
 
 
 

        Iraq Stock Exchange                        المالية  لألوراقسوق العراق             
 

 

 ن ولمناسبة قرب انتهاء السنة المالية إ  اىل ما أقره مجلس المحافظي 
ً
 2022ستكون اخر جلسة تداول لعام  ،2022ستنادا

ن الموافقيوم ال  2023ل لعام وستكون اول جلسة تداو  27/12/2022يوم الثالثاء الموافق    . . 2/1/2022 ثني 
 … بألف خي   وأنتمعام  كل                                                                                                                                    

 

ات : مؤشر
ً
كات المساهمة العراقية أسهم تداول أوال   الشر

ي  لألوراقنظم سوق العراق       
ن
بأسهم  تداولات جلس خمس 2022/ 12/ 22 المالية خالل السبوع المنتهي ف

كات المساهمة العراقية  . الشر

ي  يبلغ أذ      
ن
كات المدرجة ف كة مساهمة 103 السوق )عدد الشر    مسجلة حسب القطاعات اآلتية: ( شر

 

 

كة (66) أسهمخالل جلسات هذا السبوع  اولتدت -   . مساهمة شر

كة بسبب( 34) أسهملم تتداول  - ي اسعار اوامر الشر  شر
 
فيما يستمر ايقاف تداول  البيع،اء مع اوامر عدم تالف

كة لعدم تقديم الفصاح. 3) السهم  ( شر

ات التعامل    بالسهم: مؤشر

 . سهم ار ملي( 3) لغ عدد السهم المتداولة لهذا السبوعب .1

 . دينار مليار  (4) لغت قيمة السهم المتداولة لهذا السبوعب .2

 . صفقة (2612)بلغ عدد الصفقات المنفذة لهذا السبوع  .3

ي  (ISX 60)المتداولة السهم  ألسعار  ل مؤشر السوقاقف. 4
ن
 ( نقطة. 589.94) عىلأخر جلسة من السبوع  ف

:  يظهر السبوع  التداول لهذا ومن تحليل بيانات       ي
 
 الت

.  باألسبوع %( قياسا 83) بنسبةعدد السهم المتداولة لهذا السبوع  ارتفعت .1 ي
 الماضن

.  باألسبوع %( قياسا 17بنسبة )اولة لهذا السبوع لسهم المتدا قيمة ارتفعت .2 ي
 الماضن

.  باألسبوع%( قياسا 9.05العقود المنفذة لهذا السبوع بنسبة ) انخفضت .3 ي
 الماضن

ي عندما  لألسبوعاغالقه  عن( 0.12بنسبة ) ISX60السهم المتداولة  ألسعار  مؤشر السوق نخفضا .4
الماضن

 . نقطة (590.63) غلق عىلا

 

 

 

 

 

ن  استثمارماىلي  الخدمات السياحة الزراعة الصناعة التصالت  المصارف  تأمي 

43 2 20 7 9 11 6 5 

 

 2022( كانون االول 22-18) ةالمالية للفتر لألوراقسوق العراق لالتقرير االسبوعي 
 

 
 



 

 

 

 

 
  

ي سوق ا (1رقم ) جدول
ن
ات التداول ف ة  لألوراقلعراق مؤشر  12/2022/ 22 -2022/ 21/ 18 منالمالية للفي 

 

 الجلسات
عددالسهم 
 المتداولة

 مؤشر السوق الصفقات القيمة المتداولة
عدد 

كات  الشر
 المتداولة

18/12/2022  260,456,124 433,711,020 499 590.98 36 

19/12/2022  334,807,596 635,893,898 461 590.47 47 

20/12/2022  857,937,887 1,404,598,317 561 591.59 43 

21/12/2022  968,728,722 784,188,269 564 591.63 37 

22/12/2022  1,504,765,633 1,421,689,924 527 589.94 41 

 66 589.94 2612 4,680,081,428 3,926,695,962 المجموع الحاىلي 

 59 590.63 2872 3,992,783,885 2,142,945,399 المجموع السابق

 11.86 0.12- 9.05- 17.21 83.24 التغي  

 
ات  ي سوق العراق لالوراق الماليةمؤشر

ن
ن ف  : تداول المستثمرين غي  العراقيي 

 

اة من المستثمرين غي  ب .1
ن لهذا السبوع ) لغ عدد السهم المشي   بقيمة بلغتسهم  مليون (236العراقيي 

 صفقة. ( 88) من خالل تنفيذ دينار  ليونم (315)

ن لهذا السبوع  .2 بلغت  سهم بقيمة ونملي( 150)بلغ عدد السهم المباعة من المستثمرين غي  العراقيي 

 صفقة. ( 121) دينار من خالل تنفيذ  مليون( 305)

 

ات 2جدول رقم ) ن تداول ال( مؤشر ة من غي  العراقيي   12/2022/ 22 - 2022/ 21/ 18 للفي 

ن لسهم ا  الجلسات    ن    المتداولة من غي  العراقيي   قيمة تداولت غي  العراقيي 
  صفقات غي  
ن   العراقيي 

اءً    شر
ً
اءً  بيعا   شر

ً
اءً  بيعا   شر

ً
 بيعا

18/12/2022  8,000,000 27,420,000 11,119,500 24,942,000 6 15 

19/12/2022  38,000,000 37,509,000 52,910,000 57,801,300 6 11 

20/12/2022  32,020,000 13,794,189 37,809,600 24,930,244 22 12 

21/12/2022  43,920,000 21,217,163 66,006,858 52,878,725 16 21 

22/12/2022  114,800,000 50,726,851 148,135,000 145,177,309 38 62 

 121 88 305,729,578 315,980,958 150,667,203 236,740,000 المجموع الحاىلي 

 148 104 632,349,961 412,543,476 296,306,629 351,033,015 المجموع السابق

 18.24- 15.38- 51.65- 23.41- 49.15- 32.56- التغي  



  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثا
ً
كات المساهمة : نيا  إفصاح الشر

 

كة مساهم78قدمت ) ي ة بياناتها المالية  ( شر
ن
  . 31/12/2021كما ف

ي لسوق العراق لالوراق المالية 
ن
وت كات المساهمة عىل الموقع اللكي  يتم نشر افصاحات الشر

 
ً
ي التقارير الشهرية وايضا
ن
  . ف

 

 
ً
كات المساهمة : ثالثا ي سوق العراق لالوراق الماليةاخبار الشر

ن
 المدرجة ف

 

كات الالهيئات ال اجتماعات  مساهمة المدرجةعامة للشر
  

كة اجتماعسيعقد  .1 الموافق  الثالثاءيوم  الفلوجة إلنتاج المواد النشائية الهيئة العامة لشر
ي  27/12/2022

ن
 ف
ً
ة صباحا ن الساعة العاشر انتخاب ، مجلس اإلدارة الحاىلي  أقاله ،قاعة اتحاد الحقوقيي 

ي حال التصويت عىل اإلقالة. 
ن
كة تم إيقاف ا مجلس إدارة جديد ف من  اعتبارا لتداول عىل أسهم الشر

 . 2022/12/22 الخميسجلسة 
 

كة اجتماعسيعقد  .2 الموافق  ربعاءيوم ال الكندي إلنتاج اللقاحات البيطرية الهيئة العامة لشر
ي مقر  28/12/2022

ن
 ف

ً
ة صباحا كة،الساعة العاشر مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية  الشر

ي 
ن
كة  . الحتياطات والرباح، مناقشة 2021/12/31المنتهية ف  اعتبارا تم إيقاف التداول عىل أسهم الشر
 . 2022/12/22 الخميسمن جلسة 

 

كة الهيئة العامة  اجتماعسيعقد  .3 الساعة 31/12/2022يوم السبت الموافق المتحد  المرصفلشر
ي البرصة/ مناوي 

ن
ة صباحا ف اىل  31/12/2015 مناقشة الحسابات الختامية للسنوات من باشا،العاشر

مناقشة تعديل العقد  ،31/12/2021اىل  2015مناقشة مقسوم الرباح من  ،2021/12/31
اكمي عند انتخاب مجلس  بإضافةللمرصف  التأسيسي  معالجة العجز  الدارة،فقرة اعتماد التصويت الي 

اكم للسنوات  كة  . 2019و 2018و 2017المي  من جلسة  ا اعتبار تم إيقاف التداول عىل أسهم الشر
ن   . 26/12/2022الثني 

 

كة اجتماعسيعقد  .4  7/1/2023الموافق  السبتيوم  المنصور للصناعات الدوائية الهيئة العامة لشر
ي مقر 

ن
 ف

ً
ة صباحا كة،الساعة العاشر ن ومثلهم 7انتخاب مجلس إدارة جديد من ) الشر ( أعضاء اصليي 

كة سي احتياط.   . 3/1/2023 الثالثاءمن جلسة  ا اعتبار تم إيقاف التداول عىل أسهم الشر
 
 

 رابع      
ً
كات المساهمة المدرجة التداول إطالق: ا  عىل أسهم الشر

 
 العامة: التداول بعد اجتماع الهيئة  إطالق

 
ي 
 
كة  : مرصف الئتمان العراف  18/12/2022من جلسة الحد  اعتبارا تم إطالق التداول عىل أسهم الشر

ي الهيئة العام اجتماعبعد 
ن
المصادقة عىل الحسابات الختامية للسنة المالية  ،26/12/2022ة المنعقد ف

ي 
ن
كة حيث  تأسيس، المصادقة عىل تعديل نص البند سادسا من عقد 31/12/2021المنتهية ف الشر

ن ومثلهم  كة من تسعة اعضاء اصليي  اكمي عند اعتماد التصويت  احتياط،يتكون مجلس ادارة الشر  الي 
 ( اعضاء احتياط. 8و) أصىلي انتخاب عضو  ارة،الدانتخاب مجلس 



 

 األرباح: أيقاف توزي    ع : خامسا       
 

ة  اللحوم: العراقية إلنتاج وتسويق  كة عن أيقاف توزي    ع األرباح من الفي  لغاية  15/12/2022تعلن الشر
10/1/2023 
 



سوق العراق لألوراق المالية

كة اسم الشر
رمز 

كة  الشر

Code

سعر 

االفتتاح 

Opening 

Price

اعىل سعر  

High 

Price

 سعر 
ى
ادن

Low 

Price

معدل السعر 

الحالي 

Average 

Price

سعر 

االغالق 

Closing 

Price

سعر االغالق 

السابق 

Previous 

Clo.Price

% التغير 

Change%

الصفقات 

No.of 

Trans

عدد االسهم المتداولة   

 Traded Volume

    القيمة المتداولة    

Traded Value

عدد ايام 

التداول 

Trading 

days

Company name

قطاع المصارف

 BCOI0.4900.5000.4900.5000.5000.4902.0461108,183,40353,561,7993Commercial Bank of Iraqالمرصف التجاري

BBOB1.3601.4001.3601.3901.3901.3502.96118423,133,222587,557,6125Bank of Baghdadمرصف بغداد

ي االسالمي
 
BIIB0.4500.4500.4500.4500.4500.40012.501100,00045,0001Iraqi Islamic Bankالمرصف العراق

ق االوسط BIME0.1400.1400.1400.1400.1400.1400.002188,900,00012,446,0004Iraqi Middle East Investment Bankمرصف الشر

ي
 
 BIBI0.2700.2700.2700.2700.2700.2700.002540,288,473145,877,8882Investment Bank of Iraqمرصف االستثمار العراق

ي
 
BNOI1.1101.1201.0701.1001.1001.110-0.90123263,307,910288,955,1805National Bank of Iraqالمرصف االهىلي العراق

BSUC0.1900.1900.1900.1900.1900.1900.001426,020,0004,943,8003Sumer Commerical Bankمرصف سومر التجاري

BGUC0.1600.1600.1600.1600.1600.170-5.88729,404,0404,704,6463Gulf Commercial Bankمرصف الخليج

 BMFI0.2300.2300.2100.2100.2200.230-4.3454,100,000862,5203Mosul Bankمرصف الموصل لالستثمار

BASH0.4400.4400.4200.4200.4200.440-4.5432,155,000908,2002Ashur International Bankمرصف اشور

BMNS0.6500.6500.6100.6400.6100.640-4.692031,600,00020,229,0003Mansour Bankمرصف المنصور

BTRI1.1801.2501.1801.2101.2501.10013.6422,600,0003,138,0002Trans Iraq Bank Investmentمرصف عير العراق 

BAIB1.0601.0601.0601.0601.0601.0600.004400,000,000424,000,0001Asia Al Iraq Islamic Bank for Investmentمرصف آسيا العراق

BTIB1.1501.2801.0001.1501.0001.110-9.91389,631,64210,641,9365AlTaif Islamic Bankمرصف الطيف االسالمي

   BEFI0.1700.1800.1700.1700.1800.1705.8841,646,374287,8842Economy Bankمرصف االقتصاد لالستثمار

ي
 
BROI0.3300.3300.3300.3300.3300.3300.0047163,292,58153,886,5523Credit Bank Of Iraqمرصف االئتمان العراق

BINI1.2801.3401.2801.3201.3401.20011.6749,125,00012,077,5003Iraq Noor Islamic Bankمرصف نور العراق االسالمي 

BQAB0.2400.2400.2400.2400.2400.2400.001500,000120,0001Al- Qabidh Isiamic Bankمرصف القابض االسالمي 

BTRU0.5000.6500.5000.5800.6500.43051.164400,000230,0004Trust International  IslamIc Bankمرصف الثقة

BBAY0.0600.0700.0600.0600.0700.0700.001939,670,4142,480,2251Babylon Bankمرصف بابل

BKUI1.0301.0301.0301.0301.0301.080-4.631100,000103,0001Kurdistan International Bankمرصف كوردستان

BUND0.0600.0600.0600.0600.0600.070-14.291750,585,1203,035,1073united Bank For Invistmentالمرصف المتحد

5162,194,743,1791,630,091,8495TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TASC7.2107.2807.2007.2407.2007.1900.1419234,980,932253,141,8765Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل لالتصاالت

TZNI1.9001.9001.9001.9001.9002.000-5.005763,7401,451,1062Al-Khatem Telecommunicationالخاتم لالتصاالت

19735,744,672254,592,9825TOTALمجموع قطاع االتصاالت
ى قطاع التامير
ى ى للتأمير NAME0.4800.4800.4800.4800.4800.4800.00554,133,92625,984,2842Al-Ameen for Insuranceاالمير

ى 554,133,92625,984,2842TOTALمجموع قطاع التامير

قطاع االستثمار

VWIF0.2500.2500.2500.2500.2500.2500.00150,00012,5001AL-Wiaam for Financial Investmentالوئام لالستثمار المالي 

VKHF0.1300.1800.1300.1500.1800.12050.0015522,590,34578,444,3984Alkhair for financial Investmentالخير لالستثمار المالي

16522,640,34578,456,8984TOTAL

Telecommunication Sector

Investment Sector

مجموع  قطاع االستثمار

Insurance  Sector 
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Banks Sector
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 قطاع الخدمات
SKTA3.1503.2003.0103.1003.0403.090-1.6234065,054,619201,855,4645Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

SMOF11.95012.00011.81011.92011.81012.000-1.584305,0003,636,0002Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

 SMRI8.5508.8508.5508.7108.8508.6002.918225,858,000225,196,8965Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

ى لالستثمارات العقارية SAEI1.5001.5001.5001.5001.5001.5000.00120,00030,0001Al-Ameen Estate Investmentاالمير

SNUC0.6000.6000.6000.6000.6000.5803.4515,0003,0001AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة

SBPT29.00030.00029.00029.91029.00029.0000.0012470,00014,060,0004Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

 HKAR0.9601.0000.9601.0001.0001.0000.0074,338,0454,329,6871Rehab Karbalaرحاب كربالء

ي  SILT1.7501.8701.7501.8401.8701.7407.47159,290,00017,107,6004Iraqi Land Transportالعراقية للنقل الير

  SIGT1.0101.0601.0101.0601.0201.0100.99618,070,87319,074,5252Iraqi for General Transportationنقل المنتجات النفطية

SBAG0.4100.4100.4100.4100.4100.4100.0084,591,5571,882,5382AL-Badia for General Transالبادية للنقل العام

476128,003,094487,175,7105TOTAL

قطاع الصناعة
IMAP1.5801.6001.5201.5701.5201.590-4.40628,210,65112,877,4184Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IMOS5.5505.8505.5505.5605.8505.5505.4135,100,00028,335,0001Modern Sewingالخياطة الحديثة

 IITC14.90014.90014.85014.86014.90014.9000.009607,8569,035,9864Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

وبات الغازية IBSD3.5203.5703.4003.4803.4503.600-4.1736396,295,802335,379,8905Baghdad Soft Drinksبغداد للمشر

IIDP1.1201.1201.0101.0101.0201.110-8.1173574,728,215582,272,1385Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع التمور

 IHLI1.0001.0000.9700.9800.9801.000-2.002822,778,51722,454,9175Al -HiLal Industriesالهالل الصناعية

 IKLV1.4001.4001.4001.4001.4001.420-1.4121,260,1721,764,2412AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البيطرية

IKHC2.0902.1002.0902.1002.1002.200-4.554635,0001,333,4001Al -Khazer Construction Materialsطريق الخازر للمواد االنشائية

IMIB3.2003.2203.2003.2003.2003.1501.59498,958,20428,668,9445Metallic Industries and Bicyclesالمعدنية والدراجات

 IRMC5.0105.0204.9004.9504.9005.050-2.97476,203,62830,730,3545Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

IFCM5.3305.9005.2005.4405.9005.35010.2828872,842,500396,225,9144Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

لي
ى IHFI1.9501.9501.9501.9501.9501.9102.091565,7121,103,1381House Household furnitureصناعات االثاث الميى

ITLI0.8800.8900.8500.8600.8500.880-3.4036119,942,817103,372,7515The Light Industriesالصناعات الخفيفة 

INCP1.9201.9201.9001.9001.9001.940-2.06133,030,9775,771,7832National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

ونية  IELI1.0001.0000.9400.9600.9400.980-4.08166,164,4115,889,9105ELectronic Industriesالصناعات االلكي 

IICM0.9300.9600.9200.9400.9600.9204.34106,774,5526,380,5704Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعة الكارتون

IMCM0.8901.0100.8900.9301.0100.85018.82347,972,9147,411,8524Modern Construction Materialsالمواد االنشائية الحديثة 

1038942,071,9281,579,008,2065TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة
HBAY93.00093.00090.00092.44093.00093.0000.0013125,99911,647,9073Babylon Hotelفندق بابل

HBAG9.0009.0009.0009.0009.0009.250-2.7010370,0003,330,0002Baghdad Hotelفندق بغداد

HNTI11.00011.50010.85011.09010.85011.000-1.36439,000432,5002National for Tourist Investmentاالستثمارات السياحية

HMAN34.01038.00034.00037.39036.90036.2201.88335,983,992223,721,7964Mansour Hotelفنادق المنصور

HASH9.5009.5009.0009.3509.25010.000-7.5010709,0006,628,2504Ashour Hotelفندق اشور
ى HPAL13.40013.60013.20013.44013.55013.5000.37484,865,25065,367,8885Palestine Hotelفندق فلسطير

HISH10.00010.0009.6009.8309.7009.910-2.12434,128,35940,564,4205Ishtar Hotelsفنادق عشتار

HSAD15.25015.50015.25015.35015.50015.1502.313384,0005,893,5001Al-Sadeer Hotelفندق  السدير

16416,605,600357,586,2615TOTAL

مجموع  قطاع الخدمات 

Services Sector
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Industry Sector

مجموع قطاع الصناعة

Hotels Sector

مجموع قطاع الفنادق والسياحة
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رمز 
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الحالي 
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السابق 
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% التغير 
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الصفقات 

No.of 

Trans

عدد االسهم المتداولة   

 Traded Volume

    القيمة المتداولة    

Traded Value

عدد ايام 

التداول 

Trading 

days

Company name

 قطاع الزراعــــــة

AAHP0.8800.9100.8800.9000.9100.9001.11354,30048,8342Al-Ahlyia for Agricultural Productionاالهلية لالنتاج الزراعي

AISP10.34010.35010.22010.28010.23010.340-1.0615119,728,838202,725,9805Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

AIPM5.4206.4405.0106.1806.4405.65013.983810,100,08062,470,3245Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسويق اللحوم

ي
ى
AMAP0.6900.6900.6700.6700.6700.690-2.9082,870,0001,940,1003Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيوان

20032,753,218267,185,2385TOTAL

26123,926,695,9624,680,081,4285Grand TOTAL

مجموع قطاع الزراعة

Agriculture Sector

  Weekly Trading Report  18/12/2022 - 22/12/2022    2022/12/22- 2022/12/18 التقرير التداول األسبوعي  

المجموع الكىلي 



كة كةاسم الشر Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشر

Banks Sector

BBOB44165,000,000229,227,400Bank Of Baghdadمرصف بغداد 

ي 
 
 BNOI3263,820,00069,631,600National Bank Of Iraqالمرصف االهىلي العراق

 BTIB21,000,0001,025,000Al-Tife Islamic Bankمرصف الطيف اإلسالمي

78229,820,000299,884,000Total Bank sector

Service Sector

SKTA32,000,0006,100,000Kharkh Tour Amuzement Cityمدينة العاب الكرخ السياحية

32,000,0006,100,000Total Service sector

Industry Sector

 IHLI22,000,0001,960,000Al -HiLal Industriesالهالل الصناعية

22,000,0001,960,000Total Industry sector

Agricultural Sector

ي 
ى
AMAP12,000,0001,340,000Modern Animal & Agricultural Productionالحديثة لالنتاج الحيوان

12,000,0001,340,000Total Agricultural Sector

Telecommunication Sector

 TASC4920,0006,696,958Asia cellاسيا سيل لالتصاالت

4920,0006,696,958Total Telecommunication sector

88236,740,000315,980,958Grand Total المجموع الكىلي

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع الزراعة 

مجموع قطاع الزراعة 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

ي السوق النظامي 
ى
ى ق اة لغير العراقيير

2022/12/22 - 2022/12/18التقرير االسبوعي لتداول االسهم المشي 

Non-Iraqi Weekly Trading Report (Buy) 22/12/2022 - 18/12/2022

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات 



كة كةاسم الشر Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشر

Banks Sector

ي
 
 BCOI415,000,0007,350,000Commercial Bank of Iraqالمرصف التجاري العراق

BBOB1173,870,000102,880,000Bank Of Baghdadمرصف بغداد 

ي 
 
 BNOI1935,000,00038,300,000National Bank Of Iraqالمرصف االهىلي العراق

 BTIB93,100,0003,161,500Al-Tife Islamic Bankمرصف الطيف اإلسالمي

43126,970,000151,691,500Total Bank sector

Service Sector

SMRI228,250,00072,455,000Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية

228,250,00072,455,000Total Service sector

Industry Sector

IMAP150,00078,000Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IIDP44,000,0004,090,000Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع وتسويق التمور 

INCP2815,3521,549,169National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

IMIB2683,0002,185,600Metallic Industries and Bicycles Industriesالصناعات المعدنية والدراجات

95,548,3527,902,769Total Industry sector

Hotel Sector

HBAY426,0002,348,000Babylon Hotelفندق بابل 

426,0002,348,000Total Hotel sector

Telecommunication Sector

 TASC439,872,85171,332,309Asia cellاسيا سيل لالتصاالت

439,872,85171,332,309Total Telecommunication sector

121150,667,203305,729,578Grand Total المجموع الكىلي

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع الفنادق والسياحة 

مجموع قطاع الفنادق والسياحة 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

ي السوق النظامي 
ى
ى ق 2022/12/22 - 2022/12/18التقرير االسبوعي لتداول االسهم المباعة لغير العراقيير

Non-Iraqi Weekly Trading Report (Sell) 22/12/2022 - 18/12/2022

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات 



Banking Sectorقطاع المصارف
 0.500Commercial Bank of IraqــــــــــBCOI0.4900.490المرصف التجاري

BBOB1.3901.4001.4001.3901.390Bank of Baghdadمرصف بغداد

ي االسالمي
 
0.450Iraqi Islamic BankــــــــــــــــــــBIIBالمرصف العراق

ق االوسط Iraqi Middle East Investment BankـــــBIME0.1400.1400.1400.140مرصف الشر

ي
 
 0.270Investment Bank of Iraqــــــــــ0.270ـــــBIBIمرصف االستثمار العراق

ي
 
BNOI1.1201.0901.0801.0801.100National Bank of Iraqالمرصف االهىلي العراق
0.190Sumer Commerical Bankـــــ0.1900.190ـــــBSUCمرصف سومر التجاري

Babylon Bankـــــ0.070ـــــــــــــــBBAYمرصف بابل
   0.180Economy Bankــــــــــ0.170ـــــBEFIمرصف االقتصاد لالستثمار

0.160Gulf Commercial Bankـــــ0.1600.160ـــــBGUCمرصف الخليج
 Mosul Bankـــــ0.2100.220ـــــBMFI0.230مرصف الموصل لالستثمار

              North BankموقوفةموقوفةموقوفةموقوفةموقوفةBNORمرصف الشمال

ي
 
Union Bank of IraqـــــــــــــــــــــــــBUOIمرصف االتحاد العراق

Kurdistan International Bankـــــــــــــــ1.030ـــــBKUIمرصف كوردستان
0.420Ashur International Bankـــــ0.440ــــــــــBASHمرصف اشور

0.610Mansour Bankـــــ0.6500.640ـــــBMNSمرصف المنصور
0.060united Bank For InvistmentــــــــــBUND0.0600.060المرصف المتحد

Elaf Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBELFمرصف ايالف االسالمي

ي االسالمي
 National Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBNAIالمرصف الوطنى

Trans Iraq Bank InvestmentـــــــــــــــBTRI1.1801.250مرصف عير العراق 

Cihan Bank for IslamicـــــــــــــــــــــــــBCIHمرصف جيهان االسالمي

ي
 
0.3300.3300.330Credit Bank Of IraqــــــــــBROIمرصف االئتمان العراق

Dar es salam Investment  BankموقوفةموقوفةموقوفةموقوفةموقوفةBDSIمرصف دار السالم 

Al Attaa Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBLADمرصف العطاء االسالمي
Arab Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBAAIمرصف العربية االسالمي 

Zain Al-Iraq Isiamic BankـــــــــــــــــــــــــBZIIمرصف زين العراق االسالمي
Iraq Noor Islamic BankــــــــــBINI1.2801.3001.340مرصف نور العراق االسالمي 

International Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBINTالمرصف الدولي االسالمي

World Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBWORالمرصف العالم االسالمي
Al- Qabidh Isiamic BankــــــــــــــــــــBQAB0.240مرصف القابض االسالمي 
International Development BankـــــــــــــــــــــــــBIDBمرصف التنمية الدولي 
Region Trade BankـــــــــــــــــــــــــBRTBمرصف االقليم التجاري

0.650Trust International  IslamIc BankـــــBTRU0.5000.5500.600مرصف الثقة
Erbil Investment & FinanceBankـــــــــــــــــــــــــBERIمرصف اربيل

Al Janoob Islamic Bank InvestmentـــــــــــــــــــــــــBJABمرصف الجنوب
1.060Asia Al Iraq Islamic Bank for InvestmentــــــــــــــــــــBAIBمرصف آسيا العراق
 Al-Qurtas Isiamic BankـــــــــــــــــــــــــBQURمرصف القرطاس

BTIB1.2401.2501.1901.0201.000AlTaif Islamic Bankمرصف الطيف االسالمي
ى العراق Ameen al-Iraq Bank For  islamic bankـــــــــــــــــــــــــBAMEمرصف امير

Al-Mustashar Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBMUIمرصف المستشار االسالمي

 Al-Rajih Islamic BankموقوفةموقوفةموقوفةموقوفةموقوفةBRAJمرصف الراجح االسالمي

 Al Anssari Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBANSمرصف االنصاري االسالمي
ي  ق العرنر

Al-Mashreq Al-Arabi Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBAMSمرصف المشر
Telecommunication Sectorقطاع االتصاالت

TASC7.2207.2307.2407.2307.200Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل
Al-Khatem Telecommunicationــــــــــ1.900ـــــTZNI1.990الخاتم لالتصاالت

ى Insurance Sectorقطاع التامير
ى ى للتأمير Al-Ameen for Insuranceـــــ0.480ـــــ0.480ـــــNAMEاالمير

ى Dar Al-Salam for InsuranceـــــــــــــــــــــــــNDSAدار السالم للتأمير
ى Ahlia InsuranceـــــــــــــــــــــــــNAHFاالهلية للتأمير
ى  Gulf InsuranceـــــــــــــــــــــــــNGIRالخليج للتأمير

ى  Al-Hamraa for InsuranceـــــــــــــــــــــــــNHAMالحمراء للتأمير
Investment Sectorقطاع االستثمار

0.250AL-Wiaam for Financial InvestmentــــــــــــــــــــVWIFالوئام لالستثمار المالي 

Al-Zawraa for Finanical InvestmentـــــــــــــــــــــــــVZAFالزوراء لالستثمار المالي

0.1400.1500.1600.180Alkhair for financial InvestmentـــــVKHFالخير لالستثمار المالي
 لالستثمار المالي 

ى Al-Ameen for Financial InvestmentـــــــــــــــــــــــــVAMFاالمير
AL- Batek InvestmentـــــــــــــــــــــــــVBATالباتك لالستثمارات المالية 

ى النهرين لالستثمارات المالية Bain Al-Nahrain Financial InvestmentـــــــــــــــــــــــــVMESبير

ة  كات المساهمة المدرجة للفي  2022/12/22 - 2022/12/18 أسعار االغالق السهم الشر

Closing prices for the  listed companies from 11/12/2022 - 15/12/2022

كات كةأسماء الشر 12/18/202212/19/2022Company Nameرمز الشر 12/20/202212/22/2022 12/21/2022



Services Sectorقطاع الخدمات
SKTA3.1503.0503.0603.0803.040Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

 SMRI8.5908.6008.7008.8508.850Mamoura Realestateالمعمورة العقارية
AL-Nukhba for ConstructionــــــــــــــــــــSNUC0.600النخبة للمقاوالت العامة

ي  Iraqi Land TransportـــــSILT1.7501.8301.8401.870العراقية للنقل الير
29.00030.00030.00029.000Iraq Baghdad For General TransportationـــــSBPTبغداد العراق للنقل العام
  Iraqi for General Transportationــــــــــ1.0601.020ـــــSIGTنقل المنتجات النفطية

AL-Badia for General Transـــــ0.410ـــــ0.410ـــــSBAGالبادية للنقل العام
ى لالستثمارات العقارية Al-Ameen Estate Investmentـــــ1.500ـــــــــــــــSAEIاالمير

Al-Mosul for funfairsـــــــــــــــSMOF12.00011.810الموصل لمدن االلعاب
 Rehab Karbalaـــــــــــــــ1.000ـــــHKARرحاب كربالء

ق االوسط Ibdaa Al-Sharq Al-AwsatـــــــــــــــــــــــــSIBDإبداع الشر
Industry Sectorقطاع الصناعة

1.5901.5601.520Al-Mansour Pharmaceuticals IndustriesـــــIMAP1.570المنصور للصناعات الدوائية
Modern Sewingـــــــــــــــ5.850ـــــIMOSالخياطة الحديثة

 14.90014.85014.85014.900Iraqi For Tufted CarpetsـــــIITCالعراقية للسجاد والمفروشات
Baghdad for Packing MaterialsـــــــــــــــــــــــــIBPMبغداد لصناعة مواد التغليف

وبات الغازية IBSD3.5003.5403.5103.5003.450Baghdad Soft Drinksبغداد للمشر
IIDP1.1201.0501.0501.0601.020Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع التمور

 IHLI0.9900.9901.0000.9800.980Al -HiLal Industriesالهالل الصناعية
ITLI0.8800.8700.8700.8600.850The Light Industriesالصناعات الخفيفة 

National Chemical &Plastic Industriesـــــ1.9001.900ــــــــــINCPالصناعات الكيمياوية والبالستيكية
ونية  IELI1.0000.9500.9500.9700.940ELectronic Industriesالصناعات االلكي 

 AL- Kindi of Veterinary Vaccinesــــــــــ1.4001.400ـــــIKLVالكندي لللقاحات البيطرية
Fallujah for Construction MaterialsـــــIFCM5.2105.2005.3505.900الفلوجة للمواد االنشائية 
Iraqi Engineering WorksـــــــــــــــــــــــــIIEWالعراقية لالعمال الهندسية

Al -Khazer Construction Materialsـــــ2.100ـــــــــــــــIKHCطريق الخازر للمواد االنشائية
IMIB3.2003.2003.2003.2003.200Metallic Industries and Bicyclesالمعدنية والدراجات
 IRMC5.0004.9104.9404.9504.900Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

0.9400.9500.960Iraqi Carton ManufacturiesـــــIICM0.930العراقية لصناعة الكارتون
Modern chemical industriesـــــــــــــــــــــــــIMCIالصنائع الكيمياوية العرصية
Modern Construction MaterialsـــــIMCM0.8900.9300.9701.010المواد االنشائية الحديثة 

لي
ى 1.950House Household furnitureــــــــــــــــــــIHFIصناعات االثاث الميى

Hotels Sectorقطاع الفنادق والسياحة
ى HPAL13.40013.38013.38013.60013.550Palestine Hotelفندق فلسطير
HISH9.9909.8109.7509.7509.700Ishtar Hotelsفنادق عشتار
93.000Babylon Hotelـــــ90.00093.000ـــــHBAYفندق بابل

Baghdad Hotelــــــــــ9.000ـــــHBAG9.000فندق بغداد
10.850National for Tourist Investmentـــــ11.000ــــــــــHNTIاالستثمارات السياحية
Tourist Village of Mosul damـــــــــــــــــــــــــHTVMسد الموصل السياحية

35.00038.00038.00036.900Mansour HotelـــــHMANفنادق المنصور
Al-Sadeer Hotelـــــ15.500ـــــــــــــــHSADفندق  السدير
9.5009.5009.4909.250Ashour HotelـــــHASHفندق اشور
Agriculture Sectorقطاع الزراعة

ي
ى
0.670Modern for Animal ProductionــــــــــAMAP0.6900.690الحديثة لالنتاج الحيوان

Al-Ahlyia for Agricultural ProductionـــــــــــــــAAHP0.9100.910االهلية لالنتاج الزراعي
ق االوسط لالسماك Middle East for Production- FishـــــــــــــــــــــــــAMEFالشر
AISP10.35010.30010.25010.22010.230Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور
AIPM5.6505.5005.6005.6006.440Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسويق اللحوم

 Iraqi Agricultural ProductsـــــــــــــــــــــــــAIRPتسويق المنتجات الزراعية
Al-Ribas for Poultry and FodderـــــــــــــــــــــــــAREBالريباس للدواجن واالعالف

Company Name كات كةأسماء الشر 12/18/202212/19/202212/20/202212/22/2022رمز الشر 12/21/2022



سوق العراق لألوراق المالية
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 BCOI0.4900.5000.4900.5000.5000.4902.0461108,183,40353,561,7993Commercial Bank of Iraqالمرصف التجاري

BBOB1.3601.4001.3601.3901.3901.3502.96118423,133,222587,557,6125Bank of Baghdadمرصف بغداد

ي االسالمي
 
BIIB0.4500.4500.4500.4500.4500.40012.501100,00045,0001Iraqi Islamic Bankالمرصف العراق

ق االوسط BIME0.1400.1400.1400.1400.1400.1400.002188,900,00012,446,0004Iraqi Middle East Investment Bankمرصف الشر

ي
 
 BIBI0.2700.2700.2700.2700.2700.2700.002540,288,473145,877,8882Investment Bank of Iraqمرصف االستثمار العراق

ي
 
BNOI1.1101.1201.0701.1001.1001.110-0.90123263,307,910288,955,1805National Bank of Iraqالمرصف االهىلي العراق

BSUC0.1900.1900.1900.1900.1900.1900.001426,020,0004,943,8003Sumer Commerical Bankمرصف سومر التجاري

BGUC0.1600.1600.1600.1600.1600.170-5.88729,404,0404,704,6463Gulf Commercial Bankمرصف الخليج

 BMFI0.2300.2300.2100.2100.2200.230-4.3454,100,000862,5203Mosul Bankمرصف الموصل لالستثمار

BASH0.4400.4400.4200.4200.4200.440-4.5432,155,000908,2002Ashur International Bankمرصف اشور

BMNS0.6500.6500.6100.6400.6100.640-4.692031,600,00020,229,0003Mansour Bankمرصف المنصور

BTRI1.1801.2501.1801.2101.2501.10013.6422,600,0003,138,0002Trans Iraq Bank Investmentمرصف عير العراق 

BAIB1.0601.0601.0601.0601.0601.0600.004400,000,000424,000,0001Asia Al Iraq Islamic Bank for Investmentمرصف آسيا العراق

BTIB1.1501.2801.0001.1501.0001.110-9.91389,631,64210,641,9365AlTaif Islamic Bankمرصف الطيف االسالمي

4191,929,423,6901,557,871,5825TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TASC7.2107.2807.2007.2407.2007.1900.1419234,980,932253,141,8765Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل لالتصاالت

TZNI1.9001.9001.9001.9001.9002.000-5.005763,7401,451,1062Al-Khatem Telecommunicationالخاتم لالتصاالت

19735,744,672254,592,9825TOTALمجموع قطاع االتصاالت
ى قطاع التامير
ى ى للتأمير NAME0.4800.4800.4800.4800.4800.4800.00554,133,92625,984,2842Al-Ameen for Insuranceاالمير

ى 554,133,92625,984,2842TOTALمجموع قطاع التامير

 قطاع الخدمات

SKTA3.1503.2003.0103.1003.0403.090-1.6234065,054,619201,855,4645Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

SMOF11.95012.00011.81011.92011.81012.000-1.584305,0003,636,0002Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

 SMRI8.5508.8508.5508.7108.8508.6002.918225,858,000225,196,8965Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

ى لالستثمارات العقارية SAEI1.5001.5001.5001.5001.5001.5000.00120,00030,0001Al-Ameen Estate Investmentاالمير

SNUC0.6000.6000.6000.6000.6000.5803.4515,0003,0001AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة

SBPT29.00030.00029.00029.91029.00029.0000.0012470,00014,060,0004Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

 HKAR0.9601.0000.9601.0001.0001.0000.0074,338,0454,329,6871Rehab Karbalaرحاب كربالء

44796,050,664449,111,0475TOTAL

Insurance  Sector 

Services Sector

مجموع  قطاع الخدمات 

السوق النظامي/ تقرير التداول األسبوعي  2022/12/18 - 2022/12/22     

Iraq Stock ExchangeWeekly Trading Report / Regular 18/12/2022 - 22/12/2022

Banks Sector

 Telecommunication Sector 
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IMAP1.5801.6001.5201.5701.5201.590-4.40628,210,65112,877,4184Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IMOS5.5505.8505.5505.5605.8505.5505.4135,100,00028,335,0001Modern Sewingالخياطة الحديثة

 IITC14.90014.90014.85014.86014.90014.9000.009607,8569,035,9864Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

وبات الغازية IBSD3.5203.5703.4003.4803.4503.600-4.1736396,295,802335,379,8905Baghdad Soft Drinksبغداد للمشر

IIDP1.1201.1201.0101.0101.0201.110-8.1173574,728,215582,272,1385Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع التمور

 IHLI1.0001.0000.9700.9800.9801.000-2.002822,778,51722,454,9175Al -HiLal Industriesالهالل الصناعية

 IKLV1.4001.4001.4001.4001.4001.420-1.4121,260,1721,764,2412AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البيطرية

IKHC2.0902.1002.0902.1002.1002.200-4.554635,0001,333,4001Al -Khazer Construction Materialsطريق الخازر للمواد االنشائية

IMIB3.2003.2203.2003.2003.2003.1501.59498,958,20428,668,9445Metallic Industries and Bicyclesالمعدنية والدراجات

 IRMC5.0105.0204.9004.9504.9005.050-2.97476,203,62830,730,3545Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

640724,778,0451,052,852,2885TOTAL

HBAY93.00093.00090.00092.44093.00093.0000.0013125,99911,647,9073Babylon Hotelفندق بابل

HBAG9.0009.0009.0009.0009.0009.250-2.7010370,0003,330,0002Baghdad Hotelفندق بغداد

HNTI11.00011.50010.85011.09010.85011.000-1.36439,000432,5002National for Tourist Investmentاالستثمارات السياحية

HMAN34.01038.00034.00037.39036.90036.2201.88335,983,992223,721,7964Mansour Hotelفنادق المنصور

606,518,991239,132,2035TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AAHP0.8800.9100.8800.9000.9100.9001.11354,30048,8342Al-Ahlyia for Agricultural Productionاالهلية لالنتاج الزراعي

AISP10.34010.35010.22010.28010.23010.340-1.0615119,728,838202,725,9805Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

AIPM5.4206.4405.0106.1806.4405.65013.983810,100,08062,470,3245Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسويق اللحوم

19229,883,218265,245,1385TOTAL

19602,876,533,2063,844,789,5235Grand TOTAL المجموع الكىلي 

Industry Sector

مجموع قطاع الصناعة

Hotels Sector

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

Agriculture Sector

 قطاع الفنادق والسياحة

مجموع قطاع الزراعة

  Weekly Trading Report / Regular 18/12/2022 - 22/12/2022    2022/12/22- 2022/12/18  السوق النظامي/ التقرير التداول األسبوعي   
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   BEFI0.1700.1800.1700.1700.1800.1705.8841,646,374287,8842Economy Bankمرصف االقتصاد لالستثمار

ي
 
BROI0.3300.3300.3300.3300.3300.3300.0047163,292,58153,886,5523Credit Bank Of Iraqمرصف االئتمان العراق

BINI1.2801.3401.2801.3201.3401.20011.6749,125,00012,077,5003Iraq Noor Islamic Bankمرصف نور العراق االسالمي 

BQAB0.2400.2400.2400.2400.2400.2400.001500,000120,0001Al- Qabidh Isiamic Bankمرصف القابض االسالمي 

BTRU0.5000.6500.5000.5800.6500.43051.164400,000230,0004Trust International  IslamIc Bankمرصف الثقة

60174,963,95566,601,9354TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع الصناعة

IFCM5.3305.9005.2005.4405.9005.35010.2828872,842,500396,225,9144Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

لي
ى IHFI1.9501.9501.9501.9501.9501.9102.091565,7121,103,1381House Household furnitureصناعات االثاث الميى

28973,408,212397,329,0525TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HASH9.5009.5009.0009.3509.25010.000-7.5010709,0006,628,2504Ashour Hotelفندق اشور

10709,0006,628,2504TOTAL

359249,081,167470,559,2375TOTAL المجموع الكىلي 

INDUSTRY Sector

Non Regular Weekly Trading Report 18/12/2022 - 22/12/2022      2022/12/22 - 2022/12/18  ي/ تقرير التداول األسبوعي
ى
السوق الثان     

Banks Sector

مجموع  قطاع االصناعة

Hotels Sector

مجموع قطاع الفنادق والسياحة
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BBAY0.0600.0700.0600.0600.0700.0700.001939,670,4142,480,2251Babylon Bankمرصف بابل

BKUI1.0301.0301.0301.0301.0301.080-4.631100,000103,0001Kurdistan International Bankمرصف كوردستان

BUND0.0600.0600.0600.0600.0600.070-14.291750,585,1203,035,1073united Bank For Invistmentالمرصف المتحد

3790,355,5345,618,3324TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االستثمار

VWIF0.2500.2500.2500.2500.2500.2500.00150,00012,5001AL-Wiaam for Financial Investmentالوئام لالستثمار المالي 

VKHF0.1300.1800.1300.1500.1800.12050.0015522,590,34578,444,3984Alkhair for financial Investmentالخير لالستثمار المالي

16522,640,34578,456,8984TOTAL

 قطاع الخدمات

ي  SILT1.7501.8701.7501.8401.8701.7407.47159,290,00017,107,6004Iraqi Land Transportالعراقية للنقل الير

  SIGT1.0101.0601.0101.0601.0201.0100.99618,070,87319,074,5252Iraqi for General Transportationنقل المنتجات النفطية

SBAG0.4100.4100.4100.4100.4100.4100.0084,591,5571,882,5382AL-Badia for General Transالبادية للنقل العام

2931,952,43038,064,6644TOTALمجموع قطاع الخدمات

قطاع الصناعة

ITLI0.8800.8900.8500.8600.8500.880-3.4036119,942,817103,372,7515The Light Industriesالصناعات الخفيفة 

INCP1.9201.9201.9001.9001.9001.940-2.06133,030,9775,771,7832National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

ونية  IELI1.0001.0000.9400.9600.9400.980-4.08166,164,4115,889,9105ELectronic Industriesالصناعات االلكي 

IICM0.9300.9600.9200.9400.9600.9204.34106,774,5526,380,5704Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعة الكارتون

IMCM0.8901.0100.8900.9301.0100.85018.82347,972,9147,411,8524Modern Construction Materialsالمواد االنشائية الحديثة 

109143,885,671128,826,8655TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

ى HPAL13.40013.60013.20013.44013.55013.5000.37484,865,25065,367,8885Palestine Hotelفندق فلسطير

HISH10.00010.0009.6009.8309.7009.910-2.12434,128,35940,564,4205Ishtar Hotelsفنادق عشتار

HSAD15.25015.50015.25015.35015.50015.1502.313384,0005,893,5001Al-Sadeer Hotelفندق  السدير

949,377,609111,825,8085TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

ي
ى
AMAP0.6900.6900.6700.6700.6700.690-2.9082,870,0001,940,1003Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيوان

82,870,0001,940,1003TOTAL

293801,081,589364,732,6675TOTAL

Undisclosed Comp Weekly Trading Report 18/12/2022 -22/12/2022      2022/12/22- 2022/12/18  كات غير المفصحة/تقرير التداول األسبوعي للشر     

Banks Sector

Services Sector

مجموع  قطاع االصناعة

Investment Sector

مجموع  قطاع االستثمار

المجموع الكىلي 

Hotels Sector

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

Agriculture Sector

مجموع قطاع الزراعة


	اسبوعي22
	اسبوعي 18-22

