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اسم الشركة 
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالً

المعدل 

السابق

سعر 

االؼالق

اؼالق 

سابق

التؽٌر 

(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

BASH0.2200.2200.2200.2200.2200.2200.2200.0044,800,0001,056,000مصرؾ اشور

BBAY0.0900.0900.0900.0900.0900.0900.0900.00110,105,000909,450مصرؾ بابل

BBOB0.3000.3100.3000.3100.3000.3100.3003.3326265,280,00081,890,844مصرؾ بؽداد 

BCOI0.4300.4300.4300.4300.4200.4300.4202.3815,000,0002,150,000المصرؾ التجاري

BIBI0.2100.2200.2100.2200.2200.2200.2200.002500,000107,500مصرؾ االستثمار

BIME0.1000.1000.1000.1000.1000.1000.1000.00420,601,5622,060,156مصرؾ الشرق االوسط

BMNS0.5500.5600.5500.5500.5500.5600.5501.821029,000,00016,040,000مصرؾ المنصور

BSUC0.4400.4400.4400.4400.4400.4400.4400.0055,000,0002,200,000مصرؾ سومر التجاري

BUND0.0700.0700.0700.0700.0600.0700.06016.6715,000,000350,000المصرؾ المتحد

54345,286,562106,763,950

TASC7.0607.2007.0607.1507.0407.2007.0701.84514,075,00029,155,000آسٌاسٌل لالتصاالت

514,075,00029,155,000

SBPT17.50017.50017.50017.50017.50017.50017.5000.00385014,875بؽداد العراق للنقل العام 

SILT1.3801.3801.3801.3801.3801.3801.400-1.4396,150,0008,487,000العراقٌة للنقل البري

SKTA3.4003.4003.4003.4003.3503.4003.3501.492300,0001,020,000مدٌنة العاب الكرخ 

SMRI1.4401.4801.4401.4601.4601.4801.4502.0753,818,9885,572,102المعمورة العقارٌة

SNUC0.3700.3800.3700.3800.3700.3800.3702.7031,050,000398,400النخبة للمقاوالت العامة

2211,319,83815,492,377

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات
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مجموع قطاع المصارؾ

مجموع قطاع االتصاالت

قطاع االتصاالت

سوق العراق لالوراق المالٌة

قطاع المصارؾ

223

508,380,066

635,627,669

427.72

0.90

(68)نشرة التداول فً السوق النظامً رقم 



اسم الشركة 
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالً

المعدل 

السابق

سعر 

االؼالق

اؼالق 

سابق

التؽٌر 

(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

IBSD2.2202.2602.2202.2402.2102.2602.2201.806020,494,00046,005,730بؽداد للمشروبات الؽازٌة

IITC9.2509.2509.2509.2509.4009.2509.400-1.601230,0002,127,500السجاد والمفروشات

IMAP1.2501.2501.2401.2501.2401.2501.2500.0071,540,0001,917,400المنصور الدوائٌة

IMIB2.6102.7002.5802.6202.6902.7002.7000.004550,0001,440,500المعدنٌة والدراجات

IMOS6.5006.5006.5006.5005.9906.5005.9908.5115,00032,500الخٌاطة الحدٌثة

INCP2.2502.2502.2202.2302.2202.2502.2300.90141,775,0003,961,750الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة

8724,594,00055,485,380

HBAG7.6007.6007.6007.6007.6007.6007.6000.00230,000228,000فندق بؽداد

HBAY62.00062.00062.00062.00062.00062.00062.0000.0011,00062,000فندق بابل

HSAD11.00011.00011.00011.00010.99011.00011.050-0.452101,2691,113,959فندق السدٌر

5132,2691,403,959

219385,407,669208,300,666

اسم الشركة 
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالً

المعدل 

السابق

سعر 

االؼالق

اؼالق 

سابق

التؽٌر 

(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

BROI0.3600.3600.3600.3600.3600.3600.3600.001200,00072,000مصرؾ االئتمان 

BTIB1.2001.2001.2001.2001.2001.2001.2000.001250,000,000300,000,000مصرؾ الطٌؾ االسالمً

BZII0.3700.3700.3700.3700.3700.3700.3700.00220,0007,400مصرؾ زٌن العراق

4250,220,000300,079,400

4250,220,000300,079,400

223635,627,669508,380,066

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

1.60230,000-0.07016.679.250المصرؾ المتحد

1.436,150,000-6.5008.511.380الخٌاطة الحدٌثة

0.45101,269-0.3103.3311.000مصرؾ بؽداد 

0.3802.70النخبة للمقاوالت العامة

0.4302.38المصرؾ التجاري

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

0.3103.331.2000.00300,000,000مصرؾ بؽداد 

1.2000.000.3103.3381,890,844مصرؾ الطٌؾ االسالمً

0.5601.822.2601.8046,005,730مصرؾ المنصور

0.1000.007.2001.8429,155,000مصرؾ الشرق االوسط

2.2601.800.5601.8216,040,000بؽداد للمشروبات الؽازٌة

مصرؾ الراجح االسالمً 

(BRAJ)لالستثمار والتموٌل 

قطاع المصارؾ

مجموع قطاع المصارؾ

مجموع السوق الثانً

مجموع السوقٌن

العراقٌة للنقل البري

االسهم المتداولة  

االكثر خسارة

اسم الشركة

السجاد والمفروشات 5,000,000

5,000

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

آسٌاسٌل لالتصاالت

مجموع السوق النظامً

قطاع الصناعة

مجموع قطاع الصناعة

قطاع السٌاحة والفنادق

مجموع قطاع السٌاحة والفنادق

(68)نشرة التداول فً السوق النظامً رقم 

فندق السدٌر 265,280,000

265,280,000

اسم الشركة

5,000,000

االكثر نشاطا حسب القٌمة المتداولة  االكثر نشاطا حسب االسهم المتداولة 

االسهم المتداولة  

(67)نشرة التداول فً السوق الثانً رقم 

ملٌار دٌنار فً السزق الثانً (250)  براسمالها البالػ 2020/6/21سٌتم إطالق التداول علفى اسهم شركة مصرؾ الراجح االسالمً لالستثمار والتموٌل اعتبارا ٌوم االحد  .

 2004 لسنة 74المسؤولية القانونية استنادأ الى قانون رقم 

20,601,562

250,000,000

بؽداد للمشروبات الؽازٌة29,000,000

مصرؾ بؽداد 

مصرؾ المنصور 20,494,000

1,050,000

االكثر ربحٌة

(0.9)نقطة مرتفعا بنسبة  (427.72)بلػ الرقم القٌاسً العام 

مصرؾ الطٌؾ االسالمً



 





2020/6/17جلسة األربعاء 

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BBOB20250,280,00077,390,844مصرؾ بؽداد 

20250,280,00077,390,844

SMRI53,818,9885,572,102المعمورة لالستثمارات العقارٌة

53,818,9885,572,102

IBSD3713,700,00030,734,000بؽداد للمشروبات الؽازٌة 

3713,700,00030,734,000

62267,798,988113,696,946

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BMNS720,000,00011,000,000مصرؾ المنصور

720,000,00011,000,000

SMRI11,418,9882,100,102المعمورة لالستثمارات العقارٌة

11,418,9882,100,102

821,418,98813,100,102

قطاع الخدمات

سوق العراق لألوراق المالٌة

نشرة  تداول االسهم المشتراة لؽٌر العراقٌٌن فً السوق النظامً

قطاع المصارؾ

مجموع قطاع المصارؾ

مجموع قطاع المصارؾ

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات

المجموع الكلً

مجموع قطاع الخدمات

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

المجموع الكلً

نشرة  تداول االسهم المباعة من ؼٌر العراقٌٌن فً السوق النظامً

قطاع المصارؾ



سعر االؼالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة 

BCIH2.5202.520مصرؾ جٌهان

BIIB0.4000.400المصرؾ العراقً االسالمً

BGUC0.1300.130مصرؾ الخلٌج

BTRI0.7000.700مصرؾ عبر العراق

BMFI0.1300.130مصرؾ الموصل

BNAI0.6500.650المصرؾ الوطنً االسالمً

BELF0.1800.180مصرؾ اٌالؾ االسالمً

BKUI1.0101.010مصرؾ كوردستان

BNOI0.5000.500المصرؾ االهلً

NGIR0.7200.720الخلٌج للتأمٌن

NAME0.5300.540االمٌن للتأمٌن

SMOF15.00015.000الموصل لمدن االلعاب

IBPM1.8001.800بؽداد لمواد التؽلٌؾ 

IRMC9.0509.050انتاج االلبسة الجاهزة

IKLV1.4401.430الكندي النتاج اللقاحات

IIDP1.2301.230تصنٌع وتسوٌق التمور

HTVM4.9004.900سد الموصل السٌاحٌة

HNTI8.6008.600الوطنٌة لالستثمارات السٌاحٌة

HKAR0.8000.800فنادق كربالء

HMAN10.75010.750فنادق المنصور

HPAL8.4308.370فندق فلسطٌن

AAHP1.0101.010االهلٌة لالنتاج الزراعً

AIPM4.4004.400انتاج وتسوٌق اللحوم

AIRP11.50011.500المنتجات الزراعٌة

2020/6/17الشركات ؼٌر المتداولة فً السوق النظامً لجلسة االربعاء الموافق 

قطاع المصارؾ

قطاع الفنادق

قطاع الصناعة

قطاع الخدمات

قطاع التامٌن

قطاع الزراعة



سعر االؼالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة

BWOR1.0001.000مصرؾ العالم االسالمً 

BAAI1.0001.000مصرؾ العربٌة االسالمً

BIDB0.8100.810مصرؾ التنمٌة الدولً

ــــــــــــــــــــBQURمصرؾ القرطاس

BJAB1.0001.000مصرؾ الجنوب االسالمً

BRTB1.0001.000مصرؾ االقلٌم التجاري

ــــــــــــــــــــBMUIمصرؾ المستشار االسالمً

BINI1.0001.000مصرؾ نور العراق االسالمً

BQAB1.0001.000مصرؾ القابض

BERI0.1100.110مصرؾ اربٌل

ــــــــــــــــــــBAMEمصرؾ أمٌن العراق االسالمً

BINT1.8301.830المصرؾ الدولً االسالمً

BLAD0.1600.160مصرؾ العطاء االسالمً 

BAIB1.1001.100مصرؾ اسٌا العراق

TZNI2.4002.400الخاتم لالتصاالت

NHAM0.4200.420الحمراء للتأمٌن

NDSA0.6300.630دار السالم للتأمٌن

NAHF0.4500.450االهلٌة للتأمٌن

VWIF0.6500.650الوئام لالستثمار المالً

VZAF0.3300.330الزوراء لالستثمار المالً

VMES0.9000.900بٌن النهرٌن لالستثمارات المالٌة

VAMF0.8800.880االمٌن لالستثمار المالً

MTNO1.0001.000النبالء للتحوٌل المالً

ــــــــــــــــــــSIBDابداع الشرق االوسط

SAEI0.7100.650االمٌن لالستثمارات العقارٌة

IMCI65.00065.000الصنائع الكٌمٌاوٌة العصرٌة

IKHC1.4501.450طرٌق الخازر  المواد االنشائٌة 

IHFI1.4001.400الوطنٌة لصناعات االثاث المنزلً

قطاع الصناعة

قطاع التحوٌل المالً

2020/6/17 الشركات ؼٌر المتداولة فً السوق الثانً لجلسة االربعاء الموافق 

قطاع المصارؾ

قطاع التأمٌن

قطاع االستثمار

قطاع الخدمات

قطاع االتصاالت



سبب االٌقاؾ والمالحظاتتارٌخ االٌقاؾاسم الشركة

الفلوجة النتاج المواد االنشائٌة 

(IFCM)
2015/07/06

  2018 و2017 و2016 و2015 و2014 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 2015عدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام 

.دٌنار (1.510)، سعر االؼالق 2018و2017و2016واالفصاح الفصلً لالعوام 

صناعة المواد االنشائٌة الحدٌثة 

(IMCM)
2015/07/06

 2018 و2017 و2016 و2015 و2014 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 2015عدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام 

.دٌنار (0.470) ، سعر االؼالق 2019و2018و2017و2016واالفصاح الفصلً لالعوام 

2015/08/06(IMPI)صناعات االصباغ الحدٌثة 
، سعر 2019و2018و2017و2016  واالفصاح الفصلً لالعوام 2018 و2017و2016  و2015 و2014عدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 

.دٌنار (1.250)االؼالق 

2016/07/13(ITLI)الصناعات الخفٌفة 
واالفصاح 2018 و2017و2016 و 2015 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 2016عدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام  

.دٌنار (0.310)سعر االؼالق . 2019  والفصل الثانً والثالث لعام 2018 و2017الفصلً لعامً 

2017/07/06(SBAG)البادٌة للنقل العام 
 واالفصاح الفصلً لعامً 2018و2017و2016 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 2017عدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام 

.دٌنار (0.590)سعر االؼالق . ،2019و2018

2017/07/06(VKHF)الخٌر لالستثمار المالً 
واالفصاح الفصلً لعامً 2018 و2017و2016 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 2017عدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام 

.دٌنار (0.220)سعر االؼالق  . 2019 و 2018

.دٌنار (0.290)سعر االؼالق  . 2018و2017 و2016عدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 2017/08/06(BUOI)مصرؾ االتحاد العراقً 

2017/08/06(IICM)صناعة وتجارة الكارتون 
 2017واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل الثانً والثالث لعام 2018 و2017 و2016عدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 

.دٌنار (0.270)سعر االؼالق   . 2019 و 2018واالفصاح الفصلً لعامً 

2017/08/06(IELI)الصناعات االلكترونٌة 
سعر االؼالق . 2019 والفصل الثانً والثالث لعام 2018واالفصاح الفصلً لعام 2018 و2017و2016عدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 

.دٌنار (0.450)

2017/08/06(SIGT)نقل المنتجات النفطٌة 
 2017 واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل الثانً والثالث لعام 2018 و2017 و2016عدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 

.دٌنار (0.550)سعر االؼالق  . 2019 و2018واالفصاح الفصلً لعام 

2017/03/05(BEFI)مصرؾ االقتصاد 

من قانون الشركات ، واستمرار االٌقاؾ بقرار من هٌئة  (رابعا/56)انعقاد االجتماع الهٌئة العامة للشركة لزٌادة راس مال الشركة وفق المادة 

،واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لعام 2017االوراق المالٌة لحٌن تقدٌم حسابات كاملة وواضحة حسب المعاٌٌر المحاسبٌة لعام 

2018. 

.دٌنار (0.110)سعر االؼالق .2018 و2017عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعامً 2018/08/08(BNOR)مصرؾ الشمال

2016/08/09(BDSI)مصرؾ دار السالم 
 2017 و2016 و2015 وضع المصرؾ تحت وصاٌة البنك المركزي العراقً واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 

.دٌنار (0.130)سعر االؼالق . 2019واالفصاح الفصلً للفصل الثالث لعام 2018و

2017/01/05(BDFD)مصرؾ دجلة والفرات 
سعر االؼالق . 2018و2017و2016وضع المصرؾ تحت وصاٌة البنك المركزي العراقً واستمرار االٌقاؾ لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 

.دٌنار  (0.250)

.دٌنار (6.400)سعر االؼالق .2019عدم تقدٌم البٌانات المالٌة الفصلٌة للفصل االول والثانً والثالث لعام 2019/07/08(HASH)فندق اشور

.دٌنار (0.450)سعر االؼالق .2018عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2019/08/20(VBAT)الباتك لالستثمارات المالٌة

.دٌنار (0.210)سعر االؼالق .2018عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2019/08/20(AMAP)الحدٌثة لالنتاج الحٌوانً

.دٌنار (10.500)سعر االؼالق .2018عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2019/08/20(HISH)فنادق عشتار

.دٌنار (0.820)سعر االؼالق .2018عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 2019/08/20(IIEW)العراقٌة لالعمال الهندسٌة

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

2019/11/12(AISP)العراقٌة النتاج البذور 
قررت الهٌئة العامة فً اجتماعها المنعقد . دٌنار  (5.800)سعر االؼالق .2019/3/31عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة للسنة المالٌة المنتهٌة 

.من قانون الشركات  (ثانٌا وثالثا/ 55)من راسمال الشركة  استنادا الى المادة  (%30) زٌادة رأسمال الشركة بنسبة 2019/7/11فً 

2020/02/17(MTMA)المنافع للتحوٌل المالً
 بعد قرار البنك المركزي العراقً الصادر بالكتاب 2020/2/17اٌقاؾ التداول على اسهم شركة المنافع للتحوٌل المالً المالً اعتبارا من جلسة 

( A ) تحوٌل نشاطها الى شركة صرافة فئة 2019/12/31 فً 29439 5/9المرقم 

 الشركات الموقوفة عن التداول بقرار من هٌئة االوراق المالٌة 



اسماك الشرق االوسط 

(AMEF)

خلؾ / الساعة العاشرة صباحا فً فرع الشركة العامة للصناعات الجلدٌة 2020/6/18سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم الخمٌس 

، ومعالجة الخسائر،  تم اٌقاؾ التداول اعتبارا من 2019/3/31سما المول ، مناقشة الحسابات الختامٌة للسنة المالٌة المنتهٌة  

   .2020/6/15جلسة االثنٌن 

مصرؾ الثقة 

(BTRU)الدولً

 2019 الساعة العاشرة صباحا فً مقر الشركة ، مناقشة الحسابات الختامٌة 2020/6/17سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االربعاء 

   .2020/6/15،  تم اٌقاؾ التداول اعتبارا من جلسة االثنٌن 

.الشركات المساهمة المتوقفة عن التداول النعقاد هٌئاتها العامة :  اوالً 

2020/6/17اخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية االربعاء الموافق 


