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اسم الشركة 
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالً

المعدل 

السابق

سعر 

االغالق

اغالق 

سابق

التغٌر 

(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

BBOB1.2301.2301.2301.2301.2301.2301.2300.0042123,296,199151,654,325مصرف بغداد

BCOI0.6200.6200.6100.6100.6200.6100.620-1.61106,119,6453,754,180المصرف التجاري

BELF0.4500.4500.4500.4500.4400.4500.4402.2724,4001,980مصرف اٌالف االسالمً 

BGUC0.1800.1800.1800.1800.1800.1800.1800.0022,100,000378,000مصرف الخلٌج 

BIME0.1800.1800.1800.1800.1800.1800.1800.0013,000,000540,000مصرف الشرق االوسط 

BKUI1.2001.2001.2001.2001.2001.2001.2000.001100,000120,000مصرف كوردستان 

BMFI0.2000.2000.2000.2000.2000.2000.2000.0011,000,000200,000مصرف الموصل

BNAI1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0000.005750,001750,001المصرف الوطنً االسالمً

BNOI1.5201.5501.5201.5401.5201.5401.5201.32239,232,00014,201,780المصرف االهلً

87145,602,245171,600,266

TASC7.9607.9607.9607.9607.9407.9607.9400.252728,924,630230,240,055آسٌاسٌل لالتصاالت 

2728,924,630230,240,055

SKTA2.9102.9102.9002.9002.9002.9002.980-2.68174,050,00011,765,000مدٌنة العاب الكرخ

SMRI2.6102.6102.6002.6002.5902.6102.680-2.61228,800,00022,918,000المعمورة العقارٌة

3912,850,00034,683,000

IBSD4.3504.3904.3504.3704.3204.3804.3500.69333,923,00017,147,140بغداد للمشروبات الغازٌة 

IICM1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0000.0054,450,0004,450,000صناعة وتجارة الكارتون 

IIDP1.1101.1501.1101.1201.1201.1301.1200.892310,047,12711,282,871تصنٌع وتسوٌق التمور

IIEW4.7704.7704.7704.7704.5004.7704.5006.00111,00052,470العراقٌة لالعمال الهندسٌة 

IITC15.80015.80015.80015.80015.80015.80015.8000.0011,00015,800السجاد والمفروشات

IKLV1.5901.5901.5801.5901.5901.5901.5900.0052,450,0003,893,000الكندي النتاج اللقاحات

IMAP2.6102.6102.6102.6102.6002.6102.6000.383019,575,00051,090,750المنصور الدوائٌة

IMOS5.3005.4005.3005.3205.3005.4005.3001.89225,470,00029,127,000الخٌاطة الحدٌثة 

INCP2.3802.3802.3702.3702.3802.3702.380-0.42236,592,69715,634,692الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة 

14352,519,824132,693,723

HBAG8.2608.2608.2608.2608.2608.2608.2600.004400,0003,304,000فندق بغداد 

HISH11.00011.00011.00011.00011.00011.00011.0000.00165,000715,000فنادق عشتار

5465,0004,019,000

301240,361,699573,236,043

سوق العراق لالوراق المالٌة

352

2,294,166,994

2,945,857,466

591.64

0.05

(46)نشرة التداول فً السوق النظامً رقم 

قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

مجموع قطاع االتصاالت

مجموع قطاع المصارف

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات

قطاع الصناعة

مجموع قطاع الصناعة
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مجموع السوق النظامً

قطاع الفنادق والسٌاحة

مجموع قطاع الفنادق والسٌاحة



اسم الشركة 
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالً

المعدل 

السابق

سعر 

االغالق

اغالق 

سابق

التغٌر 

(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

BINT1.7001.7001.7001.7001.7001.7001.7000.004596,000,0001,013,200,000المصرف الدولً االسالمً

BLAD0.2500.2500.2500.2500.2500.2500.2500.001654,066163,517مصرف العطاء االسالمً 

BUOI0.3400.3400.3300.3300.3000.3300.3203.13412,108,050,107704,657,035مصرف االتحاد العراقً 

462,704,704,1731,718,020,552

VWIF0.2500.2500.2500.2500.2500.2500.2500.00141,59410,399الوئام لالستثمار المالً

141,59410,399

IFCM3.8803.8803.8603.8703.8603.8603.8600.004750,0002,900,000الفلوجة النتاج المواد االنشائٌة

4750,0002,900,000

512,705,495,7671,720,930,950

3522,945,857,4662,294,166,994

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

2.684,050,000-4.7706.002.900العراقٌة لالعمال الهندسٌة 

2.618,800,000-0.3303.132.610مصرف االتحاد العراقً 

1.616,119,645-0.4502.270.610مصرف اٌالف االسالمً 

0.426,592,697-5.4001.892.370الخٌاطة الحدٌثة 

1.5401.32المصرف االهلً

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

0.3303.131.7000.001,013,200,000مصرف االتحاد العراقً 

1.7000.000.3303.13704,657,035المصرف الدولً االسالمً

1.2300.007.9600.25230,240,055مصرف بغداد

7.9600.251.2300.00151,654,325آسٌاسٌل لالتصاالت 

2.6100.382.6100.3851,090,750المنصور الدوائٌة

9,232,000

مجموع السوقٌن

المصرف التجاري

مدٌنة العاب الكرخ11,000

الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة 

اسم الشركة االسهم المتداولة  

المعمورة العقارٌة

االكثر ربح

5,470,000

 2004 لسنة 74المسؤولية القانونية إستنادأ إلى قانون رقم 

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

28,924,630

المنصور الدوائٌة

مجموع السوق الثانً 

2,108,050,107

اسم الشركة االسهم المتداولة  

19,575,000

مصرف بغداد

آسٌاسٌل لالتصاالت 123,296,199

4,400

االكثر نشاطا حسب القٌمة المتداولة االكثر نشاطا حسب االسهم المتداولة 

(46)نشرة التداول فً السوق الثانً رقم 

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

مصرف االتحاد العراقً  596,000,000

المصرف الدولً االسالمً

2,108,050,107

قطاع الصناعة

مجموع قطاع الصناعة

(0.05)نقطة مرتفعاً بنسبة  (591.64)بلغ الرقم القٌاسً العام 

االكثر خسارة

قطاع االستثمار

مجموع قطاع االستثمار



2022/3/9جلسة األربعاء 

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BBOB940,375,44749,661,800مصرف بغداد 

940,375,44749,661,800

IIDP2745,000833,400العراقٌة لتصنٌع وتسوٌق التمور 

2745,000833,400

TASC125,000,000199,000,000اسٌا سٌل لالتصاالت

125,000,000199,000,000

1266,120,447249,495,200

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BBOB616,769,00020,625,870مصرف بغداد 

BNOI21,122,0001,732,880المصرف االهلً العراقً 

817,891,00022,358,750

SMRI134,500,00011,715,000المعمورة لالستثمارات العقارٌة

134,500,00011,715,000

IBSD111,693,0007,415,340بغداد للمشروبات الغازٌة 

111,693,0007,415,340

TASC2119,000947,240اسٌا سٌل لالتصاالت

2119,000947,240

3424,203,00042,436,330

قطاع المصارف

سوق العراق لألوراق المالٌة

نشرة  تداول االسهم المشتراة لغٌر العراقٌٌن فً السوق النظامً

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلً

نشرة  تداول االسهم المباعة من غٌر العراقٌٌن فً السوق النظامً

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلً

مجموع قطاع المصارف

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع االتصاالت 



سعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة 

BCIH2.2902.290مصرف جٌهان االسالمً
BTRI1.0001.000مصرف عبر العراق

BMNS0.5200.520مصرف المنصور
BAIB1.0801.080مصرف آسٌا العراق االسالمً 

BIBI0.3000.300مصرف االستثمار العراقً
BIIB0.5200.520المصرف العراقً االسالمً 

BUND0.1100.110المصرف المتحد
BSUC0.5300.530مصرف سومر التجاري 

NAME0.8000.800االمٌن للتأمٌن
NGIR0.4300.430الخلٌج للتأمٌن

SNUC0.5000.500النخبة للمقاوالت العامة 
SBPT28.50028.500بغداد العراق للنقل العام
SMOF11.10011.100الموصل لمدن االلعاب

IBPM2.0002.000بغداد لمواد التغلٌف
IMIB2.4502.450المعدنٌة والدراجات

IRMC12.95012.950انتاج االلبسة الجاهزة 

HKAR0.9500.950فنادق كربالء 
HBAY80.00080.000فندق بابل

HTVM3.6503.650سد الموصل السٌاحٌة
HMAN13.00013.000فنادق المنصور

AAHP1.0401.040االهلٌة لالنتاج الزراعً 
AIRP18.75018.750المنتجات الزراعٌة

AIPM4.6504.650انتاج وتسوٌق اللحوم
AMEF8.2508.250اسماك الشرق االوسط

سعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة

BTRU0.3500.350مصرف الثقة الدولً
BZII0.3400.340مصرف زٌن العراق االسالمً

BAME1.0001.000مصرف أمٌن العراق االسالمً 
BQUR1.0001.000مصرف القرطاس االسالمً

BAAI1.0001.000مصرف العربٌة االسالمً
BJAB1.0001.000مصرف الجنوب االسالمً 

BIDB0.8100.810مصرف التنمٌة الدولً 
BTIB0.9000.900مصرف الطٌف االسالمً

BERI0.1100.110مصرف اربٌل
BINI1.0001.000مصرف نور العراق االسالمً
BANS1.0001.000مصرف االنصاري االسالمً 

BRTB1.0001.000مصرف االقلٌم التجاري
BROI0.4000.400مصرف االئتمان

BMUI1.0001.000مصرف المستشار االسالمً 
BQAB0.2400.240مصرف القابض االسالمً

ــــــــــــــــــــBAMSمصرف المشرق العربً االسالمً 

TZNI2.4002.400الخاتم لالتصاالت

NAHF0.5000.500االهلٌة للتأمٌن
NDSA0.4800.480دار السالم للتأمٌن 

NHAM1.0001.000الحمراء للتأمٌن

VMES0.9000.900بٌن النهرٌن لالستثمارات المالٌة
VAMF0.5600.560االمٌن لالستثمار المالً 

VZAF0.2000.200الزوراء لالستثمار المالً 

ــــــــــــــــــــSIBDابداع الشرق االوسط 
SAEI1.5001.500االمٌن لالستثمارات العقارٌة 

IMCI69.50069.500الصنائع الكٌمٌاوٌة العصرٌة
IKHC2.5202.510طرٌق الخازر للمواد االنشائٌة 

ــــــــــــــــــــAREBشركة الرٌباس للدواجن واالعالف

HASH7.2707.270فندق اشور

قطاع الصناعة

قطاع المصارف

قطاع الزراعة

قطاع االستثمار

قطاع الخدمات

قطاع التأمٌن

قطاع االتصاالت

قطاع الخدمات

2022/3/9الشركات غٌر المتداولة فً السوق النظامً لجلسة االربعاء الموافق 

قطاع المصارف

2022/3/9 الشركات غٌر المتداولة فً السوق الثانً لجلسة  االربعاء الموافق 

قطاع الصناعة

قطاع التأمٌن

قطاع الفنادق والسٌاحة

قطاع الزراعة



سبب االٌقاف والمالحظاتتارٌخ االٌقافاسم الشركة

صناعة المواد االنشائٌة الحدٌثة 

(IMCM)
2015/07/06

 ، واالفصاح 2020 ، 2019 ، 2018 ، 2017 ، 2016 ، 2015 ، 2014عدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 

 واالفصاح الفصلً للفصل االول والثانً والثالث  2019 ، 2018 ، 2017 ، 2016 ، 2015الفصلً لالعوام 

.دٌنار (0.470)سعر االغالق  . 2021 ، وبٌانات الفصل االول والثانً لعام 2020

2016/07/13(ITLI)الصناعات الخفٌفة 
 ، 2019 ، 2018 ، 2017 ، 2016 واالفصاح الفصلً لالعوام 2019 ، 2018عدم تقدٌم االفصاح السنوي لعامً 

.دٌنار (0.310)سعر االغالق  . 2021 ، وبٌانات الفصل االول والثانً لعام 2020 ، واالفصاح الفصلً لعام 2020

2017/07/06(SBAG)البادٌة للنقل العام 
 ، 2020 ، 2019 ، 2018 واالفصاح الفصلً لعام 2019 ، 2018 ، 2017عدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 

.دٌنار (0.590)سعر االغالق  . 2021وبٌانات الفصل االول والثانً لعام 

2017/08/06(IELI)الصناعات االلكترونٌة 

 2020 ، 2019 ، 2018 واالفصاح الفصلً لعام 2019 ، 2018 ، 2017عدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 

سعر االغالق  . 2021 ، وبٌانات الفصل االول والثانً لعام 2020،واالفصاح الفصلً للفصل االول والثانً والثالث 

.دٌنار (0.450)

 .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

الباتك لالستثمارات 

(VBAT)المالٌة
2019/08/20

 ، وبٌانات الفصل 2020 ، واالفصاح الفصلً لعام 2020 ، 2019 ، 2018عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 

.دٌنار (0.450)سعر االغالق  . 2021االول والثانً لعام 

2019/08/20(AMAP)الحدٌثة لالنتاج الحٌوانً
 ، 2020 ، واالفصاح الفصلً للفصل الثالث لعام 2020 ، 2019 ، 2018عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعامً 

.دٌنار (0.210)سعر االغالق  .2021وبٌانات الفصل االول والثانً لعام 

.دٌنار (0.480)سعر االغالق  . 2019 ، 2018عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2019/08/20(IHLI)الهالل الصناعٌة 

.دٌنار (0.090)سعر االغالق  . 2020 والبٌانات السنوٌة لعام 2019عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2020/11/03(BNOR)مصرف الشمال

2020/11/03(SILT)العراقٌة للنقل البري
 ، وبٌانات الفصل االول 2020 ، واالفصاح الفصلً لعام 2020 ، 2019عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 

.دٌنار (1.550)سعر االغالق  . 2021والثانً لعام 

.دٌنار (10.700)سعر االغالق  . 2019عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2020/11/03(HSAD)فندق السدٌر

2021/07/05(AISP)العراقٌة النتاج البذور
 ، 2021/3/31 وعدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة المنتهٌة فً 2020عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 

.دٌنار (11.650)سعر االغالق . 2021وبٌانات الفصل االول لسنة 

29/08/2021(VKHF)الخٌر لالستثمار المالً 
سعر االغالق  . 2021 والبٌانات الفصلٌة للفصل االول والثانً لسنة 2020عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 

.دٌنار (0.100)

.دٌنار (0.100)سعر االغالق  . 2020عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 19/09/2021(BBAY)مصرف بابل 

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

.دٌنار (1.140)سعر االغالق  . 2021  ، وبٌانات الفصل الثانً لسنة 2020عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 19/09/2021(SIGT)نقل المنتجات النفطٌة 

الوطنٌة لصناعات االثاث 

(IHFI)المنزلً
23/12/2021

 تم اٌقاف التداول على اسهم الشركة 2021/12/22فً  (45/13)استنادا الى كتاب هٌئة االوراق المالٌة المرقم 

. وذلك لعدم تسدٌد الغرامة2021/12/23الوطنٌة لصناعة االثاث المنزلً اعتبارا من ٌوم الخمٌس الموافق 

 الشركات الموقوفة عن التداول بقرار من هٌئة االوراق المالٌة 



(AISP)العراقٌة النتاج البذور

بغداد المنصور ، / الساعة العاشرة صباحاً فً قاعة جمعٌة االقتصادٌٌن العراقٌٌن2022/3/8سٌعقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة ٌوم الثالثاء الموافق 

،  (55/ثانٌاً وثالثاً)من راس المال وفق المادة  (%52,6251526625) ، مناقشة زٌادة راس مال الشركة بنسبة 2020مناقشة الحسابات الختامٌة لعام 

. لعدم االلتزام بتعلٌمات االفصاح المال2021/7/5ًالشركة موقوفة عن التداول بقرار من هٌئة االوراق المالٌة منذ تارٌخ . مناقشة مقسوم االرباح 

(BEFI)مصرف االقتصاد 

المنصور ، مناقشة الحسابات / الساعة العاشرة صباحاً فً مبنى االدارة العامة2022/3/10سٌعقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة ٌوم الخمٌس الموافق 

 ن المصادقة على تعدٌل عقد تاسٌس المصرف استنادا الى كتاب 2019 ، مناقشة االرباح المتخققة لعام 2019/12/31الختامٌة للسنة المالٌة المنتهٌة فً 

.الشركة موقوفة عن التداول لعدم االلتزام بتعلٌمات االفصاح المالً. البنك المركزي 

(BWOR)مصرف العالم االسالمً

ملٌار  (10) الساعة العاشرة صباحاً فً مقر الشركة ، مناقشة زٌادة راس المال بمبلغ 2022/3/3سٌعقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة ٌوم الخمٌس الموافق 

تم إٌقاف التداول على أسهم الشركة . من قانون الشركات ،اجراء انتخابات تكمٌلٌة عضو اصلً واحد وسبعة أعضاء احتٌاط  (رابعا/ 56)دٌنار وفق المادة 

 .2022/2/28إعتباراً من جلسة االثنٌن 

(HNTI)االستثمارات السٌاحٌة
 الساعة العاشرة  صباحاً فً مقر الشركة ، اقالة مجلس االدارة الحالً، انتخاب مجلس 2022/2/20سٌعقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة ٌوم االحد الموافق 

.2021/2/15تم إٌقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثالثاء . اعضاء اصلٌٌن ومثلهم احتٌاط (4)ادارة جدٌد من 

(BASH)مصرف آشور

 الساعة العاشرة صباحاً فً مبنى المحطة لرٌادة االعمال ،  لمناقشة الحسابات الختامٌة 2021/12/25عقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة ٌوم السبت الموافق 

تم . اعضاء احتٌاط وعضو واحد اصلً  (5)واجراء انتخابات تكمٌلٌة النتخاب  (6.250.000) والبالغة 2020 ، مناقشة مقسوم االرباح لسنة 2020لعام 

.2021/12/21إٌقاف التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثالثاء 

(HPAL)فندق فلسطٌن 

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

 ،انتخاب 2019و2018 ، مناقشة العجز المتراكم ومعالجتة من ارباح السنوات 2019/12/31 و السنة المالٌة المنتهٌة فً 2018/12/31المنتهٌة فً 

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

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

.قانون الشركات

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

.من قانون الشركات (اوالً/55)وفق المادة  (%100)

(BTIB)مصرف الطٌف االسالمً 
 (اوالً/55)ملٌار دٌنار وفق المادة  (253)ملٌار دٌنار الى  (203) زٌادة رأسمال الشركة من 2021/12/20قررت الهٌئة العامة فً اجتماعها المنعقد فً 

.من قانون الشركات

(NAME)االمٌن للتأمٌن 
ملٌار دٌنار وفق المادة  (5)دٌنار الى   (3.819.312.000) زٌادة رأسمال الشركة من 2021/12/19قررت الهٌئة العامة فً اجتماعها المنعقد فً 

.(ثانٌا/55)و(اوالً/55)

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

.من قانون الشركات (اوالً/55)المادة 

(BTIB)مصرف الطٌف االسالمً 

ٌوماً فً المصرف  (30)ملٌار سهم ولمدة  (50) على االسهم المطروحة البالغة 2022/1/21 بدء االكتتاب على أسهم الشركة إعتباراً من ٌوم  الخمٌس 

ملٌار سهم وفقا للمادة   (253)ملٌار سهم الى  (203) زٌادة رأسمال الشركة من 2021/12/20اٌالف االسالمً  ، تنفٌذاً لقرار الهٌئة العامة المنعقدة فً 

.من قانون الشركات  (اوالً/55)

(NAME)االمٌن للتأمٌن

ٌوماً فً  (60)ملٌار سهم ولمدة  (1,027,915,520) على االسهم المطروحة البالغة 2022/1/23 بدء االكتتاب على أسهم الشركة إعتباراً من ٌوم  االحد 

  (3,819,312,000) زٌادة رأسمال الشركة من 2021/12/19مصرف بغداد الفرع الرئٌسً وفرع الحارثٌة  ، تنفٌذاً لقرار الهٌئة العامة المنعقدة فً 

.من قانون الشركات (ثانٌا/55)و (اوالً/55)ملٌار سهم وفقا للمادة   (5)سهم الى 

(BMUI)مصرف المستشار االسالمً 

ٌوماً فً مصرف اسٌا  (30)ملٌار سهم ولمدة  (43) على االسهم المطروحة البالغة 2022/2/7 بدء االكتتاب على أسهم الشركة إعتباراً من ٌوم  االثنٌن 

 (200) زٌادة رأسمال الشركة من 2021/9/16المنصور مقابل سٌد الحلٌب ، وفرع الكرادة ، تنفٌذاً لقرار الهٌئة العامة المنعقدة فً /العراق الفرع الرئٌسً 

.من قانون الشركات  (اوالً/55)ملٌار سهم وفق المادة  (250)ملٌار سهم الى  (207)ومن  (ثانٌا/55)ملٌار سهم وفقا للمادة   (207)ملٌار سهم الى 

(BCOI)المصرف التجاري
 من الساعة 2021/12/5 فً مقر الشركة إعتباراً من ٌوم االحد 2019من راس المال  لعام  (%2.5)تعلن الشركة عن البدء بتوزٌع االرباح السنوٌة بنسبة 

.ظهراَ مع جلب المستمسكات الثبوتٌة او بموجب وكالة مصدقة  (12:00)صباحا الى الساعة  (8:00)

.االكتتاب : رابعاً 

.توزٌع االرباح : خامساً  

2022/3/9أخبار الشركات المساهمة المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة االربعاء الموافق 

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

.أخبار الشركات : أوالً 

الشركات المساهمة الموقوفة عن التداول النعقاد هٌئاتها العامة: ثانٌاً 


