
سوق العراق لألوراق المالیة

جلسة الخمیس الموافق 2017/7/6

27القیمة المتداولة

6الشركات المرتفعةاالسھم المتداولة 

12الشركات المنخفضة478الصفقات

6شركات الھیئة العامةالمؤشر 60

21المتوقفة بقرار من الھیئةنسبة التغیر %

47الشركات غیر المتداولة101الشركات المدرجة

رمز اسم الشركة
المعدل ادنى سعراعلى سعرافتتاحالشركة

الحالي
المعدل 
التغیر اغالق سابقسعر االغالقالسابق

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقات(%)

BBOB0.6700.6700.6600.6600.6800.6600.680-2.94169646,815,522430,066,745مصرف بغداد 

BELF0.2600.2600.2600.2600.2600.2600.2600.001200,00052,000مصرف ایالف االسالمي

BGUC0.3600.3700.3600.3600.3600.3700.3602.7845325,434,134117,486,475مصرف الخلیج التجاري

BIBI0.4600.4900.4600.4800.5400.4900.540-9.2687240,514,515114,770,492مصرف االستثمار

BIIB0.6600.6600.6600.6600.6000.6600.60010.003400,000264,000المصرف العراقي االسالم

BIME0.3900.3900.3900.3900.3900.3900.3900.002540,675,54515,863,463مصرف الشرق االوسط

BMNS0.7400.7400.7400.7400.7400.7400.7400.001250,000185,000مصرف المنصور

BNOR0.2200.2200.2200.2200.2300.2200.230-4.351641,000,0009,020,000مصرف الشمال

BROI0.7200.7200.7200.7200.7100.7200.7101.4125,200,0003,744,000مصرف االئتمان

BUND0.2700.2700.2600.2600.2700.2600.270-3.701724,290,0006,325,400المصرف المتحد

3661,324,779,716697,777,574

TASC5.1505.1505.1305.1405.1505.1305.150-0.395840,2984,316,645اسیا سیل لالتصاالت

5840,2984,316,645

NAME0.5400.5400.5400.5400.5700.5400.570-5.2631,800,000972,000االمین للتأمین

31,800,000972,000

SKTA4.8304.8504.8304.8404.8504.8404.860-0.413233,0001,128,380مدینة العاب الكرخ 

SMRI2.0302.0302.0002.0202.0302.0002.030-1.48176,650,00013,452,000المعمورة العقاریة

206,883,00014,580,380

IBSD2.4702.4702.4402.4502.4602.4702.4700.004135,967,45388,139,911بغداد للمشروبات الغازیة

IELI0.4800.4800.4600.4700.4800.4700.480-2.08115,400,0002,517,000الصناعات االلكترونیة 

IIDP1.1501.1501.1301.1301.1501.1301.150-1.743865,000977,750تصنیع وتسویق التمور

IMAP0.6300.6300.6300.6300.6300.6300.6300.0061,485,889936,110المنصور الدوائیة

IMIB0.7000.7200.7000.7200.7000.7200.7002.8631,400,0001,003,000الصناعات المعدنیة والدر

نشرة التداول في السوق النظامي رقم (126)

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات

قطاع االتصاالت

قطاع االتصاالت

قطاع الصناعة

الشركات المتداولة

577.52

-0.13

825,094,153

1,384,351,897
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قطاع التأمین

مجموعقطاع التأمین



رمز اسم الشركة
المعدل ادنى سعراعلى سعرافتتاحالشركة

الحالي
المعدل 
التغیر اغالق سابقسعر االغالقالسابق

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقات(%)

IMOS2.8003.0002.8002.8703.0003.0003.0000.00275,000215,000الخیاطة الحدیثة

INCP0.5600.5600.5600.5600.5600.5600.5600.00133,54118,783الكیمیاویة والبالستیكیة

6745,226,88393,807,554

HBAY24.60024.60024.50024.52024.60024.50024.600-0.41362,0001,520,000فندق بابل

HTVM6.3006.3006.3006.3006.2606.3006.3000.002150,000945,000سد الموصل السیاحیة

5212,0002,465,000

AIPM2.8502.8502.8502.8502.9002.8502.900-1.723250,000712,500انتاج وتسویق اللحوم

AISP6.1106.1606.1006.1306.1506.1606.1400.3371,350,0008,277,500العراقیة النتاج البذور

101,600,0008,990,000

4761,381,341,897822,909,153

رمز اسم الشركة
المعدل ادنى سعراعلى سعرافتتاحالشركة

الحالي
المعدل 
السابق

سعر 
االغالق

اغالق 
سابق

التغیر 
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقات(%)

BTRI0.7000.7000.7000.7000.7000.7000.7000.0013,000,0002,100,000مصرف عبر العراق

13,000,0002,100,000

HASH8.5008.5008.5008.5008.1008.5008.1004.94110,00085,000فندق اشور

110,00085,000

23,010,0002,185,000

4781,384,351,897825,094,153

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

9.26240,514,515-0.66010.000.490المصرف  االسالمي

5.261,800,000-8.5004.940.540فندق اشور

4.3541,000,000-0.7202.860.220 المعدنیة والدراجات

3.7024,290,000-0.3702.780.260مصرف الخلیج التجاري

2.94646,815,522-0.7201.410.660مصرف االئتمان

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

2.94430,066,745-2.940.660-0.660مصرف بغداد 

0.3702.780.3702.78117,486,475مصرف الخلیج التجاري

9.26114,770,492-9.260.490-0.490مصرف االستثمار

4.352.4700.0088,139,911-0.220مصرف الشمال

0.3900.000.3900.0015,863,463مصرف الشرق االوسط

ایقاف تداول بقرار 
الھیئة

نشرة التداول في السوق النظامي رقم (126)

تابع قطاع الصناعة

 قررت ھیئة االوراق المالیة بكتابھا المرقم (1168/10) في 2017/7/4 ایقاف التداول على اسھم الشركات التي لم تلتزم بتعلیمات االفصاح المالي وتقدیم 
البیانات المالیة للفصل االول لعام 2017 اعتبارا من جلسة الخمیس 2017/7/6والشركات ھي :(المصرف التجاري العراقي ، مصرف كوردستان الدولي ، 
الھالل الصناعیة ،العراقیة للنقل البري ، البادیة للنقل العام ، الخاتم لالتصاالت ، الخیر لالستثمار المالي ، بین النھرین لالستثمار المالي)واستمرار االیقاف 

على الشركات التالیة (الوائل للتحویل المالي ، الصناعات الخفیفة ، صناعات االصباغ الحدیثة ، العراقیة لنقل المنتجات النفطیة ) والشركات التي ضمن 
المناطق الساخنة علیھا تقدیم افصاح من قبل رئیس مجلس االدارة عن الوضع االجمالي للشركة لیتم اعادتھا للتداول وھي (المواد االنشائیة الحدیثة ، صناعة 

االثاث المنزلي )  .

1,400,000

325,434,134

االكثر ربحیة

اسم الشركة

400,000

10,000

االكثر نشاطاً حسب القیمة المتداولة

االكثر خسارة

المصرف المتحد

مصرف بغداد 

مصرف االستثمار

االمین للتأمین

مصرف الشمال

المصارف تحت 
الوصایة

مصرف دجلة والفرات متوقف عن التداول اعتبارا من جلسة  2017/1/5   - 1
مصرف الشرق االوسط40,675,545

مجموع السوق النظامي

مجموع قطاع الفنادق

قطاع الفنادق والسیاحة 

قطاع الزراعة

مجموع قطاع الزراعة

5,200,000

بلغ الرقم القیاسي العام (577.52) نقطة منخفضا بنسبة (%0.13)

االكثر نشاطاً حسب االسھم المتداولة

االسھم المتداولة  

41,000,000

240,514,515

646,815,522

االسھم المتداولة  

مصرف بغداد 

مصرف االستثمار

325,434,134

بغداد للمشروبات الغازیة

مصرف الخلیج التجاري

اسم الشركة

مصرف دار السالم متوقف عن التداول اعتبارا من جلسة 2016/8/9.     - 2

مجموع السوقین

نشرة التداول في السوق الثاني رقم (87)

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

مجموع السوق الثاني

قطاع الفنادق والسیاحة 

مجموع قطاع الصناعة



جلسة الخمیس 2017-7-6

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BBOB661,400,00040,524,000مصرف بغداد 
BUND21,000,000270,000مصرف المتحد

862,400,00040,794,000

IBSD2527,667,29367,837,868بغداد للمشروبات الغازیة 
2527,667,29367,837,868

TASC2466,0002,395,240اسیا سیل لالتصاالت
2466,0002,395,240

3590,533,293111,027,108

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BBOB151582,995,522387,307,345مصرف بغداد 
BIME2127,802,30810,842,900مصرف الشرق االوسط لالستثمار

BNOR918,000,0003,960,000مصرف الشمال 
181628,797,830402,110,245

IBSD1210,015,00024,607,050بغداد للمشروبات الغازیة 
1210,015,00024,607,050
193638,812,830426,717,295

قطاع الصناعة 

سوق العراق لألوراق المالیة

نشرة  تداول االسھم المشتراة لغیر العراقیین في السوق النظامي

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف
قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 
المجموع الكلي

مجموع قطاع الصناعة 
قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 
المجموع الكلي

نشرة  تداول االسھم المباعة من غیر العراقیین في السوق النظامي

قطاع المصارف



المالحظاتسعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة

لم یتم التداول BNAI1.0501.050المصرف الوطني االسالمي
لم یتم التداول BCIH2.7002.700مصرف جیھان

لم یتم التداول BLAD0.9000.900مصرف البالد االسالمي 
لم یتم التداول BUOI0.2900.290مصرف االتحاد العراقي
لم یتم التداول BSUC0.9000.900مصرف سومر التجاري

لم یتم التداول BASH0.3400.340مصرف اشور 
لم یتم التداول BBAY0.3400.340مصرف بابل

لم یتم التداول NDSA1.0001.000دار السالم للتأمین

لم یتم التداول VZAF0.4000.400الزوراء لالستثمار المالي
لم یتم التداول VWIF0.8900.890الوئام لالستثمار المالي

لم یتم التداول SBPT13.80013.800بغداد العراق للنقل العام
لم یتم التداول SNUC0.3100.310النخبة للمقاوالت العامة 

لم یتم التداول IIEW0.7300.730العراقیة االعمال الھندسیة
لم یتم التداول IKHC1.2701.270الخازر للمواد االنشائیة
لم یتم التداول IRMC9.3009.300انتاج االلبسة الجاھزة

لم یتم التداول IBPM1.3501.350بغداد لمواد التغلیف
لم یتم التداول IICM0.2800.280صناعة وتجارة الكارتون

لم یتم التداول IITC7.9807.980السجاد والمفروشات
لم یتم التداول IKLV0.7700.770الكندي لللقاحات البیطریة

لم یتم التداول HKAR1.4101.410فنادق كربالء
لم یتم التداول HISH12.25012.250فنادق عشتار

لم یتم التداول HMAN13.95014.000فنادق المنصور
لم یتم التداول HPAL13.90013.900فندق فلسطین
لم یتم التداول HSAD15.75015.750فندق السدیر

لم یتم التداول AMAP0.4200.420الحدیثة لالنتاج الحیواني 
لم یتم التداول AAHP1.2201.220االھلیة لالنتاج الزراعي

لم یتم التداول AIRP8.1508.150المنتجات الزراعیة 
لم یتم التداول AMEF8.0508.050اسماك الشرق االوسط 

المالحظاتسعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة

لم یتم التداول BAAI1.0001.000مصرف العربیة االسالمي 
لم یتم التداول BINI1.0001.000مصرف نور العراق االسالمي 
لم یتم التداول BINT1.0001.000المصرف الدولي االسالمي 

لم یتم التداول ــــــــــــــــــــBWORمصرف العالم االسالمي 
لم یتم التداول ــــــــــــــــــــBIDBمصرف التنمیة الدولي  لالستثمار

لم یتم التداول BZII1.0001.000مصرف زین العراق 

لم یتم التداول NHAM0.4200.420الحمراء للتأمین 

لم یتم التداول VAMF1.4301.430االمین لالستثمار المالي 
لم یتم التداول VBAT0.7200.720الباتك لالستثمارات المالیة

لم یتم التداول ــــــــــــــــــــMTMAالمنافع للتحویل المالي
لم یتم التداول ــــــــــــــــــــMTMOمؤتة للتحویل المالي

لم یتم التداول ــــــــــــــــــــMTNOالنبالء للتحویل المالي
لم یتم التداول ــــــــــــــــــــMTNNالنور للتحویل المالي
لم یتم التداول MTAI3.0003.000الطیف للتحویل المالي

لم یتم التداول MTRA0.7800.780الرابطة المالیة للتحویل المالي
لم یتم التداول ــــــــــــــــــــMTAHالحریر للتحویل المالي 

لم یتم التداول MTNI1.0001.000النبال العربیة للتحویل المالي  

لم یتم التداول SAEI0.5000.500االمین لالستثمارات العقاریة 

لم یتم التداول IMCI60.00060.000الصنائع الكیمیاویة العصریة
قطاع الصناعة

قطاع التحویل المالي

قطاع الخدمات

 الشركات غیر المتداولة في السوق النظامي لجلسة الخمیس الموافق 2017/7/6

قطاع المصارف

قطاع االستثمار

قطاع التأمین

قطاع االستثمار

قطاع الصناعة

 الشركات غیر المتداولة في السوق الثاني لجلسة الخمیس الموافق 2017/7/6
قطاع المصارف

قطاع الخدمات

قطاع الزراعة

قطاع التأمین

قطاع الفنادق والسیاحة 



الموصل لمدن االلعاب واالستثمارات 
(SMOF) السیاحیة

الفلوجة النتاج المواد االنشائیة 
(IFCM)

صناعة المواد االنشائیة الحدیثة 
(IMCM)

الوطنیة لصناعات االثاث المنزلي 
(IHFI)

العراقیة لنقل المنتجات النفطیة 
(SIGT)

(IMPI) صناعات االصباغ الحدیثة

مصرف القابض  االسالمي للتمویل 
واالستثمار

(ITLI) الصناعات الخفیفة

(MTWA) الوائل للتحویل المالي

(BDSI) مصرف دار السالم

(BDFD) مصرف دجلة والفرات

(BTRU) مصرف الثقة الدولي

(BEFI) مصرف االقتصاد

(BCOI) المصرف التجاري

(BKUI)مصرف كوردستان

(IHLI) الھالل الصناعیھ

(SILT)العراقیة للنقل البري

(SBAG)البادیة للنقل العام

(TZNI)الخاتم لالتصاالت

(VKHF)الخیر لالستثمار المالي

بین النھرین لالستثمارات 
(VMES)المالیة

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة الخمیس 2017/7/6 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي 
للفصل االول لعام 2017 . سعر االغالق (3.420) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة الخمیس 2017/7/6 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي 
للفصل االول لعام 2017 . سعر االغالق (0.220) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة الخمیس 2017/7/6 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي 
للفصل االول لعام 2017 . سعر االغالق (1.000) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة الخمیس 2017/7/6 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي 
للفصل االول لعام 2017 . سعر االغالق (0.420) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة الخمیس 2017/7/6 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي 
للفصل االول لعام 2017 . سعر االغالق (1.100) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة الخمیس 2017/7/6 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي 
للفصل االول لعام 2017 . سعر االغالق (0.280) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة الخمیس 2017/7/6 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي 
للفصل االول لعام 2017 . سعر االغالق (0.780) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة الخمیس 2017/7/6 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي 
للفصل االول لعام 2017 . سعر االغالق (0.590) دینار.

ایقاف التداول من جلسة االحد 2017/3/5 النعقاد االجتماع الھیئة العامة للشركة لزیادة راس مال الشركة 
وفق المادة (56/رابعا) من قانون الشركات ، واستمرار االیقاف بقرار من ھیئة االوراق المالیة لحین اتمام 

متطلبات الھیئة الورادة في كتابھا المرقم 27/13 في 2017/5/9 وھي ( اتمام زیادة رأسمال المصرف 
والمصادقة علیھا من دائرة تسجیل الشركات ، تقدیم حسابات المصرف لعام 2016 مع تقریر مجلس االدارة 

واالیضاحات المرفقة على ان تكون وافیة وتغطي مالحظات مراقب الحسابات ولجنة الوصایة ، االفصاح 
كامال عن الدیون التي تترتب على المصرف عن قرارات الحجز المفروض علیھ من قبل الجھات الحكومیة 

وبیان قدرتھ على استرداد ھذه المبالغ من المضمونین واثرھا على حساباتھ ، تقدیم حسابات المصرف 
للفصل االول 2017 على ان تكون معدة بدقة .

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة االربعاء 2016/7/13 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي 
للفصل االول والثاني والثالث لعام  2016 ،  واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعام 

2015واالفصاح الفصلي للفصل االول 2017  . سعر االغالق (0.310) دینار.
ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة االربعاء 2016/7/13 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي 
للفصل االول والثاني والثالث لعام 2016 ، واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعام 2015 

واالفصاح الفصلي للفصل االول 2017 .

اكملت الشركة اجراءات تسجیل وایداع اسھم االشركة في مركز االیداع كشركة مصرفیة برأسمال مقدره 
(100) ملیار دینار ، وسیتم اطالق التداول على اسھم المصرف بعد تقدیم بیانات مالیة خاصة بالمصرف اما 

سنویة او فصلیة حسب تعلیمات ھیئة االوراق المالیة .

 الشركات المتوقفة عن التداول بقرار من ھیئة االوراق المالیة لجلسة الخمیس الموافق 2017/7/6
ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة 2014/12/29  لعدم التزام الشركة بتقدیم االفصاح عن 
االحداث الجوھریة واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2015 ولعدم تقدیم االفصاح السنوي 

لعامي 2014 و2015 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث لعام 2016 وعلى الشركة تقدیم 
تقریر من رئیس مجلس االدارة حول الوضع االجمالي للشركة كونھا من المناطق الساخنة ، سعر االغالق 

(14.520) دینار .
 ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة االثنین 2015/7/6 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 

2015 ولعدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2014 و2015 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني 
والثالث لعام 2016 وعلى الشركة تقدیم تقریر من رئیس مجلس االدارة حول الوضع االجمالي للشركة 

كونھا من المناطق الساخنة ، سعر االغالق (1.510) دینار.
ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة االثنین 2015/7/6 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 
2015 واالفصاح السنوي لعامي 2014 و2015 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث لعام 

2016 واالفصاح الفصلي للفصل االول 2017 وعلى الشركة تقدیم تقریر من رئیس مجلس االدارة حول 
الوضع االجمالي للشركة كونھا من المناطق الساخنة، سعر االغالق (0.470) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتباراً من جلسة  2017/1/5 تم وضع المصرف تحت وصایة البنك 
المركزي العراقي . سعر االغالق (0.250)

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة االثنین 2015/7/6 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 
2015 واالفصاح السنوي لعامي 2014 و2015 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث لعام 

2016 واالفصاح الفصلي للفصل االول 2017 وعلى الشركة تقدیم تقریر من رئیس مجلس االدارة حول 
الوضع االجمالي للشركة كونھا من المناطق الساخنة، سعر االغالق بلغ (0.900) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة الثالثاء 2016/8/9 لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعام 
2015 .  وضع المصرف تحت الوصایة .سعر االغالق (0.130) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة الخمیس 2015/8/6 لعدم تقدیم االفصاح السنوي 
لعامي 2014 و2015 ولعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثالث لعام2015 واالفصاح الفصلي للفصل 

االول والثاني والثالث لعام 2016 واالفصاح الفصلي للفصل االول 2017 ، سعر االغالق (1.640) دینار.
ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة الخمیس 2015/8/6 لعدم تقدیم االفصاح السنوي 
لعامي2014 و2015 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث لعام 2016 واالفصاح الفصلي 

للفصل االول 2017 ، سعر االغالق (1.250) دینار.
اكملت الشركة اجراءات تسجیل وایداع اسھم الشركة في مركز االیداع كشركة مصرفیة برأسمال مقدره 

(100) ملیار دینار ، وقد صادقت دائرة تسجیل الشركات على زیادة رأسمال الشركة من (100) ملیار دینار 
الى (250) ملیار دینار وفقا للمادة (55/اوال ) من قانون الشركات  ، واكملت الشركة اجراءات تسجیل 

وایداع زیادة راس المال الشركة وسیتم اطالق التداول على اسھم المصرف بعد تقدیم بیانات مالیة خاصة 
بالمصرف اما سنویة او فصلیة حسب تعلیمات ھیئة االوراق المالیة .



(BIBI)مصرف االستثمار

(BBOB) مصرف بغداد

(IIDP)تصنیع وتسویق التمور

(IBSD)بغداد للمشروبات الغازیة

(IHLI) الھالل الصناعیھ

(IMAP) المنصور الدوائیة

(HNTI) االستثمارات السیاحیة

(BMNS)مصرف المنصور

(BUND) المصرف المتحد

(BMFI)  مصرف الموصل

(BNOI) المصرف االھلي

(NGIR)الخلیج للتامین

(HBAG)فندق بغداد

الوطنیة لالستثمارات 
(HNTI)السیاحیة

(NAHF)االھلیة للتأمین

(VAMF) االمین لالستثمار المالي

المصرف الدولي االسالمي 
(BINT)

(SMRI)المعمورة العقاریة

تم اطالق التداول على اسھم شركة مصرف االستثمار اعتبارا من جلسة الخمیس 2017/7/6 بعد قرار 
الھیئة العامة المنعقدة في 2017/6/22المصادقة على الحسابات الختامیة لعام 2016 واقرار مقسوم ارباح 

بنسبة (6%) من راس مال الشركة البالغ (250) ملیار دینار  . السعر التاشیري (0.480) دینار .

اخبار الشركات المساھمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالیة الخمیس الموافق 2017/7/6
اوال : اخبار الشركات .

ثانیا : الشركات المساھمة المتوقفة عن التداول النعقاد ھیئاتھا العامة . 

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

دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة مقر االدارة العامة للمصرف /شعبة المساھمین الكائن في بغداد / ساحة 
الواثق الستالم ارباحھم النقدیة لسنة المالیة المنتھیة في 2014/12/31 بنسبة (2%) اعتبارا من تاریخ 

2017/7/25 على ان یكون تسلیم االرباح للمساھم نفسھ حصرا  .

دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة مقر الشركة الستالم ارباحھم لسنة 2015 بنسبة (4.7%) اعتبارا من 
یوم السبت الموافق 2017/5/13 من الساعة (9) صباحا ولغایة (1) ظھرا علما بان یوم الخمیس ھو 

عطلة للشركة .
دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة مقر مقر الشركة الستالم ارباحھم النقدیة لسنة 2015  والسنوات  

السابقة مستصحبین معھم المستمسكات الثبوتیة .

عقد اجتماع الھیئة العامة یوم الثالثاء 2017/6/6 الساعة العاشرة صباحا في مقر الفرع الرئیسي للمصرف 
في بغداد ، لمناقشة الحسابات الختامیة لعام2015 مناقشة  أقالة مجلس االدارة الحالي وانتخاب مجلس ادارة 
جدید ومناقشة نقل المركز الرئیسي للشركة من محافظة اربیل الى محافظة بغداد  ، تم ایقاف التداول اعتبارا 

من جلسة الخمیس 2017/6/1 .
عقد اجتماع الھیئة العامة یوم االربعاء 2017/6/21 الساعة العاشرة صباحا في فندق بغداد، لمناقشة 

الحسابات الختامیة لعام2016 مناقشة  مقسوم االرباح ، مناقشة شطب بعض المدیونیات، تم ایقاف التداول 
اعتبارا من جلسة االحد 2017/6/18 . سعر االغالق (0.560 ) دینار .

دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة الفرع الرئیسي /شارع سلمان فائق  الستالم صكوك ارباحھم  لسنة 
2016  اعتبارا من یوم االحد 2017/6/11.

عقد اجتماع الھیئة العامة یوم االثنین 2017/7/3 الساعة العاشرة صباحا في قاعة النادي الثقافي النفطي، 
لمناقشة الحسابات الختامیة لعام2015 ، ستكون ا جلسة  الخمیس الموافق 2017/6/22اخر جلسة تداول 

على اسھم الشركة وذلك لوجود عطلة عید الفطر المبارك . سعر االغالق (0.400) دینار .

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم االثنین2017/7/10 الساعة العاشرة صباحا في فندق بغداد ، لمناقشة 
الحسابات الختامیة لعام2016واقرارمقسوم االرباح  ومناقشة استثمار ارض البصرة ومطعم المضیف ،  تم 

ایقاف التداول اعتبارا من جلسة االربعاء 2017/7/5 .

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم الخمیس2017/7/13 الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة  ، لمناقشة 
الحسابات الختامیة لعام2016 ومعالجة العجز المتراكم  ومناقشة قیام الشركة بشراء (698,903,530) 
سھم من اسھم شركة الخیر لالستثمار المالي  وانتخاب (5) اعضاء اصلیین ومثلھم احتیاط ، سیتم ایقاف 

التداول اعتبارا من جلسة االثنین 2017/7/10 .

عقد اجتماع الھیئة العامة یوم الثالثاء2017/7/4 الساعة العاشرة صباحا في مقر الفندق ، لمناقشة 
الحسابات الختامیة لعام2015وتوزیع مقسوم االرباح لعام 2015، ستكون جلسة  الخمیس الموافق 

2017/6/22اخر جلسة تداول على اسھم الشركة وذلك لوجود عطلة عید الفطر المبارك . سعر االغالق 
(7.800) دینار .

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم االربعاء2017/7/12 الساعة العاشرة صباحا في نادي العلویة ، لمناقشة 
الحسابات الختامیة لعام2016وتوزیع مقسوم االرباح لعام 2016، سیتم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة 

االحد 2017/7/9 .

تم بدا االكتتاب لشركة مصرف الدولي االسالمي لمدة (30) یوم على االسھم المطروحة البالغة (150) ملیار 
سھم  في مصرف الوطني االسالمي بفرعیھ الرئیسي ، وذلك تنفیذا لقرار الھیئة العامة المنعقدة بتاریخ 

2017/5/8 زیادة  رأسمال الشركة من (100) ملیار دینار الى (250) ملیار وفق المادة (55/اوال) من 
قانون الشركات وذلك اعتباراً من 2017/6/21.

تم تمدید مدة االكتتاب لشركة االمین لالستثمار المالي  لمدة (60) یوم على االسھم المطروحة البالغة (500) 
ملیون سھم  في مصرف ایالف االسالمي بفرعیھ الرئیسي والكسرة ، وذلك تنفیذا لقرار الھیئة العامة 

المنعقدة بتاریخ 2017/1/17 زیادة  رأسمال الشركة من (1) ملیار دینار الى (1.500) ملیار وفق المادة 
(55/اوال) من قانون الشركات وذلك اعتباراً من 2017/6/11.

سیتم بدا االكتتاب لشركة المعمورة لالستثمارات العقاریة لمدة (30) یوم على االسھم المطروحة البالغة 
(2,880) ملیار سھم  في مصرف البالد االسالمي / الفرع الرئیسي  ومصرف الشرق االوسط / الفرع 
الرئیسي ، وذلك تنفیذا لقرار الھیئة العامة المنعقدة بتاریخ 2017/4/30 زیادة  رأسمال الشركة من 

(19,200) ملیار دینار الى (22,780) ملیار وفق المادة (55/اوال وثانیا) من قانون الشركات وذلك 
اعتباراً من 2017/7/23.

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم الثالثاء2017/7/11 الساعة العاشرة صباحا في فرع الشركة في البصرة ، 
لمناقشة الحسابات الختامیة لعام2016 ،  تم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة الخمیس 2017/7/6 .

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم الخمیس2017/7/20 الساعة العاشرة صباحا في فندق بابل ، لمناقشة 
الحسابات الختامیة لعام2016 واقرارمقسوم االرباح لعام 2016 والموافقة على انشاء مصنع لتعبئة 

المشروبات الغازیة  في محافظة البصرة و انتخاب (9) اعضاء اصلیین ومثلھم احتیاط  ، سیتم ایقاف التداول 
اعتبارا من جلسة االثنین 2017/7/17 .

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم الخمیس2017/7/27 الساعة العاشرة صباحا في قاعة اجتماعات اتحاد 
الصناعات العراقي الكائن في الجادریة /شارع ابو نؤاس ، لمناقشة الحسابات الختامیة لعام2015 ومناقشة 
موضوع بیع عقار  واجراء انتخابات تكمیلیة النتخاب (5) اعضاء اصلیین ومثلھم احتیاط .  الشركة متوقفة 

من 2017/7/6 لعدم تقدیم بیانات الفصل االول 2017 .
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