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 في السوق النظامي االسبوعية مؤشرات التداول
 

 جلسات خمس 71/4/1074 لمنتهي فيعقدت خالل االسبوع ا
  الى الخميس. االحدمن ( 71 -70تداول من الساعة )

شركة  14لسوق النظامي ا الشركات المدرجة في بلغ عددي
 17ارتفعت خالل جلسات هذا االسبوع اسعار اسهم ، مساهمة

متوقفة  اتركش 5وال تزال شركة متداولة  61 من بين ةشرك
بتعليمات  العدم التزامه لماليةمن هيئة االوراق ا راتبقرا

 شركات 1و االفصاح وتقديم البيانات المالية للهيئة والسوق
 . متوقفة النعقاد هيئاتها العامة

( مليار 115541عدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع )بلغ ـ 7
نفذت ( مليار دينار 115654المتداولة )تها قيموبلغت سهم 

 صفقة  (1552)  من خالل
 ISX Price Indexمؤشر اسعار االسهم المتداولة اقفل ـ 1

 .( نقطة770565) من االسبوع بـخر جلسة أ في
السهم المتداولة المشتراة من غير العراقيين لهذا ا عددبلغت ـ 1

االسهم  قيمة تبلغ و،سهم ونليم (6665111االسبوع )
 دينار ( مليار75612) المتداولة المشتراة لهذا االسبوع

المنفذة  دمن اصل العقو شراء( صفقة 150نفذت من خالل )
 خالل االسبوع

السهم المتداولة المباعة من غيرالعراقيين لهذا ا عددبلغت ـ  4
االسهم المتداولة  قيمةوبلغ  سهم يار( مل75047)االسبوع 

 ارملي( 75415المباعة من غير العراقيين لهذا االسبوع )
 دة بيع من اصل العقو( صفق755) نفذت من خالل دينار

 المنفذة خالل االسبوع 
 الكبيرة صفقاتللتداول  جلستيعقدت خالل االسبوع  -5

بعد  71:10 -71ة لساعا منالتي تنظم  المتقابلة واالوامر
الظهر وفقا الجراءات تنفيذ الصفقات الكبيرة واالوامر 

خاللها نفذت  يوم االربعاءفي السوق النظامي المتقابلة 
 بعدد اسهم على اسهم شركة مصرف المتحد ةواحد صفقة

جلسة الثانية الوعقدت يوم الخميس  ، سهممليار ( 500)
نفذت خاللها صفقة واحدة على اسهم شركة مصرف االتحاد 

 .(مليار سهم 715141العراقي بعدد اسهم )
 

 
 

 
 
 

 

 

 االكثر ربحيةالشركات 

 االسهم المتداولة   التغير)%( اغالق اسم الشركة

 1,426,276 46.66 48.690 العراق للنقل العام

 3,211,245 8.33 0.650 مصرف دجلة والفرات

 447,159,713 7.57 1.990 مصرف الشمال

 316,777 6.16 30.000 فندق  السدير

 47,358,333 5.88 1.800 فنادق كربالء
 

 االكثر خسارةالشركات 

 

 االسهم المتداولة   التغير)%( اغالق اسم الشركة

 347,108 13.44- 4.250 انتاج االلبسة الجاهزة

 124,023,594 5.75- 0.820 المنصورالدوائية

 17,395,745,000 5.22- 1.090 تحاد العراقيمصرف اال

 34,148,960 5- 1.900 الصناعات االلكترونية

 1,353,693,164 4.42- 1.080 مصرف الخليج
 

 االكثر نشاطاً حسب االسهم المتداولةالشركات 
 

 االسهم المتداولة   التغير)%( اغالق اسم الشركة

 17,395,745,000 5.22- 1.090 مصرف االتحاد العراقي

 1,353,693,164 4.42- 1.080 مصرف الخليج

 711,603,219 2 1.020 مصرف االستثمار 

 551,801,440 0.94- 1.050 المصرف المتحد

 503,889,722 0.92 1.100 المصرف  االسالمي
 

 القيمة المتداولةاالكثر نشاطاً حسب الشركات 
 

 المتداولة   القيمة التغير)%( اغالق اسم الشركة

 18,962,954,100 5.22- 1.090 مصرف االتحاد 

 1,484,231,334 4.42- 1.080 مصرف الخليج

 873,928,502 7.57 1.990 مصرف الشمال

 719,866,248 2 1.020 مصرف االستثمار 

 708,723,275 1.03- 2.890 بغدادغازية

 

  في السوق الثانياالسبوعية مؤشرات التداول 
 

( شركات متوقفة عن التداول بقرار من هيئة 1وال تزال ) مساهمة اتشرك 2 غ عدد الشركات المدرجة في السوق الثانيـ بل 7
وهي  للهيئة والسوق 1071 البيانات المالية للفصل الثاني لعام وتقديمبمتطلبات االفصاح المالي  ملعدم ايفائهاالوراق المالية 

 .االيام لالستثمار المالي والخيمة لالستثمارات المالية والخير لالستثمار المالي 
االمين لالستثمار المالي، بلغت  ةى اسهم شركعلصفقات ( 6نفذت خاللها ) ي السوق الثانيتداول ف جلستين عقدت خالل االسبوع -1

دينار وبلغ عدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع  مليون( 1455222االسبوع )القيمة االجمالية لالسهم المتداولة لهذا 
 سهم. مليون( 7505424)

 
 

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



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 المدرجة في سوق العراق لالوراق الماليةاخبار الشركات المساهمة 

  بيان اكتتاب
 

رف لشدددرك  م ددد المطروحددد  االكتتدددعل  اددد  ا ددد   بددد   -1
   ا تبدددددعرا مددددد   دددددمايدددددعر  (0.5.99) البعلغددددد  بعبددددد 

االتحددددع  فددددر م ددددرف  1/4/4914الموافدددد   الثالثددددع  
قدددددرار ال يبددددد  بعددددد   الفدددددرئ الربي دددددر بغددددد ا  الكدددددرا   

( مايددددددعر  ي ددددددعر الدددددد  1.9خ)قدددددد  بتددددددعريالععمدددددد  الم ع
وفددددد  %(05124999ب  دددددب  )( مايدددددعر  ي دددددعر 4.9)

وب  ددددددددددددددددددددددددددب   /ثع يددددددددددددددددددددددددددع(..المددددددددددددددددددددددددددع   )
/اوال(مددددددددد  ..  المدددددددددع   )%(وفددددددددد3054243336)

 قع و  الشركعت .
 

زيددددع   رل ددددمع  شددددرك      االكتتددددعل  ادددد  ا دددد   بدددد -4
( مايددددعر  ددد   ا تبددددعرا 29البعلغددد  ) االقت ددددع م دددرف 

 ددددددرف مالفددددددر  13/0/4914 وافدددددد ماالحدددددد  المدددددد  
 دددعح   /بغددد ا فدددر  الفدددرئ الربي دددر المتحددد  لال دددتثمعر

 الم  دددور قدددرل معدددرل بغددد ا  الددد ولر وفدددرئ الواثددد 
بتددددددددعريخ   ال يبدددددددد  الععمدددددددد  الم عقدددددددد  قددددددددراربعدددددددد  

م دددددددددرف مددددددددد  ع  الزيدددددددددع   رل دددددددددم  09/1/4914
مايددددعر  ي ددددعر وفدددد   (4.9مايددددعر  ي ددددعر الدددد  ) (1.9)

 . م  قع و  الشركعت ( وثع يع/اوال..المع   )
 

لشدددرك  الفاو ددد   المطروحددد  االكتتدددعل  اددد  ا ددد   بددد   -0
    ددددمايددددو   (329,499) البعلغدددد  اال شددددعبي المددددوا  

فدددددددر  13/0/4914ا تبدددددددعرا مددددددد  االحددددددد  الموافددددددد  
 /بغددددد ا  فدددددر الم دددددرف ال ددددد ع ر الفدددددرئ الربي دددددر

قددددرار ال يبدددد  بعدددد  ال دددد ر وفددددرئ الز فرا يدددد    م طقدددد
زيددددع   رل ددددمع   6/19/4910قدددد  بتددددعريخ الععمدددد  الم ع

( 0,149( مايددددعر  ي ددددعر الدددد  )4,432الشددددرك  مدددد  )
 و  ( مددد  قدددعوثع يدددع /اوال..مايدددعر  ي دددعر وفددد  المدددع   )

 الشركعت.
 

 

 

 جتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة المدرجةا
 

م ددددرف اشددددور لاشددددرك   دددديعق  ا تمددددعئ ال يبدددد  الععمدددد  
ال دددددددع    4914/./0الموافددددددد    دددددددبتيدددددددو  ال الددددددد ولر

م ددددرف اشددددور فددددرئ اربيدددد   ددددي  الععشددددر   ددددبعحع فددددر 
 ال تخعل م اس ا ار    ي  . كعو  

 

ادراج اسهم زيادة رأسمال الشركات واطالقها في 
 التداول

 

البعلغددد  الر دددما  واطالق دددع فدددر التددد او  تددد  ا راس ا ددد   
بغددد ا  العدددرا  لا قددد  العدددع  شدددرك  ل ددد    ( مايدددو 099)

قدددددرار بعددددد   10/4/4914 االحددددد  الموافددددد   ا ددددد   فدددددر
 زيدددددع   رلس 1/4914/.فدددددر   ال يبددددد  الععمددددد  الم عقددددد 

( 99. ي ددددعر الدددد  ) و ( مايدددد499مدددد  )الشددددرك  مددددع  ال
( ثع يددددع/..وفدددد  المددددع   )%( 1.9ب  ددددب  ) ي عر و مايدددد

  م  قع و  الشركعت .

 قرار هيئة االوراق المالية              
 

قررت هيب  االورا  المعلي  بمو ل كتعب ع المرق  
ايقعف الت او   ا   10/4/4914فر  10/14و10/11

 ا    الشرك  م رف المو   لات مي  واال تثمعر ا تبعرا
لحي  قيع  الشرك  بعالف عح     4/4914/.1م   ا   

موقف   حو  اال تراضعت المق م  م  قب  الم عه  كري  
يو ف تياو وتق ي  محضر ا تمعئ ال يب  الععم  الم عق   

 م    م  قب   ابر  ت  ي  الشركعت  11/4/4914بتعريخ



سوق العراق لألوراق المالية
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Company name

Banks Sectorقطاع المصارف

BCOI0.9000.9000.8800.8900.8800.900-2.2250108,208,75096,795,2255150000Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري 

BBOB1.9401.9801.9401.9601.9801.9501.54107231,309,426453,987,9665250000Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

BIIB1.0801.1201.0801.1001.1001.0900.9250503,889,722553,458,9765250000Iraqi Islamic Bankالمصرف االسالمي 

 BIBI1.0001.0200.9901.0101.0201.0002.00101711,603,219719,866,2485250000Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار  

 BDFD0.6500.6500.6500.6500.6500.6008.3313,211,2452,087,3091100000Dijlah & Furat Bankمصرف دجلة والفرات

BNOI0.9000.9100.9000.9000.9000.930-3.231727,413,22124,672,8994250000National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي 

BROI1.6501.6501.5901.6201.6201.6100.62122127,770,291206,655,1985250000Credit Bank Of Iraqمصرف األئتمان 

BDSI1.0501.1101.0201.0501.0301.040-0.96142317,126,927333,886,2585150000Dar es salam Investment  Bankمصرف دارالسالم 

BSUC0.9500.9500.9500.9500.9500.9500.00116,61115,7801250000Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

BBAY0.6200.6300.6000.6100.6000.610-1.6481225,508,202137,610,7694150000Babylon Bankمصرف بابل 

 BEFI0.7100.7100.7100.7100.7100.7100.001500,000355,0001150000Economy Bankمصرف االقتصاد 

BGUC1.1301.1301.0801.1001.0801.130-4.422681,353,693,1641,484,231,3345250000Gulf Commercial Bankمصرف الخليج التجاري

 BMFI0.7200.7300.7200.7300.7300.7201.3966325,283,335237,423,2502202000Mosul Bankمصرف الموصل 

BUOI1.1901.1901.0901.0901.0901.150-5.225817,395,745,00018,962,954,1005152000Union Bank Of Iraqمصرف االتحاد العراقي 

              BNOR1.8502.0001.8501.9501.9901.8507.57152447,159,713873,928,5025265000North Bankمصرف الشمال 

BKUI2.8002.8402.7502.7802.7902.800-0.36114,200,00011,677,5004300000Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BASH0.7300.7600.7300.7400.7500.7105.635744,980,00033,457,6505250000Ashur International Bankمصرف اشور

BMNS1.7001.8001.7001.7801.7801.7402.303886,787,726154,292,6523250000Al-Mansour Bankمصرف المنصور

BUND1.0501.0601.0501.0501.0501.060-0.9436551,801,440579,482,5315300000United Bankالمصرف المتحد

BELF0.7300.7300.7300.7300.7300.7201.3921,000,000730,0002152000Elaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي 

136122,467,207,99224,867,569,14954321000TOTAL

NAME2.2502.2502.2102.2502.2102.250-1.78135,850,00013,139,50032000Al-Ameen for Insuranceاالمين للتأمين 

NDSA2.1102.1102.1102.1102.1102.150-1.861712,5241,503,42612900Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمين

NAHF0.9501.0100.9500.9601.0100.9803.061169,384,26566,310,57332500AHliya For Insuranceاالهلية للتأمين

2575,946,78980,953,49937400TOTAL

VZAF1.0001.0001.0001.0001.0001.0000.0065,174,8975,174,89711150al-zawraa for financial investmentالزوراء لالستثمار المالي

65,174,8975,174,89711150TOTALمجموع قطاع االستثمار

 قطاع الخدمات

SKTA8.0108.0107.9007.9808.0008.100-1.23171,010,0008,055,5004368Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

 SMOF23.00024.00021.90022.29024.00024.0000.00332,428,84854,142,4305400Al-Mosul for Funfairsالموصل لمدن االلعاب

SMRI5.1505.3405.1505.2805.3405.2002.696573,932,276390,469,596515010Mamoura Realestate Investmentالمعمورة  العقارية

SILT2.0302.0702.0302.0502.0502.0300.994630,230,41362,050,907314000iraq land transportالعراقية للنقل البري

SBPT33.00048.69032.99042.78048.69033.20046.66981,426,27661,013,6143500Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام 

SBAG2.8002.8002.7002.7202.7202.800-2.86187,415,68320,175,55952000AL-Badia for General Transالبادية للنقل العام

investment sector

السوق النظامي/ تقرير التداول األسبوعي  2014/4/13- 2014/4/17    

مجموع قطاع المصارف

Iraq Stock Exchange

مجموع قطاع التأمين

13/4/2014 - 17/4/2014Weekly Trading Report

Insurance Sectorقطاع التامين

قطاع االستثمار

Services Sector



277116,443,496595,907,606532278TOTAL

 قطاع الصناعة

IMAP0.8500.8500.8000.8300.8200.870-5.7594124,023,594102,355,19556469Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور الدوائية

 IITC4.2004.2204.1804.2104.2104.2100.0011319,4261,344,5533500Iraqi For Tufted Carpetsالسجاد والمفروشات

IBPM2.0002.1002.0002.1002.1002.0005.0071,558,9203,269,14321080Baghdad for Packing Materialsبغداد مواد التغليف

IBSD2.9002.9002.8002.8402.8902.920-1.03145249,659,678708,723,2755133000Baghdad Soft Drinksبغداد غازية

IHLI0.7200.7700.7200.7300.7300.7201.3963118,823,59587,233,483512375al-hilal industriesالهالل الصناعية

ITLI0.7100.7600.7100.7500.7200.7200.0029127,356,11095,105,926516800the light industriesالصناعات الخفيفة

INCP0.8900.9400.8900.9100.9000.8802.275788,077,24080,576,247515187National Chemical &Plastic Industriesالكيمياوية والبالستيكية 

IELI1.8101.9801.8101.9001.9002.000-5.003234,148,96065,052,529518000electronic  industriesالصناعات االلكترونية

 IKLV1.7601.8001.7601.7901.8001.7900.564121,184,49037,891,06555400AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي النتاج اللقاحات 

IFCM2.7802.7802.7802.7802.7802.890-3.81178,000216,84012268Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية

IIEW1.2401.2401.2001.2101.2001.1900.844400,000483,00031500Iraqi Engineering Worksاالعمال الهندسية 

IKHC2.1002.1002.1002.1002.1002.0005.002110,000231,00011000Al -Khazer Construction Materialsالخازر المواد االنشائية

IMPI1.0301.0301.0101.0301.0101.020-0.981013,437,17713,773,49259213Modern paint   industries االصباغ الحديثة 

IMIB0.8000.8400.8000.8300.8400.850-1.18145,682,0534,719,97455000Metallic Industries and Bicyclesالمعدنية والدراجات

 IRMC4.4204.4204.2504.3504.2504.910-13.442347,1081,511,23121593Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة 

IICM0.6100.6100.6000.6000.6000.610-1.6441,737,3341,045,40037590Iraqi Carton Manufacturies صناعات الكارتون

516786,943,6851,203,532,3545236975TOTAL

HPAL16.50017.15016.50016.95017.00016.4003.6613115,607,704264,592,37054470palestine Hotelفندق فلسطين

HISH34.00034.00034.00034.00034.00034.500-1.45111,000374,00011500ishtar Hotelفنادق عشتار 

HBAY68.00071.00068.00069.89071.00068.0004.41242,368,882165,570,98331350Babylon Hotelفندق بابل 

HBAG11.55011.55011.50011.50011.50011.5000.00161,787,46720,557,37143844Baghdad Hotelفندق بغداد

HNTI20.50021.30020.00020.89021.00020.4002.94254,611,51696,341,58953553National for Tourist Investmentالوطنية لالستثمارات السياحية 

HASH8.6808.7808.4008.6208.7208.800-0.91221,488,25612,833,9153376Ashour Hotelفندق اشور 

HTVM8.0008.2008.0008.1208.2008.2000.006214,5891,742,9712240Tourist Village of Mosul damالمدينة السياحية في سد الموصل 

HKAR1.7001.8501.7001.7701.8001.7005.885647,358,33383,963,92855000Karbala Hotelsفنادق كربالء

HMAN27.00027.00027.00027.00027.00027.500-1.827609,00016,443,00022923mansour Hotelفندق المنصور

HSAD28.00030.00028.00029.72030.00028.2606.169316,7779,414,81041239AL-Sadeer Hotelفندق السدير 

29774,373,524671,834,937524495TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AAHP1.1001.1501.1001.1501.1501.1004.5522,002,8962,303,1862575al-ahlyia for agricultural productionاالهلية لالنتاج الزراعي

AMAP0.8300.8500.8300.8500.8500.8203.6642,435,9792,060,58233600Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيواني 

AMEF12.00012.00012.00012.00012.00011.7502.13125,000300,0001300Middle East for Production- Fishالشرق االوسط النتاج االسماك

AISP6.6707.0006.6706.8206.8506.6702.70546,337,68043,244,24054800Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

AIPM7.0507.0506.7006.9107.0507.100-0.70221,220,9878,441,01334125Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسويق اللحوم 

 AIRP13.75013.80013.75013.78013.80013.5002.222835,30411,512,1952360Iraqi Agricultural Products للمنتجات الزراعية 

8512,857,84667,861,216513760TOTAL

 TASC18.30018.50018.30018.50018.50018.1501.93228,715,581161,226,6953270012Asia Cellاسيا سيل

228,715,581161,226,6953270012TOTAL

2589235476638102765406035354907070Grand TOTAL

مجموع قطاع الصناعة

 قطاع الفنادق والسياحة

مجموع قطاع الخدمات

Tourism&Hotels Sector

مجموع قطاع االتصاالت

Agricultur Sector

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

Industry Sector

المجموع الكلي 

مجموع قطاع الزراعة

TELECOMMUNICATION Sector قطاع االتصاالت



اسم الشركة

رمز 

الشركة 

Code

الصفقات 

No.of 

Trans

       االسهم المتداولة         

Traded Shares

       القيمة المتداولة       

Trading Volume
Company Names

Banks Sectorقطاع المصارف

BBOB40128,443,705252,054,332Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

BNOI19,950,0518,955,046National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي 

BROI1020,135,44632,236,166Credit Bank Of Iraqمصرف األئتمان 

BBAY1300,000180,000Babylon Bankمصرف بابل 

BGUC17110,000,000121,800,000Gulf Commercial Bankمصرف الخليج التجاري

 BMFI1585,000,00062,050,000Mosul Bankمصرف الموصل 

BKUI1500,0001,375,000Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BASH3019,100,00014,272,000Ashur International Bankمصرف اشور

BMNS1924,975,00043,936,000Al-Mansour Bankمصرف المنصور

134398,404,202536,858,544Total Bank sector

Insurance Sector

NAME105,000,00011,250,000Al-Ameen for Insuranceاالمين للتأمين 

NAHF33,292,2383,277,626AHliya For Insuranceاالهلية للتأمين

138,292,23814,527,626Total Insurance Sector

Services Sector قطاع الخدمات

SMRI4062,115,555328,246,732Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية

4062,115,555328,246,732Total Services sector

Industry Sector قطاع الصناعة

IBSD48162,385,224460,862,826Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

IHLI1116,000,00011,520,000al-hilal industriesالهالل الصناعية

ITLI2416,666295,833the light industriesالصناعات الخفيفة

IELI79,500,00018,050,000electronic  industriesالصناعات االلكترونية

IIEW1250,000300,000Iraqi Engineering Worksاالعمال الهندسية 

69188,551,890491,028,659TOTAL

Tourism&Hotels Sector

HBAY151,843,191129,326,995Babylon Hotelفندق بابل 

151,843,191129,326,995TOTAL

TELECOMMUNICATION Sector

 TASC97,515,000139,027,500Asia Cellاسيا سيل

97,515,000139,027,500TOTAL

280666,722,0761,639,016,056Grand Total

قطاع االتصاالت

مجموع قطاع االتصاالت

سوق العراق لألوراق المالية

المجموع الكلي

مجموع قطاع المصارف

السوق النظامي   / تقرير التداوالت االسبوعية المشتراة من غير العراقيين

Non Iraqi's (buy) Weekly Trading Report 13/4 - 17/4/2014  

مجموع قطاع الخدمات

مجموع قطاع الصناعة

Iraq Stock Exchange

 قطاع الفنادق والسياحة

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

قطاع التامين

مجموع قطاع التأمين



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

BCOI1331,970,95928,773,863Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري 

BBOB1714,2851,399,999Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

 BIBI1378,731,199386,305,823Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي 

BGUC85443,997,002485,633,919Gulf Commercial Bankمصرف الخليج التجاري

              BNOR525,000,00046,800,000North Bankمصرف الشمال 

BKUI72,200,0006,100,000Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

112882,613,445955,013,604Total Bank sector

Services Sector قطاع الخدمات

SMRI510,383,52155,032,661Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية

510,383,52155,032,661Total Services sector

Industry Sector قطاع الصناعة

IMAP45,000,0004,150,000Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور الدوائية

 IITC112,00050,520Iraqi For Tufted Carpetsالسجاد والمفروشات

IBSD53141,912,131402,424,718Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

IHLI159,39943,361al-hilal industriesالهالل الصناعية

ITLI1241,201173,665the light industriesالصناعات الخفيفة

IELI2593,7801,169,747electronic  industriesالصناعات االلكترونية

IMPI177,23879,555Modern paint   industries االصباغ الحديثة 

IMIB1165,330135,571Metallic Industries and Bicyclesالمعدنية والدراجات

IICM137,33422,400Iraqi Carton Manufacturies صناعات الكارتون

65148,098,413408,249,537TOTAL

Tourism&Hotels Sector

HPAL3600,00010,200,000palestine Hotelفندق فلسطين

3600,00010,200,000TOTAL

1851,041,695,3791,428,495,802Grand Total

السوق النظامي   / تقرير التداوالت االسبوعية المباعة من غير العراقيين 

Non Iraqi's (Sell)Weekly Trading Report 13/4 -17/4/2014  

المجموع الكلي 

مجموع قطاع المصارف

مجموع قطاع الصناعة

 قطاع الفنادق والسياحة

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

مجموع قطاع الخدمات
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قطاع االستثمار

VAMF1.6501.6001.6006150,494245,99921000al-ameen for financial investmentاالمين لالستثمار المالي 

6150,494245,99921000TOTAL

6150,494245,99921000Grand TOTAL

السوق الثاني/ تقرير التداول األسبوعي  2014/4/13- 2014/4/17    سوق العراق لألوراق المالية

Iraq Stock ExchangeNon Regular Weekly Trading Report 

13/4/2014 - 17/4/2014

مجموع الكلي

investment sector

مجموع قطاع االستثمار
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