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رمز اسم الشركة 
اعلى افتتاحالشركة

سعر
ادنى 
سعر

المعدل 
الحالي

المعدل 
السابق

سعر 
االغالق

اغالق 
سابق

التغیر 
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقات(%)

BBOB0.3100.3100.3000.3000.3100.3000.310-3.2321167,781,12650,338,738مصرف بغداد 

BGUC0.1400.1400.1400.1400.1400.1400.1400.00240,000,0005,600,000مصرف الخلیج

BIBI0.2200.2200.2200.2200.2300.2200.230-4.351300,00066,000مصرف االستثمار

BMNS0.6700.6700.6700.6700.6700.6700.6700.0034,500,0003,015,000مصرف المنصور

BSUC0.5100.5100.5100.5100.5100.5100.5100.0034,000,0002,040,000مصرف سومر التجاري

30216,581,12661,059,738

TASC8.1808.1808.1708.1708.1808.1708.180-0.123912,0007,451,160اسیا سیل لالتصاالت

3912,0007,451,160

NAME0.4600.4600.4600.4600.4700.4600.470-2.13410,000,0004,600,000االمین للتأمین

410,000,0004,600,000

SBPT20.15020.15020.15020.15020.37020.15020.300-0.74110,000201,500بغداد العراق للنقل العام 

110,000201,500

IBSD3.2703.2703.2203.2503.3003.2203.300-2.427316,6531,027,673بغداد للمشروبات الغازیة

IKLV1.4201.4201.4201.4201.4201.4201.4200.001100,000142,000الكندي النتاج اللقاحات

IMAP0.9000.9100.8700.8900.9200.9000.910-1.101917,488,95815,588,173المنصور الدوائیة

IMIB2.1002.1002.1002.1002.1402.1002.200-4.55150,000105,000المعدنیة والدراجات

2817,955,61116,862,845

HBAY60.00060.00060.00060.00060.00060.00060.0000.00110,000600,000فندق بابل

110,000600,000
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رمز اسم الشركة 
اعلى افتتاحالشركة

سعر
ادنى 
سعر

المعدل 
الحالي

المعدل 
السابق

سعر 
االغالق

اغالق 
سابق

التغیر 
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقات(%)

AIPM4.5004.5004.5004.5004.5004.5004.5000.002349,0631,570,784انتاج وتسویق اللحوم 

AISP5.3305.3305.3305.3305.3305.3305.3300.004287,0001,529,710العراقیة النتاج البذور

6636,0633,100,494

73246,104,80093,875,737

رمز اسم الشركة 
اعلى افتتاحالشركة

سعر
ادنى 
سعر

المعدل 
الحالي

المعدل 
السابق

سعر 
االغالق

اغالق 
سابق

التغیر 
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقات(%)

BINT1.0001.0001.0001.0001.0201.0001.0000.001200,000,000200,000,000المصرف الدولي االسالمي

1200,000,000200,000,000

TZNI2.6002.6002.6002.6002.6002.6002.6000.0011020,000,00052,000,000الخاتم لالتصاالت

11020,000,00052,000,000

IHFI1.0801.0801.0801.0801.1201.0801.120-3.571150,000162,000الوطنیة لصناعات االثاث المنزل

1150,000162,000

112220,150,000252,162,000

185466,254,800346,037,737

االسھم المتداولة التغیر (%)اغالق
2.100-4.5550,000
0.220-4.35300,000
1.080-3.57150,000
0.300-3.23167,781,126
3.220-2.42316,653

القیمة المتداولة التغیر (%)اغالقالتغیر(%)اغالقاسم الشركة
1.0000.001.0000.00200,000,000المصرف الدولي االسالمي

3.232.6000.0052,000,000-0.300مصرف بغداد 
3.2350,338,738-0.300مصرف بغداد 0.1400.00مصرف الخلیج

1.1015,588,173-0.900المنصور الدوائیة2.6000.00الخاتم لالتصاالت
0.127,451,160-8.170اسیا سیل لالتصاالت1.10-0.900المنصور الدوائیة

اسم الشركة
المصرف الدولي االسالمي

الخاتم لالتصاالت

االسھم المتداولة  

بلغ الرقم القیاسي العام (470.29) نقطة منخفضا بنسبة (0.81) 
االكثر خسارة

17,488,958
20,000,000

167,781,126
40,000,000

200,000,000

مصرف االستثمار

االكثر نشاطا حسب القیمة المتداولة 
بغداد للمشروبات الغازیة
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القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BBOB8125,000,00037,500,000مصرف بغداد 
8125,000,00037,500,000

IMAP1500,000440,000المنصور للصناعات الدوائیة
1500,000440,000
9125,500,00037,940,000

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

TZNI11020,000,00052,000,000الخاتم لالتصاالت
11020,000,00052,000,000
11020,000,00052,000,000

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BBOB127,000,0008,100,000مصرف بغداد 
127,000,0008,100,000

TASC112,00098,160اسیا سیل لالتصاالت
112,00098,160
227,012,0008,198,160

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

TZNI11020,000,00052,000,000الخاتم لالتصاالت
11020,000,00052,000,000
11020,000,00052,000,000

مجموع قطاع االتصاالت 
المجموع الكلي

المجموع الكلي

سوق العراق لألوراق المالیة

نشرة  تداول االسھم المشتراة لغیر العراقیین في السوق الثاني

قطاع االتصاالت 

نشرة  تداول االسھم المشتراة لغیر 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 النظامي

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف
قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 
المجموع الكلي

نشرة  تداول االسھم المباعة من غیر العراقیین في السوق الثاني



سعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة 

BTRI0.7000.700مصرف عبر العراق
BKUI1.0901.090مصرف كوردستان

BCIH2.5002.500مصرف جیھان
BIIB0.3800.380المصرف العراقي االسالمي

BELF0.1800.180مصرف ایالف االسالمي
BUND0.0500.050المصرف المتحد

BASH0.2200.220مصرف اشور
BNOI0.6400.640المصرف االھلي

NGIR0.6400.650الخلیج للتأمین

SNUC0.3200.320النخبة للمقاوالت العامة
SKTA3.6503.650مدینة العاب الكرخ 

SMOF13.70013.700الموصل لمدن االلعاب
SMRI1.7201.750المعمورة العقاریة

IITC8.4708.450السجاد والمفروشات
INCP0.8200.820الكیمیاویة والبالستیكیة

IBPM1.8001.800بغداد لمواد التغلیف 
IIDP1.0701.070تصنیع وتسویق التمور

IMOS5.3505.350الخیاطة الحدیثة
IRMC10.02010.000انتاج االلبسة الجاھزة

HTVM4.9904.990سد الموصل السیاحیة 
HNTI8.7508.750الوطنیة لالستثمارات السیاحیة

HBAG8.1808.180فندق بغداد

AAHP1.1501.150االھلیة لالنتاج الزراعي
AMEF8.7508.750اسماك الشرق االوسط

سعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة

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

BZII0.3700.370مصرف زین العراق
BAAI1.0001.000مصرف العربیة االسالمي
BTIB1.2001.200مصرف الطیف االسالمي

BTRU0.3500.350مصرف الثقة الدولي
BAIB1.1001.100مصرف اسیا العراق

BQAB1.0001.000مصرف القابض
BIDB0.8100.810مصرف التنمیة الدولي

BROI0.3900.390مصرف االئتمان 

NHAM0.4200.420الحمراء للتأمین
NAHF0.3200.320االھلیة للتأمین

NDSA0.8000.800دار السالم للتأمین

VMES0.9000.900بین النھرین لالستثمارات المالیة
VWIF0.6500.650الوئام لالستثمار المالي
VAMF1.0901.090االمین لالستثمار المالي

VZAF0.3300.330الزوراء لالستثمار المالي

MTNO1.0001.000النبالء للتحویل المالي
ــــــــــــــــــــMTMAالمنافع للتحویل المالي

SAEI0.6000.600االمین لالستثمارات العقاریة

IMCI45.00045.000الصنائع الكیمیاویة العصریة 
IKHC1.4601.460طریق الخازر  المواد االنشائیة 

قطاع الصناعة

قطاع الفنادق

الشركات غیر المتداولة في السوق النظامي لجلسة االحد الموافق 2019/10/6

قطاع المصارف

قطاع التحویل المالي

قطاع الزراعة

 الشركات غیر المتداولة في السوق الثاني لجلسة االحد الموافق 2019/10/6

قطاع المصارف

قطاع التأمین

قطاع االستثمار

قطاع التأمین

قطاع الخدمات

قطاع الصناعة

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 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 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. 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 . 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 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 لعام 2019  . سعر االغالق (0.270) دینار.

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

(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 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 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 .

مصرف البالد االسالمي الى مصرف 
(BLAD) 2018/05/17العطاء االسالمي

وضع المصرف تحت وصایة البنك المركزي العراقي واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعام 2017 ، سعر االغالق (0.350) دینار 
.صدرت مصادقة دائرة تسجیل الشركات بتاریخ2019/5/13  على قرار الھیئة العامة المنعقدة بتاریخ 2019/4/21 تغیر اسم المصرف  الى 

مصرف العطاء االسالمي لالستثمار والتمویل ،واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعام 2018

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

لصور 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 لعام 2019 .سعر االغالق (6.400) دینار.2019/07/08فندق اشور

(BRTB)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2018.سعر االغالق (1.000) دینار.2019/08/20مصرف االقلیم التجاري

(BNAI)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2018.سعر االغالق (0.640) دینار.2019/08/20المصرف الوطني االسالمي

(BIME) عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2018.سعر االغالق (0.100) دینار.2019/08/20مصرف الشرق االوسط

(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.سعر االغالق (11.000) دینار.2019/08/20فندق السدیر

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

(HPAL)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2018.سعر االغالق (9.000) دینار.2019/08/20فندق فلسطین

(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

إستنادا إلى كتاب ھیئة االوراق المالیة المرقم 1691/10 في 2019/8/29 تم ایقاف التداول على اسھم شركة النبال العربیة للتحویل المالي اعتبارا 
من جلسة 2019/9/4 استنادا لقرار البنك المركزي العراقي الذي یبین فیھ قراره بالغاء ترخیص شركة النبال العربیة للتحویل المالي وتحویل 

نشاطھا الى شركة صرافة وبمساھمین جدد ولحین انتھاء اجراءات البنك المركزي العراقي ودائرة تسجیل الشركات .

 الشركات المتوقفة عن التداول بقرارات من ھیئة االوراق المالیة 



(BCIH)سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم السبت 2019/10/12 الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة ، لمناقشة الحسابات الختامیة 2018 ، مناقشة مصرف جیھان
اقرار مقسوم االرباح ، وانتخاب (7) اعضاء اصلیین ومثلھم احتیاط  سیتم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة الثالثاء 2019/10/8 .

مصرف االتحاد العراقي 
(BUOI)

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم االثنین 2019/10/7 الساعة العاشرة صباحا في مجلس اعمال الوطني ، لمناقشة الحسابات الختامیة 2017 
،مناقشة اقرار مقسوم االرباح واطفاء العجز المتراكم ،  الشركة متوقفة عن التداول منذ  2017/8/6 لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 

2016و2017و 2018.
مصرف االئتمان 

(BROI)
دعت شركة 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 شركة 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 شركة 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.

(HKAR)فنادق كربالء
عقد اجتماع الھیئة العامة یوم الخمیس 2019/9/19 الساعة العاشرة صباحا في مطاعم عیون بغداد /قاعة خاتون ، لمناقشة الحسابات الختامیة 

2017و2018 ،الموافقة على اطفاء الخسائر البالغة (14.188.484) دینار في سنة 2017،الموافقة على اطفاء الخسائر البالغة 
(47.618.869) دینار في سنة 2018،  تم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة االثنین 2019/9/16  .

مصرف الموصل 
(BMFI)

عقد اجتماع الھیئة العامة یوم االحد 2019/9/29 الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة ، لمناقشة الحسابات الختامیة 2018 ، مناقشة 
معالجة العجز ، تم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة الثالثاء 2019/9/24  .

المنتجات 
(AIRP)الزراعیة

عقد اجتماع الھیئة العامة یوم االثنین 2019/9/30 الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة ، لمناقشة الحسابات الختامیة 2018 ،  تم ایقاف 
التداول اعتبارا من جلسة االربعاء 2019/9/25  .

مصرف الجنوب 
(BJAB)االسالمي

عقد اجتماع الھیئة العامة یوم الثالثاء 2019/10/1 الساعة الحادي عشر صباحا في مقر الشركة ، لمناقشة الحسابات الختامیة 2018 ،مناقشة 
اقرار مقسوم االرباح، وزیادة عدد االعضاء مجلس االدارة من (5) الى (7) اعضاء اصلیین ومثلھم احتیاط ،  تم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة 

الخمیس 2019/9/26  .

المصرف التجاري 
(BCOI)

عقد اجتماع الھیئة العامة یوم االربعاء 2019/10/2 الساعة العاشرة صباحا في قاعة نادي العلویة ، لمناقشة الحسابات الختامیة 2018 
،مناقشة اقرار مقسوم االرباح،  تم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة االحد 2019/9/29  .

مصرف 
(BQUR)القرطاس

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم الخمیس 2019/10/3 الساعة الحادي عشر صباحا في اربیل /فندق الشیراتون ، لمناقشة الحسابات الختامیة 
2018 ، تم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة االثنین 2019/9/30  .

(BERI) مصرف اربیل
سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم السبت 2019/10/5 الساعة الحادیة عشر صباحا في اربیل /فندق الشیراتون ، لمناقشة الحسابات الختامیة 

2018 ، مناقشة اقرار مقسوم االرباح ، وانتخاب (7) اعضاء اصلیین ومثلھم احتیاط . تم ایقاف التداول اعتبارا من جلسة الثالثاء 2019/10/1 
.

مصرف اسیا 
(BAIB)العراق

 بدء االكتتاب اعتبارا من یوم  2019/9/18على االسھم المطروحة البالغة (50) ملیار سھم ولمدة (30)  وفق المادة (42) من قانون الشركات 
في مصرف الثقة الدولي االسالمي / الفرع الرئیسي  - حي الوحدة  وفرع الكرادة الكائن في شارع العطار , تنفیذا لقرار الھیئة العامة المنعقدة 

بتاریخ 2019/9/4 زیادة رأس المال من (100) ملیار دینار الى (150) ملیار  دینار وفق المادة (55/اوال) من قانون الشركات .

فندق 
(HSAD)السدیر

صادقت دائرة تسجیل الشركات بتاریخ 2019/5/15 على انتھاء اجراءات زیادة راسمال الشركة من (1.239.000.000) دینار الى 
(1.734.600.000)  دینار وفق المادة (55/اوال) من قانون الشركات وذلك تنفیذا لقرار الھیئة العامة المنعقدة بتاریخ 2018/7/29 .

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

العراقیة النتاج 
(AISP)البذور

قررت الھیئة العامة في اجتماعھا المنعقد في 2019/7/11 زیادة رأسمال الشركة بنسبة (30%) من راسمال الشركة  استنادا الى المادة (55/ 
ثانیا وثالثا) من قانون الشركات .

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

اخبار الشركات المساھمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالیة االحد الموافق 2019/10/6
اوالً : اخبار الشركات .

ثانیا : الشركات المساھمة المتوقفة عن التداول النعقاد ھیئاتھا العامة . 
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