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 1014 ( اب 11 –17 )المالية للفترة الداء سوق العراق لالوراقالتقرير االسبوعي 

 في السوق النظامي االسبوعية مؤشرات التداول
 

 من تداول جلسات خمسة 12/8/1122 في المنتهي سبوعاال خالل عقدت
 .الخميس الى االحد من( 21 -21) الساعة

 ، شركة مساهمة 42 لسوق النظاميا الشركات المدرجة في بلغ عدد 
شركة  58 من بين 22  ارتفعت خالل جلسات هذا االسبوع اسعار اسهم

 ق الماليةمن هيئة االورا راتمتوقفة بقرا اتركش 5وال تزال متداولة 
 بتعليمات االفصاح وتقديم البيانات المالية للهيئة والسوق العدم التزامه

 . متوقفة النعقاد هيئتها العامة وشركة
وبلغت ( مليار سهم 148858عدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع )بلغ ـ 2

 (8951)  نفذت من خالل( مليار دينار 858858المتداولة )تها قيم
 صفقة

خر أ في ISX Price Indexؤشر اسعار االسهم المتداولة اقفل مـ 1 
 ( نقطة212892) من االسبوع بـجلسة 

 من غير العراقيين لهذا االسبوع السهم المتداولة المشتراةا عددبلغت ـ 8
االسهم المتداولة المشتراة  قيمة تبلغو ،سهم ونليم (9418425)

( صفقة 121نفذت من خالل ) دينار ( مليار28182) لهذا االسبوع
 المنفذة خالل االسبوع دمن اصل العقو شراء

السهم المتداولة المباعة من غيرالعراقيين لهذا االسبوع ا عددبلغت ـ  2
االسهم المتداولة المباعة من  قيمةوبلغ  سهم يون( مل5448291)

نفذت من  دينار ونملي( 5558588غير العراقيين لهذا االسبوع )
 المنفذة خالل االسبوع  د( صفقة بيع من اصل العقو225) خالل

 واالوامر الكبيرة صفقاتلا لتداول ( جلسات8عقدت خالل االسبوع ) -5
بعد الظهر وفقا  21:81 -21ة لساعا منالتي تنظم  المتقابلة

في السوق الجراءات تنفيذ الصفقات الكبيرة واالوامر المتقابلة 
نفذت  صفقتيننفذت خاللها  الحديوم ا عقدت الجلسة االولىالنظامي 

( 2)تجاوز بعدد اسهم  مصرف العراقي االسالميعلى شركة  االولى
بعدد  على شركة مصرف اشور الدولي ةلثانيونفذت ا ، سهم مليار

عقدت الجلسة الثانية يوم الثالثاء و ، ( مليار سهم8اسهم تجاوز )
 ستثماراالولى على شركة مصرف االنفذت  ( صفقات9) نفذت خاللها

الثانية على شركة نفذت و ،سهم  ( مليون819بعدد اسهم تجاوز )
الثالثة نفذت مليون سهم ، و (829فندق فلسطين بعدد اسهم تجاوز )

مليون  (282على اسهم شركة فنادق عشتار بعدد اسهم تجاوز )
الرابعة على اسهم شركة البذور العراقية بعدد اسهم نفذت سهم ، و
الخامسة  على اسهم شركة نفذت م ، و( مليون سه8تجاوز )

( مليار سهم ، 1مصرف العراقي االسالمي بعدد اسهم تجاوز )ال
السادسة على اسهم شركة مصرف دجلة والفرات نفذت الصفقة و

وعقدت الجلسة الثالثة يوم  سهم .مليار (4بعدد اسهم تجاوز )
الخميس نفذت خاللها ثالث صفقات نفذت االولى على شركة المصرف 

مليار سهم ونفذت الثانية  (1العراقي االسالمي بعدد اسهم تجاوز )
مليار سهم ونفذت  (2على شركة مصرف بابل بعدد اسهم تجاوز )

الثالثة على شركة اسماك الشرق االوسط بعدد اسهم تجاوز 
 .(الف سهم 911)

 

 

 

 االكثر ربحيةالشركات 
 

 االسهم المتداولة   التغير)%( اغالق اسم الشركة

 482,000 41.17 8.470 فندق اشور

 4,631,726 38.89 6.250 سد الموصل السياحي

 35,369,069 17.93 1.710 البادية للنقل العام

 70,803,564 17.74 1.460 القاحات  الكندي النتاج

 87,288,794 15.24 1.890 مصرف كوردستان 
 

 االكثر خسارةالشركات 
 
 

 االسهم المتداولة   التغير)%( اغالق اسم الشركة

 100,000 6.25- 13.500 مدينة العاب الموصل

 21,340,000 4.88- 0.390 صناعة الكارتون

 12,599,166 4.8- 1.190 االصباغ الحديثة

 2,201,674 3.51- 5.500 العاب الكرخ السيدية

 1,000,000 2.63- 3.700 لسجاد والمفروشاتا
 

 

 االكثر نشاطاً حسب االسهم المتداولةالشركات 
 

 االسهم المتداولة   التغير)%( اغالق اسم الشركة

 7,478,753,313 8.47 0.640 دجلةوالفراتمصرف 

 6,222,097,757 1.05 0.960 المصرف االسالمي

 3,854,299,558 7.14 0.900 مصرف اشور 

 1,719,509,568 7.86 1.510 مصرف بغداد

 1,471,351,870 5.62 0.940 مصرف الخليج
 

 
 القيمة المتداولةاالكثر نشاطاً حسب الشركات 

 

 المتداولة   القيمة التغير)%( اغالق اسم الشركة

 5,974,436,155 1.05 0.960 لمصرف االسالميا

 5,317,290,829 0.55 16.590 فندق فلسطين

 5,076,525,067 1.39 36.500 فنادق عشتار

 4,786,278,620 8.47 0.640 مصرف دجلةوالفرات

 3,468,412,286 7.14 0.900 مصرف اشور

 

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

  مؤشرات التداول االسبوعية في السوق الثاني
 

لعدم متوقفة عن التداول بقرار من هيئة االوراق المالية  ا ت منهاشرك 8ال تزال  مساهمة اتشرك 5 غ عدد الشركات المدرجة في السوق الثانيبليـ  2
وهي االيام لالستثمار المالي والخيمة  للهيئة والسوق 1128 امالبيانات المالية للفصل الثاني لع وتقديمبمتطلبات االفصاح المالي  مهئايفا

 .والخير لالستثمار المالي  لالستثمارات المالية
 ةبلغت قيماالمين لالستثمارات العقارية سهم شركة اعلى  ة واحدةنفذت خاللها صفق ي السوق الثانيجلسة تداول واحدة ف عقدت خالل االسبوع -1

 سهم.الف ( 100دينار وبلغ عدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع ) فلا( 90السبوع )السهم المتداولة لهذا اا

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 المدرجة في سوق العراق لالوراق الماليةاخبار الشركات المساهمة 

 

العامة للشركة الصناعات المعدنية  اجتماعات الهيئات
  والدراجات

 

المعدنية الصناعات لشركة سيعقد اجتماع الهيئة العامة 
لساعة ا 2/9/2102الموافق الثالثاء يوم والدراجات 

ا في فندق فلسطين لمناقشة الحسابات العاشرة صباح
والمصادقة عليها  2102الختامية للسنة المالية 

 .22/8/2102تم ايقاف التداول اعتبارا من جلسة سيو

 

 ع االرباح النقدية لشركات المساهمة المدرجةتوزي
 

ستتتيل لالتصتتتاهت مستتتا ميها  دعتتتت شتتتركة استتتيا -0
ركة هستتتتتالم بغتتتتداد التتتت  مراجعتتتتة مقتتتتر الشتتتتفتتتتي 

اربتتتتاحهم فتتتتي المنصتتتتور حتتتتي اهنتتتتدل  اعتبتتتتارا 
متتتتتتتن  28/8/2102لغايتتتتتتتة  01/8/2102متتتتتتتن 

 ظهتتتتترا  2-02صتتتتتباحا ومتتتتتن  00-9الستتتتتاعة  
وفتتتي كتتتربالء مقتتتر بنايتتتة اسياستتتيل اعتبتتتارا متتتن 

متتتتتتتتتتتتتتتن  02/8/2102لغايتتتتتتتتتتتتتتتة  01/8/2102
ظهتتتتترا   2-02صتتتتتباحا ومتتتتتن  00-9الستتتتتاعة  

ا وفتتتتي البصتتتترة مقتتتتر اسياستتتتيل الجنتتتتوبي اعتبتتتتار
متتتتتتتتتتن  1/8/2102لغايتتتتتتتتتتة  2/8/2102متتتتتتتتتتن 
 . ظهرا 2-02صباحا ومن 00-9الساعة  

 

دعتتتتتتت شتتتتتتركة المصتتتتتترف العراقتتتتتتي اهستتتتتتالمي  -2
مستتتتتتا ميها التتتتتت  مراجعتتتتتتة مقتتتتتتر اهدارة العامتتتتتتة 

 "ابتتتتتداء 2102هستتتتتالم اربتتتتاحهم النقديتتتتة لعتتتتام 

 .09/8/2102من يوم الثالثاء الموافق 

 االحداث الجوهرية
 

سعر سهم شركة الكندي هنتاج اللقاحات  ارتفع -0
بما يقارب  01/8/2102و 02/8لجلستي البيطرية 
سموح به لتغير السعر البالغة الم عل الحد اه

عل  كتاب  ولعدم ورود اجابة الشركة%  01 
اهستفسار المرسل من السوق بخصوص اهفصاح 

تم ايقاف قد ف عن اهحداث الجو رية في الشركة 
التداول عل  اسهم الشركة في جلسة اهثنين 

استنادا ال  تعليمات  يئة اهوراق  08/8/2102
تداول اعتبارا من جلسة تم اطالق الو, المالية 
عل   بعد ورود اجابة الشركة 09/8/2102الثالثاء 

بعدم كتاب السوق وقد اوضحت الشركة في اجابتها 
في الشركة قد تكون احداث جو رية أية وجود 

 .السبب في ارتفاع سعر السهم 
 

لجلستي  مصرف الشمالارتفع سعر سهم شركة  -2
 اهعل بما يقارب الحد  01/8/2102و 02/8

رود لوو%  01المسموح به لتغير السعر البالغة  
عل  كتاب اهستفسار المرسل من اجابة الشركة 

السوق بخصوص اهفصاح عن اهحداث الجو رية 
بان في الشركة وقد اوضحت الشركة في اجابتها 

طبيعي ومواكب لحركة باقي اسهم  اهسعار ارتفاع
 لم يتم ايقاف التداول عل  اسهم الشركة, السوق 

 . استنادا ال  التعليمات
 

سد الموصل  في  السياحية شركةالارتفع سعر سهم  -2
بما يقارب الحد  08/8/2102و 01/8لجلستي 
%  01المسموح به لتغير السعر البالغة   اهعل 

عل  كتاب اهستفسار ولعدم ورود اجابة الشركة 
المرسل من السوق بخصوص اهفصاح عن اهحداث 

ة  فقد تم ايقاف التداول عل  الجو رية في الشرك
,  09/8/2102الثالثاء اسهم الشركة في جلسة 

تم واستنادا ال  تعليمات  يئة اهوراق المالية  
اطالق التداول اعتبارا من جلسة اهربعاء 

وقد بعد ورود اجابة الشركة  21/8/2102
اوضحت الشركة في اجابتها بعدم وجود أية احداث 
جو رية في الشركة قد تكون السبب في ارتفاع 

 سعر السهم .

 تجاريالالخليج كتتاب بأسهم المصرف هبيان ا
 

الخلتتتتتيج بتتتتتدء اهكتتتتتتتاب علتتتتت  استتتتتهم شتتتتتركة مصتتتتترف 
 02/8/2102  مليتتتتتار ستتتتتهم اعتبتتتتتارا متتتتتن 5البالغتتتتتة  

الفتتتترع الرئيستتتتي وفتتتترع الحارثيتتتتة  /فتتتتي مصتتتترف بغتتتتداد 
قتتتتتتترار الهيئتتتتتتتة العامتتتتتتتة المنعقتتتتتتتدة بتتتتتتتتاري  تنفيتتتتتتت ا" ل

  251زيتتتتتتتادة رأستتتتتتتمال الشتتتتتتتركة متتتتتتتن   22/2/2102
%  2   مليتتتتتار دينتتتتار بنستتتتتبة 211مليتتتتار دينتتتتتار التتتت   

 شركات.من قانون ال/اوه  55وفق المادة  



سوق العراق لألوراق المالية
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million ID

Company name

Banks Sectorقطاع المصارف

BCOI0.7300.7800.6700.7100.6900.6900.00156370,417,010263,390,6655250000Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري 

BBOB1.5001.6301.4301.5001.5101.4007.864651,719,509,5682,585,180,3325250000Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

BIIB0.9601.0000.9500.9600.9600.9501.05696,222,097,7575,974,436,1555250000Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي 

BIME0.8900.9800.8400.9000.8600.8501.18345804,246,928722,447,9965250000Middle East Bankمصرف الشرق االوسط لالستثمار

 BIBI0.9701.0600.9700.9900.9900.9504.21122651,010,018646,244,7035250000Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار 

 BDFD0.6300.6500.6200.6400.6400.5908.47317,478,753,3134,786,278,6204100000Dijlah & Furat Bankمصرف دجلة والفرات

BNOI0.8600.8600.8400.8600.8600.8007.501316,475,00014,148,2501250000National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي 

BROI1.1501.2201.0801.1601.1001.110-0.90170291,148,393338,366,3855250000Credit Bank Of Iraqمصرف األئتمان 

BDSI0.9601.0200.9200.9500.9300.950-2.1155115,167,218109,104,1795150000Dar es salam Investment  Bankمصرف دارالسالم 

BSUC0.9200.9200.9200.9200.9200.9200.00191,401,930,2021,289,775,7865250000Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

BBAY0.4100.4600.3900.4000.4000.3902.56641,193,895,574482,062,6415150000Babylon Bankمصرف بابل 

BGUC0.9201.0200.9200.9600.9400.8905.623501,471,351,8701,412,158,0825250000Gulf Commercial Bankمصرف الخليج التجاري 

BUOI0.9501.0000.9301.0001.0000.9406.381923,660,00023,631,4004252000Union Bank Of Iraqمصرف االتحاد العراقي 

              BNOR1.4001.5901.3301.3901.3501.3202.27154164,891,788229,142,0625265000North Bankمصرف الشمال 

BKUI1.7801.8901.7401.7901.8901.64015.247287,288,794156,468,5525400000Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BASH0.9000.9100.7300.9000.9000.8407.14393,854,299,5583,468,412,2865250000Ashur International Bankمصرف اشور

BMNS1.2501.2701.1501.2301.1701.1600.8677323,706,733399,181,0655250000Al-Mansour Bankمصرف المنصور

BUND0.7400.8500.7200.7800.8000.71012.68154290,547,070225,319,2895300000United Bankالمصرف المتحد

BELF0.6700.7000.6700.6700.7000.6507.69910,989,6127,393,0404152000Elaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي 

238326,491,386,40623,133,141,48854519000TOTAL

NAME1.3201.3201.3201.3201.3201.20010.0042,393,3563,159,23022000Al-Ameen for Insuranceاالمين للتأمين 

NAHF0.9500.9500.9500.9500.9500.9500.00412,500,00011,875,00012500AHliya For Insuranceاالهلية للتأمين

814,893,35615,034,23024500TOTAL

 قطاع الخدمات

SKTA6.0006.0005.5005.6105.5005.700-3.51202,201,67412,348,4365368Kharkh Tour Amuzement Cityمدينة العاب الكرخ السياحية

 SMOF13.50013.50013.50013.50013.50014.400-6.252100,0001,350,0001400Al-Mosul for Funfairsالموصل لمدن االلعاب

SMRI3.8504.1003.8303.9103.8503.7502.679098,399,933384,972,792515010Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية

SNUC0.8000.8000.8000.8000.8000.810-1.2331,500,0001,200,00022000al- nukhba for constructionالنخبة للمقاوالت العامة 

SILT1.8501.9601.8001.8701.8101.7901.1210383,609,620155,948,312514000iraq land transportالعراقية للنقل البري

SBPT35.00036.00034.00034.90034.00033.7500.74561,794,26162,614,2055500Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام 

SBAG1.5301.7501.5301.6301.7101.45017.937135,369,06957,825,99052200AL-Badia for General Transالبادية للنقل العام

Weekly Trading Report

قطاع التامين

Services Sector

السوق النظامي/ تقرير التداول األسبوعي  2014/8/17- 2014/8/21    

مجموع قطاع المصارف

Iraq Stock Exchange

مجموع قطاع التأمين

Insurance Sector

17/8/2014 - 21/8/2014



345222,974,557676,259,735534478TOTAL

 قطاع الصناعة

IMAP0.6600.6900.6400.6500.6500.6500.002927,292,81817,830,20456469Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصورالدوائية

IMOS3.0003.0003.0003.0003.0003.0000.0031,250,0003,750,0002900Modern Sewingالخياطة الحديثة 

 IITC3.7003.7003.7003.7003.7003.800-2.6321,000,0003,700,0001500Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

IBPM1.7001.7501.7001.7201.7401.7002.3532,100,0003,615,00011080Baghdad for Packing Materialsبغداد لصناعة مواد التغليف

IBSD2.2502.5002.2102.3702.3702.2007.73235257,422,954609,763,0985133000Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 

IIDP1.2001.2001.0701.1001.1001.120-1.792992,934,170102,609,883517250Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع وتسويق التمور 

IHLI0.6800.6800.6800.6800.6800.6603.03123,669,6342,495,351312375al-hilal industriesالهالل الصناعية

ITLI0.6500.6900.6000.6400.6300.6005.002028,931,82218,443,784516800the light industriesالصناعات الخفيفة

INCP0.7400.8000.7400.7600.7700.7305.484139,895,70530,397,248515187National Chemical &Plastic Industriesالكيمياوية والبالستيكية 

IELI1.5801.6301.5801.5901.6301.5803.1697,996,14012,747,924318000electronic  industriesالصناعات االلكترونية

 IKLV1.3101.4901.2501.3801.4601.24017.749270,803,56497,499,53345400AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي النتاج اللقاحات 

IFCM1.6601.8001.6601.7101.8001.6608.431812,557,63321,450,34242268Fallujah for Construction Materialsالفلوجة النتاج المواد االنشائية

IMPI1.2601.2601.1901.2101.1901.250-4.801012,599,16615,301,70849213Modern paint   industries االصباغ الحديثة 

IMIB0.8700.8900.8600.8600.8900.8603.4954,821,0004,152,19035000Metallic Industries and Bicyclesالمعدنية والدراجات

 IRMC4.0004.1304.0004.1204.1303.8008.682300,0001,236,40011593Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة 

IICM0.4100.4100.3900.4000.3900.410-4.881321,340,0008,476,00037590Iraqi Carton Manufacturiesصناعات الكارتون

523584,914,606953,468,6655252625TOTAL

HPAL17.00017.98016.50016.52016.59016.5000.5584321,811,6595,317,290,82954470palestine Hotelفندق فلسطين

HISH35.00037.99035.00036.99036.50036.0001.3928137,254,8015,076,525,06751500ishtar Hotelفنادق عشتار 

HBAY70.00070.00070.00070.00070.00070.0000.008202,47814,173,46011350Babylon Hotelفندق بابل 

HBAG11.30011.40011.10011.14011.10011.250-1.331911,471,150127,733,26543844Baghdad Hotelفندق بغداد

HNTI16.00017.50016.00016.64017.50015.45013.27282,253,88337,515,67155437National for Tourist Investmentلالستثمارات السياحية 

HASH6.6008.4706.6006.7308.4706.00041.177482,0003,242,6004376Ashour Hotelفندق اشور 

HTVM4.9006.2504.9005.4406.2504.50038.89274,631,72625,191,1074240Tourist Village of Mosul dam سد الموصل السياحي

HKAR1.7401.7401.6301.6501.6301.6200.625234,480,20456,905,33335000Karbala Hotelsفنادق كربالء

HMAN27.00028.00025.85026.63026.50026.5000.00365,386,594143,459,77952923mansour Hotelفندق المنصور

HSAD34.00035.00033.00033.52033.00032.5001.547839,95228,158,41641239AL-Sadeer Hotelفندق السدير 

296518,814,44710,830,195,526526379TOTAL

AMEF7.9307.9307.1507.5307.4707.2103.615757,2555,702,5953300Middle East for Production- Fishالشرق االوسط النتاج االسماك

AISP6.8707.0006.8706.9407.0006.25012.007010,163,87570,488,47754800Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

AIPM6.0006.0005.7005.7105.9005.5506.31191,084,7236,197,91034125Middle East for Production- Fishانتاج وتسويق اللحوم 

9412,005,85382,388,98259225TOTAL

TASC14.30016.00014.30015.37016.00014.00014.294313,536,917208,027,6275270012Asia Cellاسيا سيل لالتصاالت

4313,536,917208,027,6275270012TOTAL

369227,858,526,14235,898,516,25455116219Grand TOTAL

Asia Cell

مجموع قطاع االتصاالت

مجموع قطاع الصناعة

مجموع قطاع الخدمات

قطاع االتصاالت

المجموع الكلي 

مجموع قطاع الزراعة

Tourism&Hotels Sector قطاع الفنادق والسياحة

Agricultur Sector قطاع الزراعــــــة

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

Industry Sector



اسم الشركة

رمز 

الشركة 

Code

الصفقات 

No.of 

Trans

       االسهم المتداولة         

Traded Shares

       القيمة المتداولة       

Trading Volume
Company Names

Banks Sectorقطاع المصارف

BBOB58264,128,778397,938,892Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

BIME16,000,0005,280,000Middle East Bankمصرف الشرق االوسط لالستثمار

BROI89,000,00010,080,000Credit Bank Of Iraqمصرف األئتمان 

BBAY1700,000280,000Babylon Bankمصرف بابل 

BGUC51213,202,992208,685,872Gulf Commercial Bankمصرف الخليج التجاري 

              BNOR1300,000417,000North Bankمصرف الشمال 

BKUI1222,680,00040,172,000Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BASH1613,100,00011,495,500Ashur International Bankمصرف اشور

BMNS424,500,00028,800,000Al-Mansour Bankمصرف المنصور

BUND1100,00077,000United Bankالمصرف المتحد

BELF59,439,6126,324,540Elaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي 

158563,151,382709,550,804TOTAL 

Insurance Sectorقطاع التامين

NAHF15,000,0004,750,000AHliya For Insuranceاالهلية للتأمين

15,000,0004,750,000TOTAL

Services Sector قطاع الخدمات

SMRI4571,018,651278,355,549Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية

4571,018,651278,355,549TOTAL

Industry Sectorقطاع الصناعة

IMAP1100,00065,000Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصورالدوائية

IBSD2431,950,27375,206,777Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 

IIDP1585,510638,206Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع وتسويق التمور 

2632,635,78375,909,983TOTAL 

Tourism&Hotels Sector قطاع الفنادق والسياحة

HPAL11001,660palestine Hotelفندق فلسطين

HSAD2100,0003,500,000AL-Sadeer Hotelفندق السدير 

3100,1003,501,660TOTAL

Asia Cellقطاع االتصاالت

TASC7810,00012,225,000Asia Cellاسيا سيل لالتصاالت

7810,00012,225,000TOTAL

240672,715,9161,084,292,996Grand Total

مجموع قطاع الخدمات

مجموع قطاع التأمين

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

مجموع قطاع االتصاالت

مجموع قطاع الصناعة

المجموع الكلي

السوق النظامي   / تقرير التداوالت االسبوعية المشتراة من غير العراقيين

Non Iraqi's (buy) Weekly Trading Report 17/8 - 21/8/2014  

سوق العراق لألوراق المالية

Iraq Stock Exchange

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

BCOI110,000,0007,400,000Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري 

BBOB15175,059,197269,091,163Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

BIME2269,701,41960,454,291Middle East Bankمصرف الشرق االوسط لالستثمار

 BIBI21,129,2351,095,358Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار 

BROI1759,885,29870,862,358Credit Bank Of Iraqمصرف األئتمان 

BGUC2600,000579,000Gulf Commercial Bankمصرف الخليج التجاري 

              BNOR1223,195,56032,717,828North Bankمصرف الشمال 

BMNS27199,800,000248,958,000Al-Mansour Bankمصرف المنصور

 BDFD1169,013108,168Dijlah & Furat Bankمصرف دجلة والفرات

99539,539,722691,266,167TOTAL

Services Sector قطاع الخدمات

SMRI63,700,00014,193,313Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية

SBAG41,984,9233,248,917AL-Badia for General Transالبادية للنقل العام

105,684,92317,442,230TOTAL

Industry Sectorقطاع الصناعة

 IITC1900,0003,330,000Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

INCP44,000,0003,042,000National Chemical &Plastic Industriesالكيمياوية والبالستيكية 

IMPI26,842,2038,210,644Modern paint   industries االصباغ الحديثة 

IICM210,000,0003,900,000Iraqi Carton Manufacturiesصناعات الكارتون

921,742,20318,482,644TOTAL

Tourism&Hotels Sector قطاع الفنادق والسياحة

HPAL11101,825palestine Hotelفندق فلسطين

HISH102,000,00073,033,000ishtar Hotelفنادق عشتار 

HBAY115,4051,078,350Babylon Hotelفندق بابل 

HMAN82,504,60467,222,006mansour Hotelفندق المنصور

204,520,119141,335,181TOTAL

Asia Cellقطاع االتصاالت

TASC75,975,70891,411,903Asia Cellاسيا سيل لالتصاالت

75,975,70891,411,903TOTAL

145577,462,675959,938,124Grand Total

مجموع قطاع الخدمات

مجموع قطاع االتصاالت

السوق النظامي   / تقرير التداوالت االسبوعية المباعة من غير العراقيين 

Non Iraqi's (Sell)Weekly Trading Report 17/8 -21/8/2014  

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

المجموع الكلي 

مجموع قطاع المصارف

مجموع قطاع الصناعة
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    رأس المال     

  مليون دينار 

Capital 
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Company Names

قطاع الخدمات

SAEI0.9000.9000.9001100.00090.00016960al-ameen estate investmentاالمين لالستثمارات العقارية

100.00090.00016960TOTAL

100.00090.00016960Grand TOTAL

Services Sector

مجموع قطاع الخدمات

مجموع الكلي

السوق الثاني/ تقرير التداول األسبوعي  2014/8/17- 2014/8/21    سوق العراق لألوراق المالية

Iraq Stock ExchangeNon Regular Weekly Trading Report 

17/8/2014 - 21/8/2014



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

Services Sector قطاع الخدمات
SAEI1100,00090,000al-ameen estate investmentاالمين لالستثمارات العقارية

1100,00090,000TOTAL
1100,00090,000Grand Total المجموع الكلي 

السوق الثاني / تقرير التداوالت االسبوعية المباعة من غير العراقيين 

Non Iraqi's (Sell)Weekly Trading Report 17/8 -21/8/2014  

مجموع قطاع الخدمات
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