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اسم الشركة 
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالً

المعدل 

السابق

سعر 

االؼالق

اؼالق 

سابق

التؽٌر 

(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

BASH0.2100.2100.2100.2100.2200.2100.220-4.5513,000,000630,000مصرؾ اشور

BBAY0.0800.0800.0800.0800.0800.0800.0800.001155,83312,467مصرؾ بابل

BBOB0.3500.3500.3400.3400.3500.3400.350-2.8627152,892,00052,442,200مصرؾ بؽداد 

BCIH2.5202.5202.5202.5202.5202.5202.5200.002394,400993,888مصرؾ جٌهان

BCOI0.4300.4300.4300.4300.4300.4300.4300.001169,03072,683المصرؾ التجاري

BGUC0.1300.1300.1200.1300.1300.1200.130-7.69426,500,0003,345,000مصرؾ الخلٌج

BIME0.0900.0900.0900.0900.1000.0900.100-10.00448,000,0004,320,000مصرؾ الشرق االوسط

BMFI0.1300.1300.1300.1300.1300.1300.1300.001100,00013,000مصرؾ الموصل

BMNS0.5500.5600.5500.5600.5500.5600.5501.82118,919,2254,984,766مصرؾ المنصور

BNOI0.5200.5400.5200.5200.5000.5400.5008.0084,145,1052,174,406المصرؾ االهلً

BUND0.0600.0700.0600.0600.0600.0600.0600.00320,300,0001,219,000المصرؾ المتحد

63264,575,59370,207,409

TASC6.9507.1006.9507.0006.9307.0106.9500.8612518,947,613132,628,363آسٌاسٌل لالتصاالت

12518,947,613132,628,363

NAME0.5200.5200.5000.5100.5200.5000.520-3.8527,000,0003,560,000االمٌن للتأمٌن

27,000,0003,560,000

SKTA3.3003.3003.3003.3003.3503.3003.350-1.494387,0001,277,100مدٌنة العاب الكرخ 

4387,0001,277,100

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات

سوق العراق لالوراق المالٌة

قطاع المصارؾ

258

446,397,632

468,729,845

432.95

-0.31

(77)نشرة التداول فً السوق النظامً رقم 

مجموع قطاع المصارؾ

مجموع قطاع االتصاالت

قطاع االتصاالت

قطاع التامٌن

مجموع قطاع التامٌن
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اسم الشركة 
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالً

المعدل 

السابق

سعر 

االؼالق

اؼالق 

سابق

التؽٌر 

(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

IBSD2.5002.5402.5002.5202.4902.5102.5000.404014,620,00036,781,500بؽداد للمشروبات الؽازٌة

IMAP1.2701.2701.2501.2501.2401.2501.260-0.7933,250,0004,067,500المنصور الدوائٌة

IMIB2.6002.6002.6002.6002.6502.6002.650-1.89150,000130,000المعدنٌة والدراجات

INCP2.2402.2402.2202.2302.2302.2202.240-0.8963,650,0008,143,000الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة

5021,570,00049,122,000

HBAY61.00061.00061.00061.00061.71061.00062.000-1.617113,3706,915,570فندق بابل

HSAD10.00010.00010.00010.0009.83010.00010.0000.00286,269862,690فندق السدٌر

9199,6397,778,260

253312,679,845264,573,132

اسم الشركة 
رمز 

الشركة
ادنى سعراعلى سعرافتتاح

المعدل 

الحالً

المعدل 

السابق

سعر 

االؼالق

اؼالق 

سابق

التؽٌر 

(%)
القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

BROI0.3700.3700.3700.3700.3900.3700.390-5.1336,450,0002,386,500مصرؾ االئتمان 

BTIB1.2001.2001.2001.2001.2001.2001.2000.001149,500,000179,400,000مصرؾ الطٌؾ االسالمً

BZII0.3800.3800.3800.3800.3700.3800.3702.701100,00038,000مصرؾ زٌن العراق

5156,050,000181,824,500

5156,050,000181,824,500

258468,729,845446,397,632

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

10.0048,000,000-0.5408.000.090المصرؾ االهلً

7.6926,500,000-0.3802.700.120مصرؾ زٌن العراق

5.136,450,000-0.5601.820.370مصرؾ المنصور

4.553,000,000-7.0100.860.210آسٌاسٌل لالتصاالت

3.857,000,000-2.5100.400.500بؽداد للمشروبات الؽازٌة

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

2.861.2000.00179,400,000-0.340مصرؾ بؽداد 

1.2000.007.0100.86132,628,363مصرؾ الطٌؾ االسالمً

2.8652,442,200-10.000.340-0.090مصرؾ الشرق االوسط

7.692.5100.4036,781,500-0.120مصرؾ الخلٌج

0.898,143,000-0.0600.002.220المصرؾ المتحد

(BASH)مصرؾ اشور

 

مجموع السوق النظامً

قطاع الصناعة

مجموع قطاع الصناعة

قطاع السٌاحة والفنادق

مجموع قطاع السٌاحة والفنادق

مجموع السوقٌن

(0.31)نقطة منخفضاً بنسبة  (432.95)بلػ الرقم القٌاسً العام 
االكثر خسارة

االكثر نشاطا حسب القٌمة المتداولة  االكثر نشاطا حسب االسهم المتداولة 

اسم الشركة

مصرؾ الشرق االوسط 4,145,105

(76)نشرة التداول فً السوق الثانً رقم 

قطاع المصارؾ

مجموع قطاع المصارؾ

االسهم المتداولة  

مصرؾ بؽداد 

آسٌاسٌل لالتصاالت

مصرؾ الطٌؾ االسالمً 152,892,000

اسم الشركة

149,500,000

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

 2004 لسنة 74المسؤولية القانونية استنادأ الى قانون رقم 

48,000,000

بؽداد للمشروبات الؽازٌة

20,300,000

 و 6/29ارسل سوق العراق لالوراق المالٌة كتاب الى مصرؾ اشور الدولً لالفصاح عن اهم االحداث الجوهرٌة التً ادت الى انخفاض سعر السهم لجلستٌن بكامل نسبة التؽٌر لجلستً 

.  ٌرجى إالجابة على كتاب االستفسار المرسل من السوق لالفصاح عن االحداث الجوهرٌة التً أدت إلى إنخفاض سعر السهم 2020/6/30

26,500,000

الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة

(77)نشرة التداول فً السوق النظامً رقم 

االمٌن للتأمٌن

االكثر ربحٌة

االسهم المتداولة  

مصرؾ اشور

مصرؾ االئتمان  8,919,225

مصرؾ الخلٌج 100,000

18,947,613

14,620,000

مجموع السوق الثانً





2020/7/5جلسة االحد 

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

BBOB669,858,00024,064,640مصرؾ بؽداد 

669,858,00024,064,640

IBSD135,900,00014,884,500بؽداد للمشروبات الؽازٌة 

135,900,00014,884,500

1975,758,00038,949,140

القٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

IBSD106,000,00015,074,000بؽداد للمشروبات الؽازٌة 

106,000,00015,074,000

TASC31,691,26811,838,876اسٌا سٌل لالتصاالت

31,691,26811,838,876

137,691,26826,912,876

قطاع الصناعة 

سوق العراق لألوراق المالٌة

نشرة  تداول االسهم المشتراة لؽٌر العراقٌٌن فً السوق النظامً

قطاع المصارؾ

مجموع قطاع المصارؾ

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلً

مجموع قطاع الصناعة 

المجموع الكلً

نشرة  تداول االسهم المباعة من ؼٌر العراقٌٌن فً السوق النظامً

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع االتصاالت 



سعر االؼالق السابقمعدل السعر السابقرمز الشركةاسم الشركة 

BTRI0.7000.700مصرؾ عبر العراق

BIIB0.4100.410المصرؾ العراقً االسالمً

BNAI0.6500.650المصرؾ الوطنً االسالمً

BSUC0.4200.420مصرؾ سومر التجاري

BKUI1.0101.010مصرؾ كوردستان

BIBI0.2100.210مصرؾ االستثمار

BELF0.1800.180مصرؾ اٌالؾ االسالمً

NGIR0.7200.720الخلٌج للتأمٌن

SNUC0.3800.380النخبة للمقاوالت العامة

SBPT17.50017.500بؽداد العراق للنقل العام 

SMOF13.54013.540الموصل لمدن االلعاب

SILT1.3801.380العراقٌة للنقل البري

SMRI1.4601.460المعمورة العقارٌة

IBPM1.8001.800بؽداد لمواد التؽلٌؾ 

IRMC9.0509.050انتاج االلبسة الجاهزة

IIDP1.2001.210تصنٌع وتسوٌق التمور

IITC9.1009.100السجاد والمفروشات

IKLV1.4401.440الكندي النتاج اللقاحات

IMOS5.9005.900الخٌاطة الحدٌثة

HTVM4.9004.900سد الموصل السٌاحٌة

HPAL8.3508.350فندق فلسطٌن

HKAR0.8000.800فنادق كربالء

HMAN10.75010.750فنادق المنصور

HBAG7.5007.500فندق بؽداد

HNTI8.2508.250الوطنٌة لالستثمارات السٌاحٌة

AMEF8.4208.420اسماك الشرق االوسط 

AIRP11.85011.500المنتجات الزراعٌة

AAHP1.0501.050االهلٌة لالنتاج الزراعً

AIPM4.3004.300انتاج وتسوٌق اللحوم

2020/7/5الشركات ؼٌر المتداولة فً السوق النظامً لجلسة االحد الموافق 

قطاع المصارؾ

قطاع الفنادق

قطاع الصناعة

قطاع الخدمات

قطاع الزراعة

قطاع التامٌن



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

BQAB1.0001.000مصرؾ القابض

BERI0.1100.110مصرؾ اربٌل

ــــــــــــــــــــBAMEمصرؾ أمٌن العراق االسالمً

BINT1.8301.830المصرؾ الدولً االسالمً

BINI1.0001.000مصرؾ نور العراق االسالمً

BTRU0.3500.350مصرؾ الثقة الدولً

ــــــــــــــــــــBRAJمصرؾ الراجح االسالمً 

BAIB1.1001.100مصرؾ اسٌا العراق

BLAD0.1600.160مصرؾ العطاء االسالمً 

TZNI2.4002.400الخاتم لالتصاالت

NHAM0.4200.420الحمراء للتأمٌن

NAHF0.4500.450االهلٌة للتأمٌن

NDSA0.6300.630دار السالم 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

SAEI0.6500.650االمٌن لالستثمارات العقارٌة

IMCI65.00065.000الصنائع الكٌمٌاوٌة العصرٌة

IKHC1.4501.450طرٌق الخازر  المواد االنشائٌة 

IHFI1.4001.400الوطنٌة لصناعات االثاث المنزلً

قطاع الصناعة

قطاع التحوٌل المالً

2020/7/5 الشركات ؼٌر المتداولة فً السوق الثانً لجلسة االحد 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 



مصرؾ 

(BMNS)المنصور

وسٌتم اعالمكم  . 2020/7/8لن ٌتم اٌقاؾ التداول على اسهم الشركة لعدم اكتمال اجراءات انعقاد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االربعاء 

 .2020/7/15علما ان المصرؾ اقترح لدائرة تسجٌل الشركات ٌوم .عن موعد اجتماع الهٌئة الجدٌد عند تحدٌده 

آسٌاسٌل لالتصاالت 

(TASC)

فندق كراند مٌلٌنٌوم لمناقشة -  الساعة العاشرة صباحا فً محافظة السلٌمانٌة 2020/7/12سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االحد 

سٌتم إٌقاؾ التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثالثاء .  ، مناقشة االرباح المتحققة 2019الحسابات الختامٌة لعام 

2020/7/7. 

العراقٌة النتاج البذور 

(AISP)

 الساعة العاشرة صباحا فً قاعة نقابة المحاسبٌن والمدققٌن العراقٌٌن ، النتخاب 2020/7/5سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االحد 

اربعة اعضاء اصلٌٌن واحتٌاط لمجلس االدارة من القطاع الخاص ،  علما ان الشركة متوقفة عن التداول بقرار من هٌئة االوراق 

 .2019/3/31 لعدم تقدٌم البٌانات السنوٌة للسنة المالٌة المنتهٌة فً 2019/11/12المالٌة بتارٌخ  

الوطنٌة لالستثمارات 

(HNTI)السٌاحٌة

 الساعة العاشرة صباحا فً مقر الشركة ، النتخاب اربعة اعضاء اصلٌٌن 2020/7/19سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة ٌوم االحد 

 .2020/7/13واحتٌاط لمجلس االدارة  ،   سٌتم إٌقاؾ التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة االثنٌن 

2020/7/5اخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية االحد الموافق 

.أخبار الشركات :  اوالً 


