
 
 
 

Iraq Stock Exchange       سوق العراق لالوراق المالية                   
 

 
 

ات : مؤشر
ً
كات المساهمة العراقية أسهم تداول أوال   الشر

ي  لألوراقنظم سوق العراق       
 
كات  تداولات جلس أرب  ع 2023/ 15/2 المالية خالل االسبوع المنتهي ف بأسهم الشر

 . المساهمة العراقية

ي السوق ) يبلغ أذ      
 
كات المدرجة ف كة مساهمة 103عدد الشر    مسجلة حسب القطاعات اآلتية: ( شر

 

 

كة (55) أسهمخالل جلسات هذا االسبوع  اولتدت -   . مساهمة شر

كة ب( 45) أسهملم تتداول  - اء مع اوامر  سببشر ي اسعار اوامر الشر
 
فيما يستمر ايقاف تداول  البيع،عدم تالف

كة لعدم تقديم االفصاح. 3) االسهم  ( شر

ات التعامل    باالسهم: مؤشر

 . سهم ار ملي( 28) لغ عدد االسهم المتداولة لهذا االسبوعب .1

 . دينار مليار  (36) لغت قيمة االسهم المتداولة لهذا االسبوعب .2

 . ( صفقة2435)فقات المنفذة لهذا االسبوع بلغ عدد الص .3

ي  (ISX 60)المتداولة االسهم  ألسعار  ل مؤشر السوقاقف. 4
 
 ( نقطة. 597.18) عىلأخر جلسة من االسبوع  ف

:  يظهر االسبوع  التداول لهذا ومن تحليل بيانات       ي
 
 االت

.  باألسبوع %( قياسا 273) بنسبةعدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع  ارتفعت .1 ي
 الماض 

.  باألسبوع %( قياسا 327بنسبة )السهم المتداولة لهذا االسبوع ا قيمة ارتفعت .2 ي
 الماض 

.  باألسبوع%( قياسا 14.59العقود المنفذة لهذا االسبوع بنسبة ) انخفضت .3 ي
 الماض 

ي عندما  لألسبوعاغالقه  عن( 0.96بنسبة ) ISX60االسهم المتداولة  ألسعار  مؤشر السوق نخفضا .4
الماض 

 . نقطة (602.95) عىلغلق ا

 

 

 

 

 

 

 

 تأمي    استثمارمالي  الخدمات السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت  المصارف

43 2 20 7 9 11 6 5 

 

 2023( اط          شب 15 – 12) ةالمالية للفت   لألوراقسوق العراق لالتقرير االسبوعي 
 

 
 



 

 

 
  

ي سوق ا (1رقم ) جدول
 
ات التداول ف ة  لألوراقلعراق مؤشر  16/2/2023 -2023/ 2/ 12 منالمالية للفت 

 

 الجلسات
عدداالسهم 
 المتداولة

 مؤشر السوق الصفقات القيمة المتداولة
عدد 

كات  الشر
 المتداولة

12/2/2023  240,187,143 638,807,309 623 592.89 36 

13/2/2023  1,456,049,741 712,906,692 548 591.96 33 

14/2/2023  788,954,750 1,432,881,011 581 596.46 30 

15/2/2023  26,168,998,266 33,435,590,152 683 597.18 39 

 55 597.18 2435 36,220,185,164 28,654,189,900 المجموع الحالي 

 57 602.95 2851 8,469,372,144 7,681,569,907 المجموع السابق

 3.51- 0.96- 14.59- 327.66 273.03 التغت  

 
ات  ي سوق العراق لالوراق الماليةمؤشر

 
 : تداول المستثمرين غت  العراقيي   ف

 

اة من المستثمرين غت  ب .1
 (32) بقيمة بلغتسهم  ليار م (25العراقيي   لهذا االسبوع ) لغ عدد االسهم المشت 

 صفقة. ( 41) دينار من خالل تنفيذ  مليار 

( 33)بلغت  سهم بقيمة مليار ( 25)بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غت  العراقيي   لهذا االسبوع  .2

 صفقة. ( 125) دينار من خالل تنفيذ  مليار 

 

ات 2جدول رقم ) ة من غت  العراقيي   تداول ال( مؤشر  16/2/2032 - 12/2/2023 للفت 

   

 

 

 

 

 

 قيمة تداوالت غت  العراقيي      لعراقيي   السهم المتداولة من غت  اا  الجلسات   
  صفقات غت  
 العراقيي   

اءً    شر
 
اءً  بيعا   شر

 
اءً  بيعا   شر

 
 بيعا

12/2/2023 91,852 22,799,122 8,318,134 57,538,648 4 49 

13/2/2023 10,250,000 12,560,000 12,505,000 28,685,260 8 26 

14/2/2023 1,928,710 34,048,898 14,637,196 54,294,162 15 32 

15/2/2023 25,897,759,305 25,911,215,409 32,903,411,350 32,914,244,121 14 18 

 125 41 33,054,762,191 32,938,871,680 25,980,623,429 25,910,029,867 المجموع الحالي 

 73 41 167,909,630 108,113,053 79,804,580 91,700,753 المجموع السابق

 71.23 0.00 19,586.04 30,367.06 32,455.30 28,154.98 التغت  



 االوامر الخاصة: 
 

ي  الت  داول اس  تمر  
 
ي ال   تنفي  ذ بع  د الظه  ر لت  داول و  1:30جلس  ة لغاي  ة الس  اعة  ف

 
ة ف ي  زمنالص  فقات اليب  ت 

 
 االض  اف

 وفق    الجلس    ة س   عر  بمع   دلالظه   ر. نف   ذت ه    ذ  االوام   ر  بع    د ( 1) الس   اعة بع   د  لجلس   ة
 
 ب    ةالمطلو  الفص   احاتل ا

ي  الموق   ع والمنش   ورة ع   ىل
 
وت وبع   د ت   دقيقها وفق   ا لض   وابو العناي   ة الواجب   ة للمتع   املي   ب   األوراق  للس   وق االلي   ت 

 المالية 
اتها:    وكانت أهم مؤشر
 االسهم عدد  لغ( صفقة، ب2نفذت من خالله ) ةمقصود ةمتقابل ينعدد االوامر المنفذة هذا االسبوع امر  بلغ     

كة ) سهمأ عىل دينار ( 33,488,787,799) سهم بقيمة (25,974,905,603) المتداولة  اسيا سيل لالتصاالت شر

 . بغداد(ومرصف 

   
 
 

 



 

 ثا
 
كات المساهمة : نيا  إفصاح الشر

 

كتي   قدمت  ي بياناتها المالية  مدرجة مساهمة  شر
 
 النهرين لالستثمارات المالية وهي بي    31/12/2022كما ف

  لالستثمار. ومرصف المنصور 

ي لسوق العراق لالوراق المالية 
 
وت كات المساهمة عىل الموقع االليت  يتم نشر افصاحات الشر

 
 
ي التقارير الشهرية وايضا
 
  . ف

 

 
 
كات المساهمة : ثالثا ي سوق العراق لالوراق الماليةاخبار الشر

 
 المدرجة ف

 

كات المساهمة المدرجةت الالهيئا اجتماعات  عامة للشر
    

كةلالهيئة العامة  اجتماعسيعقد  .1  20/2/2023الموافق  االثني   يوم مرصف القابض االسالمي  شر
 
 
ة صباحا ي بغداد شيخ عمر الساعة العاشر

 
مناقشة كتاب البنك  ،بناية مرصف القابض االسالمي ف
ي دي العدد )

 
ي  9/3/25060المركزي العراف

 
إيقاف  تم بشأنه. واتخاذ القرار المناسب  (5/10/2022ف

كة   . 15/2/2023 االربعاءمن جلسة  اعتبارا التداول عىل أسهم الشر
 
كةلالهيئة العامة  اجتماعسيعقد  .2 ة  28/2/2023الموافق  الثالثاءيوم مرصف بابل  شر الساعة العاشر

 
 
كة،صباحا ي مقر الشر
 
ي )مناقشة الحسابات الختامية للسنوات المال ف

 
ال  31/12/2016ية المنتهية ف

اكم،مناقشة العجز  األرباح،مناقشة مقسوم  (،31/12/2021  التأسيسمناقشة تعديل عقد  المت 
اكمي عند انتخاب مجلس  ألسلوبالمادة الخامسة بإضافة عبارة وفقا  إيقاف  تم اإلدارة. التصويت الت 

كة   . 22/2/2023االربعاء من جلسة  اعتبارا التداول عىل أسهم الشر
 
 

 
 
كات المساهمة المدرجة: رابعا  إطالق التداول عىل أسهم الشر
 

 العامة: التداول بعد اجتماع الهيئة  إطالق
 

كة  : الوطنية لالستثمارات السياحية  االثني   من جلسة  اعتبارا تم إطالق التداول عىل أسهم الشر
ي العامة الهيئة  اجتماعبعد  13/2/2023

 
مصادقة عىل الحسابات الختامية ال ،7/2/2023المنعقد ف

ي 
 
كة%( 32توزي    ع أرباح نقدية بنسبة ) ،31/12/2021للسنة المالية المنتهية ف تم  ،من رأس مال الشر

ي ) المضيف. عقد مطعم فسخ   دينار. ( 11.490السعر التاشت 
 

كة  العراقية لتصنيع وتسويق التمور:   بعاءاالر من جلسة  اعتبارا تم إطالق التداول عىل أسهم الشر
ي المؤجل العامة الهيئة  اجتماعبعد  15/2/2023

 
عدم انعقاد االجتماع وعدم  ،7/2/2023المنعقد ف

. ق النصاب تحق ي
 
 القانوت



سوق العراق لألوراق المالية

كة اسم الشر
رمز 

كة  الشر
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عدد االسهم المتداولة   

 Traded Volume

    القيمة المتداولة    

Traded Value

عدد ايام 

التداول 

Trading 

days

Company name

قطاع المصارف

 BCOI0.5300.5300.5100.5100.5200.530-1.892330,820,59215,796,7084Commercial Bank of Iraqالمرصف التجاري

BBOB1.3901.3901.2701.2701.3601.400-2.862225,920,938,62132,922,078,4124Bank of Baghdadمرصف بغداد

ي االسالمي
 
BIIB0.4500.4700.4300.4300.4300.450-4.4498,580,8003,711,0644Iraqi Islamic Bankالمرصف العراق

ي
 
 BIBI0.2500.2500.2500.2500.2500.2500.001222,448,9715,612,2432Investment Bank of Iraqمرصف االستثمار العراق

ي
 
BNOI1.2101.2701.1501.2301.2301.2300.009588,041,235108,345,2334National Bank of Iraqالمرصف االهىلي العراق

BSUC0.2000.2100.1900.1900.2000.2000.0015178,169,81134,293,9622Sumer Commerical Bankمرصف سومر التجاري

BGUC0.1600.1600.1500.1500.1500.160-6.251268,227,62210,556,4203Gulf Commercial Bankمرصف الخليج

 BMFI0.2100.2200.2100.2100.2100.2100.001832,273,3886,797,4113Mosul Bankمرصف الموصل لالستثمار

BASH0.4000.4000.3900.4000.3900.420-7.143627,102,63310,736,0532Ashur International Bankمرصف اشور

BMNS0.6800.6800.6800.6800.6800.690-1.4531,050,000714,0001Mansour Bankمرصف المنصور

BUND0.0700.0700.0700.0700.0700.0700.0023,700,000259,0001united Bank For Invistmentالمرصف المتحد

ي االسالمي
 BNAI0.5000.5000.5000.5000.5000.550-9.0933,100,0001,550,0001National Islamic Bankالمرصف الوطنى

BTIB0.8000.7400.6500.7200.7400.900-17.780162,860,3982,068,4014AlTaif Islamic Bankمرصف الطيف االسالمي

ي
 
BROI0.3500.3600.3500.3500.3600.3502.8644,912,3811,725,3331Credit Bank Of Iraqمرصف االئتمان العراق

BLAD0.2100.2100.2100.2100.2100.230-8.7041,145,050,000240,460,5002Al Attaa Islamic Bankمرصف العطاء االسالمي

BBAY0.0800.0800.0800.0800.0800.07014.2931127,351,33010,121,7673Babylon Bankمرصف بابل

BKUI1.0101.0101.0001.0001.0001.030-2.9122,000,0002,010,0001Kurdistan International Bankمرصف كوردستان

30727,666,627,78233,376,836,5084TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TASC7.6207.7007.4507.5807.6707.5002.27245120,090,098909,734,2774Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل

TZNI1.8801.8801.8801.8801.8801.900-1.052112,946212,3381Al-Khatem Telecommunicationالخاتم لالتصاالت

247120,203,044909,946,6154TOTALمجموع قطاع االتصاالت

قطاع االستثمار

VZAF0.3600.3600.3600.3600.3600.3600.00234,39112,3811Al-Zawraa for Finanical Investmentالزوراء لالستثمار المالي

VWIF0.2500.2500.2500.2500.2500.2500.004550,000137,5003AL-Wiaam for Financial Investmentالوئام لالستثمار المالي 

6584,391149,8814TOTAL

 قطاع الخدمات

SKTA3.2003.2003.2003.2003.2003.250-1.548710,409,00033,308,8003Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

SMOF11.50011.50011.50011.50011.50011.2002.681100,0001,150,0001Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

 SMRI14.75014.75014.35014.38013.98014.970-6.61666,081,00087,420,3974Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

SNUC0.6600.6600.6600.6600.6600.700-5.71212,260,6981,492,0612AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة

SBPT30.50031.00030.30030.87031.00031.0000.00161,048,74832,370,6142Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

ي  SILT1.9001.9001.7301.7701.8101.900-4.74114,149,0447,354,7453Iraqi Land Transportالعراقية للنقل الير

  SIGT1.1001.2701.1001.2001.2601.10014.55215,228,3736,271,6294Iraqi for General Transportationنقل المنتجات النفطية

SBAG0.4000.4000.4000.4000.4000.3902.56150,00020,0001AL-Badia for General Transالبادية للنقل العام

22429,326,863169,388,2454TOTAL

 تقرير التداول األسبوعي 2023/2/12 - 2023/2/15     
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Banks Sector

Telecommunication Sector

مجموع  قطاع الخدمات 

Services Sector

Investment Sector

مجموع  قطاع االستثمار
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قطاع الصناعة

IMAP2.3002.4002.2502.3402.3202.3000.86280112,949,105264,308,2114Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IMOS7.0007.1507.0007.0407.0007.0000.00363,410,97924,020,3103Modern Sewingالخياطة الحديثة

وبات الغازية IBSD2.9403.1002.7002.8803.0802.8408.45697215,718,584620,431,9354Baghdad Soft Drinksبغداد للمشر

IIDP1.0601.0601.0601.0601.0601.0600.00130,29832,1161Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع التمور

 IHLI0.8800.9200.8400.8500.8500.860-1.1647385,027,843327,705,2634Al -HiLal Industriesالهالل الصناعية

 IKLV1.5801.5801.5201.5401.5401.550-0.65173,171,5004,885,9774AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البيطرية

IMIB2.7802.7802.7802.7802.7802.7800.003500,0001,390,0001Metallic Industries and Bicyclesالمعدنية والدراجات

 IRMC4.5004.8504.5004.6604.6504.6001.094510,119,58247,172,8464Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

IFCM5.6005.9005.6005.7105.6005.6000.0021737,584,584214,738,0034Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

ITLI0.8700.8900.8500.8700.8600.8600.003434,754,60430,162,7454The Light Industriesالصناعات الخفيفة 

INCP1.9001.9901.9001.9201.9901.9203.65436,550,00012,561,0473National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

ونية  IELI0.8500.8500.8500.8500.8500.8203.6626,058,4725,149,7011ELectronic Industriesالصناعات االلكي 

IICM1.0201.0301.0001.0221.0301.0300.0081,406,4701,437,9463Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعة الكارتون

IMCM0.9100.9200.9100.9100.9200.950-3.162600,000547,0001Modern Construction Materialsالمواد االنشائية الحديثة 

1432817,882,0211,554,543,1004TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HBAY92.00092.00088.50090.36088.50092.000-3.805101,8529,203,1341Babylon Hotelفندق بابل

HNTI11.00011.00011.00011.00011.00011.810-6.86110,000110,0001National for Tourist Investmentاالستثمارات السياحية

HMAN34.00034.00034.00034.00034.00034.0000.0013675,50022,967,0002Mansour Hotelفنادق المنصور

HASH11.30011.30011.25011.26011.25011.400-1.324200,0002,252,5001Ashour Hotelفندق اشور

HISH10.10010.10010.00010.06010.10010.0500.50303,005,00030,228,5004Ishtar Hotelsفنادق عشتار

ى HPAL18.00018.00017.50017.92018.00018.0000.009600,00010,750,0002Palestine Hotelفندق فلسطير

HSAD21.70021.70021.70021.70021.70022.800-4.82150,0001,085,0001Al-Sadeer Hotelفندق  السدير

634,642,35276,596,1344TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AAHP0.9601.0000.9601.0001.0000.9109.8952,800,0002,786,0002Al-Ahlyia for Agricultural Productionاالهلية لالنتاج الزراعي

AISP10.85010.95010.65010.82010.85010.8500.0013611,837,655128,028,0474Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

AIPM5.7005.7005.7005.7005.7005.7000.009219,7921,252,8142Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسويق اللحوم

 AIRP25.50025.50025.50025.50025.50030.000-15.00125,000637,5001Iraqi Agricultural Productsتسويق المنتجات الزراعية

ي
ى
AMAP0.4600.5200.4600.5000.5200.44018.18541,00020,3204Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيوان

15614,923,447132,724,6814TOTAL

243528,654,189,90036,220,185,1644Grand TOTAL المجموع الكىلي 

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

Industry Sector

مجموع قطاع الصناعة

Hotels Sector

مجموع قطاع الزراعة

Agriculture Sector

  Weekly Trading Report 12/2/2023 - 15/2/2023    2023/2/15- 2023/2/12 تقرير التداول األسبوعي 



كة كةاسم الشر Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشر

Banks Sector

BBOB125,895,687,61532,887,523,271Bank Of Baghdadمرصف بغداد 

ي 
 
 BNOI810,250,00012,505,000National Bank Of Iraqالمرصف االهىلي العراق

925,905,937,61532,900,028,271Total Bank sector

Hotel Sector

HBAY491,8528,318,134Babylon Hotelفندق بابل 

491,8528,318,134Total Hotel sector

Telecommunication Sector

 TASC284,000,40030,525,275Asia cellاسيا سيل لالتصاالت

284,000,40030,525,275Total Telecommunication sector

4125,910,029,86732,938,871,680Grand Total

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكىلي

ي المنصة النظامية 
ى
ى ق اة لغير العراقيير

2023/2/15 - 2023/2/12التقرير االسبوعي لتداول االسهم المشي 

Non-Iraqi Weekly Trading Report (Buy) 12/2/2023 - 15/2/2023

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الفنادق والسياحة 

مجموع قطاع الفنادق والسياحة 



كة كةاسم الشر Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشر

Banks Sector

ي
 
 BCOI716,000,0008,160,000Commercial Bank of Iraqالمرصف التجاري العراق

BBOB1025,907,747,61532,904,126,071Bank Of Baghdadمرصف بغداد 

ي 
 
 BIBI43,448,971862,243Investment Bank of Iraqمرصف االستثمار العراق

ي 
 
BROI24,000,0001,400,000Credit Bank Of Iraqمرصف األئتمان العراق

BBAY12,238,898179,112Babylon Bankمرصف بابل 

2425,933,435,48432,914,727,426Total Bank sector

Service Sector

SMRI2100,0001,375,000Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية

ي  SILT21,400,0002,534,000Iraqi Land Transportالعراقية للنقل الير

41,500,0003,909,000Total Service sector

Industry Sector

وبات الغازية  IBSD8038,499,122106,458,658Baghdad Soft Drinksبغداد للمشر

 IHLI11,000,000850,000Al -HiLal Industriesالهالل الصناعية

ITLI11,000,000870,000The Light Industriesالصناعات الخفيفة

IKLV31,237,5001,881,000AL- Kindi of Veterinary Vaccines Drugsالكندي النتاج اللقاحات البيطرية

IFCM62,751,32315,821,607Fallujah for Construction Materialsالفلوجة النتاج المواد االنشائية

IMIB1300,000834,000Metallic Industries and Bicycles Industriesالصناعات المعدنية والدراجات

9244,787,945126,715,266Total Industry sector

Hotel Sector
ى HPAL1250,0004,500,000Palestine Hotelفندق فلسطير

1250,0004,500,000Total Hotel sector

Telecommunication Sector

 TASC4650,0004,910,500Asia cellاسيا سيل لالتصاالت

4650,0004,910,500Total Telecommunication sector

12525,980,623,42933,054,762,191Grand Total

ي سوق العراق لألوراق المالية 
ى
ى ق 2023/2/15 - 2023/2/12التقرير االسبوعي لتداول االسهم المباعة من غير العراقيير

Non-Iraqi Weekly Trading Report (Sell)  12/2/2023- 15/2/2023

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات 

المجموع الكىلي

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع الفنادق والسياحة 

مجموع قطاع الفنادق والسياحة 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 



Banking Sectorقطاع المصارف
 BCOI0.5300.5100.5100.520Commercial Bank of Iraqالمرصف التجاري

BBOB1.3901.3801.3601.360Bank of Baghdadمرصف بغداد

ي االسالمي
 
BIIB0.4400.4700.4300.430Iraqi Islamic Bankالمرصف العراق

ق االوسط Iraqi Middle East Investment BankــــــــــــــــــــBIMEمرصف الشر

ي
 
 0.250Investment Bank of IraqــــــــــBIBI0.250مرصف االستثمار العراق

ي
 
BNOI1.2101.2301.2701.230National Bank of Iraqالمرصف االهىلي العراق
Sumer Commerical Bankـــــ0.2100.200ـــــBSUCمرصف سومر التجاري

0.0800.0800.080Babylon BankـــــBBAYمرصف بابل
   Economy BankــــــــــــــــــــBEFIمرصف االقتصاد لالستثمار

0.150Gulf Commercial BankـــــBGUC0.1600.160مرصف الخليج
 Mosul BankـــــBMFI0.2100.2100.210مرصف الموصل لالستثمار

              North BankموقوفةموقوفةموقوفةموقوفةBNORمرصف الشمال

ي
 
Union Bank of IraqــــــــــــــــــــBUOIمرصف االتحاد العراق

Kurdistan International BankـــــــــــــــBKUI1.000مرصف كوردستان
Ashur International BankــــــــــBASH0.4000.390مرصف اشور

Mansour BankـــــــــــــــBMNS0.680مرصف المنصور
united Bank For Invistmentــــــــــ0.070ـــــBUNDالمرصف المتحد

Elaf Islamic BankــــــــــــــــــــBELFمرصف ايالف االسالمي

ي االسالمي
 National Islamic BankـــــــــــــــBNAI0.500المرصف الوطنى

Trans Iraq Bank InvestmentــــــــــــــــــــBTRIمرصف عير العراق 

Cihan Bank for IslamicــــــــــــــــــــBCIHمرصف جيهان االسالمي

ي
 
0.360Credit Bank Of IraqـــــــــــــــBROIمرصف االئتمان العراق

Dar es salam Investment  BankموقوفةموقوفةموقوفةموقوفةBDSIمرصف دار السالم 

Al Attaa Islamic BankــــــــــBLAD0.2100.210مرصف العطاء االسالمي
Arab Islamic BankــــــــــــــــــــBAAIمرصف العربية االسالمي 

Zain Al-Iraq Isiamic BankــــــــــــــــــــBZIIمرصف زين العراق االسالمي
Iraq Noor Islamic BankــــــــــــــــــــBINIمرصف نور العراق االسالمي 

International Islamic BankــــــــــــــــــــBINTالمرصف الدولي االسالمي

World Islamic BankــــــــــــــــــــBWORالمرصف العالم االسالمي
Al- Qabidh Isiamic BankــــــــــــــــــــBQABمرصف القابض االسالمي 
International Development BankــــــــــــــــــــBIDBمرصف التنمية الدولي 
Region Trade BankــــــــــــــــــــBRTBمرصف االقليم التجاري

Trust International  IslamIc BankــــــــــــــــــــBTRUمرصف الثقة
Erbil Investment & FinanceBankــــــــــــــــــــBERIمرصف اربيل

Al Janoob Islamic Bank InvestmentــــــــــــــــــــBJABمرصف الجنوب
Asia Al Iraq Islamic Bank for InvestmentــــــــــــــــــــBAIBمرصف آسيا العراق
 Al-Qurtas Isiamic BankــــــــــــــــــــBQURمرصف القرطاس

BTIB0.8000.7200.6500.740AlTaif Islamic Bankمرصف الطيف االسالمي
ى العراق Ameen al-Iraq Bank For  islamic bankــــــــــــــــــــBAMEمرصف امير

Al-Mustashar Islamic BankــــــــــــــــــــBMUIمرصف المستشار االسالمي

 Al-Rajih Islamic BankموقوفةموقوفةموقوفةموقوفةBRAJمرصف الراجح االسالمي

 Al Anssari Islamic BankــــــــــــــــــــBANSمرصف االنصاري االسالمي
ي  ق العرنر

Al-Mashreq Al-Arabi Islamic BankــــــــــــــــــــBAMSمرصف المشر
Telecommunication Sectorقطاع االتصاالت

TASC7.4507.5407.6007.670Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل
Al-Khatem Telecommunicationـــــ1.880ــــــــــTZNIالخاتم لالتصاالت

ى Insurance Sectorقطاع التامير
ى ى للتأمير Al-Ameen for InsuranceــــــــــــــــــــNAMEاالمير

ى Dar Al-Salam for InsuranceــــــــــــــــــــNDSAدار السالم للتأمير
ى Ahlia InsuranceــــــــــــــــــــNAHFاالهلية للتأمير
ى  Gulf InsuranceــــــــــــــــــــNGIRالخليج للتأمير

ى  Al-Hamraa for InsuranceــــــــــــــــــــNHAMالحمراء للتأمير
Investment Sectorقطاع االستثمار

0.2500.2500.250AL-Wiaam for Financial InvestmentـــــVWIFالوئام لالستثمار المالي 

Al-Zawraa for Finanical InvestmentـــــــــــــــVZAF0.360الزوراء لالستثمار المالي

Alkhair for financial InvestmentــــــــــــــــــــVKHFالخير لالستثمار المالي
 لالستثمار المالي 

ى Al-Ameen for Financial InvestmentــــــــــــــــــــVAMFاالمير
AL- Batek InvestmentــــــــــــــــــــVBATالباتك لالستثمارات المالية 

ى النهرين لالستثمارات المالية Bain Al-Nahrain Financial InvestmentــــــــــــــــــــVMESبير

ة  كات المساهمة المدرجة للفي  2023/2/15 - 2023/2/12 أسعار االغالق السهم الشر
Closing prices for the  listed companies from 12/2/2023 - 15/2/2023

كات كةأسماء الشر 12/2/202313/2/2023Company Nameرمز الشر 14/2/202315/2/2023



Services Sectorقطاع الخدمات
3.200Kharkh Tour Amuzement CityـــــSKTA3.2003.200العاب الكرخ السياحية

 SMRI14.49014.35014.28013.980Mamoura Realestateالمعمورة العقارية
0.6600.660AL-Nukhba for ConstructionــــــــــSNUCالنخبة للمقاوالت العامة

ي  1.8101.7301.810Iraqi Land TransportـــــSILTالعراقية للنقل الير
31.000Iraq Baghdad For General Transportationـــــ31.000ـــــSBPTبغداد العراق للنقل العام
  SIGT1.1501.1901.2301.260Iraqi for General Transportationنقل المنتجات النفطية

0.400AL-Badia for General TransـــــــــــــــSBAGالبادية للنقل العام
ى لالستثمارات العقارية Al-Ameen Estate InvestmentــــــــــــــــــــSAEIاالمير

11.500Al-Mosul for funfairsـــــــــــــــSMOFالموصل لمدن االلعاب
 Rehab KarbalaــــــــــــــــــــHKARرحاب كربالء

ق االوسط Ibdaa Al-Sharq Al-AwsatــــــــــــــــــــSIBDإبداع الشر
Industry Sectorقطاع الصناعة

IMAP2.3502.3402.3402.320Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية
7.1507.000Modern SewingـــــIMOS7.150الخياطة الحديثة

 Iraqi For Tufted CarpetsــــــــــــــــــــIITCالعراقية للسجاد والمفروشات
Baghdad for Packing MaterialsــــــــــــــــــــIBPMبغداد لصناعة مواد التغليف

وبات الغازية IBSD2.7502.7402.9803.080Baghdad Soft Drinksبغداد للمشر
1.060Iraqi Date Processing and MarketingـــــــــــــــIIDPالعراقية لتصنيع التمور

 IHLI0.8800.8500.8500.850Al -HiLal Industriesالهالل الصناعية
ITLI0.8700.8700.8700.860The Light Industriesالصناعات الخفيفة 

1.990National Chemical &Plastic IndustriesـــــINCP1.9401.930الصناعات الكيمياوية والبالستيكية
ونية  ELectronic IndustriesـــــــــــــــIELI0.850الصناعات االلكي 

 IKLV1.5501.5501.5201.540AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البيطرية
IFCM5.6305.8505.7405.600Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 
Iraqi Engineering WorksــــــــــــــــــــIIEWالعراقية لالعمال الهندسية

Al -Khazer Construction MaterialsــــــــــــــــــــIKHCطريق الخازر للمواد االنشائية
Metallic Industries and Bicyclesـــــ2.780ــــــــــIMIBالمعدنية والدراجات
 IRMC4.6004.7004.6704.650Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

1.030Iraqi Carton ManufacturiesـــــIICM1.0201.030العراقية لصناعة الكارتون
Modern chemical industriesــــــــــــــــــــIMCIالصنائع الكيمياوية العرصية
0.920Modern Construction MaterialsـــــــــــــــIMCMالمواد االنشائية الحديثة 

لي
ى House Household furnitureــــــــــــــــــــIHFIصناعات االثاث الميى

Hotels Sectorقطاع الفنادق والسياحة
ى Palestine Hotelـــــ18.000ـــــHPAL18.000فندق فلسطير
HISH10.10010.00010.00010.100Ishtar Hotelsفنادق عشتار
Babylon HotelـــــــــــــــHBAY88.500فندق بابل

Baghdad HotelــــــــــــــــــــHBAGفندق بغداد
11.000National for Tourist InvestmentـــــــــــــــHNTIاالستثمارات السياحية
Tourist Village of Mosul damــــــــــــــــــــHTVMسد الموصل السياحية

34.00034.000Mansour HotelـــــHMAN34.000فنادق المنصور
Al-Sadeer Hotelــــــــــ21.700ـــــHSADفندق  السدير
11.250Ashour HotelـــــــــــــــHASHفندق اشور
Agriculture Sectorقطاع الزراعة

ي
ى
AMAP0.4600.4800.5000.520Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيوان

Al-Ahlyia for Agricultural Productionـــــ1.000ـــــAAHP0.960االهلية لالنتاج الزراعي
ق االوسط لالسماك Middle East for Production- FishــــــــــــــــــــAMEFالشر
AISP10.71010.82010.90010.850Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور
5.700Iraqi Products Marketing Meatـــــ5.700ـــــAIPMانتاج وتسويق اللحوم

 25.500Iraqi Agricultural ProductsـــــــــــــــAIRPتسويق المنتجات الزراعية
Al-Ribas for Poultry and FodderــــــــــــــــــــAREBالريباس للدواجن واالعالف

Company Name كات كةأسماء الشر 12/2/202313/2/202314/2/202315/2/2023رمز الشر



سوق العراق لألوراق المالية
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قطاع المصارف

 BCOI0.5300.5300.5100.5100.5200.530-1.892330,820,59215,796,7084Commercial Bank of Iraqالمرصف التجاري

BBOB1.3901.3901.2701.2701.3601.400-2.862225,920,938,62132,922,078,4124Bank of Baghdadمرصف بغداد

ي االسالمي
 
BIIB0.4500.4700.4300.4300.4300.450-4.4498,580,8003,711,0644Iraqi Islamic Bankالمرصف العراق

ي
 
 BIBI0.2500.2500.2500.2500.2500.2500.001222,448,9715,612,2432Investment Bank of Iraqمرصف االستثمار العراق

ي
 
BNOI1.2101.2701.1501.2301.2301.2300.009588,041,235108,345,2334National Bank of Iraqالمرصف االهىلي العراق

BSUC0.2000.2100.1900.1900.2000.2000.0015178,169,81134,293,9622Sumer Commerical Bankمرصف سومر التجاري

BGUC0.1600.1600.1500.1500.1500.160-6.251268,227,62210,556,4203Gulf Commercial Bankمرصف الخليج

 BMFI0.2100.2200.2100.2100.2100.2100.001832,273,3886,797,4113Mosul Bankمرصف الموصل لالستثمار

BASH0.4000.4000.3900.4000.3900.420-7.143627,102,63310,736,0532Ashur International Bankمرصف اشور

BMNS0.6800.6800.6800.6800.6800.690-1.4531,050,000714,0001Mansour Bankمرصف المنصور

BUND0.0700.0700.0700.0700.0700.0700.0023,700,000259,0001united Bank For Invistmentالمرصف المتحد

ي االسالمي
 BNAI0.5000.5000.5000.5000.5000.550-9.0933,100,0001,550,0001National Islamic Bankالمرصف الوطنى

BTIB0.8000.7400.6500.7200.7400.900-17.78162,860,3982,068,4014AlTaif Islamic Bankمرصف الطيف االسالمي

26626,387,314,07133,122,518,9084TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TASC7.6207.7007.4507.5807.6707.5002.27245120,090,098909,734,2774Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل

TZNI1.8801.8801.8801.8801.8801.900-1.052112,946212,3381Al-Khatem Telecommunicationالخاتم لالتصاالت

247120,203,044909,946,6154TOTALمجموع قطاع االتصاالت

 قطاع الخدمات

SKTA3.2003.2003.2003.2003.2003.250-1.548710,409,00033,308,8003Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

SMOF11.50011.50011.50011.50011.50011.2002.681100,0001,150,0001Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

 SMRI14.75014.75014.35014.38013.98014.970-6.61666,081,00087,420,3974Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

SNUC0.6600.6600.6600.6600.6600.700-5.71212,260,6981,492,0612AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة

SBPT30.50031.00030.30030.87031.00031.0000.00161,048,74832,370,6142Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

19119,899,446155,741,8724TOTAL

قطاع الصناعة

IMAP2.3002.4002.2502.3402.3202.3000.86280112,949,105264,308,2114Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IMOS7.0007.1507.0007.0407.0007.0000.00363,410,97924,020,3103Modern Sewingالخياطة الحديثة

وبات الغازية IBSD2.9403.1002.7002.8803.0802.8408.45697215,718,584620,431,9354Baghdad Soft Drinksبغداد للمشر

IIDP1.0601.0601.0601.0601.0601.0600.00130,29832,1161Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع التمور

 IHLI0.8800.9200.8400.8500.8500.860-1.1647385,027,843327,705,2634Al -HiLal Industriesالهالل الصناعية

 IKLV1.5801.5801.5201.5401.5401.550-0.65173,171,5004,885,9774AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البيطرية

IMIB2.7802.7802.7802.7802.7802.7800.003500,0001,390,0001Metallic Industries and Bicyclesالمعدنية والدراجات

 IRMC4.5004.8504.5004.6604.6504.6001.094510,119,58247,172,8464Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

1126730,927,8911,289,946,6584TOTAL

المنصة النظامية/ تقرير التداول األسبوعي / تقرير التداول األسبوعي  2023/2/12 - 2023/2/15     

Iraq Stock ExchangeWeekly Trading Report / Regular 12/2/2023 - 15/2/2023

Banks Sector

Industry Sector

مجموع قطاع الصناعة

 Telecommunication Sector 

Services Sector

مجموع  قطاع الخدمات 
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HBAY92.00092.00088.50090.36088.50092.000-3.805101,8529,203,1341Babylon Hotelفندق بابل

HNTI11.00011.00011.00011.00011.00011.810-6.86110,000110,0001National for Tourist Investmentاالستثمارات السياحية

HMAN34.00034.00034.00034.00034.00034.0000.0013675,50022,967,0002Mansour Hotelفنادق المنصور

19787,35232,280,1343TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AAHP0.9601.0000.9601.0001.0000.9109.8952,800,0002,786,0002Al-Ahlyia for Agricultural Productionاالهلية لالنتاج الزراعي

AISP10.85010.95010.65010.82010.85010.8500.0013611,837,655128,028,0474Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

AIPM5.7005.7005.7005.7005.7005.7000.009219,7921,252,8142Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسويق اللحوم

 AIRP25.50025.50025.50025.50025.50030.000-15.00125,000637,5001Iraqi Agricultural Productsتسويق المنتجات الزراعية

15114,882,447132,704,3614TOTAL

200027,274,014,25135,643,138,5484Grand TOTAL

  Weekly Trading Report / Regular Platform 12/2/2023 - 15/2/2023    2023/2/15- 2023/2/12  المنصة النظامية/ تقرير التداول األسبوعي  
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مجموع قطاع الزراعة
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قطاع المصارف

ي
 
BROI0.3500.3600.3500.3500.3600.3502.8644,912,3811,725,3331Credit Bank Of Iraqمرصف االئتمان العراق

BLAD0.2100.2100.2100.2100.2100.230-8.7041,145,050,000240,460,5002Al Attaa Islamic Bankمرصف العطاء االسالمي

81,149,962,381242,185,8333TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االستثمار

VZAF0.3600.3600.3600.3600.3600.3600.00234,39112,3811Al-Zawraa for Finanical Investmentالزوراء لالستثمار المالي

234,39112,3811TOTAL

قطاع الصناعة

IFCM5.6005.9005.6005.7105.6005.6000.0021737,584,584214,738,0034Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

21737,584,584214,738,0034TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HASH11.30011.30011.25011.26011.25011.400-1.324200,0002,252,5001Ashour Hotelفندق اشور

4200,0002,252,5001TOTAL

2311,187,781,356459,188,7174TOTAL

Second Platform Weekly Trading Report 12/2/2023 - 15/2/2023      2023/2/15 - 2023/2/12  المنصة الثانية/ تقرير التداول األسبوعي     
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مجموع  قطاع االصناعة

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

Investment Sector

مجموع  قطاع االستثمار

المجموع الكىلي 

INDUSTRY Sector

Hotels Sector
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BBAY0.0800.0800.0800.0800.0800.07014.2931127,351,33010,121,7673Babylon Bankمرصف بابل

BKUI1.0101.0101.0001.0001.0001.030-2.9122,000,0002,010,0001Kurdistan International Bankمرصف كوردستان

33129,351,33012,131,7673TOTAL

قطاع االستثمار

VWIF0.2500.2500.2500.2500.2500.2500.004550,000137,5003AL-Wiaam for Financial Investmentالوئام لالستثمار المالي 

4550,000137,5003TOTAL

 قطاع الخدمات

ي  SILT1.9001.9001.7301.7701.8101.900-4.74114,149,0447,354,7453Iraqi Land Transportالعراقية للنقل الير

  SIGT1.1001.2701.1001.2001.2601.10014.55215,228,3736,271,6294Iraqi for General Transportationنقل المنتجات النفطية

SBAG0.4000.4000.4000.4000.4000.3902.56150,00020,0001AL-Badia for General Transالبادية للنقل العام

339,427,41713,646,3744TOTALمجموع قطاع الخدمات

قطاع الصناعة

ITLI0.8700.8900.8500.8700.8600.8600.003434,754,60430,162,7454The Light Industriesالصناعات الخفيفة 

INCP1.9001.9901.9001.9201.9901.9203.65436,550,00012,561,0473National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

ونية  IELI0.8500.8500.8500.8500.8500.8203.6626,058,4725,149,7011ELectronic Industriesالصناعات االلكي 

IICM1.0201.0301.0001.0221.0301.0300.0081,406,4701,437,9463Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعة الكارتون

IMCM0.9100.9200.9100.9100.9200.950-3.162600,000547,0001Modern Construction Materialsالمواد االنشائية الحديثة 

8949,369,54649,858,4394TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HISH10.10010.10010.00010.06010.10010.0500.50303,005,00030,228,5004Ishtar Hotelsفنادق عشتار

ى HPAL18.00018.00017.50017.92018.00018.0000.009600,00010,750,0002Palestine Hotelفندق فلسطير

HSAD21.70021.70021.70021.70021.70022.800-4.82150,0001,085,0001Al-Sadeer Hotelفندق  السدير

403,655,00042,063,5004TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

ي
ى
AMAP0.4600.5200.4600.5000.5200.44018.18541,00020,3204Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيوان

541,00020,3204TOTAL

204192,394,293117,857,9004TOTAL المجموع الكىلي 

Hotels Sector

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

Agriculture Sector

مجموع قطاع الزراعة

Undisclosed Platform Weekly Trading Report 12/2/2023 -15/2/2023      2023/2/15 - 2023/2/12  المنصة الثالثة/تقرير التداول األسبوعي     

Services Sector

مجموع  قطاع االصناعة

Bank Sector

مجموع  قطاع المصارف

Investment Sector

مجموع  قطاع االستثمار
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