
 

 

 

Iraq Stock Exchange       سوق العراق لالوراق المالية                   
 

 

 

  اسهم الشركات المساهمة العراقية تداولمؤشرات : أولا 

بأسهم الشركات  تداولات جلس اربع 04/08/2022ي 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 (50)خالل جلسات هذا االسبوع اسهم  اولتدت -

، فيما يستمر ايقاف تداول  كة  بسبب عدم تالقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع( شر42لم تتداول اسهم ) -

 ( شركة لعدم تقديم االفصاح.8) االسهم

  مؤشرات التعامل باالسهم :

 .سهم ارملي( 69) لغ عدد االسهم المتداولة لهذا االسبوعب .1

 .دينارمليار  (37) لغت قيمة االسهم المتداولة لهذا االسبوعب .2

 .( صفقة1830)عدد الصفقات المنفذة لهذا االسبوع بلغ  .3

 ( نقطة.566.47) علىفي أخر جلسة من االسبوع (ISX 60)  السعار االسهم المتداولة ل مؤشر السوقاقف. 4

 االتي : يظهرهذا االسبوع ل التداول ومن تحليل بيانات      
 باالسبوع الماضي. %( قياسا786) بنسبةعدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع  ارتفعت .1

 باالسبوع الماضي. %( قياسا698بنسبة )السهم المتداولة لهذا االسبوع ا قيمة رتفعتا .2

 %( قياسا باالسبوع الماضي .36.92عدد العقود المنفذة لهذا االسبوع بنسبة ) انخفضت .3

ضي عندما اغالقه لالسبوع الما عن( 0.98بنسبة ) ISX60السعار االسهم المتداولة  مؤشر السوق انخفض .4

 .نقطة (572.12) غلق علىا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 تأمين استثمارمالي الخدمات السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارف
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 2022  (أب 4 – 1) ةالمالية للفتر سوق العراق لالوراقلالتقرير االسبوعي 
 

 
 



 04/08/2022 -01/08/2022 منلعراق لالوراق المالية للفترة مؤشرات التداول في سوق ا (1رقم ) جدول

 

 مؤشر السوق الصفقات القيمة المتداولة عدداالسهم المتداولة الجلسات
عدد 

الشركات 
 المتداولة

1/8/2022 280,378,754 555,699,122 394 569.26 29 

2/8/2022 195,697,300 520,496,105 399 563.86 31 

3/8/2022 32,238,574,786 20,190,378,009 514 562.62 35 

4/8/2022 36,830,512,692 16,328,868,578 523 566.47 40 

 50 566.47 1830 37,595,441,814 69,545,163,532 المجموع الحالي

 58 572.12 2901 4,705,780,773 7,840,981,487 المجموع السابق

 13.79- 0.98- 36.92- 698.92 786.94 التغير

 
 :تداول المستثمرين غير العراقيين في سوق العراق لالوراق الماليةمؤشرات 

 

 (1) بقيمة بلغتسهم  مليار (12العراقيين لهذا االسبوع ) لغ عدد االسهم المشتراة من المستثمرين غيرب .1

 .ة صفق( 80) من خالل تنفيذدينار  مليار

( 413)بلغت  سهم بقيمة ونملي( 176)بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين لهذا االسبوع  .2

 .( صفقة 205) دينار من خالل تنفيذ مليون

 

 04/08/2022 - 01/08/2022 تداول غيرالعراقيين للفترة منال( مؤشرات 2جدول رقم )

  

 

 

 

 

 

 

 

 قيمة تداوالت غير العراقيين   المتداولة من غير العراقيين السهما  الجلسات   
  صفقات غير 
 العراقيين

 بيعا   شراء   بيعا   شراء   بيعا   شراء  

1/8/2022 26,150,000 33,249,530 100,025,000 136,519,904 14 79 

 64 ـــــ 151,625,350 ـــــ 41,855,000 ـــــ 2/8/2022

3/8/2022 2,942,000 4,143,423 7,613,000 10,116,076 7 19 

4/8/2022 12,656,999,754 97,370,831 1,424,298,754 114,850,606 59 43 

 205 80 413,111,935 1,531,936,754 176,618,784 12,686,091,754 المجموع الحالي

 462 215 1,030,983,665 1,354,989,275 795,641,747 5,285,658,353 المجموع السابق

 55.62- 62.79- 59.93- 13.05 77.8- 140.00 التغير



 الوامر الخاصة :
 

 الضياف  زمنالصيفاات البيييرف في  الي تنفيي بعيد الههير لتيداول و 2:30جلسية لااةية السيا ة  في  التداول ستمرإ 

والمنشيوةف  المطلوبية الفصياااتل اا وفاي الجلسية سيعر بمعيدل. نف ت ه ه الوامير  الههر بعد( 1) السا ة بعد لجلسة

 وبعد تدقياها وفاا لضوابط العناةة الواجية للمتعاملين بالوةاق المالية  للسوق اللبترون  الموقع  لى

 وكانت أهم مؤشراتها :  

 االسهم عدد لغ( صفقة ، ب8نفذت من خالله ) اربعة اوامر متقابلة مقصودةعدد االوامر المنفذة هذا االسبوع  بلغ     

العربية  شركة )مصرف سهمأ دينارعلى( 27,732,005,197) بقيمة  سهم (49,640,057,754) لةالمتداو

 (. ومصرف الشمال االسالمي ومصرف الخليج التجاري

 

 المتداولة االسهم عدد لغ( صفقة ، ب3نفذت من خالله ) خاصعدد االوامر المنفذة هذا االسبوع امر  بلغ

 (. ايالف االسالمي  شركة )مصرف سهمأ دينارعلى( 7,498,599,335) بقيمة سهم (18,746,498,377)

 

 
 

 
 

 

 االفصاح  :نيا  ثا



  . 31/12/2021كما في ( شركة مساهمة بياناتها المالية 50قدمت ) 

 

وقع اللبترون  لسوق العراق لالوةاق المالية ةتم نشر افصااات الشركات المساهمة  لى الم

  .ف  التااةةر الشهرةة واةضاا 

 

 المدرجة في سوق العراق لالوراق الماليةاخبار الشركات المساهمة : ثالثا  

 

 عامة للشركات المساهمة المدرجةإجتماعات الهيئات ال
     

الساعة  9/8/2022الموافق  الثالثاءيوم  العصريةالصنائع الكيمياوية شركة لسيعقد إجتماع الهيئة العامة  ـ 1
،  مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في قاعة المصرف الوطني / االدارة العامةالعاشرة صباحا في 

 الخميسيقاف التداول على أسهم الشركة إعتبارا  من جلسة أ. تم مناقشة العجز المتراكم   ،2021/12/31
4/8/2022 . 
 
الموافق  االحديوم  العراقية النتاج وتسويق النتجات الزراعيةشركة لسيعقد إجتماع الهيئة العامة  ـ 2

انتخاب مجلس ادارة جديد من  أقالة المجلس الحالي ،،  مقر الشركةالساعة العاشرة صباحا في  14/8/2022
 االربعاءركة إعتبارا  من جلسة يقاف التداول على أسهم الشأتم سي. ( اعضاء اصليين ومثلهم احتياط  5)

10/8/2022 . 
 
الساعة  15/8/2022الموافق  االثنينيوم  االهلية لالنتاج الزراعيشركة لسيعقد إجتماع الهيئة العامة  ـ 3

مناقشة  ،31/3/2022،  مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في مقر الشركةالعاشرة صباحا في 
يقاف التداول على أسهم الشركة إعتبارا  من جلسة أ. تم توزيع الفائض المتراكم ، مناقشة معالجة الخسائر 

 . 10/8/2022 االربعاء
 
الساعة العاشرة  17/8/2022الموافق  االربعاءيوم  الخياطة الحديثةشركة لسيعقد إجتماع الهيئة العامة  ـ 4

االرباح  مقسوم ،31/12/2021لحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ،  مناقشة امقر الشركةصباحا في 
يقاف أتم سي. (  اعضاء اصليين ومثلهم احتياط 5( الى )7،مناقشة تقليص عدد اعضاء الهيئة من ) 2021لسنة 

 . 14/8/2022 ااالحدالتداول على أسهم الشركة إعتبارا  من جلسة 
 

الساعة  20/8/2022الموافق السبت يوم  مصرف الخليج التجاريشركة لة سيعقد إجتماع الهيئة العام ـ 5
مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ،  فندق كراند ميلينيوم / محافظة السليمانية العاشرة صباحا في 

لشركة يقاف التداول على أسهم اأتم سي. (2) عدد احتياطمجلس ادارة اعضاء  انتخاب  ،31/12/2021في 
 . 16/8/2022 الثالثاءإعتبارا  من جلسة 

 
الموافق االربعاء يوم  الوطنية للصناعات الكيمياوية والبالستيكيةشركة للسيعقد إجتماع الهيئة العامة  ـ 6

،  مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في مقر الشركة الساعة العاشرة صباحا في  24/8/2022
 االحديقاف التداول على أسهم الشركة إعتبارا  من جلسة أتم سي مناقشة العجز المتراكم  . ،31/12/2020
21/8/2022 . 
 

الساعة  28/8/2022الموافق االحد يوم  الزوراء لالستثمار الماليشركة لسيعقد إجتماع الهيئة العامة  ـ 7
مناقشة  ،31/12/2021لمالية المنتهية في ،  مناقشة الحسابات الختامية للسنة امقر الشركة العاشرة صباحا في 
 . 23/8/2022 الثالثاءيقاف التداول على أسهم الشركة إعتبارا  من جلسة أتم سي العجز المتراكم  .

 



الساعة العاشرة  31/8/2022الموافق االربعاء يوم  دار السالم للتامينشركة لسيعقد إجتماع الهيئة العامة  ـ 8
مناقشة مقسوم  ،31/12/2021ناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ،  ممقر الشركة صباحا في 
 . 28/8/2022 االحديقاف التداول على أسهم الشركة إعتبارا  من جلسة أتم سي االرباح   .

 
رة الساعة العاش 7/8/2022الموافق  االحديوم  مصرف العطاء االسالمي شركة لإجتماع الهيئة العامة تاجيل  ـ 9

يقاف التداول على أسهم الشركة إعتبارا  أ تم( اعضاء اصليين ومثلهم احتياط .7النتخاب )صباحا في مقر الشركة،  
 . 26/7/2022 الثالثاء من جلسة 

 

الساعة  23/8/2022الموافق الثالثاء يوم  بغداد العراق للنقل العامشركة لسيعقد إجتماع الهيئة العامة  ـ 10
مناقشة  ،31/12/2020،  مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في مقر الشركةالعاشرة صباحا في 

يقاف التداول على أسهم أتم سي. /ثانيا( من قانون الشركات 55مقسوم االرباح ، زيادة راس المال وفق المادة )
 . 18/8/2022 الخميسالشركة إعتبارا  من جلسة 

 

 على أسهم الشركات المساهمة المدرجة لالتداوطالق إ: ا  رابع
 

 التداول بقرار من هيئة االوراق المالية طالق إ
 

تم اطالق التداول على اسهم  28/7/2022( في 1657/10استنادا الى قرار هيئة االوراق المالية المرقم )
في  2/8/2022 شركتي )فندق فلسطين والعراقية لصناعة الكارتون ( اعتبارا من جلسة الثالثاء الموافق

 % في الجلسة الواحدة .5منصة الشركات غير المفصحة بنسية 

 
 طالق التداول بعد اجتماع الهيئة العامة :إ
 

الموافق  االربعاءتم اطالق التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة  : مصرف العربية االسالمي
المصادقة على الحسابات الختامية للسنة  29/7/2022بعد قرار الهيئة العامة المنعقدة في  3/8/2022

التوجد ارباح تمت المداولة والمصادقة على اطفاء جزء من الخسارة ،  31/12/2021المالية المنتهية في 
 من االرباح المتراكمة للسنين السابقة ، المصادقة على التصويت التراكمي .

 
الموافق  الخميسسهم الشركة اعتبارا من جلسة تم اطالق التداول على ا : المصرف االهلي العراقي

( مليار دينار 250، زيادة راس المال من ) 2/8/2022بعد قرار الهيئة العامة المنعقدة في  4/8/2022
/ ثانيا( من قانون الشركات. السعر التاشيري لهذه الجلسة 55( مليار دينار وفق المادة )270الى )

(0.970 ) . 
 

 : ات الموقوفة واسباب االيقافالشرك :خامسا  

 السبب تاريخ االيقاف اسم الشركة ت

1 
مصرف االقتصاد 

(BEFI) 
 .2020و 2019و 2018عدم تقديم االفصاح السنوي لعامي  2017/03/05

2 
مصرف دار السالم 

(BDSI) 
2016/08/09 

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

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

 ( دينار.0.130االغالق )

3 
مصرف الراجح 

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



4 
مصرف اشور 

(BASH) 
5/7/2022 

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

5 
الهالل الصناعية 

(IHLI) 
5/7/2022 

( 0.720.سعر االغالق )2022فصلية للفصل االول لعام العدم تقديم البيانات المالية 
 دينار

6 
طريق الخازر  للمواد 

 (IKHCاالنشائية )
5/7/2022 

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

7 
الخليج للتامين 

(NGIR) 
5/7/2022 

( 0.420.سعر االغالق )2022لفصل االول لعام الفصلية لعدم تقديم البيانات المالية 
 دينار

8 
الوطنية لصناعات 

 (IHFIاالثاث )
5/7/2022 

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

 



سوق العراق لألوراق المالية

اسم الشركة

رمز 

الشركة 

Code

سعر 

االفتتاح 

Opening

 Price

اعلى سعر  

High 

Price

ادنى سعر 

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

 BCOI0.5300.5300.5100.5100.5100.530-3.773919,586,19410,117,4114Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري

BBOB1.2201.2301.1501.2101.2301.240-0.8136132,361,955159,694,8834Bank of Baghdadمصرف بغداد

BIME0.1700.1700.1700.1700.1700.1700.00921,500,0003,655,0002Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط

 BIBI0.2700.2900.2700.2700.2700.2700.00930,110,0008,131,7003Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي

BNOI0.9701.0200.9600.9800.9601.050-8.57111103,092,038101,202,0551National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي

BSUC0.2400.2500.2300.2400.2400.250-4.002296,500,00023,305,0004Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

BGUC0.1500.1500.1500.1500.1500.1500.001012,385,100,0001,857,765,0002Gulf Commercial Bankمصرف الخليج

 BMFI0.2300.2400.2300.2300.2300.240-4.171435,500,0008,217,0003Mosul Bankمصرف الموصل لالستثمار

BMNS0.4200.4200.4200.4200.4200.4200.002048,032,48020,087,1324Mansour Bankمصرف المنصور

BUND0.0700.0700.0700.0700.0700.0700.003570,260,8724,807,1504united Bank For Invistmentالمصرف المتحد

BELF0.4000.4000.4000.4000.4000.4000.00518,746,898,3377,498,759,3352Elaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي

BTIB0.6900.6900.6900.6900.6900.700-1.43171,00248,9911AlTaif Islamic Bankمصرف الطيف االسالمي

BROI0.3400.3400.3400.3400.3400.350-2.86104,100,0001,394,0001Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان العراقي

BAAI1.0001.0001.0001.0001.0001.0000.00724,750,220,00024,750,220,0002Arab Islamic Bankمصرف العربية االسالمي 

              BNOR0.0900.0900.0900.0900.0900.0900.001912,575,939,3171,131,834,5393North Bankمصرف الشمال

34769,019,272,19535,579,239,1964TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TASC7.3307.3407.2007.2707.2607.330-0.9624767,029,921487,519,8754Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل لالتصاالت

TZNI2.3902.3902.3902.3902.3902.3900.0015,00011,9501Al-Khatem Telecommunicationالخاتم لالتصاالت

24867,034,921487,531,8254TOTALمجموع قطاع االتصاالت

قطاع االستثمار

VKHF0.0600.0600.0600.0600.0600.0600.0021,200,00072,0001Alkhair for financial Investmentالخير لالستثمار المالي

21,200,00072,0001TOTALمجموع قطاع االستثمار

 قطاع الخدمات

SMOF12.10012.20012.10012.15012.15012.1000.417700,0008,505,0004Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

 SMRI4.7005.3004.7004.9605.3004.70012.774425,398,436126,052,6244Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

SBPT32.50041.00032.50036.92040.00032.50023.08902,636,22297,335,8224Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

 SILT1.6001.6201.5201.5701.5201.640-7.323220,232,45831,693,4794Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري

  SIGT1.2901.2901.2901.2901.2901.350-4.4414,0005,1601Iraqi for General Transportationنقل المنتجات النفطية

SBAG0.5700.5700.5700.5700.5700.5601.7914,5592,5991AL-Badia for General Transالبادية للنقل العام

17548,975,675263,594,6844TOTAL

 تقرير التداول األسبوعي 2022/08/01 - 2022/08/04     

Iraq Stock ExchangeWeekly Trading Report 01/08/2022 - 04/08/2022

Banks Sector

Telecommunication Sector

Investment Sector

مجموع  قطاع الخدمات 

Services Sector



اسم الشركة

رمز 

الشركة 
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Traded Volume

    القيمة المتداولة    
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عدد ايام 

التداول 

Trading 

days

Company name

قطاع الصناعة

IMAP1.6001.6001.4201.4801.4501.640-11.5911374,575,152110,104,3914Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IMOS7.3507.3506.7506.8606.8007.300-6.856178,0001,220,9003Modern Sewingالخياطة الحديثة

 IITC16.80016.80016.75016.79016.80016.8000.006806,84413,549,9791Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

IBSD4.0404.0803.9004.0004.0004.120-2.91277114,402,889457,073,3534Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

IIDP0.9100.9500.9100.9100.9100.9100.00102,969,4212,727,0593Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع التمور

INCP1.9601.9601.9001.8201.9502.150-9.30236,598,24412,611,1644National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

IMIB2.1002.1001.7901.8202.0902.0004.508726,4391,322,2992Metallic Industries and Bicyclesالمعدنية والدراجات

 IRMC6.2006.2506.2006.2406.2506.2500.004450,0002,807,5003Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

IFCM3.3603.3602.9903.0803.1003.370-8.017615,040,50546,304,2864Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

 IELI0.6700.6700.6000.6500.6100.660-7.583589,738,99358,486,2584ELectronic Industriesالصناعات االلكترونية

ITLI0.5700.5700.5500.5600.5500.580-5.177947,900,77426,674,1624The Light Industriesالصناعات الخفيفة 

IICM0.9000.9200.9000.9100.9200.9200.009424,204385,8131Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعة الكارتون

646353,811,465733,267,1634TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HISH9.1009.2508.7008.9709.1009.360-2.78424,855,24443,543,4463Ishtar Hotelsفنادق عشتار

HBAY100.000100.000100.000100.000100.000100.0000.004188,20618,820,6002Babylon Hotelفندق بابل

HBAG8.0208.1408.0208.0208.1408.0201.5024,489,48536,011,8032Baghdad Hotelفندق بغداد

HNTI9.5009.6509.5009.5909.6509.5001.585700,0006,715,0003National for Tourist Investmentاالستثمارات السياحية

HMAN18.00018.90017.75018.67018.90019.500-3.08241,803,50033,668,6503Mansour Hotelفنادق المنصور

HSAD13.10013.10013.00013.00013.00013.0000.008380,0004,945,0002Al-Sadeer Hotelفندق  السدير

HASH8.0008.0007.9507.9907.9508.000-0.636550,0004,396,8001Ashour Hotelفندق اشور

HPAL8.6609.5408.6608.8009.5408.25015.63345,094,46744,807,7943Palestine Hotelفندق فلسطين

12518,060,902192,909,0934TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AAHP0.8800.8800.8500.8500.8500.900-5.562403,632345,1271Al-Ahlyia for Agricultural Productionاالهلية لالنتاج الزراعي

AMEF8.2508.2508.2508.2508.2508.2500.00113,978115,3191Middle East for Production- Fishالشرق االوسط لالسماك

AISP10.71010.71010.00010.28010.20010.800-5.5626330,888,394317,507,2744Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

AIPM4.8505.0004.8004.9404.8004.850-1.03144,095,87020,250,7143Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسويق اللحوم

 AIRP25.00025.00024.50024.96024.50023.0006.52311,000274,5002Iraqi Agricultural Productsتسويق المنتجات الزراعية

AMAP0.2400.2400.2400.2400.2400.250-4.0041,395,500334,9203Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيواني

28736,808,374338,827,8544TOTAL

183069,545,163,53237,595,441,8154Grand TOTAL المجموع الكلي 

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

Hotels Sector

مجموع قطاع الزراعة

Agriculture Sector
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مجموع قطاع الصناعة

Industry Sector



Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

Banks Sector

BBOB17107,265,000129,742,006Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

 BNOI920,000,00019,600,000National Bank Of Iraqالمصرف االهلي العراقي 

              BNOR112,525,057,7541,127,255,198North Bankمصرف الشمال 

2712,652,322,7541,276,597,204Total Bank sector

Hotel Sector

HISH81,350,00012,417,500Ishtar Hotelsفنادق عشتار 

HMAN7592,00011,178,800Mansour Hotelفندق المنصور

151,942,00023,596,300Total Hotel sector

Telecommunication Sector

 TASC3831,827,000231,743,250Asia cellاسيا سيل لالتصاالت

3831,827,000231,743,250Total Telecommunication sector

8012,686,091,7541,531,936,754Grand Total

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلي

2022/8/4 - 2022/8/1التقرير االسبوعي لتداول االسهم المشتراة لغير العراقيين في السوق 

Non-Iraqi Weekly Trading Report (Buy) 1/8/2022 - 4/8/2022

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الفنادق والسياحة 

مجموع قطاع الفنادق والسياحة 



اسم الشركة
رمز 

الشركة
Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

Banks Sector

 BCOI63,368,9141,738,146Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي

BBOB1454,000,00065,640,000Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

 BNOI3143,475,83142,961,656National Bank Of Iraqالمصرف االهلي العراقي 

BMNS11,799,530755,803Al-Mansour Bankمصرف المنصور

52102,644,275111,095,605Total Bank sector

Industry Sector

IBSD11867,807,835271,461,514Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 

ITLI1400,000224,000The Light Industriesالصناعات الخفيفة

IFCM202,766,6748,505,589Fallujah for Construction Materialsالفلوجة النتاج المواد االنشائية

13970,974,509280,191,103Total Industry sector

Telecommunication Sector

 TASC143,000,00021,825,227Asia cellاسيا سيل لالتصاالت

143,000,00021,825,227Total Telecommunication sector

205176,618,784413,111,935Grand Total

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلي

2022/8/4 - 2022/8/1التقرير  االسبوعي لتداول االسهم المباعة من غير العراقيين في السوق 

Non-Iraqi Weekly Trading Report (Sell)  1/8/2022 - 4/8/2022

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 



Banking Sectorقطاع المصارف

 BCOI0.5300.5200.5100.510Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري

BBOB1.2201.2001.2001.230Bank of Baghdadمصرف بغداد

Iraqi Islamic BankــــــــــــــــــــBIIBالمصرف العراقي االسالمي

0.170Iraqi Middle East Investment BankــــــــــBIME0.170مصرف الشرق االوسط

 0.2700.2700.270Investment Bank of IraqـــــBIBIمصرف االستثمار العراقي

0.960National Bank of IraqـــــــــــــــBNOIالمصرف االهلي العراقي

BSUC0.2500.2300.2400.240Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

Babylon BankــــــــــــــــــــBBAYمصرف بابل

   Economy BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBEFIمصرف االقتصاد لالستثمار

0.1500.150Gulf Commercial BankــــــــــBGUCمصرف الخليج

 0.2300.2400.230Mosul BankـــــBMFIمصرف الموصل لالستثمار

              0.090North BankـــــBNOR0.0900.090مصرف الشمال

Union Bank of IraqــــــــــــــــــــBUOIمصرف االتحاد العراقي

Kurdistan International BankــــــــــــــــــــBKUIمصرف كوردستان

Ashur International BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBASHمصرف اشور

BMNS0.4200.4200.4200.420Mansour Bankمصرف المنصور

BUND0.0700.0700.0700.070united Bank For Invistmentالمصرف المتحد

0.4000.400Elaf Islamic BankــــــــــBELFمصرف ايالف االسالمي

 National Islamic BankــــــــــــــــــــBNAIالمصرف الوطني االسالمي

Trans Iraq Bank InvestmentــــــــــــــــــــBTRIمصرف عبر العراق 

Cihan Bank for IslamicــــــــــــــــــــBCIHمصرف جيهان االسالمي

0.340Credit Bank Of IraqـــــــــــــــBROIمصرف االئتمان العراقي

Dar es salam Investment  BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBDSIمصرف دار السالم 

Al Attaa Islamic BankــــــــــــــــــــBLADمصرف العطاء االسالمي

1.0001.000Arab Islamic BankــــــــــBAAIمصرف العربية االسالمي 

Zain Al-Iraq Isiamic BankــــــــــــــــــــBZIIمصرف زين العراق االسالمي

Iraq Noor Islamic BankــــــــــــــــــــBINIمصرف نور العراق االسالمي 

International Islamic BankــــــــــــــــــــBINTالمصرف الدولي االسالمي

World Islamic BankــــــــــــــــــــBWORالمصرف العالم االسالمي

Al- Qabidh Isiamic BankــــــــــــــــــــBQABمصرف القابض االسالمي 

International Development BankــــــــــــــــــــBIDBمصرف التنمية الدولي 

Region Trade BankــــــــــــــــــــBRTBمصرف االقليم التجاري

Trust International  IslamIc BankــــــــــــــــــــBTRUمصرف الثقة

Erbil Investment & FinanceBankــــــــــــــــــــBERIمصرف اربيل

Al Janoob Islamic Bank InvestmentــــــــــــــــــــBJABمصرف الجنوب

Asia Al Iraq Islamic Bank for InvestmentــــــــــــــــــــBAIBمصرف آسيا العراق

 Al-Qurtas Isiamic BankــــــــــــــــــــBQURمصرف القرطاس

0.690AlTaif Islamic BankـــــــــــــــBTIBمصرف الطيف االسالمي

Ameen al-Iraq Bank For  islamic bankــــــــــــــــــــBAMEمصرف امين العراق

Al-Mustashar Islamic BankــــــــــــــــــــBMUIمصرف المستشار االسالمي

 Al-Rajih Islamic BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBRAJمصرف الراجح االسالمي

 Al Anssari Islamic BankــــــــــــــــــــBANSمصرف االنصاري االسالمي

Al-Mashreq Al-Arabi Islamic BankــــــــــــــــــــBAMSمصرف المشرق العربي 

Telecommunication Sectorقطاع االتصاالت

TASC7.2907.2607.2607.260Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل

Al-Khatem TelecommunicationـــــــــــــــTZNI2.390الخاتم لالتصاالت

Insurance Sectorقطاع التامين

Al-Ameen for InsuranceــــــــــــــــــــNAMEاالمين للتأمين

Dar Al-Salam for InsuranceــــــــــــــــــــNDSAدار السالم للتأمين

Ahlia InsuranceــــــــــــــــــــNAHFاالهلية للتأمين

 Gulf InsuranceمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةNGIRالخليج للتأمين

Al-Hamraa for InsuranceــــــــــــــــــــNHAMالحمراء للتأمين 

2022/08/04 - 2022/08/01 أسعار االغالق السهم الشركات المساهمة المدرجة للفترة 

Closing prices for the  listed companies from 24/07/2022 - 28/07/2022

1/8/20222/8/20223/8/20224/8/2022Company Nameرمز الشركةأسماء الشركات



Investment Sectorقطاع االستثمار

AL-Wiaam for Financial InvestmentــــــــــــــــــــVWIFالوئام لالستثمار المالي 

Al-Zawraa for Finanical InvestmentــــــــــــــــــــVZAFالزوراء لالستثمار المالي

Alkhair for financial Investmentــــــــــ0.060ـــــVKHFالخير لالستثمار المالي

Al-Ameen for Financial InvestmentــــــــــــــــــــVAMFاالمين لالستثمار المالي 

AL- Batek InvestmentــــــــــــــــــــVBATالباتك لالستثمارات المالية 

Bain Al-Nahrain Financial InvestmentــــــــــــــــــــVMESبين النهرين لالستثمارات المالية

Services Sectorقطاع الخدمات

Kharkh Tour Amuzement CityــــــــــــــــــــSKTAالعاب الكرخ السياحية

 SMRI4.8505.0005.0005.300Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

AL-Nukhba for ConstructionــــــــــــــــــــSNUCالنخبة للمقاوالت العامة

 SILT1.5701.5901.6001.520Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري

SBPT32.50032.50037.37040.000Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

  Iraqi for General Transportationـــــ1.290ــــــــــSIGTنقل المنتجات النفطية

AL-Badia for General Transـــــ0.570ــــــــــSBAGالبادية للنقل العام

Al-Ameen Estate InvestmentــــــــــــــــــــSAEIاالمين لالستثمارات العقارية

SMOF12.15012.15012.15012.150Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

Ibdaa Al-Sharq Al-AwsatــــــــــــــــــــSIBDإبداع الشرق االوسط

Industry Sectorقطاع الصناعة

IMAP1.5201.4501.5001.450Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

6.800Modern SewingـــــIMOS7.1006.800الخياطة الحديثة

 Iraqi For Tufted CarpetsـــــــــــــــIITC16.800العراقية للسجاد والمفروشات

Baghdad for Packing MaterialsــــــــــــــــــــIBPMبغداد لصناعة مواد التغليف

IBSD4.0804.0003.9504.000Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

0.9200.910Iraqi Date Processing and MarketingـــــIIDP0.950العراقية لتصنيع التمور

 Al -HiLal IndustriesمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةIHLIالهالل الصناعية

ITLI0.5600.5600.5600.550The Light Industriesالصناعات الخفيفة 

INCP1.9001.9001.9001.950National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

 IELI0.6300.6000.6100.610ELectronic Industriesالصناعات االلكترونية

 AL- Kindi of Veterinary VaccinesــــــــــــــــــــIKLVالكندي لللقاحات البيطرية

IFCM3.3603.0503.0503.100Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

Iraqi Engineering WorksــــــــــــــــــــIIEWالعراقية لالعمال الهندسية

Al -Khazer Construction MaterialsمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةIKHCطريق الخازر للمواد االنشائية

2.090Metallic Industries and BicyclesــــــــــIMIB1.920المعدنية والدراجات

 6.2506.250Ready Made ClothesـــــIRMC6.200انتاج االلبسة الجاهزة

Iraqi Carton Manufacturiesـــــ0.920ـــــمتوقفةIICMالعراقية لصناعة الكارتون

Modern chemical industriesــــــــــــــــــــIMCIالصنائع الكيمياوية العصرية

Modern Construction MaterialsــــــــــــــــــــIMCMالمواد االنشائية الحديثة 

House Household furnitureمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةIHFIصناعات االثاث المنزلي

Hotels Sectorقطاع الفنادق والسياحة

8.6609.0909.540Palestine HotelمتوقفةHPALفندق فلسطين

HISH8.7608.7008.8509.100Ishtar Hotelsفنادق عشتار

100.000100.000Babylon HotelــــــــــHBAYفندق بابل

8.0208.140Baghdad HotelــــــــــHBAGفندق بغداد

9.650National for Tourist InvestmentـــــHNTI9.6009.650االستثمارات السياحية

Tourist Village of Mosul damــــــــــــــــــــHTVMسد الموصل السياحية

Karbala HotelsــــــــــــــــــــHKARفنادق كربالء

18.75018.80018.900Mansour HotelـــــHMANفنادق المنصور

Al-Sadeer Hotelـــــ13.00013.000ـــــHSADفندق  السدير

Ashour HotelـــــــــــــــHASH7.950فندق اشور

Agriculture Sectorقطاع الزراعة

0.240Modern for Animal ProductionـــــAMAP0.2400.240الحديثة لالنتاج الحيواني

Al-Ahlyia for Agricultural Productionــــــــــ0.850ـــــAAHPاالهلية لالنتاج الزراعي

Middle East for Production- Fishـــــ8.250ــــــــــAMEFالشرق االوسط لالسماك

AISP10.65010.50010.30010.200Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

4.9505.0004.800Iraqi Products Marketing MeatـــــAIPMانتاج وتسويق اللحوم

 24.500Iraqi Agricultural Productsـــــ25.000ـــــAIRPتسويق المنتجات الزراعية

Al-Ribas for Poultry and FodderــــــــــــــــــــAREBالريباس للدواجن واالعالف

Company Name 24/7/202225/7/202326/7/202427/7/2025رمز الشركةأسماء الشركات
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 BCOI0.5300.5300.5100.5100.5100.530-3.773919,586,19410,117,4114Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري

BBOB1.2201.2301.1501.2101.2301.240-0.8136132,361,955159,694,8834Bank of Baghdadمصرف بغداد

BIME0.1700.1700.1700.1700.1700.1700.00921,500,0003,655,0002Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط

 BIBI0.2700.2900.2700.2700.2700.2700.00930,110,0008,131,7003Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي

BNOI0.9701.0200.9600.9800.9601.050-8.57111103,092,038101,202,0551National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي

BSUC0.2400.2500.2300.2400.2400.250-4.002296,500,00023,305,0004Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

BGUC0.1500.1500.1500.1500.1500.1500.001012,385,100,0001,857,765,0002Gulf Commercial Bankمصرف الخليج

 BMFI0.2300.2400.2300.2300.2300.240-4.171435,500,0008,217,0003Mosul Bankمصرف الموصل لالستثمار

BMNS0.4200.4200.4200.4200.4200.4200.002048,032,48020,087,1324Mansour Bankمصرف المنصور

BUND0.0700.0700.0700.0700.0700.0700.003570,260,8724,807,1504united Bank For Invistmentالمصرف المتحد

BELF0.4000.4000.4000.4000.4000.4000.00518,746,898,3377,498,759,3352Elaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي

BTIB0.6900.6900.6900.6900.6900.700-1.43171,00248,9911AlTaif Islamic Bankمصرف الطيف االسالمي

31131,689,012,8789,695,790,6574TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TASC7.3307.3407.2007.2707.2607.330-0.9624767,029,921487,519,8754Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل لالتصاالت

TZNI2.3902.3902.3902.3902.3902.3900.0015,00011,9501Al-Khatem Telecommunicationالخاتم لالتصاالت

24867,034,921487,531,8254TOTALمجموع قطاع االتصاالت

 قطاع الخدمات

SMOF12.10012.20012.10012.15012.15012.1000.417700,0008,505,0004Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

 SMRI4.7005.3004.7004.9605.3004.70012.774425,398,436126,052,6244Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

SBPT32.50041.00032.50036.92040.00032.50023.08902,636,22297,335,8224Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

14128,734,658231,893,4464TOTAL

قطاع الصناعة

IMAP1.6001.6001.4201.4801.4501.640-11.5911374,575,152110,104,3914Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IMOS7.3507.3506.7506.8606.8007.300-6.856178,0001,220,9003Modern Sewingالخياطة الحديثة

 IITC16.80016.80016.75016.79016.80016.8000.006806,84413,549,9791Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

IBSD4.0404.0803.9004.0004.0004.120-2.91277114,402,889457,073,3534Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

IIDP0.9100.9500.9100.9100.9100.9100.00102,969,4212,727,0593Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع التمور

INCP1.9601.9601.9001.8201.9502.150-9.30236,598,24412,611,1644National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

IMIB2.1002.1001.7901.8202.0902.0004.508726,4391,322,2992Metallic Industries and Bicyclesالمعدنية والدراجات

 IRMC6.2006.2506.2006.2406.2506.2500.004450,0002,807,5003Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

447200,706,989601,416,6444TOTAL

مجموع  قطاع الخدمات 

السوق النظامي/ تقرير التداول األسبوعي  2022/08/01 - 2022/08/04     
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 Telecommunication Sector 

Banks Sector

Services Sector

Industry Sector

مجموع قطاع الصناعة
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 قطاع الفنادق والسياحة

HISH9.1009.2508.7008.9709.1009.360-2.78424,855,24443,543,4463Ishtar Hotelsفنادق عشتار

HBAY100.000100.000100.000100.000100.000100.0000.004188,20618,820,6002Babylon Hotelفندق بابل

HBAG8.0208.1408.0208.0208.1408.0201.5024,489,48536,011,8032Baghdad Hotelفندق بغداد

HNTI9.5009.6509.5009.5909.6509.5001.585700,0006,715,0003National for Tourist Investmentاالستثمارات السياحية

HMAN18.00018.90017.75018.67018.90019.500-3.08241,803,50033,668,6503Mansour Hotelفنادق المنصور

HSAD13.10013.10013.00013.00013.00013.0000.008380,0004,945,0002Al-Sadeer Hotelفندق  السدير

8512,416,435143,704,4994TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AAHP0.8800.8800.8500.8500.8500.900-5.562403,632345,1271Al-Ahlyia for Agricultural Productionاالهلية لالنتاج الزراعي

AMEF8.2508.2508.2508.2508.2508.2500.00113,978115,3191Middle East for Production- Fishالشرق االوسط لالسماك

AISP10.71010.71010.00010.28010.20010.800-5.5626330,888,394317,507,2744Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

AIPM4.8505.0004.8004.9404.8004.850-1.03144,095,87020,250,7143Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسويق اللحوم

 AIRP25.00025.00024.50024.96024.50023.0006.52311,000274,5002Iraqi Agricultural Productsتسويق المنتجات الزراعية

28335,412,874338,492,9344TOTAL

151532,033,318,75511,498,830,0054Grand TOTAL المجموع الكلي 

مجموع قطاع الزراعة

Agriculture Sector
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Hotels Sector
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BROI0.3400.3400.3400.3400.3400.350-2.86104,100,0001,394,0001Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان العراقي

BAAI1.0001.0001.0001.0001.0001.0000.00724,750,220,00024,750,220,0002Arab Islamic Bankمصرف العربية االسالمي 

1724,754,320,00024,751,614,0002TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع الصناعة

IFCM3.3603.3602.9903.0803.1003.370-8.017615,040,50546,304,2864Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

7615,040,50546,304,2864TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HASH8.0008.0007.9507.9907.9508.000-0.636550,0004,396,8001Ashour Hotelفندق اشور

6550,0004,396,8001TOTAL

9924,769,910,50524,802,315,0864TOTAL المجموع الكلي 

INDUSTRY Sector

Non Regular Weekly Trading Report 01/08/2022 -04/08/2022      2022/08/04- 2022/08/01  السوق الثاني/ تقرير التداول األسبوعي     

Banks Sector

مجموع  قطاع االصناعة

Hotels Sector

مجموع قطاع الفنادق والسياحة
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              BNOR0.0900.0900.0900.0900.0900.0900.001912,575,939,3171,131,834,5393North Bankمصرف الشمال

1912,575,939,3171,131,834,5393TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االستثمار

VKHF0.0600.0600.0600.0600.0600.0600.0021,200,00072,0001Alkhair for financial Investmentالخير لالستثمار المالي

21,200,00072,0001TOTALمجموع قطاع االستثمار

 قطاع الخدمات

 SILT1.6001.6201.5201.5701.5201.640-7.323220,232,45831,693,4794Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري

  SIGT1.2901.2901.2901.2901.2901.350-4.4414,0005,1601Iraqi for General Transportationنقل المنتجات النفطية

SBAG0.5700.5700.5700.5700.5700.5601.7914,5592,5991AL-Badia for General Transالبادية للنقل العام

3420,241,01731,701,2384TOTALمجموع قطاع الخدمات

قطاع الصناعة

 IELI0.6700.6700.6000.6500.6100.660-7.583589,738,99358,486,2584ELectronic Industriesالصناعات االلكترونية

ITLI0.5700.5700.5500.5600.5500.580-5.177947,900,77426,674,1624The Light Industriesالصناعات الخفيفة 

IICM0.9000.9200.9000.9100.9200.9200.009424,204385,8131Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعة الكارتون

123138,063,97185,546,2334TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HPAL8.6609.5408.6608.8009.5408.25015.63345,094,46744,807,7943Palestine Hotelفندق فلسطين

345,094,46744,807,7943TOTAL

 قطاع االزراعة

AMAP0.2400.2400.2400.2400.2400.250-4.0041,395,500334,9203Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيواني

41,395,500334,9203TOTAL

21612,741,934,2721,294,296,7244TOTAL

مجموع  قطاع االصناعة

Agriculture Sector

مجموع قطاع الزراعة

المجموع الكلي 

Hotels Sector

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

Undisclosed Comp Weekly Trading Report 01/08/2022 -04/08/2022      2022/08/04- 2022/08/01  للشركات غير المفصحة/تقرير التداول األسبوعي     

Banks Sector

Services Sector

Investment Sector
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