
 
 
 

Iraq Stock Exchange       سوق العراق لالوراق المالية                     
 

 
 

ات : مؤشر
ً
كات المساهمة العراقية أسهم تداول أوال   الشر

ي  لألوراقنظم سوق العراق       
 
كات  تداولات جلس خمس 2023/ 1/ 26 المالية خالل االسبوع المنتهي ف بأسهم الشر

 . المساهمة العراقية

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

 

 

كة (55) أسهمخالل جلسات هذا االسبوع  اولتدت -   . مساهمة شر

كة بس( 45) أسهملم تتداول  - اء مع اوامر  ببشر ي اسعار اوامر الشر
 
فيما يستمر ايقاف تداول  البيع،عدم تالف

كة لعدم تقديم االفصاح. 3) االسهم  ( شر

ات التعامل    باالسهم: مؤشر

 . سهم ار ملي( 4) لغ عدد االسهم المتداولة لهذا االسبوعب .1

 . دينار مليار  (6) لغت قيمة االسهم المتداولة لهذا االسبوعب .2

 . ( صفقة3752)ت المنفذة لهذا االسبوع بلغ عدد الصفقا .3

ي  (ISX 60)المتداولة االسهم  ألسعار  ل مؤشر السوقاقف. 4
 
 ( نقطة. 618.06) عىلأخر جلسة من االسبوع  ف

:  يظهر االسبوع  التداول لهذا ومن تحليل بيانات       ي
 
 االت

. الما باألسبوع %( قياسا 83) بنسبةعدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع  نخفضا .5 ي
 ض 

.  باألسبوع %( قياسا 76بنسبة )السهم المتداولة لهذا االسبوع ا قيمة انخفضت .6 ي
 الماض 

.  باألسبوع%( قياسا 17.54العقود المنفذة لهذا االسبوع بنسبة ) ارتفعت .7 ي
 الماض 

ي عندما  لألسبوعاغالقه  عن( 1.90بنسبة ) ISX60االسهم المتداولة  ألسعار  مؤشر السوق ارتفع .8
الماض 

 . نقطة (606.56) غلق عىلا

 

 

 

 

 

 

 
  

 تأمي    استثمارمالي  الخدمات السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت  المصارف

43 2 20 7 9 11 6 5 

 

ي كانون   26-22) ةالمالية للفت   لألوراقسوق العراق لالتقرير االسبوعي 
 2023( الثان 

 
 
 



ي سوق ا (1رقم ) جدول
 
ات التداول ف ة  لألوراقلعراق مؤشر  26/1/2023 -2023/ 1/ 22 منالمالية للفت 

 

 الجلسات
عدداالسهم 
 المتداولة

 مؤشر السوق الصفقات القيمة المتداولة
عدد 

كات  الشر
 المتداولة

22/1/2023  1,013,526,081 1,329,746,073 585 610.66 38 

23/1/2023 1,083,304,579 1,584,969,159 663 611.69 41 

24/1/2023 523,583,295 970,684,333 899 616.57 37 

25/1/2023 661,227,499 1,033,074,876 737 614.76 40 

26/1/2023 891,118,871 1,330,001,144 868 618.06 40 

 55 618.06 3752 6,248,475,585 4,172,760,325 المجموع الحالي 

 62 606.56 3192 26,436,317,390 25,231,076,516 المجموع السابق

 11.29- 1.90 17.54 76.36- 83.46- التغت  

 
ات  ي سوق العراق لالوراق الماليةمؤشر

 
 : تداول المستثمرين غت  العراقيي   ف

 

اة من المستثمرين غت  ب .1
 بقيمة بلغتهم س مليون (406العراقيي   لهذا االسبوع ) لغ عدد االسهم المشت 

 صفقة. ( 129) دينار من خالل تنفيذ  ليونم (577)

بلغت  سهم بقيمة ونملي( 258)بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غت  العراقيي   لهذا االسبوع  .2

 صفقة. ( 249) دينار من خالل تنفيذ  مليون( 606)

 

ات 2جدول رقم ) ة من غت  العراقيي   تداول ال( مؤشر  26/1/2032 - 2023/ 1/ 22 للفت 

   

 

 

   
 
 
 

 قيمة تداوالت غت  العراقيي      السهم المتداولة من غت  العراقيي   ا  الجلسات   
  صفقات غت  
 العراقيي   

اءً    شر
 
اءً  بيعا   شر

 
اءً  بيعا   شر

 
 بيعا

22/1/2023  22,000,000 64,405,000 31,510,000 127,645,000 5 45 

23/1/2023 123,566,880 76,210,342 193,122,300 127,573,670 42 37 

24/1/2023 50,000,000 49,200,000 70,803,452 123,617,556 17 43 

25/1/2023 89,238,866 19,372,919 123,515,259 53,403,004 28 43 

26/1/2023 121,714,240 49,729,868 158,407,537 174,279,196 37 81 

 249 129 606,518,426 577,358,547 258,918,129 406,519,986 المجموع الحالي 

 128 131 432,219,056 400,480,428 227,097,918 287,081,843 المجموع السابق

 94.53 1.53- 40.33 44.17 14.01 41.60 التغت  



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 ثا
 
كات المساهمة : نيا  إفصاح الشر

 

كة مساهمة بياناتها المالية  2قدمت ) ي ( شر
 
وهي بي   النهرين لالستثمارات المالية  31/12/2022كما ف

  لالستثمار. ومرصف المنصور 

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

 
 
ي التقارير الشهرية وايضا
 
  . ف

 

 
 
كات المساهمة : ثالثا ي سوق العراق لالوراق الماليةاخبار الشر

 
 المدرجة ف

 

كات المساهمة المدرجةالهيئات ال اجتماعات  عامة للشر
    

كة اجتماعسيعقد  .1 الساعة  28/1/2023الموافق  السبتيوم  اسيا سيل لالتصاالت  الهيئة العامة لشر
ي 
 
 ف

 
ة صباحا كة  ليمانيةفندق كراند ميلينيوم/ سالعاشر تعي   مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشر

كة  تم . 2022لسنة   . 24/1/2023 الثالثاءمن جلسة  اعتبارا إيقاف التداول عىل أسهم الشر
 
كةلالهيئة العامة ل اجتماعسيعقد  .2 الموافق  لثالثاءايوم  العراقية لتصنيع وتسويق التمور  شر

ي  31/1/2023
 
 ف
 
ة صباحا ، انتخاب مجلس إدارة  ،المنصور  / بغداد الساعة العاشر أقاله المجلس الحالي

ي حال تم التصويت عىل اإلقالة. 
 
كة  جديد ف من جلسة  اعتبارا تم إيقاف التداول عىل أسهم الشر
 . 26/1/2023 الخميس

 
 
كةلالهيئة العامة  اجتماعسيعقد  .3 ق االوسط شر  10/2/2023الموافق  الجمعةيوم  مرصف الشر

ة صبا ي الساعة العاشر
 
 ف

 
تعديل الفقرة السادسة من عقد التأسيس واضافة  ،فندق كرستال / اربيلحا

ي اجتماعات 
 
اكمي عند انتخاب مجلس اإلدارة األصليي   واالحتياط ف فقرة اعتماد أسلوب التصويت الت 

 احتياط،( أعضاء اصليي   ومثلهم 7( ال )5وزيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة من ) الهيئة العامة
تم إيقاف سي ( أعضاء اصليي   ومثلهم احتياط. 7يتكون من )تخاب مجلس إدارة جديد انمناقشة 

كة   . 7/2/2023 الثالثاءمن جلسة  اعتبارا التداول عىل أسهم الشر
 

 
 
كات المساهمة المدرجة: رابعا  إطالق التداول عىل أسهم الشر

 

 العامة: التداول بعد اجتماع الهيئة  إطالق
 

كة اعتبارا من جلسة الخميس  أسهمالتداول عىل  إطالقتم  : ثمار المتحد لالستمرصف  الشر
ي بعد  26/1/2023

 
الحسابات المصادقة عىل  ،31/12/2022اجتماع الهيئة العامة المنعقد ف

تدوير األرباح المتحققة ال الفائض  ،31/12/2021ال  31/12/2015الختامية للسنوات من 
اكم، اكم،اإطفاء المبلغ من العجز  المت  اكم  لمت  اكم من رصيد الفائض المت  إطفاء المبلغ من العجز المت 

ي خالل )
 التأسيسي تعديل العقد  أرباح،( سنوات القادمة عند تحقق 5وسيتم معالجة العجز المتبق 

اكمي عند انتخاب مجلس للمرصف   اإلدارة. بإضافة فقرة اعتماد التصويت الت 
 



كة اعتبارا من جلسة االحد تم إطالق التداول عىل سي عشتار: فنادق  بعد  29/1/2023أسهم الشر
ي 
 
المصادقة عىل الحسابات الختامية للسنة المالية ، 11/1/2023اجتماع الهيئة العامة المنعقد ف

ي 
 
اكم سيعتمد إجابة ديوان الرقابة  بشأنقررت الهيئة العامة  ،31/12/2020المنهية ف العجز المت 

 احتياط. ضاء اصليي   ومثلهم ( أع5انتخاب ) االتحادي،المالية 
 

 االحداث الجوهرية: خامسا 

 
كة العراقية لألعمال المالية كتاب إل  لألوراقأرسل سوق العراق  : العراقية لألعمال الهندسية الشر

ي أدت إل  لإلفصاح الهندسية
 بكامل نسبةسعر السهم لجلستي    ارتفاععن اهم االحداث الجوهرية الت 

ي التغت  
  . 25/1/2023و  24/1 لجلست 

 



سوق العراق لألوراق المالية

كة اسم الشر
رمز 

كة  الشر

Code

سعر 
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ى
ادن
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% التغير 
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Trans

عدد االسهم المتداولة   

 Traded Volume

    القيمة المتداولة    

Traded Value

عدد ايام 

التداول 

Trading 

days

Company name

قطاع المصارف

 BCOI0.5200.5400.5100.5200.5300.5103.9259114,930,79060,635,0335Commercial Bank of Iraqالمرصف التجاري

BBOB1.4201.4801.3701.4201.4801.4204.22109419,801,991594,959,0295Bank of Baghdadمرصف بغداد

ي االسالمي
 
BIIB0.4700.4700.4500.4500.4500.470-4.263023,646,19310,673,2873Iraqi Islamic Bankالمرصف العراق

ق االوسط BIME0.1400.1400.1400.1400.1400.1400.001350,881,7987,123,4525Iraqi Middle East Investment Bankمرصف الشر

ي
 
 BIBI0.2600.2600.2500.2500.2500.260-3.85511,546,0912,936,5233Investment Bank of Iraqمرصف االستثمار العراق

ي
 
BNOI1.4001.4801.4001.4201.4101.3901.44243385,407,525549,133,7905National Bank of Iraqالمرصف االهىلي العراق

BSUC0.2100.2100.2000.2000.2000.210-4.7634566,380,715113,431,1435Sumer Commerical Bankمرصف سومر التجاري

BGUC0.1600.1600.1600.1600.1600.1600.001380,000,00012,800,0005Gulf Commercial Bankمرصف الخليج

 BMFI0.2200.2300.2200.2200.2200.2104.7634105,893,24523,346,5145Mosul Bankمرصف الموصل لالستثمار

BMNS0.6800.6800.6700.6800.6700.690-2.901428,050,00019,044,0005Mansour Bankمرصف المنصور

35269,026,30018,831,8411united Bank For InvistmentــــــــــBUND0.0700.0700.0700.0700.070المرصف المتحد

BAIB1.0601.0601.0601.0601.0601.0600.008800,000,000848,000,0002Asia Al Iraq Islamic Bank for Investmentمرصف آسيا العراق

BTIB0.9700.9700.9700.9700.9700.9700.00235,62034,5512AlTaif Islamic Bankمرصف الطيف االسالمي

   BEFI0.1500.1500.1500.1500.1500.1500.00317,500,0002,625,0001Economy Bankمرصف االقتصاد لالستثمار

ي
 
BROI0.3600.3600.3600.3600.3600.370-2.7032,809,9561,011,5842Credit Bank Of Iraqمرصف االئتمان العراق

BBAY0.0700.0700.0700.0700.0700.0700.0029191,270,90413,390,9635Babylon Bankمرصف بابل

6343,067,181,1282,277,976,7105TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TASC7.5507.6207.5507.6007.6107.5001.4713629,415,416223,676,6562Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل لالتصاالت

13629,415,416223,676,6562TOTALمجموع قطاع االتصاالت
ى قطاع التامير

ى NDSA0.6900.7000.6900.6900.7000.6901.4539,160,0016,332,0013Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمير

39,160,0016,332,0013TOTAL

 قطاع الخدمات

SKTA3.2003.2003.1503.1603.1503.1400.325219,130,00060,452,6003Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

SMOF11.25011.43011.25011.42011.40011.480-0.70114,645,27253,053,4593Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

 SMRI10.00011.85010.00011.07012.45010.00024.5012917,716,838196,142,6574Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

SNUC0.5100.5400.5100.5600.5800.5407.41126,110,6983,400,7772AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة

SBPT29.40033.00029.40030.09032.50029.10011.6821602,81318,138,9294Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

 HKAR1.0001.0001.0001.0001.0001.0000.002321,000321,0002Rehab Karbalaرحاب كربالء

ي  SILT1.8501.9001.8501.8701.9001.8005.552014,796,76527,646,0023Iraqi Land Transportالعراقية للنقل الير

  SIGT1.0001.0001.0001.0001.0001.040-3.8518,3208,3201Iraqi for General Transportationنقل المنتجات النفطية

24863,331,706359,163,7435TOTAL

قطاع الصناعة

IMAP1.7501.9601.7501.9402.2001.74026.44840451,879,795877,748,4604Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IMOS6.6006.9906.6006.9807.1006.7005.97933,915,72827,352,2673Modern Sewingالخياطة الحديثة

 IITC15.60015.60015.60015.60015.60015.6000.0017,350114,6601Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

وبات الغازية IBSD3.4703.4703.3303.3303.2903.440-4.36501208,747,515694,311,5394Baghdad Soft Drinksبغداد للمشر

 تقرير التداول األسبوعي 2023/1/22 - 2023/1/26     

Iraq Stock ExchangeWeekly Trading Report 22/1/2023 - 26/1/2023

Banks Sector

Industry Sector

Telecommunication Sector

مجموع  قطاع الخدمات 

Services Sector

Insurance Sector

ى مجموع  قطاع التامير
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IIDP1.0401.0601.0301.0401.0601.0203.924626,965,55528,095,8454Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع التمور

 IHLI0.9601.0200.9500.9700.9500.9500.00239,640,5029,374,4734Al -HiLal Industriesالهالل الصناعية

 IKLV1.4201.4201.4201.4201.4201.4200.00188,700,00012,354,0004AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البيطرية

IIEW8.0009.2008.0009.37010.0007.02042.458900,0008,435,0002Iraqi Engineering Worksالعراقية لالعمال الهندسية

IKHC2.1502.1502.1502.1502.1502.0504.882150,000322,5002Al -Khazer Construction Materialsطريق الخازر للمواد االنشائية

IMIB3.0003.0303.0003.0003.0003.230-7.122311,614,98434,912,7272Metallic Industries and Bicyclesالمعدنية والدراجات

 IRMC4.9505.0004.9104.9304.9004.950-1.01213,083,18015,195,0823Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

IFCM5.7006.6005.7006.2206.3505.70011.40546123,548,308768,042,9745Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

لي
ى IHFI2.1502.3002.1502.1802.2801.95016.92212,404,7195,239,5562House Household furnitureصناعات االثاث الميى

ITLI0.8300.9300.8300.8800.9000.8209.766367,841,10759,820,0325The Light Industriesالصناعات الخفيفة 

INCP1.9601.9801.9001.9601.9001.980-4.0453,077,8276,030,6494National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

ونية  IELI0.9100.9600.9000.9400.9000.910-1.103818,817,94317,643,3745ELectronic Industriesالصناعات االلكي 

IICM0.9601.0200.9500.9801.0000.9505.264115,739,80215,402,1043Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعة الكارتون

2290957,034,3152,580,395,2415TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HBAY92.01092.01092.01089.81088.25091.000-3.028162,72814,614,6701Babylon Hotelفندق بابل

HBAG10.75012.50010.75011.72012.45010.36020.17292,021,22623,695,3274Baghdad Hotelفندق بغداد

HNTI12.00012.50012.00012.01011.50011.510-0.0915822,0009,872,5003National for Tourist Investmentاالستثمارات السياحية

HMAN36.00038.00036.00037.62038.00036.0005.56395,471,139205,835,5744Mansour Hotelفنادق المنصور

HASH11.60012.25011.60011.85012.25011.5006.527230,0002,725,0003Ashour Hotelفندق اشور
ى HPAL20.00023.68020.00022.23023.10019.50018.4610311,045,000245,434,4505Palestine Hotelفندق فلسطير

HSAD20.47024.00020.47022.35024.00019.50023.0812414,9189,273,5925Al-Sadeer Hotelفندق  السدير

21320,167,011511,451,1135TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AAHP0.8700.8700.8700.8700.8700.880-1.141300,000261,0001Al-Ahlyia for Agricultural Productionاالهلية لالنتاج الزراعي

AISP11.50011.50011.30011.37011.28011.300-0.1821424,906,723283,118,6804Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

AIPM6.0006.0006.0006.0006.0005.7005.268930,0005,580,0001Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسويق اللحوم

 AIRP25.00025.00025.00024.97024.90027.000-7.78215,000374,5001Iraqi Agricultural Productsتسويق المنتجات الزراعية

ي
ى
AMAP0.4700.4700.4500.4600.4500.4500.003319,025145,9422Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيوان

22826,470,748289,480,1225TOTAL

37524,172,760,3256,248,475,5855Grand TOTAL المجموع الكىلي 

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

مجموع قطاع الصناعة

Hotels Sector

مجموع قطاع الزراعة

Agriculture Sector

  Weekly Trading Report  2023/1/26- 2023/1/22 تقرير التداول األسبوعي لسوق العراق لألوراق المالية    



كة كةاسم الشر Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشر

Banks Sector

ي
 
 BCOI31,214,240643,547Commercial Bank of Iraqالمرصف التجاري العراق

BBOB64240,899,000343,622,052Bank Of Baghdadمرصف بغداد 

ي 
 
 BNOI50145,580,842209,101,235National Bank Of Iraqالمرصف االهىلي العراق

BBAY13,070,904214,963Babylon Bankمرصف بابل 

BMFI313,000,0002,860,000Mousil Bank For Development& Investmentمرصف الموصل 

121403,764,986556,441,797Total Bank sector

Industry Sector

وبات الغازية  IBSD15,00016,750Baghdad Soft Drinksبغداد للمشر

15,00016,750Total Industry sector

Telecommunication Sector

 TASC72,750,00020,900,000Asia cellاسيا سيل لالتصاالت

72,750,00020,900,000Total Telecommunication sector

129406,519,986577,358,547Grand Total

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكىلي

ي سوق العراق لألوراق المالية 
ى
ى ق اة لغير العراقيير

2023/1/26 - 2023/1/22التقرير االسبوعي لتداول االسهم المشي 

Non-Iraqi Weekly Trading Report (Buy) 22/1/2023 - 26/1/2023

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 



كة كةاسم الشر Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشر

Banks Sector

ي
 
 BCOI2607,140315,713Commercial Bank of Iraqالمرصف التجاري العراق

BBOB17148,600,000209,613,200Bank Of Baghdadمرصف بغداد 

ي 
 
 BNOI11,250,0001,825,000National Bank Of Iraqالمرصف االهىلي العراق

BBAY23,267,919228,754Babylon Bankمرصف بابل 

22153,725,059211,982,667Total Bank sector

Service Sector

SMRI384,950,00053,567,500Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية

384,950,00053,567,500Total Service sector

Industry Sector

وبات الغازية  IBSD184100,120,342330,033,989Baghdad Soft Drinksبغداد للمشر

184100,120,342330,033,989Total Industry sector

Hotel Sector

HBAY5122,72810,934,270Babylon Hotelفندق بابل 

5122,72810,934,270Total Hotel sector

249258,918,129606,518,426Grand Total

ي سوق العراق لألوراق المالية 
ى
ى ق 2023/1/26 - 2023/1/22التقرير االسبوعي لتداول االسهم المباعة من غير العراقيير

Non-Iraqi Weekly Trading Report (Sell)  22/1/2023- 26/1/2023

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات 

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع الفنادق والسياحة 

مجموع قطاع الفنادق والسياحة 

المجموع الكىلي



Banking Sectorقطاع المصارف

 BCOI0.5200.5200.5200.5300.530Commercial Bank of Iraqالمرصف التجاري

BBOB1.4401.4001.4301.4301.480Bank of Baghdadمرصف بغداد

ي االسالمي
 
0.4500.450Iraqi Islamic Bankـــــ0.470ـــــBIIBالمرصف العراق

ق االوسط BIME0.1400.1400.1400.1400.140Iraqi Middle East Investment Bankمرصف الشر

ي
 
 0.250Investment Bank of IraqــــــــــBIBI0.2600.250مرصف االستثمار العراق

ي
 
BNOI1.4201.4401.4001.4201.410National Bank of Iraqالمرصف االهىلي العراق

BSUC0.2000.2100.2100.2000.200Sumer Commerical Bankمرصف سومر التجاري

BBAY0.0700.0700.0700.0700.070Babylon Bankمرصف بابل

   Economy Bankـــــــــــــــ0.150ـــــBEFIمرصف االقتصاد لالستثمار

BGUC0.1600.1600.1600.1600.160Gulf Commercial Bankمرصف الخليج

 BMFI0.2200.2200.2300.2200.220Mosul Bankمرصف الموصل لالستثمار

              North BankموقوفةموقوفةموقوفةموقوفةموقوفةBNORمرصف الشمال

ي
 
Union Bank of IraqـــــــــــــــــــــــــBUOIمرصف االتحاد العراق

Kurdistan International BankـــــــــــــــــــــــــBKUIمرصف كوردستان

Ashur International BankـــــــــــــــــــــــــBASHمرصف اشور

BMNS0.6800.6800.6800.6800.670Mansour Bankمرصف المنصور

0.070united Bank For InvistmentــــــــــــــــــــBUNDالمرصف المتحد

Elaf Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBELFمرصف ايالف االسالمي

ي االسالمي
 National Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBNAIالمرصف الوطنى

Trans Iraq Bank InvestmentـــــــــــــــــــــــــBTRIمرصف عير العراق 

Cihan Bank for IslamicـــــــــــــــــــــــــBCIHمرصف جيهان االسالمي

ي
 
Credit Bank Of IraqـــــــــــــــBROI0.3600.360مرصف 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 BankـــــــــــــــــــــــــBINIمرصف نور العراق االسالمي 

International Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBINTالمرصف الدولي االسالمي

World Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBWORالمرصف العالم االسالمي

Al- Qabidh Isiamic BankـــــــــــــــــــــــــBQABمرصف القابض االسالمي 

International Development BankـــــــــــــــــــــــــBIDBمرصف التنمية الدولي 

Region Trade BankـــــــــــــــــــــــــBRTBمرصف االقليم التجاري

Trust International  IslamIc BankـــــــــــــــــــــــــBTRUمرصف الثقة

Erbil Investment & FinanceBankـــــــــــــــــــــــــBERIمرصف اربيل

Al Janoob Islamic Bank InvestmentـــــــــــــــــــــــــBJABمرصف الجنوب

Asia Al Iraq Islamic Bank for InvestmentـــــــــــــــBAIB1.0601.060مرصف آسيا العراق

 Al-Qurtas Isiamic BankـــــــــــــــــــــــــBQURمرصف القرطاس

0.970AlTaif Islamic BankـــــــــــــــBTIB0.970مرصف 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

Asia Cell TelecommunicationـــــــــــــــTASC7.6007.610آسيا سيل

Al-Khatem TelecommunicationـــــــــــــــــــــــــTZNIالخاتم لالتصاالت
ى Insurance Sectorقطاع التامير
ى ى للتأمير Al-Ameen for InsuranceـــــــــــــــــــــــــNAMEاالمير

ى 0.700Dar Al-Salam for InsuranceــــــــــNDSA0.6900.690دار السالم للتأمير
ى Ahlia InsuranceـــــــــــــــــــــــــNAHFاالهلية للتأمير
ى  Gulf InsuranceـــــــــــــــــــــــــNGIRالخليج للتأمير

ى  Al-Hamraa for InsuranceـــــــــــــــــــــــــNHAMالحمراء للتأمير

Investment Sectorقطاع االستثمار

AL-Wiaam for Financial InvestmentـــــــــــــــــــــــــVWIFالوئام لالستثمار المالي 

Al-Zawraa for Finanical InvestmentـــــــــــــــــــــــــVZAFالزوراء لالستثمار المالي

Alkhair for financial InvestmentـــــــــــــــــــــــــVKHFالخير 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  2023/1/26 - 2023/1/22 أسعار االغالق السهم الشر
Closing prices for the  listed companies from 22/1/2023 - 26/1/2023

كات كةأسماء الشر 22/1/202323/1/2024Company Nameرمز الشر 26/1/2027 24/1/202525/1/2026



Services Sectorقطاع الخدمات

3.1503.1503.150Kharkh Tour Amuzement CityـــــSKTA3.200العاب الكرخ السياحية

 SMRI10.50010.90011.40011.80012.450Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

0.580AL-Nukhba for Constructionـــــ0.5400.540ـــــSNUCالنخبة للمقاوالت العامة

ي  1.8501.8501.900Iraqi Land TransportــــــــــSILTالعراقية للنقل الير

SBPT29.40029.50030.95031.00032.500Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

  Iraqi for General Transportationـــــــــــــــ1.000ـــــSIGTنقل المنتجات النفطية

AL-Badia for General TransـــــــــــــــــــــــــSBAGالبادية للنقل العام

ى لالستثمارات العقارية Al-Ameen Estate InvestmentـــــــــــــــــــــــــSAEIاالمير

11.400Al-Mosul for funfairsـــــSMOF11.25011.43011.430الموصل لمدن االلعاب

 Rehab KarbalaـــــــــــــــHKAR1.0001.000رحاب كربالء

ق االوسط Ibdaa Al-Sharq Al-AwsatـــــــــــــــــــــــــSIBDإبداع الشر

Industry Sectorقطاع الصناعة

IMAP1.7801.7601.8401.9302.200Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IMOS6.6006.9006.9907.1007.100Modern Sewingالخياطة الحديثة

 Iraqi For Tufted CarpetsــــــــــــــــــــIITC15.600العراقية للسجاد والمفروشات

Baghdad for Packing MaterialsـــــــــــــــــــــــــIBPMبغداد لصناعة مواد التغليف

وبات الغازية IBSD3.4003.4003.3503.3003.290Baghdad Soft Drinksبغداد للمشر

Iraqi Date Processing and MarketingـــــIIDP1.0301.0501.0601.060العراقية لتصنيع التمور

 Al -HiLal IndustriesـــــIHLI0.9800.9900.9800.950الهالل الصناعية

ITLI0.8600.9000.9000.8800.900The Light Industriesالصناعات الخفيفة 

1.9501.900National Chemical &Plastic IndustriesـــــINCP1.9601.980الصناعات الكيمياوية والبالستيكية

ونية  IELI0.9200.9400.9300.9000.900ELectronic Industriesالصناعات االلكي 

 IKLV1.4201.4201.4201.4201.420AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البيطرية

IFCM5.8505.9606.3306.4906.350Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

8.0009.20010.000Iraqi Engineering WorksــــــــــIIEWالعراقية لالعمال الهندسية

Al -Khazer Construction Materialsـــــ2.150ـــــ2.150ـــــIKHCطريق الخازر للمواد االنشائية

3.0103.0103.000Metallic Industries and BicyclesــــــــــIMIBالمعدنية والدراجات

 4.9505.0004.900Ready Made ClothesـــــIRMC4.910انتاج االلبسة الجاهزة

Iraqi Carton Manufacturiesـــــ0.9901.0201.000ـــــIICMالعراقية لصناعة الكارتون

Modern chemical industriesـــــــــــــــــــــــــIMCIالصنائع الكيمياوية العرصية

Modern Construction MaterialsـــــــــــــــــــــــــIMCMالمواد االنشائية الحديثة 

لي
ى House Household furnitureـــــ2.1602.280ــــــــــIHFIصناعات االثاث الميى

Hotels Sectorقطاع الفنادق والسياحة
ى HPAL20.47021.49022.56023.10023.100Palestine Hotelفندق فلسطير

Ishtar HotelsـــــــــــــــــــــــــHISHفنادق عشتار

88.250Babylon Hotelـــــ92.010ــــــــــHBAYفندق بابل

HBAG11.30011.75012.50012.50012.450Baghdad Hotelفندق بغداد

12.50012.20011.500National for Tourist InvestmentـــــHNTI12.000االستثمارات السياحية

Tourist Village of Mosul damـــــــــــــــــــــــــHTVMسد الموصل السياحية

Mansour HotelـــــHMAN36.50038.00038.00038.000فنادق المنصور

HSAD20.47021.49022.56023.68024.000Al-Sadeer Hotelفندق  السدير

Ashour Hotelـــــ12.00012.00012.250ـــــHASHفندق اشور

Agriculture Sectorقطاع الزراعة

ي
ى
Modern for Animal Productionـــــ0.450ـــــ0.470ـــــAMAPالحديثة لالنتاج الحيوان

0.870Al-Ahlyia for Agricultural ProductionــــــــــــــــــــAAHPاالهلية لالنتاج الزراعي

ق االوسط لالسماك Middle East for Production- FishـــــــــــــــــــــــــAMEFالشر

AISP11.34011.39011.42011.33011.280Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

6.0006.000Iraqi Products Marketing MeatـــــــــــــــAIPMانتاج وتسويق اللحوم

 25.00024.900Iraqi Agricultural ProductsـــــــــــــــAIRPتسويق المنتجات الزراعية

Al-Ribas for Poultry and FodderـــــــــــــــــــــــــAREBالريباس للدواجن واالعالف

Company Name كات كةأسماء الشر 22/1/202323/1/202426/1/2027رمز الشر 24/1/202525/1/2026



سوق العراق لألوراق المالية

كة اسم الشر
رمز 
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ى
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    القيمة المتداولة   
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عدد ايام 
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Trading 

days

Company name

قطاع المصارف

 BCOI0.5200.5400.5100.5200.5300.5103.9259114,930,79060,635,0335Commercial Bank of Iraqالمرصف التجاري

BBOB1.4201.4801.3701.4201.4801.4204.22109419,801,991594,959,0295Bank of Baghdadمرصف بغداد

ي االسالمي
 
BIIB0.4700.4700.4500.4500.4500.470-4.263023,646,19310,673,2873Iraqi Islamic Bankالمرصف العراق

ق االوسط BIME0.1400.1400.1400.1400.1400.1400.001350,881,7987,123,4525Iraqi Middle East Investment Bankمرصف الشر

ي
 
 BIBI0.2600.2600.2500.2500.2500.260-3.85511,546,0912,936,5233Investment Bank of Iraqمرصف االستثمار العراق

ي
 
BNOI1.4001.4801.4001.4201.4101.3901.44243385,407,525549,133,7905National Bank of Iraqالمرصف االهىلي العراق

BSUC0.2100.2100.2000.2000.2000.210-4.7634566,380,715113,431,1435Sumer Commerical Bankمرصف سومر التجاري

BGUC0.1600.1600.1600.1600.1600.1600.001380,000,00012,800,0005Gulf Commercial Bankمرصف الخليج

 BMFI0.2200.2300.2200.2200.2200.2104.7634105,893,24523,346,5145Mosul Bankمرصف الموصل لالستثمار

BMNS0.6800.6800.6700.6800.6700.690-2.901428,050,00019,044,0005Mansour Bankمرصف المنصور

35269,026,30018,831,8411united Bank For InvistmentــــــــــBUND0.0700.0700.0700.0700.070المرصف المتحد

BAIB1.0601.0601.0601.0601.0601.0600.008800,000,000848,000,0002Asia Al Iraq Islamic Bank for Investmentمرصف آسيا العراق

BTIB0.9700.9700.9700.9700.9700.9700.00235,62034,5512AlTaif Islamic Bankمرصف الطيف االسالمي

5992,855,600,2682,260,949,1635TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TASC7.5507.6207.5507.6007.6107.5001.4713629,415,416223,676,6562Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل لالتصاالت

13629,415,416223,676,6562TOTALمجموع قطاع االتصاالت

 قطاع الخدمات

SKTA3.2003.2003.1503.1603.1503.1400.325219,130,00060,452,6003Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

SMOF11.25011.43011.25011.42011.40011.480-0.70114,645,27253,053,4593Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

 SMRI10.00011.85010.00011.07012.45010.00024.5012917,716,838196,142,6574Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

SNUC0.5100.5400.5100.5600.5800.5407.41126,110,6983,400,7772AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة

SBPT29.40033.00029.40030.09032.50029.10011.6821602,81318,138,9294Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

 HKAR1.0001.0001.0001.0001.0001.0000.002321,000321,0002Rehab Karbalaرحاب كربالء

22748,526,621331,509,4214TOTAL

المنصة النظامية/ تقرير التداول األسبوعي  2023/1/22 - 2023/1/26     
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Banks Sector

 Telecommunication Sector 

Services Sector

مجموع  قطاع الخدمات 
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IMAP1.7501.9601.7501.9402.2001.74026.44840451,879,795877,748,4604Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IMOS6.6006.9906.6006.9807.1006.7005.97933,915,72827,352,2673Modern Sewingالخياطة الحديثة

 IITC15.60015.60015.60015.60015.60015.6000.0017,350114,6601Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

وبات الغازية IBSD3.4703.4703.3303.3303.2903.440-4.36501208,747,515694,311,5394Baghdad Soft Drinksبغداد للمشر

IIDP1.0401.0601.0301.0401.0601.0203.924626,965,55528,095,8454Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع التمور

 IHLI0.9601.0200.9500.9700.9500.9500.00239,640,5029,374,4734Al -HiLal Industriesالهالل الصناعية

 IKLV1.4201.4201.4201.4201.4201.4200.00188,700,00012,354,0004AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البيطرية

IIEW8.0009.2008.0009.37010.0007.02042.458900,0008,435,0002Iraqi Engineering Worksالعراقية لالعمال الهندسية

IKHC2.1502.1502.1502.1502.1502.0504.882150,000322,5002Al -Khazer Construction Materialsطريق الخازر للمواد االنشائية

IMIB3.0003.0303.0003.0003.0003.230-7.122311,614,98434,912,7272Metallic Industries and Bicyclesالمعدنية والدراجات

 IRMC4.9505.0004.9104.9304.9004.950-1.01213,083,18015,195,0823Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

1576725,604,6091,708,216,5535TOTAL

HBAY92.01092.01092.01089.81088.25091.000-3.028162,72814,614,6701Babylon Hotelفندق بابل

HBAG10.75012.50010.75011.72012.45010.36020.17292,021,22623,695,3274Baghdad Hotelفندق بغداد

HNTI12.00012.50012.00012.01011.50011.510-0.0915822,0009,872,5003National for Tourist Investmentاالستثمارات السياحية

HMAN36.00038.00036.00037.62038.00036.0005.56395,471,139205,835,5744Mansour Hotelفنادق المنصور

918,477,093254,018,0715TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AAHP0.8700.8700.8700.8700.8700.880-1.141300,000261,0001Al-Ahlyia for Agricultural Productionاالهلية لالنتاج الزراعي

AISP11.50011.50011.30011.37011.28011.300-0.1821424,906,723283,118,6804Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

AIPM6.0006.0006.0006.0006.0005.7005.268930,0005,580,0001Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسويق اللحوم

 AIRP25.00025.00025.00024.97024.90027.000-7.78215,000374,5001Iraqi Agricultural Productsتسويق المنتجات الزراعية

22526,151,723289,334,1805TOTAL

28543,693,775,7305,067,704,0435Grand TOTAL

مجموع قطاع الزراعة
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المجموع الكىلي 

Industry Sector

مجموع قطاع الصناعة

Hotels Sector

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

Agriculture Sector

 قطاع الفنادق والسياحة
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   BEFI0.1500.1500.1500.1500.1500.1500.00317,500,0002,625,0001Economy Bankمرصف االقتصاد لالستثمار

ي
 
BROI0.3600.3600.3600.3600.3600.370-2.7032,809,9561,011,5842Credit Bank Of Iraqمرصف االئتمان العراق

620,309,9563,636,5842TOTAL

ى قطاع التامير

ى NDSA0.6900.7000.6900.6900.7000.6901.4539,160,0016,332,0013Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمير

39,160,0016,332,0013TOTAL

قطاع الصناعة

IFCM5.7006.6005.7006.2206.3505.70011.40546123,548,308768,042,9745Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

لي
ى IHFI2.1502.3002.1502.1802.2801.95016.92212,404,7195,239,5562House Household furnitureصناعات االثاث الميى

567125,953,027773,282,5305TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HASH11.60012.25011.60011.85012.25011.5006.527230,0002,725,0003Ashour Hotelفندق اشور

7230,0002,725,0003TOTAL

583155,652,984785,976,1155TOTAL المجموع الكىلي 

INDUSTRY Sector

Insurance Sector

ى مجموع  قطاع التامير

مجموع قطاع المصارف
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مجموع قطاع الفنادق والسياحة
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BBAY0.0700.0700.0700.0700.0700.0700.0029191,270,90413,390,9635Babylon Bankمرصف بابل

29191,270,90413,390,9635TOTAL

 قطاع الخدمات

ي  SILT1.8501.9001.8501.8701.9001.8005.552014,796,76527,646,0023Iraqi Land Transportالعراقية للنقل الير

  SIGT1.0001.0001.0001.0001.0001.040-3.8518,3208,3201Iraqi for General Transportationنقل المنتجات النفطية

2114,805,08527,654,3224TOTAL

قطاع الصناعة

ITLI0.8300.9300.8300.8800.9000.8209.766367,841,10759,820,0325The Light Industriesالصناعات الخفيفة 

INCP1.9601.9801.9001.9601.9001.980-4.0453,077,8276,030,6494National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

ونية  IELI0.9100.9600.9000.9400.9000.910-1.103818,817,94317,643,3745ELectronic Industriesالصناعات االلكي 

IICM0.9601.0200.9500.9801.0000.9505.264115,739,80215,402,1043Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعة الكارتون

147105,476,67998,896,1585TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

ى HPAL20.00023.68020.00022.23023.10019.50018.4610311,045,000245,434,4505Palestine Hotelفندق فلسطير

HSAD20.47024.00020.47022.35024.00019.50023.0812414,9189,273,5925Al-Sadeer Hotelفندق  السدير

11511,459,918254,708,0425TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

ي
ى
AMAP0.4700.4700.4500.4600.4500.4500.003319,025145,9422Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيوان

3319,025145,9422TOTAL

315323,331,611394,795,4275TOTAL المجموع الكىلي 

Hotels Sector

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

Agriculture Sector

مجموع قطاع الزراعة

Undisclosed Platform Weekly Trading Report 22/1/2023 -26/1/2023      2023/1/26 - 2023/1/22 تقرير التداول األسبوعي المنصة الثالثة    

Services Sector

مجموع  قطاع االصناعة

Bank Sector

مجموع  قطاع المصارف

مجموع قطاع الخدمات
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