
 

 

 

Iraq Stock Exchange       سوق العراق لالوراق المالية                   
 

 

 

  اسهم الشركات المساهمة العراقية تداولمؤشرات : أولا 

بأسهم الشركات  تداولات جلس خمس 14/04/2022ي نظم سوق العراق لالوراق المالية خالل االسبوع المنتهي ف      

 .المساهمة العراقية

   مسجلة حسب القطاعات اآلتية:( شركة مساهمة 103عدد الشركات المدرجة في السوق ) يبلغ أذ     
 

 

  . مساهمة  شركة (49)خالل جلسات هذا االسبوع اسهم  اولتدت -

، فيما يستمر ايقاف تداول  ة  بسبب عدم تالقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع( شرك37لم تتداول اسهم ) -

 ( شركة لعدم تقديم االفصاح.17) االسهم

  مؤشرات التعامل باالسهم :

 .سهم ارملي( 36) لغ عدد االسهم المتداولة لهذا االسبوعب .1

 .دينارمليار  (40) لغت قيمة االسهم المتداولة لهذا االسبوعب .2

 .( صفقة3198)عدد الصفقات المنفذة لهذا االسبوع بلغ  .3

 ( نقطة.601.62) علىفي أخر جلسة من االسبوع (ISX 60)  السعار االسهم المتداولة ل مؤشر السوقاقف. 4

 االتي : يظهرهذا االسبوع ل التداول ومن تحليل بيانات      
 باالسبوع الماضي. %( قياسا309) بنسبةعدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع  ارتفعت .1

 باالسبوع الماضي. %( قياسا262بنسبة )السهم المتداولة لهذا االسبوع ا قيمة تنخفضا .2

 %( قياسا باالسبوع الماضي .11.51عدد العقود المنفذة لهذا االسبوع بنسبة ) ارتفعت .3

ضي عندما اغالقه لالسبوع الما عن( 0.69بنسبة ) ISX60السعار االسهم المتداولة  مؤشر السوق ارتفع .4

 .نقطة (598.54) غلق علىا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 تأمين استثمارمالي الخدمات السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارف
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 2022  (نيسان 14 -10) ةالمالية للفتر سوق العراق لالوراقلالتقرير االسبوعي 
 

 
 



 14/04/2022 -10/04/2022 منلعراق لالوراق المالية للفترة مؤشرات التداول في سوق ا (1رقم ) جدول

 

 الصفقات القيمة المتداولة عدداالسهم المتداولة الجلسات
عدد  مؤشر السوق

الشركات 
 المتداولة

2022/04/10 5,299,732,950 6,098,742,173 622 595.39 32 

2022/04/11 9,498,455,366 11,419,426,022 698 599.47 31 

2022/04/12 9,713,966,260 9,596,955,654 714 601.12 29 

2022/04/13 6,154,913,576 6,689,485,235 685 601.99 37 

2022/04/14 6,251,204,957 6,675,663,122 479 601.62 30 

 49 601.62 3198 40,480,272,206 36,918,273,109 المجموع الحالي

 49 597.48 2868 11,169,011,760 9,009,517,361 المجموع السابق

 0.00 0.69 11.51 262.43 309.77 التغير

 
 :تداول المستثمرين غير العراقيين في سوق العراق لالوراق الماليةمؤشرات 

 

 بقيمة بلغتسهم  مليون (154لعراقيين لهذا االسبوع )ا لغ عدد االسهم المشتراة من المستثمرين غيرب .1

 .ة صفق( 27) دينار من خالل تنفيذ مليون (657)

( 589)بلغت  سهم بقيمة ونملي( 691)بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين لهذا االسبوع  .2

 .( صفقة 358) دينار من خالل تنفيذ ليونم

 

 14/04/2022 - 10/04/2022 ل غيرالعراقيين للفترة منتداوال( مؤشرات 2جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قيمة تداوالت غير العراقيين   السهم المتداولة من غير العراقيينا  الجلسات   
  صفقات غير 
 العراقيين

 بيعا   شراء   بيعا   شراء   بيعا   شراء  

2022/04/10 44,925,000 20,100,000 295,013,250 43,890,000 6 24 

2022/04/11 50,000,000 87,306,649 64,681,376 119,200,294 10 60 

2022/04/12 5,000,000 255,376,391 6,450,000 221,325,679 2 57 

2022/04/13 45,000,000 193,318,666 278,400,000 123,313,936 5 54 

2022/04/14 10,000,000 135,496,213 12,757,820 81,491,082 4 37 

 232 27 589,220,991 657,302,446 691,597,919 154,925,000 المجموع الحالي

 358 51 758,218,008 228,085,800 184,185,342 278,985,000 المجموع السابق

 35.20- 47.06- 22.29- 188.18 275.49 44.47- التغير



 الوامر الخاصة :
 

 الضياف  زمنالصيفاات البيييرف في  الي نفيي تبعيد الههير لتيداول و 2:30جلسية لااةية السيا ة  في  التداول ستمرإ 

والمنشيوةف  المطلوبية الفصياااتل اا وفاي الجلسية سيعر بمعيدل. نف ت ه ه الوامير  الههر بعد( 1) السا ة بعد لجلسة

 وبعد تدقياها وفاا لضوابط العناةة الواجية للمتعاملين بالوةاق المالية  للسوق اللبترون  الموقع  لى

 ا : وكانت أهم مؤشراته 

 عدد لغ، ب ات( صفق15نفذت من خالله ) اربعة اوامر متقابلة مقصودةعدد االوامر المنفذة هذا االسبوع  بلغ     

نور شركة )مصرف  سهمأ دينارعلى( 25,476,000,000) بقيمة  سهم (26,976,000,000) المتداولة االسهم

 .(ومصرف الطيف االسالمي  االسالمي العراق
 

 

 

 المتداولة االسهم عدد لغ، ب ة( صفق1نفذت من خالله )( امر خاص 1)مر المنفذة هذا االسبوع عدد االوا بلغو

المصرف االهلي شركة ) سهمأ دينارعلى( مليار5,600,000,000) بقيمة  سهم ارملي (4,000,000,000)

 ( . العراقي

 

 

 



 االفصاح  :نيا  ثا

    

  . 31/12/2021كما في ( شركة مساهمة بياناتها المالية 18قدمت )
 

ةتم نشر افصااات الشركات المساهمة  لى الموقع اللبترون  لسوق العراق لالوةاق المالية 

  .ف  التااةةر الشهرةة واةضاا 

 

 

 

 

 

 

 

 عامة للشركات المساهمة المدرجةإجتماعات الهيئات ال
     

 العاشرةالساعة  21/4/2022 الخميسيوم  لشركة بغداد للمشروبات الغازيةعقد إجتماع الهيئة العامة سي ـ1
، مناقشة مقسوم   31/12/2021الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في مناقشة ، فندق بابل في  صباحا
 . 18/4/2022 االثنين. سيتم ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة  االرباح

 
مقر  في  صباحا العاشرةالساعة  9/5/2022 االثنينيوم  لشركة فنادق المنصورعقد إجتماع الهيئة العامة سي ــ2

. سيتم  العجز المتراكم، مناقشة   31/12/2020مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ، الشركة
 . 27/4/2022 االربعاءايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

 

 

 على أسهم الشركات المساهمة المدرجة اطالق التداول: ا  رابع

 

 : مةبعد اجتماع الهيئة العاالتداول  اطالق
 

 ، 13/4/2022 االربعاءتم اطالق التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة  : المصرف التجاري العراقي
الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في المصادقة على  31/3/2022بعد قرار الهيئة العامة المنعقدة في 

عدد االعضاء بزيادة  ة الخامسة من عقد التاسيساالرباح ، المصادقة على تعديل المادتدوير ،  31/12/2020
 . اعضاء اصليين ومثلهم احتياط ، انتخاب مجلس ادارة جديد  9الى  7من 
 

 13/4/2022تم اطالق التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة االربعاء  : مصرق الثقة الدولي االسالمي
لمصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ا 29/3/2022، بعد قرار الهيئة العامة المنعقدة في 

%( من راس المال . سيكون السعر التاشيري 1بنسبة ) 2021ارباح نقدية لعام  توزيع،  31/12/2021في 
 ( دينار  .0.340)الول جلسة تداول 

 
 

االصدارية االولى " ندعو  بناءتم البدء بادراج وايداع السندات الحكومية " سندات االصدارية االولى:: سا  ماخ

 .المالية وفقا للتعليمات السائدة حضراتكم للبدء بايداع السندات والتداول بها في سوق العراق لالوراق
 
 
 
 

  

 خبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية: ألثا  ثا



 
 

 : الشركات الموقوفة واسباب االيقاف :ا  دسسا

 السبب تاريخ االيقاف اسم الشركة ت

1 
صناعة المواد االنشائية 

 (IMCMالحديثة )
2015/07/06 

واستمرار االيقاف لعدم تقديم االفصاح  2015تقديم االفصاح الفصلي لعام  عدم
و  2019و 2018و 2017و 2016و 2015و 2014السنوي لالعوام 

واالفصاح الفصلي  2019و2018و2017و2016واالفصاح الفصلي لالعوام 2020
سعر . 2021لعام والثاني  واالفصاح الفصلي للفصل االول  ، 2020للفصل االول 

 ( دينار.0.470الغالق )ا

2 
الصناعات الخفيفة 

(ITLI) 
2016/07/13 

واستمرار االيقاف  2016عدم تقديم االفصاح الفصلي للفصل الثاني والثالث لعام  
واالفصاح الفصلي 2020،  2019و 2018لعدم تقديم االفصاح السنوي لعامي 

،  2020واالفصاح الفصلي للفصل االول    2019و 2018و 2017لالعوام 
 ( دينار.0.310. سعر االغالق )2021لعام والثاني  واالفصاح الفصلي للفصل االول 

3 
البادية للنقل العام 

(SBAG) 
2017/07/06 

واالفصاح 2020و   2019و 2018و2017عدم تقديم االفصاح السنوي لالعوام 
واالفصاح  2020واالفصاح الفصلي للفصل االول  2019و2018الفصلي لعامي 

 ( دينار.0.590. سعر االغالق )2021لعام  والثاني ي للفصل االولالفصل

4 
الصناعات االلكترونية 

(IELI) 
2017/08/06 

واالفصاح 2020و  2019و 2018و 2017عدم تقديم االفصاح السنوي لالعوام 
، واالفصاح  2020واالفصاح الفصلي للفصل االول  2019و 2018الفصلي لعامي 

 ( دينار.0.450. سعر االغالق ) 2021لعام الثاني و الفصلي للفصل االول 

5 
مصرف االقتصاد 

(BEFI) 
 .2020و 2019و 2018عدم تقديم االفصاح السنوي لعامي  2017/03/05

6 
مصرف دار السالم 

(BDSI) 
2016/08/09 

وضع المصرف تحت وصاية البنك المركزي العراقي واستمرار االيقاف لعدم تقديم  
واالفصاح 2020و  2019و 2018و 2017و 2016عوام االفصاح السنوي لال

واالفصاح الفصلي  2019واالفصاح الفصلي لعام  2018الفصلي للفصل الثالث لعام 
. سعر 2021لعام والثاني  واالفصاح الفصلي للفصل االول 2020للفصل االول 

 ( دينار.0.130االغالق )

7 
الباتك لالستثمارات 

 (VBAT) المالية
2019/08/20 

واالفصاح 2020و   2019و 2018دم تقديم البيانات المالية السنوية لعامي ع
 2021لعام والثاني  واالفصاح الفصلي للفصل االول  2020الفصلي للفصل االول 

 ( دينار.0.450.سعر االغالق )

8 
 الحديثة لالنتاج الحيواني

(AMAP) 
2019/08/20 

واالفصاح  . دينار2020و 2019و 2018عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعامي 
 (0.210سعر االغالق ) . 2021لعام  والثاني الفصلي للفصل االول

 2019/08/20 (IHLI) الصناعية الهالل 9
( 0.480.سعر االغالق ) 2019و  2018عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعامي 

 دينار.

10 
 مصرف الشمال

(BNOR) 
2020/11/03 

( 0.090.سعر االغالق )2020و  2019نات المالية السنوية لعام عدم تقديم البيا
 دينار.

11 
 العراقية للنقل البري

(SILT) 
2020/11/03 

واالفصاح الفصلي للفصل  2020،  2019عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 
 ( دينار.1.550.سعر االغالق )2021لعام والثاني االول 

12 
 فندق السدير

(HSAD) 
 ( دينار.10.700.سعر االغالق )2019عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام  2020/11/03

13 
الخير لالستثمار 

 (VKHF)المالي
29/8/2021 

 للفصل االول االفصاح الفصلي و 2020البيانات المالية السنوية لعام  عدم تقديم 
 ( دينار.0.100.سعر االغالق )2021لعام  والثاني

14 
ابل مصرف ب

(BBAY) 
 ( دينار.0.100.سعر االغالق )2020عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام  19/9/2021

15 
مصرف الراجح 

 (BRAJاالسالمي )
 ( دينار.1.000.سعر االغالق )2020عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام  19/9/2021



16 
نقل المنتوجات النفطية 

(SIGT) 
19/9/2021 

.سعر االغالق 2021والفصل الثاني  2020ديم البيانات المالية السنوية لعام عدم تق
 ( دينار1.140)

17 
الوطنية لصناعات 

 االثاث المنزلي
 ( دينار1.300.سعر االغالق )عدم تسديد الغرامة 23/12/2021

 



سوق العراق لألوراق المالية
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    القيمة المتداولة    
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عدد ايام 

التداول 

Trading 

days

Company name

قطاع المصارف

 BCOI0.5900.5900.5900.5800.5900.630-6.341844,034,74725,721,1532Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري

BBOB1.2801.3001.2701.2801.2801.300-1.53125419,831,952538,548,1915Bank of Baghdadمصرف بغداد

BIME0.1800.1900.1800.1800.1800.1800.0032149,636,68526,944,6035Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط

 BIBI0.2900.2900.2800.2900.2900.2900.00417,999,6805,180,1323Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي

BNOI1.4001.4101.3801.4001.3801.390-0.72364,249,741,9135,949,314,7055National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي

BSUC0.3100.3100.2700.2900.2900.300-3.3356381,880,954112,000,6745Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

BGUC0.1800.1800.1700.1800.1700.180-5.5537113,775,40920,513,8124Gulf Commercial Bankمصرف الخليج

 BMFI0.3000.4000.3000.3600.3600.32012.504532,065,108,210750,061,5725Mosul Bankمصرف الموصل لالستثمار

BASH0.4900.5000.4700.4800.4900.4900.001828,141,45513,685,3983Ashur International Bankمصرف اشور

BMNS0.4900.5100.4900.5000.5000.5000.003294,470,00047,086,5005Mansour Bankمصرف المنصور

BUND0.1100.1100.1100.1100.1100.1100.003047,976,1145,277,3733united Bank For Invistmentالمصرف المتحد

 BNAI1.0201.0201.0201.0201.0201.0200.001020,000,00020,400,0001National Islamic Bankالمصرف الوطني االسالمي

BAIB1.0801.0801.0801.0801.0801.0800.004400,000,000432,000,0002Asia Al Iraq Islamic Bank for Investmentمصرف آسيا العراق

BUOI0.3000.3000.2900.3000.2900.300-3.33615,842,3144,674,1812Union Bank of Iraqمصرف االتحاد العراقي

BROI0.4000.4000.3800.3800.3900.410-4.881213,031,2504,975,1882Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان العراقي

BLAD0.2800.2800.2500.2700.2600.2600.0046,900,0001,844,0003Al Attaa Islamic Bankمصرف العطاء االسالمي

BINI1.0001.0001.0001.0001.0001.0000.001424,000,750,00024,000,750,0005Iraq Noor Islamic Bankمصرف نور العراق االسالمي 

BINT1.7001.7001.7001.7001.7001.7000.00271,470,000,0002,499,000,0005International Islamic Bankالمصرف الدولي االسالمي

BIDB0.8100.8100.8100.8100.8100.8100.0012,0001,6201International Development Bankمصرف التنمية الدولي 

BTIB0.8000.8000.8000.8000.8000.8000.0052,470,025,0001,976,020,0001AlTaif Islamic Bankمصرف الطيف االسالمي

92436,009,147,68336,433,999,1025TOTALمجموع قطاع المصارف

TASC8.5508.7408.4908.6008.6208.4901.53403151,708,2701,305,007,7315Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل لالتصاالت

TZNI2.3702.3702.3702.3702.3702.3700.00131,00073,4701Al-Khatem Telecommunicationالخاتم لالتصاالت

404151,739,2701,305,081,2015TOTALمجموع قطاع االتصاالت

قطاع التامين

NDSA0.4800.4800.4800.4800.4800.4800.001055,008,40026,404,0321Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمين

NAHF0.5000.5000.5000.5000.5000.5000.0012,812,5001,406,2501Ahlia Insuranceاالهلية للتأمين

1157,820,90027,810,2822TOTALمجموع قطاع التامين

Insurance Sector

 تقرير التداول األسبوعي 2022/04/10 - 2022/04/14     

Iraq Stock ExchangeWeekly Trading Report 10/04/2022 - 14/04/2022

Banks Sector
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 قطاع الخدمات

SKTA2.7802.9202.6002.7602.9202.7805.04364,288,37911,855,1295Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

SMOF12.24012.24011.24011.67011.68012.250-4.65221,289,21715,047,6284Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

 SMRI2.6002.7002.6002.6602.7002.6501.8811163,157,564168,155,0935Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

SNUC0.4900.4900.4800.4800.4800.490-2.0491,876,580915,0244AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة

SBPT28.50028.50028.25028.50028.25028.500-0.88352,0001,481,5002Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

18170,663,740197,454,3735TOTAL

قطاع الصناعة

IMAP2.5002.5602.4502.5202.5402.550-0.39341295,602,242745,987,6075Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IMOS6.3506.6006.2506.5106.4506.0007.5014315,983,454104,108,1255Modern Sewingالخياطة الحديثة

 IITC16.35016.35016.00016.23016.25016.300-0.31111,182,42319,201,6162Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

IBSD4.5304.7504.4704.6004.7404.5404.41506155,883,151715,628,3415Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

INCP2.3502.3802.3502.3602.3602.3500.42182,258,3865,333,1573National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

 IKLV1.5101.5701.5001.5101.5101.570-3.821882,132,189124,200,4023AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البيطرية

IIEW4.5504.5504.5504.5504.5504.5500.00359,669271,4941Iraqi Engineering Worksالعراقية لالعمال الهندسية

IMIB2.6002.7002.5002.5602.5102.650-5.28272,963,0007,581,0305Metallic Industries and Bicyclesالمعدنية والدراجات

 IRMC11.25011.25011.25011.25011.25012.500-10.0011,34815,1651Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

IICM1.0301.0301.0301.0301.0301.0003.0044,100,0004,223,0002Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعة الكارتون

IFCM3.7603.7803.6503.7203.6503.800-3.95445,103,53818,988,2814Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

IKHC2.5002.5302.4902.5102.5002.510-0.4091,024,8402,567,8034Al -Khazer Construction Materialsطريق الخازر للمواد االنشائية

1125566,294,2401,748,106,0225TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HBAY83.00083.00083.00083.00083.00080.0003.759569,50047,268,5002Babylon Hotelفندق بابل

HBAG8.3008.3008.2508.3008.2508.300-0.605550,0004,562,5003Baghdad Hotelفندق بغداد

HTVM4.7004.7004.7004.7004.7004.7000.002200,000940,0002Tourist Village of Mosul damسد الموصل السياحية

HMAN13.50014.00013.50013.56014.00013.5003.707232,5003,152,5004Mansour Hotelفنادق المنصور

231,552,00055,923,5005TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AMEF8.2508.2508.2508.2508.2508.2500.00111,18392,2601Middle East for Production- Fishالشرق االوسط لالسماك

AISP12.50012.50011.76012.07012.25012.520-2.1548056,955,080687,384,2145Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

AIPM4.9105.5004.9105.2505.1004.9103.86463,881,51320,376,8795Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسويق اللحوم

 AIRP19.50019.50019.25019.50019.50019.5000.003207,5004,044,3751Iraqi Agricultural Productsتسويق المنتجات الزراعية

53061,055,276711,897,7275TOTAL

319836,918,273,10940,480,272,2075Grand TOTAL المجموع الكلي 

Hotels Sector

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

مجموع قطاع الزراعة

Agriculture Sector

Industry Sector

مجموع  قطاع الخدمات 

مجموع قطاع الصناعة

Services Sector

  Weekly Trading Report 10/04/2022 - 14/04/2022    2022/04/14 - 2022/04/10 التقرير التداول األسبوعي  



Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

Banks Sector

BBOB2177,000,00099,369,196Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

 BNOI415,000,00020,700,000National Bank Of Iraqالمصرف االهلي العراقي 

2592,000,000120,069,196Total Bank sector

Telecommunication Sector

 TASC262,925,000537,233,250Asia cellاسيا سيل لالتصاالت

262,925,000537,233,250Total Telecommunication sector

27154,925,000657,302,446Grand Total المجموع الكلي

2022/4/14 - 2022/4/10التقرير االسبوعي لتداول االسهم المشتراة لغير العراقيين في السوق  

Non-Iraqi Weekly Trading Report (Buy)  10/4/2022 - 14/4/2022

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 



اسم الشركة
رمز 

الشركة
Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

Banks Sector

BBOB320,919,64926,839,904Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

BIME22,897,565521,562Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط لالستثمار

 BIBI16,022,1801,746,432Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي 

 BNOI2458,498,66181,572,552National Bank Of Iraqالمصرف االهلي العراقي 

BSUC32,167,033628,440Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

BMFI45494,240,000183,483,600Mousil Bank For Development& Investmentمصرف الموصل 

BUOI1100,00030,000Union Bank Of Iraqمصرف االتحاد العراقي 

79584,845,088294,822,489Total Bank sector

Insurance Sector

NDSA1055,008,40026,404,032Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمين

1055,008,40026,404,032Total Insurance sector

Service Sector

SMRI3319,500,00051,958,400Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية

3319,500,00051,958,400Total Service sector

Industry Sector

IBSD5620,614,83194,213,457Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 

5620,614,83194,213,457Total Industry sector

Agricultural Sector

AISP416,129,60074,257,612Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

416,129,60074,257,612Total Agricultural Sector

Telecommunication Sector

 TASC135,500,00047,565,000Asia cellاسيا سيل لالتصاالت

135,500,00047,565,000Total Telecommunication sector

232691,597,919589,220,991Grand Total

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلي

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات 

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع الزراعة 

مجموع قطاع الزراعة 

2022/4/14 - 2022/4/10التقرير االسبوعي لتداول االسهم المباعة من غير العراقيين في السوق  

Non-Iraqi Weekly Trading Report (Sell)  10/4/2022 - 14/4/2022

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع التامين 

مجموع قطاع التامين 



Banking Sectorقطاع المصارف

 0.5900.590Commercial Bank of IraqـــــــــــــــBCOIالمصرف التجاري

BBOB1.2901.3001.2901.2701.280Bank of Baghdadمصرف بغداد

Iraqi Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBIIBالمصرف العراقي االسالمي

BIME0.1800.1900.1800.1800.180Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط

 0.2800.290Investment Bank of IraqــــــــــBIBI0.290مصرف االستثمار العراقي

BNOI1.4001.4001.4001.3801.380National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي

BSUC0.3000.3000.2900.2900.290Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

Babylon BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBBAYمصرف بابل

   Economy BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBEFIمصرف االقتصاد لالستثمار

Gulf Commercial BankـــــBGUC0.1800.1800.1800.170مصرف الخليج

 BMFI0.3300.3500.3800.3800.360Mosul Bankمصرف الموصل لالستثمار

              North BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBNORمصرف الشمال

Union Bank of IraqـــــــــــــــBUOI0.3000.290مصرف االتحاد العراقي

Kurdistan International BankـــــــــــــــــــــــــBKUIمصرف كوردستان

0.490Ashur International Bankـــــ0.500ـــــBASH0.480مصرف اشور

BMNS0.5000.5000.5000.5000.500Mansour Bankمصرف المنصور

united Bank For Invistmentـــــ0.1100.1100.110ـــــBUNDالمصرف المتحد

Elaf Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBELFمصرف ايالف االسالمي

 National Islamic Bankـــــــــــــــ1.020ـــــBNAIالمصرف الوطني االسالمي

Trans Iraq Bank InvestmentـــــــــــــــــــــــــBTRIمصرف عبر العراق 

Cihan Bank for IslamicـــــــــــــــــــــــــBCIHمصرف جيهان االسالمي

Credit Bank Of Iraqـــــ0.390ـــــ0.400ـــــBROIمصرف االئتمان العراقي

Dar es salam Investment  BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBDSIمصرف دار السالم 

Al Attaa Islamic BankــــــــــBLAD0.2800.2600.260مصرف العطاء االسالمي

Arab Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBAAIمصرف العربية االسالمي 

Zain Al-Iraq Isiamic BankـــــــــــــــــــــــــBZIIمصرف زين العراق االسالمي

BINI1.0001.0001.0001.0001.000Iraq Noor Islamic Bankمصرف نور العراق االسالمي 

BINT1.7001.7001.7001.7001.700International Islamic Bankالمصرف الدولي االسالمي

World Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBWORالمصرف العالم االسالمي

Al- Qabidh Isiamic BankـــــــــــــــــــــــــBQABمصرف القابض االسالمي 

International Development Bankـــــ0.810ـــــــــــــــBIDBمصرف التنمية الدولي 

Region Trade BankـــــــــــــــــــــــــBRTBمصرف االقليم التجاري

Trust International  IslamIc BankـــــــــــــــــــــــــBTRUمصرف الثقة

Erbil Investment & FinanceBankـــــــــــــــــــــــــBERIمصرف اربيل

Al Janoob Islamic Bank InvestmentـــــــــــــــــــــــــBJABمصرف الجنوب

Asia Al Iraq Islamic Bank for InvestmentـــــــــــــــBAIB1.0801.080مصرف آسيا العراق

 Al-Qurtas Isiamic BankـــــــــــــــــــــــــBQURمصرف القرطاس

AlTaif Islamic Bankــــــــــ0.800ــــــــــBTIBمصرف الطيف االسالمي

Ameen al-Iraq Bank For  islamic bankـــــــــــــــــــــــــBAMEمصرف امين العراق

Al-Mustashar Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBMUIمصرف المستشار االسالمي

 Al-Rajih Islamic BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBRAJمصرف الراجح االسالمي

 Al Anssari Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBANSمصرف االنصاري االسالمي

Al-Mashreq Al-Arabi Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBAMSمصرف المشرق العربي 

Telecommunication Sectorقطاع االتصاالت

TASC8.6708.6708.6308.7008.620Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل

Al-Khatem Telecommunicationـــــــــــــــ2.370ـــــTZNIالخاتم لالتصاالت

Insurance Sectorقطاع التامين

Al-Ameen for InsuranceـــــــــــــــــــــــــNAMEاالمين للتأمين

0.4800.480Dar Al-Salam for InsuranceـــــــــــــــNDSAدار السالم للتأمين

Ahlia Insuranceـــــ0.500ـــــــــــــــNAHFاالهلية للتأمين

 Gulf InsuranceـــــــــــــــــــــــــNGIRالخليج للتأمين

Al-Hamraa for InsuranceـــــــــــــــــــــــــNHAMالحمراء للتأمين 

Investment Sectorقطاع االستثمار

AL-Wiaam for Financial InvestmentـــــــــــــــــــــــــVWIFالوئام لالستثمار المالي 

Al-Zawraa for Finanical InvestmentـــــــــــــــــــــــــVZAFالزوراء لالستثمار المالي

Alkhair for financial InvestmentمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةVKHFالخير لالستثمار المالي

Al-Ameen for Financial InvestmentـــــــــــــــــــــــــVAMFاالمين لالستثمار المالي 

AL- Batek InvestmentمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةVBATالباتك لالستثمارات المالية 

Bain Al-Nahrain Financial InvestmentـــــــــــــــــــــــــVMESبين النهرين لالستثمارات المالية

4/13/20224/14/2022

2022/04/14 - 2022/04/10 أسعار االغالق السهم الشركات المساهمة المدرجة للفترة 

Closing prices for the  listed companies from 10/04/2022 - 14/04/2022

أسماء الشركات
رمز 

الشركة
Company Name 4/12/2022 4/10/20224/11/2022



Services Sectorقطاع الخدمات

SKTA2.7802.7002.6902.8402.920Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

 SMRI2.6002.6802.6902.7002.700Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

0.4900.480AL-Nukhba for ConstructionـــــSNUC0.4900.490النخبة للمقاوالت العامة

 Iraqi Land TransportـــــــــــــــــــــــــSILTالعراقية للنقل البري

Iraq Baghdad For General Transportationـــــ28.250ـــــ28.500ـــــSBPTبغداد العراق للنقل العام

  Iraqi for General TransportationمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةSIGTنقل المنتجات النفطية

AL-Badia for General TransمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةSBAGالبادية للنقل العام

Al-Ameen Estate InvestmentـــــــــــــــــــــــــSAEIاالمين لالستثمارات العقارية

11.90011.680Al-Mosul for funfairsـــــSMOF12.24012.100الموصل لمدن االلعاب

Ibdaa Al-Sharq Al-AwsatـــــــــــــــــــــــــSIBDإبداع الشرق االوسط

Industry Sectorقطاع الصناعة

IMAP2.5402.5402.5602.5502.540Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IMOS6.6006.5006.5006.4506.450Modern Sewingالخياطة الحديثة

 16.250Iraqi For Tufted CarpetsـــــــــــــــIITC16.350العراقية للسجاد والمفروشات

Baghdad for Packing MaterialsـــــــــــــــــــــــــIBPMبغداد لصناعة مواد التغليف

IBSD4.5004.5704.5704.7504.740Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

Iraqi Date Processing and MarketingـــــــــــــــــــــــــIIDPالعراقية لتصنيع التمور

 Al -HiLal IndustriesمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةIHLIالهالل الصناعية

The Light IndustriesمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةITLIالصناعات الخفيفة 

2.360National Chemical &Plastic Industriesـــــ2.360ـــــINCP2.350الصناعات الكيمياوية والبالستيكية

 ELectronic IndustriesمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةIELIالصناعات االلكترونية

 1.5601.510AL- Kindi of Veterinary VaccinesــــــــــIKLV1.570الكندي لللقاحات البيطرية

3.7603.7803.7303.650Fallujah for Construction MaterialsـــــIFCMالفلوجة للمواد االنشائية 

Iraqi Engineering Worksـــــ4.550ـــــــــــــــIIEWالعراقية لالعمال الهندسية

Al -Khazer Construction MaterialsـــــIKHC2.5102.4902.5002.500طريق الخازر للمواد االنشائية

IMIB2.5702.7002.5502.5002.510Metallic Industries and Bicyclesالمعدنية والدراجات

 Ready Made Clothesـــــ11.250ـــــــــــــــIRMCانتاج االلبسة الجاهزة

Iraqi Carton Manufacturiesـــــ1.030ــــــــــIICM1.030العراقية لصناعة الكارتون

Modern chemical industriesـــــــــــــــــــــــــIMCIالصنائع الكيمياوية العصرية

Modern Construction MaterialsمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةIMCMالمواد االنشائية الحديثة 

House Household furnitureمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةIHFIصناعات االثاث المنزلي

Hotels Sectorقطاع الفنادق والسياحة

Palestine HotelـــــــــــــــــــــــــHPALفندق فلسطين

Ishtar HotelsـــــــــــــــــــــــــHISHفنادق عشتار

Babylon Hotelـــــ83.00083.000ــــــــــHBAYفندق بابل

8.3008.3008.250Baghdad HotelــــــــــHBAGفندق بغداد

National for Tourist InvestmentـــــــــــــــــــــــــHNTIاالستثمارات السياحية

Tourist Village of Mosul damـــــ4.700ــــــــــHTVM4.700سد الموصل السياحية

Karbala HotelsـــــــــــــــــــــــــHKARفنادق كربالء

14.000Mansour HotelـــــHMAN13.50013.50013.550فنادق المنصور

Al-Sadeer HotelمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةHSADفندق  السدير

Ashour HotelـــــــــــــــــــــــــHASHفندق اشور

Agriculture Sectorقطاع الزراعة

Modern for Animal ProductionمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةAMAPالحديثة لالنتاج الحيواني

Al-Ahlyia for Agricultural ProductionـــــــــــــــــــــــــAAHPاالهلية لالنتاج الزراعي

Middle East for Production- Fishــــــــــ8.250ــــــــــAMEFالشرق االوسط لالسماك

AISP12.33012.10012.01011.87012.250Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

AIPM4.9105.0005.3005.5005.100Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسويق اللحوم

 19.500Iraqi Agricultural ProductsــــــــــــــــــــAIRPتسويق المنتجات الزراعية

Al-Ribas for Poultry and FodderـــــــــــــــــــــــــAREBالريباس للدواجن واالعالف
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 BCOI0.5900.5900.5900.5800.5900.630-6.341844,034,74725,721,1532Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري

BBOB1.2801.3001.2701.2801.2801.300-1.53125419,831,952538,548,1915Bank of Baghdadمصرف بغداد

BIME0.1800.1900.1800.1800.1800.1800.0032149,636,68526,944,6035Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط

 BIBI0.2900.2900.2800.2900.2900.2900.00417,999,6805,180,1323Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي

BNOI1.4001.4101.3801.4001.3801.390-0.72364,249,741,9135,949,314,7055National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي

BSUC0.3100.3100.2700.2900.2900.300-3.3356381,880,954112,000,6745Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

BGUC0.1800.1800.1700.1800.1700.180-5.5537113,775,40920,513,8124Gulf Commercial Bankمصرف الخليج

 BMFI0.3000.4000.3000.3600.3600.32012.504532,065,108,210750,061,5725Mosul Bankمصرف الموصل لالستثمار

BASH0.4900.5000.4700.4800.4900.4900.001828,141,45513,685,3983Ashur International Bankمصرف اشور

BMNS0.4900.5100.4900.5000.5000.5000.003294,470,00047,086,5005Mansour Bankمصرف المنصور

BUND0.1100.1100.1100.1100.1100.1100.003047,976,1145,277,3733united Bank For Invistmentالمصرف المتحد

 BNAI1.0201.0201.0201.0201.0201.0200.001020,000,00020,400,0001National Islamic Bankالمصرف الوطني االسالمي

BAIB1.0801.0801.0801.0801.0801.0800.004400,000,000432,000,0002Asia Al Iraq Islamic Bank for Investmentمصرف آسيا العراق

8558,032,597,1197,946,734,1145TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TASC8.5508.7408.4908.6008.6208.4901.53403151,708,2701,305,007,7315Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل لالتصاالت

403151,708,2701,305,007,7315TOTALمجموع قطاع االتصاالت

 قطاع الخدمات

SKTA2.7802.9202.6002.7602.9202.7805.04364,288,37911,855,1295Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

SMOF12.24012.24011.24011.67011.68012.250-4.65221,289,21715,047,6284Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

 SMRI2.6002.7002.6002.6602.7002.6501.8811163,157,564168,155,0935Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

SNUC0.4900.4900.4800.4800.4800.490-2.0491,876,580915,0244AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة

SBPT28.50028.50028.25028.50028.25028.500-0.88352,0001,481,5002Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

18170,663,740197,454,3735TOTAL

السوق النظامي/ تقرير التداول األسبوعي  2022/04/10 - 2022/04/14     

Iraq Stock ExchangeWeekly Trading Report / Regular 10/04/2022 - 14/04/2022
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IMAP2.5002.5602.4502.5202.5402.550-0.39341295,602,242745,987,6075Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IMOS6.3506.6006.2506.5106.4506.0007.5014315,983,454104,108,1255Modern Sewingالخياطة الحديثة

 IITC16.35016.35016.00016.23016.25016.300-0.31111,182,42319,201,6162Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

IBSD4.5304.7504.4704.6004.7404.5404.41506155,883,151715,628,3415Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

INCP2.3502.3802.3502.3602.3602.3500.42182,258,3865,333,1573National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

 IKLV1.5101.5701.5001.5101.5101.570-3.821882,132,189124,200,4023AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البيطرية

IIEW4.5504.5504.5504.5504.5504.5500.00359,669271,4941Iraqi Engineering Worksالعراقية لالعمال الهندسية

IMIB2.6002.7002.5002.5602.5102.650-5.28272,963,0007,581,0305Metallic Industries and Bicyclesالمعدنية والدراجات

 IRMC11.25011.25011.25011.25011.25012.500-10.0011,34815,1651Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

IICM1.0301.0301.0301.0301.0301.0003.0044,100,0004,223,0002Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعة الكارتون

1072560,165,8621,726,549,9375TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HBAY83.00083.00083.00083.00083.00080.0003.759569,50047,268,5002Babylon Hotelفندق بابل

HBAG8.3008.3008.2508.3008.2508.300-0.605550,0004,562,5003Baghdad Hotelفندق بغداد

HTVM4.7004.7004.7004.7004.7004.7000.002200,000940,0002Tourist Village of Mosul damسد الموصل السياحية

HMAN13.50014.00013.50013.56014.00013.5003.707232,5003,152,5004Mansour Hotelفنادق المنصور

231,552,00055,923,5005TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AMEF8.2508.2508.2508.2508.2508.2500.00111,18392,2601Middle East for Production- Fishالشرق االوسط لالسماك

AISP12.50012.50011.76012.07012.25012.520-2.1548056,955,080687,384,2145Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

AIPM4.9105.5004.9105.2505.1004.9103.86463,881,51320,376,8795Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسويق اللحوم

 AIRP19.50019.50019.25019.50019.50019.5000.003207,5004,044,3751Iraqi Agricultural Productsتسويق المنتجات الزراعية

53061,055,276711,897,7275TOTAL

30648,877,742,26711,943,567,3825Grand TOTAL

  Weekly Trading Report / Regular 10/04/2022 - 14/02/2022    2022/04/14 - 2022/04/10  السوق النظامي/ التقرير التداول األسبوعي   
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مجموع قطاع الصناعة

مجموع قطاع الزراعة
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BUOI0.3000.3000.2900.3000.2900.300-3.33615,842,3144,674,1812Union Bank of Iraqمصرف االتحاد العراقي

BROI0.4000.4000.3800.3800.3900.410-4.881213,031,2504,975,1882Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان العراقي

BLAD0.2800.2800.2500.2700.2600.2600.0046,900,0001,844,0003Al Attaa Islamic Bankمصرف العطاء االسالمي

BINI1.0001.0001.0001.0001.0001.0000.001424,000,750,00024,000,750,0005Iraq Noor Islamic Bankمصرف نور العراق االسالمي 

BINT1.7001.7001.7001.7001.7001.7000.00271,470,000,0002,499,000,0005International Islamic Bankالمصرف الدولي االسالمي

BIDB0.8100.8100.8100.8100.8100.8100.0012,0001,6201International Development Bankمصرف التنمية الدولي 

BTIB0.8000.8000.8000.8000.8000.8000.0052,470,025,0001,976,020,0001AlTaif Islamic Bankمصرف الطيف االسالمي

6927,976,550,56428,487,264,9895TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TZNI2.3702.3702.3702.3702.3702.3700.00131,00073,4701Al-Khatem Telecommunicationالخاتم لالتصاالت

131,00073,4701TOTALمجموع قطاع االتصاالت

قطاع التامين

NDSA0.4800.4800.4800.4800.4800.4800.001055,008,40026,404,0321Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمين

NAHF0.5000.5000.5000.5000.5000.5000.0012,812,5001,406,2501Ahlia Insuranceاالهلية للتأمين

1157,820,90027,810,2822TOTALمجموع قطاع التامين

قطاع الصناعة

IFCM3.7603.7803.6503.7203.6503.800-3.95445,103,53818,988,2814Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

IKHC2.5002.5302.4902.5102.5002.510-0.4091,024,8402,567,8034Al -Khazer Construction Materialsطريق الخازر للمواد االنشائية

536,128,37821,556,0845TOTAL

13428,040,530,84228,536,704,8255TOTAL المجموع الكلي 

Industry Sector

Non Regular Weekly Trading Report 10/04/2022 -14/04/2022      2022/04/14 - 2022/04/10  السوق الثاني/ تقرير التداول األسبوعي     
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