
اسم الشركة
رمز 

الشركة 
Code

سعر االفتتاح 
 Opening

Price

اعلى 
سعر 

 High
Price

ادنى سعر 
 Low
Price

سعر 
االغالق 

 Closing
Price

المعدل  
الحالي 

 Average
Price

المعدل السابق 
 Previous
 Average

Price

التغیر % 
Change

%

الصفقات 
 No.of
Trans

   االسھم المتداولة    
Traded Volume

  القیمة المتداولة    
Traded Value

عدد الجلسات   
SessionsCompany Name

142,597,600,0002,987,047,50011Asia Al Iraq Islamic Bank for InvesــــــــــــــــــــBAIB1.0001.1501.0001.1501.150مصرف اسیا العراق

BIDB0.8300.8600.8100.8100.8100.8001.2553,736,937,5003,026,956,8752International Development Bankمصرف التنمیة الدولي  

BINI1.0001.0001.0001.0001.0001.0000.00073,500,0003,500,0003Iraq Noor Bankمصرف نور العراق االسالمي 

BLAD0.3500.3500.3200.3500.3500.360-2.778181,224,648,000398,301,33011Al-Bilad Islamic Bankمصرف البالد االسالمي

BQAB1.0001.0001.0001.0001.0001.0000.0001852,000,165,00052,000,165,00015Al Qabidh Islamic Bankمصرف القابض  االسالمي

BROI0.6800.6900.3300.4000.4000.790-49.36710591,415,977,342745,084,742153Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان العراقي

BRTB1.0001.0001.0001.0001.0001.0000.00081,252,0001,252,0004Rrgion Trade Bankمصرف االقلیم التجاري

1524,759,950,0008,667,555,0007Trust International  IslamIc BankــــــــــــــــــــBTRU0.8000.8000.3500.3500.350مصرف الثقة الدولي

110,00010,0001World Islamic BankــــــــــــــــــــBWOR1.0001.0001.0001.0001.000مصرف العالم االسالمي

BZII1.0001.2600.3000.3700.3701.000-63.00108285,320,250,000101,474,246,05022Zain Ai-Iraq IsIamIc Bankمصرف زین العراق االسالمي

1,253371,060,289,842169,304,118,497107TOTAL

TZNI3.1003.3002.7902.8502.8503.710-23.1815402,071,121,7606,046,938,16576Al-Khatem Telecommunicationالخاتم لالتصاالت

5402,071,121,7606,046,938,16576TOTAL

NAHF0.4000.4000.3900.4000.4000.490-18.3715127,313,73250,925,09910AHliya For Insuranceاالھلیة للتامین

NDSA0.9800.9800.5000.5000.5000.980-48.982535,559,40429,118,09019Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمین

40162,873,13680,043,18820TOTAL

VAMF1.1501.4001.3001.4001.4001.15021.743153,000179,9503Al-Ameen For Financial Investmenاالمین لالستثمار المالي 

VBAT0.7200.7200.7000.7200.7200.7200.0012385,000273,70012Al- Batek  Investmentالباتك لالستثمارات المالیة 

VMES1.0001.0000.9000.9000.9001.000-10.0051,165,4441,106,4224Bain Al-Nahrain Financial Investmeبین النھرین لالستثمارات المالیة 

VWIF0.8900.8900.8800.8800.8800.900-2.22315,817,12413,919,1692AL-Wiaam for Financial Investmenالوئام لالستثمار المالي 

VZAF0.4500.4500.3600.3600.3600.400-10.00511,851,8944,551,1675Al-Zawraa for Finanical Investmentالزوراء لالستثمار المالي

2829,372,46220,030,40830TOTAL

Non Regular Trading Bulletin for  2018      2018 نشرة تداول االسھم في السوق الثاني لعام

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

Telecommunication Sector قطاع االتصاالت

Investment  Sectorقطاع االستثمار المالي

Banking Sector

مجموع قطاع االستثمار

Insurance Sectorقطاع التأمین

مجموع قطاع التأمین

مجموع قطاع االتصاالت



 قطاع التحویل المالي

MTAH0.6501.0000.6501.0001.0000.65053.8465745,116,100,00045,065,525,00020AI- Harir For Money Transferالحریر للتحویل المالي 

MTNN0.8000.8000.3200.3200.3201.000-68.002036,681,500,00111,739,190,00013AL Noor For Money Transferالنور للتحویل المالي

MTNO1.0001.0001.0001.0001.0001.0000.0001592,499,999592,499,9991Nobles For Money Transferالنبالء للتحویل المالي

7882,390,100,00057,397,214,99929TOTAL

SAEI0.5001.0000.5000.8300.8300.50066.008052,491,39934,520,92928Al-Ameen Estate Investmentاالمین لالستثمارات العقاریة

 SMOF14.75028.60011.01012.75012.75020.090-36.54147753,584,427878,323,324125Al-Mosul for Funfairsالموصل لمدن االلعاب 

1,557106,075,826912,844,254147TOTAL

IMCI60.00060.00060.00060.00060.00060.0000.0028,400504,0002Modern Chemical Industriesالصنائع الكیمیاویة العصریة

28,400504,0002TOTAL

HASH6.9008.4006.7507.2007.2007.0002.86574,751,65734,129,07032Ashour Hotelفندق اشور

574,751,65734,129,07032TOTAL

3555455,824,593,083233,795,822,582213Grand TOTAL

معدل السعر وھو معدل سعر السھم في اخر جلسة تداول للشركة*

مجموع قطاع التحویل المالي

قطاع الصناعة

قطاع الفنادق والسیاحة

مجموع قطاع الخدمات

Tourism&Hotels Sector

Services Sectorقطاع الخدمات

المجموع الكلي 

مجموع قطاع الصناعة

مجموع قطاع الفنادق والسیاحة

Industry Sector

Money Transfer Sector



Company Namesالقیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

Banks Sector
BLAD1300,00096,000Al-Bilad Islamic Bank For Investmentمصرف البالد االسالمي

BROI85,613,5003,599,815Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان
BZII81,800,000907,300Zain Al-Iraq Islamic Bank For Inv&Finمصرف زین العراق االسالمي

177,713,5004,603,115Total Bank Sector
Telecommunication sector

TZNI4842,067,408,2566,035,381,729Al-Khateem Telecommunicationشركة الخاتم االتصاالت
4842,067,408,2566,035,381,729Total Telecommunication sector

 Financial investment Sector
 VWES15,0004,500Tnmtsevni Aimatobosemبین النھرین لالستثمار 

15,0004,500Total  Financial investment Sector
Service Sector

SAEI1200,000198,000AL-ameen Financial investmentاالمین لالستثمارات العقاریھ
1200,000198,000Total Service Sector

5032,075,326,7566,040,187,344Grand Total

النشرة السنویة لتداول االسھم المشتراة لغیر العراقیین في السوق الثاني لعام 2018 
Non Regular Trading Bulletin for non Iraqis for   2018  Buy

مجموع قطاع االستثمار 

قطاع االتصاالت

مجموع قطاع االتصاالت

المجموع الكلي

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات 

قطاع االستثمار المالي 



Company Namesالقیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

Banks Sector
BROI21,140,000453,800Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان

BZII254,685,0004,380,500Zain Al-Iraq Islamic Bank For Inv&Finمصرف زین العراق االسالمي
275,825,0004,834,300Total Bank Sector

Telecommunication Sector
TZNI5002,067,237,3186,035,343,801Al-Khateem Telecommunicationشركة الخاتم االتصاالت

5002,067,237,3186,035,343,801Total Telecommunication Sector
Insurance Sector

NDSA120,00018,400ASDNدار السالم للتأمین
120,00018,400Total Insurance Sector

Financial investment Sector
VWIF110,0008,900Al wiaam financial investmentالوئام لالستثمار المالي

110,0008,900Total Financial investment Sector
Money Transfer Sector

MTNO1592,499,999592,499,999Nobles For Money Transferالنبالء للتحویل المالي 
1592,499,999592,499,999Total Money Transfer Sector

5302,665,592,3176,632,705,400Grand Total

النشرة السنویة لتداول االسھم المباعة من غیرالعراقین في السوق الثاني لعام 2018 
Non Regular Trading Bulletin for non Iraqis for  2018  Sell

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع التحویل المالي

مجموع قطاع التحویل المالي 

قطاع التأمین

المجموع الكلي

مجموع قطاع التأمین

قطاع االتصاالت

مجموع قطاع االتصاالت 

قطاع االستثمار المالي 

مجموع قطاع االستثمار المالي  



االھمیة عدداالسھم المتداولةاالشھر
االھمیة     القیمة المتداولةالنسبیة%

االھمیة الصفقاتالنسبیة%
النسبیة %

الشركات 
المتداولة

الشركات 
المدرجة

Months Traded Volume  Change 
% Traded Value Change 

% 
No.of 
Trans

Change 
% 

Co.  
Traded

Co. 
Listed 

 كانون الثاني  
January2,182,435,3480.482,125,992,3350.9137210.46124619

       شباط     
February4,980,878,2641.095,187,084,9602.2261117.19114619

       اذار       
March499,975,2130.11509,605,0530.223269.17124618

       نیسان      
April  44,767,594,7969.8244,316,342,28518.961795.04134614

      ایــــــــار     
May 46,779,395,18410.2646,365,344,23219.83742.08124616

      حزیران      
June  395,511,6080.09887,151,4040.382085.85144615

      تموز      
July1,036,630,3600.232,530,017,7251.0870419.8064623

      أب        
August77,284,189,66416.9526,185,655,16611.202065.79104617

       ایلول      
September4,544,818,1301.001,573,208,3380.672095.8894717

 تشرین االول 
October170,947,335,93337.5060,107,938,70125.711985.5784722

 تشرین الثاني 
November74,662,259,02216.3831,358,635,23413.411694.75124718

   كانون االول  
December27,743,569,5616.0912,648,847,1525.412998.4194715

المجموع الحالي 
Total   2018455,824,593,083100233,795,822,5821003,5551002547213

مجموع 2017  
Total 2017583,662,054,021100513,275,148,5131008121002129177

  التغییر(%)     
Change(%)-21.90__-54.45__337.81__19.05__20.3

جدول رقم (24) مؤشرات التداول الشھریة في السوق الثاني لعام 2018
Table No.(24) Trading statements for Every month in Non Regular Market for 2018

عدد الجلسات   
Sessions



االھمیة عدداالسھم المتداولةاالشھر
االھمیة    القیمة المتداولةالنسبیة%

االھمیة الصفقاتالنسبیة%
الشركات الشركات المتداولةالنسبیة %

المدرجة

Months Traded Volume  Change 
% Traded Value Change 

% 
No.of 
Trans

Change 
% Co.TradedCo.Liste

d 
 كانون الثاني  
January396,2500.02897,1250.0150.99246

       شباط     
February2,700,0000.131,776,0000.0320.40146

       اذار       
March200,0000.01198,0000.0010.20146

       نیسان        
April2,620,0000.131,608,0000.0340.80246

      ایــــــــار      
May894,9250.042,953,2530.0510.20146

      حزیران        
June229,492,08111.06710,765,00111.77122.39246

         تموز         
July769,343,50037.072,271,334,97737.6015831.41246

      أب        
August30,475,0001.4785,981,4881.429919.68246

       ایلول      
September30,100,0001.4586,086,0001.4310120.08147

 تشرین االول 
October1,100,0000.05403,0000.0120.40247

 تشرین الثاني 
November538,005,00025.921,538,684,50025.47387.55247

   كانون االول  
December470,000,000231,339,500,000228015.90147

المجموع الحالي 
Total  20182,075,326,7561006,040,187,344100503100647

مجموع 2017   
Total 201720,597,478,66810020,597,559,76810012100229

%Change 200.0062.07ـــــــ4091.67ـــــــ70.68-ـــــــ89.92-التغیر

جدول رقم (25) مؤشرات التداول الشھریة المشتراة لغیر العراقیین في السوق الثاني لعام 2018
     Table No.(25) Non Iraqis Trading statements Buy in Non Regular Market for 2018



االھمیة عدداالسھم المتداولةاالشھر
االھمیة   القیمة المتداولةالنسبیة%

االھمیة الصفقاتالنسبیة%
النسبیة %

الشركات 
المتداولة

الشركات 
المدرجة

Months Traded Volume  Change 
% Traded ValueChange 

% 
No.of 
Trans

Change 
% Co.TradedCo.List

ed 
 كانون الثاني  
January1,306,2500.051,870,4250.0350.94346

       شباط     
February46ـــــــ0.00ـــــــ0.00ـــــــ0.00ـــــــ

       اذار       
March125,0000.005412,5000.0150.94146

       نیسان        
April2,830,0000.114,783,9000.07101.89346

      ایــــــــار      
May894,9250.032,953,2530.0410.19146

      حزیران        
June229,202,0818.60710,397,45110.7181.51346

          تموز            
July769,808,81228.882,272,914,05834.2717733.4010046

      أب        
August29,103,8121.0980,688,1021.229718.30346

       ایلول      
September30,100,0001.1386,086,0001.3010119.06147

 تشرین االول 
October1,200,0000.05432,0000.0130.57247

 تشرین الثاني 
November538,161,43820.191,539,141,71323.21397.36147

   كانون االول  
December1,062,859,99939.871,933,025,99929.148415.85247

المجموع الحالي 
Total  20182,665,592,3171006,632,705,401100530100647

مجموع 2017   
Total 2017110,000100179,0001002100229

%Change 200.062.1ـــــــ26400.0ـــــــ3705322.0ـــــــ2423165.7التغیر

جدول رقم (26) مؤشرات التداول الشھریة المباعة من غیر العراقیین في السوق الثاني لعام 2018
     Table No.(26) Non Iraqis Trading statements Sell in Non Regular Market for 2018



 القطاع 

Sector

المصارف
Bank

االتصاالت
Telecommunication

التأمین
Insurance

االستثمار
Investment 
التحویل المالي

Money Transfer
 الخدمات

Services 
 الصناعة

Industry
 الفنادق والسیاحة

Tourism&Hotels 

 القطاع 

Sector

المصارف
Bank

االتصاالت
Telecommunication

التأمین
Insurance

االستثمار
Investment 
التحویل المالي

Money Transfer
 الخدمات

Services 
 الصناعة

Industry
 الفنادق والسیاحة

Tourism&Hotels 

 القطاع 
Sector
المصارف
Bank

االتصاالت
Telecommunication

التأمین
Insurance

االستثمار
Investment 
التحویل المالي

Money Transfer
 الخدمات

Services 
 الصناعة

Industry
 الفنادق والسیاحة

Tourism&Hotels 

7ـــــــ0ـــــــ0ـــــــ0ـــــــ

0.01198,0000.00310.20

3

8,4000.000

Table No.(28) Non Regular Main Trading indicators distributed in to Sectors for Non Iraqis (Buy) for 2018

3ـــــــ0ـــــــ

7,713,5000.37

1

106,075,826

4,751,657

2067408256

0.02912,844,2540.391,55743.802

4,603,1150.0817

99.62

2

3

80,043,188

الصفقات 
 No.of
Trans

0ـــــــ0ـــــــ

5

1 0.000 18,400

1 0.000

1

   القیمة المتداولة    
Traded Value

االھمیة 
النسبیة 
(%)

االھمیة 
النسبیة 
(%)

الشركات المتداولة  
Co.Traded

1

1006

ـــــــ

0.20

8

ـــــــ

ـــــــ

0ـــــــ0

8

TOTAL 455,824,593,083100233,795,822,5821003,55525المجموع

11 0.00134,129,0700.01

592,499,999

0

8,900 0.000

3.38

ـــــــ

0.0120,030,4080.01280.79

82,390,100,00018.0757,397,214,99924.55782.19

0ـــــــ

جدول  رقم (28) مؤشرات التداول القطاعیة المشتراة لغیر العراقیین في السوق الثاني لعام 2018 
100

عدد االسھم المتداولة   
Traded Volume

47

3 1

17

TOTAL المجموع

2067237318

جدول رقم (27) مؤشرات التداول موزعة قطاعیا في السوق الثاني لعام 2018 
     Table No.(27)  Main Trading indicators distributed in To Sectors in Non Regular Market for 2018  

عدد االسھم المتداولة   
Traded Volume

االھمیة 
النسبیة 
(%)

   القیمة المتداولة    
Traded Value

االھمیة 
النسبیة 
(%)

الصفقات 
 No.of
Trans

االھمیة 
النسبیة 
(%)

الشركات المتداولة  
Co.Traded

الشركات 
 .Co المدرجة

Listed

6

81.40169,304,118,49772.421,25335.2510

162,873,1360.04

18 371,060,289,842

0.456,046,938,1652.5954015.19

0.0340

2,071,121,76011

1.13

29,372,462

3

2,665,592,317

22.23592,499,9998.9310.19

47 6 100 530 100 6,632,705,400 100

ـــــــ0ـــــــ

1 ـــــــ0ـــــــ0

1

3

0

TOTAL المجموع

الشركات 
 .Co المدرجة

Listed

الشركات 
 .Co المدرجة

Listed

0ـــــــ0ـــــــ0

مؤشرات التداول القطاعیة المباعة من غیر العراقیین في السوق الثاني لعام 2018 جدول  رقم (29) 
Table No. (29) Non Regular Main Trading indicators distributed in to Sectors for non Iraqis(Sell) for 2018

عدد االسھم المتداولة   
Traded Volume

1ـــــــ

االھمیة 
النسبیة 
(%)

   القیمة المتداولة    
Traded Value

االھمیة 
النسبیة 
(%)

الصفقات 
 No.of
Trans

االھمیة 
النسبیة 
(%)

الشركات المتداولة  
Co.Traded

318

0ـــــــ

0.19

االھمیة 
النسبیة 
(%)

6

8ـــــــ0ـــــــ0ـــــــ

0.00024,5000.00011

0

200000

ـــــــ

5000

47 2,075,326,7561006,040,187,344100503

13

6,035,381,72999.92

572

504,0000.0020.06

48496.22

10000

ـــــــ

ـــــــ

6 1 0.19

20,000

18 2 5.09 27 0.07 4,834,300 0.22 5,825,000

77.556,035,343,80190.9950094.3411

0.001

7



المجموع  الفنادق والسیاحة الصناعة الخدمات  التحویل المالي االستثمارالتأمین االتصاالتالمصارف 

Banks TelecommunicationInsuranceInvestment Money Transfer Services IndustryTourism&Hotels TOTAL
   كانون الثاني   

January1950000____500010500360000736070603762340296
       شباط      
February1950000____500010500360000736070603762340296

        اذار     
March2215000____500010500360000736070603762605296

       نیسان      
April  2215000____500010500360000736070603762605296

      ایــــــــار    
May 2215000____500010500360000736070603762605296

      حزیران     
June2465000____500010500360000736070603762855296

      تموز      
July36861541829783125001365036000011660371953765951318

      أب        
August38361541829783125001365036000011660371953766101318

       ایلول      
September39361541829783125001365036000011660371953766201318
 تشرین االول 
October39361541829783125001365036000011660371953766201318

 تشرین الثاني   
November39361541829783125001365036000011660371953766201318

  كانون االول    
December39361541829783125001365036000011660371953766201318

جدول رقم (30) االسھم المدرجة للشركات المدرجة شھریاً وقطاعیاً في السوق الثاني لعام 2018   (ملیون دینار)

Table No.(29) Non Regular Monthly Companies Capitals by Sectors for 2018 (Million Dinar)

االشھر/القطاعات



المجموع  الفنادق والسیاحة الصناعة الخدمات   التحویل المالي االستثمارالتأمین االتصاالتالمصارف 

Banks TelecommunicationInsuranceInvestment MoneyTransfer Services IndustryTourism&Hotels TOTAL
   كانون الثاني   

January1937500____21004985411750116841457626352385229
       شباط      
February1952500____21004985411750139501457629362402796

        اذار     
March2217500____21004885427500119161457631612681638

       نیسان      
April  2245000____21004865427500112391457626352707915

      ایــــــــار    
May 2245000____21004865400500104901457629322680462

      حزیران     
June2417500____21004885396900112901457627472849998

      تموز      
July2712156182978377007163396900172353728227105010928

      أب        
August2819656182978370757059396900175633728227105118028

       ایلول      
September2909656182978362257059396900184353728227105208050
 تشرین االول 
October29321561829783557570593969900179953728227105229460

 تشرین الثاني   
November2919656182978356007059396900172643728227105216254

  كانون االول    
December2759656182978356007434396900181223728227105057487

 نقل تسجیل وتداول اسھم الشركات المساھمة (مصرف االئتمان, مصرف دار السالم, مصرف دجلة والفرات, مصرف االقتصاد, مصرف االتحاد العراقي, مصرف البالد االسالمي, دار السالم للتأمین, االھلیة للتأمین, الوئام لالستثمار المالي, الزوراء لالستثمار 
من السوق النظامي الى السوق الثاني  اعتبارا من جلسة الخمیس الموافق 2018/7/5استنادا  المالي,  نقل المنتجات النفطیة, الصناعات الخفیفة, صناعات االصباغ الحدیثة, الفلوجة النتاج المواد االنشائیة, الخازر النتاج المواد االنشائیة, الخاتم لالتصاالت) 

الى تعلیمات رقم (15) لسنة 2015تعلیمات السوق الثاني.

االشھر/القطاعات

جدول رقم (31) القیمة السوقیة للشركات المدرجة شھریاً وقطاعیاً في السوق الثاني لعام 2018      (ملیون دینار)

Table No.(31) Non Regular Monthly Market Capitalization by Sectors for 2018 (Million Dinar)



سبب االیقاف والمالحظاتتاریخ االیقافاسم الشركةت

الفلوجة النتاج المواد االنشائیة 1
(IFCM)7/6/2015 2017عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2015 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2014 و2015 و2016 و

واالفصاح الفصلي لعامي 2016 و2017 واالفصاح الفصل االول والثاني لعام 2018، سعر االغالق (1.510) دینار.

صناعة المواد االنشائیة الحدیثة 2
(IMCM)7/6/2015 2017عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2015 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2014 و2015 و2016 و

واالفصاح الفصلي لعامي 2016 و2017 واالفصاح الفصل االول والثاني لعام 2018 ، سعر االغالق (0.470) دینار.

الوطنیة لصناعات االثاث 3
(IHFI) عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2015 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2014 و2015 و2016 و2017 7/6/2015المنزلي

واالفصاح الفصلي لعامي 2016 و2017 وافصاح الفصل االول لعام 2018، سعر االغالق  (0.900) دینار.

صناعات االصباغ الحدیثة 4
(IMPI)8/6/2015 عدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2014 و2015  و2016و2017 واالفصاح الفصلي لعامي 2016 و2017 واالفصاح الفصلي

للفصل االول والثاني لعام 2018، سعر االغالق (1.250) دینار.

5(ITLI) عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام  2016 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2015 و 2016و2017 واالفصاح 7/13/2016الصناعات الخفیفة
الفصلي لعام 2017  واالفصاح الفصل االول والثاني لعام 2018. سعر االغالق (0.310) دینار.

6(SBAG) عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2017 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني لعام 2018واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح 7/6/2017البادیة للنقل العام
السنوي لعامي 2016و2017 . سعر االغالق (0.590) دینار.

الخیر لالستثمار المالي 7
(VKHF)7/6/2017 عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2017 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016و2017 واالفصاح الفصلي

للفصل االول والثاني لعام 2018 . سعر االغالق (0.220) دینار.

مصرف االتحاد العراقي 8
(BUOI)8/6/2017.عدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016 و2017 . سعر االغالق (0.290) دینار

صناعة وتجارة الكارتون 9
(IICM)8/6/2017 2017 عدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016 و2017 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني والثالث لعام

واالفصاح الفصل االول والثاني لعام 2018  . سعر االغالق (0.270) دینار.

10(IELI) عدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016و2017 واالفصاح الفصل االول والثاني لعام 2018. سعر االغالق (0.450) دینار.8/6/2017الصناعات االلكترونیة

11(SILT) عدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016 و2017 وافصاح الفصل االول لعام 2018 .سعر االغالق (0.710) دینار.8/6/2017العراقیة للنقل البري

12(SIGT) عدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016 و2017 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني والثالث لعام 2017 8/6/2017نقل المنتجات النفطیة
واالفصاح الفصل االول والثاني لعام 2018 . سعر االغالق (0.550) دینار.

الخازر النتاج المواد االنشائیة 13
(IKHC)8/6/2017

عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2016 و2017واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني والثالث لعام 
2017 واالفصاح الفصلي للفصل االول لعام 2018. وقد قدمت الشركة البیانات السنویة 2016و2017ولم تقدم البیانات الفصلیة. 

سعر االغالق (1.270) دینار

14(BEFI) انعقاد االجتماع الھیئة العامة للشركة لزیادة راس مال الشركة وفق المادة (56/رابعا) من قانون الشركات ، واستمرار االیقاف بقرار 3/5/2017مصرف االقتصاد
من ھیئة االوراق المالیة لحین تقدیم حسابات كاملة وواضحة حسب المعاییر المحاسبیة .سعر االغالق (0.430) دینار

15(IHLI) عدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل االول والثاني لعام 2018 واالفصاح السنوي لعام 2017 . سعر االغالق (0.350) دینار.7/4/2018الھالل الصناعیة

16(BBAY)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017.سعر االغالق (0.190) دینار.8/8/2018مصرف بابل

17(BQAB) عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017.سعر االغالق (1.000) دینار.8/8/2018مصرف القابض

18(BNOR)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017.سعر االغالق (0.110) دینار.8/8/2018مصرف الشمال

19(HISH)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017.سعر االغالق (10.000) دینار.8/8/2018فنادق عشتار

20(HASH)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017 وافصاح الفصل الثاني لعام 2018.سعر االغالق (7.200) دینار.8/8/2018فندق اشور

21(HTVM) عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017 وافصاح الفصل الثاني لعام 2018.سعر االغالق (5.000) دینار.8/8/2018سد الموصل السیاحیة

22(IMIB) عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017.سعر االغالق (1.750) دینار.8/8/2018المعدنیة والدراجات

23(BERI) عدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني لعام 2018. وسیتم اطالق التداول على اسھم الشركة اعتبارً من 10/7/2018.2018/1/2مصرف اربیل

الرابطة المالیة للتحویل 24
(MTRA)عدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني لعام 2018.سعر االغالق (0.500) دینار.10/7/2018المالي

25(BDSI) تم وضع المصرف تحت وصایة البنك المركزي العراقي واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2015 و2016 8/9/2016مصرف دار السالم 
و2017 . سعر االغالق (0.130) دینار.

مصرف دجلة والفرات 26
(BDFD)1/5/2017 وضع المصرف تحت وصایة البنك المركزي العراقي واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016و2017. سعر

االغالق (0.250) دینار .

مصرف البالد االسالمي 27
(BLAD)5/17/2018 وضع المصرف تحت وصایة البنك المركزي العراقي واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعام 2017 ، سعر االغالق

(0.350) دینار .

28(BUND) أستنادا الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم (25379/2/9) في 2018/11/2 وضع المصرف المتحد تحت الوصایة وتشكیل 11/6/2018المصرف المتحد
لجنة وصایة  سعر االغالق (0.090) دینار .

29 (MTAI) الطیف للتحویل المالي
12/6/2017مصرف الطیف االسالمي

صدور مصادقة دائرة تسجیل الشركات على انتھاء اجراءات تغییر نشاط وراسمال الشركة من شركة الطیف للتحویل المالي الى شركة 
مصرف الطیف االسالمي لالستثمار والتمویل ، وزیادة راسمال الشركة من (45) ملیار دینار الى (100) ملیار دینار ، وسیتم اطالق 

التداول على اسھم الشركة في السوق بعد استكمال اجراءات ادراج الشركة المصرفیة.

30
مؤتة للتحویل المالي 

(MTMO) مصرف امین 
العراق االسالمي

1/21/2018
صدور مصادقة دائرة تسجیل الشركات على انتھاء اجراءات تغییر نشاط ورأسمال الشركة من شركة مؤتة للتحویل المالي الى مصرف 

امین العراق لالستثمار والتمویل االسالمي ، وزیادة راسمال الشركة  من (45) ملیار دینار الى (100) ملیار دینار ، وسیتم اطالق 
التداول على اسھم الشركة في السوق بعد استكمال اجراءات ادراج الشركة المصرفیة.

31(AISP) عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2018/12/31.سعر االغالق (4.500) دینار.11/13/2018العراقیة النتاج البذور

جدول رقم (32) الشركات المدرجة المتوقفة عن التداول بموجب قرارات ایقافھا لعام 2018
Suspended companies suspension decision for 2018


	النشرة الشهرية
	غير العراقيين (شراء)
	غير العراقيين (بيع)
	مؤشرات التداول 
	موشرات غير العراقين(شراء) 
	مؤشرات غير عراقيين(بيع)
	تدول قطاعيا
	راس المال والقيمة السوقية
	الشركات المتوقفة

