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 8024(تشرين االول8–ايلول82)المالية للفترة الداء سوق العراق لالوراقالتقرير االسبوعي 

 وق في الس االسبوعية مؤشرات التداول
 في المنتهي االسبوع خالل نظم سوق العراق لالوراق المالية

 من( 14 -11) الساعة من تداول جلسات اربع 1/11/4112
حيث ان جلسة االربعاء هي اخر جلسة قبل االربعاء  الى االحد

 عطلة عيد االضحى المبارك اعاده هللا علينا وعليكم بالخير والبركة.
مدرجة في السوق  مساهمة كةشر 38( من اصل 66تداول اسهم )

لعدم  من هيئة االوراق المالية راتمتوقفة بقرا اتركش 3وال تزال 
 بتعليمات االفصاح وتقديم البيانات المالية للهيئة والسوق االتزامه

 . متوقفة النعقاد هيئتها العامة شركة واحدة فقطو
( مليار سهم 216613بلغ عدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع )

  نفذت من خالل( مليار دينار 866884المتداولة )تها قيملغت وب
 صفقة (1382)

 مؤشرات التداول االسبوعية في السوق النظامي
( شركة مدرجة ارتفعت 42صل )( شركة من ا64ـ تداول اسهم ) 1

 على اسعارها السابقة .( شركة83( شركة وحافظت )44)اسعار
( مليار سهم 216613عدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع )بلغ  -4

  نفذت من خالل( مليار دينار 866848المتداولة )تها قيموبلغت 
 صفقة (1336)

 في ISX Price Indexاقفل مؤشر اسعار االسهم المتداولة ـ 8 
 ( نقطة836411) من االسبوع بـخر جلسة أ

غير العراقيين لهذا  من السهم المتداولة المشتراةا عددبلغت ـ 2
االسهم المشتراة لهذا  قيمة تبلغو،سهم ونليم (631) االسبوع
( صفقة 134نفذت من خالل ) دينار ( مليار16331) االسبوع

 المنفذة خالل االسبوع دمن اصل العقو شراء
السهم المتداولة المباعة من غيرالعراقيين لهذا ا عددبلغت ـ  3

االسهم المباعة من  قيمةغ وبل سهم يار( مل16148)االسبوع 
نفذت من  دينار ارملي( 16828غير العراقيين لهذا االسبوع )

 المنفذة خالل االسبوع  د( صفقة بيع من اصل العقو443) خالل

  مؤشرات التداول االسبوعية في السوق الثاني
 اتشرك 8 غ عدد الشركات المدرجة في السوق الثانييبل

من  لسوق الثانيافي  تداول ( جلسات8)عقدت  ، مساهمة
 . ثالثاءلاالحد الى ا

الحمراء للتامين  ةعلى اسهم شرك ( صفقات3خاللها )نفذت 
وبين النهرين لالستثمارات المالية  االمين لالستثمار الماليو

بلغ عدد االسهم المتداولة لهذا واالمين لالستثمارات العقارية 

لة لهذا القيمة المتداو سهم وبلغت مليون (46264االسبوع )
  .دينار مليون (46481) االسبوع

 

 

 

 االكثر ربحيةالشركات 
 

 االسهم المتداولة   التغير)%( اغالق اسم الشركة

 306,312,178 26.36 1.390 العراقية لتصنيع التمور

 19,521,582 18.41 89.990 فندق بابل

 6,742,092 18.28 1.100 ةالعمال الهندسيا

 2,160,000 13.77 1.900 االمين للتأمين

 6,779,302 8.85 3.320 انتاج االلبسة الجاهزة
 

 االكثر خسارةالشركات 
 

 

 االسهم المتداولة   التغير)%( اغالق اسم الشركة

 4,674,961 10.00- 13.950 اسيا سيل لالتصاالت

 262,000 9.96- 45.020 بغداد العراق للنقل العام

 97,638 9.09- 1.000 االهلية لالنتاج الزراعي

 1,385,000 8.45- 0.650 مصرف إيالف 

 358,462 8.10- 18.150 الستثمارات السياحيةا
 

 

 االكثر نشاطاً حسب االسهم المتداولةالشركات 
 

 االسهم المتداولة   التغير)%( اغالق اسم الشركة

 24,631,643,478 1.45 0.700 مصرف دجلة والفرات

 13,504,000,000 1.05 0.960 المصرف االسالمي

 812,784,919 6.00- 0.940 مصرف المنصور

 420,213,822 7.58- 1.220 مصرف الشمال

 306,312,178 26.36 1.390 العراقية لتصنيع التمور
 

 القيمة المتداولةاالكثر نشاطاً حسب الشركات 
 

 المتداولة   القيمة (التغير)% اغالق اسم الشركة

 17,042,150,435 1.45 0.700 مصرف دجلة والفرات

 12,963,840,000 1.05 0.960 المصرف االسالمي

 1,840,854,582 18.41 89.990 فندق بابل

 783,392,771 6.00- 0.940 مصرف المنصور

 536,091,607 7.58- 1.220 مصرف الشمال

 

Web site : www.isx-iq.net         E-mail : info-isx@isx-iq.net Phone :       07711211522 – 07270094594 

 

 جلسات التداول االضافية
وفقا  بعد الظهر 14:81 -14ة لساعا منالتي تنظم  المتقابلة واالوامر الكبيرة صفقاتلل  تداول تينجلسعقدت خالل االسبوع 

نفذت خاللها صفقة واحد على  يوم االحد االولى  نظمت في السوق النظاميالجراءات تنفيذ الصفقات الكبيرة واالوامر المتقابلة 
 يوم االربعاء نفذت خاللها صفقتين الثانية  نظمتو . ( مليار سهم18بعدد اسهم تجاوز ) دجلة والفراتمصرف الاسهم شركة 

مصرف العلى اسهم شركة  ونفذت الثانية( مليار سهم 2بعدد اسهم تجاوز ) دجلة والفراتصرف مالعلى اسهم شركة  االولى
 ( مليار سهم.18بعدد اسهم تجاوز ) العراقي االسالمي

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 المدرجة في سوق العراق لالوراق الماليةاخبار الشركات المساهمة 

 

  المدرجة  اتالعامة للشرك اجتماعات الهيئات
 

لشركة الخليج للتامين سيعقد اجتماع الهيئة العامة  -1
الساعة  11/11/4112الموافق االربعاء يوم 

ا في قاعة مصرف االستثمار العراقي/ العاشرة صباح
ئيسي لمناقشة الحسابات الختامية للسنة الفرع الر
والمصادقة عليها ومناقشة زيادة  4112المالية 

/اوال( من قانون 11راس المال وفق المادة )
الشركات وسيتم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة 

8/11/4112 . 
لشركة الصناعات سيعقد اجتماع الهيئة العامة  -4

 11/11/4112الموافق الخميس يوم الكيمياوية 
ا في المركز الثقافي النفطي الساعة العاشرة صباح

 4112لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 
والمصادقة عليها ومناقشة الغاء القرار الهيئة العامة 

المتضمن تعديل اسم  21/14/41112المنعقد في 
الشركة ومعالجة الخسائر من االحتياطيات المتوفرة 

قرار الالزم بشانها وسيتم ايقاف لدى الشركة واتخاذ ال
التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

9/11/4112 . 
يوم للشركة فندق بابل سيعقد اجتماع الهيئة العامة  -2

الساعة العاشرة  18/11/4112الموافق السبت 
ا في مقر الشركة لمناقشة الحسابات الختامية صباح

زيادة راس والمصادقة عليها و 4112للسنة المالية 
لمعالجة الخسائر المتراكمة  %(171المال بنسبة )

 /اوال(11وفق المادة ) 4111 ولغاية 4111عام  منذ
من قانون الشركات والمصادقة على عقد االستثمار 
وتحديد سريان فترة العقد مع الشركة المستثمرة 
وسيتم ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من 

 .14/11/4112جلسة 
يوم  للشركة فندق كربالءسيعقد اجتماع الهيئة العامة  -2

الساعة العاشرة  47/11/4112الموافق السبت 
ا في مقر الشركة لمناقشة الحسابات الختامية صباح

من  , ومعالجة العجز المتراكم 4112للسنة المالية 
وزيادة راس المال بنسبة , االرباح المتحققة 

وفق المادة نار ( مليار دي1اي بمقدار) %(111)
وانتخاب مجلس ادارة من قانون الشركات  /اوال(11)

وسيتم ايقاف التداول على اسهم الشركة  جديد ,
 .41/11/4112اعتبارا من جلسة 

 لشركات المدرجة ع االرباح النقدية توزي

 

مستتتاهميها  اشتتتور التتتدوليدعتتتت شتتتركة المصتتترف  -1
الستتتتتتالم اربتتتتتاحهم  الشتتتتتركةالتتتتتى مراجعتتتتتة مقتتتتتر 

 "ابتتتتتتداء%( 1012بنستتتتتبة ) 4112النقديتتتتتة لعتتتتتام 
 .7/9/4112الموافق  حدمن يوم اال

 
مستتتاهميها التتتى  لعتتتامالباديتتتة للنقتتتل ادعتتتت شتتتركة  -4

شتتتتتتتهاداتهم  الستتتتتتتتالم  الشتتتتتتتركةمراجعتتتتتتتة مقتتتتتتتر 
ممتتتن لتتتم يتستتتلمها منتتتذ تاستتتيس الشتتتركة  اربتتتاحهمو

  ولحد االن .
 

 كتتاب البيان ا
 

المطروحتتتتتة لشتتتتتركة   بتتتتتدء االكتتتتتتتاب علتتتتتى استتتتتهم 
( مليتتتتتتتار ستتتتتتتهم 1المعمتتتتتتتورة العقاريتتتتتتتة البالغتتتتتتتة )

فتتتتي المصتتتترف التتتتوطني  18/9/4112اعتبتتتارا متتتتن 
العراقتتتتي/ الفتتتترع الرئيستتتتي وفتتتترع جميلتتتتة تنفيتتتتذا" 
لقتتتتتتتتتترار الهيئتتتتتتتتتتة العامتتتتتتتتتتة المنعقتتتتتتتتتتدة بتتتتتتتتتتتاري  

( 11زيتتتتتتادة راستتتتتتمال الشتتتتتتركة متتتتتتن ) 1/7/4112
( مليتتتتتتار دينتتتتتتار بنستتتتتتبة 11مليتتتتتتار دينتتتتتتار التتتتتتى )

/اوال( متتتتتتتتن قتتتتتتتتانون 11فتتتتتتتتق المتتتتتتتتادة )%( و11)
 .الشركات

 

 اطالق التداول 
 

الرستتتملة( علتتتى استتتتهم )تتتتم اطتتتالق التتتتداول قبتتتل 
شتتتتركة دار الستتتتالم للتتتتتامين  فتتتتي جلستتتتة االربعتتتتاء 

الهيئتتتتتتة العامتتتتتتة  النعقتتتتتتاد 1/11/4112الموافتتتتتتق 
لزيتتتتتادة راستتتتتمال الشتتتتتركة 4112/ 42/9بتتتتتتاري  
( مليتتتار 20191( مليتتتار دينتتتار التتتى )40911متتتن )

/ثانيتتتتتا( 11%( وفتتتتتق المتتتتتادة )11دينتتتتتار بنستتتتتبة )
 من قانون الشركات.

 
 



سوق العراق لألوراق المالية
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Company name

Banks Sectorقطاع المصارف

BCOI0.7200.7200.7000.7100.7100.720-1.3961100,953,92571,764,4824250000Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري 

BBOB1.6801.7001.6801.6801.6801.6800.0065253,305,856426,471,8494250000Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

BIIB0.9600.9600.9600.9600.9600.9501.05913,504,000,00012,963,840,0001250000Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي 

BIME0.7800.7800.7600.7700.7600.780-2.5681212,730,083163,596,4504250000Middle East Bankمصرف الشرق االوسط 

 BIBI0.9300.9300.9100.9200.9200.930-1.0828116,405,320107,291,0944250000Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي 

 BDFD0.6900.7000.6900.6900.7000.6901.452024,631,643,47817,042,150,4353100000Dijlah & Furat Bankمصرف دجلة والفرات

BNOI0.8200.8200.7900.8000.7900.820-3.661112,698,00010,151,8603250000National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي 

BROI1.0101.0301.0101.0101.0101.020-0.983330,984,66731,412,2074250000Credit Bank Of Iraqمصرف األئتمان 

BDSI1.0601.1201.0201.1001.1001.0900.924559,237,00065,261,2004150000Dar es salam Investment  Bankمصرف دارالسالم 

BSUC1.0001.0001.0001.0001.0001.0000.009106,206,849106,206,8492250000Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

BBAY0.4600.4600.4600.4600.4600.4600.001321,044,3749,680,4124150000Babylon Bankمصرف بابل 

BGUC0.9600.9700.9600.9700.9700.9601.0464296,621,939287,320,3814250000Gulf Commercial Bankمصرف الخليج التجاري 

BUOI0.9300.9300.9300.9300.9301.000-7.00150,00046,5001252000Union Bank Of Iraqمصرف االتحاد العراقي 

              BNOR1.3001.3001.2201.2801.2201.320-7.58125420,213,822536,091,6074300000North Bankمصرف الشمال 

BKUI2.1502.1502.1502.1502.1502.1500.00825,329,30454,458,0043400000Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BASH0.8000.8000.8000.8000.8000.8000.001298,195238,5561250000Ashur International Bankمصرف اشور

BMNS1.0201.0200.9400.9600.9401.000-6.00225812,784,919783,392,7714250000Al-Mansour Bankمصرف المنصور

BUND0.8200.8400.8200.8300.8400.8202.444296,579,78980,513,9274300000United Bankالمصرف المتحد

BELF0.6500.6500.6500.6500.6500.710-8.4521,385,000900,2502152000Elaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي 

84340,702,472,52032,740,788,83344554000TOTAL

قطاع التامين

NAME1.7001.9001.7001.8501.9001.67013.7792,160,0004,002,00032000Al-Ameen for Insuranceاالمين للتأمين 

NAHF1.0001.0001.0001.0001.0001.0000.00810,000,00010,000,00032500AHliya For Insuranceاالهلية للتأمين

NGIR0.6900.6900.6900.6900.6900.6801.471148,129102,20912000Gulf Insuranceالخليج للتأمين 

1812,308,12914,104,20936500TOTAL

قطاع االستثمار

VWIF1.1901.1901.1901.1901.1901.200-0.831450,000535,50012000al-wiaam for financial investmentالوئام لالستثمار المالي

1450,000535,50012000TOTAL

 قطاع الخدمات

SKTA6.1006.4505.8006.0006.4506.1504.883612,993,01177,945,2894500Kharkh Tour Amuzement Cityمدينة العاب الكرخ السياحية

 SMOF15.00015.00014.25014.59014.25015.150-5.944365,0005,325,0003400Al-Mosul for Funfairsالموصل لمدن االلعاب

SMRI3.8504.2003.8504.0104.1003.8905.404924,996,836100,249,406415010Mamoura Realestate Investmentالمعمورة العقارية

SILT1.7501.7601.7401.7501.7401.750-0.572717,656,59830,868,464414000iraq land transportالعراقية للنقل البري

SBPT50.00050.00044.25046.03045.02050.000-9.9620262,00012,060,1504500Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام 

SBAG1.7501.8401.7501.7601.7501.880-6.91125,150,6519,054,12142200AL-Badia for General Transالبادية للنقل العام

Services Sector

investment sector

Insurance Sector

مجموع قطاع التأمين

28/9/2014 - 1/10/2014Weekly Trading Report

مجموع قطاع االستثمار

السوق النظامي/ تقرير التداول األسبوعي  2014/9/28- 2014/10/1    

مجموع قطاع المصارف

Iraq Stock Exchange



14861,424,096235,502,430432610TOTAL

 قطاع الصناعة

IMAP0.7600.7600.7200.7400.7500.770-2.604138,026,67928,253,47446469Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصورللصناعات الدوائية

IMOS3.0703.0703.0703.0703.0703.0700.001100,000307,0001900Modern Sewingالخياطة الحديثة 

 IITC3.5503.5503.5003.5203.5003.550-1.41210,48736,9292500Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

IBSD2.3002.3602.2902.3302.3302.3001.307298,381,961229,033,6834133000Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 

IIDP1.0701.4101.0701.2001.3901.10026.36199306,312,178368,703,451417250Iraqi Date Processing and Marketingتصنيع وتسويق التمور 

IHLI0.7000.7300.7000.7000.7300.7102.82107,394,0275,177,922412375al-hilal industriesالهالل الصناعية

ITLI0.6200.6400.6200.6300.6400.6301.59711,402,3757,201,073216800the light industriesالصناعات الخفيفة

INCP0.7500.7800.7500.7600.7800.7504.0048,800,0006,730,000115187National Chemical &Plastic Industriesالكيمياوية والبالستيكية 

IELI1.6501.7001.6501.6801.7001.6602.411318,241,97330,641,600418000electronic  industriesالصناعات االلكترونية

 IKLV1.3701.4301.3401.3801.3701.3700.0078100,098,636137,662,13145400AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي النتاج اللقاحات 

IFCM1.9002.0501.9001.9002.0001.9005.2612100,447,320191,187,73432268Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية

IIEW1.0001.1201.0001.0501.1000.93018.2886,742,0927,086,30121500Iraqi Engineering Worksالعراقية لالعمال الهندسية 

IKHC2.3002.3002.3002.3002.3002.2004.55120,00046,00011000Al -Khazer Construction Materialsالخازر النتاج المواد االنشائية

IMPI1.2201.2301.2001.2201.2301.2200.821822,626,81927,591,40549213Modern paint   industries االصباغ الحديثة 

IMIB0.7500.7500.7500.7500.7500.7500.003549,954412,46625000Metallic Industries and Bicyclesالصناعات المعدنية والدراجات

 IRMC3.0503.3503.0503.1803.3203.0508.85186,779,30221,565,92241593Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة 

IICM0.4500.4600.4500.4500.4600.4502.2231,386,672625,86937590Iraqi Carton Manufacturiesصناعات الكارتون

IHFI0.9000.9000.9000.9000.9000.9000.002786,920708,22811260Household Furniture Industryالوطنية لصناعات لالثاث المنزلي

492728,107,3951,062,971,1894255305TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HPAL16.80017.00016.50016.77016.80016.900-0.59658,566,499143,661,50044470palestine Hotelفندق فلسطين

HISH39.50041.00039.00039.79041.00040.0002.50201,210,00048,141,00041500ishtar Hotelفنادق عشتار 

HBAY76.00095.00076.00094.30089.99076.00018.417719,521,5821,840,854,58241350Babylon Hotelفندق بابل 

HBAG11.00011.00010.75010.99011.00011.0000.00172,135,26523,462,91533844Baghdad Hotelفندق بغداد

HNTI18.01018.15018.00018.09018.15019.750-8.108358,4626,483,09825437National for Tourist Investmentالوطنية لالستثمارات السياحية 

HASH7.5007.5007.5007.5007.5007.4400.819514,7063,860,2951376Ashour Hotelفندق اشور 

HTVM6.5006.5006.5006.5006.5006.5000.003322,3202,095,0801240Tourist Village of Mosul damسد الموصل السياحية

HKAR1.6901.8501.6401.7201.7901.7005.297543,962,50275,767,68145000Karbala Hotelsفنادق كربالء

HMAN28.00028.00027.75027.96027.75028.000-0.893120,0003,355,00022923mansour Hotelفندق المنصور

27776,711,3362,147,681,151425140TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AAHP1.0001.0001.0001.0001.0001.100-9.09497,63897,6382575al-ahlyia for agricultural productionاالهلية لالنتاج الزراعي

AMAP0.7100.7500.7100.7200.7500.7204.17912,600,0009,019,10033600Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيواني 

AMEF9.2509.2509.0009.0209.0009.0000.008395,0003,561,5002300Middle East for Production- Fishالشرق االوسط لالسماك

AISP7.0007.1506.9507.0907.1507.0002.14385,780,68440,998,75645128Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

 AIRP12.55012.55012.45012.55012.45012.500-0.406527,0006,612,4002360Iraqi Agricultural Productsالعراقية للمنتجات الزراعية 

6519,400,32260,289,39449963TOTAL

قطاع االتصاالت

TASC15.50015.50013.95014.43013.95015.500-10.00424,674,96167,455,1843270012Asia Cellاسيا سيل لالتصاالت

424,674,96167,455,1843270012TOTAL

188641,605,548,75936,329,327,89045155530Grand TOTAL

مجموع قطاع الزراعة

مجموع قطاع االتصاالت

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

مجموع قطاع الصناعة

المجموع الكلي 

TELECOMMUNICATION Sector

Agricultur Sector

مجموع قطاع الخدمات

Industry Sector



اسم الشركة

رمز 

الشركة 

Code

الصفقات 

No.of 

Trans

       االسهم المتداولة         

Traded Shares

       القيمة المتداولة       

Trading Volume
Company Names

Banks Sectorقطاع المصارف

BBOB21154,201,093259,653,345Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

 BIBI320,000,00018,400,000Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي 

BNOI1348,000285,360National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي 

BROI310,050,00010,150,500Credit Bank Of Iraqمصرف األئتمان العراقي 

BGUC33182,949,683177,113,515Gulf Commercial Bankمصرف الخليج التجاري

              BNOR1200,000250,000North Bankمصرف الشمال 

BKUI523,808,55351,188,389Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BMNS216,400,00015,584,000Al-Mansour Bankمصرف المنصور

69407,957,329532,625,109Total Bank sector

Insurance Sectorقطاع التامين

NAHF810,000,00010,000,000AHliya For Insuranceاالهلية للتأمين

810,000,00010,000,000TOTAL

Services Sector قطاع الخدمات

SMRI2913,219,40552,519,520Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية

2913,219,40552,519,520Total Services sector

Industry Sector قطاع الصناعة

IBSD2855,859,779130,289,617Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

 IKLV157,048,63678,156,631AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي النتاج اللقاحات البيطرية

IFCM196,888,329184,087,825Fallujah for Construction Materialsالفلوجة النتاج المواد االنشائية

30209,796,744392,534,073TOTAL

Tourism&Hotels Sector قطاع الفنادق والسياحة

HISH3200,0007,925,000ishtar Hotelفنادق عشتار 

HBAY149,203,937874,374,015Babylon Hotelفندق بابل 

179,403,937882,299,015TOTAL

TELECOMMUNICATION Sector قطاع االتصاالت

 TASC4750,00011,625,000Asia Cellاسيا سيل

4750,00011,625,000TOTAL

157651,127,4151,881,602,718Grand Total

مجموع قطاع االتصاالت

المجموع الكلي 

السوق النظامي   / تقرير التداوالت االسبوعية المشتراة من غير العراقيينسوق العراق لألوراق المالية

Iraq Stock ExchangeNon Iraqi's (buy) Weekly Trading Report 28/9 - 1/10/2014  

مجموع قطاع المصارف

مجموع قطاع التأمين

مجموع قطاع الخدمات

مجموع قطاع الصناعة

مجموع قطاع الفنادق



سوق العراق لألوراق المالية

Iraq Stock Exchange

اسم الشركة

رمز 

الشركة 

Code

الصفقات 

No.of 

Trans

 االسهم المتداولة      

Traded Shares

القيمة المتداولة      

Trading Volume
Company Names

Banks Sectorقطاع المصارف

BBOB255,593,70093,397,416Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

BIME1338,835,29629,976,971Middle East Bankمصرف الشرق االوسط 

BDSI1318,100,00019,911,000Dar es salam Investment  Bankمصرف دارالسالم لالستثمار 

BGUC760,000,00058,200,000Gulf Commercial Bankمصرف الخليج التجاري 

              BNOR1118,846,81223,438,651North Bankمصرف الشمال 

BKUI421,808,55346,888,389Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BMNS124601,494,919576,609,071Al-Mansour Bankمصرف المنصور

174814,679,280848,421,498Total Bank sector

Services Sector قطاع الخدمات

SMRI120,00080,000Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية

120,00080,000Total Services sector

Industry Sector قطاع الصناعة

IBSD750,173,888116,905,159Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

IIDP1247,961,53756,971,921Iraqi Date Processing and Marketingالتمورالعراقية 

 IKLV157,048,63678,156,631AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي النتاج اللقاحات البيطرية

IFCM196,888,329184,087,825Fallujah for Construction Materialsالفلوجة النتاج المواد االنشائية

 IRMC23,310,87110,098,157Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة 

23255,383,261446,219,693TOTAL

TELECOMMUNICATION Sector قطاع االتصاالت

 TASC303,800,98254,649,755Asia Cellاسيا سيل

303,800,98254,649,755TOTAL

2281,073,883,5231,349,370,947Grand Total

السوق النظامي   / تقرير التداوالت االسبوعية المباعة من غير العراقيين 

Non Iraqi's (Sell)Weekly Trading Report 28/9 -1/10/2014  

مجموع قطاع المصارف

مجموع قطاع الخدمات

المجموع الكلي 

مجموع قطاع الصناعة

مجموع قطاع االتصاالت



اسم الشركة

رمز 

الشركة 
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سعر  
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days

    رأس المال     

  مليون دينار 

Capital 

million ID

Company Names

قطاع التامين

NHAM1.0501.0501.050130,00031,50013000al-hamraa for insuranceالحمراء للتأمين

130,00031,50013000TOTAL

قطاع االستثمار

VAMF1.3501.3001.33041,736,1992,307,05931000al-ameen for financial investmentاالمين لالستثمار المالي 

VMES1.0001.0001.00015,0005,00011000bain al-nahrain financial investmentبين النهرين لالستثمارات المالية

51,741,1992,312,05931000TOTAL

قطاع الخدمات

SAEI0.6000.5000.5602696,000388,00026960al-ameen estate investmentاالمين لالستثمارات العقارية

2696,000388,00026960TOTAL

82,467,1992,731,559310960Grand TOTAL

Insurance Sector

مجموع قطاع التامين

السوق الثاني/ تقرير التداول األسبوعي  2014/9/28- 2014/10/1    سوق العراق لألوراق المالية

Iraq Stock ExchangeNon Regular Weekly Trading Report 

28/9/2014 -1/10/2014

مجموع الكلي

investment sector

مجموع قطاع االستثمار

Services Sector

مجموع قطاع الخدمات
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