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المعدل ادنى سعراعلى سعرافتتاحرمز الشركةاسم الشركة 
الحالي

المعدل 
السابق

سعر 
االغالق

اغالق 
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاتالتغیر (%)سابق

BBOB0.6000.6100.6000.6100.6000.6100.6001.6752267,117,000162,659,200مصرف بغداد

BCOI0.4400.4400.4300.4300.4400.4300.440-2.271016,000,0006,910,000المصرف التجاري

BGUC0.3100.3100.3100.3100.3100.3100.3100.0081,118,110,000346,614,100مصرف الخلیج التجاري

BIBI0.4700.4700.4700.4700.4600.4700.4700.002750,000352,500مصرف االستثمار

BIIB0.4500.4600.4500.4500.4500.4600.4502.22312,000,0005,420,000المصرف العراقي االسالمي 

BIME0.2600.2600.2600.2600.2600.2600.2600.001629,800,0007,748,000مصرف الشرق االوسط

BMFI0.2400.2400.2400.2400.2300.2400.2304.35635,250,0008,460,000مصرف الموصل

BNOR0.1900.1900.1800.1800.1900.1800.190-5.26830,200,0005,438,000مصرف الشمال

BROI0.6700.6700.6600.6600.6700.6600.670-1.4951,780,0001,177,600مصرف االئتمان

BSUC0.8900.8900.8900.8900.8900.8900.8900.0035,000,0004,450,000مصرف سومر التجاري

BUND0.2000.2000.2000.2000.2100.2000.210-4.7613,000,000600,000المصرف المتحد

1141,519,007,000549,829,400

TASC8.8008.8008.6008.6008.5108.7008.5002.358471,0004,052,800اسیا سیل لالتصاالت

8471,0004,052,800

SKTA5.1005.1705.1005.1205.1805.1405.160-0.39131,885,0009,646,500مدینة العاب الكرخ

SMRI1.9001.9001.8801.8901.9001.9001.9000.002818,884,38635,736,273المعمورة العقاریة

4120,769,38645,382,773

IBSD3.9703.9703.8903.9103.9703.9003.970-1.7611036,636,072143,167,554بغداد للمشروبات الغازیة

IHLI0.5200.5200.5000.5000.5200.5000.520-3.853479,263,91039,959,404الھالل الصناعیھ

IIDP1.4401.4601.4401.4601.4401.4501.4400.695449,183653,824تصنیع وتسویق التمور

IITC8.1508.1508.1508.1508.1508.1508.1500.001100,000815,000السجاد والمفروشات

IKLV1.9602.0301.9602.0102.0002.0002.010-0.50193,650,0007,344,000الكندي النتاج اللقاحات 

IMIB2.1002.1101.9502.0102.0701.9502.070-5.80111,175,0002,366,250المعدنیة والدراجات

INCP0.8400.8400.8000.8100.8500.8000.840-4.765584,110,00068,129,800الكیمیاویة والبالستیكیة

IRMC8.8008.8008.8008.8008.9508.8008.950-1.684235,0252,068,220انتاج االلبسة الجاھزة

239205,619,190264,504,051
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قطاع الصناعة

قطاع الخدمات

جلسة االحد الموافق 2018/4/8

436

891,127,150

1,748,325,201

مجموع قطاع الصناعة

618.63

-0.38

نشرة التداول في السوق النظامي رقم (67)

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

مجموع قطاع االتصاالت

مجموع قطاع الخدمات



المعدل ادنى سعراعلى سعرافتتاحرمز الشركةاسم الشركة 
الحالي

المعدل 
السابق

سعر 
االغالق

اغالق 
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاتالتغیر (%)سابق

HBAG8.6008.6008.6008.6008.5008.6008.5001.185300,0002,580,000فندق بغداد

HBAY59.10059.10056.00056.56058.62059.10058.0101.88422,3331,263,048فندق بابل

HKAR1.0101.0101.0101.0101.0501.0101.050-3.813109,842110,940فنادق كربالء

HNTI8.2008.2008.1008.1608.3108.1008.310-2.537700,0005,710,000االستثمارات السیاحیة

HPAL14.00014.00014.00014.00014.05014.00014.050-0.362345,0004,830,000فندق فلسطین

HSAD18.20018.21018.20018.20018.49018.20018.580-2.054350,0006,371,000فندق السدیر

251,827,17520,864,988

AIPM5.5005.5005.5005.5005.5005.5005.5000.002200,0001,100,000انتاج وتسویق اللحوم 

AIRP7.9007.9007.7507.8808.0007.7508.000-3.122111,450878,738المنتجات الزراعیة

4311,4501,978,738

4311,748,005,201886,612,750

المعدل ادنى سعراعلى سعرافتتاحرمز الشركةاسم الشركة
الحالي

المعدل 
السابق

سعر 
االغالق

اغالق 
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاتالتغیر (%)سابق

VBAT0.7200.7200.7200.7200.7200.7200.7200.00120,00014,400الباتك لالستثمارات المالیة

120,00014,400

SMOF15.00015.00015.00015.00015.00015.00015.0000.004300,0004,500,000الموصل لمدن االلعاب

4300,0004,500,000

5320,0004,514,400

4361,748,325,201891,127,150

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

5.801,175,000-0.2404.351.950مصرف الموصل

5.2630,200,000-8.7002.350.180اسیا سیل لالتصاالت

4.763,000,000-0.4602.220.200المصرف العراقي االسالمي 

4.7684,110,000-59.1001.880.800فندق بابل

3.8579,263,910-0.6101.670.500مصرف بغداد

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

0.3100.000.3100.00346,614,100مصرف الخلیج التجاري

0.6101.670.6101.67162,659,200مصرف بغداد

1.76143,167,554-4.763.900-0.800الكیمیاویة والبالستیكیة

4.7668,129,800-3.850.800-0.500الھالل الصناعیھ

3.8539,959,404-1.760.500-3.900بغداد للمشروبات الغازیة

العراقیة لالعمال 
(IIEW)الھندسیة

دعوة لتداول السندات االصداریة 
الثانیة

االسھم المتداولة  

مجموع السوقین 

قطاع االستثمار

مجموع قطاع االستثمار

اسم الشركة

االكثر نشاطا حسب القیمة المتداولة 
اسم الشركة

المصرف المتحد

االسھم المتداولة  

المعدنیة والدراجات

الھالل الصناعیھ

471,000

267,117,000

12,000,000

نشرة التداول في السوق الثاني رقم (61)

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات

مجموع السوق الثاني

االصداریة الثانیة أیداع وتسجیل السندات التي یمتلكونھا في مركز االیداع والتداول علیھا بیعاً وشراءً خالل فترة  یدعو سوق العراق لالوراق المالیة حملة السندات الوطنیة / 
الجلسة المستمرة من الساعة 10 صباحا لغایة 12 ظھراً ولغایة تأریخ أطفاءھا في  2019/4/2 ، وستكون نسبة التغیر لسعر السند (5%) في حدودھما العلیا والدنیا بعد اكتمال 

كافة االجراءات المطلوبة وفقاً لتعلیمات السندات الحكومیة .

مصرف بغداد

84,110,000

267,117,000

مصرف الخلیج التجاري

الكیمیاویة والبالستیكیة

الھالل الصناعیھ

79,263,910

36,636,072

سیتم اطالق التداول على اسھم شركة العراقیة لالعمال الھندسیة في جلسة االثنین 2018/4/9 لقیام الشركة بتقدیم اجابة رسمیة على كتاب االستفسار عن االحداث 
الجوھریة بعدم وجود ایة احداث جوھریة .

بغداد للمشروبات الغازیة

1,118,110,000

22,333

مصرف الشمال

الكیمیاویة والبالستیكیة

35,250,000

االكثر نشاطا حسب االسھم المتداولة 

 قطاع الفنادق والسیاحة 

االكثر خسارةاالكثر ربحیة

بلغ الرقم القیاسي العام (618.63) نقطة منخفضا بنسبة (%0.38) 

مجموع السوق النظامي

قطاع الزراعة

مجموع قطاع الفنادق

مجموع قطاع الزراعة

نشرة التداول في السوق النظامي رقم (67)



جلسة االحد 2018/4/8

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BBOB1561,374,67237,388,550مصرف بغداد 
BIME2200,00052,000مصرف الشرق االوسط لالستثمار

BIBI1650,000305,500مصرف االستثمار العراقي 
BGUC1110,00034,100مصرف الخلیج التجاري 

BMFI1200,00048,000مصرف الموصل 
BNOR3200,00038,000مصرف الشمال 

2362,734,67237,866,150

SMRI116,231,34211,818,550المعمورة لالستثمارات العقاریة
116,231,34211,818,550

IBSD4816,193,01363,406,262بغداد للمشروبات الغازیة 
4816,193,01363,406,262

TASC2250,0002,150,000اسیا سیل لالتصاالت
2250,0002,150,000

8485,409,027115,240,961

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BCOI63,000,0001,320,000المصرف التجاري العراقي
BNOR2187,61335,646مصرف الشمال 

83,187,6131,355,646

IBSD4216,872,42365,954,310بغداد للمشروبات الغازیة 
4216,872,42365,954,310

HPAL2345,0004,830,000فندق فلسطین
HBAY110,000560,000فندق بابل 

3355,0005,390,000
5320,415,03672,699,956

مجموع قطاع الفنادق والسیاحة 
المجموع الكلي

نشرة  تداول االسھم المباعة من غیر العراقیین في السوق النظامي

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف
قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 
قطاع الفنادق والسیاحة 

المجموع الكلي

سوق العراق لألوراق المالیة

نشرة  تداول االسھم المشتراة لغیر العراقیین في السوق النظامي

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف
قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات
قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 
قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 



سعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة 

BNAI1.1601.160المصرف الوطني االسالمي 
BNOI0.5500.550المصرف االھلي 

BCIH2.7502.750مصرف جیھان
BTRI0.7000.700مصرف عبر العراق

BLAD0.3500.350مصرف البالد االسالمي 
BASH0.2800.280مصرف اشور

BELF0.3100.310مصرف ایالف االسالمي
BBAY0.2300.230مصرف بابل

BKUI1.3001.300مصرف كوردستان

TZNI3.3003.300الخاتم لالتصاالت

NAME0.5000.500االمین للتأمین
NDSA0.9300.930دار السالم للتأمین

NGIR0.6500.650الخلیج للتامین
NAHF0.4000.400االھلیة للتأمین

VZAF0.4500.450الزوراء لالستثمار المالي
VWIF0.8900.880الوئام لالستثمار المالي

SNUC0.3500.350النخبة للمقاوالت العامة 
SBPT17.15017.150بغداد العراق للنقل العام

IBPM1.5001.500بغداد لمواد التغلیف
IMOS5.9906.100الخیاطة الحدیثة

HTVM6.1006.100سد الموصل السیاحیة
HMAN14.10014.100فنادق المنصور

HISH13.30013.300فنادق عشتار

AMEF8.0608.060اسماك الشرق االوسط 
AAHP1.1601.160االھلیة لالنتاج الزراعي

AMAP0.3100.310الحدیثة لالنتاج الحیواني 

سعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة

ــــــــــــــــــــBWORمصرف العالم االسالمي 
BAAI1.0001.000مصرف العربیة االسالمي

BINI1.0001.000مصرف نور العراق االسالمي
BIDB0.8500.860مصرف التنمیة الدولي 

BZII1.1501.150مصرف زین العراق 
ــــــــــــــــــــBERIمصرف اربیل لالستثمار والتمویل

BQAB1.0001.000مصرف القابض  االسالمي 
BRTB1.0001.000مصرف االقلیم التجاري 

NHAM0.4200.420الحمراء للتأمین

VAMF1.1501.150االمین لالستثمار المالي
VMES0.9000.900بین النھرین لالستثمارات المالیة

ــــــــــــــــــــMTMAالمنافع للتحویل المالي
MTNI1.0001.000النبال العربیة للتحویل المالي  

MTNN1.0001.000النور للتحویل المالي
MTRA0.5000.500الرابطة المالیة للتحویل المالي

MTNO1.0001.000النبالء للتحویل المالي
MTAH1.0001.000الحریر للتحویل المالي 

SAEI0.7700.770االمین لالستثمارات العقاریة

IMCI60.00060.000الصنائع الكیمیاویة العصریة

HASH7.5607.560فندق اشور

الشركات غیر المتداولة في السوق النظامي لجلسة االحد الموافق 2018/4/8

قطاع المصارف

قطاع االستثمار

 قطاع الفنادق والسیاحة 

قطاع الزراعة

 الشركات غیر المتداولة في السوق الثاني لجلسة االحد الموافق 2018/4/8

قطاع المصارف

قطاع الصناعة

قطاع التأمین

قطاع الخدمات

قطاع االستثمار

قطاع االتصاالت

 قطاع الفنادق والسیاحة 

قطاع التحویل المالي

قطاع الصناعة

قطاع التأمین

قطاع الخدمات



سبب االیقافتاریخ االیقافاسم الشركة
الفلوجة النتاج المواد 

(IFCM) 06/07/2015االنشائیة
  لعدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2015 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2014 و2015 و2016 

واالفصاح الفصلي لعامي 2016 و2017 وعلى الشركة ان تقدم تقریر من رئیس مجلس االدارة حول الوضع االجمالي للشركة 
كونھا من المناطق الساخنة ، سعر االغالق (1.510) دینار.

صناعة المواد االنشائیة 
(IMCM) 06/07/2015الحدیثة

 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2015 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2014 و2015 و2016 
واالفصاح الفصلي لعامي 2016 و2017 وعلى الشركة ان تقدم تقریر من رئیس مجلس االدارة حول الوضع االجمالي للشركة 

كونھا من المناطق الساخنة ، سعر االغالق (0.470) دینار.

الوطنیة لصناعات 
(IHFI) 06/07/2015االثاث المنزلي

 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2014 و2015 و2016 واالفصاح الفصلي لعامي 2016 و2017 وعلى 
الشركة ان تقدم تقریر من رئیس مجلس االدارة حول الوضع االجمالي للشركة كونھا من المناطق الساخنة ، سعر االغالق  

(0.900) دینار.
صناعات االصباغ 
(IMPI) لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2014 و2015 و 2016 واالفصاح الفصلي لعامي 2016 و2017 ، سعر االغالق 06/08/2015الحدیثة 

(1.250) دینار.
الصناعات الخفیفة 

(ITLI)13/07/2016 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام  2016 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2015 و 2016 واالفصاح الفصلي 
لعام 2017  . سعر االغالق (0.310) دینار.

مصرف دار السالم 
(BDSI)09/08/2016 لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعام 2015 . ثم تم وضع المصرف تحت وصایة البنك المركزي العراقي والشركة لم  تقدیم االفصاح

السنوي لعام 2016 .سعر االغالق (0.130) دینار.
مصرف دجلة والفرات 

(BDFD)05/01/2017(0.250) تم وضع المصرف تحت وصایة البنك المركزي العراقي والشركة لم  تقدیم االفصاح السنوي لعام 2016 . سعر االغالق

مصرف الثقة الدولي 
(BTRU)02/04/2017

اكملت الشركة اجراءات تسجیل وایداع اسھم االشركة في مركز االیداع كشركة مصرفیة برأسمال مقدره (100) ملیار دینار وانتھت 
ایداع اسھم زیادة رأسمال الشركة الى (250) ملیار سھم البالغة (150) ملیار سھم ، وسیتم اطالق التداول على اسھم المصرف بعد 

تقدیم بیانات مالیة خاصة بالمصرف اما سنویة او فصلیة حسب تعلیمات ھیئة االوراق المالیة .

مصرف االقتصاد 
(BEFI)05/03/2017

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 زیادة رأسمال المصرف والمصادقة علیھا من دائرة تسجیل الشركات ، وتقدیم حسابات المصرف 
لعام 2016 مع تقریر مجلس االدارة واالیضاحات المرفقة على ان تكون وافیة وتغطي مالحظات مراقب الحسابات ولجنة الوصایة ، 

واالفصاح كامال عن الدیون التي تترتبت على المصرف عن قرارات الحجز المفروض علیھ من قبل الجھات الحكومیة وبیان قدرتھ 
على استرداد ھذه المبالغ من المضمونین واثرھا على حساباتھ ، واستمرار االیقاف لحین تقدیم حسابات المصرف للفصل االول 

2017 على ان تكون معدة بدقة .
البادیة للنقل العام 

(SBAG)06/07/2017 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2017 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2016 . سعر االغالق 
(0.590) دینار.

الخیر لالستثمار المالي 
(VKHF)06/07/2017 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2017 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2016  . سعر االغالق

(0.220) دینار.
مصرف االتحاد العراقي 

(BUOI)06/08/2017.لعدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2016 .سعر االغالق (0.290) دینار

المصرف الدولي 
(BINT)  لعدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2016 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني لعام 2017 . سعر 06/08/2017االسالمي 

االغالق (1.000) دینار.
صناعة وتجارة 

(IICM) لعدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2016 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني  والثالث لعام 2017  . 06/08/2017الكارتون 
سعر االغالق (0.270) دینار.

الصناعات االلكترونیة 
(IELI)06/08/2017.لعدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2016 . سعر االغالق (0.450) دینار 

العراقیة للنقل البري 
(SILT)06/08/2017.لعدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2016 .سعر االغالق (0.710) دینار

نقل المنتجات النفطیة 
(SIGT)06/08/2017 . 2017 لعدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2016 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني والثالث لعام 

سعر االغالق (0.550) دینار.

الخازر النتاج المواد 
(IKHC) 06/08/2017االنشائیة

لعدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2016 و استمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني والثالث لعام 2017 
وعلى الشركة ان تقدم تقریر من رئیس مجلس االدارة حول الوضع االجمالي للشركة كونھا من المناطق الساخنة . سعر االغالق 

(1.270) دینار.
العراقیة النتاج البذور 

(AISP)06/11/2017.لعدم تقدیم البیانات المالیة السنویة للسنة المالیة المنتھیة 2017/3/31 .سعر االغالق (4.100) دینار 

الطیف للتحویل المالي 
(MTAI)06/12/2017

لصدرت مصادقة دائرة تسجیل الشركات على انتھاء اجراءات تغییر نشاط الشركة من شركة الطیف للتحویل المالي الى شركة 
مصرف اسالمي  بعنوان (مصرف الطیف االسالمي لالستثمار والتمویل ) واجراءات زیادة راسمال الشركة  من (45) ملیار دینار 

الى (100) ملیار دینار ، وسیتم اطالق التداول على اسھم الشركة في السوق بعد استحصال الرخصة النھائیة لممارسة العمل 
المصرفي من البنك المركزي العراقي یتبعھا تقدیم طلب ادراج اسھم الشركة المصرفیة واستكمال اجراءات تسجیل وایداع اسھم 

الشركة في مركز االیداع كشركة مصرفیة و تقدیم بیانات مالیة خاصة بالمصرف اما سنویة او فصلیة حسب تعلیمات ھیئة االوراق 
المالیة .

مؤتة للتحویل 
(MTMO)21/01/2018المالي

لتحویل نشاط الشركة من تحویل مالي الى مصرف اسالمي بعنوان (مصرف امین العراق لالستثمار والتمویل االسالمي ) وسیتم 
اطالق التداول على اسھم الشركة في السوق بعد استحصال الرخصة النھائیة لممارسة العمل المصرفي من البنك المركزي العراقي 

یتبعھا تقدیم طلب ادراج اسھم الشركة المصرفیة واستكمال اجراءات تسجیل وایداع اسھم الشركة في مركز االیداع كشركة مصرفیة 
و تقدیم بیانات مالیة خاصة بالمصرف اما سنویة او فصلیة حسب تعلیمات ھیئة االوراق المالیة . .

المنصور الدوائیة 
(IMAP)18/10/2017

متوقفة بقرار من ھیئة االوراق المالیة بعد تحفظ الھیئة العامة للشركة على المصادقة على تقریر مراقب الحسابات  والحسابات 
الختامیة لعام 2016 في اجتماع الھیئة العامة یوم االثنین 2017/10/23 ، وعلى الشركة االفصاح عن المعلومات بصورة كاملة 

لالطالع المساھمین وعقد اجتماع ھیئة عامة الكمال الفقرات التي لم یتم التصویت علیھا .

 الشركات المتوقفة عن التداول بقرار من ھیئة االوراق المالیة 



(BNOi) المصرف االھلي

(BEFI) مصرف االقتصاد

(BROI)مصرف االئتمان

(BCOI)المصرف التجاري

اسماك الشرق االوسط 
(AMEF)

(HMAN)فنادق المنصور

(HBAY)فندق بابل

المصرف الدولي االسالمي  
(BINT)

(BMNS)مصرف المنصور

الرابطة المالیة للتحویل 
(MTRA)المالي

الحریر للتحویل المالي 
(MTAH)

(HKAR)فنادق كربالء

(NDSA)دار السالم للتأمین 

اخبار الشركات المساھمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالیة االحد الموافق 2018/4/8

ثانیا : الشركات المساھمة المتوقفة عن التداول النعقاد ھیئاتھا العامة . 

دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة  مقر الفندق الستالم ارباحھم من 1997 ولغایة 2001 وارباح سنة 2016 وكذلك الذین لم یستلمو شھادة االسھم 
الخاصة بھم  .

اوال : اخبار الشركات .

دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة  مقر الشركة الستالم ارباح عام 2015 وبنسبة (2.6%)من راسمال المصرف اعتبارا من تاریخ 2018/2/18، من 
الساعة التاسعة صباحا ولغایة الثانیة عشر ظھرا (لن تسلم الصكوك اال الصحابھا االصلیین او بموجب وكالة مصدقة او من خالل شركة الوساطة التي 

ینتمي الیھا ) .

دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة  مقر الشركة  الستالم ارباح لعام 2017 بنسبة (20%) من راسمال الشركة اعتبارا من تاریخ 2018/2/18 (االتزام 
بموجب الظوابط التوزیع المنصوص علیھا وھویات التعریف المعتمدة بموجب القوانین الساریة الصحابھا وكذلك بموجب الوكاالت الصادرة من كاتب العدل 

والمستمسكات الثبوتیة االخرى في حالة الصرف لغیر اصحابھا)

عقد اجتماع الھیئة العامة یوم االثنین 2018/4/2الساعة العاشرة صباحا في فندق بابل لمناقشة الحسابات الختامیة لعام 2016 واقرار مقسوم االرباح  ، 
 علما ان الشركة متوقفة عن التداول منذ 2017/3/5 ، بسبب عدم اكتمال االفصاح الى ھیئة االوراق المالیة .

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم الخمیس 2018/4/26الساعة العاشرة صباحا في قاعة رویال في فندق فان رویال في اربیل لمناقشة الحسابات الختامیة 
لعام 2016 واقرار مقسوم االرباح  لعام 2016 ،   سیتم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة االثنین 2018/4/23 .

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم االحد 2018/4/15الساعة العاشرة صباحا في مقر االدارة العامة اجراء انتخابات تكمیلیة النتخاب عضو مجلس ادارة  ،  
 سیتم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة الثالثاء 2018/4/10 . وسیتم اطالق التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة االثنین 2018/4/16.

تم بدء االكتتاب اعتبارا من یوم  2017/12/17على االسھم المطروحة البالغة (1,491) ملیار سھم ولمدة (60)  وفق المادة (42) من قانون الشركات 
في مصرف االستثمار العراقي / الفرع الرئیسي  - العلویة حي الوحدة محلة (902) زقاق(2) بنایة (27/ص) / وفرعھ الكائن في المنصور - حي المتنبي 

، وذلك تنفیذا لقرار الھیئة العامة المنعقدة بتاریخ 2017/9/19 زیادة رأس المال من (3,509) ملیار دینار الى (5) ملیار دینار وفق المادة (55/اوال) 
من قانون الشركات.

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

دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة الشركة الستالم ارباحھم المتراكمة لغایة سنة 2005و الشھادات الدائمة السابقة  .

قررت الھیئة العامة المنعقدة بتاریخ 2017/4/12 زیادة رأس المال من (45) ملیار دینار الى (100) ملیار دیناروفق المادة (55/اوال) من قانون 
الشركات.

تم غلق االكتتاب باالسھم المطروحة لالكتتاب على اسھم  شركة المصرف الدولي االسالمي  في 2018/3/4 بعدم االكتتاب من قبل المساھمین والجمھور  
، 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 .

قررت الھیئة العامة المنعقدة بتاریخ 2017/5/13 زیادة رأس المال من (45) ملیار دینار الى (100) ملیار دیناروفق المادة (55/اوال) من قانون 
الشركات.

تم بدء االكتتاب اعتبارا من یوم  2018/3/11على االسھم المطروحة البالغة (2,500) ملیار سھم ولمدة (30)  وفق المادة (42) من قانون الشركات 
في مصرف البالد االسالمي / الفرع الرئیسي  - االكرادة الشرقیة -ساحة الحریة وفرع االمصرف في كربالء ، تنفیذا لقرار الھیئة العامة المنعقدة بتاریخ 

2017/11/14 زیادة رأس المال من (5) ملیار دینار الى (7.500) ملیار  دینار وفق المادة (55/اوال) من قانون الشركات .

عقد اجتماع الھیئة العامة یوم الخمیس 2018/3/29الساعة العاشرة صباحا في نادي العلویة لمناقشة الحسابات الختامیة لعام 2017 اقرار مقسوم 
ارباح  ،  تم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة االثنین 2018/3/26 .
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