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المعدل ادنى سعراعلى سعرافتتاحرمز الشركةاسم الشركة
الحالي

المعدل 
السابق

سعر 
التغیر اغالق سابقاالغالق

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقات(%)

BASH0.4400.4400.4300.4400.4500.4300.450-4.441925,324,37611,020,482مصرف اشور

BBAY0.4300.4300.4300.4300.4300.4300.4300.001537,849,25616,275,180مصرف بابل

BBOB1.0501.0501.0501.0501.0601.0501.060-0.941437,966,41039,864,731مصرف بغداد 

BCOI0.6200.6300.6200.6300.6200.6300.6201.613367,440,73242,233,254المصرف التجاري 

BEFI0.3900.4200.3900.4100.3900.4200.38010.533056,128,41723,063,935مصرف االقتصاد

BGUC0.5200.5200.5100.5200.5200.5200.5200.002095,262,95849,534,109مصرف الخلیج التجاري

BIBI0.6600.6700.6600.6700.6700.6700.6700.0036,275,8374,192,052مصرف االستثمار

BIIB0.8000.8000.8000.8000.8100.8000.810-1.231858,378686,702المصرف العراقي االسالمي

BIME0.5800.5800.5700.5800.5700.5800.5800.0047201,000,000116,380,000مصرف الشرق االوسط

BKUI1.2601.2601.2601.2601.2601.2601.2600.001250,000,000315,000,000مصرف كوردستان

BMFI0.5100.5100.5000.5100.5100.5100.5100.0034,000,0002,037,028مصرف الموصل 

BMNS1.0701.0701.0701.0701.0801.0701.080-0.9333,000,0003,210,000مصرف المنصور

BNOI0.5900.5900.5900.5900.5900.5900.5900.0033,400,0002,006,000المصرف االھلي 

BNOR0.2400.2400.2400.2400.2200.2400.2209.09814,412,9903,459,118مصرف الشمال

BROI0.8300.8300.8300.8300.8400.8300.840-1.192745,350,00037,640,500مصرف االئتمان

BSUC0.9000.9000.9000.9000.9000.9000.9000.00444,054,54339,649,089مصرف سومر التجاري

BUND0.3900.3900.3800.3800.3900.3800.390-2.5622,100,000799,000المصرف المتحد

233894,423,897707,051,179

TASC5.5805.5805.5505.5605.6005.5505.580-0.54191,675,0009,316,750اسیا سیل لالتصاالت

191,675,0009,316,750

NGIR0.4500.4500.4500.4500.4800.4500.480-6.2531,995,000897,750الخلیج للتامین

31,995,000897,750

SBAG0.8500.8700.8500.8500.8700.8700.8700.0071,424,8971,218,162البادیة للنقل العام

SBPT13.25013.25013.15013.24013.00013.15013.0001.152110,0001,456,500بغداد العراق للنقل العام

SILT1.0901.0901.0901.0901.0901.0901.0900.0075,235,2705,706,444العراقیة للنقل البري

SMRI2.4302.4802.4302.4302.4402.4802.4302.0664,054,3709,853,369المعمورة العقاریة 

2210,824,53718,234,476

IBPM1.8001.8001.8001.8001.8001.8001.8000.0031,200,0002,160,000بغداد لمواد التغلیف
IBSD2.6902.7002.6502.6802.7002.6502.700-1.851724,750,00066,335,500بغداد للمشروبات الغازیة

IHLI0.3500.3600.3500.3600.3600.3600.3600.0043,727,2661,333,433الھالل الصناعیھ 

مجموع قطاع الخدمات
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قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

مجموع قطاع االتصاالت

935,291,642

993,355,870

413

نشرة التداول في السوق النظامي رقم (34)

712.19

قطاع التأمین

مجموع قطاع التأمین

قطاع الصناعة

قطاع الخدمات



المعدل ادنى سعراعلى سعرافتتاحرمز الشركةاسم الشركة
الحالي

المعدل 
السابق

سعر 
التغیر اغالق سابقاالغالق

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقات(%)

IICM0.3600.3600.3600.3600.3600.3600.3600.001530,050190,818صناعة وتجارة الكارتون

IIDP1.4901.4901.4701.4801.5101.4701.500-2.0034,256,9686,281,882تصنیع وتسویق التمور

IITC6.6006.6106.6006.6006.5006.6006.5001.545300,0001,981,000السجاد والمفروشات

IMAP0.6600.6600.6600.6600.6700.6600.670-1.492330,985,14520,450,196المنصور الدوائیة
INCP0.5900.5900.5900.5900.6000.5900.600-1.6745,988,9363,533,472الكیمیاویة والبالستیكیة

6071,738,365102,266,301

HBAG9.1509.1509.1509.1509.2309.1509.200-0.54162,859,83426,167,481فندق بغداد

HBAY32.25032.25032.00032.05032.31032.00032.310-0.967218,9277,016,164فندق بابل

HISH13.50013.50013.50013.50013.50013.50013.5000.007670,0009,045,000فنادق عشتار

HMAN18.50018.50018.50018.50019.76018.50019.800-6.571200,0003,700,000فنادق المنصور

HNTI8.6508.6708.6508.6608.6408.6708.6400.35265,000563,050االستثمارات السیاحیة

HPAL14.25014.35014.25014.27014.00014.35014.0002.50131,640,00023,409,000فندق فلسطین

HSAD17.00017.00017.00017.00017.74017.00017.740-4.174300,0005,100,000فندق السدیر

HTVM6.6506.6506.5006.5306.6506.6506.6500.0051,250,0008,162,500سد الموصل السیاحیة

557,203,76183,163,195

AAHP1.2501.2501.2501.2501.2001.2501.2004.171200,000250,000االھلیة لالنتاج الزراعي

AIPM3.1503.1503.1203.1303.2103.1503.200-1.56113,929,19312,287,655انتاج وتسویق اللحوم

AIRP7.9007.9007.8507.8507.8007.8507.8000.643105,000824,500المنتجات الزراعیة 

AMAP0.4400.4400.4400.4400.4400.4400.4400.0031,200,000528,000الحدیثة لالنتاج الحیواني 

AMEF8.0008.0008.0008.0008.0508.0008.050-0.6211,1178,936اسماك الشرق االوسط 

195,435,31013,899,091مجموع قطاع الزراعة

411993,295,870934,828,742

رمز اسم الشركة
المعدل ادنى سعراعلى سعرافتتاحالشركة

الحالي
المعدل 
السابق

سعر 
االغالق

اغالق 
سابق

التغیر 
القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقات(%)

HASH7.5407.7507.5407.7207.7307.7507.7000.65260,000462,900فندق اشور
260,000462,900

260,000462,900

413993,355,870935,291,642

االسھم المتداولة  التغیر (%)اغالقاالسھم المتداولة  التغیر(%)اغالقاسم الشركة
6.57200,000-0.42010.5318.500مصرف االقتصاد
6.251,995,000-0.2409.090.450مصرف الشمال

4.4425,324,376-1.2504.170.430االھلیة لالنتاج الزراعي
4.17300,000-14.3502.5017.000فندق فلسطین

2.562,100,000-2.4802.060.380المعمورة العقاریة 

القیمة المتداولة التغیر (%)اغالقاالسھم المتداولة  التغیر(%)اغالقاسم الشركة
1.2600.001.2600.00315,000,000مصرف كوردستان

0.5800.000.5800.00116,380,000مصرف الشرق االوسط
1.8566,335,500-0.5200.002.650مصرف الخلیج التجاري

0.6301.610.5200.0049,534,109المصرف التجاري 
0.42010.530.6301.6142,233,254مصرف االقتصاد

بلغ الرقم القیاسي العام (712.19) نقطة منخفضا بنسبة (%0.53)

مجموع قطاع الصناعة

مجموع السوق النظامي

نشرة التداول في السوق النظامي رقم (34)

 تابع قطاع الصناعة

مصرف اشور

قطاع الزراعة

200,000

مجموع السوق الثاني

قطاع الفنادق والسیاحة 

مجموع قطاع الفنادق والسیاحة 

نشرة التداول في السوق الثاني رقم (25)

مجموع السوقین

فنادق المنصور

مصرف دجلة والفرات متوقف عن التداول اعتبارا من جلسة  2017/1/5المصارف تحت الوصایة   - 1
مصرف دار السالم متوقف عن التداول اعتبارا من جلسة 2016/8/9.     - 2

المصرف المتحد

اسم الشركة

اسم الشركة
56,128,417
الخلیج للتامین14,412,990

فندق السدیر1,640,000
4,054,370

قطاع الفنادق والسیاحة 

مجموع قطاع الفنادق

االكثر نشاطاً حسب القیمة المتداولةاالكثر نشاطاً حسب االسھم المتداولة

مصرف الخلیج التجاري
56,128,417

مصرف كوردستان

المصرف التجاري 

201,000,000
250,000,000

67,440,732

مصرف الشرق االوسط
بغداد للمشروبات الغازیة 95,262,958



جلسة الخمیس 2017/2/16

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BNOI33,400,0002,006,000المصرف االھلي العراقي 
33,400,0002,006,000

IBSD720,000,00053,600,000بغداد للمشروبات الغازیة 
720,000,00053,600,000
1023,400,00055,606,000

القیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BIME1240,940,51723,745,500مصرف الشرق االوسط لالستثم
1240,940,51723,745,500

IBSD711,586,00830,927,141بغداد للمشروبات الغازیة 
711,586,00830,927,141
1952,526,52554,672,641

مجموع قطاع الصناعة 
المجموع الكلي

مجموع قطاع الصناعة 
المجموع الكلي

نشرة  تداول االسھم المباعة من غیر العراقیین في السوق النظامي

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف
قطاع الصناعة 

قطاع الصناعة 

سوق العراق لألوراق المالیة

نشرة  تداول االسھم المشتراة لغیر العراقیین في السوق النظامي

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف



المالحظاتمعدل االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة

لم یتم التداول BNAI1.0201.020المصرف الوطني االسالمي
لم یتم التداول BELF0.3500.350مصرف ایالف االسالمي
لم یتم التداول BUOI0.3800.380مصرف االتحاد العراقي

لم یتم التداول TZNI4.0004.000الخاتم لالتصاالت

لم یتم التداول NDSA1.0501.050دار السالم للتأمین
لم یتم التداول NAHF0.5700.570االھلیة للتأمین
لم یتم التداول NAME1.0201.020االمین للتأمین

لم یتم التداول VZAF0.4000.400الزوراء لالستثمار المالي
لم یتم التداول VWIF0.8900.890الوئام لالستثمار المالي

لم یتم التداول SNUC0.4000.400النخبة للمقاوالت العامة 
لم یتم التداول SKTA5.3505.360مدینة العاب الكرخ 

لم یتم التداول IKHC1.4001.400الخازر للمواد االنشائیة
لم یتم التداول IMOS4.4504.450الخیاطة الحدیثة

لم یتم التداول IIEW0.7700.770العراقیة االعمال الھندسیة
لم یتم التداول IRMC11.22011.350انتاج االلبسة الجاھزة

لم یتم التداول HKAR1.6501.650فنادق كربالء

المالحظاتسعر االغالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة

لم یتم التداول ــــــــــــــــــــBINIمصرف نور العراق االسالمي 
لم یتم التداول BTRI0.7000.700مصرف عبر العراق 

لم یتم التداول BAAI1.0001.000مصرف العربیة االسالمي 
لم یتم التداول BINT1.0001.000المصرف الدولي االسالمي

لم یتم التداول BZII1.0001.000مصرف زین العراق 

لم یتم التداول NHAM0.4200.420الحمراء للتأمین 

لم یتم التداول VMES1.0001.000بین النھرین لالستثمارات المالیة
لم یتم التداول VAMF1.6501.650االمین لالستثمار المالي 

لم یتم التداول VBAT0.7200.720الباتك لالستثمارات المالیة

لم یتم التداول ــــــــــــــــــــMTMAالمنافع للتحویل المالي
لم یتم التداول ــــــــــــــــــــMTMOمؤتة للتحویل المالي

لم یتم التداول MTAI2.5502.550الطیف للتحویل المالي
لم یتم التداول ــــــــــــــــــــMTRAالرابطة المالیة للتحویل المالي 

لم یتم التداول ــــــــــــــــــــMTAHالحریر للتحویل المالي 
لم یتم التداول ــــــــــــــــــــMTNOالنبالء للتحویل المالي
لم یتم التداول ــــــــــــــــــــMTNNالنور للتحویل المالي

لم یتم التداول MTNI1.0001.000النبال للتحویل المالي 
لم یتم التداول MTMR1.0001.000المرج العالمیة للتحویل 

لم یتم التداول SAEI0.5000.500االمین العقاریة

لم یتم التداول IMCI62.00062.000الصنائع الكیمیاویة العصریة
قطاع الفنادق والسیاحة 

قطاع الخدمات

قطاع الخدمات

 الشركات غیر المتداولة في السوق النظامي لجلسة  الخمیس الموافق 2017/2/16

قطاع المصارف

قطاع االستثمار

قطاع التأمین

قطاع االستثمار

قطاع الصناعة

قطاع التحویل المالي

قطاع الفنادق

 الشركات غیر المتداولة في السوق الثاني لجلسة الخمیس الموافق 2017/2/16

قطاع المصارف

قطاع التأمین

قطاع االتصاالت



الموصل لمدن االلعاب واالستثمارات 
(SMOF) السیاحیة

الفلوجة النتاج المواد االنشائیة 
(IFCM)

صناعة المواد االنشائیة الحدیثة 
(IMCM)

الوطنیة لصناعات االثاث المنزلي 
(IHFI)

العراقیة لنقل المنتجات النفطیة 
(SIGT)

(IELI) الصناعات االلكترونیة

(IMPI) صناعات االصباغ الحدیثة

(MTAM) المھج للتحویل المالي

(ITLI) الصناعات الخفیفة

(MTWA) الوائل للتحویل المالي

(BDSI) مصرف دار السالم

الصناعات المعدنیة والدراجات 
(IMIB)

(AISP) العراقیة النتاج البذور

(VKHF)الخیر لالستثمار المالي

(BDFD)مصرف دجلة والفرات

 الشركات المتوقفة عن التداول بقرار من ھیئة االوراق المالیة لجلسة  الخمیس الموافق 2017/2/16
ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة 2014/12/29  لعدم التزام الشركة بتقدیم االفصاح 
عن االحداث الجوھریة واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2015 ولعدم تقدیم االفصاح 

السنوي لعامي 2014 و2015 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث لعام 2016 وعلى 
الشركة تقدیم تقریر من رئیس مجلس االدارة حول الوضع االجمالي للشركة كونھا من المناطق  الساخنة  

سعر االغالق (14.520) دینار .
ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة االثنین 2015/7/6 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 

2015 ولعدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2014 و2015 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني 
والثالث لعام 2016 وعلى الشركة تقدیم تقریر من رئیس مجلس االدارة حول الوضع االجمالي للشركة 

كونھا من المناطق الساخنة ، سعر االغالق (1.510) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة االثنین 2015/7/6 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 
2015 واالفصاح السنوي لعامي 2014 و2015 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث لعام 

2016 وعلى الشركة تقدیم تقریر من رئیس مجلس االدارة حول الوضع االجمالي للشركة كونھا من 
المناطق الساخنة، سعر االغالق (0.470) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتباراً من جلسة  2017/1/5 وضع المصرف تحت الوصایة

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتباراً من جلسة الخمیس 2017/1/5  لعدم تقدیم االفصاح الفصلي 
للفصل الثالث لعام 2016 سعر االغالق (0.200) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتباراً من جلسة الثالثاء 2017/1/3  لعدم تقدیم االفصاح المالي للسنة 
المالیة المنتھیة 2016/3/31.  سعر االغالق (6.330) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة االثنین 2015/7/6 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 
2015 واالفصاح السنوي لعامي 2014 و2015 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث لعام 

2016 وعلى الشركة تقدیم تقریر من رئیس مجلس االدارة حول الوضع االجمالي للشركة كونھا من 
المناطق الساخنة، سعر االغالق بلغ (0.900) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة الثالثاء 2016/8/9 لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعام 
2015 . سعر االغالق (0.130) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة الثالثاء 2016/8/9 لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعام 
2015 .  سعر االغالق (0.500) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة الخمیس 2015/8/6 لعدم تقدیم االفصاح السنوي 
لعامي 2014 و2015 ولعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثالث لعام2015 واالفصاح الفصلي للفصل 

االول والثاني والثالث لعام 2016 ، سعر االغالق (1.640) دینار.
ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة الخمیس 2015/8/6 لعدم تقدیم االفصاح السنوي 

لعامي 2014 و2015 ، سعر االغالق (0.990) دینار.
ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة الخمیس 2015/8/6 لعدم تقدیم االفصاح السنوي 

لعامي2014 و2015 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث لعام 2016 ، سعر االغالق 
(1.250) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة االثنین 2015/10/5 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي 
للفصل الثاني والثالث لعام 2015 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث لعام 2016 ، 

واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعام 2015 .
ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة االربعاء 2016/7/13 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي 

للفصل االول والثاني والثالث لعام  2016 ،  واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعام 2015 . 
سعر االغالق (0.310) دینار.

ایقاف التداول على اسھم الشركة اعتبارا من جلسة االربعاء 2016/7/13 لعدم تقدیم االفصاح الفصلي 
للفصل االول والثاني والثالث لعام 2016 ، واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعام 2015 .



(IELI) الصناعات االلكترونیة
عقد اجتماع الھیئة العامة یوم االحد 2017/2/12 الساعة العاشرة صباحا في المركز الثقافي النفطي 
، لمناقشة الحسابات الختامیة للسنة المالیة المنتھیة في 2014/12/31 والمصادقة علیھا  وانتخاب 

مجلس ادارة جدید ومعالجة الخسائر من االحتیاطیات

الصناعات المعدنیة والدراجات 
(IMIB)

سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم الثالثاء 2017/2/28 الساعة العاشرة صباحا في قاعة اتحاد 
الصناعات العراقي/الجادریة قرب جامعة النھرین ، لمناقشة الحسابات الختامیة للسنة المالیة المنتھیة 

في 2015/12/31 والمصادقة علیھا ، مناقشة طلب حمایة المنتج لالنابیب المعدنیة اوال ثم الدراجات  
.

(AISP) سیعقد اجتماع الھیئة العامة یوم االحد 2017/3/12 الساعة العاشرة صباحا في قاعة نقابة العراقیة النتاج البذور
المحاسبین والمدققین العراقیین في المنصور، النتخاب مجلس ادارة جدید .

مصرف الشرق االوسط 
(BIME)

دعت الشركة مساھمیھا الى مراجعة االدارة العامة للمصرف استالم ارباحھم لعامي 2014 و2015 
وبنسبة (0.96%) اعتبارا من 2016/11/22 ، وسیتم التوزیع  من الساعة (9) صباحا ولغایة 

(12:30) بعد الظھر .

(IITC)دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة مقر الشركة استالم ارباحھم لعام2015 وبنسبة (35%) اعتبارا السجاد والمفروشات
من 2016/12/18 ، وخالل الدوام الرسمي ولمدة (60) یوم  .

(INCP) دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة مقر الشركة  الكائن في الزعفرانیة الستالم شھاداتھم وارباحھم من الكیمیاویة والبالستیكیة
عام 1982 ولغایة عام 2003 .

(HMAN)دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة مقر الشركة الستالم ارباحھم المتراكمة لغایة عام 2005 .فنادق المنصور

(HBAG) دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة مقر الشركة  الكائن في السعدون الستالم ارباحھم لسنوات السابقة فندق بغداد
ولغایة سنة 2014  .

(HBAY) دعت شركة مساھمیھا الى مراجعة مقر الشركة  الستالم شھاداتھم و ارباحھم لسنوات  من فندق بابل
1997ولغایة سنة 2001  .

الكندي لللقاحات البیطریة 
(IKLV)

عقد اجتماع الھیئة العامة یوم االحد 2017/2/12 الساعة العاشرة صباحا في قاعة نادي 
العلویة/ساحة الفردوس ، لمناقشة الحسابات الختامیة للسنة المالیة المنتھیة في 2015/12/31 
والمصادقة علیھا ، مناقشة وضع الشركة وتدویر االرباح  ، تم ایقاف التداول من جلسة الثالثاء 

. 2017/2/7

مصرف العربیة 
(BAAI)االسالمي

صدرت مصادقة دائرة تسجیل الشركات بتأریخ 2016/12/7على قرار الھیئة العامة المنعقد بتاریخ 
2016/9/9 زیادة  رأسمال الشركة من (100) ملیار دینار الى (250) ملیار دینار وفق المادة 

(55/اوال) من قانون الشركات.

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

اخبار الشركات المساھمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالیة لجلسة الخمیس الموافق 2017/2/16

اوال : اخبار الشركات .

ثانیا : الشركات المساھمة المتوقفة عن التداول النعقاد ھیئاتھا العامة . 
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