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ادنى سعراعلى سعرافتتاحرمز الشركةاسم الشركة 
المعدل 

الحالً

المعدل 

السابق

سعر 

االؼالق

اؼالق 

سابق
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات(%)التؽٌر 

BBAY0.2300.2300.2300.2300.2300.2300.2300.00310,200,0002,346,000مصرؾ بابل

BBOB0.5100.5100.5000.5000.5100.5000.510-1.9653170,600,00085,621,000مصرؾ بؽداد

BCOI0.4800.4900.4700.4800.4800.4900.4802.082458,900,00028,415,000المصرؾ التجاري

BELF0.2700.2700.2700.2700.2700.2700.2700.00110,0002,700مصرف ايالف االسالمي

BGUC0.2700.2700.2600.2600.2700.2600.270-3.702050,000,00013,024,562مصرؾ الخلٌج التجاري

BIBI0.4400.4400.4300.4300.4400.4300.440-2.2769,410,0004,047,900مصرؾ االستثمار

BIIB0.4800.4800.4700.4800.4700.4700.4700.0078,500,0004,060,000المصرؾ العراقً االسالمً 

BIME0.2400.2400.2300.2300.2400.2300.240-4.1731143,050,00032,942,000مصرؾ الشرق االوسط

BMFI0.2300.2300.2300.2300.2300.2300.240-4.171554,500,00012,535,000مصرؾ الموصل

BNOR0.1700.1700.1700.1700.1600.1700.1606.251500,00085,000مصرؾ الشمال

BSUC0.8900.8900.8900.8900.9000.8900.900-1.111778,645692,994مصرؾ سومر التجاري

BUND0.1800.1800.1800.1800.1800.1800.1800.0012,000,000360,000المصرؾ المتحد

163508,448,645184,132,156

TASC8.8008.9008.8008.8008.8008.8008.8000.00225,360,00047,178,000اسيا سيل لالتصاالت

225,360,00047,178,000

NAHF0.4000.4000.4000.4000.4000.4000.4000.001105,08442,034االهلٌة للتأمٌن

1105,08442,034

SKTA4.9504.9504.8904.9304.9504.8904.950-1.215489,0822,411,356مدٌنة العاب الكرخ

SMRI1.8201.8201.8001.8001.8201.8101.820-0.551110,050,00018,137,257المعمورة العقارٌة

1610,539,08220,548,612

IHLI0.4600.4700.4600.4600.4700.4700.4700.0060179,133,25083,088,795الهالل الصناعٌه

IIDP1.3001.3001.3001.3001.2801.3001.2900.782500,000650,000تصنٌع وتسوٌق التمور

IKLV1.9501.9801.9301.9601.9801.9401.970-1.523016,060,75331,495,076الكندي النتاج اللقاحات 

IMIB2.0502.0501.9502.0002.0101.9502.000-2.50282,190,8734,375,955المعدنٌة والدراجات

INCP0.8000.8100.8000.8000.8100.8000.8000.003342,640,39534,217,316الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة

153240,525,271153,827,142

2018/5/8جلسة الثالثاء الموافق 

367

415,481,318

766,659,265

مجموع قطاع الصناعة

605.39

-0.46

(87)نشرة التداول فً السوق النظامً رقم 

قطاع المصارؾ

مجموع قطاع المصارؾ

قطاع االتصاالت

قطاع االتصاالت

قطاع الخدمات

قطاع التأمٌن

مجموعقطاع التأمٌن
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قطاع الصناعة

مجموع قطاع الخدمات



ادنى سعراعلى سعرافتتاحرمز الشركةاسم الشركة 
المعدل 

الحالً

المعدل 

السابق

سعر 

االؼالق

اؼالق 

سابق
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات(%)التؽٌر 

HNTI8.0008.0008.0008.0008.0008.0008.0000.001500,0004,000,000االستثمارات السٌاحٌة

1500,0004,000,000

AIPM4.9004.9004.8104.8404.8004.8104.8000.21101,170,0005,657,200انتاج وتسوٌق اللحوم 

AMEF8.6008.6008.6008.6008.0908.6008.0906.30111,18396,174اسماك الشرق االوسط 

111,181,1835,753,374

367766,659,265415,481,318

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

4.17143,050,000-8.6006.300.230اسماك الشرق االوسط 

4.1754,500,000-0.1706.250.230مصرؾ الشمال

3.7050,000,000-0.4902.080.260المصرؾ التجاري

2.502,190,873-1.3000.781.950تصنٌع وتسوٌق التمور

2.279,410,000-4.8100.210.430انتاج وتسوٌق اللحوم 

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

1.9685,621,000-0.4700.000.500الهالل الصناعٌه

1.960.4700.0083,088,795-0.500مصرؾ بؽداد

4.178.8000.0047,178,000-0.230مصرؾ الشرق االوسط

0.4902.080.8000.0034,217,316المصرؾ التجاري

4.1732,942,000-4.170.230-0.230مصرؾ الموصل

تداول السندات االصدارٌة الثانٌة

 

اسٌا سٌل لالتصاالت 143,050,000

مصرؾ الشرق االوسط

الهالل الصناعٌه

 قطاع الفنادق والسٌاحة 

مجموع قطاع الفنادق

179,133,250

االكثر ربحٌة

اسم الشركة

قطاع الزراعة

مجموع السوق النظامً

المعدنٌة والدراجات

مصرؾ الموصل

مصرؾ الشرق االوسط

مصرؾ االستثمار 1,170,000

 (%0.46)نقطة منخفضا  بنسبة  (605.39)بلػ الرقم القٌاسً العام 

(87)نشرة التداول فً السوق النظامً رقم 

11,183

500,000

االكثر خسارة

500,000

االسهم المتداولة  

االكثر نشاطا حسب القٌمة المتداولة 

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

فً حدودهما العلٌا والدنٌا بعد اكتمال  (%5) ، وستكون نسبة التؽٌر لسعر السند 2019/4/2 ظهراً ولؽاٌة تأرٌخ أطفاءها فً  12 صباحا لؽاٌة 10الجلسة المستمرة من الساعة 

.كافة االجراءات المطلوبة وفقاً لتعلٌمات السندات الحكومٌة 

مصرؾ الخلٌج التجاري58,900,000

مصرؾ بؽداد

اسم الشركة

مجموع قطاع الزراعة

170,600,000

االسهم المتداولة  

االكثر نشاطا حسب االسهم المتداولة 

58,900,000

54,500,000

الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة



 2018/5/8جلسة الثالثاء 

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BIBI1160,00070,400مصرؾ االستثمار العراقً 

1160,00070,400

SMRI1250,000450,000المعمورة لالستثمارات العقارٌة

1250,000450,000

TASC175,000,00044,000,000اسٌا سٌل لالتصاالت

175,000,00044,000,000

195,410,00044,520,400

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BBOB33115,000,00057,550,000مصرؾ بؽداد 

33115,000,00057,550,000

33115,000,00057,550,000

مجموع قطاع المصارؾ

المجموع الكلً

مجموع قطاع الخدمات

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلً

نشرة  تداول االسهم المباعة من ؼٌر العراقٌٌن فً السوق النظامً

قطاع المصارؾ

سوق العراق لألوراق المالٌة

نشرة  تداول االسهم المشتراة لؽٌر العراقٌٌن فً السوق النظامً

قطاع المصارؾ

مجموع قطاع المصارؾ

قطاع الخدمات



سعر االؼالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة 

BKUI1.3001.300مصرؾ كوردستان
BTRI0.7000.700مصرؾ عبر العراق

BASH0.2700.270مصرؾ اشور
BNAI1.1501.150المصرؾ الوطنً االسالمً 

BMNS0.8600.860مصرؾ المنصور
BNOI0.5300.530المصرؾ االهلً 

BCIH2.6502.650مصرؾ جٌهان
BLAD0.3500.350مصرؾ البالد االسالمً 

TZNI3.1003.100الخاتم لالتصاالت

NAME0.5000.500االمٌن للتأمٌن
NGIR0.6300.630الخلٌج للتامٌن

NDSA0.9300.930دار السالم للتأمٌن

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

SNUC0.3500.350النخبة للمقاوالت العامة 
SBPT17.20017.200بؽداد العراق للنقل العام

IIEW0.8800.880لعراقٌة لالعمال الهندسٌة
IITC8.0508.050السجاد والمفروشات
IBPM1.6001.600بؽداد لمواد التؽلٌؾ

IMOS5.5705.680الخٌاطة الحدٌثة
IRMC7.3007.300انتاج االلبسة الجاهزة

HMAN12.92012.900فنادق المنصور
HPAL12.80012.800فندق فلسطٌن

HBAY58.48058.500فندق بابل
HBAG8.9208.920فندق بؽداد

HKAR1.0001.000فنادق كربالء
HSAD19.00019.000فندق السدٌر
HISH12.50012.500فنادق عشتار

HTVM5.6205.620سد الموصل السٌاحٌة

AMAP0.3100.310الحدٌثة لالنتاج الحٌوانً 
AIRP7.3007.300المنتجات الزراعٌة

AAHP1.2501.250االهلٌة لالنتاج الزراعً

سعر االؼالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة

ــــــــــــــــــــBWORمصرؾ العالم االسالمً 
BAAI1.0001.000مصرؾ العربٌة االسالمً

BINI1.0001.000مصرؾ نور العراق االسالمً
BIDB0.8500.860مصرؾ التنمٌة الدولً 

ــــــــــــــــــــBERIمصرؾ اربٌل لالستثمار والتموٌل
BRTB1.0001.000مصرؾ االقلٌم التجاري 

BQAB1.0001.000مصرؾ القابض  االسالمً 

NHAM0.4200.420الحمراء للتأمٌن

VAMF1.1501.150االمٌن لالستثمار المالً
VMES0.9000.900بٌن النهرٌن لالستثمارات المالٌة

VBAT0.7000.700الباتك لالستثمارات المالٌة

ــــــــــــــــــــMTMAالمنافع للتحوٌل المالً
MTNI1.0001.000النبال العربٌة للتحوٌل المالً  

MTNN1.0001.000النور للتحوٌل المالً
MTRA0.5000.500الرابطة المالٌة للتحوٌل المالً

MTNO1.0001.000النبالء للتحوٌل المالً
MTAH1.0001.000الحرٌر للتحوٌل المالً 

SAEI0.7700.770االمٌن لالستثمارات العقارٌة
SMOF14.00014.000الموصل لمدن االلعاب

IMCI60.00060.000الصنائع الكٌمٌاوٌة العصرٌة

HASH7.8907.790فندق اشور

 قطاع الفنادق والسٌاحة 

قطاع التحوٌل المالً

قطاع الصناعة

قطاع التأمٌن

قطاع الخدمات

2018/5/8الشركات ؼٌر المتداولة فً السوق النظامً لجلسة الثالثاء الموافق 

قطاع المصارؾ

قطاع االستثمار

 قطاع الفنادق والسٌاحة 

قطاع الزراعة

2018/5/8 الشركات ؼٌر المتداولة فً السوق الثانً لجلسة الثالثاء الموافق 

قطاع المصارؾ

قطاع الصناعة

قطاع التأمٌن

قطاع االستثمار

قطاع االتصاالت

قطاع الخدمات



سبب االٌقاؾ والمالحظاتتارٌخ االٌقاؾاسم الشركة

الفلوجة النتاج المواد 

(IFCM)االنشائٌة 
06/07/2015

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

.دٌنار (1.510) ، سعر االؼالق 2017 و2016واالفصاح الفصلً لعامً 

صناعة المواد االنشائٌة 

(IMCM)الحدٌثة 
06/07/2015

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

 وعلى الشركة ان تقدم تقرٌر من رئٌس مجلس االدارة حول الوضع االجمالً للشركة 2017 و2016واالفصاح الفصلً لعامً 

.دٌنار (0.470)كونها من المناطق الساخنة ، سعر االؼالق 

الوطنٌة لصناعات 

(IHFI)االثاث المنزلً 
06/07/2015

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

.دٌنار (0.900) ، سعر االؼالق  2017 و2016واالفصاح الفصلً لعامً 

صناعات االصباغ 

(IMPI)الحدٌثة 
06/08/2015

 ، سعر االؼالق 2017 و2016 واالفصاح الفصلً لعامً 2016 و 2015 و2014عدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 

.دٌنار (1.250)

الصناعات الخفٌفة 

(ITLI)
13/07/2016

 واالفصاح 2016 و 2015 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لعامً 2016عدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام  

.دٌنار (0.310)سعر االؼالق   . 2017الفصلً لعام 

مصرؾ دار السالم 

(BDSI)
09/08/2016

ثم تم وضع المصرؾ تحت وصاٌة البنك المركزي العراقً والشركة لم  تقدٌم االفصاح  . 2015عدم تقدٌم االفصاح السنوي لعام 

.دٌنار (0.130)سعر االؼالق  .2016السنوي لعام 

مصرؾ دجلة والفرات 

(BDFD)
(0.250)سعر االؼالق  . 2016تم وضع المصرؾ تحت وصاٌة البنك المركزي العراقً والشركة لم  تقدٌم االفصاح السنوي لعام 05/01/2017

مصرؾ الثقة الدولً 

(BTRU)
02/04/2017

ملٌار دٌنار  (100)اكملت الشركة اجراءات تسجٌل واٌداع اسهم االشركة فً مركز االٌداع كشركة مصرفٌة برأسمال مقدره 

ملٌار سهم ، وسٌتم اطالق التداول على اسهم  (150)ملٌار سهم البالؽة  (250)وانتهت اٌداع اسهم زٌادة رأسمال الشركة الى 

 وتقدٌم طلب ادراج اسهم الشركة 2016 المعدلة وتقدٌم الحسابات الختامٌة لعام 2017المصرؾ بعد تقدٌم البٌانات الفصلٌة لعام 

.المصرفٌة حسب تعلٌمات هٌئة االوراق المالٌة 

مصرؾ االقتصاد 

(BEFI)
05/03/2017

من قانون الشركات ، واستمرار االٌقاؾ  (رابعا/56)انعقاد االجتماع الهٌئة العامة للشركة لزٌادة راس مال الشركة وفق المادة 

بقرار من هٌئة االوراق المالٌة لحٌن اتمام زٌادة رأسمال المصرؾ والمصادقة علٌها من دائرة تسجٌل الشركات ، وتقدٌم حسابات 

 مع تقرٌر مجلس االدارة واالٌضاحات المرفقة على ان تكون وافٌة وتؽطً مالحظات مراقب الحسابات ولجنة 2016المصرؾ لعام 

وقد صادقت دائرة .  على ان تكون معدة بدقة 2017الوصاٌة ، واستمرار االٌقاؾ لحٌن تقدٌم حسابات المصرؾ للفصل االول 

ملٌار دٌنار واكملت الشركة اجراءات تسجٌل واٌداع اسهم زٌادة  (250)تسجٌل الشركات على زٌادة رأسمال المصرؾ الى 

. ملٌار سهم فً مركز االٌداع ، وسٌتم ادراج اسهم الزٌادة فً التداول عند اطالق التداول على اسهم الشركة  (250)رأسمال الى 

 وتمت 2018/4/2 بدون معالجة جمٌع مالحظات الهٌئة ، وقد عقدت الهٌئة العامة بتأرٌخ 2016قدمت الشركة بٌانات عام 

.منها لمعالجة العجز المتراكم  (%50) ، وتدوٌر االرباح الى الفائض المتراكم وتخصٌص 2016المصادقة على بٌانات 

البادٌة للنقل العام 

(SBAG)
06/07/2017

سعر االؼالق  . 2016 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017عدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام 

.دٌنار (0.590)

الخٌر لالستثمار المالً 

(VKHF)
06/07/2017

سعر االؼالق   . 2016 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2017عدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام 

.دٌنار (0.220)

مصرؾ االتحاد العراقً 

(BUOI)
.دٌنار (0.290)سعر االؼالق  .2016عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 06/08/2017

المصرؾ الدولً 

(BINT)االسالمً  
06/08/2017

سعر  . 2017 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل الثانً لعام 2016عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 

.دٌنار (1.000)االؼالق 

صناعة وتجارة 

(IICM)الكارتون 
06/08/2017

  2017 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل الثانً  والثالث لعام 2016عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 

.دٌنار (0.270)سعر االؼالق . 

الصناعات االلكترونٌة 

(IELI)
.دٌنار (0.450)سعر االؼالق  . 2016عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 06/08/2017

العراقٌة للنقل البري 

(SILT)
.دٌنار (0.710)سعر االؼالق  .2016عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 06/08/2017

نقل المنتجات النفطٌة 

(SIGT)
06/08/2017

 . 2017 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل الثانً والثالث لعام 2016عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 

.دٌنار (0.550)سعر االؼالق 

الخازر النتاج المواد 

(IKHC)االنشائٌة 
06/08/2017

 . 2017 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل الثانً والثالث لعام 2016عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 

.دٌنار (1.270)سعر االؼالق 

العراقٌة النتاج البذور 

(AISP)
.دٌنار (4.100)سعر االؼالق  .2017/3/31عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة للسنة المالٌة المنتهٌة 06/11/2017

الطٌؾ للتحوٌل المالً 

(MTAI)
06/12/2017

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

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

وسٌتم اطالق التداول على اسهم الشركة فً السوق بعد استحصال الرخصة النهائٌة لممارسة العمل المصرفً من البنك المركزي 

العراقً ٌتبعها تقدٌم طلب ادراج اسهم الشركة المصرفٌة وتقدٌم بٌانات مالٌة خاصة بالمصرؾ اما سنوٌة او فصلٌة حسب تعلٌمات 

.هٌئة االوراق المالٌة ، واستكمال اجراءات تسجٌل واٌداع اسهم الشركة فً مركز االٌداع كشركة مصرفٌة

مؤتة للتحوٌل المالً 

(MTMO)
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 استحصال الرخصة النهائٌة لممارسة العمل المصرفً من البنك المركزي 

العراقً ٌتبعها تقدٌم طلب ادراج اسهم الشركة المصرفٌة وتقدٌم بٌانات مالٌة خاصة بالمصرؾ اما سنوٌة او فصلٌة حسب تعلٌمات 

.هٌئة االوراق المالٌة ، واستكمال اجراءات تسجٌل واٌداع اسهم الشركة فً مركز االٌداع كشركة مصرفٌة

المنصور الدوائٌة 

(IMAP)
18/10/2017

متوقفة بقرار من هٌئة االوراق المالٌة بعد تحفظ الهٌئة العامة للشركة على المصادقة على تقرٌر مراقب الحسابات  والحسابات 

 ، وعلى الشركة االفصاح عن المعلومات بصورة كاملة 2017/10/23 فً اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االثنٌن 2016الختامٌة لعام 

.لالطالع المساهمٌن وعقد اجتماع هٌئة عامة جدٌد الكمال الفقرات التً لم ٌتم التصوٌت علٌها 

 الشركات المتوقفة عن التداول بقرار من هٌئة االوراق المالٌة 



بؽداد للمشروبات 

(IBSD)الؽازٌة

االمٌن لالستثمار المالً 

(VAMF)

النبال العربٌة للتحوٌل 

(MTNI)المالً   

المصرؾ التجاري   

(BCOI)

مصرؾ عبر العراق 

(BTRI)

المصرؾ 

(BCOI)التجاري

اسماك الشرق االوسط 

(AMEF)

فنادق 

(HMAN)المنصور

(HBAY)فندق بابل

المصرؾ الدولً 

(BINT)االسالمً  

بؽداد للمشروبات 

(IBSD)الؽازٌة

مصرؾ 

(BROI)االئتمان

مصرؾ زٌن العراق 

(BZII)

الرابطة المالٌة للتحوٌل 

(MTRA)المالً

الحرٌر للتحوٌل المالً 

(MTAH)

(HKAR)فنادق كربالء

2018/5/8اخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية الثالثاء الموافق 

ملٌار دٌناروفق المادة  (100)ملٌار دٌنار الى  (45) زٌادة رأس المال من 2017/4/12قررت الهٌئة العامة المنعقدة بتارٌخ 

.من قانون الشركات (اوال/55)

 بعدم االكتتاب من 2018/3/4تم ؼلق االكتتاب باالسهم المطروحة لالكتتاب على اسهم  شركة المصرؾ الدولً االسالمً  فً 

ملٌار  (100) زٌادة  رأسمال الشركة من 2017/5/8تنفٌذا لقرار الهٌئة العامة المنعقدة بتارٌخ ، قبل المساهمٌن والجمهور  

.من قانون الشركات  (اوال/55)ملٌار وفق المادة  (250)دٌنار الى 

ملٌار دٌناروفق المادة  (100)ملٌار دٌنار الى  (45) زٌادة رأس المال من 2017/5/13قررت الهٌئة العامة المنعقدة بتارٌخ 

.من قانون الشركات (اوال/55)

ٌوم   (30)ملٌار سهم ولمدة  (2,500)على االسهم المطروحة البالؽة 2018/4/10تم تمدٌد االكتتاب اعتبارا من ٌوم الثالثاء 

ساحة الحرٌة وفرع -االكرادة الشرقٌة - الفرع الرئٌسً  / من قانون الشركات فً مصرؾ البالد االسالمً  (42)وفق المادة 

ملٌار دٌنار الى  (5) زٌادة رأس المال من 2017/11/14تنفٌذا لقرار الهٌئة العامة المنعقدة بتارٌخ ، االمصرؾ فً كربالء 

.من قانون الشركات  (اوال/55)ملٌار  دٌنار وفق المادة  (7.500)

. الشركات المساهمة المتوقفة عن التداول النعقاد هٌئاتها العامة : ثانٌا 

الساعة العاشرة صباحا فً قاعة روٌال فً فندق فان روٌال فً اربٌل 2018/4/26عقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم الخمٌس 

تم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة االثنٌن  ،  2016 واقرار مقسوم االرباح  لعام 2016لمناقشة الحسابات الختامٌة لعام 

.دٌنار  (0.630)سعر االؼالق  . 2018/4/23

قاعة الحكمة لمناقشة / الساعة العاشرة صباحا فً مطعم عٌون بؽداد2018/5/7عقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االثنٌن 

 لؽاٌة 2016/2/17والفترة من  (تحوٌل مالً)2016/2/16لؽاٌة 2016/1/1الحسابات الختامٌة للفترة من 

 .2018/5/2تم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة االربعاء ، وانتخاب مجلس ادارة جدٌد  (مصرؾ)2016/12/31

 لمناقشة الحسابات الختامٌة 2018/5/3 بعد قرار الهٌئة العامة المنعقدة فً 2018/5/9سٌتم اطالق التداول اعتبارا من جلسة االربعاء

، السعر التاشٌري . دٌنار (177.333.333.333)من راسمال الشركة البالػ  (%10) و اقرار توزٌع ارباح بنسبة 2017لعام 

.دٌنار  (3.900)

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

 وكذلك الذٌن 2016 وارباح سنة 2001 ولؽاٌة 1997دعت شركة مساهمٌها الى مراجعة  مقر الفندق الستالم ارباحهم من 

.لم ٌستلمو شهادة االسهم الخاصة بهم  

.اخبار الشركات : اوال 

من راسمال المصرؾ اعتبارا من (%2.6) وبنسبة 2015دعت شركة مساهمٌها الى مراجعة  مقر الشركة الستالم ارباح عام 

لن تسلم الصكوك اال الصحابها االصلٌٌن او )، من الساعة التاسعة صباحا ولؽاٌة الثانٌة عشر ظهرا 2018/2/18تارٌخ 

 .(بموجب وكالة مصدقة او من خالل شركة الوساطة التً ٌنتمً الٌها 

من راسمال الشركة اعتبارا من  (%20) بنسبة 2017دعت شركة مساهمٌها الى مراجعة  مقر الشركة  الستالم ارباح لعام 

االتزام بموجب الظوابط التوزٌع المنصوص علٌها وهوٌات التعرٌؾ المعتمدة بموجب القوانٌن السارٌة ) 2018/2/18تارٌخ 

(الصحابها وكذلك بموجب الوكاالت الصادرة من كاتب العدل والمستمسكات الثبوتٌة االخرى فً حالة الصرؾ لؽٌر اصحابها

الساعة العاشرة صباحا فً مقر الشركة  لمناقشة الحسابات الختامٌة لعام 2018/5/14سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االثنٌن 

سٌتم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة االربعاء  ، 2017/12/31 ومناقشة العجز المتراكم للسنة المالٌة المنتهٌة ف2017ً

2018/5/9.  

 لمناقشة الحسابات الختامٌة 2018/5/3 بعد قرار الهٌئة العامة المنعقدة فً 2018/5/9سٌتم اطالق التداول اعتبارا من جلسة االربعاء

، السعر التاشٌري . دٌنار (177.333.333.333)من راسمال الشركة البالػ  (%10) و اقرار توزٌع ارباح بنسبة 2017لعام 

.دٌنار  (3.900)

.و الشهادات الدائمة السابقة  2005دعت شركة مساهمٌها الى مراجعة الشركة الستالم ارباحهم المتراكمة لؽاٌة سنة 

الساعة العاشرة صباحا فً مقر المصرؾ  لمناقشة الحسابات الختامٌة 2018/5/17سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم الخمٌس 

سٌتم ، ملٌار سهم انتخاب خمس اعضاء اصلٌٌن ومثلهم احتٌاط  (9) والبالػ 2017 وتوزٌع مقسوم االرباح لعام 2017لعام 

  .2018/5/14اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة االثنٌن 

الساعة العاشرة صباحا فً مقر الشركة  لمناقشة الحسابات الختامٌة 2018/5/15سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم الثالثاء 

  .2018/5/10سٌتم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة الخمٌس   ، 2017لعام 

الساعة العاشرة صباحا فً قاعة نادي العلوٌة فً بؽداد  لمناقشة 2018/5/16سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االربعاء 

سٌتم اٌقاؾ ، 2016ملٌار دٌنار من ارباح عام   (11.875)توزٌع مقسوم ارباح بمقدار 2016الحسابات الختامٌة لعام 

  .2018/5/13التداول اعتبارا من جلسة االحد 


