
اسم الشركة
رمز 

الشركة 
Code

سعر 
االفتتاح 

Openin
g Price

اعلى 
سعر  
 High
Price

ادنى سعر 
 Low
Price

سعر 
االغالق 

Closing
Price 

معدل السعر 
الحالي 

 Average
Price

معدل السعر 
السابق 

 Previous
 Average

Price

التغیر % 
Change

%

الصفقات 
 No.of
Trans

عدد االسھم المتداولة    
Traded Volume

    القیمة المتداولة    
Traded Value

عدد ایام 
التداول 

 Trading
days

 Company Name

11,000,0001,000,0001Al Janoob Islamic Bank InvestmentــــــــBJAB1.0001.0001.0001.0001.000مصرف الجنوب
51,850,000,0002,127,500,0005Asia Al Iraq Islamic Bank for InvestmentــــــــBAIB1.1501.1501.1501.1501.150مصرف اسیا العراق

BIDB0.8100.8100.8100.8100.8100.8100.00015,0004,0501International Development Bankمصرف التنمیة الدولي 
3512,947,100,00012,947,100,0007International IslamIc BankــــــــBINT1.0001.0001.0001.0001.000المصرف الدولي االسالمي

BROI0.4000.4300.3700.3900.3900.620-37.097410672,231,555269,114,87663Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان العراقي
BRTB1.0001.0001.0001.0001.0001.0000.00714,00014,0002Region Trade Bankمصرف االقلیم التجاري

2587,252,800,00030,538,480,00010Trust International  IslamIc BankــــــــBTRU0.3500.3500.3500.3500.350مصرف الثقة الدولي
880,00080,0002World Islamic BankــــــــBWOR1.0001.0001.0001.0001.000مصرف العالم االسالمي

BZII0.3700.3700.3700.3700.3700.950-61.05315672,000248,6405Zain Ai-Iraq IsIamIc Bankمصرف زین العراق االسالمي
507102,723,902,55545,883,541,56641TOTAL

TZNI2.8502.8502.5502.6502.6503.100-14.52338966,653,1222,663,564,01746Al-Khatem Telecommunicationالخاتم لالتصاالت

338966,653,1222,663,564,01746TOTAL

NAHF0.3200.3200.3200.3200.3200.400-20.0044,000,0001,280,0001AHliya For Insuranceاالھلیة للتأمین 

NDSA0.5000.5000.4700.5100.5100.5002.002810,958,2015,384,83014Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمین 

NHAM0.4200.4200.4200.4200.4200.4200.001700,000294,0001Al-Hamraa for Insuranceالحمراء للتأمین 

3315,658,2016,958,8306TOTAL

VAMF1.4501.6001.3201.3201.3501.500-10.00880,000115,1005Al-Ameen For Financial Investmentاالمین لالستثمار المالي 

VWIF0.8000.8000.6500.6500.6500.880-26.145330,000227,4003AL-Wiaam for Financial Investmentالوئام لالستثمار المالي 

VMES0.9000.9000.9000.9000.9000.9000.00147,184,32942,465,8961Bain Al-Nahrain Financial Investmentبین النھرین لالستثمارات المالیة

VZAF0.3600.3600.3600.3600.3600.450-20.002523,115188,3212Al-Zawraa for Finanical Investmentالزوراء لالستثمار المالي

VBAT0.6000.6000.4500.4500.4500.720-37.505155,00078,7505AL- Batek Investmentالباتك لالستثمارات المالیة 

2148,272,44443,075,4687TOTAL

MTNN0.3200.3200.3200.3200.3200.3200.002187,125,00059,880,0001AL Noor For Money Transferالنور للتحویل المالي

2187,125,00059,880,0001TOTAL

SAEI0.8601.0500.5000.6500.6500.760-14.473821,400,84012,819,48726Al-Ameen Estate Investmentاالمین لالستثمارات العقاریة

3821,400,84012,819,48722TOTAL

IHFI0.9900.9900.2900.3700.3200.900-64.443521,130,57911,641,35311Modern Constrcution Materialsالوطنیة لصناعات لالثاث المنزلي

IKHC1.3201.8001.0501.2001.2001.270-5.5151119,616,465160,369,52310Al -Khazer Construction Materialsالخازر للمواد االنشائیة

IMCI48.00048.00038.00041.00041.00060.000-31.674354,837,3032,226,597,29224Modern Chemical Industriesالصنائع  الكیمیاویة العصریة

129195,584,3472,398,608,16820TOTAL

HASH7.2007.2006.7507.0007.0007.300-4.11211,221,0228,666,8588Ashour Hotelفندق اشور

211,221,0228,666,8588TOTAL

1089104,159,817,53151,077,114,394112Grand TOTAL
معدل السعر وھو معدل سعر السھم في اخر جلسة تداول للشركة*

  Non Regular Trading Bulletin for the First Half  2019 نشرة تداول االسھم في السوق الثاني للنصف االول

Insurance Sectorقطاع التامین

مجموع قطاع التامین

Banking Sectorقطاع المصارف

Telecommunication Sectorقطاع االتصاالت
مجموع قطاع المصارف

مجموع قطاع االتصاالت

المجموع الكلي 

Tourism&Hotels Sectorقطاع الفنادق والسیاحیة

مجموع الفنادق والسیاحیة

مجموع قطاع الصناعة

قطاع الخدمات

IndustrySectorقطاع الصناعة

Investment Sectorقطاع االستثمار

مجموع قطاع التحویل المالي

مجموع قطاع االستثمار
Money Transfer Sectorقطاع التحویل المالي

Services Sector

مجموع قطاع الخدمات



رمز الشركة اسم الشركة
Code

الصفقات 
 No.of
Trans

عدد االسھم المتداولة    
Traded Volume

    القیمة المتداولة    
Traded ValueCompany Names

Banks Sector

BROI825,577,7009,981,080Credit Bank Of Iraqمصرف األئتمان العراقي 

BZII2200,00074,000Zian AL-Iraq Islamic Bank for Inf&Finمصرف زین العراق اإلسالمي

BTRU1250,00087,500Trust Intrnational Islamic Bankمصرف الثقھ السالمي

BRTB12,0002,000Region Trade Bank for Investmentمصرف اإلقلیم التجاري

1226,029,70010,144,580Total Bank sector

Insurance Sector

NDSA63,357,3261,638,019Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمین

63,357,3261,638,019Total Insurance sector

Service Sector

SAEI1245,900147,540Al-Ameen Estate Investmentاالمین لالستثمارات العقاریة

1245,900147,540Total Service sector

Industry Sector

IHFI2500,000180,033 National Household Furniture Industryالوطنیة لصناعات لالثاث المنزلي

2500,000180,033Total Industry sector

Telecommunication Sector

TZNI293960,850,0002,647,832,500Al-Khateem Telecommunication الخاتم االتصاالت 

293960,850,0002,647,832,500Total Telecommunication sector

314990,982,9262,659,942,673Grand Total المجموع الكلي

نشرة تداول االسھم المشتراة لغیر العراقیین في السوق الثاني للنصف االول 2019 
Non Regular Trading Bulletin for non Iraqis for First Half  2019  Buy

مجموع قطاع الخدمات 

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع التامین 

مجموع قطاع التامین 

قطاع الخدمات



اسم الشركة
رمز 

الشركة 
Code

الصفقات 
 No.of
Trans

عدد االسھم المتداولة  
 Traded  
Volume

    القیمة المتداولة    
Traded ValueCompany Names

Banks Sector

BROI1500,000190,000Credit Bank Of Iraqمصرف األئتمان العراقي 

 BZII4400,000148,000Zian AL-Iraq Islamic Bankمصرف زین العراق اإلسالمي

5900,000338,000Total Bank sector

Insurance Sector

NDSA12,000,000980,000Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمین

NAHF44,000,0001,280,000Ahliya For Insuranceاالھلیة للتأمین

56,000,0002,260,000Total Insurance sector

Money Transfer

MTNN2187,125,00059,880,000AL Noor For Money Transferالنور للتحویل المالي

2187,125,00059,880,000Total Money Transfer

Industry Sector

IKHC260,00072,000Al -Khazer for Construction Materialsالخازر النتاج المواد االنشائیة

260,00072,000Total Industry sector

Telecommunication Sector

TZNI325964,429,3102,657,721,487Al-Khateem Telecommunication الخاتم لالتصاالت 

325964,429,3102,657,721,487Total Telecommunication sector

3391,158,514,3102,720,271,487Grand Total

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلي

مجموع قطاع التامین 

قطاع التحویل المالي

مجموع قطاع التحویل المالي

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع االتصاالت 

نشرة تداول االسھم المباعة من غیر العراقیین في السوق الثاني للنصف االول 2019 
Non Regular Trading Bulletin for non Iraqis for First Half  2019  Sell

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع التامین 



االھمیة عدداالسھم المتداولةاالشھر
االھمیة     القیمة المتداولةالنسبیة%

االھمیة الصفقاتالنسبیة%
النسبیة %

الشركات 
المتداولة

الشركات 
المدرجة

عدد 
الجلسات

MonthsTraded VolumeChange 
% Trading Value Change 

% 
No.of 
Trans

Change 
% 

Co.  
Traded

Co. 
Listed 

Trading 
Days

 كانون الثاني  
January51,875,545,47249.8020,290,639,45239.7316014.69114719

       شباط     
February13,163,959,28512.6413,235,804,10525.9116915.52124617

       اذار       
March38,040,199,00136.5214,285,903,74027.971019.2774518

       نیسان       
April 214,031,3640.21431,650,6060.8512611.57104519

      ایــــــــار     
May 592,972,4490.571,544,455,8833.0225623.51134521

      حزیران      
June  273,109,9600.261,288,660,6082.5227725.44114518

المجموع الحالي 
 Total First
Half  2019

104,159,817,53110051,077,114,3941001,0891002445112

مجموع النصف 
االول2018   
 Total First
Half 2018

97,212,126,13910097,709,320,67510011251001430101

  التغییر(%)     
Change(%)7.1510.9ــــ71.43ــــ3.20-ــــ47.73-ــــ

جدول (24) مؤشرات التداول الشھریة في السوق الثاني للنصف االول 2019

      Monthly Main Trading indicators for the First Half  2019 



االھمیة عدداالسھم المتداولةاالشھر
االھمیة    القیمة المتداولةالنسبیة%

االھمیة الصفقاتالنسبیة%
النسبیة %

الشركات 
المتداولة

الشركات 
المدرجة

MonthsTraded SharesChange 
% Trading Volume Change 

% 
No.of 
Trans

Change 
% Co.TradedCo.Listed 

    كانون الثاني    
January  250,250,00025.25713,212,50026.815116.24147

       شباط     
February25,200,0002.5459,224,0002.23257.96346

          اذار        
March  252,250,00025.45691,067,50025.984313.69345

       نیسان        
April160,602,00016.21387,222,00014.56299.24345

      ایــــــــار     
May181,605,78918.33486,799,07118.303812.10445

       حزیران      
June   121,075,13712.22322,417,60312.1212840.76445

المجموع الحالي 
 Total First
Half  2019

990,982,9261002,659,942,674100314100845

مجموع النصف 
 Total   االول
 First Half

2018

525,000100542,5501006100230

التغیر 
%Change188658.6550.00ــــــــــــــ5133.33ـــــــ490166.83ـــــــ

االھمیة عدداالسھم المتداولةاالشھر
االھمیة   القیمة المتداولةالنسبیة%

االھمیة الصفقاتالنسبیة%
النسبیة %

الشركات 
المتداولة

الشركات 
المدرجة

MonthsTraded SharesChange 
% Trading Volume Change 

% 
No.of 
Trans

Change 
% Co.TradedCo.Listed 

    كانون الثاني    
January  438,375,00037.84775,942,50028.525415.93247

       شباط     
February20,435,0001.7657,247,7502.10267.67246

        اذار        
March252,625,00021.81692,685,00025.464513.27245

       نیسان        
April141,506,31012.21382,067,03714.053811.21145

      ایــــــــار     
May185,115,00015.98489,040,50017.985014.75445

      حزیران      
June120,458,00010.40323,288,70011.8812637.17145

المجموع الحالي 
 Total First
Half  2019

1,158,514,3101002,720,271,487100339100745

مجموع النصف 
 Total   االول
 First Half

2018

3,160,0001003,686,0001008100130

التغیر 
%Change36561.8550.00ــــــــــــــ4137.50ـــــــ73700.09ـــــــ

جدول  (25)  مؤشرات التداول الشھریة المشتراة لغیر العراقیین في السوق الثاني للنصف االول 2019

  Monthly Main Trading indicators for non Iraqis( Buy) for the First Half  2019

جدول (26) مؤشرات التداول الشھریة  المباعة من غیر العراقیین في السوق الثاني للنصف االول 2019

       Monthly Main Trading indicators for non Iraqis (sell) for the First Half  2019



 القطاع 

Sector
المصارف
Bank
االتصاالت

Telecommunication
التأمین

Insurance
االستثمار

Investment 
التحویل المالي

Money Transfer
 الخدمات

Services 
 الصناعة

Industry
 الفنادق والسیاحة

Tourism&Hotels 

6

187,125,0000.1859,880,0000.1220.18

5

1 1,221,0220.0018,666,8580.02211.93

7

جدول (27) مؤشرات التداول في السوق الثاني موزعة قطاعیا للنصف االول 2019 
      Main Trading indicators distributed  by sectors for the  First Half  2019  

عدد االسھم المتداولة  
Traded Shares

االھمیة 
النسبیة (%)

   القیمة المتداولة    
Trading Volume

االھمیة 
النسبیة 
(%)

الصفقات 
 No.of
Trans

االھمیة 
النسبیة 
(%)

الشركات المتداولة  
Co.Traded

الشركات المدرجة 
Co. Listed

3

15

15,658,2010.02

TOTAL 104,159,817,53110051,077,114,3941001,08924المجموع

48,272,4440.0543,075,4680.08211.93

195,584,3472,398,608,1684.7012911.853

1

45 100

98.6245,883,541,56689.8350746.56920

383.4912

0.19

338

6,958,830

31.0411

102,723,902,555

21,400,8400.0212,819,4870.03

966,653,1220.932,663,564,0175.21

3 0.01333.03



 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 

100745 TOTAL 1,158,514,3101002,720,271,487100339المجموع

17

1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

60,0000.0172,0000.0020.59

15

2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

187,125,00016.1559,880,0002.2020.59

23

6ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6,000,0000.522,260,0000.0851.47

220

964,429,31083.252,657,721,48797.703259611

900,0000.08338,0000.0151.47

   Main Trading indicators for non Iraqi's  (Sell)  distributed by sectors for the First Half  2019

عدد االسھم المتداولة  
Traded Shares

االھمیة 
النسبیة (%)

   القیمة المتداولة    
Trading Volume

االھمیة 
النسبیة 
(%)

الصفقات 
 No.of
Trans

االھمیة 
النسبیة 
(%)

الشركات 
المتداولة  

Co.Traded

الشركات 
 .Co المدرجة

Listed

5

2

7

1

45

جدول (29) مؤشرات التداول المباعة من غیر العراقیین في السوق الثاني قطاعیا للنصف االول 2019

  Main Trading indicators for non Iraqi's  (Buy)  distributed by sectors for the First Half  2019
الشركات 

 .Co المدرجة
Listed

20

1

3

6

ـــــــ

245,9000.02147,5400.0110.321

ــــــــــــــــــــــــــــ

جدول (28) مؤشرات التداول المشتراة لغیر العراقیین في السوق الثاني قطاعیا للنصف االول 2019

3141008 TOTAL 990,982,9261002,659,942,673100المجموع

0.641

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

500,0000.05180,0330.012

ـــــــ ـــــــ

1.911

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3,357,3260.341,638,0190.066

4

960,850,00096.962,647,832,50099.5429393.311

الصفقات 
 No.of
Trans

االھمیة 
النسبیة 
(%)

الشركات 
المتداولة  

Co.Traded

26,029,7002.6310,144,5800.38123.82

عدد االسھم المتداولة  
Traded Shares

االھمیة 
النسبیة (%)

   القیمة المتداولة    
Trading Volume

االھمیة 
النسبیة 
(%)



المجموع  الفنادق والسیاحة الصناعة الخدمات  التحویل المالي االستثمارالتأمین االتصاالتالمصارف 

Banks TelecommunicationInsuranceInvestment Money Transfer Services IndustryTourism&Hotels TOTAL
   كانون الثاني   

January41861541829783145001365031500011660371953766408318

       شباط      
February41861541829783145001365031500010860371953766407518

        اذار     
March41861541829783145001365027000010860371953766362518

       نیسان       
April 41861541829783145001365027000010860371953766362518

      ایــــــــار     
May41861541829783165001365027000010860371953766364518

      حزیران     
June42861541829783165001365022500010860369453766419268

المجموع  الفنادق والسیاحة الصناعة الخدمات   التحویل المالي االستثمارالتأمین االتصاالتالمصارف 

Banks TelecommunicationInsuranceInvestment MoneyTransfer Services IndustryTourism&Hotels TOTAL
   كانون الثاني   

January3007156182978364407734374400185313512227105281876

       شباط      
February300715618297836440703437440079913386227105269376

        اذار     
March300215618297836390703432940068083334027105217621

       نیسان       
April 300465618297836290693432940063213334026355219359

      ایــــــــار     
May300965618297837100693432940063213372926355225558

      حزیران     
June310715618297837310658419440066693300726355187891

االشھر/القطاعات

جدول (30) االسھم المدرجة للشركات المساھمة المدرجة في السوق الثاني شھریاً وقطاعیاً للنصف االول 2019   (ملیون دینار)

Non Regular Monthly listed shares by Sectors for the First Half  2019 (Million Dinar)

االشھر/القطاعات

جدول (31) القیمة السوقیة للشركات المساھمة المدرجة في السوق الثاني شھریاً وقطاعیاً للنصف االول 2019      (ملیون دینار)

Non Regular Monthly Market Capitalization by Sectors for the First Half  2019 (Million Dinar)



رمز الشركة اسم الشركةت
Code

معدل السعر 
السابق 

 Previous
 Average

Price

سعر االغالق 
Closing Price   COMPANY NAMES

Banking Sector

BTRI0.7000.700Trans Iraq Bank Investmentمصرف عبر العراق لالستثمار1

 BQUR______Al-Qurtas Isiamic Bankمصرف قرطاس االسالمي2

BINI1.0001.000Iraq Noor Bankمصرف نور العراق3

BAAI1.0001.000Al Arabiya Islamic Bankمصرف العربیة االسالمي4

BERI1.0001.000Erbil Investment & FinanceBankمصرف اربیل5

Money Transfer Sector

MTNI1.0001.000AL Nibal AL Arabya For Money Transferالنبال للتحویل المالي6

AL Manafaa CompanyــــــــــــــــــــMTMAالمنافع للتحویل المالي7

MTNO1.0001.000Nobles For Money Transferالنبالء للتحویل المالي8

جدول رقم (32) الشركات المدرجة التي لم یجر التداول على أسھمھا  خالل النصف االول  2019 

قطاع التحویل المالي

قطاع المصارف

 Companies That Have Not been Traded in the First Half  2019



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 والثالث 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 والثالث لعام 2018 ، سعر االغالق (0.470) دینار.

3(IMPI) عدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2014 و2015  و2016و2017 واالفصاح الفصلي لعامي 2016 و2017 واالفصاح الفصلي 8/6/2015صناعات االصباغ الحدیثة
للفصل االول والثاني والثالث لعام 2018، سعر االغالق (1.250) دینار.

4(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 والثالث لعام 2018. سعر االغالق (0.310) دینار.

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

6(VKHF) عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2017 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016و2017 واالفصاح الفصلي للفصل 7/6/2017الخیر لالستثمار المالي
االول والثاني والثالث لعام 2018 . سعر االغالق (0.220) دینار.

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

8(IICM) عدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016 و2017 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني والثالث لعام 2017 8/6/2017صناعة وتجارة الكارتون
واالفصاح الفصل االول والثاني والثالث لعام 2018  . سعر االغالق (0.270) دینار.

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

10(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 والثالث لعام 2018 . سعر االغالق (0.550) دینار.

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

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

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

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

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

مصرف البالد االسالمي  مصرف 16
(BLAD) وضع المصرف تحت وصایة البنك المركزي العراقي واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعام 2017 ، سعر االغالق (0.350) 5/17/2018العطاء االسالمي

دینار .

12/6/2017  مصرف الطیف االسالمي17
صدرت مصادقة  ھیئة االوراق المالیة على قرار مجلس المحافظین بالموافقة على ادراج مصرف الطیف االسالمي في سوق العراق 

لالوراق المالیة /السوق الثاني بعد تحویل اسم ونشاط وراس مال الشركة الى مصرف الطیف االسالمي برسمال قدره (100) ملیار وسیتم 
اطالق التداول بعد استكمال اجراءات االدراج.

18   (MTMO) مؤتة للتحویل المالي
1/21/2018 مصرف امین العراق االسالمي

لصدور مصادقة دائرة تسجیل الشركات على انتھاء اجراءات تغییر اسم ونشاط الشركة الى مصرف امین العراق االسالمي ، وزیادة 
راسمالھا من (45) ملیار دینار الى (100) ملیار دینار ، وسیتم ادراج اسھم الشركة المصرفیة في السوق بعد استحصال الرخصة النھائیة 

للممارسة العمل المصرفي واستكمال اجراءات ادراج الشركة المصرفیة.

19(MTNN) 1/24/2019النور للتحویل المالي

قررت الھیئة العامة للشركة في اجتماعھا المنعقد 2019/1/2  دمج شركة النور للتحویل المالي(المدرجة في السوق) مع شركة الحارث 
العربیة للتحویل المالي (غیر مدرجة في السوق) مع احتفاظ شركة الحارث العربیة بشخصیتھا المعنویة ، والمصادقة على تغیر نشاط 

الشركة الى مصرف العاصمة االولى لالستثمار والتمویل االسالمي وزیادة راس مال الشركة من(90) ملیار دینار الى (100) ملیار دینار . 
ولحین انتھاء اجراءات الدمج وصدور مصادقة دائرة تسجیل الشركات لتنفیذ باقي االجراءات وفقا التعلیمات .

20(IIDP)عدم تقدیم البیانات المالیة للسنة المنتھیة 2018/8/31 .سعر االغالق (1.050) دینار.4/4/2019تصنیع وتسویق التمور

جدول رقم (33) الشركات المتوقفة عن التداول بموجب قرارات ایقافھا للنصف االول 2019
Suspended companies suspension decision for the First Half 2019
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