٌة للنقل البري

75,023,3917,260,233

IELI0.7300.7300.7300.7300.7000.7300.7004.292221,931162,010الصناعات االلكترونٌة 

IMCM0.5100.5200.5100.5200.5000.5200.5004.0051,050,000541,000صناعة المواد االنشائٌة الحدٌثة 

ITLI0.5000.5000.5000.5000.4800.5000.4804.1715,0002,500الصناعات الخفٌفة 

81,276,931705,510

AMAP0.3000.3000.3000.3000.3100.3000.310-3.231250,00075,000الحدٌثة لالنتاج الحٌوانً

1250,00075,000

1910,106,5078,314,675

(2)نشرة التداول للشركات غٌر المفصحة رقم 

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

مجموع السوق

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الزراعة

مجموع قطاع الخدمات

قطاع الصناعة

مجموع قطاع الصناعة

قطاع الزراعة



5/7/2022جلسة الثالثاء  

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BBOB310,000,00012,797,500مصرف بغداد 

BNOI23,000,0003,771,962المصرف االهلً العراقً 

BUND5265,000,00018,550,000مصرف المتحد

10278,000,00035,119,462

TASC1734,500,000252,354,300اسٌا سٌل لالتصاالت

1734,500,000252,354,300

27312,500,000287,473,762

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BCOI77,257,0003,773,640المصرف التجاري العراقً

BBOB973,700,00093,646,500مصرف بغداد 

BNOI166425,000,000512,891,010المصرف االهلً العراقً 

182505,957,000610,311,150

IITC51,457,93823,196,214العراقٌة للسجاد والمفروشات

IBSD51,555,6586,332,641بغداد للمشروبات الغازٌة 

IKLV31,500,0002,205,000الكندي النتاج اللقاحات البٌطرٌة

134,513,59631,733,855

AISP4268,6492,910,282العراقٌة النتاج البذور

4268,6492,910,282

199510,739,245644,955,288

القيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

IFCM4360,0001,236,250الفلوجة النتاج المواد االنشائية

4360,0001,236,250

4360,0001,236,250

مجموع قطاع الصناعة 

المجموع الكلي

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع الزراعة 

مجموع قطاع الزراعة 

المجموع الكلً

نشرة  تداول االسهم المباعة من غير العراقيين في السوق الثاني

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلً

نشرة  تداول االسهم المباعة من غٌر العراقٌٌن فً السوق النظامً

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الصناعة 

سوق العراق لألوراق المالٌة

نشرة  تداول االسهم المشتراة لغٌر العراقٌٌن فً السوق النظامً

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت 



سعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة 

BAIB1.0801.080مصرف آسٌا العراق االسالمً 
BKUI1.3001.300مصرف كوردستان 
BTRI1.0001.000مصرف عبر العراق

BIBI0.2700.270مصرف االستثمار العراقً
BTIB0.7000.700مصرف الطٌف االسالمً
BELF0.3800.380مصرف اٌالف االسالمً 

BGUC0.1500.150مصرف الخلٌج 
BMFI0.2300.230مصرف الموصل

TZNI2.2602.260الخاتم لالتصاالت

SAEI1.5001.500االمٌن لالستثمارات العقارٌة 

IBPM2.0002.000بغداد لمواد التغلٌف
IMIB2.0502.050المعدنٌة والدراجات

IMOS6.3006.300الخٌاطة الحدٌثة 
IIEW4.6004.600العراقٌة لالعمال الهندسٌة 

HKAR1.0401.050فنادق كربالء 
HTVM6.2706.270سد الموصل السٌاحٌة

AMEF8.2508.250اسماك الشرق االوسط 
AAHP0.8400.840االهلٌة لالنتاج الزراعً 

AIPM5.1205.400انتاج وتسوٌق اللحوم
AIRP23.00023.000المنتجات الزراعٌة

سعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة

BQUR1.0001.000مصرف القرطاس االسالمً
BAAI1.0001.000مصرف العربٌة االسالمً

BERI0.1100.110مصرف اربٌل
BANS1.0001.000مصرف االنصاري االسالمً 

BRTB1.0001.000مصرف االقلٌم التجاري
BMUI1.0001.000مصرف المستشار االسالمً 

BQAB0.2400.240مصرف القابض االسالمً
BTRU0.3500.350مصرف الثقة الدولً

BIDB0.8100.810مصرف التنمٌة الدولً 
BINI1.0001.000مصرف نور العراق االسالمً

BJAB1.0001.000مصرف الجنوب االسالمً
BAMS1.0001.000مصرف المشرق العربً االسالمً 

BINT1.7001.700المصرف الدولً االسالمً
BZII0.3400.340مصرف زٌن العراق االسالمً
BAME1.0001.000مصرف أمٌن العراق االسالمً

BWOR1.0001.000مصرف العالم االسالمً
BUOI0.2400.240مصرف االتحاد العراقً

NAHF0.4500.450االهلٌة للتأمٌن
NDSA0.5500.550دار السالم للتأمٌن 

NHAM0.9600.960الحمراء للتأمٌن

VMES0.9000.900بٌن النهرٌن لالستثمارات المالٌة
VWIF0.2500.250الوئام لالستثمار المالً

VZAF0.3100.310الزوراء لالستثمار المالً 
VAMF0.5500.550االمٌن لالستثمار المالً

ــــــــــــــــــــSIBDابداع الشرق االوسط 

IMCI100.000100.000الصنائع الكٌمٌاوٌة العصرٌة

HASH8.5008.500فندق اشور

سعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة

SIGT1.4201.640نقل المنتجات النفطٌة 

VBAT0.4500.450الباتك لالستثمارات المالٌة
VKHF0.0600.060الخٌر لالستثمار المالً

2022/7/4 الشركات غٌر المتداولة للشركات غٌر المفصحة لجلسة االثنٌن الموافق 

قطاع االستثمار

قطاع الخدمات

قطاع المصارف

قطاع االستثمار

قطاع التأمٌن

قطاع الصناعة

قطاع الفنادق والسٌاحة

قطاع الخدمات

2022/7/5الشركات غٌر المتداولة فً السوق النظامً لجلسة الثالثاء الموافق 

قطاع المصارف

2022/7/5 الشركات غٌر المتداولة فً السوق الثانً لجلسة الثالثاء الموافق 

قطاع الصناعة

قطاع الزراعة

قطاع االتصاالت

قطاع الفنادق والسٌاحة

قطاع الخدمات



سبب االٌقاف والمالحظاتتارٌخ االٌقافاسم الشركة

 .2020 ، 2019 ، 2018عدم تقدٌم االفصاح السنوي لعام 2017/03/05(BEFI)مصرف االقتصاد 

2016/08/09(BDSI)مصرف دار السالم 

 ، 2016 المصرف تحت وصاٌة البنك المركزي العراقً واستمرار االٌقاف لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 

 ، 2019 واالفصاح الفصلً لعام 2018 ، واالفصاح الفصلً للفصل الثالث لعام 2020 ، 2019 ، 2018 ، 2017

.دٌنار (0.130)سعر االغالق  . 2021 ، وبٌانات الفصل االول والثانً لعام 2020

.دٌنار (1.000)سعر االغالق  . 2020عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 19/09/2021(BRAJ)مصرف الراجح 

 .2020عدم تقدٌم البٌانات المالٌة الفصلٌة للفصل االول لعام 05/07/2022(BASH)مصرف آشور

 .2020عدم تقدٌم البٌانات المالٌة الفصلٌة للفصل االول لعام 05/07/2022(BLAD)مصرف العطاء االسالمً 

 .2020عدم تقدٌم البٌانات المالٌة الفصلٌة للفصل االول لعام 05/07/2022(IHLI)الهالل الصناعٌة

طرٌق الخازر للمواد االنشائٌة 

(IKHC)
 .2020عدم تقدٌم البٌانات المالٌة الفصلٌة للفصل االول لعام 05/07/2022

شركة الرٌباس للدواجن 

(AREB)واالعالف
 .2020عدم تقدٌم البٌانات المالٌة الفصلٌة للفصل االول لعام 05/07/2022

 .2020عدم تقدٌم البٌانات المالٌة الفصلٌة للفصل االول لعام 05/07/2022(NGIR)الخلٌج للتأمٌن

الوطنٌة لصناعات االثاث 

(IHFI)المنزلً
 .2020عدم تقدٌم البٌانات المالٌة الفصلٌة للفصل االول لعام 05/07/2022

 الشركات الموقوفة عن التداول بقرار من هٌئة االوراق المالٌة 



(HTVM)سد الموصل السٌاحٌة
 ،  المصادقة على الحسابات لحسابات 2022/6/28 بعد قرار الهٌئة العامة المنعقد فً  2022/7/5تم إطالق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثالثاء 

. ، تاجٌل النظر فً مناقشة العجز المتراكم2021/12/31الختامٌة للسنة المالٌة المنتهٌة فً  

(BNAI)المصرف الوطنً االسالمً
 المصادقة على الحسابات الختامٌة 2022/6/29 بعد قرار الهٌئة العامة المنعقدة فً 2022/7/6سٌتم إطالق التداول على أسهم  الشركة إعتباراً من جلسة االربعاء 

 .2021،  عدم توزٌع االرباح لسنة  .2021/12/31للسنة المالٌة المنتهٌة فً 

(SIBD)ابداع الشرق االوسط 

 ،  المصادقة على الحسابات لحسابات 2022/6/21 بعد قرار الهٌئة العامة المنعقد فً  2022/7/5تم إطالق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثالثاء 

شركة اتحاد الشرق االوسط للمقاوالت ) ، عدم توزٌع االرباح وتحوٌلها الى الفائض المتراكم ، تم الموافقة على اندماج 2021/12/31الختامٌة للسنة المالٌة المنتهٌة فً  

لٌصبح اسم الشركة بعد الدمج ابداع الشرق االوسط ( شركة ابداع الشرق االوسط للمقاوالت العامة واالستثمارات العقارٌة)مع  (والتجارة العامة واالستثمارات العقارٌة

.للمقاوالت العامة واالستثمارات العقارٌة  والتجارة العامة

(BINT)المصرف الدولً االسالمً

 الساعة العاشرة صباحاً فً مقر الشركة ، مناقشة الحسابات الختامٌة للسنة المالٌة المنتهٌة فً 2022/7/20سٌعقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة ٌوم االربعاء الموافق 

اعضاء  (7)من المادة خامسا من عقد التاسٌس استنادا الى كتاب البنك المركزي بانتخاب  (1) ،تعدٌل الفقرة 2021 ، مناقشة مقسوم االرباح لسنة 2021/12/31

 .2022/7/17سٌتم إٌقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة االحد . اصلٌٌن ومثلهم احتٌاط

(HBAY)فندق بابل 

 الساعة العاشرة صباحاً فً مقر الشركة ، مناقشة الحسابات الختامٌة للسنة المالٌة المنتهٌة فً 2022/7/26سٌعقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة ٌوم الثالثاء الموافق 

سٌتم إٌقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الخمٌس . دٌنار  (4.761.571.957) والبالغة2021 ، مناقشة مقسوم االرباح لسنة 2021/12/31

2022/7/21. 

(BLAD)مصرف العطاء االسالمً 
الشركة .اعضاء اصلٌٌن ومثلهم احتٌاط  (7) الساعة العاشرة صباحا فً مقر الشركة،  النتخاب 2022/7/31سٌعقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة ٌوم االحد الموافق 

 .2022موقوفة بقرار من هٌئة االوراق المالٌة لعدم تقدٌم البٌانات الفصلٌة للفصل االول لسنة 

(BEFI)مصرف االقتصاد 
 الساعة العاشرة صباحا فً مقر الشركة،  مناقشة الحسابات الختامٌة للسنة المالٌة المنتهٌة فً 2022/7/4سٌعقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة ٌوم االثنٌن الموافق 

.الشركة موقوفة بقرار من هٌئة االوراق المالٌة لعدم تقدٌم البٌانات السنوٌة .2020،  مناقشة توزٌع االرباح لسنة  .2020/12/31

(HPAL)فندق فلسطٌن 

 الساعة العاشرة صباحاً فً مقر الشركة ، مناقشة الحسابات الختامٌة للسنة المالٌة المنتهٌة فً 2022/1/12عقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة ٌوم االربعاء الموافق 

 ،انتخاب رئٌس واعضاء مجلس 2019 ، 2018 ، مناقشة العجز المتراكم ومعالجتة من ارباح السنوات 2019/12/31 و السنة المالٌة المنتهٌة فً 2018/12/31

 .2022/1/9تم إٌقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة االحد . مجلس وتعدٌل المادة الخامسة من عقد تاسٌس

(BNAI)المصرف الوطنً االسالمً
 المصادقة على الحسابات الختامٌة 2022/6/29 بعد قرار الهٌئة العامة المنعقدة فً 2022/7/6سٌتم إطالق التداول على أسهم  الشركة إعتباراً من جلسة االربعاء 

 .2021،  عدم توزٌع االرباح لسنة  .2021/12/31للسنة المالٌة المنتهٌة فً 

(NHAM)الحمراء للتأمين 
. من قانون الشركات (اوالً/55)ملٌار دٌنار وفق المادة  (25)ملٌار دٌنار الى  (7) زٌادة رأسمال الشركة من 2020/11/29قررت الهٌئة العامة فً اجتماعها المنعقد فً 

.2022/3/24حصلت موافقة هٌئة االوراق المالٌة على تمدٌد فترة اضافة اسهم الشركة لمدة اربعة اشهر من تارٌخ 

(IRMC)انتاج االلبسة الجاهزة 
وفق  (100%)بنسبة  (3.186.600.000)دٌنار الى  (1.593.300.000) زٌادة رأسمال الشركة من 2021/12/6قررت الهٌئة العامة فً اجتماعها المنعقد فً 

.2022/4/6حصلت موافقة هٌئة االوراق المالٌة على تمدٌد فترة اضافة اسهم الشركة لمدة اربعة اشهر من تارٌخ .من قانون الشركات (اوالً/55)المادة 

(IFCM)الفلوجة النتاج المواد االنشائٌة
دٌنار وفق المادة  (4,680,000,000)دٌنار الى  (3,120,000,000) زٌادة رأسمال الشركة من 2021/12/30قررت الهٌئة العامة فً اجتماعها المنعقد فً 

.2022/4/30حصلت موافقة هٌئة االوراق المالٌة على تمدٌد فترة اضافة اسهم الشركة لمدة اربعة اشهر من تارٌخ .من قانون الشركات (اوالً/55)

(BMUI)مصرف المستشار االسالمً 

من قانون  (ثانٌا /55)ملٌار دٌنار وفق المادة  (207)ملٌار دٌنار الى  (200) زٌادة رأسمال الشركة من 2021/9/16قررت الهٌئة العامة فً اجتماعها المنعقد فً 

حصلت موافقة هٌئة االوراق المالٌة على تمدٌد فترة اضافة اسهم .من قانون الشركات (اوالً/55)ملٌار دٌنار وفق المادة  (250)ملٌار دٌنار الى  (207)الشركات ومن 

.2022/4/16الشركة لمدة اربعة اشهر من تارٌخ 

مصرف المشرق العربً االسالمً 

(BAMS)

من قانون  (اوالً/55)ملٌار دٌنار وفق المادة  (250)ملٌار دٌنار الى  (200) زٌادة رأسمال الشركة من 2022/2/26قررت الهٌئة العامة فً اجتماعها المنعقد فً 

.الشركات

(IMAP)المنصور الدوائٌة
من قانون  (اوال/ 55)ملٌار  وفق المادة  (16)دٌنار الى  (9.914.267.350) زٌادة راس مال الشركة من 2022/5/7قررت الهٌئة العامة فً اجتماعها المنعقد فً 

.الشركات

.من قانون الشركات (اوال/ 55)ملٌار  وفق المادة  (250)ملٌار دٌنار الى  (200) زٌادة راس مال الشركة من 2022/6/5قررت الهٌئة العامة فً اجتماعها المنعقد فً (BAME)مصرف أمٌن العراق االسالمً 

(NAME)االمٌن للتأمٌن
من قانون  (ثانٌا/55)ملٌار دٌنار  وفق المادة  (5)الى  (4.690.108.076) زٌادة راسمال الشركة من 2022/6/27قررت الهٌئة العامة فً اجتماعها المنعقد فً 

الشركات

(IMAP)المنصور الدوائٌة

ٌوماً فً مصرف  (60)سهم ولمدة  (6,085,732,650) على االسهم المطروحة البالغة 2022/7/18 سٌبدأ االكتتاب على أسهم الشركة إعتباراً من ٌوم االثنٌن 

ملٌار دٌنار وفق المادة  (16)دٌنار الى  (9,914,267,350) زٌادة رأسمال الشركة من 2022/5/7المنصور بفرعٌه ، تنفٌذاً لقرار الهٌئة العامة المنعقدة فً 

.من قانون الشركات (اوالً/55)

(IRMC)انتاج االلبسة الجاهزة 

سهم ً فً مصرف االسالمً العراقً   (1.593.300.000) على االسهم المطروحة البالغة 2022/6/27 تم غلق االكتتاب على اسهم الشركة إعتباراً من ٌوم االثنٌن 

 (100%)بنسبة  (3.186.600.000)دٌنار الى  (1.593.300.000) زٌادة رأسمال الشركة من 2022/12/6الفرع الكرادة  ، تنفٌذاً لقرار الهٌئة العامة المنعقدة فً 

.من قانون الشركات (اوالً/55)وفق المادة 

(SMRI)المعمورة العقارٌة 
  مع جلب المستمسكات 2022/6/20من راس المال المدفوع فً مقر الشركة اعتبارا من ٌوم  (%6)تعلن الشركة عن البدء بتوزٌع االرباح السنوٌة للمساهمٌن بنسبة 

.الثبوتٌة او بموجب وكالة مصدقة لغاٌة الساعة الثانٌة عشر ونصف ظهرا طٌلة اٌام االسبوع عدا ٌوم الخمٌس

(HISH)فنادق عشتار 
االثنٌن ) اٌام 2022/5/16فً مقر الشركة اعتبارا من ٌوم  (الوجبة االولى)ملٌون سهما  (20)تعلن الشركة عن البدء بتوزٌع االرباح السنوٌة للمساهمٌن الذٌن ٌمتلكون 

.مع جلب المستمسكات الثبوتٌة او بموجب وكالة مصدقة (واالربعاء

(HBAG)فندق بغداد 
 من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الثانٌة 2022/5/25  للمساهمٌن  فً مقر الشركة اعتبارا من ٌوم 2020تعلن الشركة عن البدء بتوزٌع االرباح السنوٌة لعام 

.ظهرا مع جلب المستمسكات الثبوتٌة او بموجب وكالة مصدقة

(TASC)آسٌاسٌل لالتصاالت 

من راس المال الشركة فً فرعً الجادرٌة  مجاور فندق كورال واالعظمٌة  شارع عمر بن  (%100)تعلن الشركة عن البدء بتوزٌع االرباح السنوٌة للمساهمٌن بنسبة 

مع كتاب شركة الوساطة الذي ٌتم بموجبة  (نسخة اصلٌة)علما ان الشركة تشترط وجود هذا التخوٌل . 2022/6/19عبدالعزٌز للمصرف االهلً  اعتبارا من ٌوم االحد 

.طلب االرباح

توزيع االرباح: خامساً 

.االكتتاب : رابعاً 

2022/7/5أخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية الثالثاء الموافق 

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

.أخبار الشركات : أوالً 

الشركات المساهمة الموقوفة عن التداول النعقاد هيئاتها العامة: ثانياً 


