
 

 

 

Iraq Stock Exchange       سوق العراق لالوراق المالية                   
 

 

 

  الشركات المساهمة العراقية أسهم تداول أوالً: مؤشرات

بأسهم الشركات  تداولات جلس أربع 6/10/2022ي المالية خالل االسبوع المنتهي ف لألوراقنظم سوق العراق       

 .المساهمة العراقية

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

 

  .مساهمة شركة (55) أسهمخالل جلسات هذا االسبوع  اولتدت -

فيما يستمر ايقاف تداول  البيع،عدم تالقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر  سببشركة ب( 45) أسهملم تتداول  -

 ( شركة لعدم تقديم االفصاح.3) االسهم

  باالسهم:مؤشرات التعامل 

 .سهم ارملي9) ) لغ عدد االسهم المتداولة لهذا االسبوعب .1

 .دينارمليار  (4) لغت قيمة االسهم المتداولة لهذا االسبوعب .2

 .( صفقة2487)ات المنفذة لهذا االسبوع بلغ عدد الصفق .3

 ( نقطة.603.48) علىأخر جلسة من االسبوع  يف (ISX 60)المتداولة االسهم  ألسعار ل مؤشر السوقاقف. 4

 االتي: يظهراالسبوع  التداول لهذاومن تحليل بيانات      
 ماضي.ال باألسبوع ( قياسا%69) بنسبةعدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع  ارتفعت .1

 الماضي. باألسبوع ( قياسا%13بنسبة )السهم المتداولة لهذا االسبوع ا قيمة انخفضت .2

 الماضي. باألسبوع( قياسا %9.79العقود المنفذة لهذا االسبوع بنسبة ) نخفضتا .3

الماضي عندما  لألسبوعاغالقه  عن( 0.26بنسبة ) ISX60االسهم المتداولة  ألسعار مؤشر السوق انخفض .4

 .نقطة (605.07) غلق علىا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 تأمين استثمارمالي الخدمات السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارف

43 2 20 7 9 11 6 5 

 

 2022( تشرين االول 10 –2) ةلية للفترالما لألوراقسوق العراق لالتقرير االسبوعي 
 

 
 



 6/10/2022 -2/10/2022 منالمالية للفترة  لألوراقلعراق مؤشرات التداول في سوق ا (1رقم ) جدول

 

 مؤشر السوق الصفقات القيمة المتداولة عدداالسهم المتداولة الجلسات
عدد 

الشركات 
 المتداولة

2022/10/2 1,128,850,108 1,196,767,889 573 603.33 35 

2022/10/4 1,074,438,283 819,937,575 551 600.94 46 

2022/10/5 5,880,785,570 1,364,372,638 669 603.44 42 

2022/10/6 1,411,884,831 939,875,241 694 603.48 43 

 55 603.48 2487 4,320,953,343 9,495,958,792 المجموع الحالي

 54 605.07 2757 4,974,185,759 4,820,740,315 المجموع السابق

 1.85 0.26- 9.79- 13.13- 96.98 التغير

 
 :تداول المستثمرين غير العراقيين في سوق العراق لالوراق الماليةمؤشرات 

 

 بقيمة بلغتسهم  مليون (229العراقيين لهذا االسبوع ) لغ عدد االسهم المشتراة من المستثمرين غيرب .1

 فقة.ص( 85) دينار من خالل تنفيذ ليونم (257)

بلغت  سهم بقيمة ونملي( 494)بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين لهذا االسبوع  .2

 صفقة.( 339) دينار من خالل تنفيذ مليار( 1.012)

 

 6/10/2022 - 2/10/2022 للفترة من نغير العراقييتداول ال( مؤشرات 2جدول رقم )

   

 

 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 قيمة تداوالت غير العراقيين   راقيينالسهم المتداولة من غير العا  الجلسات   
  صفقات غير 
 العراقيين

 بيعا   شراء   بيعا   شراء   بيعا   شراء  

 110 ـــــ 444,518,591 ـــــ 202,375,831 ـــــ 2/10/2022

4/10/2023 105,757,868 136,809,011 115,422,497 243,984,876 46 78 

5/10/2024 29,800,551 142,238,636 33,015,111 254,873,751 11 100 

6/10/2025 93,666,477 13,012,034 109,285,113 68,950,718 28 51 

 339 85 1,012,327,936 257,722,721 494,435,512 229,224,896 المجموع الحالي

 173 92 845,488,619 891,419,552 341,270,717 442,501,782 المجموع السابق

 95.95 7.61- 19.73 71.09- 44.88 48.20- التغير



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 االفصاح  :نيا  ثا

    

  .31/12/2021كما في ( شركة مساهمة بياناتها المالية 73قدمت )
 

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

  .في التقارير الشهرية وايضاً 

 

 المدرجة في سوق العراق لالوراق الماليةاخبار الشركات المساهمة : الثا  ث

 

 عامة للشركات المساهمة المدرجةإجتماعات الهيئات ال
     

الساعة  11/10/2022فق الموا الثالثاء يوممصرف بغداد شركة لالهيئة العامة  اجتماعسيعقد  .1
الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في  مناقشة أربيل/ فندق اربيل،في  صباحا العاشرة

مناقشة استخدام وديعة المصرف لدى فرع بيروت لتعزيز  األرباح،مناقشة مقسوم  ،31/12/2021
أسيس الشركة باعتماد طريق تعديل عقد ت للفرع،المخصصات نتيجة تدني قيمة األدوات المالية 

 الخميسمن جلسة  اعتبارايقاف التداول على أسهم الشركة أتم سي التراكمي.التصويت 
6/10/2022. 

 
 17/10/2022فق الموااالثنين  يوممصرف الراجح االسالمي شركة لالهيئة العامة  اجتماعسيعقد  .2

تامية للسنة المالية المنتهية في الحسابات الخ مناقشة مقر الشركة،في  صباحا العاشرةالساعة 
تعديل عقد تأسيس الشركة بزيادة  المتراكم،ومناقشة العجز  مناقشة مقسوم األرباح ،31/12/2021

( أعضاء اصليين ومثلهم احتياط وانتخاب أعضاء مجلس 7( الى )5عدد أعضاء مجلس اإلدارة من )
 بقرار من هيئة األوراق المالية. الشركة موقوفه احتياط.( أعضاء اصليين ومثلهم 2اإلدارة )

 
 18/10/2022فق المواالثالثاء  يوممصرف العطاء االسالمي شركة لالهيئة العامة  اجتماعسيعقد  .3

الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في  مناقشة ،مقر الشركةفي  صباحا العاشرةالساعة 
يقاف التداول على أسهم أتم سي المتراكم.ومناقشة العجز  مناقشة مقسوم األرباح ،31/12/2021

 .13/10/2022 الخميسمن جلسة  اعتباراالشركة 
 
 29/10/2022الموافق  لسبتا يوم مدينة العاب الكرخ السياحيةشركة لالهيئة العامة  اجتماعسيعقد  .4

في  الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية مناقشة مقر الشركة،في  صباحا العاشرةالساعة 
31/12/2021 ، 

 .25/10/2022 الثالثاءمن جلسة  اعتبارايقاف التداول على أسهم الشركة أتم سي
 

 على أسهم الشركات المساهمة المدرجة التداول إطالق: ا  رابع
 

 بقرار من هيئة االوراق الماليةالتداول  إطالق

 
 الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات

التداول  إطالقتم سي ،6/10/2022( في 10/2214هيئة االوراق المالية المرقم ) استنادا الى كتاب
 .9/10/2022 الحدااعتبار من جلسة  الوطنية للصناعات المعدنية والدراجاتالشركة  أسهمعلى 

 



 
 

 العامة:التداول بعد اجتماع الهيئة  إطالق
 

 5/10/2022األربعاء كة اعتبارا من جلسة الشر أسهمالتداول على  إطالقتم  :انتاج األلبسة الجاهزة
المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية  ،28/9/2022في  المنعقدالعامة بعد قرار الهيئة 

 أسهمالشركة وسيتم ادراج  ( من رأس مال%4توزيع أرباح بنسبة ) ،31/12/2021المنتهية في 
سهم بنسبة  (3,186,600,000الى ) هم( س1,593,300,000الزيادة في راس مال الشركة من )

  دينار.( 5.660السعر التاشيري ) .الشركاتمن قانون  أوال(/55%( وفق المادة )100)
 

بعد قرار  5/10/2022األربعاء الشركة اعتبارا من جلسة  أسهمالتداول على  إطالقتم  :فندق اشور
الختامية للسنة المالية المنتهية في  المصادقة على الحسابات ،26/9/2022في  العامة المنعقدالهيئة 

31/12/2021. 
 

 االربعاءالشركة اعتبارا من جلسة  أسهمالتداول على  إطالقتم  :مصرف المستشار االسالمي
المصادقة على الحسابات الختامية  ،3/10/2022في  العامة المنعقدبعد قرار الهيئة  5/10/2022

إطفاء  الالحقة،عدم توزيع األرباح وتدويرها الى السنة  ،31/12/2021للسنة المالية المنتهية في 
( بدال من 7الموافقة على تعديل عقد تأسيس الشركة ليكون عدد أعضاء مجلس اإلدارة ) الخسارة،

  احتياط.( أعضاء اصليين ومثلهم 7انتخاب ) احتياط،( أعضاء اصليين ومثلهم 5)
 

 الخميسالشركة اعتبارا من جلسة  أسهمالتداول على  إطالقتم  :المصرف التجاري العراقي
المصادقة على الحسابات الختامية  ،27/9/2022في  العامة المنعقدبعد قرار الهيئة  6/10/2022

من رأس مال الشركة. ( %9.4، توزيع أرباح بنسبة )31/12/2021للسنة المالية المنتهية في 
 ( دينار.0.420السعر التاشيري )

 
 الخميسالشركة اعتبارا من جلسة  أسهمالتداول على  إطالقم ت :مصرف التنمية الدولي

المصادقة على الحسابات الختامية  ،14/9/2022في  العامة المنعقدبعد قرار الهيئة  6/10/2022
وتحويل األرباح المتحققة الى الفائض رباح االتوزيع  عدم، 31/12/2021للسنة المالية المنتهية في 

  ( أعضاء احتياط.3و)اء اصليين ( أعض7انتخاب ) المتراكم،
 

بعد  6/10/2022 الخميسالشركة اعتبارا من جلسة  أسهمالتداول على  إطالقتم  :رحاب كربالء
المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية  ،1/10/2022في  العامة المنعقدقرار الهيئة 
 .2021و 2019ققة في سنة الموافقة على إطفاء الخسارة المتح، 31/12/2021المنتهية في 

 
 االحدالشركة اعتبارا من جلسة  أسهمالتداول على  إطالقتم سي :مصرف االستثمار العراقي

المصادقة على الحسابات الختامية  ،29/9/2022في  العامة المنعقدبعد قرار الهيئة  9/10/2022
تدني التسهيالت تم تحويل األرباح الى مخصص ، 31/12/2021للسنة المالية المنتهية في 

 التراكمي.الموافقة على تعديل عقد تأسيس الشركة باعتماد طريق التصويت  االئتمانية،
 
 
 
 
 
 



 االكتتاب : خامسا  

 
على  7/10/2022الشركة اعتبارا من  أسهماالكتتاب على  بدء اإلسالمي:امين العراق مصرف 

ي مصرف الهدى فرعه الرئيسي تنفيذا ( يوما ف60( مليار سهم ولمدة )50البالغة )األسهم المطروحة 
( مليار دينار الى 200زيادة راس مال الشركة من ) 5/6/2022لقرار الهيئة العامة المنعقدة في 

  الشركات.أوال( من قانون /55( مليار دينار وفق المادة )250)
 
 

 توزيع األرباح : ا  سادس
 

( من راس 4%السنوية للمساهمين بنسبة ) تعلن الشركة عن البدء بتوزيع األرباح المنصور:مصرف 
 الرئيسي.المال المدفوع في مقر الشركة 

 

 : الشركات الموقوفة واسباب االيقاف :سابعا 

 السبب تاريخ االيقاف اسم الشركة ت

1 
مصرف دار السالم 

(BDSI) 
2016/08/09 

اليقاف لعدم تقديم وضع المصرف تحت وصاية البنك المركزي العراقي واستمرار ا 
واالفصاح 2020و 2019و 2018و 2017و 2016االفصاح السنوي لالعوام 

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

 ( دينار.0.130االغالق )

2 
مصرف الراجح 

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

3 
 المعدنية والدراجات

(IMIB) 

 ( دينار1.900. سعر االغالق )2021عدم تقديم االفصاح السنوي لعامي  10/8/2022

 



المالية لألوراق العراق سوق
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عدد االسهم المتداولة    

Traded Volume

    القيمة المتداولة    

Traded Value

عدد ايام 

التداول 

Trading 

days

Company name

قطاع المصارف

 BCOI0.4800.4800.4800.4800.4800.510-5.88612,045,0005,781,6001Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري

BBOB1.4701.4701.3801.4301.3801.490-7.38176662,946,717945,892,3373Bank of Baghdadمصرف بغداد

BIIB0.4500.4700.4500.4700.4700.4309.3071,611,000750,3904Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي

BIME0.1700.2000.1700.1900.2000.17017.6454296,565,50256,472,1914Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط

BNOI1.0901.1701.0801.1201.1701.0808.33347644,163,017723,125,2054National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي

BSUC0.2200.2400.2100.2200.2300.2204.5486790,841,973175,932,9994Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

BGUC0.1800.2100.1800.1900.2000.18011.1155306,787,30157,854,5874Gulf Commercial Bankمصرف الخليج

BASH0.4600.4700.4600.4700.4700.4504.4464,500,0002,100,0002Ashur International Bankمصرف اشور

BMNS0.5200.5500.5200.5500.5500.5107.8474188,285,800102,907,1904Mansour Bankمصرف المنصور

BELF0.5400.5400.5400.5400.5400.5203.8511,000,000540,0001Elaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي

 BNAI1.0201.0201.0201.0201.0201.0200.00320,40020,8081National Islamic Bankالمصرف الوطني االسالمي

   BEFI0.2000.2200.2000.2100.2100.2005.002728,661,6556,060,3893Economy Bankمصرف االقتصاد لالستثمار

BROI0.3400.3600.3400.3400.3500.3500.001543,440,27614,969,6943Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان العراقي

BLAD0.2300.2500.2300.2300.2500.21019.0452,006,375465,4662Al Attaa Islamic Bankمصرف العطاء االسالمي

BBAY0.0800.0800.0700.0800.0800.07014.291125,000,0001,990,0004Babylon Bankمصرف بابل

              BNOR0.0700.1000.0700.0800.0900.07028.571105,079,343,127405,702,3804North Bankمصرف الشمال

BUND0.0600.0800.0600.0800.0800.07014.29991,021,300,00076,874,0004united Bank For Invistmentالمصرف المتحد

10829,108,518,1432,577,439,2364TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TASC7.8507.8507.7407.9307.6807.850-2.1728875,528,542588,656,6914Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل لالتصاالت

28875,528,542588,656,6914TOTALمجموع قطاع االتصاالت

قطاع التامين

 NGIR0.4200.4200.4200.4200.4200.4200.00133,866,41114,223,8931Gulf Insuranceالخليج للتأمين

133,866,41114,223,8931TOTAL

قطاع االستثمار

VZAF0.3800.3800.3800.3800.3800.450-15.561159,98460,7941Al-Zawraa for Finanical Investmentالزوراء لالستثمار المالي

1159,98460,7941TOTAL

 قطاع الخدمات

SKTA2.5502.6002.5002.6002.6002.610-0.38334,700,00012,027,5004Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

SMOF11.70011.70011.60011.65011.65011.800-1.2711775,7599,038,3603Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

 SMRI7.4107.4107.2507.3907.2507.450-2.68439,594,98170,915,2334Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

SBPT7.00040.00037.00038.12039.00037.0005.41502,621,00099,919,8004Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

 SILT1.9001.9001.8801.8901.8901.900-0.53309,616,46918,244,4984Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري

  SIGT1.0501.0501.0401.0401.0501.0500.0051,319,7601,376,2504Iraqi for General Transportationنقل المنتجات النفطية

SBAG0.4200.4200.4200.4200.4200.440-4.55125,725,4232,404,6782AL-Badia for General Transالبادية للنقل العام

18434,353,392213,926,3194TOTAL

 تقرير التداول األسبوعي 2022/10/2 - 2022/10/6     

Iraq Stock ExchangeWeekly Trading Report 2/10/2022 - 6/10/2022

Banks Sector
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INvestment Sector
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Services Sector

Isurance Sector

مجموع  قطاع التامين
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Company name

قطاع الصناعة

IMAP1.3701.4001.3601.3801.3701.380-0.726738,615,00053,354,8004Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IMOS5.9005.9005.7005.7605.7005.6001.795229,2981,320,3583Modern Sewingالخياطة الحديثة

 IITC15.00015.15014.50014.97014.50015.690-7.58345,240,76478,443,4104Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

IBSD4.0204.0203.9904.0004.0004.020-0.5011943,798,638175,294,1564Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

IIDP0.8000.8400.8000.8100.8200.840-2.383514,597,68811,826,4113Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع التمور

 IHLI0.5600.6000.5600.5800.5900.5605.361912,312,8737,157,0954Al -HiLal Industriesالهالل الصناعية

IKHC2.4202.4302.0702.2402.2002.420-9.09245,304,76111,888,1634Al -Khazer Construction Materialsطريق الخازر للمواد االنشائية

 IRMC5.0006.0005.0005.4805.3005.700-7.0212430,119,114164,919,3182Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

IFCM2.8402.8502.8202.8402.8202.830-0.356821,404,61460,862,7604Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

IHFI1.7101.7101.7001.7001.7001.710-0.58451,00686,7953House Household furnitureصناعات االثاث المنزلي

ITLI0.5600.5700.5500.5600.5500.5401.852716,232,5739,092,2874The Light Industriesالصناعات الخفيفة 

INCP1.9401.9401.8501.9001.8501.900-2.63607,126,11813,570,1244National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

 IELI0.6100.6300.5800.6100.5900.610-3.271813,025,0007,932,1254ELectronic Industriesالصناعات االلكترونية

IICM0.8000.8000.8000.8000.8000.8000.00102,895,7952,316,6362Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعة الكارتون

IMCM0.5000.5000.5000.5000.5000.4804.1721,500,000750,0001Modern Construction Materialsالمواد االنشائية الحديثة 

616212,453,242598,814,4384TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HBAY100.000100.000100.000100.000100.000100.0000.00160,0006,000,0001Babylon Hotelفندق بابل

HBAG9.5009.5009.2309.2609.2309.0002.565375,0003,473,0003Baghdad Hotelفندق بغداد

HTVM7.0007.0007.0007.0007.0006.30011.115286,8972,008,2792Tourist Village of Mosul damسد الموصل السياحية

HMAN28.00028.00027.00027.50027.00027.500-1.8216675,12018,579,2604Mansour Hotelفنادق المنصور

HASH10.50010.50010.50010.50010.50010.2502.444200,0002,100,0001Ashour Hotelفندق اشور

HPAL12.60013.20012.60012.99012.95012.4004.43381,625,00021,108,0004Palestine Hotelفندق فلسطين

HISH9.90010.1009.7009.8809.7009.800-1.029113,412,000132,485,1504Ishtar Hotelsفنادق عشتار

HSAD14.60014.60014.50014.53014.50014.550-0.342150,0002,180,0001Al-Sadeer Hotelفندق  السدير

16216,784,017187,933,6894TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AMEF8.0008.0008.0008.0008.0008.250-3.0315,59144,7281Middle East for Production- Fishالشرق االوسط لالسماك

AISP9.7009.8509.7009.7709.7209.7000.2114314,164,470138,442,4864Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

AIPM5.9105.9105.9105.9005.9106.950-14.96150,000295,5001Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسويق اللحوم

 AIRP20.50021.25020.50020.90021.25020.0006.25453,0001,107,5002Iraqi Agricultural Productsتسويق المنتجات الزراعية

AMAP0.3900.3900.3600.3600.3600.410-12.20422,0008,0704Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيواني

15314,295,061139,898,2844TOTAL

24879,495,958,7924,320,953,3434Grand TOTAL المجموع الكلي 

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

Industry Sector

مجموع قطاع الصناعة

Hotels Sector

مجموع قطاع الزراعة

Agriculture Sector

  Weekly Trading Report 2/10/2022 - 6/10/2022    2022/10/6 - 2022/10/2 األسبوعي التداول التقرير   



Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

Banks Sector

 BNOI81229,074,896255,760,721National Bank Of Iraqالمصرف االهلي العراقي 

81229,074,896255,760,721Total Bank sector

Hotel Sector

HPAL4150,0001,962,000Palestine Hotelفندق فلسطين

4150,0001,962,000Total Hotel sector

85229,224,896257,722,721Grand Total المجموع الكلي

2022/10/6 - 2022/10/2التقرير االسبوعي لتداول االسهم المشتراة لغير العراقيين في السوق  

Non-Iraqi Weekly Trading Report (Buy) 2/10/2022 - 6/10/2022

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الفنادق والسياحة 

مجموع قطاع الفنادق والسياحة 



اسم الشركة
رمز 

الشركة
Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

Banks Sector

 BCOI22,000,000960,000Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي

BBOB124389,871,000553,965,203Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

 BNOI635,769,16840,077,776National Bank Of Iraqالمصرف االهلي العراقي 

132427,640,168595,002,980Total Bank sector

Service Sector

SMRI72,848,37221,083,437Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية

72,848,37221,083,437Total Service sector

Industry Sector

IBSD195,612,03422,425,920Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 

IIDP126,000,0004,816,000Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع وتسويق التمور 

IFCM488,135,61423,142,000Fallujah for Construction Materialsالفلوجة النتاج المواد االنشائية

7919,747,64850,383,920Total Industry sector

Hotel Sector

HPAL2200,0002,600,000Palestine Hotelفندق فلسطين

2200,0002,600,000Total Hotel sector

Telecommunication Sector

 TASC11943,999,324343,257,599Asia cellاسيا سيل لالتصاالت

11943,999,324343,257,599Total Telecommunication sector

339494,435,5121,012,327,936Grand Total

2022/10/6 - 2022/10/2التقرير االسبوعي لتداول االسهم المباعة من غير العراقيين في السوق  

Non-Iraqi Weekly Trading Report (Sell)  2/10/2022- 6/10/2022

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات 

المجموع الكلي

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع الفنادق والسياحة 

مجموع قطاع الفنادق والسياحة 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 



Banking Sectorقطاع المصارف

 Commercial Bank of IraqــــــــــــــــــــBCOIالمصرف التجاري

Bank of BaghdadـــــBBOB1.4501.4001.380مصرف بغداد

Iraqi Islamic BankـــــBIIB0.4500.4700.450المصرف العراقي االسالمي

Iraqi Middle East Investment BankـــــBIME0.1700.1700.190مصرف الشرق االوسط

 Investment Bank of IraqــــــــــــــــــــBIBIمصرف االستثمار العراقي

National Bank of IraqـــــBNOI1.0901.0901.140المصرف االهلي العراقي

Sumer Commerical BankـــــBSUC0.2100.2200.230مصرف سومر التجاري

BBAY0.0800.0800.0700.080Babylon Bankمصرف بابل

   0.2000.2100.210Economy BankـــــBEFIمصرف االقتصاد لالستثمار

Gulf Commercial BankـــــBGUC0.1800.1800.190مصرف الخليج

 Mosul BankــــــــــــــــــــBMFIمصرف الموصل لالستثمار

              BNOR0.0800.0800.0900.090North Bankمصرف الشمال

Union Bank of IraqــــــــــــــــــــBUOIمصرف االتحاد العراقي

Kurdistan International BankــــــــــــــــــــBKUIمصرف كوردستان

Ashur International Bankـــــ0.4600.470ـــــBASHمصرف اشور

Mansour BankـــــBMNS0.5200.5200.550مصرف المنصور

BUND0.0700.0800.0800.080united Bank For Invistmentالمصرف المتحد

Elaf Islamic Bankـــــ0.540ــــــــــBELFمصرف ايالف االسالمي

 National Islamic Bankــــــــــ1.020ـــــBNAIالمصرف الوطني االسالمي

Trans Iraq Bank InvestmentــــــــــــــــــــBTRIمصرف عبر العراق 

Cihan Bank for IslamicــــــــــــــــــــBCIHمصرف جيهان االسالمي

BROI0.3400.3500.3500.350Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان العراقي

Dar es salam Investment  BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBDSIمصرف دار السالم 

0.250Al Attaa Islamic Bankـــــ0.230ـــــBLADمصرف العطاء االسالمي

Arab Islamic BankــــــــــــــــــــBAAIمصرف العربية االسالمي 

Zain Al-Iraq Isiamic BankــــــــــــــــــــBZIIمصرف زين العراق االسالمي

Iraq Noor Islamic BankــــــــــــــــــــBINIمصرف نور العراق االسالمي 

International Islamic BankــــــــــــــــــــBINTالمصرف الدولي االسالمي

World Islamic BankــــــــــــــــــــBWORالمصرف العالم االسالمي

Al- Qabidh Isiamic BankــــــــــــــــــــBQABمصرف القابض االسالمي 

International Development BankــــــــــــــــــــBIDBمصرف التنمية الدولي 

Region Trade BankــــــــــــــــــــBRTBمصرف االقليم التجاري

Trust International  IslamIc BankــــــــــــــــــــBTRUمصرف الثقة

Erbil Investment & FinanceBankــــــــــــــــــــBERIمصرف اربيل

Al Janoob Islamic Bank InvestmentــــــــــــــــــــBJABمصرف الجنوب

Asia Al Iraq Islamic Bank for InvestmentــــــــــــــــــــBAIBمصرف آسيا العراق

 Al-Qurtas Isiamic BankــــــــــــــــــــBQURمصرف القرطاس

AlTaif Islamic BankــــــــــــــــــــBTIBمصرف الطيف االسالمي

Ameen al-Iraq Bank For  islamic bankــــــــــــــــــــBAMEمصرف امين العراق

Al-Mustashar Islamic BankــــــــــــــــــــBMUIمصرف المستشار االسالمي

 Al-Rajih Islamic BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBRAJمصرف الراجح االسالمي

 Al Anssari Islamic BankــــــــــــــــــــBANSمصرف االنصاري االسالمي

Al-Mashreq Al-Arabi Islamic BankــــــــــــــــــــBAMSمصرف المشرق العربي 

Telecommunication Sectorقطاع االتصاالت

Asia Cell TelecommunicationـــــTASC7.8307.7707.740آسيا سيل

Al-Khatem TelecommunicationــــــــــــــــــــTZNIالخاتم لالتصاالت

Insurance Sectorقطاع التامين

Al-Ameen for InsuranceــــــــــــــــــــNAMEاالمين للتأمين

Dar Al-Salam for InsuranceــــــــــــــــــــNDSAدار السالم للتأمين

Ahlia InsuranceــــــــــــــــــــNAHFاالهلية للتأمين

 Gulf InsuranceــــــــــــــــــــNGIRالخليج للتأمين

Al-Hamraa for InsuranceــــــــــــــــــــNHAMالحمراء للتأمين 

Investment Sectorقطاع االستثمار

AL-Wiaam for Financial InvestmentــــــــــــــــــــVWIFالوئام لالستثمار المالي 

Al-Zawraa for Finanical Investmentـــــ0.380ــــــــــVZAFالزوراء لالستثمار المالي

Alkhair for financial InvestmentــــــــــــــــــــVKHFالخير لالستثمار المالي

Al-Ameen for Financial InvestmentــــــــــــــــــــVAMFاالمين لالستثمار المالي 

AL- Batek InvestmentــــــــــــــــــــVBATالباتك لالستثمارات المالية 

Bain Al-Nahrain Financial InvestmentــــــــــــــــــــVMESبين النهرين لالستثمارات المالية

2022/10/6 - 2022/10/2 أسعار االغالق السهم الشركات المساهمة المدرجة للفترة 

Closing prices for the  listed companies from 2/10/2022 - 6/10/2022

2/10/20224/10/2022Company Nameرمز الشركةأسماء الشركات 5/10/20226/10/2022



Services Sectorقطاع الخدمات

Kharkh Tour Amuzement CityـــــSKTA2.5502.5202.600العاب الكرخ السياحية

 Mamoura RealestateـــــSMRI7.4107.4007.390المعمورة العقارية

AL-Nukhba for ConstructionــــــــــــــــــــSNUCالنخبة للمقاوالت العامة

 SILT1.9001.9001.8901.890Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري

Iraq Baghdad For General TransportationـــــSBPT37.25037.25039.000بغداد العراق للنقل العام

  SIGT1.0501.0401.0401.050Iraqi for General Transportationنقل المنتجات النفطية

0.420AL-Badia for General Transـــــ0.420ـــــSBAGالبادية للنقل العام

Al-Ameen Estate InvestmentــــــــــــــــــــSAEIاالمين لالستثمارات العقارية

Al-Mosul for funfairsـــــ11.70011.600ـــــSMOFالموصل لمدن االلعاب

 Rehab KarbalaــــــــــــــــــــHKARرحاب كربالء

Ibdaa Al-Sharq Al-AwsatــــــــــــــــــــSIBDإبداع الشرق االوسط

Industry Sectorقطاع الصناعة

Al-Mansour Pharmaceuticals IndustriesـــــIMAP1.3801.3801.390المنصور للصناعات الدوائية

Modern SewingـــــIMOS5.9005.9005.700الخياطة الحديثة

 Iraqi For Tufted CarpetsـــــIITC15.00015.00015.000العراقية للسجاد والمفروشات

Baghdad for Packing MaterialsــــــــــــــــــــIBPMبغداد لصناعة مواد التغليف

Baghdad Soft DrinksـــــIBSD4.0003.9903.990بغداد للمشروبات الغازية

Iraqi Date Processing and Marketingـــــ0.8400.800ـــــIIDPالعراقية لتصنيع التمور

 Al -HiLal IndustriesـــــIHLI0.5700.6000.600الهالل الصناعية

ITLI0.5500.5600.5700.550The Light Industriesالصناعات الخفيفة 

INCP1.9001.9301.9301.850National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

 IELI0.6200.6100.6100.590ELectronic Industriesالصناعات االلكترونية

 AL- Kindi of Veterinary VaccinesــــــــــــــــــــIKLVالكندي لللقاحات البيطرية

IFCM2.8502.8402.8402.820Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

Iraqi Engineering WorksــــــــــــــــــــIIEWالعراقية لالعمال الهندسية

Al -Khazer Construction MaterialsـــــIKHC2.4302.3502.300طريق الخازر للمواد االنشائية

Metallic Industries and BicyclesمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةIMIBالمعدنية والدراجات

 Ready Made Clothesـــــ5.400ــــــــــIRMCانتاج االلبسة الجاهزة

0.800Iraqi Carton Manufacturiesـــــ0.800ـــــIICMالعراقية لصناعة الكارتون

Modern chemical industriesــــــــــــــــــــIMCIالصنائع الكيمياوية العصرية

0.500Modern Construction MaterialsـــــــــــــــIMCMالمواد االنشائية الحديثة 

1.7101.7101.700House Household furnitureـــــIHFIصناعات االثاث المنزلي

Hotels Sectorقطاع الفنادق والسياحة

HPAL12.60013.00013.00012.950Palestine Hotelفندق فلسطين

HISH10.0009.8709.7009.700Ishtar Hotelsفنادق عشتار

Babylon HotelـــــــــــــــHBAY100.000فندق بابل

Baghdad HotelــــــــــHBAG9.5009.250فندق بغداد

National for Tourist InvestmentــــــــــــــــــــHNTIاالستثمارات السياحية

Tourist Village of Mosul damــــــــــHTVM7.0007.000سد الموصل السياحية

Mansour HotelـــــHMAN27.30027.40027.400فنادق المنصور

Al-Sadeer Hotelــــــــــ14.500ـــــHSADفندق  السدير

Ashour Hotelـــــ10.500ــــــــــHASHفندق اشور

Agriculture Sectorقطاع الزراعة

AMAP0.3900.3800.3700.360Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيواني

Al-Ahlyia for Agricultural ProductionــــــــــــــــــــAAHPاالهلية لالنتاج الزراعي

Middle East for Production- FishــــــــــــــــــــAMEFالشرق االوسط لالسماك

Iraqi for Seed ProductionـــــAISP9.8009.7009.800العراقية النتاج البذور

Iraqi Products Marketing Meatــــــــــ5.910ـــــAIPMانتاج وتسويق اللحوم

 Iraqi Agricultural Productsـــــ20.50021.250ـــــAIRPتسويق المنتجات الزراعية

Al-Ribas for Poultry and FodderــــــــــــــــــــAREBالريباس للدواجن واالعالف
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 BCOI0.4800.4800.4800.4800.4800.510-5.88612,045,0005,781,6001Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري

BBOB1.4701.4701.3801.4301.3801.490-7.38176662,946,717945,892,3373Bank of Baghdadمصرف بغداد

BIIB0.4500.4700.4500.4700.4700.4309.3071,611,000750,3904Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي

BIME0.1700.2000.1700.1900.2000.17017.6454296,565,50256,472,1914Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط

BNOI1.0901.1701.0801.1201.1701.0808.33347644,163,017723,125,2054National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي

BSUC0.2200.2400.2100.2200.2300.2204.5486790,841,973175,932,9994Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

BGUC0.1800.2100.1800.1900.2000.18011.1155306,787,30157,854,5874Gulf Commercial Bankمصرف الخليج

BASH0.4600.4700.4600.4700.4700.4504.4464,500,0002,100,0002Ashur International Bankمصرف اشور

BMNS0.5200.5500.5200.5500.5500.5107.8474188,285,800102,907,1904Mansour Bankمصرف المنصور

BELF0.5400.5400.5400.5400.5400.5203.8511,000,000540,0001Elaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي

 BNAI1.0201.0201.0201.0201.0201.0200.00320,40020,8081National Islamic Bankالمصرف الوطني االسالمي

8152,908,766,7102,071,377,3074TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TASC7.8507.8507.7407.9307.6807.850-2.1728875,528,542588,656,6914Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل لالتصاالت

28875,528,542588,656,6914TOTALمجموع قطاع االتصاالت

قطاع التامين

 NGIR0.4200.4200.4200.4200.4200.4200.00133,866,41114,223,8931Gulf Insuranceالخليج للتأمين

133,866,41114,223,8931TOTAL

 قطاع الخدمات

SKTA2.5502.6002.5002.6002.6002.610-0.38334,700,00012,027,5004Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

SMOF11.70011.70011.60011.65011.65011.800-1.2711775,7599,038,3603Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

 SMRI7.4107.4107.2507.3907.2507.450-2.68439,594,98170,915,2334Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

SBPT7.00040.00037.00038.12039.00037.0005.41502,621,00099,919,8004Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

13717,691,740191,900,8934TOTAL

السوق النظامي/ تقرير التداول األسبوعي  2022/10/2 - 2022/10/6     
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IMAP1.3701.4001.3601.3801.3701.380-0.726738,615,00053,354,8004Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IMOS5.9005.9005.7005.7605.7005.6001.795229,2981,320,3583Modern Sewingالخياطة الحديثة

 IITC15.00015.15014.50014.97014.50015.690-7.58345,240,76478,443,4104Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

IBSD4.0204.0203.9904.0004.0004.020-0.5011943,798,638175,294,1564Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

IIDP0.8000.8400.8000.8100.8200.840-2.383514,597,68811,826,4113Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع التمور

 IHLI0.5600.6000.5600.5800.5900.5605.361912,312,8737,157,0954Al -HiLal Industriesالهالل الصناعية

IKHC2.4202.4302.0702.2402.2002.420-9.09245,304,76111,888,1634Al -Khazer Construction Materialsطريق الخازر للمواد االنشائية

 IRMC5.0006.0005.0005.4805.3005.700-7.0212430,119,114164,919,3182Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

427150,218,136504,203,7104TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HBAY100.000100.000100.000100.000100.000100.0000.00160,0006,000,0001Babylon Hotelفندق بابل

HBAG9.5009.5009.2309.2609.2309.0002.565375,0003,473,0003Baghdad Hotelفندق بغداد

HTVM7.0007.0007.0007.0007.0006.30011.115286,8972,008,2792Tourist Village of Mosul damسد الموصل السياحية

HMAN28.00028.00027.00027.50027.00027.500-1.8216675,12018,579,2604Mansour Hotelفنادق المنصور

271,397,01730,060,5394TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AMEF8.0008.0008.0008.0008.0008.250-3.0315,59144,7281Middle East for Production- Fishالشرق االوسط لالسماك

AISP9.7009.8509.7009.7709.7209.7000.2114314,164,470138,442,4864Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

AIPM5.9105.9105.9105.9005.9106.950-14.96150,000295,5001Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسويق اللحوم

 AIRP20.50021.25020.50020.90021.25020.0006.25453,0001,107,5002Iraqi Agricultural Productsتسويق المنتجات الزراعية

14914,273,061139,890,2144TOTAL

18443,201,741,6173,540,313,2464Grand TOTAL
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   BEFI0.2000.2200.2000.2100.2100.2005.002728,661,6556,060,3893Economy Bankمصرف االقتصاد لالستثمار

BROI0.3400.3600.3400.3400.3500.3500.001543,440,27614,969,6943Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان العراقي

BLAD0.2300.2500.2300.2300.2500.21019.0452,006,375465,4662Al Attaa Islamic Bankمصرف العطاء االسالمي

4774,108,30621,495,5494TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االستثمار

VZAF0.3800.3800.3800.3800.3800.450-15.561159,98460,7941Al-Zawraa for Finanical Investmentالزوراء لالستثمار المالي

1159,98460,7941TOTAL

قطاع الصناعة

IFCM2.8402.8502.8202.8402.8202.830-0.356821,404,61460,862,7604Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

IHFI1.7101.7101.7001.7001.7001.710-0.58451,00686,7953House Household furnitureصناعات االثاث المنزلي

7221,455,62060,949,5554TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HASH10.50010.50010.50010.50010.50010.2502.444200,0002,100,0001Ashour Hotelفندق اشور

4200,0002,100,0001TOTAL

12495,923,91084,605,8984TOTAL
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BBAY0.0800.0800.0700.0800.0800.07014.291125,000,0001,990,0004Babylon Bankمصرف بابل

              BNOR0.0700.1000.0700.0800.0900.07028.571105,079,343,127405,702,3804North Bankمصرف الشمال

BUND0.0600.0800.0600.0800.0800.07014.29991,021,300,00076,874,0004united Bank For Invistmentالمصرف المتحد

2206,125,643,127484,566,3804TOTALمجموع قطاع المصارف

 قطاع الخدمات

 SILT1.9001.9001.8801.8901.8901.900-0.53309,616,46918,244,4984Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري

  SIGT1.0501.0501.0401.0401.0501.0500.0051,319,7601,376,2504Iraqi for General Transportationنقل المنتجات النفطية

SBAG0.4200.4200.4200.4200.4200.440-4.55125,725,4232,404,6782AL-Badia for General Transالبادية للنقل العام

4716,661,65222,025,4264TOTALمجموع قطاع الخدمات

قطاع الصناعة

ITLI0.5600.5700.5500.5600.5500.5401.852716,232,5739,092,2874The Light Industriesالصناعات الخفيفة 

INCP1.9401.9401.8501.9001.8501.900-2.63607,126,11813,570,1244National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

 IELI0.6100.6300.5800.6100.5900.610-3.271813,025,0007,932,1254ELectronic Industriesالصناعات االلكترونية

IICM0.8000.8000.8000.8000.8000.8000.00102,895,7952,316,6362Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعة الكارتون

IMCM0.5000.5000.5000.5000.5000.4804.1721,500,000750,0001Modern Construction Materialsالمواد االنشائية الحديثة 

11740,779,48633,661,1724TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HPAL12.60013.20012.60012.99012.95012.4004.43381,625,00021,108,0004Palestine Hotelفندق فلسطين

HISH9.90010.1009.7009.8809.7009.800-1.029113,412,000132,485,1504Ishtar Hotelsفنادق عشتار

HSAD14.60014.60014.50014.53014.50014.550-0.342150,0002,180,0001Al-Sadeer Hotelفندق  السدير

13115,187,000155,773,1504TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AMAP0.3900.3900.3600.3600.3600.410-12.20422,0008,0704Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيواني

422,0008,0704TOTAL

5196,198,293,265696,034,1994TOTAL المجموع الكلي 

Hotels Sector

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

Agriculture Sector

مجموع قطاع الزراعة
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