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  اسهم الشركات المساهمة العراقية تداولمؤشرات : أولا 

بأسهم الشركات  تداولات جلس خمس 17/03/2022ي 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 (46)خالل جلسات هذا االسبوع اسهم  اولتدت -

، فيما يستمر ايقاف تداول  ة  بسبب عدم تالقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع( شرك40لم تتداول اسهم ) -

 ( شركة لعدم تقديم االفصاح.17) االسهم

  مؤشرات التعامل باالسهم :

 .سهم ارملي( 42) لغ عدد االسهم المتداولة لهذا االسبوعب .1

 .دينارمليار  (20) لغت قيمة االسهم المتداولة لهذا االسبوعب .2

 .( صفقة3108)عدد الصفقات المنفذة لهذا االسبوع بلغ  .3

 ( نقطة.596.96) علىفي أخر جلسة من االسبوع (ISX 60)  السعار االسهم المتداولة ل مؤشر السوقاقف. 4

 االتي : يظهرهذا االسبوع ل التداول ومن تحليل بيانات      
 باالسبوع الماضي. %( قياسا346) بنسبةعدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع  ترتفعا .1

 باالسبوع الماضي. %( قياسا118بنسبة )السهم المتداولة لهذا االسبوع ا قيمة ترتفعا .2

 %( قياسا باالسبوع الماضي .87عدد العقود المنفذة لهذا االسبوع بنسبة ) ترتفعا .3

عندما اغالقه لالسبوع الماضي  عن( 0.94بنسبة ) ISX60السعار االسهم المتداولة  مؤشر السوق رتفعا .4

 .نقطة (591.42) غلق علىا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 تأمين استثمارمالي الخدمات السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارف
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 2022  (ذارآ 17 -13) ةالمالية للفتر سوق العراق لالوراقلالتقرير االسبوعي 
 

 
 



 17/03/2022 -13/03/2022 منلعراق لالوراق المالية للفترة مؤشرات التداول في سوق ا (1رقم ) جدول

 

 الصفقات القيمة المتداولة عدداالسهم المتداولة الجلسات
عدد  مؤشر السوق

الشركات 
 المتداولة

2022/03/13 6,695,199,713 3,526,674,117 372 587.43 25 

2022/03/14 9,644,714,965 4,142,037,594 528 591.39 33 

2022/03/15 17,643,770,489 6,353,214,284 440 590.00 32 

2022/03/16 7,011,075,922 3,828,623,200 786 595.12 37 

2022/03/17 1,708,645,449 3,064,758,497 982 596.96 37 

 46 596.96 3108 20,915,307,692 42,703,406,538 المجموع الحالي

 48 591.42 1659 9,567,677,421 9,564,190,964 المجموع السابق

 4.17- 0.94 87.34 118.60 346.49 التغير

 
 :تداول المستثمرين غير العراقيين في سوق العراق لالوراق الماليةمؤشرات 

 

 بقيمة بلغتسهم  مليون (633اقيين لهذا االسبوع )العر لغ عدد االسهم المشتراة من المستثمرين غيرب .1

 .ة صفق( 285) دينار من خالل تنفيذ مليون (774)

( 507)بلغت  سهم بقيمة ونملي( 146)بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين لهذا االسبوع  .2

 .( صفقة 292) دينار من خالل تنفيذ ليونم

 

 17/03/2022 - 13/03/2022 غيرالعراقيين للفترة منتداول ال( مؤشرات 2جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 بيعا   شراء   بيعا   شراء   بيعا   شراء  

2022/03/13 25,000,000 18,665,000 29,500,000 36,050,550 1 17 

2022/03/14 65,350,000 56,197,000 97,052,500 122,190,300 32 89 

2022/03/15 42,000,000 7,634,585 50,672,500 29,260,408 8 21 

2022/03/16 149,200,000 37,116,193 387,940,250 220,851,646 187 110 

2022/03/17 352,037,200 26,523,754 208,982,154 99,169,779 57 55 

 292 285 507,522,683 774,147,404 146,136,532 633,587,200 المجموع الحالي

 244 33 359,160,243 1,041,016,730 153,349,711 131,831,321 المجموع السابق

 19.67 763.64 41.31 25.64- 4.70- 380.60 التغير



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 االفصاح  :نيا  اث

    

  . 31/12/2021كما في ( شركة مساهمة بياناتها المالية 9قدمت )
 

يتم نشر افصاحات الشركات المساهمة على الموقع اللكتروني لسوق العراق لالوراق المالية 

  .في التقارير الشهرية وايضاا 

 

 

 

 

 

 

 عامة للشركات المساهمة المدرجةإجتماعات الهيئات ال
     

ا  ظهر الثالثةالساعة  24/3/2022 الخميسيوم لشركة المصرف االهلي العراقي عقد إجتماع الهيئة العامة سي .1
 2021ناقشة االرباح المتحققة لعام ، م 2021،مناقشة الحسابات الختامية لعام   قاعة المحطة في بغداد في 

 . 21/3/2022 ثنين. سيتم ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة اال
 

الساعة  29/3/2022 الثالثاءيوم  بين النهرين لالستثمارات الماليةلشركة عقد إجتماع الهيئة العامة سي .2
انتخاب ،  2021و2020و2019لالعوام امية ،مناقشة الحسابات الخت مقر الشركة في  صباحا العاشرة

 . 24/3/2022 الخميس. سيتم ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة  مجلس ادارة جديد 
 

 صباحا العاشرةالساعة  29/3/2022 الثالثاءيوم   مصرف الثقة الدوليلشركة عقد إجتماع الهيئة العامة سي .3
. سيتم ايقاف   31/12/2021للسنة المالية المنتهية في ت الختامية ،مناقشة الحسابا مقر الشركة في 

 . 24/3/2022 لخميساالتداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 
 

 في  صباحا العاشرةالساعة  30/3/2022 االربعاءيوم  فنادق عشتار لشركة عقد إجتماع الهيئة العامة سي .4
مناقشة مقسوم االرباح ، مناقشة زيادة ،  2019و2018لالعوام ة ،مناقشة الحسابات الختامي مقر الشركة

 االحد. سيتم ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة   ( 55راس مال الشركة وفق المادة )ثانيا/
27/3/2022 . 

 

مقر  في  حاصبا العاشرةالساعة  31/3/2022 الخميسيوم  فندق بغداد لشركة عقد إجتماع الهيئة العامة سي .5
. مناقشة مقسوم االرباح ،  31/12/2020للسنة المالية المنتهية في ،مناقشة الحسابات الختامية  الشركة

 . 28/3/2022 ثنيناالسيتم ايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 
 

 العاشرةالساعة  31/3/2022 الخميسيوم  المصرف التجاري العراقي لشركة عقد إجتماع الهيئة العامة سي .6
مناقشة ،  31/12/2020للسنة المالية المنتهية في ،مناقشة الحسابات الختامية  مقر الشركة في  صباحا

اعضاء اصليين  9الى  7، تعديل المادة الخامسة من عقد التاسيس بزيادة عدد االعضاء من مقسوم االرباح 
اف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة سيتم ايق ، وانتخاب مجلس ادارة جديد .ومثلهم احتياط 

 . 28/3/2022 االثنين
 

 
 
 
 
 

  

 ق الماليةخبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالورا: ألثا  ثا



 
 

 على أسهم الشركات المساهمة المدرجة طالق التداولإ: ا  رابع
 

 : بقرار من هيئة االوراق الماليةالتداول  طالقإ
 

ومرفقه  15/3/2022( في 10/605استنادا الى كتاب هيئة االوراق المالية المرقم ) العراقية النتاج البذور
، تم اطالق التداول على اسهم الشركة اعتبارا من  8/3/2022محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 

، زيادة راس مال  2020، المصادقة على الحسابات الختامية لعام  17/3/2022جلسة الخميس الموافق 
ن قانون الشركات ، توزيع ارباح ( م55%( من راس المال وفق المادة )ثانيا وثالثا /22الشركة بنسبة )

%( من راس مال القديم . وسيكون التغير في سعر السهم ارتفاعا وانخفاضا كحد اعلى بنسبة 60بنسبة )
 ( دينار .8.940% على السعر التاشيري للسهم البالغ )50
 

 : بعد اجتماع الهيئة العامةالتداول  طالقإ
 

،  22/3/2022 ءالثالثالى اسهم الشركة اعتبارا من جلسة تم اطالق التداول عسي:  اشور الدوليمصرف 
اجراء انتخابات تكميلية ،  31/12/2020الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في المصادقة على 

الخاصة بفقرة ( من المحضر 4( اعضاء اصليين ، وباستثناء الفقرة )2( اعضاء احتياط و )5النتخاب )
 افقة البنك المركزي وتم التحفظ على توزيع االرباح .االرباح لحين تقديم مو

 

 االحداث الجوهرية : خامسا  
 

  مصرف سومر التجاريأرسل سوق العراق لالوراق المالية كتاب إلى شركة  :مصرف سومر التجاري
سعر السهم لجلستين بكامل  نسبة التغير  نخفاضالالفصاح عن اهم االحداث الجوهرية التي أدت إلى 

اجابة الشركة بعدم وجود اية احداث جوهرية ادت الال انخفاض سعر  .16/3/2022و  15/3ي لجسلت
 السهم .

 

 : الشركات الموقوفة واسباب االيقاف :ا  سساد

 السبب تاريخ االيقاف اسم الشركة ت

1 
صناعة المواد االنشائية 

 (IMCMالحديثة )
2015/07/06 

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

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

 ( دينار.0.470االغالق )

2 
لخفيفة الصناعات ا

(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 الثاني و 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.0.590ر االغالق ). سع2021لعام  والثاني الفصلي للفصل االول

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 والثاني  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 2016االفصاح السنوي لالعوام 
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 2018عامي عدم تقديم البيانات المالية السنوية ل
 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 ي للفصل االولالفصل

9 
العراقية لالعمال 

 (IIEW) الهندسية
2019/08/20 

( 0.820.سعر االغالق ) 2019و  2018عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعامي 
 دينار.

10 
 مصرف الشمال

(BNOR) 
2020/11/03 

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

(BBAY) 
 ( دينار.0.100.سعر االغالق )2020تقديم البيانات المالية السنوية لعام عدم  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  2020وية لعام عدم تقديم البيانات المالية السن
 ( دينار1.140)

17 
الوطنية لصناعات 

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

 



سوق العراق لألوراق المالية

اسم الشركة

رمز 

الشركة 

Code

سعر 

االفتتاح 

Opening

 Price

اعلى سعر 

 High 

Price

ادنى سعر 

Low 

Price

معدل السعر 

الحالي 

Average 

Price

سعر 

االغالق 

Closing

 Price

سعر االغالق 

السابق 

Previous 

Clo.Price

% التغير 

Change%

الصفقات 

No.of 

Trans

عدد االسهم المتداولة    

Traded Volume

    القيمة المتداولة    

Traded Value

عدد ايام 

التداول 

Trading 

days

Company name

قطاع المصارف

 BCOI0.6100.6300.6100.6200.6200.6101.6372180,685,140111,374,9315Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري

BBOB1.1901.3201.1601.2201.3201.2109.09366992,373,2491,207,524,1065Bank of Baghdadمصرف بغداد

BIIB0.5200.5200.5200.5200.5200.5200.0011,000,000520,0001Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي

BIME0.1800.1900.1800.1800.1800.190-5.262068,056,45612,260,1625Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط

 BIBI0.3000.3000.3000.3000.3000.3000.002528,414,4078,524,3221Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي

BNOI1.5501.6801.5001.5801.6001.5503.23307186,885,174295,900,9005National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي

BSUC0.5000.5500.4500.4700.4500.550-18.18710,810,0005,165,5003Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

BGUC0.1800.1800.1700.1800.1800.1800.001444,522,1257,973,7614Gulf Commercial Bankمصرف الخليج

 BMFI0.1900.2200.1900.2100.2200.19015.7967471,401,36999,849,5865Mosul Bankمصرف الموصل لالستثمار

BMNS0.5100.5300.5100.5100.5100.5100.00107206,348,703105,775,8665Mansour Bankمصرف المنصور

BUND0.1100.1200.1100.1100.1100.1100.00127263,081,52528,958,9684united Bank For Invistmentالمصرف المتحد

 BNAI1.0201.0201.0001.0001.0001.0000.0043142,778,364143,493,9314National Islamic Bankالمصرف الوطني االسالمي

BUOI0.3100.3100.2700.3000.2800.310-9.6817336,563,577,65810,789,923,5215Union Bank of Iraqمصرف االتحاد العراقي

BROI0.4000.4000.3800.3900.3800.410-7.3245,065,0001,974,7003Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان العراقي

BLAD0.2600.2600.2600.2600.2600.2504.0036,600,0001,716,0002Al Attaa Islamic Bankمصرف العطاء االسالمي

BINI1.0001.0001.0001.0001.0001.0000.001500,000500,0001Iraq Noor Islamic Bankمصرف نور العراق االسالمي 

BINT1.7001.7001.7001.7001.7001.7000.00182,952,000,0005,018,400,0005International Islamic Bankالمصرف الدولي االسالمي

135542,124,099,17017,839,836,2535TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TASC8.0008.2107.9208.1508.1008.0001.2542097,477,412794,598,7145Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل لالتصاالت

TZNI2.4002.4002.3702.3902.3702.400-1.2561,024,0002,450,8303Al-Khatem Telecommunicationالخاتم لالتصاالت

42698,501,412797,049,5445TOTALمجموع قطاع االتصاالت

قطاع التامين

NAME0.8000.8000.8000.8000.8000.8000.0012,0001,6001Al-Ameen for Insuranceاالمين للتأمين

NDSA0.4800.4800.4800.4800.4800.4800.002014,000,0006,720,0002Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمين

2114,002,0006,721,6003TOTALمجموع قطاع التامين

 قطاع الخدمات

SKTA2.8502.9502.8402.8902.8502.8300.719025,003,00772,315,5405Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

 SMRI2.6202.7302.6202.6702.7302.6503.028942,169,000112,533,0125Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

SNUC0.4900.4900.4800.4800.4900.500-2.0064,140,0001,999,6004AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة

SBPT27.70028.50027.50027.74028.10027.7501.2616655,70018,187,8804Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

SMOF11.10011.15011.05011.07011.06011.100-0.36265,607,64862,079,3933Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

22777,575,355267,115,4255TOTAL مجموع  قطاع الخدمات 

Services Sector

Insurance Sector

 تقرير التداول األسبوعي 2022/03/13 - 2022/03/17     

Iraq Stock ExchangeWeekly Trading Report 13/03/2022 - 17/03/2022

Banks Sector

Telecommunication Sector



اسم الشركة

رمز 

الشركة 

Code

سعر 

االفتتاح 

Opening

 Price

اعلى سعر 

 High 

Price

ادنى سعر 

Low 

Price

معدل السعر 

الحالي 

Average 

Price

سعر 

االغالق 

Closing

 Price

سعر االغالق 

السابق 

Previous 

Clo.Price

% التغير 

Change%

الصفقات 

No.of 

Trans

عدد االسهم المتداولة    

Traded Volume

    القيمة المتداولة    

Traded Value

عدد ايام 

التداول 

Trading 

days

Company name

قطاع الصناعة

IMAP2.6102.6102.5602.5802.5702.610-1.53153139,006,848358,643,9905Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IMOS5.4505.5005.4505.4805.5005.4500.203811,850,00064,899,0004Modern Sewingالخياطة الحديثة

 IITC15.90017.50015.90016.92016.90015.8006.96173,159,90553,452,1383Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

IBSD4.3404.4804.3204.4104.4704.3602.5223373,716,408325,042,3285Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

IIDP1.1601.1701.0801.1001.0801.150-6.09142,705,0002,987,8505Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع التمور

INCP2.3602.3602.3602.3602.3602.370-0.42163,300,0007,788,0004National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

 IKLV1.5001.6001.5001.5601.5601.590-1.893014,527,03122,686,7003AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البيطرية

IMIB2.4002.4002.2502.3202.3602.450-3.67111,625,0003,775,7503Metallic Industries and Bicyclesالمعدنية والدراجات

 IRMC12.75012.75012.75012.75012.75012.950-1.54130,000382,5001Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

IICM1.0101.0401.0101.0101.0401.0004.004938,303,88838,716,4274Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعة الكارتون

IFCM3.8003.8003.7103.7503.7503.850-2.60408,753,50432,822,2655Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

IKHC2.4802.4802.3902.4102.4102.510-3.98315,371,00012,965,7205Al -Khazer Construction Materialsطريق الخازر للمواد االنشائية

633302,348,584924,162,6675TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HISH11.00012.00011.00011.34012.10011.00010.00291,738,00019,710,2503Ishtar Hotelsفنادق عشتار

HBAY80.00080.00080.00080.00080.00080.0000.0071,457,619116,609,5202Babylon Hotelفندق بابل

HBAG8.3008.3108.3008.3108.3108.3000.1292,627,38521,830,5144Baghdad Hotelفندق بغداد

HTVM3.6503.6503.6503.6503.6503.6500.00255,861203,8932Tourist Village of Mosul damسد الموصل السياحية

HKAR0.9500.9500.9500.9500.9500.9500.0012,0001,9001Karbala Hotelsفنادق كربالء

HMAN13.00013.00013.00013.00013.00013.900-6.473300,0003,900,0003Mansour Hotelفنادق المنصور

HASH7.2707.2707.2507.2607.2507.270-0.283249,0821,808,8263Ashour Hotelفندق اشور

546,429,947164,064,9035TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AISP11.50012.40010.75011.50012.20011.6504.7238279,080,070909,566,0501Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

AIPM4.7504.9004.7504.8104.9004.6505.3891,355,0006,511,5002Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسويق اللحوم

 AIRP18.65018.65018.65018.65018.65018.750-0.53115,000279,7501Iraqi Agricultural Productsتسويق المنتجات الزراعية

39280,450,070916,357,3003TOTAL

310842,703,406,53820,915,307,6925Grand TOTAL المجموع الكلي 

Hotels Sector

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

مجموع قطاع الزراعة

Agriculture Sector

  Weekly Trading Report 13/03/2022 - 17/03/2022    2022/03/17 - 2022/03/13 التقرير التداول األسبوعي  

Industry Sector

مجموع قطاع الصناعة



Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

Banks Sector

BBOB47163,200,000203,247,470Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

 BNOI2547,350,00075,602,500National Bank Of Iraqالمصرف االهلي العراقي 

BMFI30371,537,20079,966,184Mousil Bank For Development& Investmentمصرف الموصل 

102582,087,200358,816,154Total Bank sector

Industry Sector

IFCM31,500,0005,625,000Fallujah for Construction Materialsالفلوجة النتاج المواد االنشائية

31,500,0005,625,000Total Industry sector

Telecommunication Sector

 TASC18050,000,000409,706,250Asia cellاسيا سيل لالتصاالت

18050,000,000409,706,250Total Telecommunication sector

285633,587,200774,147,404Grand Total

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلي

2022/3/17 - 2022/3/13التقرير االسبوعي لتداول االسهم المشتراة لغير العراقيين في السوق  

Non-Iraqi Weekly Trading Report (Buy)  13/3/2021 - 17/3/2021

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 



اسم الشركة
رمز 

الشركة
Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

Banks Sector

BBOB513,315,00015,588,550Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

 BNOI7037,480,00058,202,400National Bank Of Iraqالمصرف االهلي العراقي 

7550,795,00073,790,950Total Bank sector

Insurance Sector

NDSA1812,500,0006,000,000Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمين

1812,500,0006,000,000Total Insurance sector

Service Sector

SMRI3321,324,37356,729,158Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية

3321,324,37356,729,158Total Service sector

Industry Sector

IBSD7331,696,405139,692,227Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 

IKLV1600,000960,000AL- Kindi of Veterinary Vaccines Drugsالكندي النتاج اللقاحات البيطرية

IFCM112,250,0008,417,500Fallujah for Construction Materialsالفلوجة النتاج المواد االنشائية

8534,546,405149,069,727Total Industry sector

Agricultural Sector

AISP11,023,75412,285,048Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

11,023,75412,285,048Total Agricultural Sector

Telecommunication Sector

 TASC7925,500,000208,575,000Asia cellاسيا سيل لالتصاالت

TZNI1447,0001,072,800Al-Khateemشركة الخاتم

8025,947,000209,647,800Total Telecommunication sector

292146,136,532507,522,683Grand Total

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلي

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات 

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع الزراعة 

مجموع قطاع الزراعة 

2022/3/17 - 2022/3/13التقرير االسبوعي لتداول االسهم المباعة من غير العراقيين في السوق  

Non-Iraqi Weekly Trading Report (Sell)  13/3/2022- 17/3/2022

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع التامين 

مجموع قطاع التامين 



Banking Sectorقطاع المصارف

 BCOI0.6100.6100.6100.6300.620Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري

BBOB1.1701.2001.2201.2901.320Bank of Baghdadمصرف بغداد

Iraqi Islamic Bankـــــ0.520ـــــــــــــــBIIBالمصرف العراقي االسالمي

BIME0.1800.1800.1800.1900.180Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط

 0.300Investment Bank of IraqــــــــــــــــــــBIBIمصرف االستثمار العراقي

BNOI1.5401.6801.6301.6001.600National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي

Sumer Commerical Bankـــــ0.5000.450ـــــBSUC0.550مصرف سومر التجاري

Babylon BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBBAYمصرف بابل

   Economy BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBEFIمصرف االقتصاد لالستثمار

0.1800.1700.1800.180Gulf Commercial BankـــــBGUCمصرف الخليج

 BMFI0.1900.1900.1900.2000.220Mosul Bankمصرف الموصل لالستثمار

              North BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBNORمصرف الشمال

BUOI0.3000.2900.2900.2900.280Union Bank of Iraqمصرف االتحاد العراقي

Kurdistan International BankـــــــــــــــــــــــــBKUIمصرف كوردستان

Ashur International BankـــــــــــــــــــــــــBASHمصرف اشور

BMNS0.5100.5200.5200.5100.510Mansour Bankمصرف المنصور

0.1100.1100.1200.110united Bank For InvistmentـــــBUNDالمصرف المتحد

Elaf Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBELFمصرف ايالف االسالمي

 1.0201.0201.0001.000National Islamic BankـــــBNAIالمصرف الوطني االسالمي

Trans Iraq Bank InvestmentـــــــــــــــــــــــــBTRIمصرف عبر العراق 

Cihan Bank for IslamicـــــــــــــــــــــــــBCIHمصرف جيهان االسالمي

0.3900.380Credit Bank Of Iraqـــــ0.400ـــــBROIمصرف االئتمان العراقي

Dar es salam Investment  BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBDSIمصرف دار السالم 

0.2600.260Al Attaa Islamic BankـــــــــــــــBLADمصرف العطاء االسالمي

Arab Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBAAIمصرف العربية االسالمي 

Zain Al-Iraq Isiamic BankـــــــــــــــــــــــــBZIIمصرف زين العراق االسالمي

Iraq Noor Islamic Bankـــــ1.000ـــــــــــــــBINIمصرف 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 BankـــــــــــــــــــــــــBIDBمصرف 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 InvestmentـــــــــــــــــــــــــBAIBمصرف آسيا العراق

 Al-Qurtas Isiamic BankـــــــــــــــــــــــــBQURمصرف القرطاس

AlTaif Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBTIBمصرف 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

TASC7.9507.9308.0008.2008.100Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل

2.3902.370Al-Khatem Telecommunicationـــــ2.390ـــــTZNIالخاتم لالتصاالت

Insurance Sectorقطاع التامين

Al-Ameen for Insuranceـــــــــــــــ0.800ـــــNAMEاالمين للتأمين

0.4800.480Dar Al-Salam for InsuranceـــــــــــــــNDSAدار السالم للتأمين

Ahlia InsuranceـــــــــــــــــــــــــNAHFاالهلية 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 InvestmentـــــــــــــــــــــــــVKHFالخير لالستثمار المالي

Al-Ameen for Financial InvestmentـــــــــــــــــــــــــVAMFاالمين لالستثمار المالي 

AL- Batek InvestmentـــــــــــــــــــــــــVBATالباتك لالستثمارات المالية 

Bain Al-Nahrain Financial InvestmentـــــــــــــــــــــــــVMESبين النهرين لالستثمارات المالية

3/14/20223/16/2022 3/15/20223/17/2022

2022/03/17 - 2022/03/13 أسعار االغالق السهم الشركات المساهمة المدرجة للفترة 

Closing prices for the  listed companies from13/03/2022 - 17/03/2022

أسماء الشركات
رمز 

الشركة
Company Name 3/13/2022



Services Sectorقطاع الخدمات

SKTA2.9002.9002.9202.8502.850Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

 SMRI2.6202.6602.6802.6902.730Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

0.4800.4800.490AL-Nukhba for ConstructionـــــSNUC0.490النخبة للمقاوالت العامة

 Iraqi Land TransportـــــــــــــــــــــــــSILTالعراقية للنقل البري

Iraq Baghdad For General TransportationـــــSBPT27.50027.50028.00028.100بغداد العراق للنقل العام

  Iraqi for General TransportationمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةSIGTنقل المنتجات النفطية

AL-Badia for General TransمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةSBAGالبادية للنقل العام

Al-Ameen Estate InvestmentـــــــــــــــــــــــــSAEIاالمين لالستثمارات العقارية

11.060Al-Mosul for funfairsـــــ11.10011.100ـــــSMOFالموصل لمدن االلعاب

Ibdaa Al-Sharq Al-AwsatـــــــــــــــــــــــــSIBDإبداع الشرق االوسط

Industry Sectorقطاع الصناعة

IMAP2.6002.5902.5802.5802.570Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

5.4505.4505.5005.500Modern SewingـــــIMOSالخياطة الحديثة

 Iraqi For Tufted Carpetsـــــ16.00017.50016.900ـــــIITCالعراقية للسجاد والمفروشات

Baghdad for Packing MaterialsـــــــــــــــــــــــــIBPMبغداد لصناعة مواد التغليف

IBSD4.3304.4004.4204.4704.470Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

IIDP1.1601.1001.1201.1201.080Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع التمور

 Al -HiLal IndustriesـــــــــــــــــــــــــIHLIالهالل الصناعية

The Light IndustriesـــــــــــــــــــــــــITLIالصناعات الخفيفة 

2.3602.3602.3602.360National Chemical &Plastic IndustriesـــــINCPالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

 ELectronic IndustriesمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةIELIالصناعات االلكترونية

 AL- Kindi of Veterinary Vaccinesـــــ1.5701.560ـــــIKLV1.570الكندي لللقاحات البيطرية

IFCM3.8003.8003.7503.7503.750Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

Iraqi Engineering WorksـــــــــــــــــــــــــIIEWالعراقية لالعمال الهندسية

IKHC2.4802.4402.4202.4202.410Al -Khazer Construction Materialsطريق الخازر للمواد االنشائية

2.3502.3002.360Metallic Industries and BicyclesــــــــــIMIBالمعدنية والدراجات

 Ready Made Clothesــــــــــ12.750ــــــــــIRMCانتاج االلبسة الجاهزة

Iraqi Carton ManufacturiesـــــIICM1.0101.0101.0101.040العراقية لصناعة الكارتون

Modern chemical industriesـــــــــــــــــــــــــIMCIالصنائع الكيمياوية العصرية

Modern Construction MaterialsمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةIMCMالمواد االنشائية الحديثة 

House Household furnitureمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةIHFIصناعات االثاث المنزلي

Hotels Sectorقطاع الفنادق والسياحة

Palestine HotelـــــــــــــــــــــــــHPALفندق فلسطين

12.100Ishtar HotelsــــــــــHISH11.00011.000فنادق عشتار

80.000Babylon HotelـــــــــــــــHBAY80.000فندق بابل

8.3108.310Baghdad HotelـــــHBAG8.3008.300فندق بغداد

National for Tourist InvestmentـــــــــــــــــــــــــHNTIاالستثمارات السياحية

3.650Tourist Village of Mosul damـــــ3.650ــــــــــHTVMسد الموصل السياحية

Karbala Hotelsـــــــــــــــ0.950ـــــHKARفنادق كربالء

13.000Mansour HotelــــــــــHMAN13.00013.000فنادق المنصور

Al-Sadeer HotelمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةHSADفندق  السدير

7.2707.2707.250Ashour HotelــــــــــHASHفندق اشور

Agriculture Sectorقطاع الزراعة

Modern for Animal ProductionمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةAMAPالحديثة لالنتاج الحيواني

Al-Ahlyia for Agricultural ProductionـــــــــــــــــــــــــAAHPاالهلية لالنتاج الزراعي

Middle East for Production- FishـــــــــــــــــــــــــAMEFالشرق االوسط لالسماك

12.200Iraqi for Seed ProductionمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةAISPالعراقية النتاج البذور

4.7504.900Iraqi Products Marketing MeatـــــــــــــــAIPMانتاج وتسويق اللحوم

 Iraqi Agricultural Productsـــــــــــــــ18.650ـــــAIRPتسويق المنتجات الزراعية

Al-Ribas for Poultry and FodderـــــــــــــــــــــــــAREBالريباس للدواجن واالعالف
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3/14/20223/16/2022 3/15/20223/17/2022Company Name 3/13/2022



سوق العراق لألوراق المالية

اسم الشركة

رمز 

الشركة 

Code

سعر 

االفتتاح 

Opening

 Price

اعلى سعر 

 High 

Price

ادنى سعر 

Low 

Price

معدل السعر 

الحالي 

Average 

Price

سعر 

االغالق 

Closing

 Price

سعر االغالق 

السابق 

Previous 

Clo.Price

% التغير 

Change%

الصفقات 

No.of 

Trans

عدد االسهم المتداولة    

Traded Volume

    القيمة المتداولة    

Traded Value

عدد ايام 

التداول 

Trading 

days

Company name

قطاع المصارف

 BCOI0.6100.6300.6100.6200.6200.6101.6372180,685,140111,374,9315Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري

BBOB1.1901.3201.1601.2201.3201.2109.09366992,373,2491,207,524,1065Bank of Baghdadمصرف بغداد

BIIB0.5200.5200.5200.5200.5200.5200.0011,000,000520,0001Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي

BIME0.1800.1900.1800.1800.1800.190-5.262068,056,45612,260,1625Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط

 BIBI0.3000.3000.3000.3000.3000.3000.002528,414,4078,524,3221Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي

BNOI1.5501.6801.5001.5801.6001.5503.23307186,885,174295,900,9005National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي

BSUC0.5000.5500.4500.4700.4500.550-18.18710,810,0005,165,5003Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

BGUC0.1800.1800.1700.1800.1800.1800.001444,522,1257,973,7614Gulf Commercial Bankمصرف الخليج

 BMFI0.1900.2200.1900.2100.2200.19015.7967471,401,36999,849,5865Mosul Bankمصرف الموصل لالستثمار

BMNS0.5100.5300.5100.5100.5100.5100.00107206,348,703105,775,8665Mansour Bankمصرف المنصور

BUND0.1100.1200.1100.1100.1100.1100.00127263,081,52528,958,9684united Bank For Invistmentالمصرف المتحد

 BNAI1.0201.0201.0001.0001.0001.0000.0043142,778,364143,493,9314National Islamic Bankالمصرف الوطني االسالمي

11562,596,356,5122,027,322,0325TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TASC8.0008.2107.9208.1508.1008.0001.2542097,477,412794,598,7145Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل لالتصاالت

42097,477,412794,598,7145TOTALمجموع قطاع االتصاالت

قطاع التامين

NAME0.8000.8000.8000.8000.8000.8000.0012,0001,6001Al-Ameen for Insuranceاالمين للتأمين

12,0001,6001TOTALمجموع قطاع التامين

 قطاع الخدمات

SKTA2.8502.9502.8402.8902.8502.8300.719025,003,00772,315,5405Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

 SMRI2.6202.7302.6202.6702.7302.6503.028942,169,000112,533,0125Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

SNUC0.4900.4900.4800.4800.4900.500-2.0064,140,0001,999,6004AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة

SBPT27.70028.50027.50027.74028.10027.7501.2616655,70018,187,8804Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

SMOF11.10011.15011.05011.07011.06011.100-0.36265,607,64862,079,3933Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

22777,575,355267,115,4255TOTAL مجموع  قطاع الخدمات 

Insurance Sector

Services Sector

السوق النظامي/ تقرير التداول األسبوعي  2022/03/13 - 2022/03/17     

Iraq Stock ExchangeWeekly Trading Report / Regular 13/03/2022 - 17/03/2022

 Telecommunication Sector 

Banks Sector
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IMAP2.6102.6102.5602.5802.5702.610-1.53153139,006,848358,643,9905Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IMOS5.4505.5005.4505.4805.5005.4500.203811,850,00064,899,0004Modern Sewingالخياطة الحديثة

 IITC15.90017.50015.90016.92016.90015.8006.96173,159,90553,452,1383Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

IBSD4.3404.4804.3204.4104.4704.3602.5223373,716,408325,042,3285Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

IIDP1.1601.1701.0801.1001.0801.150-6.09142,705,0002,987,8505Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع التمور

INCP2.3602.3602.3602.3602.3602.370-0.42163,300,0007,788,0004National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

 IKLV1.5001.6001.5001.5601.5601.590-1.893014,527,03122,686,7003AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البيطرية

IMIB2.4002.4002.2502.3202.3602.450-3.67111,625,0003,775,7503Metallic Industries and Bicyclesالمعدنية والدراجات

 IRMC12.75012.75012.75012.75012.75012.950-1.54130,000382,5001Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

IICM1.0101.0401.0101.0101.0401.0004.004938,303,88838,716,4274Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعة الكارتون

562288,224,080878,374,6825TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HISH11.00012.00011.00011.34012.10011.00010.00291,738,00019,710,2503Ishtar Hotelsفنادق عشتار

HBAY80.00080.00080.00080.00080.00080.0000.0071,457,619116,609,5202Babylon Hotelفندق بابل

HBAG8.3008.3108.3008.3108.3108.3000.1292,627,38521,830,5144Baghdad Hotelفندق بغداد

HTVM3.6503.6503.6503.6503.6503.6500.00255,861203,8932Tourist Village of Mosul damسد الموصل السياحية

HKAR0.9500.9500.9500.9500.9500.9500.0012,0001,9001Karbala Hotelsفنادق كربالء

HMAN13.00013.00013.00013.00013.00013.900-6.473300,0003,900,0003Mansour Hotelفنادق المنصور

516,180,865162,256,0775TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AISP11.50012.40010.75011.50012.20011.6504.7238279,080,070909,566,0501Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

AIPM4.7504.9004.7504.8104.9004.6505.3891,355,0006,511,5002Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسويق اللحوم

 AIRP18.65018.65018.65018.65018.65018.750-0.53115,000279,7501Iraqi Agricultural Productsتسويق المنتجات الزراعية

39280,450,070916,357,3003TOTAL

28093,146,266,2945,046,025,8305Grand TOTAL

مجموع قطاع الزراعة

المجموع الكلي 

Industry Sector

مجموع قطاع الصناعة

Agriculture Sector

Hotels Sector

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

  Weekly Trading Report / Regular 13/03/2022 - 17/02/2022    2022/03/17 - 2022/03/13  السوق النظامي/ التقرير التداول األسبوعي   
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BUOI0.3100.3100.2700.3000.2800.310-9.6817336,563,577,65810,789,923,5215Union Bank of Iraqمصرف االتحاد العراقي

BROI0.4000.4000.3800.3900.3800.410-7.3245,065,0001,974,7003Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان العراقي

BLAD0.2600.2600.2600.2600.2600.2504.0036,600,0001,716,0002Al Attaa Islamic Bankمصرف العطاء االسالمي

BINI1.0001.0001.0001.0001.0001.0000.001500,000500,0001Iraq Noor Islamic Bankمصرف نور العراق االسالمي 

BINT1.7001.7001.7001.7001.7001.7000.00182,952,000,0005,018,400,0005International Islamic Bankالمصرف الدولي االسالمي

19939,527,742,65815,812,514,2215TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TZNI2.4002.4002.3702.3902.3702.400-1.2561,024,0002,450,8303Al-Khatem Telecommunicationالخاتم لالتصاالت

61,024,0002,450,8303TOTALمجموع قطاع االتصاالت

قطاع التامين

NDSA0.4800.4800.4800.4800.4800.4800.002014,000,0006,720,0002Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمين

2014,000,0006,720,0002TOTALمجموع قطاع التامين

قطاع الصناعة

IFCM3.8003.8003.7103.7503.7503.850-2.60408,753,50432,822,2655Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

IKHC2.4802.4802.3902.4102.4102.510-3.98315,371,00012,965,7205Al -Khazer Construction Materialsطريق الخازر للمواد االنشائية

7114,124,50445,787,9855TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HASH7.2707.2707.2507.2607.2507.270-0.283249,0821,808,8263Ashour Hotelفندق اشور

3249,0821,808,8263TOTAL

29939,557,140,24415,869,281,8625TOTAL المجموع الكلي 

Industry Sector

Hotels Sector

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

Non Regular Weekly Trading Report 13/03/2022 -17/03/2022      2022/03/17 - 2022/03/13  السوق الثاني/ تقرير التداول األسبوعي     

Banks Sector

مجموع  قطاع االصناعة

  

Insurance Sector
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