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  اسهم الشركات المساهمة العراقية تداولمؤشرات : أولا 

بأسهم الشركات  تداولات جلس خمس 25/08/2022ي نظم سوق العراق لالوراق المالية خالل االسبوع المنتهي ف      

 .المساهمة العراقية

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

 

  . مساهمة  شركة (51)خالل جلسات هذا االسبوع اسهم  اولتدت -

، فيما يستمر ايقاف تداول  ة  بسبب عدم تالقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع( شرك39لم تتداول اسهم ) -

 )( شركة لعدم تقديم االفصاح. االسهم

  باالسهم:مؤشرات التعامل 

 .سهم ارملي( 2) لغ عدد االسهم المتداولة لهذا االسبوعب .1

 .دينارمليار  (3) لغت قيمة االسهم المتداولة لهذا االسبوعب .2

 .( صفقة2123)لصفقات المنفذة لهذا االسبوع بلغ عدد ا .3

 ( نقطة.570.91) علىفي أخر جلسة من االسبوع (ISX 60)  السعار االسهم المتداولة ل مؤشر السوقاقف. 4

 االتي: يظهراالسبوع  التداول لهذاومن تحليل بيانات      
 الماضي. باألسبوع %( قياسا36) بنسبةعدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع  ارتفع .1

 الماضي. باألسبوع %( قياسا17بنسبة )السهم المتداولة لهذا االسبوع ا قيمة ارتفعت .2

 الماضي. باألسبوع%( قياسا 9.23عدد العقود المنفذة لهذا االسبوع بنسبة ) نخفضتا .3

الماضي عندما  لألسبوعاغالقه  عن( 1.77بنسبة ) ISX60السعار االسهم المتداولة  مؤشر السوق ارتفع .4

 .نقطة (560.96) ق علىغلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 تأمين استثمارمالي الخدمات السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارف
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 2022  (أب 25 – 21) ةالمالية للفتر لعراق لالوراقسوق الالتقرير االسبوعي 
 

 
 



 25/08/2022 -21/08/2022 منلعراق لالوراق المالية للفترة مؤشرات التداول في سوق ا (1رقم ) جدول

 

 مؤشر السوق الصفقات القيمة المتداولة عدداالسهم المتداولة الجلسات
عدد 

الشركات 
 المتداولة

21/8/2022 386,830,971 556,435,831 435 561.05 34 

22/8/2023 1,316,107,952 724,809,421 504 562.15 37 

23/8/2024 559,315,526 1,584,915,252 399 563.15 33 

24/8/2025 320,563,865 477,452,762 399 568.99 35 

25/8/2026 391,692,018 583,830,535 386 570.91 35 

 51 570.91 2123 3,927,443,801 2,974,510,332 المجموع الحالي

 48 560.96 2339 3,331,976,948 2,178,414,172 المجموع السابق

 6.25 1.77 9.23- 17.87 36.54 التغير

 
 :تداول المستثمرين غير العراقيين في سوق العراق لالوراق الماليةمؤشرات 

 

 (224) يمة بلغتبقسهم  مليون (69العراقيين لهذا االسبوع ) لغ عدد االسهم المشتراة من المستثمرين غيرب .1

 صفقة.( 44) دينار من خالل تنفيذ ليونم

( 626)بلغت  سهم بقيمة ونملي( 572)بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين لهذا االسبوع  .2

 .( صفقة 173) دينار من خالل تنفيذ مليون

 

 25/08/2022 - 21/08/2022 تداول غيرالعراقيين للفترة منال( مؤشرات 2جدول رقم )

  

 

 

 

 

 

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

 بيعا   شراء   بيعا   شراء   بيعا   شراء  

21/8/2022 12,950,000 33,510,382 157,935,790 64,784,874 29 39 

22/8/2023 50,900,000 162,750,000 52,938,380 142,536,000 11 70 

23/8/2024 350,000 231,302,312 2,590,000 276,314,027 1 12 

24/8/2025 125,000 540,000 931,250 736,000 1 7 

25/8/2026 5,525,000 144,087,500 10,261,250 142,338,892 2 45 

 173 44 626,709,793 224,656,670 572,190,194 69,850,000 المجموع الحالي

 316 57 911,909,029 234,760,596 665,001,946 147,173,000 السابق المجموع

 45.25- 22.81- 31.27- 4.30- 13.96- 52.54- التغير



 

 الوامر الخاصة :
 

 الضياف  زمنالصيفاات البيييرف في  الي تنفيي بعيد الههير لتيداول و 1:30جلسية لااةية السيا ة  في  التداول ستمرإ 

والمنشيوةف  المطلوبية الفصياااتل اا وفاي الجلسية سيعر بمعيدلنفي ت هي ا الوامير  الههر. بعد( 1) السا ة بعد لجلسة

 المالية  باألوةاقوبعد تدقياها وفاا لضوابط العناةة الواجية للمتعاملين  للسوق اللبترون  الموقع  لى

  مؤشراتها:وكانت أهم  

 المتداولة االسهم عدد لغ( صفقة ، ب1نفذت من خالله ) صودامر متقابل مقعدد االوامر المنفذة هذا االسبوع  بلغ     

 (. الحديثة لإلنتاج الحيواني شركة )  سهمأ على دينار( 170,741,549) بقيمة  سهم (682,966,197)

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 الشركات المساهمة المدرجةفصاح إ :نيا  ثا

  . 31/12/2021كما في ( شركة مساهمة بياناتها المالية 72مت )قد   

 

 ةتم نشر افصااات الشركات المساهمة  لى الموقع اللبترون  لسوق العراق لالوةاق المالية واةضاا 

  .ف  التااةةر الشهرةة

 المدرجة في سوق العراق لالوراق الماليةاخبار الشركات المساهمة : ثالثا  

 

 عامة للشركات المساهمة المدرجةت الإجتماعات الهيئا
     

الساعة العاشرة  4/9/2022الموافق االحد يوم  الموصل لمدن االلعابشركة لالهيئة العامة  اجتماعسيعقد  .1
مناقشة  ،31/12/2021مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في   الشركة،مقر صباحا في 

 .30/8/2022 الثالثاءيقاف التداول على أسهم الشركة إعتبارا  من جلسة أتم سي . مقسوم االرباح 
 
الساعة  13/9/2022الموافق الثالثاء يوم  مصرف االقليم التجاريشركة لالهيئة العامة  اجتماعسيعقد  .2

 ،31/12/2021الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في  مناقشة الشركة،مقر العاشرة صباحا في 
يقاف التداول على أسهم أتم سي التراكمي.واعتماد التصويت  التأسيسوتعديل عقد  االرباح،ة مقسوم مناقش

 . 8/9/2022 الخميسالشركة إعتبارا  من جلسة 
 

 على أسهم الشركات المساهمة المدرجة اطالق التداول: ا  رابع
 

 بقرار من هيئة االوراق الماليةاطالق التداول 
 

 :ياحيةمدينة العاب الكرخ الس
، تم اطالق التداول على   21/8/2022( في 1850/10استنادا الى كتاب هيئة االوراق المالية المرقم )

بعد ايفاء الشركة  22/8/2022 االثنيناعتبار من جلسة  مدينة العاب الكرخ السياحيةشركة اسهم 
 . 2021وتقديم البيانات السنوية لعام بمتطلبات االفصاح المالي 

 

 تصاد لالستثمار والتمويلمصرف االق
 

، تم اطالق التداول على اسهم   21/8/2022( في 13/12استنادا الى كتاب هيئة االوراق المالية المرقم )
بعد ايفاء الشركة  23/8/2022 الثالثاءاعتبار من جلسة  مصرف االقتصاد لالستثمار والتمويل شركة 

وسيتم ايقاف التداول ,   2021لغاية  2018ة لالعوام السنويوتقديم البيانات بمتطلبات االفصاح المالي 
 .  29/8/2022 االثنين لوجود اجتماع للهيئة العامة يوم  24/8/2022 اعتبارا من جلسة االربعاء 

 

 اطالق التداول بعد اجتماع الهيئة العامة :
 

 24/8/2022 االربعاءسة تم اطالق التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جل :الصنائع الكيمياوية العصرية 
الحسابات الختامية للسنة المالية مناقشة ،   16/8/2022المنعقد في المؤجل  بعد قرار الهيئة العامة 

 . من العجز المتراكم دينار (21,307,496،إطفاء مبلغ ) 31/12/2021المنهية في 
 

بعد قرار  28/8/2022 االحدسة تم اطالق التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسي : الخياطة الحديثة
مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنهية في ،   24/8/2022المنعقد في المؤجل  الهيئة العامة 

من رأس المال ، المصادقة على تقليص عدد أعضاء  (%10) توزيع أرباح نقدية بنسبة، 31/12/2021
هم احتياط . سيكون السعر التاشيري ألول جلسة تداول ( أعضاء اصليين ومثل5( الى )7الهيئة العامة من )

 ( دينار .6.300)



 : الشركات الموقوفة واسباب االيقاف :خامسا  

 السبب تاريخ االيقاف اسم الشركة ت

1 
مصرف دار السالم 

(BDSI) 
2016/08/09 

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

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

 ( دينار.0.130االغالق )

2 
مصرف الراجح 

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

3 
مصرف اشور 

(BASH) 
5/7/2022 

( 0.430.سعر االغالق )2022الفصلية للفصل االول لعام عدم تقديم البيانات المالية 
 دينار

4 
الوطنية لصناعات 

 (IHFIاالثاث )
5/7/2022 

( 1.710.سعر االغالق )2022لفصلية للفصل االول لعام اعدم تقديم البيانات المالية 
 دينار

5 
المصرف 

 (BUND)المتحد
 ( دينار0.070. سعر االغالق )2021عدم تقديم االفصاح السنوي لعامي  10/8/2022

6 
مصرف زين العراق 

 (BZII) االسالمي

 ار( دين0.340. سعر االغالق )2021عدم تقديم االفصاح السنوي لعامي  10/8/2022

7 
 مصرف كوردستان

 (BKUIالدولي )

 ( دينار1.300. سعر االغالق )2021عدم تقديم االفصاح السنوي لعامي  10/8/2022

8 
 الوئام لالستثمار المالي

(VWIF) 

 ( دينار0.250. سعر االغالق )2021عدم تقديم االفصاح السنوي لعامي  10/8/2022

9 
انتاج وتسويق 

 (AIPM)اللحوم

 ( دينار4.800. سعر االغالق )2021تقديم االفصاح السنوي لعامي  عدم 10/8/2022

10 
الصناعات الكيمياوية 

 (INCP) والبالستيكية

 ( دينار1.940. سعر االغالق )2021عدم تقديم االفصاح السنوي لعامي  10/8/2022

11 
 المعدنية والدراجات

(IMIB) 

 ( دينار1.900ر االغالق ). سع2021عدم تقديم االفصاح السنوي لعامي  10/8/2022

12 
فنادق عشتار 

(HISH) 

 ( دينار9.400. سعر االغالق )2021عدم تقديم االفصاح السنوي لعامي  10/8/2022

13 
فندق  
 (HSAD)السدير

 ( دينار13.000. سعر االغالق )2021عدم تقديم االفصاح السنوي لعامي  10/8/2022

 



سوق العراق لألوراق المالية

اسم الشركة

رمز 

الشركة 
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سعر 
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% التغير 
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الصفقات 
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Trans

عدد االسهم المتداولة    

Traded Volume

    القيمة المتداولة    

Traded Value

عدد ايام 

التداول 

Trading 

days

Company name

قطاع المصارف

 BCOI0.4700.4800.4600.4700.4700.4700.0054139,564,93765,596,8405Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري

BBOB1.1901.2701.1801.2101.2701.2005.8082507,173,766614,966,4065Bank of Baghdadمصرف بغداد

BIIB0.4200.4300.4100.4100.4100.4002.50154,749,0001,954,8804Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي

BIME0.1600.1600.1600.1600.1600.1600.00764,000,00010,240,0004Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط

 BIBI0.2700.2800.2700.2800.2800.2703.7035,500,0001,535,0002Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي

BNOI0.9500.9500.9000.9100.9000.960-6.25214431,448,901391,730,4445National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي

BSUC0.2200.2300.2200.2200.2300.2300.0029274,600,00061,017,0005Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

 BMFI0.2300.2400.2200.2300.2300.2300.002278,245,00017,749,9004Mosul Bankمصرف الموصل لالستثمار

BMNS0.3900.4100.3900.4000.4100.3905.1375193,616,81377,474,6694Mansour Bankمصرف المنصور

BELF0.5300.5300.5000.5000.5300.550-3.645890,895,53445,830,0325Elaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي

   BEFI0.4500.4500.2800.3700.2800.430-34.882424,500,0009,049,6351Economy Bankمصرف االقتصاد لالستثمار

BROI0.3400.3400.3400.3400.3400.3400.001226,66777,0671Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان العراقي

BLAD0.2300.2300.2300.2300.2300.240-4.17131,0007,1301Al Attaa Islamic Bankمصرف العطاء االسالمي

              BNOR0.0800.0800.0800.0800.0800.0800.0049,025,000722,0003North Bankمصرف الشمال

5891,823,576,6181,297,951,0045TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TASC7.3907.5007.3807.4407.4807.3901.22278159,622,8001,187,391,5995Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل لالتصاالت

TZNI2.1102.1102.1102.1102.1102.1000.4712,0004,2201Al-Khatem Telecommunicationالخاتم لالتصاالت

279159,624,8001,187,395,8195TOTALمجموع قطاع االتصاالت

قطاع التامين

NAME0.5000.5000.5000.5000.5000.5000.004110,265,7585,132,8793Al-Ameen for Insuranceاالمين للتأمين

NDSA0.6900.7500.6900.7000.7500.790-5.06172,250,9951,565,1873Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمين

5812,516,7536,698,0664TOTAL

قطاع االستثمار

VZAF0.3700.3700.3700.3700.3700.31019.35110,0003,7001Al-Zawraa for Finanical Investmentالزوراء لالستثمار المالي

VKHF0.0600.0800.0600.0800.0800.06033.332123,1879,7352Alkhair for financial Investmentالخير لالستثمار المالي

3133,18713,4351TOTAL

 قطاع الخدمات

SKTA2.8002.8002.7102.7502.7302.800-2.503110,029,18227,559,2023Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

SMOF12.15012.15012.00012.12012.00012.150-1.239850,00010,297,5004Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

 SMRI5.9006.4005.9006.1206.3905.9008.3115027,813,500170,234,4315Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

SNUC0.4200.4300.4200.4300.4300.450-4.44228,168,8883,497,6223AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة

 SILT1.5801.6001.5801.5901.5901.5900.003115,700,71325,068,7135Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري

  SIGT1.1001.1000.9501.0301.0101.120-9.824619,030,62219,586,3935Iraqi for General Transportationنقل المنتجات النفطية

SBAG0.4900.4900.4700.4700.4700.510-7.8473,616,0931,719,5643AL-Badia for General Transالبادية للنقل العام

29685,208,998257,963,4245TOTAL

INvestment Sector

مجموع  قطاع االستثمار

 تقرير التداول األسبوعي 2022/08/21 - 2022/08/25     

Iraq Stock ExchangeWeekly Trading Report 21/08/2022 - 25/08/2022

Banks Sector

Telecommunication Sector

INSURANCE Sector

مجموع  قطاع التامين

مجموع  قطاع الخدمات 

Services Sector
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IMAP1.4001.4401.3501.4001.3901.440-3.478340,468,44256,487,7775Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

 IITC15.79015.80015.79015.80015.80016.000-1.25295,0001,500,3001Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

IBPM2.0002.0002.0002.0002.0002.0000.002686,2691,372,5381Baghdad for Packing Materialsبغداد لصناعة مواد التغليف

IBSD3.9704.0003.9503.9704.0003.9800.5017733,224,719131,715,0965Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

IIDP0.8700.8900.8600.8700.8900.910-2.2092,497,3712,163,5454Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع التمور

 IHLI0.6000.6000.5800.6000.5900.630-6.341410,750,0006,430,0005Al -HiLal Industriesالهالل الصناعية

 IKLV1.4101.4101.4001.4001.4001.4000.00143,410,6224,784,2714AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البيطرية

IIEW4.7004.7004.7004.7004.7004.7000.0051,108,0445,207,8071Iraqi Engineering Worksالعراقية لالعمال الهندسية

IKHC2.0002.0001.9501.9701.9502.050-4.8852,300,0004,538,0001Al -Khazer Construction Materialsطريق الخازر للمواد االنشائية

 IRMC6.0006.0005.2505.7005.6606.000-5.6710523,1042,981,9244Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

IFCM3.0003.0202.9903.0003.0003.0000.00417,170,37421,542,5584Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

 IELI0.6300.6600.6100.6400.6500.6303.171210,212,8716,546,5394ELectronic Industriesالصناعات االلكترونية

ITLI0.5300.5400.5200.5200.5200.540-3.705736,110,60718,881,8235The Light Industriesالصناعات الخفيفة 

IICM0.8400.8400.7700.8000.7700.850-9.41189,000,0007,162,0005Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعة الكارتون

449157,557,423271,314,1795TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HBAY100.000100.000100.000100.000100.000100.0000.0011200,00020,000,0001Babylon Hotelفندق بابل

HBAG8.2908.4008.2908.3708.4008.3001.20282,836,51723,740,1175Baghdad Hotelفندق بغداد

HNTI10.10011.00010.10010.45010.60010.0505.4727815,0008,521,3004National for Tourist Investmentاالستثمارات السياحية

HMAN21.00024.00021.00022.55023.55020.27016.188715,418,470347,712,5305Mansour Hotelفنادق المنصور

HASH7.5007.5007.5007.5007.5007.510-0.133426,0503,195,3752Ashour Hotelفندق اشور

HPAL10.00011.00010.00010.40011.0009.90011.11463,327,78734,603,9225Palestine Hotelفندق فلسطين

20223,023,824437,773,2445TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AAHP0.8800.9000.8800.8800.9000.9000.003485,632428,3562Al-Ahlyia for Agricultural Productionاالهلية لالنتاج الزراعي

AISP10.20010.22010.00010.14010.05010.190-1.3723829,099,900295,158,2245Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

 AIRP22.00022.00020.25021.20021.00023.000-8.70492,0001,950,2502Iraqi Agricultural Productsتسويق المنتجات الزراعية

AMAP0.2500.2500.2500.2500.2500.2500.002683,191,197170,797,7992Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيواني

247712,868,729468,334,6305TOTAL

21232,974,510,3323,927,443,8005Grand TOTAL المجموع الكلي 

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

Industry Sector

Hotels Sector

مجموع قطاع الزراعة

Agriculture Sector

مجموع قطاع الصناعة

  Weekly Trading Report 21/08/2022 - 25/08/2022    2022/08/25 - 2022/08/21 التقرير التداول األسبوعي  



Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

Banks Sector

BBOB530,000,00036,151,380Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

 BNOI624,900,00022,737,000National Bank Of Iraqالمصرف االهلي العراقي 

BMNS11,000,000400,000Al-Mansour Bankمصرف المنصور

1255,900,00059,288,380Total Bank sector

Hotel Sector

HBAY11200,00020,000,000Babylon Hotelفندق بابل 

HMAN133,000,00065,863,290Mansour Hotelفندق المنصور

243,200,00085,863,290Total Hotel sector

Telecommunication Sector

 TASC810,750,00079,505,000Asia cellاسيا سيل لالتصاالت

810,750,00079,505,000Total Telecommunication sector

4469,850,000224,656,670Grand Total

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلي

2022/8/25 - 2022/8/21التقرير االسبوعي لتداول االسهم المشتراة لغير العراقيين في السوق النظامي 

Non-Iraqi Weekly Trading Report (Buy) 25/8/2022 -21/8/2022

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الفنادق والسياحة 

مجموع قطاع الفنادق والسياحة 



اسم الشركة
رمز 

الشركة
Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

Banks Sector

 BCOI3114,231,9376,685,510Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي

BBOB6239,893,708288,362,450Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

 BIBI2500,000135,000Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي 

 BNOI86306,600,000277,460,892National Bank Of Iraqالمصرف االهلي العراقي 

BROI1226,66777,067Credit Bank Of Iraqمصرف األئتمان العراقي 

126561,452,312572,720,919Total Bank sector

Service Sector

SMRI186,376,98237,724,444Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية

186,376,98237,724,444Total Service sector

Industry Sector

IBSD51,400,0005,562,000Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 

ITLI137,50019,500The Light Industriesالصناعات الخفيفة

IKLV6896,4001,258,560AL- Kindi of Veterinary Vaccines Drugsالكندي النتاج اللقاحات البيطرية

IFCM151,277,0003,836,870Fallujah for Construction Materialsالفلوجة النتاج المواد االنشائية

273,610,90010,676,930Total Industry sector

Telecommunication Sector

 TASC2750,0005,587,500Asia cellاسيا سيل لالتصاالت

2750,0005,587,500Total Telecommunication sector

173572,190,194626,709,793Grand Total

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلي

2022/8/25 - 2022/8/21التقرير  االسبوعي لتداول االسهم المباعة من غير العراقيين في السوق  

Non-Iraqi Weekly Trading Report (Sell)  25/8/2022 - 21/8/2022

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات 



Banking Sectorقطاع المصارف

 BCOI0.4700.4700.4700.4800.470Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري

BBOB1.1801.2001.2001.2501.270Bank of Baghdadمصرف بغداد

0.4200.410Iraqi Islamic BankـــــBIIB0.4200.420المصرف العراقي االسالمي

0.160Iraqi Middle East Investment BankـــــBIME0.1600.1600.160مصرف الشرق االوسط

 0.280Investment Bank of Iraqـــــ0.270ــــــــــBIBIمصرف االستثمار العراقي

BNOI0.9300.9000.9100.9200.900National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي

BSUC0.2200.2200.2200.2200.230Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

Babylon BankـــــــــــــــــــــــــBBAYمصرف بابل

   Economy Bankــــــــــ0.280متوقفةمتوقفةBEFIمصرف االقتصاد لالستثمار

Gulf Commercial BankـــــــــــــــــــــــــBGUCمصرف الخليج

 0.230Mosul BankـــــBMFI0.2300.2300.230مصرف الموصل لالستثمار

              North Bankـــــ0.0800.0800.080ـــــBNORمصرف الشمال

Union Bank of IraqـــــــــــــــــــــــــBUOIمصرف االتحاد العراقي

Kurdistan International BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBKUIمصرف كوردستان

Ashur International BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBASHمصرف اشور

0.4100.410Mansour BankـــــBMNS0.4000.390مصرف المنصور

united Bank For InvistmentمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBUNDالمصرف المتحد

BELF0.5300.5000.5000.5300.530Elaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي

 National Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBNAIالمصرف الوطني االسالمي

Trans Iraq Bank InvestmentـــــــــــــــــــــــــBTRIمصرف عبر العراق 

Cihan Bank for IslamicـــــــــــــــــــــــــBCIHمصرف جيهان االسالمي

Credit Bank Of Iraqــــــــــ0.340ــــــــــBROIمصرف االئتمان العراقي

Dar es salam Investment  BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBDSIمصرف دار السالم 

Al Attaa Islamic Bankـــــــــــــــ0.230ـــــBLADمصرف العطاء االسالمي

Arab Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBAAIمصرف العربية االسالمي 

Zain Al-Iraq Isiamic BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBZIIمصرف زين العراق االسالمي

Iraq Noor Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBINIمصرف نور العراق االسالمي 

International Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBINTالمصرف الدولي االسالمي

World Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBWORالمصرف العالم االسالمي

Al- Qabidh Isiamic BankـــــــــــــــــــــــــBQABمصرف القابض االسالمي 

International Development BankـــــــــــــــــــــــــBIDBمصرف التنمية الدولي 

Region Trade BankـــــــــــــــــــــــــBRTBمصرف االقليم التجاري

Trust International  IslamIc BankـــــــــــــــــــــــــBTRUمصرف الثقة

Erbil Investment & FinanceBankـــــــــــــــــــــــــBERIمصرف اربيل

Al Janoob Islamic Bank InvestmentـــــــــــــــــــــــــBJABمصرف الجنوب

Asia Al Iraq Islamic Bank for InvestmentـــــــــــــــــــــــــBAIBمصرف آسيا العراق

 Al-Qurtas Isiamic BankـــــــــــــــــــــــــBQURمصرف القرطاس

AlTaif Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBTIBمصرف الطيف االسالمي

Ameen al-Iraq Bank For  islamic bankـــــــــــــــــــــــــBAMEمصرف امين العراق

Al-Mustashar Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBMUIمصرف المستشار االسالمي

 Al-Rajih Islamic BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBRAJمصرف الراجح االسالمي

 Al Anssari Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBANSمصرف االنصاري االسالمي

Al-Mashreq Al-Arabi Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBAMSمصرف المشرق العربي 

Telecommunication Sectorقطاع االتصاالت

TASC7.4007.3907.4007.4507.480Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل

Al-Khatem Telecommunicationـــــ2.110ـــــــــــــــTZNIالخاتم لالتصاالت

Insurance Sectorقطاع التامين

0.500Al-Ameen for InsuranceــــــــــNAME0.5000.500االمين للتأمين

Dar Al-Salam for Insuranceـــــ0.750ـــــNDSA0.6900.690دار السالم للتأمين

Ahlia InsuranceـــــــــــــــــــــــــNAHFاالهلية للتأمين

 Gulf InsuranceـــــــــــــــــــــــــNGIRالخليج للتأمين

Al-Hamraa for InsuranceـــــــــــــــــــــــــNHAMالحمراء للتأمين 

Investment Sectorقطاع االستثمار

AL-Wiaam for Financial InvestmentمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةVWIFالوئام لالستثمار المالي 

Al-Zawraa for Finanical Investmentـــــــــــــــ0.370ـــــVZAFالزوراء لالستثمار المالي

0.0600.080Alkhair for financial InvestmentـــــــــــــــVKHFالخير لالستثمار المالي

Al-Ameen for Financial InvestmentـــــــــــــــــــــــــVAMFاالمين لالستثمار المالي 

AL- Batek InvestmentـــــــــــــــــــــــــVBATالباتك لالستثمارات المالية 

Bain Al-Nahrain Financial InvestmentـــــــــــــــــــــــــVMESبين النهرين لالستثمارات المالية

2022/08/25 - 2022/08/21 أسعار االغالق السهم الشركات المساهمة المدرجة للفترة 

Closing prices for the  listed companies from 21/08/2022 - 25/08/2022

21/8/202222/8/202323/8/202425/8/2026Company Nameرمز الشركةأسماء الشركات 24/8/2025



Services Sectorقطاع الخدمات

Kharkh Tour Amuzement Cityـــــ2.7502.7202.730متوقفةSKTAالعاب الكرخ السياحية

 SMRI5.9005.9806.1006.3606.390Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

0.430AL-Nukhba for Constructionـــــ0.4300.430ـــــSNUCالنخبة للمقاوالت العامة

 SILT1.5901.6001.6001.6001.590Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري

Iraq Baghdad For General TransportationـــــــــــــــــــــــــSBPTبغداد العراق للنقل العام

  SIGT1.0701.0200.9700.9701.010Iraqi for General Transportationنقل المنتجات النفطية

0.4900.4700.470AL-Badia for General TransــــــــــSBAGالبادية للنقل العام

Al-Ameen Estate InvestmentـــــــــــــــــــــــــSAEIاالمين لالستثمارات العقارية

12.000Al-Mosul for funfairsـــــSMOF12.15012.15012.050الموصل لمدن االلعاب

Ibdaa Al-Sharq Al-AwsatـــــــــــــــــــــــــSIBDإبداع الشرق االوسط

Industry Sectorقطاع الصناعة

IMAP1.4201.4001.4001.4001.390Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

Modern SewingـــــــــــــــــــــــــIMOSالخياطة الحديثة

 Iraqi For Tufted CarpetsــــــــــــــــــــIITC15.800العراقية للسجاد والمفروشات

Baghdad for Packing Materialsـــــــــــــــ2.000ـــــIBPMبغداد لصناعة مواد التغليف

IBSD3.9503.9503.9503.9704.000Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

0.8600.8600.8900.890Iraqi Date Processing and MarketingـــــIIDPالعراقية لتصنيع التمور

 IHLI0.6000.6000.6000.5800.590Al -HiLal Industriesالهالل الصناعية

ITLI0.5200.5300.5400.5200.520The Light Industriesالصناعات الخفيفة 

National Chemical &Plastic IndustriesمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةINCPالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

 0.6300.6600.650ELectronic IndustriesـــــIELI0.630الصناعات االلكترونية

 AL- Kindi of Veterinary VaccinesـــــIKLV1.4101.4101.4001.400الكندي لللقاحات البيطرية

3.0003.000Fallujah for Construction MaterialsـــــIFCM3.0003.000الفلوجة للمواد االنشائية 

Iraqi Engineering Worksـــــ4.700ـــــــــــــــIIEWالعراقية لالعمال الهندسية

Al -Khazer Construction MaterialsــــــــــــــــــــIKHC1.950طريق الخازر للمواد االنشائية

Metallic Industries and BicyclesمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةIMIBالمعدنية والدراجات

 6.0006.0005.660Ready Made ClothesـــــIRMC6.000انتاج االلبسة الجاهزة

IICM0.8200.8000.8000.8000.770Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعة الكارتون

Modern chemical industriesـــــــــــــــــــــــــIMCIالصنائع الكيمياوية العصرية

Modern Construction MaterialsـــــــــــــــــــــــــIMCMالمواد االنشائية الحديثة 

House Household furnitureمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةIHFIصناعات االثاث المنزلي

Hotels Sectorقطاع الفنادق والسياحة

HPAL10.20010.20010.50010.85011.000Palestine Hotelفندق فلسطين

Ishtar HotelsمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةHISHفنادق عشتار

Babylon HotelــــــــــــــــــــHBAY100.000فندق بابل

HBAG8.3008.3508.3508.4008.400Baghdad Hotelفندق بغداد

National for Tourist InvestmentـــــHNTI10.10010.70011.00010.600االستثمارات السياحية

Tourist Village of Mosul damـــــــــــــــــــــــــHTVMسد الموصل السياحية

Karbala HotelsـــــــــــــــــــــــــHKARفنادق كربالء

HMAN22.00022.00022.50023.55023.550Mansour Hotelفنادق المنصور

Al-Sadeer HotelمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةHSADفندق  السدير

7.5007.500Ashour HotelـــــــــــــــHASHفندق اشور

Agriculture Sectorقطاع الزراعة

Modern for Animal ProductionـــــــــــــــAMAP0.2500.250الحديثة لالنتاج الحيواني

0.8800.900Al-Ahlyia for Agricultural ProductionـــــــــــــــAAHPاالهلية لالنتاج الزراعي

Middle East for Production- FishـــــــــــــــــــــــــAMEFالشرق االوسط لالسماك

AISP10.20010.20010.15010.12010.050Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

Iraqi Products Marketing MeatمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةAIPMانتاج وتسويق اللحوم

 21.000Iraqi Agricultural Productsــــــــــ20.250ـــــAIRPتسويق المنتجات الزراعية

Al-Ribas for Poultry and FodderـــــــــــــــــــــــــAREBالريباس للدواجن واالعالف

Company Name 21/8/202222/8/202323/8/202425/8/2026رمز الشركةأسماء الشركات 24/8/2025
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 BCOI0.4700.4800.4600.4700.4700.4700.0054139,564,93765,596,8405Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري

BBOB1.1901.2701.1801.2101.2701.2005.8082507,173,766614,966,4065Bank of Baghdadمصرف بغداد

BIIB0.4200.4300.4100.4100.4100.4002.50154,749,0001,954,8804Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي

BIME0.1600.1600.1600.1600.1600.1600.00764,000,00010,240,0004Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط

 BIBI0.2700.2800.2700.2800.2800.2703.7035,500,0001,535,0002Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي

BNOI0.9500.9500.9000.9100.9000.960-6.25214431,448,901391,730,4445National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي

BSUC0.2200.2300.2200.2200.2300.2300.0029274,600,00061,017,0005Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

 BMFI0.2300.2400.2200.2300.2300.2300.002278,245,00017,749,9004Mosul Bankمصرف الموصل لالستثمار

BMNS0.3900.4100.3900.4000.4100.3905.1375193,616,81377,474,6694Mansour Bankمصرف المنصور

BELF0.5300.5300.5000.5000.5300.550-3.645890,895,53445,830,0325Elaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي

5591,789,793,9511,288,095,1714TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TASC7.3907.5007.3807.4407.4807.3901.22278159,622,8001,187,391,5995Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل لالتصاالت

TZNI2.1102.1102.1102.1102.1102.1000.4712,0004,2201Al-Khatem Telecommunicationالخاتم لالتصاالت

279159,624,8001,187,395,8195TOTALمجموع قطاع االتصاالت

قطاع التامين

NAME0.5000.5000.5000.5000.5000.5000.004110,265,7585,132,8793Al-Ameen for Insuranceاالمين للتأمين

4110,265,7585,132,8793TOTALمجموع قطاع التامين

 قطاع الخدمات

SKTA2.8002.8002.7102.7502.7302.800-2.503110,029,18227,559,2023Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

SMOF12.15012.15012.00012.12012.00012.150-1.239850,00010,297,5004Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

 SMRI5.9006.4005.9006.1206.3905.9008.3115027,813,500170,234,4315Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

SNUC0.4200.4300.4200.4300.4300.450-4.44228,168,8883,497,6223AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة

21246,861,570211,588,7555TOTAL

السوق النظامي/ تقرير التداول األسبوعي  2022/08/21 - 2022/08/25     
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IMAP1.4001.4401.3501.4001.3901.440-3.478340,468,44256,487,7775Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

 IITC15.79015.80015.79015.80015.80016.000-1.25295,0001,500,3001Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

IBPM2.0002.0002.0002.0002.0002.0000.002686,2691,372,5381Baghdad for Packing Materialsبغداد لصناعة مواد التغليف

IBSD3.9704.0003.9503.9704.0003.9800.5017733,224,719131,715,0965Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

IIDP0.8700.8900.8600.8700.8900.910-2.2092,497,3712,163,5454Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع التمور

 IHLI0.6000.6000.5800.6000.5900.630-6.341410,750,0006,430,0005Al -HiLal Industriesالهالل الصناعية

 IKLV1.4101.4101.4001.4001.4001.4000.00143,410,6224,784,2714AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البيطرية

IIEW4.7004.7004.7004.7004.7004.7000.0051,108,0445,207,8071Iraqi Engineering Worksالعراقية لالعمال الهندسية

IKHC2.0002.0001.9501.9701.9502.050-4.8852,300,0004,538,0001Al -Khazer Construction Materialsطريق الخازر للمواد االنشائية

 IRMC6.0006.0005.2505.7005.6606.000-5.6710523,1042,981,9244Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

32195,063,571217,181,2585TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HBAY100.000100.000100.000100.000100.000100.0000.0011200,00020,000,0001Babylon Hotelفندق بابل

HBAG8.2908.4008.2908.3708.4008.3001.20282,836,51723,740,1175Baghdad Hotelفندق بغداد

HNTI10.10011.00010.10010.45010.60010.0505.4727815,0008,521,3004National for Tourist Investmentاالستثمارات السياحية

HMAN21.00024.00021.00022.55023.55020.27016.188715,418,470347,712,5305Mansour Hotelفنادق المنصور

15319,269,987399,973,9475TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AAHP0.8800.9000.8800.8800.9000.9000.003485,632428,3562Al-Ahlyia for Agricultural Productionاالهلية لالنتاج الزراعي

AISP10.20010.22010.00010.14010.05010.190-1.3723829,099,900295,158,2245Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

 AIRP22.00022.00020.25021.20021.00023.000-8.70492,0001,950,2502Iraqi Agricultural Productsتسويق المنتجات الزراعية

24529,677,532297,536,8305TOTAL

18102,150,557,1693,606,904,6605Grand TOTAL
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   BEFI0.4500.4500.2800.3700.2800.430-34.882424,500,0009,049,6351Economy Bankمصرف االقتصاد لالستثمار

BROI0.3400.3400.3400.3400.3400.3400.001226,66777,0671Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان العراقي

BLAD0.2300.2300.2300.2300.2300.240-4.17131,0007,1301Al Attaa Islamic Bankمصرف العطاء االسالمي

2624,757,6679,133,8322TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع التامين

NDSA0.6900.7500.6900.7000.7500.790-5.06172,250,9951,565,1873Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمين

172,250,9951,565,1873TOTAL

قطاع االستثمار

VZAF0.3700.3700.3700.3700.3700.31019.35110,0003,7001Al-Zawraa for Finanical Investmentالزوراء لالستثمار المالي

110,0003,7001TOTAL

قطاع الصناعة

IFCM3.0003.0202.9903.0003.0003.0000.00417,170,37421,542,5584Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

417,170,37421,542,5584TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HASH7.5007.5007.5007.5007.5007.510-0.133426,0503,195,3752Ashour Hotelفندق اشور

3426,0503,195,3752TOTAL

8834,615,08635,440,6525TOTAL

Non Regular Weekly Trading Report 21/08/2022 -25/08/2022      2022/08/25- 2022/08/21  السوق الثاني/ تقرير التداول األسبوعي     
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              BNOR0.0800.0800.0800.0800.0800.0800.0049,025,000722,0003North Bankمصرف الشمال

49,025,000722,0003TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االستثمار

VKHF0.0600.0800.0600.0800.0800.06033.332123,1879,7352Alkhair for financial Investmentالخير لالستثمار المالي

2123,1879,7352TOTAL

 قطاع الخدمات

 SILT1.5801.6001.5801.5901.5901.5900.003115,700,71325,068,7135Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري

  SIGT1.1001.1000.9501.0301.0101.120-9.824619,030,62219,586,3935Iraqi for General Transportationنقل المنتجات النفطية

SBAG0.4900.4900.4700.4700.4700.510-7.8473,616,0931,719,5643AL-Badia for General Transالبادية للنقل العام

8438,347,42846,374,6705TOTALمجموع قطاع الخدمات

قطاع الصناعة

 IELI0.6300.6600.6100.6400.6500.6303.171210,212,8716,546,5394ELectronic Industriesالصناعات االلكترونية

ITLI0.5300.5400.5200.5200.5200.540-3.705736,110,60718,881,8235The Light Industriesالصناعات الخفيفة 

IICM0.8400.8400.7700.8000.7700.850-9.41189,000,0007,162,0005Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعة الكارتون

8755,323,47832,590,3635TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HPAL10.00011.00010.00010.40011.0009.90011.11463,327,78734,603,9225Palestine Hotelفندق فلسطين

463,327,78734,603,9225TOTAL

 قطاع االزراعة

AMAP0.2500.2500.2500.2500.2500.2500.002683,191,197170,797,7992Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيواني

2683,191,197170,797,7992TOTAL

225789,338,077285,098,4885TOTAL

Un Disclosed Comp Weekly Trading Report 21/08/2022 -25/08/2022      2022/08/25- 2022/08/21  للشركات غير المفصحة/تقرير التداول األسبوعي     
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المجموع الكلي 

Hotels Sector

مجموع قطاع الفنادق والسياحة
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