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رمز اسم الشركة 
المعدل ادنى سعراعلى سعرافتتاحالشركة

الحالي
المعدل 
السابق

سعر 
االغالق

اغالق 
سابق

التغیر 
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقات(%)

BASH0.2300.2300.2300.2300.2300.2300.2300.00915,000,0003,450,000مصرف اشور

BBOB0.2900.2900.2900.2900.2900.2900.2900.0059390,831,585113,341,160مصرف بغداد 

BCOI0.4600.4600.4600.4600.4600.4600.4600.0013,637,2301,673,126المصرف التجاري

BGUC0.1300.1300.1300.1300.1300.1300.1300.0044,774,262620,654مصرف الخلیج

BIBI0.2900.2900.2900.2900.2900.2900.2900.001135,467,53210,285,584مصرف االستثمار

BIIB0.4000.4000.4000.4000.4000.4000.4000.0053,400,0001,360,000المصرف العراقي االسالمي

BIME0.1000.1000.1000.1000.1000.1000.1000.00517,000,0001,700,000مصرف الشرق االوسط 

BMNS0.6300.6300.6300.6300.6300.6300.6300.001253,500,00033,705,000مصرف المنصور

BSUC0.5100.5100.5100.5100.5100.5100.5100.0016,000,0003,060,000مصرف سومر التجاري

BUND0.0600.0600.0600.0600.0600.0600.0600.00324,000,0001,440,000المصرف المتحد

110553,610,609170,635,524

TASC8.1008.1008.1008.1008.1008.1008.1000.00142,190,40617,742,289اسیا سیل لالتصاالت

142,190,40617,742,289

NAME0.4800.4800.4800.4800.4800.4800.4800.002267,646128,470االمین للتأمین

2267,646128,470

SBPT20.50020.50020.50020.50020.50020.50020.5000.00639,000799,500بغداد العراق للنقل العام 

SKTA3.9103.9503.9103.9303.9503.9503.9500.00293,498,37513,743,031مدینة العاب الكرخ 

SMOF16.05016.45016.05016.33016.02016.30016.0001.8826761,50012,433,795الموصل لمدن االلعاب

SMRI1.7001.7001.7001.7001.7001.7001.7000.0041,607,6122,732,940المعمورة العقاریة

655,906,48729,709,267

IBSD3.3003.3003.2903.2903.3003.2903.300-0.306795,0002,616,050بغداد للمشروبات الغازیة

IIDP1.1601.1701.1601.1601.1801.1701.1600.86104,162,5814,829,594تصنیع وتسویق التمور

IKLV1.6701.6701.6701.6701.6901.6701.690-1.1884,350,0007,264,500الكندي النتاج اللقاحات

IMAP1.0701.0701.0601.0701.0801.0601.070-0.9373,000,0003,200,000المنصور الدوائیة

سوق العراق لالوراق المالیة

قطاع المصارف

345

283,385,620

630,781,556

484.26

0.00

نشرة التداول في السوق النظامي رقم (227)

قطاع الخدمات

مجموع قطاع المصارف

قطاع التامین

قطاع االتصاالت

مجموع قطاع االتصاالت

مجموع قطاع التامین

قطاع الصناعة
مجموع قطاع الخدمات
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رمز اسم الشركة 
المعدل ادنى سعراعلى سعرافتتاحالشركة

الحالي
المعدل 
السابق

سعر 
االغالق

اغالق 
سابق

التغیر 
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقات(%)

IMIB2.9902.9902.6502.7502.8102.7002.820-4.2610436,3941,201,994المعدنیة والدراجات

INCP1.3601.3601.3601.3601.3601.3601.3500.742210,352,63814,079,588الكیمیاویة والبالستیكیة

6323,096,61333,191,725

HBAY71.00072.00071.00071.90070.94072.00071.0001.4116170,00012,223,200فندق بابل

HPAL9.4009.7009.4009.5609.4009.5009.4001.067285,0212,724,700فندق فلسطین

23455,02114,947,900

AIRP9.91010.0009.9109.9309.49010.0009.9100.9122381,0003,783,000المنتجات الزراعیة

22381,0003,783,000

299585,907,782270,138,174

رمز اسم الشركة 
المعدل ادنى سعراعلى سعرافتتاحالشركة

الحالي
المعدل 
السابق

سعر 
االغالق

اغالق 
سابق

التغیر 
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقات(%)

BINT1.4601.4601.4601.4601.3501.4601.3508.152400,000584,000المصرف الدولي االسالمي

BLAD0.2200.2200.2200.2200.1900.2200.19015.792537,811,0008,318,420مصرف العطاء االسالمي 

BROI0.3700.3700.3700.3700.3800.3700.380-2.6355,652,7742,091,526مصرف االئتمان 

3243,863,77410,993,946

TZNI2.6002.6002.6002.6002.6002.6002.6000.0010760,0001,976,000الخاتم لالتصاالت

10760,0001,976,000

SAEI0.7000.7200.7000.7100.7200.7200.7200.002100,00071,000االمین لالستثمارات العقاریة

2100,00071,000

IHFI1.3701.3901.3701.3801.3601.3901.3602.212150,000206,500الوطنیة لصناعات االثاث الم

2150,000206,500

4644,873,77413,247,446

345630,781,556283,385,620

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

4.26436,394-0.22015.792.700مصرف العطاء االسالمي 

2.635,652,774-1.4608.150.370المصرف الدولي االسالمي

1.184,350,000-1.3902.211.670الوطنیة لصناعات االثاث الم

0.933,000,000-16.3001.881.060الموصل لمدن االلعاب

0.30795,000-72.0001.413.290فندق بابل

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

0.2900.000.2900.00113,341,160مصرف بغداد 

0.6300.000.6300.0033,705,000مصرف المنصور

0.22015.798.1000.0017,742,289مصرف العطاء االسالمي 

0.2900.001.3600.7414,079,588مصرف االستثمار

0.0600.003.9500.0013,743,031المصرف المتحد مدینة العاب الكرخ 

قطاع الصناعة

مجموع قطاع الصناعة

مصرف بغداد 

مصرف المنصور

170,000

االكثر نشاطا حسب القیمة المتداولة 
بغداد للمشروبات الغازیة

االكثر نشاطا حسب االسھم المتداولة 
اسم الشركة االسھم المتداولة  

24,000,000

37,811,000

53,500,000

الكندي النتاج اللقاحات

االكثر ربحیة

قطاع االتصاالت

مجموع السوقین
بلغ الرقم القیاسي العام (484.26) نقطة مستقرا

مجموع السوق الثاني

مجموع قطاع الخدمات

مجموع قطاع االتصاالت
قطاع الخدمات

المعدنیة والدراجات

35,467,532

المنصور الدوائیة 761,500

150,000

مصرف االئتمان 

390,831,585

اسیا سیل لالتصاالت

الكیمیاویة والبالستیكیة

400,000

37,811,000

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

نشرة التداول في السوق الثاني رقم (212)
مجموع السوق النظامي

قطاع الفنادق

االسھم المتداولة  
االكثر خسارة

اسم الشركة

قطاع الصناعة

نشرة التداول في السوق النظامي رقم (227)

مجموع قطاع الصناعة

قطاع الزراعة
مجموع قطاع الفنادق

مجموع  قطاع الزراعة



جلسة الخمیس 2019/12/5 

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BBOB433,000,0009,570,000مصرف بغداد 
433,000,0009,570,000

IIDP1100,000117,000العراقیة لتصنیع وتسویق التمور 
1100,000117,000
533,100,0009,687,000

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

TZNI10760,0001,976,000الخاتم لالتصاالت
10760,0001,976,000
10760,0001,976,000

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BBOB35252,750,00073,297,500مصرف بغداد 
BMNS1053,000,00033,390,000مصرف المنصور

45305,750,000106,687,500

IBSD150,000165,000بغداد للمشروبات الغازیة 
150,000165,000

TASC121,827,13414,799,785اسیا سیل لالتصاالت
121,827,13414,799,785
58307,627,134121,652,285

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

TZNI10760,0001,976,000الخاتم لالتصاالت
10760,0001,976,000
10760,0001,976,000 المجموع الكلي

نشرة  تداول االسھم المباعة من غیر العراقیین في السوق النظامي

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف
قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 
قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 
المجموع الكلي

نشرة  تداول االسھم المباعة من غیر العراقیین في السوق الثاني

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلي

سوق العراق لألوراق المالیة

نشرة  تداول االسھم المشتراة لغیر العراقیین في السوق النظامي

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف
قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 
المجموع الكلي

نشرة  تداول االسھم المشتراة لغیر العراقیین في السوق الثاني

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 



سعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة 

BTRI0.7000.700مصرف عبر العراق
BMFI0.1500.160مصرف الموصل
BNOI0.5900.590المصرف االھلي

BKUI1.0901.090مصرف كوردستان
BELF0.1800.180مصرف ایالف االسالمي

BCIH2.5202.520مصرف جیھان
BNAI0.9000.900المصرف الوطني االسالمي

NGIR0.6000.600الخلیج للتأمین

SNUC0.3400.340النخبة للمقاوالت العامة

IBPM1.8001.800بغداد لمواد التغلیف 
IITC8.6008.600السجاد والمفروشات

IMOS6.6106.500الخیاطة الحدیثة

HTVM4.9004.900سد الموصل السیاحیة 
HBAG8.3208.320فندق بغداد

HNTI9.0009.000الوطنیة لالستثمارات السیاحیة

AIPM4.8804.900انتاج وتسویق اللحوم
AAHP1.1301.130االھلیة لالنتاج الزراعي

سعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة

BWOR1.0001.000مصرف العالم االسالمي 
BINI1.0001.000مصرف نور العراق االسالمي

BAAI1.0001.000مصرف العربیة االسالمي
BTRU0.3500.350مصرف الثقة الدولي

BQAB1.0001.000مصرف القابض
BIDB0.8100.810مصرف التنمیة الدولي

ــــــــــــــــــــBQURمصرف القرطاس
BJAB1.0001.000مصرف الجنوب االسالمي

BRTB1.0001.000مصرف االقلیم التجاري
BAIB1.1001.100مصرف اسیا العراق

BERI0.3800.380مصرف اربیل
BZII0.3700.370مصرف زین العراق

NHAM0.4200.420الحمراء للتأمین
NDSA0.7100.700دار السالم للتأمین

NAHF0.4500.450االھلیة للتأمین

VWIF0.6500.650الوئام لالستثمار المالي
VAMF1.0901.090االمین لالستثمار المالي

VZAF0.3300.330الزوراء لالستثمار المالي

MTNO1.0001.000النبالء للتحویل المالي
ــــــــــــــــــــMTMAالمنافع للتحویل المالي

IKHC1.4001.400طریق الخازر  المواد االنشائیة 
IMCI100.00100.00الصنائع الكیمیاویة العصریة

قطاع الصناعة

الشركات غیر المتداولة في السوق النظامي لجلسة الخمیس الموافق 2019/12/5

قطاع المصارف

قطاع التحویل المالي

 الشركات غیر المتداولة في السوق الثاني لجلسة الخمیس الموافق 2019/12/5

قطاع المصارف

قطاع التأمین

قطاع االستثمار

قطاع الصناعة

قطاع الفنادق

قطاع الزراعة

قطاع التأمین

قطاع الخدمات



سبب االیقاف والمالحظاتتاریخ االیقافاسم الشركة
الفلوجة النتاج المواد االنشائیة 

(IFCM)2015/07/06 2018عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2015 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2014 و2015 و2016 و2017 و
واالفصاح الفصلي لعامي 2016 و2017 واالفصاح الفصل االول والثاني والثالث لعام 2018، سعر االغالق (1.510) دینار.

صناعة المواد االنشائیة الحدیثة 
(IMCM)2015/07/06 2017عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2015 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2014 و2015 و2016 و

و2018واالفصاح الفصلي لعامي 2016 و2017 واالفصاح الفصلي لعام 2018 والفصل االول والثاني لعام 2019 ، سعر االغالق (0.470) دینار.

(IMPI) عدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2014 و2015  و2016و2017 و2018 واالفصاح الفصلي لعامي 2016 و2017 واالفصاح الفصلي لعام 2015/08/06صناعات االصباغ الحدیثة
2018 والفصل االول والثاني لعام 2019، سعر االغالق (1.250) دینار.

(ITLI) عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام  2016 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2015 و 2016و2017 و2018واالفصاح 2016/07/13الصناعات الخفیفة
الفصلي لعام 2017  واالفصاح الفصل االول والثاني والثالث لعام 2018 والفصل الثاني لعام 2019. سعر االغالق (0.310) دینار.

(SBAG) عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2017 واالفصاح الفصلي لعام 2018 والفصل االول لعام 2019واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي 2017/07/06البادیة للنقل العام
لعامي 2016و2017و2018 والفصل الثاني لعام 2019،. سعر االغالق (0.590) دینار.

(VKHF) عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2017 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016و2017 و2018واالفصاح الفصلي لعام 2017/07/06الخیر لالستثمار المالي
2018 والفصل االول والثاني لعام 2019 . سعر االغالق (0.220) دینار.

(BUOI) عدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016 و2017و2018 . سعر االغالق (0.290) دینار.2017/08/06مصرف االتحاد العراقي

(IICM) عدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016 و2017 و2018واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني والثالث لعام 2017 2017/08/06صناعة وتجارة الكارتون
واالفصاح الفصلي لعام 2018 والفصل االول والثاني لعام 2019  . سعر االغالق (0.270) دینار.

(IELI) عدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016و2017 و2018واالفصاح الفصل االول والثاني والثالث لعام 2018 والفصل الثاني لعام 2019. سعر 2017/08/06الصناعات االلكترونیة
االغالق (0.450) دینار.

(SIGT) عدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016 و2017 و2018 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني والثالث لعام 2017 2017/08/06نقل المنتجات النفطیة
واالفصاح الفصلي لعام 2018 والفصل االول والثاني لعام 2019 . سعر االغالق (0.550) دینار.

(BEFI) انعقاد االجتماع الھیئة العامة للشركة لزیادة راس مال الشركة وفق المادة (56/رابعا) من قانون الشركات ، واستمرار االیقاف بقرار من ھیئة 2017/03/05مصرف االقتصاد
االوراق المالیة لحین تقدیم حسابات كاملة وواضحة حسب المعاییر المحاسبیة ،واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعام 2018 .

(BNOR)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017 و2018.سعر االغالق (0.110) دینار.2018/08/08مصرف الشمال

(BDSI) وضع المصرف تحت وصایة البنك المركزي العراقي واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2015 و2016 و2017 2016/08/09مصرف دار السالم 
و2018واالفصاح الفصل االول والثاني لعام 2019. سعر االغالق (0.130) دینار.

(BDFD) وضع المصرف تحت وصایة البنك المركزي العراقي واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016و2017و2018. سعر االغالق 2017/01/05مصرف دجلة والفرات
(0.250) دینار .

مؤتة للتحویل المالي          
2018/01/21مصرف امین العراق االسالمي

لصدور مصادقة دائرة تسجیل الشركات على انتھاء اجراءات تغییر اسم ونشاط الشركة الى مصرف امین العراق االسالمي ، وزیادة راسمالھا من 
(45) ملیار دینار الى (100) ملیار دینار ، وسیتم ادراج اسھم الشركة في السوق بعد استحصال الرخصة النھائیة للمارسة العمل المصرفي 

واستكمال اجراءات ادراج الشركة المصرفیة .

(HASH)عدم تقدیم البیانات المالیة الفصلیة للفصل االول والثاني لعام 2019.سعر االغالق (6.400) دینار.2019/07/08فندق اشور

(BBAY)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2018.سعر االغالق (0.090) دینار.2019/08/20مصرف بابل

(VBAT)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2018.سعر االغالق (0.450) دینار.2019/08/20الباتك لالستثمارات المالیة

(AMAP)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2018.سعر االغالق (0.210) دینار.2019/08/20الحدیثة لالنتاج الحیواني

(HISH)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2018.سعر االغالق (10.500) دینار.2019/08/20فنادق عشتار

(HSAD)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2018/ صادقت دائرة تسجیل الشركات على  زیادة راسمال الشركة من (1.239) دینار الى (1.734)  2019/08/20فندق السدیر
دینار وفق المادة (55/اوال) من قانون الشركات . سعر االغالق (11.000) دینار.

(HMAN)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2018.سعر االغالق (12.020) دینار.2019/08/20فنادق المنصور

(IIEW)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2018.سعر االغالق (0.820) دینار.2019/08/20العراقیة لالعمال الھندسیة

(IHLI) عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2018.سعر االغالق (0.480) دینار.2019/08/20الھالل الصناعیة

(SILT)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2018.سعر االغالق (0.940) دینار.2019/08/20العراقیة للنقل البري

النبال العربة للتحویل المالي 
(MTNI)2019/09/04

ایقاف التداول على اسھم شركة النبال العربیة للتحویل المالي اعتبارا من جلسة 2019/9/4 بعد قرار البنك المركزي العراقي الصادر بالكتاب المرقم 
5/9 س/1656 في 2019/7/31 تحویل نشاطھا الى شركة صرافة فئة ( A ) ولحین انتھاء اجراءات البنك المركزي العراقي ودائرة تسجیل 

الشركات .

(AMEF) عدم تقدیم البیانات المالیة الفصلیة للفصل االول لعام 2019 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنویة للسنة المالیة المنتھیة 2019/10/09اسماك الشرق االوسط
2019/3/31.سعر االغالق (8.750) دینار.

(AISP) عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة للسنة المالیة المنتھیة 2019/3/31.سعر االغالق (5.800) دینار . قررت الھیئة العامة في اجتماعھا المنعقد 2019/11/12العراقیة النتاج البذور
في 2019/7/11 زیادة رأسمال الشركة بنسبة (30%) من راسمال الشركة  استنادا الى المادة (55/ ثانیا وثالثا) من قانون الشركات .

 الشركات المتوقفة عن التداول بقرارات من ھیئة االوراق المالیة 



الصنائع الكیمیاویة 
(IMCI)العصریة

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم السبت 2019/12/14 الساعة العاشرة صباحا في قاعة مسایة/ عین كاوة في اربیل ، لمناقشة الحسابات الختامیة 
2018 ، مناقشة مقسوم االرباح , انتخاب خمس اعضاء اصلیین ومثلھم احتیاط  . سیتم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة االثنین 2019/12/9.

بغداد العراق للنقل العام 
(SBPT)

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم االحد 2019/12/15 الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة ، لمناقشة الحسابات الختامیة 2018 ، مناقشة مقسوم 
االرباح   . سیتم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة االثنین 2019/12/9.

المنصور 
(IMAP)الدوائیة

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم الثالثاء 2019/12/17 الساعة العاشرة صباحا في قاعة نادي ذوي المھن الطبیة / نقابة الصیادلة ، لمناقشة الحسابات 
الختامیة 2018 ، مناقشة احتجاز احتیاطي توسعات ، انتخاب مجلس ادارة جدید من (7) اعضاء اصلیین ومثلھم احتیاط   . سیتم ایقاف التداول اعتبارا 

من جلسة الخمیس 2019/12/12.
السجاد 

(IITC)والمفروشات
سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم االربعاء 2019/12/18 الساعة العاشرة صباحا في قاعة انادي االقتصادیین ، النتخاب خمس اعضاء اصلیین واحتیاط 

لمجلس االدارة . سیتم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة االحد 2019/12/15.
مصرف 

(BIBI)االستثمار
سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم الخمیس 2019/12/19 الساعة العاشرة صباحا في فرع الشركة اربیل / حي زانكو ، لمناقشة الحسابات الختامیة 

2018 ، مناقشة مقسوم االرباح . سیتم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة االثنین 2019/12/16.

(BASH)سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم االحد 2019/12/22 الساعة العاشرة صباحا في مبنى المحطة لریادة االعمال في بغداد  ، لمناقشة الحسابات الختامیة مصرف اشور
2018 ، مناقشة مقسوم االرباح . سیتم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة الثالثاء 2019/12/17.

الفلوجة النتاج المواد 
(IFCM) االنشائیة

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم الخمیس 2019/11/28 الساعة العاشرة صباحا في المركز الثقافي النفطي  ، دمج المادتین (الثالثة) و(الرابعة) من عقد 
التاسیس الشركة لتصبح المادة الثالثة غرض الشركة وطبیعة العمل ، واضافة نشاط (انتاج الفالنكوت والفواصل المطاطیة والقیر السائل) الشركة متوقفة 

عن التداول اعتبارا من 2015/7/6 لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2014و2015و 2016و 2017 و2018

 مصرف امین العراق 
االسالمي

عقد اجتماع الھیئة العامة یوم االربعاء 2019/11/13 الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة ، لمناقشة الحسابات الختامیة 2018 ، معالجة العجز 
المتراكم ، مناقشة مقسوم االرباح ، مناقشة تعدیل المادة الرابعة من عقد التاسیس الشركة بزیادة راس مال الشركة وفق المادة (55/اوال) من قانون 

الشركات . الشركة متوقفة عن التداول اعتبارا من 2018/1/21 استنادا الى قرار مجلس المحافظین ایقاف التداول على اسھم شركات تحویل المالي بعد 
مصادقة دائرة تسجیل الشركات على انتھاء اجراءات تغیر اسم ونشاط الشركة لحین صدور اجازة ممارسة المھنة من البنك المركزي .

(HISH)فنادق عشتار
عقد اجتماع الھیئة العامة یوم االربعاء 2019/12/4 الساعة العاشرة صباحا في قاعة الوركاء / فندق عشتار ، لمناقشة الحسابات الختامیة 2017 ، 

مناقشة مقسوم االرباح ، انتخاب (5) اعضاء اصلیین ومثلھم احتیاط   . الشركة متوقفة عن التداول اعتبارا من 2019/8/20 لعدم تقدیم البیانات المالیة 
السنویة لعام 2018 .

(HKAR)كتاب ھیئة االوراق المالیة المرقم 1967/10 في2019/10/2 عدم اعتماد محضر اجتماع الھیئة العامة لشركة فنادق كربالء المنعقدة في 2019/9/19 فنادق كربالء
لوجود اعتراضات ومالحظات بعض المساھمین والدعوه الى عقد اجتماع جدید

بین النھرین لالستثمارات 
(VMES)المالیة

تم تاجیل اجتماع الھیئة العامة الى یوم الثالثاء 2019/12/10 لعدم اكتمال النصاب القانوني الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة ، لمناقشة الحسابات 
الختامیة 2018 ، مناقشة العجز المتراكم   . تم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة الخمیس 2019/11/28.

مصرف الطیف 
(BTIB)االسالمي

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم الخمیس 2019/12/5 بدال من یوم االحد 2019/11/24 الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة ، لمناقشة الحسابات 
الختامیة للفترة من 2018/1/1لغایة 2018/2/18(تحویل مالي) والفترة من 2018/2/19 لغایة 2018/12/31(مصرف) ، مناقشة  توزیع ارباح 

للفترة من 2018/1/1لغایة 2018/2/18(تحویل مالي) والفترة من 2018/2/19 لغایة 2018/12/31(مصرف) ، مناقشة زیادة راس مال الشركة من 
(100) ملیار سھم الى (150) ملیار سھم وفق المادة (55/اوال) من قانون الشركات . تم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة االثنین 2019/12/2 بدال من 

یوم الثالثاء 2019/11/19.
انتاج االلبسة 

(IRMC)الجاھزة
سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم االحد 2019/12/8 الساعة العاشرة صباحا في نقابة المحاسبین في المنصور ، لمناقشة الحسابات الختامیة 2018 ، 

مناقشة معالجة الخسائر  . تم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة الثالثاء 2019/12/3.

مصرف اسیا 
(BAIB)العراق

صادقت دائرة تسجیل الشركات بتاریخ 2019/11/6 على انتھاء اجراءات زیادة راسمال الشركة من (100) ملیار دینار الى (150) ملیار دینار وفق 
المادة (55/اوال) من قانون الشركات وذلك تنفیذا لقرار الھیئة العامة المنعقدة بتاریخ 2019/9/4 .

(NAME)قررت الھیئة العامة في اجتماعھا المنعقد في 2019/7/9 زیادة رأسمال الشركة بنسبة (30.9%) من راسمال الشركة  استنادا الى المادة (55/ اوال) االمین للتأمین
من قانون الشركات .

الوطنیة لالستثمارات 
(HNTI) السیاحیة

دعت الشركة مساھمیھا إلى مراجعة الشركة الستالم االرباح لسنة 2018 بنسبة (18%) في مقر الشركة  مع جلب المستمسكات الثبوتیة او الوكالة 
االصولیة .

(HBAG)دعت الشركة مساھمیھا الى مراجعة الشركة  الستالم االرباح لسنة 2018 في مقر الشركة من الساعة العاشرة صباحاً الى الساعة الثانیة ظھراً اعتبارا فندق بغداد
من یوم االحد 2019/10/20

مصرف االئتمان 
(BROI)

دعت الشركة مساھمیھا الى مراجعة الشركة  الستالم االرباح لسنة 2018 في مقر الشركة خالل اوقات الدوام الرسمي اعتبارا من یوم االربعاء 
2019/9/11  علما ان االرباح تسلم الى المساھمین شخصیا مع جلب المستمسكات الثبوتیة او عن طریق الوكالة االصولیة

المعمورة 
(SMRI)العقاریة

دعت الشركة مساھمیھا الى مراجعة الشركة  الستالم االرباح  بنسبة (5%) من الراس مال المدفوع والبالغ (22.780) ملیار دینار اي مایساوي 
(1.139) ملیار دینار طیلة ایام االسبوع عدا یوم الخمیس لغایة الساعة الواحدة ظھرا اعتبارا من یوم الثالثاء2019/10/1 ، علما ان االرباح تسلم الى 

المساھمین شخصیا مع جلب المستمسكات الثبوتیة او بموجب وكالة مصدقة .
السجاد 

(IITC)والمفروشات
دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة الشركة  الستالم االرباح  في مقر الشركة طیلة ایام االسبوع عدا یوم الخمیس اعتبارا من یوم االحد 2019/9/8  من 

الساعة (8) صباحا الى الساعة(12) ظھرا .

العراقیة النتاج 
(AISP)البذور

دعت الشركة مساھمیھا الى مراجعة الشركة  الستالم االرباح للسنة المالیة 2018/2017 اي بنسبة (20%) واضافة الى ارباح السنوات السابقة في 
مقر الشركة وسیكون  تسلیم االرباح الصحاب االسھم او بموجب وكالة تخول صاحبھا استالم االرباح ولن تقبل كتب مكاتب الوساطة الستالم االرباح.

المصرف 
(BCOI)التجاري

دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة الشركة  الستالم االرباح  لعام 2018  یوم االحد 2019/12/8 وستكون بنسبة (3.4%)  من الساعة (9) صباحا 
الى الساعة(12) ظھرا عدا یوم الخمیس لغایة الساعة 11:30 ، علما ان االرباح تسلم الى المساھمین شخصیا مع جلب المستمسكات الثبوتیة او 

بموجب وكالة مصدقة .
انتاج وتسویق 

(AIPM)تعلن الشركة العراقیة النتاج وتسویق اللحوم والمحاصیل الحقلیة عن ایقاف توزیع االرباح للفترة من (2019/12/15) ولغایة (2019/1/15) .اللحوم

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

اخبار الشركات المساھمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالیة الخمیس الموافق 2019/12/5
اوالً : اخبار الشركات .

ثانیا : الشركات المساھمة المتوقفة عن التداول النعقاد ھیئاتھا العامة . 

رابعا: الشركات التي لدیھا توزیع أرباح .
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