
Iraq Stock Exchange                                 سوق العراق لالوراق الماليت
 

 2014 ( تشرين االول11 –12) الماليت للفترة الداء سوق العراق لالوراقالتقرير االسبوعي 

   في السوق  االسبوعجة مؤشرات التداول
 

 في المنتهي االسبوع خالل نظم سوق العراق لالوراق المالية

 من( 12 -10) الساعة من تداول جلسات خمسة 61/61/4162

 . الخميس الى االحد

مدرجة في  مساهمة شركة 38من اصل  (58)تداول اسهم 

 .السوق 
من هيئة االوراق  راتبقراوقد اصبح عدد الشركات المتوقفة 

بتعليمات االفصاح وتقديم البيانات  معدم التزامهل ةركش 11 المالية
 . تها العامةامتوقفة النعقاد هيئ تينشركو المالية للهيئة والسوق

مليار سهم ( 8.922)بلغ عدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع 
  نفذت من خاللمليار دينار ( 10.198)المتداولة تها قيموبلغت 

 . صفقة (2814)

 مؤشرات التداول االسبوعجة في السوق النظامي
 

شركة مدرجة ( 74)صل شركة من ا( 55)ـ تداول اسهم  1
على اسعارها  شركة( 41)وحافظت  شركات( 9)ارتفعت اسعار

 .السابقة 
مليار سهم ( 8.883)عدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع بلغ  -2

نفذت من مليار دينار ( 10.156)لة المتداوتها قيموبلغت 
 صفقة (2801)  خالل

 في ISX Price Indexاقفل مؤشر اسعار االسهم المتداولة ـ 3
 نقطة( 89.660) ـمن االسبوع بخر جلسة أ

من غير العراقيين لهذا  السهم المتداولة المشتراةا عددبلغت ـ 4
االسهم المشتراة  قيمة تبلغو،سهم ارليم (1.885) االسبوع

( 270)نفذت من خالل  دينار مليار( 2.951) لهذا االسبوع
 المنفذة خالل االسبوع دمن اصل العقو شراءصفقة 

السهم المتداولة المباعة من غيرالعراقيين لهذا ا عددبلغت ـ  5
االسهم المباعة من  قيمةوبلغ  سهم يارمل( 3.986)االسبوع 

نفذت من  دينار ارملي( 3.976)غير العراقيين لهذا االسبوع 
 المنفذة خالل االسبوع  دصفقة بيع من اصل العقو( 497) خالل

 

  مؤشرات التداول االسبوعجة في السوق الثاني
 

من  لسوق الثانيافي تداول  جلسات( 4)خالل االسبوع عقدت 
غ عدد الشركات المدرجة في يبلو . خميسلالى ا ثنيناال

 . مساهمة اتشرك 9 السوق الثاني
( 3) همعلى اس صفقة( 13) الجلسات االربعة خاللنفذت 

واالمين لالستثمارات  االمين لالستثمار المالي : هيشركات 
بلغ عدد االسهم المتداولة لهذا ، والصنائع العصرية العقارية 

القيمة المتداولة  سهم وبلغت مليون (39.590)االسبوع 
  .دينار مليون (41.422) لهذا االسبوع

 

 

 

 االكثر ربحيةالشركات 
 

 االسهم المتداولة   )%(التغير اغالق اسم الشركة

 364,960 7.69 7.000 سد الموصل السياحية

 165,000 6.67 8.000 فندق اشور

 8,378,861 6.02 3.520 انتاج االلبسة الجاهزة

 605,000 4.71 2.000 دار السالم للتأمين

 60,885,936 3.23 0.960 مصرف االتحاد العراقي
 

 

 االكثر خسارةالشركات 
 
 

 م المتداولة  االسه )%(التغير اغالق اسم الشركة

 43,831,891 16.2- 1.500 فنادق كربالء

 3,086,153,679 15.96- 0.790 مصرف المنصور

 124,001,694 15.11- 1.180 العراقية لتصنيع التمور

 200,888 14.74- 12.150 مدينة العاب الموصل

 46,375,000 14.42- 1.840 مصرف كوردستان 
 

 

 هم المتداولةاالكثر نشاطاً حسب االسالشركات 
 

 

 االسهم المتداولة   )%(التغير اغالق اسم الشركة

 3,086,153,679 15.96- 0.790 مصرف المنصور

 1,203,644,014 4.76- 1.600 مصرف بغداد

 847,848,510 7.3- 2.160 بغداد غازية

 701,076,669 11.48- 1.080 مصرف الشمال

 600,250,000 9.28- 0.880 مصرف الخليج
 

 
 القيمة المتداولةاالكثر نشاطاً حسب لشركات ا

 
 

 المتداولة   القيمة )%(التغير اغالق اسم الشركة

 2,273,641,339 15.96- 0.790 مصرف المنصور

 1,780,521,703 4.76- 1.600 مصرف بغداد

 1,745,697,787 7.3- 2.160 بغداد غازية

 801,546,474 11.48- 1.080 مصرف الشمال

 530,466,588 9.28- 0.880 يجمصرف الخل

 

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



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 المدرجة في سوق العراق لالوراق الماليةاخبار الشركات المساهمة 

 

 المدرجة  اتالعامة للشرك اجتماعات الهيئات
  

ٌوم للشركة فندق بابل سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة  -1
الساعة العاشرة  18/10/2014الموافق ت السب

ا فً مقر الشركة لمناقشة الحسابات الختامٌة صباح
والمصادقة علٌها وزٌادة  2013للسنة المالٌة 

لمعالجة الخسائر  %(170)راس المال بنسبة 
وفق  2010 ولغاٌة 2005عام  المتراكمة منذ

من قانون الشركات والمصادقة  (اوال/55)المادة 
ستممار وتحدٌد سرٌان فترة العقد م  على عقد اال

الشركة المستممرة وسٌتم اٌقاف التداول على اسهم 
 .12/10/2014الشركة اعتبارا من جلسة 

 

لشركة اسماك الشرق سٌعقد اجتماع الهٌئة العامة  -2
الساعة  26/10/2014الموافق  االحدٌوم  االوسط

بناٌة االدارة العامة لمصرف ا فً العاشرة صباح
لمناقشة الحسابات الختامٌة للسنة  ق االوسطالشر

ومناقشة والمصادقة علٌها  31/3/2014المالٌة 
مقسوم االرباح وسٌتم اٌقاف التداول اعتبارا من 

 .19/10/2014جلسة 
 

 دق كربالءالشركة فنسٌعقد اجتماع الهٌئة العامة  -2
الساعة  27/10/2014الموافق  المنٌناٌوم 

كة لمناقشة الحسابات ا فً مقر الشرالعاشرة صباح
ومعالجة العجز ,  2013الختامٌة للسنة المالٌة 

وزٌادة راس المال , من االرباح المتحققة  المتراكم
وفق ملٌار دٌنار ( 5)اي بمقدار %(100)بنسبة 
وانتخاب من قانون الشركات  (اوال/55)المادة 

وسٌتم اٌقاف التداول على  ,مجلس ادارة جدٌد 

 .20/10/2014اسهم الشركة اعتبارا من جلسة 

 كتتاب البيان ا
 

بددددء االكتتددداب علدددى اسدددهم  المطروحدددة لشدددركة   -1
ملٌدددددار ( 1.501)المعمدددددورة العقارٌدددددة البالغدددددة 

فدددددددددً  18/9/2014سدددددددددهم اعتبدددددددددارا مدددددددددن 
الفددددرع الرئٌسددددً / ف الددددوطنً العراقددددًالمصددددر

لقددددرار الهٌئددددة العامددددة " وفددددرع جمٌلددددة تنفٌددددذا
زٌددددادة رلسددددمال  6/7/2014المنعقدددددة بتددددارٌ  

ملٌدددددار دٌندددددار الدددددى ( 01015.)الشدددددركة مدددددن 
%( 10)ملٌددددددددار دٌنددددددددار بنسددددددددبة ( 16.511)

 .من قانون الشركات( اوال/55)وفق المادة 
 

بددددء االكتتددداب علدددى اسدددهم  المطروحدددة لشدددركة   -2
( 87.800)البالغددددة  اٌددددالف االسددددالمًمصددددرف 

فدددددً  21/9/2014ملٌددددار سدددددهم اعتبددددارا مدددددن 
الفددددرع الرئٌسددددً / الشددددرق االوسددددطالمصددددرف 

 الفددددرع الرئٌسددددً/ومصددددرف االتحدددداد العراقددددً 
لقددددرار الهٌئددددة العامددددة المنعقدددددة بتددددارٌ  تنفٌددددذا 

زٌددددددادة رلسددددددمال الشددددددركة مددددددن  25/1/2014
ملٌدددار دٌندددار ( 250)ملٌدددار دٌندددار الدددى ( 152)

برسددددملة مبلدددد  ( ومانٌددددا اوال/55)ق المددددادة وفدددد
ماٌددددار دٌنددددار وفددددق المددددادة ( 10.200)مقدددددار  

( 87.800)واالكتتدددددددداب بمبلدددددددد  ( مانٌددددددددا/55)
مددددددن ( اوال/55)ملٌددددددار دٌنددددددار وفددددددق المددددددادة 

 .قانون الشركات

 

 اطالق التداول على اسهم الشركات المساهمة
  

 

الخلٌج تم اطالق التداول على اسهم شركة  -1
الموافق  فً جلسة االربعاء للتأمٌن

لتاجٌل اجتماع الهٌئة العامة  15/10/2014
 .الشعار اخر 

 

داول على اسهم شركة مصرف تم اطالق الت - 2
بابل فً جلسة الخمٌس الموافق 

اٌفاء الشركة بمتطلبات بعد  16/10/2014
االفصاح المالً وتزوٌد الهٌئة بالبٌانات 

 .2014المالٌة للفصل المانً 
 



سوق العراق لألوراق المالية
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Banks Sectorقطاع المصارف

BCOI0.7100.7100.6000.6800.6100.710-14.0850344,066,302234,373,8853250000Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري 

BBOB1.6801.6801.3701.4801.6001.680-4.762891,203,644,0141,780,521,7035250000Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

BIIB0.9300.9300.8400.8600.9300.960-3.133344,283,22237,992,3964250000Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي 

BIME0.7600.7600.6400.7100.6700.760-11.84131463,696,884330,779,2025250000Middle East Bankمصرف الشرق االوسط 

 BIBI0.9200.9200.8300.8400.8700.920-5.4372215,746,800180,874,8445250000Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي 

 BDFD0.6300.6900.6300.6300.6900.700-1.4321,010,000636,9002100000Dijlah & Furat Bankمصرف دجلة والفرات

BNOI0.7500.8000.7300.7500.8000.7901.272215,666,35311,804,2664250000National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي 

BROI1.0201.0200.8600.9301.0101.0100.00103208,498,967193,060,5395250000Credit Bank Of Iraqمصرف األئتمان 

BDSI1.0901.0900.9500.9900.9701.100-11.823279,069,02578,654,8954150000Dar es salam Investment  Bankمصرف دارالسالم 

BSUC1.0001.0000.9001.0000.9001.000-10.0013172,624,008172,574,0084250000Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

BBAY0.4400.4400.3800.4000.4000.4000.002333,128,84813,162,9623150000Babylon Bankمصرف بابل 

BGUC0.9600.9600.8400.8800.8800.970-9.28142600,250,000530,466,5885250000Gulf Commercial Bankمصرف الخليج التجاري 

BUOI0.9300.9700.9000.9500.9600.9303.233460,885,93657,838,3204252000Union Bank Of Iraqمصرف االتحاد العراقي 

              BNOR1.2201.2201.0301.1401.0801.220-11.48125701,076,669801,546,4745300000North Bankمصرف الشمال 

BKUI2.1002.1001.8401.9701.8402.150-14.423646,375,00091,429,0004400000Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BASH0.8000.8000.7500.7800.7500.800-6.25815,915,81712,436,8633250000Ashur International Bankمصرف اشور

BMNS0.9400.9400.6900.7400.7900.940-15.965233,086,153,6792,273,641,3395250000Al-Mansour Bankمصرف المنصور

BUND0.8400.8400.7000.7700.7700.840-8.33100162,497,887125,155,6985300000United Bankالمصرف المتحد

BELF0.6100.6700.6100.6500.6500.6500.0074,900,0003,183,0003152000Elaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي 

17457,459,489,4116,930,132,88254554000TOTAL

قطاع التامين

NDSA2.0502.0502.0002.0002.0001.9104.716605,0001,211,00022900Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمين

6605,0001,211,00022900TOTAL

 قطاع الخدمات

SKTA6.0706.3005.8506.0506.1206.450-5.12463,781,82722,875,7595500Kharkh Tour Amuzement Cityمدينة العاب الكرخ السياحية

 SMOF13.50013.50012.15012.72012.15014.250-14.747200,8882,555,5393400Al-Mosul for Funfairsالموصل لمدن االلعاب

SMRI4.0004.1503.7003.9304.1504.1001.226945,774,704179,856,286515010Mamoura Realestate Investmentالمعمورة العقارية

SNUC0.7000.7000.7000.7000.7000.750-6.6721,120,000784,00012al- nukhba for constructionالنخبة للمقاوالت العامة 

SILT1.7401.7401.5501.6701.6401.740-5.753770,449,334117,918,196414000iraq land transportالعراقية للنقل البري

SBPT44.50044.50038.70039.69040.00045.020-11.1532789,93231,353,7472500Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام 

SBAG1.7001.7001.6001.6501.6801.750-4.00186,374,11010,524,48742200AL-Badia for General Transالبادية للنقل العام

211128,490,795365,868,014532612TOTAL

 قطاع الصناعة

IMAP0.7500.7500.6400.7000.7100.750-5.334044,383,75431,053,43646469Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصورللصناعات الدوائية

IMOS2.9002.9002.9002.9002.9003.070-5.542858,2662,488,9711900Modern Sewingالخياطة الحديثة 

12/10/2014 - 16/10/2014Weekly Trading Report

Industry Sector

السوق النظامي/ تقرير التداول األسبوعي  2014/10/12- 2014/10/16    

مجموع قطاع المصارف

Iraq Stock Exchange

Services Sector

Insurance Sector

مجموع قطاع الخدمات

مجموع قطاع التامين



 IITC3.5503.5503.5003.5403.5503.5001.438678,6492,399,2042500Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

IBSD2.3302.3301.9802.0602.1602.330-7.30203847,848,5101,745,697,7875133000Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 

IIDP1.5001.5001.0601.1601.1801.390-15.1148124,001,694144,109,001517250Iraqi Date Processing and Marketingتصنيع وتسويق التمور 

IHLI0.7200.7400.6500.7000.7000.730-4.112153,662,42637,561,336512375al-hilal industriesالهالل الصناعية

ITLI0.6000.6400.5800.5900.6100.640-4.691121,288,40812,604,094316800the light industriesالصناعات الخفيفة

IELI1.7001.7001.6001.6901.6001.700-5.88108,877,56015,013,934318000electronic  industriesالصناعات االلكترونية

 IKLV1.3001.3001.1401.2201.1901.370-13.146353,400,00065,279,00055400AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي النتاج اللقاحات 

IFCM1.8001.8001.8001.8001.8002.000-10.001677,5001,219,50012268Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية

IIEW0.9900.9900.9900.9900.9901.100-10.001100,00099,00011500Iraqi Engineering Worksالعراقية لالعمال الهندسية 

IMPI1.2001.2001.1001.2001.2001.230-2.44127,174,6958,603,32449213Modern paint   industries االصباغ الحديثة 

IMIB0.7100.7100.7100.7100.7100.750-5.331113,228,7509,392,41325000Metallic Industries and Bicyclesالصناعات المعدنية والدراجات

 IRMC3.3203.5203.1703.3903.5203.3206.02208,378,86128,364,76851593Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة 

IICM0.4700.4700.4700.4700.4700.4602.171141,81366,65217590Iraqi Carton Manufacturiesصناعات الكارتون

4521,184,700,8862,103,952,4205237858TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HPAL16.50016.50015.20015.64015.80016.800-5.958616,170,000252,834,80054470palestine Hotelفندق فلسطين

HISH40.00041.50039.00040.18041.00041.0000.00413,430,000137,825,00051500ishtar Hotelفنادق عشتار 

HBAG11.00011.00010.50010.54010.50011.000-4.55121,136,43811,981,69833844Baghdad Hotelفندق بغداد

HNTI17.00017.00017.00017.00017.00018.150-6.347774,85713,172,56935437National for Tourist Investmentالوطنية لالستثمارات السياحية 

HASH7.5008.0007.5007.5508.0007.5006.672165,0001,245,0002376Ashour Hotelفندق اشور 

HTVM6.3507.0006.3506.8107.0006.5007.693364,9602,484,9962240Tourist Village of Mosul damسد الموصل السياحية

HKAR1.7101.7101.4401.5501.5001.790-16.205543,831,89168,158,53755000Karbala Hotelsفنادق كربالء

HSAD30.50030.50030.00030.04030.00032.000-6.2510612,91618,412,48031239AL-Sadeer Hotelفندق السدير 

21666,486,062506,115,080522106TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AMAP0.7500.7500.7000.7000.7100.750-5.33711,600,0008,148,00033600Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيواني 

AMEF8.8008.8007.5008.1908.5809.000-4.6726686,8525,626,2813300Middle East for Production- Fishالشرق االوسط لالسماك

AISP7.0507.0506.4806.6006.5007.150-9.098914,817,12297,802,84355128Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

AIPM5.9006.0605.5005.5505.9006.250-5.60219,319,06951,735,13954125Iraqi Products Marketing Meatالعراقية النتاج وتسويق اللحوم 

14336,423,043163,312,263513153TOTAL

قطاع االتصاالت

TASC13.30013.30011.39012.63012.65013.950-9.32286,813,18686,021,3965270012Asia Cellاسيا سيل لالتصاالت

286,813,18686,021,3965270012TOTAL

28018,883,008,38310,156,613,05455132641Grand TOTAL

مجموع قطاع الصناعة

TELECOMMUNICATION Sector

Agricultur Sector

مجموع قطاع الزراعة

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

المجموع الكلي 

مجموع قطاع االتصاالت



اسم الشركة

رمز 

الشركة 

Code

الصفقات 

No.of 

Trans

       االسهم المتداولة         

Traded Shares

       القيمة المتداولة       

Trading Volume
Company Names

Banks Sectorقطاع المصارف

BCOI1227,873,230161,789,993Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي

BBOB92557,382,384841,492,177Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

BIME1221,380,518168,249,194Middle East Bankمصرف الشرق االوسط لالستثمار

BNOI1610,750,0008,137,002National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي 

BROI2102,500104,525Credit Bank Of Iraqمصرف األئتمان العراقي 

BGUC226,625,00024,862,500Gulf Commercial Bankمصرف الخليج التجاري

              BNOR389,115,920107,738,263North Bankمصرف الشمال 

BUOI115,000,00013,950,000Union Bank Of Iraqمصرف االتحاد العراقي 

BKUI1020,416,66741,792,334Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BMNS323,650,00021,676,000Al-Mansour Bankمصرف المنصور

BELF32,100,0001,407,000Elaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي 

1341,194,396,2191,391,198,988Total Bank sector

Services Sector قطاع الخدمات

SMRI5142,747,096168,359,881Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية

SILT238,291,15466,570,608iraq land transportالعراقية للنقل البري

5381,038,250234,930,489Total Services sector

Industry Sector قطاع الصناعة

IBSD79575,444,1051,192,256,188Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

IIDP121,499,03525,368,861Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع وتسويق التمور 

80596,943,1401,217,625,050TOTAL

Agricultur Sectorقطاع الزراعة

AIPM18,056,75044,312,125Iraqi Products Marketing Meatالعراقية النتاج وتسويق اللحوم 

18,056,75044,312,125TOTAL

TELECOMMUNICATION Sector قطاع االتصاالت

 TASC25,000,00063,250,000Asia Cellاسيا سيل

25,000,00063,250,000TOTAL

2701,885,434,3592,951,316,651Grand Total

مجموع قطاع الخدمات

مجموع قطاع الصناعة

مجموع قطاع الزراعة

مجموع قطاع االتصاالت

المجموع الكلي 

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

Iraq Stock ExchangeNon Iraqi's (buy) Weekly Trading Report 12/10 - 16/10/2014  

مجموع قطاع المصارف



سوق العراق لألوراق المالية

Iraq Stock Exchange

اسم الشركة

رمز 

الشركة 

Code

الصفقات 

No.of 

Trans

 االسهم المتداولة      

Traded Shares

القيمة المتداولة      

Trading Volume
Company Names

Banks Sectorقطاع المصارف

BCOI1227,873,230161,789,993Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي

BBOB45318,863,396458,736,884Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

BIME1221,380,518168,249,194Middle East Bankمصرف الشرق االوسط 

BDSI33,800,0383,838,038Dar es salam Investment  Bankمصرف دارالسالم لالستثمار 

BGUC226,625,00024,862,500Gulf Commercial Bankمصرف الخليج التجاري 

              BNOR75237,555,543267,206,854North Bankمصرف الشمال 

BUOI115,000,00013,950,000Union Bank Of Iraqمصرف االتحاد العراقي 

BKUI2400,000760,000Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BMNS2862,440,313,6791,769,162,139Al-Mansour Bankمصرف المنصور

BUND11,000,000750,000United Bankمصرف المتحد

4173,492,811,4042,869,305,602Total Bank sector

Services Sector قطاع الخدمات

SMRI520,371,54580,815,254Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية

SILT338,391,15466,710,608iraq land transportالعراقية للنقل البري

858,762,699147,525,862Total Services sector

Industry Sector قطاع الصناعة

IBSD59396,411,078811,960,300Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

IIDP221,549,03525,433,361Iraqi Date Processing and Marketingالتمورالعراقية 

ITLI12,000,0001,200,000the light industriesالصناعات الخفيفة

62419,960,113838,593,660TOTAL

Tourism&Hotels Sectorقطاع الفنادق والسياحة

HKAR3800,0001,208,000Karbala Hotelsفنادق كربالء

3800,0001,208,000TOTAL

Agricultur Sector

 AIRP18,056,75044,312,125Iraqi Agricultural Productsالعراقية للمنتجات الزراعية 

18,056,75044,312,125TOTAL

TELECOMMUNICATION Sector

 TASC66,008,43676,006,715Asia Cellاسيا سيل

66,008,43676,006,715TOTAL

4973,986,399,4023,976,951,964Grand Total المجموع الكلي 

مجموع قطاع االتصاالت

مجموع قطاع الفنادق

قطاع الزراعة

مجموع قطاع الزراعة

مجموع قطاع الصناعة

قطاع االتصاالت 

السوق النظامي   / تقرير التداوالت االسبوعية المباعة من غير العراقيين 

Non Iraqi's (Sell)Weekly Trading Report 12/10 -16/10/2014  

مجموع قطاع المصارف

مجموع قطاع الخدمات



اسم الشركة

رمز 

الشركة 

Code

اعلى 

سعر  

High 

Price

ادنى 

سعر 

Low 

Price

معدل السعر 

الحالي 

Average 

Price

الصفقات 

No.of 

Trans

 االسهم المتداولة 

Traded Shares

القيمة المتداولة  

Trading 

Volume

عدد ايام 

التداول 

Trading 

days

    رأس المال    

   مليون دينار 

Capital 

million ID

Company Names

قطاع االستثمار

VAMF1.2001.0001.190632,312,01338,241,50331000al-ameen for financial investmentاالمين لالستثمار المالي 

632,312,01338,241,50331000TOTAL

قطاع الخدمات

SAEI0.4800.4000.48067,273,8963,004,75846960al-ameen estate investmentاالمين لالستثمارات العقارية

67,273,8963,004,75846960TOTAL

قطاع الصناعة

IMCI35.22035.22035.22015,000176,1001180modern chemical industriesالصنائع الكيماوية العصرية 

15,000176,1001180TOTAL

1339,590,90941,422,36148140Grand TOTAL مجموع الكلي

investment sector

مجموع قطاع االستثمار

Services Sector

مجموع قطاع الخدمات

IndustrySector

مجموع قطاع الصناعة

السوق الثاني/ تقرير التداول األسبوعي  2014/10/12- 2014/10/16    سوق العراق لألوراق المالية

Iraq Stock ExchangeNon Regular Weekly Trading Report 

12/10/2014 -16/10/2014



اسم الشركة

رمز الشركة 

Code

الصفقات 

No.of 

Trans

 االسهم المتداولة      

Traded Shares

القيمة المتداولة      

Trading 

Volume

Company Names

 Services sector

SAEI56,577,8962,691,558al-ameen estate investmentاالمين لالستثمارات العقارية

56,577,8962,691,558Total Services sector

513,155,7925,383,116Grand TOTAL

السوق الثاني/ تقرير التداول األسبوعي  2014/10/12- 2014/10/16    سوق العراق لألوراق المالية

Iraq Stock Exchange

مجموع قطاع الخدمات

مجموع الكلي

12/10/2014 -16/10/2014

Non Regular Weekly Trading Report 

قطاع الخدمات
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