
المالٌة لألوراق العراق سوق

2017/1/18جلسة االربعاء 

38الشركات المتداولةالقٌمة المتداولة

15الشركات المرتفعةاالسهم المتداولة 

12الشركات المنخفضةالصفقات

4شركات الهٌئة العامة60المؤشر 

16المتوقفة بقرار من الهٌئة0.12%نسبة التؽٌر 

39الشركات ؼٌر المتداولة97الشركات المدرجة

اسم الشركة
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالً

المعدل 

السابق

سعر 

االؼالق

اؼالق 

سابق

التؽٌر 

(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

BASH0.4700.4900.4700.4800.4900.4900.4802.08820,779,13510,031,776مصرؾ اشور

BBAY0.4300.4300.4200.4300.4300.4200.430-2.3335210,780,99189,635,826مصرؾ بابل

BBOB1.0601.0901.0501.0701.0601.0901.0602.8385232,646,918248,107,283مصرؾ بؽداد 

BCOI0.5900.5900.5900.5900.5900.5900.5900.002256,600,00033,394,000المصرؾ التجاري 

BGUC0.5400.5500.5300.5500.5500.5500.5401.8586520,463,605283,655,870مصرؾ الخلٌج التجاري

BIBI0.6800.6800.6700.6700.6900.6700.700-4.2951,350,000905,500مصرؾ االستثمار

BIIB0.7000.7000.7000.7000.7100.7000.710-1.41175,00052,500المصرؾ العراقً االسالمً

BIME0.5800.5800.5800.5800.5900.5800.5800.002359,192,24834,331,504مصرؾ الشرق االوسط

BMFI0.5300.5400.5300.5300.5400.5400.5301.892630,285,471,34116,051,359,811مصرؾ الموصل 

BMNS1.0601.0901.0601.0801.0801.0901.0701.871536,998,96640,136,383مصرؾ المنصور

BROI0.8500.8500.8400.8500.8600.8500.860-1.162536,850,00031,310,000مصرؾ االئتمان

BSUC0.9000.9000.9000.9000.9000.9000.9000.005185,340,959166,806,863مصرف سومر التجاري

BUND0.3800.3800.3800.3800.3800.3800.3800.001026,071,6299,907,219المصرؾ المتحد

BUOI0.4100.4100.4100.4100.4100.4100.4100.0012,000,000820,000مصرؾ االتحاد العراقً

34731,674,620,79217,000,454,536

TZNI4.2404.3504.2404.2904.2504.3204.2501.656785,0003,364,250الخاتم لالتصاالت

6785,0003,364,250

NAHF0.8400.8400.8400.8400.7900.8400.7906.331100,00084,000االهلٌة للتأمٌن

NAME0.9100.9200.9100.9100.9100.9200.9101.103225,147,72623,001,431االمٌن للتأمٌن

3325,247,72623,085,431

SBAG1.1101.1201.0501.1001.0701.0901.0602.83175,450,0005,972,500البادٌة للنقل العام

SILT1.1601.2201.1601.2001.1301.1901.1404.3913276,760,83391,958,248العراقٌة للنقل البري

SKTA5.5405.5405.5005.5205.5005.5205.550-0.54142,650,00014,621,000مدٌنة العاب الكرخ 

SMRI2.4502.5302.4502.4902.4802.4902.4800.402611,436,03828,490,845المعمورة العقارٌة 

18996,296,871141,042,593

IHLI0.3700.3700.3700.3700.3700.3700.3700.00627,649,19510,230,202الهالل الصناعٌه 

IITC6.2006.5006.0506.1606.5806.0906.500-6.3113997,5006,145,525السجاد والمفروشات

IKLV0.8100.8300.8100.8200.8100.8300.8102.473430,777,80925,104,025الكندي لللقاحات البٌطرٌة

IMAP0.7000.7000.6900.6900.7000.6900.700-1.431840,750,00028,150,000المنصور الدوائٌة

IMOS4.7004.7004.7004.7004.5004.7004.5004.441100,000470,000الخٌاطة الحدٌثة

INCP0.6100.6100.6100.6100.6200.6100.620-1.611629,200,00017,812,000الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة

88129,474,50487,911,752

Web site : www.isx-iq.net     E-mail : info-isx@isx-iq.net   07834000034 - 07711211522 - 07270094594  : الهاتؾ  العلوٌة 3607: ب.  ص  

قطاع الصناعة

قطاع المصارؾ

مجموع قطاع المصارؾ

قطاع التأمٌن

مجموع قطاع التأمٌن

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات

مجموع قطاع الصناعة

قطاع االتصاالت

مجموع قطاع االتصاالت

17,323,243,562

31,942,328,643

693

(13) رقم النظامً السوق فً التداول نشرة

710.82



اسم الشركة
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالً

المعدل 

السابق

سعر 

االؼالق

اؼالق 

سابق

التؽٌر 

(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

HBAG9.6009.6009.6009.6009.6009.6009.6000.001200,0001,920,000فندق بؽداد

HBAY33.50033.50033.50033.50034.00033.50034.000-1.474140,0004,690,000فندق بابل

HISH14.00014.00013.90014.00013.97014.00014.0000.0052,813,75039,387,500فنادق عشتار

HNTI8.7508.7508.7008.7208.7508.7008.750-0.575525,0004,580,000االستثمارات السٌاحٌة

HSAD18.00018.00018.00018.00018.51018.00018.600-3.231100,0001,800,000فندق السدٌر

HTVM6.6006.6006.6006.6006.6006.6006.6000.00125,000165,000سد الموصل السٌاحٌة

173,803,75052,542,500

AAHP1.3001.3001.3001.3001.2501.3001.2504.0045,000,0006,500,000االهلٌة لالنتاج الزراعً

AIPM3.2103.2103.2003.2103.2003.2003.2000.0031,500,0004,810,000انتاج وتسوٌق اللحوم

AMAP0.5000.5000.4900.4900.4900.4900.4900.0035,000,0002,470,000الحدٌثة لالنتاج الحٌوانً 

AMEF7.7508.0007.7507.8807.6508.0007.6504.582100,000787,500اسماك الشرق االوسط 

1211,600,00014,567,500

69231,941,828,64317,322,968,562

اسم الشركة
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالً

المعدل 

السابق

سعر 

االؼالق

اؼالق 

سابق

التؽٌر 

(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

SAEI0.5500.5500.5500.5500.6000.5500.600-8.331500,000275,000االمٌن العقارٌة

1500,000275,000

1500,000275,000

69331,942,328,64317,323,243,562

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

8.33500,000-0.8406.330.550االهلٌة للتأمٌن

6.31997,500-8.0004.586.090اسماك الشرق االوسط 

4.291,350,000-4.7004.440.670الخٌاطة الحدٌثة

3.23100,000-1.1904.3918.000العراقٌة للنقل البري

2.33210,780,991-1.3004.000.420االهلٌة لالنتاج الزراعً

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

0.5401.890.5401.8916,051,359,811مصرؾ الموصل 

0.5501.850.5501.85283,655,870مصرؾ الخلٌج التجاري

1.0902.831.0902.83248,107,283مصرؾ بؽداد 

2.330.9000.00166,806,863-0.420مصرؾ بابل

0.9000.001.1904.3991,958,248مصرف سومر التجاري

االوامر الخاصة 

االوامر الخاصة 

احداث جوهرٌة         

مصرؾ دار السالم 

(BDSI)

أستنادا الى قرار البنك المركزي العراقً وضع المصرؾ تحت الوصاٌة وتشكٌل لجنة الوصاٌة على المصرؾ نرجو االفصاح عن الموضوع واعالمنا من قبل 

.الوصً على المصرؾ 

(13) رقم النظامً السوق فً التداول نشرة

 (10.048.800.000)ملٌار سهم بقٌمة  (18.960)نفذت شركة ام الربٌعٌن للوساطة امر متقابل مقصود على اسهم شركة مصرؾ الموصل بعدد اسهم 

.وفقا الجراءات تنفٌذ الصفقات الكبٌرة ، وفق االفصاح المنشور تفاصٌله على الموقع االلكترونً  ( ظهرا12بعد الساعة )دٌنار فً زمن الجلسة االضافً 

 (5.995.342.873)سهم بقٌمة  (11.311.967.685)نفذت شركة العراق للوساطة امر متقابل مقصود على اسهم شركة مصرؾ الموصل بعدد اسهم 

.وفقا الجراءات تنفٌذ الصفقات الكبٌرة ، وفق االفصاح المنشور تفاصٌله على الموقع االلكترونً  ( ظهرا12بعد الساعة )دٌنار فً زمن الجلسة االضافً 

5,000,000

210,780,991

مصرؾ بؽداد 

مصرؾ سومر التجاري

العراقٌة للنقل البري

520,463,605

30,285,471,341

185,340,959

اسم الشركة

االكثر خسارة

قطاع الزراعة

قطاع الفنادق والسٌاحة 

مجموع قطاع الفنادق

232,646,918

االكثر نشاطاً حسب القٌمة المتداولةاالكثر نشاطاً حسب االسهم المتداولة

76,760,833

مصرؾ الموصل 

مصرؾ الخلٌج التجاري

مصرؾ بابل

فندق السدٌر

االكثر ربحٌة

مجموع قطاع الزراعة

مجموع السوق النظامً

(%0.12)نقطة مرتفعا بنسبة  (710.820)بلػ الرقم القٌاسً العام 

مجموع السوقٌن

(9)نشرة التداول فً السوق الثانً رقم 

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات

مجموع السوق الثانً

مصرؾ االستثمار100,000

اسم الشركة

االمٌن العقارٌة

السجاد والمفروشات

100,000

100,000





 2017/1/18جلسة االربعاء 

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BBOB212,000,00012,720,000مصرؾ بؽداد 

BUND12,000,000760,000مصرؾ المتحد

314,000,00013,480,000

IITC1100,000620,000العراقٌة للسجاد والمفروشات

1100,000620,000

HISH21,450,00020,300,000فنادق عشتار 

21,450,00020,300,000

TZNI4600,0002,564,500الخاتم لالتصاالت

4600,0002,564,500

1016,150,00036,964,500

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BBOB219,548,00020,720,880مصرؾ بؽداد 

219,548,00020,720,880

IITC1100,000620,000العراقٌة للسجاد والمفروشات

IHLI1614,274227,281الهالل الصناعٌة

2714,274847,281

420,262,27421,568,161

قطاع الصناعة 

سوق العراق لألوراق المالٌة

نشرة  تداول االسهم المشتراة لؽٌر العراقٌٌن فً السوق النظامً

قطاع المصارؾ

مجموع قطاع المصارؾ

المجموع الكلً

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع الفنادق والسٌاحة 

مجموع قطاع الفنادق والسٌاحة 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلً

نشرة  تداول االسهم المباعة من ؼٌر العراقٌٌن فً السوق النظامً

قطاع المصارؾ

مجموع قطاع المصارؾ

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 



المالحظاتالسابق االؼالق معدلالسابق السعر معدلالشركة رمزالشركة اسم

لم ٌتم التداول BKUI1.2601.260مصرؾ كوردستان

لم ٌتم التداول BNAI1.0001.000المصرؾ الوطنً االسالمً

لم ٌتم التداول BNOI0.5800.600المصرؾ االهلً 

لم ٌتم التداول BELF0.3500.350مصرف ايالف االسالمي

لم ٌتم التداول NGIR0.4900.490الخلٌج للتامٌن

لم ٌتم التداول NDSA1.0901.090دار السالم للتأمٌن

لم ٌتم التداول VZAF0.4000.400الزوراء لالستثمار المالً

لم ٌتم التداول VWIF0.8900.890الوئام لالستثمار المالً

لم ٌتم التداول SNUC0.4300.430النخبة للمقاوالت العامة 

لم ٌتم التداول SBPT12.95012.950بؽداد العراق للنقل العام

لم ٌتم التداول IKHC1.2501.250الخازر للمواد االنشائٌة

لم ٌتم التداول IRMC13.90013.900انتاج االلبسة الجاهزة

لم ٌتم التداول IBPM1.6101.610بؽداد لمواد التؽلٌؾ

لم ٌتم التداول IICM0.3900.390صناعة وتجارة الكارتون

لم ٌتم التداول IIDP1.6801.680تصنٌع وتسوٌق التمور

لم ٌتم التداول IIEW0.7600.760العراقٌة االعمال الهندسٌة

لم ٌتم التداول HKAR1.6001.600فنادق كربالء

لم ٌتم التداول HPAL15.19015.100فندق فلسطٌن

لم ٌتم التداول HMAN20.05020.050فنادق المنصور

لم ٌتم التداول AIRP7.6007.600المنتجات الزراعٌة 

المالحظاتالسابق االؼالق سعرالسابق السعر معدلالشركة رمزالشركة اسم

لم ٌتم التداول ــــــــــــــــــــBINIمصرؾ نور العراق االسالمً 

لم ٌتم التداول BTRI0.7000.700مصرؾ عبر العراق 

لم ٌتم التداول BAAI1.0001.000مصرؾ العربٌة االسالمً 

لم ٌتم التداول BINT1.0001.000المصرؾ الدولً االسالمً

لم ٌتم التداول BZII1.0001.000مصرؾ زٌن العراق 

لم ٌتم التداول NHAM0.4200.420الحمراء للتأمٌن 

لم ٌتم التداول VMES1.0001.000بٌن النهرٌن لالستثمارات المالٌة

لم ٌتم التداول VBAT0.7200.720الباتك لالستثمارات المالٌة

لم ٌتم التداول ــــــــــــــــــــMTMAالمنافع للتحوٌل المالً

لم ٌتم التداول ــــــــــــــــــــMTMOمؤتة للتحوٌل المالً

لم ٌتم التداول MTAI2.5502.550الطٌؾ للتحوٌل المالً

لم ٌتم التداول ــــــــــــــــــــMTRAالرابطة المالٌة للتحوٌل المالً 

لم ٌتم التداول ــــــــــــــــــــMTAHالحرٌر للتحوٌل المالً 

لم ٌتم التداول ــــــــــــــــــــMTNOالنبالء للتحوٌل المالً

لم ٌتم التداول ــــــــــــــــــــMTNNالنور للتحوٌل المالً

لم ٌتم التداول MTNI1.0001.000النبال للتحوٌل المالً 

لم ٌتم التداول MTMR1.0001.000المرج العالمٌة للتحوٌل 

لم ٌتم التداول IMCI70.00070.000الصنائع الكٌمٌاوٌة العصرٌة

لم ٌتم التداول HASH7.8907.900فندق اشور

الفنادق قطاع

الصناعة قطاع

الفنادق قطاع

الزراعة قطاع

2017/1/18 الموافق االربعاء لجلسة الثانً السوق فً المتداولة ؼٌر الشركات 

المصارؾ قطاع

التأمٌن قطاع

االستثمار قطاع

الصناعة قطاع

المالً التحوٌل قطاع

الخدمات قطاع

2017/1/18 الموافق االربعاء لجلسة النظامً السوق فً المتداولة ؼٌر الشركات 

المصارؾ قطاع

االستثمار قطاع

التأمٌن قطاع



(BEFI)مصرؾ االقتصاد 

الموصل لمدن االلعاب واالستثمارات 

(SMOF)السٌاحٌة 

الفلوجة النتاج المواد االنشائٌة 

(IFCM)

صناعة المواد االنشائٌة الحدٌثة 

(IMCM)

الوطنٌة لصناعات االثاث المنزلً 

(IHFI)

العراقٌة لنقل المنتجات النفطٌة 

(SIGT)

(IELI)الصناعات االلكترونٌة 

(IMPI)صناعات االصباغ الحدٌثة 

(MTAM)المهج للتحوٌل المالً 

(ITLI)الصناعات الخفٌفة 

(MTWA)الوائل للتحوٌل المالً 

(BNOR)مصرؾ الشمال 

(BDSI)مصرؾ دار السالم 

الصناعات المعدنٌة والدراجات 

(IMIB)

(AISP)العراقٌة النتاج البذور 

(VKHF)الخٌر لالستثمار المالً
  لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً 2017/1/5اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتباراً من جلسة الخمٌس 

.دٌنار (0.200) سعر االؼالق 2016للفصل الثالث لعام 

  لعدم تقدٌم االفصاح المالً للسنة 2017/1/3اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتباراً من جلسة الثالثاء 

.دٌنار (6.330)سعر االؼالق .  2016/3/31المالٌة المنتهٌة 

 لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام 2015/7/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االثنٌن 

 واالفصاح الفصلً للفصل االول والثانً والثالث لعام 2015 و2014 واالفصاح السنوي لعامً 2015

 وعلى الشركة تقدٌم تقرٌر من رئٌس مجلس االدارة حول الوضع االجمالً للشركة كونها من 2016

.دٌنار (0.900)المناطق الساخنة، سعر االؼالق بلػ 

 لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لعام 2016/8/9اٌقاؾ التداول على اسهم الشركةاعتبارا من جلسة الثالثاء 

.دٌنار (0.120)سعر االؼالق  .  2015

 لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لعام 2016/8/9اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة الثالثاء 

.دٌنار (0.130)سعر االؼالق  . 2015

 لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لعام 2016/8/9اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة الثالثاء 

.دٌنار (0.500)سعر االؼالق  .  2015

 لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لعامً 2015/8/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة الخمٌس 

 واالفصاح الفصلً للفصل االول 2015 ولعدم تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل الثالث لعام2015 و2014

.دٌنار (1.640) ، سعر االؼالق 2016والثانً والثالث لعام 

 لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لعامً 2015/8/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة الخمٌس 

.دٌنار (0.990) ، سعر االؼالق 2015 و2014

 لعدم تقدٌم االفصاح السنوي 2015/8/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة الخمٌس 

 ، سعر االؼالق 2016 واالفصاح الفصلً للفصل االول والثانً والثالث لعام 2015 و2014لعامً

.دٌنار (1.250)

 لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً 2015/10/5اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االثنٌن 

 ، واستمرار 2016 واالفصاح الفصلً للفصل االول والثانً والثالث لعام 2015للفصل الثانً والثالث لعام 

 .2015االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لعام 

 لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً 2016/7/13اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االربعاء 

 . 2015واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لعام  ,  2016للفصل االول والثانً والثالث لعام  

.دٌنار (0.310)سعر االؼالق 

 لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً 2016/7/13اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االربعاء 

 .2015واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لعام  , 2016للفصل االول والثانً والثالث لعام 

2017/1/18 الشركات المتوقفة عن التداول بقرار من هٌئة االوراق المالٌة لجلسة االربعاء الموافق 

 استنادا لقرار البنك المركزي العراقً وضع 2014/6/4اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

 (2015و2014 و2013)المصرؾ تحت الوصاٌة واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 

 وصدرت 2016 واالفصاح الفصلً للفصل االول والثانً والثالث لعام 2015واالفصاح الفصلً لعام 

 زٌادة رأس المال من 2014/1/30مصادقة تسجٌل الشركات على قرار الهٌئة العامة المنعقدة بتارٌخ 

.دٌنار (0.720) ، سعر االؼالق 2014/6/4ملٌار دٌنار فً  (250)ملٌار دٌنار الى  (150)

  لعدم التزام الشركة بتقدٌم االفصاح عن 2014/12/29اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

 ولعدم تقدٌم االفصاح السنوي 2015االحداث الجوهرٌة واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام 

 وعلى الشركة تقدٌم 2016 واالفصاح الفصلً للفصل االول والثانً والثالث لعام 2015 و2014لعامً 

تقرٌر من رئٌس مجلس االدارة حول الوضع االجمالً للشركة كونها من المناطق الساخنة ، سعر االؼالق 

.دٌنار  (14.520)

 لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام 2015/7/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االثنٌن 

 واالفصاح الفصلً للفصل االول والثانً 2015 و2014 ولعدم تقدٌم االفصاح السنوي لعامً 2015

 وعلى الشركة تقدٌم تقرٌر من رئٌس مجلس االدارة حول الوضع االجمالً للشركة 2016والثالث لعام 

.دٌنار (1.510)كونها من المناطق الساخنة ، سعر االؼالق 

 لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام 2015/7/6اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االثنٌن 

 واالفصاح الفصلً للفصل االول والثانً والثالث لعام 2015 و2014 واالفصاح السنوي لعامً 2015

 وعلى الشركة تقدٌم تقرٌر من رئٌس مجلس االدارة حول الوضع االجمالً للشركة كونها من 2016

.دٌنار (0.470)المناطق الساخنة، سعر االؼالق 



مصرؾ الشرق االوسط 

(BIME)

 2015 و2014دعت الشركة مساهمٌها الى مراجعة االدارة العامة للمصرؾ استالم ارباحهم لعامً 

صباحا ولؽاٌة  (9) ، وسٌتم التوزٌع  من الساعة 2016/11/22اعتبارا من  (%0.96)وبنسبة 

.بعد الظهر  (12:30)

(IITC)السجاد والمفروشات
اعتبارا  (%35) وبنسبة 2015دعت شركة مساهمٌها الى مراجعة مقر الشركة استالم ارباحهم لعام

.ٌوم   (60) ، وخالل الدوام الرسمً ولمدة 2016/12/18من 

الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة 

(INCP)

دعت شركة مساهمٌها الى مراجعة مقر الشركة  الكائن فً الزعفرانٌة الستالم شهاداتهم وارباحهم من 

 .2003 ولؽاٌة عام 1982عام 

 .2005دعت شركة مساهمٌها الى مراجعة مقر الشركة الستالم ارباحهم المتراكمة لؽاٌة عام (HMAN)فنادق المنصور

بؽداد للمشروبات 

(IBSD)الؽازٌة

عقد اجتماع الهٌئة العامة المشترك لشركة بؽداد للمشروبات الؽازٌة وشركة ٌنابٌع الزوراء للتجارة 

العامة والمقاوالت واالستثمارات العقارٌة وتعبئة المٌاه الصحٌة والمشروبات الؽازٌة والعصائر 

 فً فندق بابل ، للموافقة على عقد التاسٌس المعدل والمعد من 2016/12/26المحدودة ٌوم االثنٌن 

تم اٌقاؾ التداول . من قانون الشركات المعدل  (رابعا/ 150)قبل الشركتٌن استنادا الحكام المادة 

.دٌنار (2.500) ، سعر االؼالق 2016/12/21اعتبارا من االربعاء 

مصرؾ دجلة 

(BDFD)والفرات

/  الساعة العاشرة صباحا فً نادي اللبنانً 2017/1/10سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم الثالثاء 

 والمصادقة 2015/12/31عرصات الهندٌة ، لمناقشة الحسابات الختامٌة للسنة المالٌة المنتهٌة فً 

/ 55)و  (رابعا/56) وزٌادة راس مال الشركة وفق المادة 2015علٌها واقرار مقسوم االرباح لعام 

.دٌنار ( 0.250)سعر االؼالق .2017/1/5من قانون الشركات ، وتم اٌقاؾ التداول اعتبارا من  (ثانٌا

اسٌا سٌل لالتصاالت 

(TASC)

 الساعة العاشرة صباحا فً مدٌنة 2017/1/19تم تاجٌل اجتماع الهٌئة العامة  الى ٌوم الخمٌس 

فندق كراند مٌلنٌوم وذلك لعدم تحقٌق النصاب القانونً المطلوب فً االجتماع االول ، / السلٌمانٌة

 والمصادقة علٌها ومناقشة 2015/12/31لمناقشة الحسابات الختامٌة للسنة المالٌة المنتهٌة فً 

 .2017/1/9االرباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بشانها ، وتم اٌقاؾ التداول اعتبارا من 

االمٌن لالستثمار المالً 

(VAMF)

 الساعة العاشرة صباحا فً مقر الشركة الكائن 2017/1/17سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم الثالثاء 

 والمصادقة علٌها 2015/12/31فً بؽداد ، لمناقشة الحسابات الختامٌة للسنة المالٌة المنتهٌة فً 

من قانون الشركات  (اوال/55)ومناقشة العجز المتراكم ومناقشة زٌادة راسمال  الشركة وفق المادة 

 ،سعر 2017/1/12وانتخاب مجلس ادارة جدٌد ، تم اٌقاؾ التداول من جلسة الخمٌس % 50بنسبة 

.دٌنار (1.650)االؼالق 

مصرؾ العربٌة 

(BAAI)االسالمً

على قرار الهٌئة العامة المنعقد بتارٌخ 2016/12/7صدرت مصادقة دائرة تسجٌل الشركات بتأرٌخ 

/ 55)ملٌار دٌنار وفق المادة  (250)ملٌار دٌنار الى  (100) زٌادة  رأسمال الشركة من 2016/9/9

.من قانون الشركات (اوال

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

2017/1/18اخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية لجلسة االربعاء الموافق 

.اخبار الشركات : اوال 

. الشركات المساهمة المتوقفة عن التداول النعقاد هٌئاتها العامة : ثانٌا 


