
 
 
 

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/ 2/ 9 المالية خالل االسبوع المنتهي ف بأسهم الشر

 . المساهمة العراقية

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

 

 

كة (57) أسهمخالل جلسات هذا االسبوع  اولتدت -   . مساهمة شر

كة بسب( 43) أسهملم تتداول  - اء مع اوامر  بشر 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( 7) لغ عدد االسهم المتداولة لهذا االسبوعب .1

 . دينار مليار  (8) لغت قيمة االسهم المتداولة لهذا االسبوعب .2

 . ( صفقة2851)المنفذة لهذا االسبوع  بلغ عدد الصفقات .3

ي  (ISX 60)المتداولة االسهم  ألسعار  ل مؤشر السوقاقف. 4
 
 ( نقطة. 602.95) عىلأخر جلسة من االسبوع  ف

:  يظهر االسبوع  التداول لهذا ومن تحليل بيانات       ي
 
 االت

. الم باألسبوع %( قياسا 148) بنسبةعدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع  ارتفعت .1 ي
 اض 

.  باألسبوع %( قياسا 50بنسبة )السهم المتداولة لهذا االسبوع ا قيمة ارتفعت .2 ي
 الماض 

.  باألسبوع%( قياسا 25.74العقود المنفذة لهذا االسبوع بنسبة ) انخفضت .3 ي
 الماض 

ي عندما  لألسبوعاغالقه  عن( 1.56بنسبة ) ISX60االسهم المتداولة  ألسعار  مؤشر السوق نخفضا .4
الماض 

 . نقطة (612.50) غلق عىلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأمي    استثمارمالي  الخدمات السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت  المصارف

43 2 20 7 9 11 6 5 

 

 2023( شباط  9- 5) ةالمالية للفت   لألوراقسوق العراق لالتقرير االسبوعي 
 

 
 



 

 
  

ي سوق ا (1رقم ) جدول
 
ات التداول ف ة  لألوراقلعراق مؤشر  2/2023/ 9 -2023/ 2/ 5 منالمالية للفت 

 

 الجلسات
عدداالسهم 
 المتداولة

 مؤشر السوق الصفقات القيمة المتداولة
عدد 

كات  الشر
 المتداولة

5/2/2023  432,840,449 594,342,693 577 612.21 36 

6/2/2023 226,419,575 576,678,633 474 613.28 30 

7/2/2023 273,736,012 622,396,844 583 608.68 36 

8/2/2023 5,458,058,781 5,902,083,821 620 604.38 38 

9/2/2023 1,290,515,090 773,870,153 597 602.95 41 

 57 602.95 2851 8,469,372,144 7,681,569,907 المجموع الحالي 

 58 612.50 3839 5,628,293,163 3,090,699,649 ع السابقالمجمو 

 1.72- 1.56- 25.74- 50.48 148.54 التغت  

 
ات  ي سوق العراق لالوراق الماليةمؤشر

 
 : تداول المستثمرين غت  العراقيي   ف

 

اة من المستثمرين غت  ب .1
 بقيمة بلغتسهم  مليون (91العراقيي   لهذا االسبوع ) لغ عدد االسهم المشت 

 صفقة. ( 41) دينار من خالل تنفيذ  ليونم (108)

( 167)بلغت  سهم بقيمة ونملي( 79)بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غت  العراقيي   لهذا االسبوع  .2

 صفقة. ( 73) دينار من خالل تنفيذ  مليون

 

ات 2جدول رقم ) ة من غت  العراقيي   تداول ال( مؤشر  9/2/2032 - 5/2/2023 للفت 

   

 

 

 

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

اءً    شر
 
اءً  بيعا   شر

 
اءً  بيعا   شر

 
 بيعا

5/2/2023  40,450,753 25,783,773 23,336,553 47,499,565 7 18 

6/2/2023 2,400,000 700,000 18,000,000 10,016,000 7 5 

7/2/2023 14,850,000 27,603,123 20,286,500 60,504,707 13 26 

8/2/2023 32,000,000 23,874,603 43,690,000 47,309,045 12 23 

9/2/2023 2,000,000 1,843,081 2,800,000 2,580,313 2 1 

 73 41 167,909,630 108,113,053 79,804,580 91,700,753 المجموع الحالي 

 471 73 1,581,160,989 542,929,793 883,528,815 375,159,934 المجموع السابق

 84.50- 43.84- 89.38- 80.09- 90.97- 75.56- التغت  



 االوامر الخاصة: 
 

ي  التتتداول استتتمر  
 
ي التت تنفيتتذ بعتتد الظهتتر لتتتداول و  1:30جلستتة لغايتتة الستتاعة  ف

 
ة ف ي  زمنالصتتفقات اليبتتت 

 
 االضتتاف

 وفقتتت الجلستتتتة ستتتعر  بمعتتتدلوامتتتر الظهتتتر. نفتتتذت هتتتتذ  اال  بعتتتتد ( 1) الستتتاعة بعتتتد  لجلستتتة
 
 المطلوبتتتتة الفصتتتاحاتل ا

ي  الموقتتتع والمنشتتتورة عتتتىل
 
وت وبعتتتد تتتتدقيقها وفقتتتا لضتتتوابو العنايتتتة الواجبتتتة للمتعتتتاملي   بتتتاألوراق  للستتتوق االليتتتت 

 المالية 
اتها:     وكانت أهم مؤشر
 االسهم عدد  لغقة، ب( صف3عدد االوامر المنفذة هذا االسبوع امر متقابل مقصود نفذت من خالله ) بلغ     

كة ) سهمأ عىل دينار ( 5,100,000,000) سهم بقيمة (5,100,000,000) المتداولة مرصف امي   العراق شر

)  . اإلسالمي

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 ثا
 
كات المساهمة : نيا  إفصاح الشر

 

كتي   قدمت  ي بياناتها المالية  مدرجة مساهمة  شر
 
وهي بي   النهرين لالستثمارات المالية  31/12/2022كما ف

  لالستثمار. ومرصف المنصور 

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

 
 
ي التقارير الشهرية وايضا
 
  . ف

 

 
 
كات المساهمة : ثالثا ي اخبار الشر

 
 سوق العراق لالوراق الماليةالمدرجة ف

 

كات المساهمة المدرجةالهيئات ال اجتماعات  عامة للشر
    

كةلالهيئة العامة  اجتماعسيعقد  .1 ق االوسو شر  10/2/2023الموافق  الجمعةيوم  مرصف الشر
ي 
 
 ف
 
ة صباحا تعديل الفقرة السادسة من عقد التأسيس واضافة  ،فندق كرستال / اربيلالساعة العاشر

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

 احتياط،( أعضاء اصليي   ومثلهم 7( ال )5وزيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة من ) الهيئة العامة
داول تم إيقاف الت ( أعضاء اصليي   ومثلهم احتياط. 7يتكون من )انتخاب مجلس إدارة جديد مناقشة 

كة   . 7/2/2023 الثالثاءمن جلسة  اعتبارا عىل أسهم الشر
 
كةللالهيئة العامة  اجتماعسيعقد  .2  12/2/2023الموافق  االحد يوم  العراقية للسجاد والمفروشات شر

ي 
 
 ف
 
ة صباحا انتخاب مجلس إدارة جديد يتكون من  ،عة نقابة االقتصاديي   العراقيي   قاالساعة العاشر

كة  ومثلهم احتياط.  ( أعضاء اصليي   5) الثالثاء من جلسة  اعتبارا تم إيقاف التداول عىل أسهم الشر
7/2/2023 . 

 
كةللالهيئة العامة  اجتماعسيعقد  .3 لي  شر

الموافق  االربعاءيوم الوطنية لصناعات األثاث المت  
15/2/2023  

 
ة صباحا كة،الساعة العاشر ة لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالي مقر الشر

ي 
 
كة  31/12/2021،  31/12/2020المنتهية ف %( وفق المادة 100بنسبة )، زيادة راس مال الشر

كة وذلك / 55) كات ، تعديل المادة األول والمادة الثالثة من عقد تأسيس الشر أوال( من قانون الشر
لي 
كة الوطنية لصناعات األثاث المت   كة من )الشر كة الوطنية ل بتغت  نشاط الشر الستثمارات ال )الشر

إيقاف  سيتم . الصناعية ( ، العدول عن قرار الهيئة العامة لعدم موافقة الجهة القطاعية عىل التعديل 
كة   . 12/2/2023 االحد من جلسة  اعتبارا التداول عىل أسهم الشر

 
كةلالهيئة العامة  اجتماعسيعقد  .4  20/2/2023الموافق  االثني   يوم مرصف القابض االسالمي  شر

 ال
 
ة صباحا ي بغداد شيخ عمر ساعة العاشر

 
مناقشة كتاب البنك  ،بناية مرصف القابض االسالمي ف

ي دي العدد )
 
ي  9/3/25060المركزي العراف

 
 سيتم بشأنه. واتخاذ القرار المناسب  (5/10/2022ف

كة   . 15/2/2023 االربعاءمن جلسة  اعتبارا إيقاف التداول عىل أسهم الشر
 
 
 
 
 



 

 
 
كات المساهمة المدرجةإطالق الت: رابعا  داول عىل أسهم الشر
 

 العامة: التداول بعد اجتماع الهيئة  إطالق
 

كة  لالتصاالت: سيل اسيا بعد  6/2/3202 ثني   من جلسة اال  اعتبارا تم إطالق التداول عىل أسهم الشر
ي  المؤجلالعامة الهيئة  اجتماع

 
تعيي   مراقب حسابات لتدقيق حسابات  ،4/2/2023المنعقد ف

  . 2022كة لسنة الشر 
 

 : كة سي مرصف اشور الدولي  12/2/3202 الحد من جلسة ا اعتبارا تم إطالق التداول عىل أسهم الشر
ي العامة الهيئة  اجتماعبعد 

 
المصادقة عىل الحسابات الختامية للسنة المالية  ،9/1/2023المنعقد ف

ي 
 
اكم ، تعديل العقد %( من الفائ5، توزيتتتتع أرباح نقدية بنسبة ) 31/12/2021المنتهية ف ض المت 
اكمي عند انتخاب مجلس اإلدارة . التأسيسي   للمرصف بإضافة فقرة اعتماد التصويت الت 

 

 
 
 أدراج أسهم الزيادة : خامسا

 
ي             

 
كات المرقم ) الحديثة لإلنتاج الحيوات ي 42479استنادا ال كتاب دائرة تسجيل الشر

 
تم  7/12/2022( ف

كة إطالق أسه ي م الزيادة لشر
 
بعد زيادة راس  5/2/2023 االحد اعتبارا من جلسة  الحديثة لإلنتاج الحيوات

كة من )  / 55( مليار دينار وفق المادة )20,506,500,000دينار ال )مليار ( 4,101,300,000مال الشر
كات.   اوال( من قانون الشر

 
 

 
 
 االكتتاب: سادسا

 
كة اعتبارا من يوم بدأ اال : الحمراء للتامي    عىل األسهم  6/2/2023 االثني   كتتاب عىل أسهم الشر

ي  30( مليون سهم ولمدة 1,560المطروحة البالغة )
 
/ الفرع الرئيسي تنفيذا لقرار  مرصف بابليوما ف

ي 
 
كة من ) 24/12/2022الهيئة العامة المنعقدة ف دينار  مليار ( 25دينار ال )مليار ( 7زيادة رأسمال الشر

كات. / 55المادة ) وفق  اوال( من قانون الشر



سوق العراق لألوراق المالية
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    القيمة المتداولة    

Traded Value

عدد ايام 

التداول 

Trading 

days

Company name

قطاع المصارف

 BCOI0.5300.5400.5200.5300.5300.5300.005341,199,45321,802,8255Commercial Bank of Iraqالمرصف التجاري

BBOB1.4301.4301.3901.4101.4001.440-2.7843106,539,963150,721,4255Bank of Baghdadمرصف بغداد

ي االسالمي
 
BIIB0.4400.4500.4400.4400.4500.4500.001124,102,00010,645,9004Iraqi Islamic Bankالمرصف العراق

ق االوسط BIME0.1300.1300.1300.1300.1300.140-7.141032,050,4564,166,5592Iraqi Middle East Investment Bankمرصف الشر

ي
 
 BIBI0.2500.2500.2500.2500.2500.2500.001229,268,4667,317,1173Investment Bank of Iraqمرصف االستثمار العراق

ي
 
BNOI1.3001.3001.2301.2701.2301.290-4.659581,724,080103,720,4565National Bank of Iraqالمرصف االهىلي العراق

BSUC0.2000.2000.2000.2000.2000.210-4.7634,619,285923,8571Sumer Commerical Bankمرصف سومر التجاري

BGUC0.1600.1600.1600.1600.1600.1600.00420,415,2683,266,4432Gulf Commercial Bankمرصف الخليج

 BMFI0.2100.2100.2100.2100.2100.220-4.543050,663,47910,639,3313Mosul Bankمرصف الموصل لالستثمار

BMNS0.6700.6900.6700.6700.6900.6702.9876,244,6774,188,8273Mansour Bankمرصف المنصور

BUND0.0700.0700.0700.0700.0700.0700.0015139,950,7539,796,5534united Bank For Invistmentالمرصف المتحد

ي االسالمي
 BNAI0.8000.8000.5500.6900.5500.900-38.8998,000,0005,480,0005National Islamic Bankالمرصف الوطنى

BTIB0.9000.9000.9000.9000.9000.9000.0001100,00090,0001AlTaif Islamic Bankمرصف الطيف االسالمي

   BEFI0.1500.1500.1400.1400.1400.150-6.67710,029,5701,444,1403Economy Bankمرصف االقتصاد لالستثمار

ي
 
BROI0.3500.3500.3500.3500.3500.360-2.78138,500,0002,975,0001Credit Bank Of Iraqمرصف االئتمان العراق

BLAD0.2300.2300.2300.2300.2300.2300.0021,040,867,391239,399,5001Al Attaa Islamic Bankمرصف العطاء االسالمي

ى العراق BAME1.0001.0001.0001.0001.0001.0000.0055,100,020,0005,100,020,0001Ameen al-Iraq Bank For  islamic bankمرصف امير

BBAY0.0600.0700.0600.0700.0700.0700.0013103,744,0687,023,1964Babylon Bankمرصف بابل

3336,808,038,9095,683,621,1295TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TASC7.6107.6107.5007.5007.5007.6101.4518743,755,447328,298,5534Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل

18743,755,447328,298,5534TOTALمجموع قطاع االتصاالت
ى قطاع التامير

ى NDSA0.6800.6800.6800.6800.6800.6800.0013,000,0002,040,0001Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمير

13,000,0002,040,0001TOTAL

قطاع االستثمار

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

150,00012,5001TOTAL

 قطاع الخدمات

SKTA3.2403.2503.2003.2403.2503.2400.31537,835,00025,438,2505Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

SMOF11.30011.30011.20011.23011.20011.3000.89101,055,55711,852,7943Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

 SMRI15.27015.31014.80015.13014.97015.250-1.8413611,710,349177,138,4285Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

SNUC0.6500.7400.5800.6500.7000.58020.69292,620,0001,699,0002AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة

SBPT31.50031.50031.00031.13031.00029.0006.90375,0002,335,0001Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

ي  SILT1.9001.9001.9001.9001.9001.9000.0033,274,4446,221,4442Iraqi Land Transportالعراقية للنقل الير

  SIGT1.0501.1001.0501.0801.1001.0504.76132,344,1372,527,9054Iraqi for General Transportationنقل المنتجات النفطية

24728,914,487227,212,8215TOTAL

 تقرير التداول األسبوعي 2023/2/5 - 2023/2/9     

Iraq Stock ExchangeWeekly Trading Report 5/2/2023 - 9/2/2023

Banks Sector

Telecommunication Sector

مجموع  قطاع الخدمات 

Services Sector

Insurance Sector

ى مجموع  قطاع التامير

Investment Sector

مجموع  قطاع االستثمار
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IMAP2.4202.5102.2202.3702.3002.350-2.13750410,428,802971,917,6175Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IMOS7.2507.2506.9907.0107.0007.250-3.45527,131,13950,020,8504Modern Sewingالخياطة الحديثة

 IITC15.39015.39015.38015.39015.38015.400-0.1329,497146,1091Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

وبات الغازية IBSD2.9003.1002.8002.9202.8402.900-2.07522181,546,164529,920,2705Baghdad Soft Drinksبغداد للمشر

 IHLI0.9200.9200.8600.8900.8600.910-5.503522,880,83520,264,7975Al -HiLal Industriesالهالل الصناعية

 IKLV1.6301.6501.5401.5601.5501.600-3.138338,921,02260,759,2384AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البيطرية

IIEW11.38011.38011.38011.38011.38011.3800.004297,8603,389,6472Iraqi Engineering Worksالعراقية لالعمال الهندسية

IKHC2.1402.1402.1402.1402.1402.150-0.471100,000214,0001Al -Khazer Construction Materialsطريق الخازر للمواد االنشائية

IMIB3.0003.0002.7302.8502.7803.000-7.3381,646,7514,698,8334Metallic Industries and Bicyclesالمعدنية والدراجات

 IRMC4.7004.7004.6004.6804.6004.700-2.13253,664,93117,141,5264Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

IFCM5.7505.9105.5505.6705.6006.000-6.678512,233,09069,392,1185Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

لي
ى IHFI3.2503.2703.2503.2503.2603.0008.6792,397,0027,809,0272House Household furnitureصناعات االثاث الميى

ITLI0.8700.8800.8500.8700.8600.870-1.154244,423,95438,669,4094The Light Industriesالصناعات الخفيفة 

INCP1.9101.9201.8901.9201.9201.9100.523510,703,56820,529,7974National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

ونية  IELI0.9000.9000.8000.8400.8200.900-8.891922,712,27319,003,5965ELectronic Industriesالصناعات االلكي 

IICM1.0001.0301.0001.0101.0301.0003.00145,010,2565,064,3632Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعة الكارتون

1686764,107,1441,818,941,1955TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HBAY95.00095.00091.00093.63092.00091.0001.10563,2235,919,5163Babylon Hotelفندق بابل

HBAG10.25010.26010.25010.26010.26011.500-10.785225,9522,317,0282Baghdad Hotelفندق بغداد

HMAN35.00036.00034.00034.23034.00036.500-6.85262,051,60070,230,0504Mansour Hotelفنادق المنصور

HASH12.00012.00011.00011.60011.40012.000-5.0015940,00010,901,0003Ashour Hotelفندق اشور

HISH10.70010.70010.05010.36010.05010.700-6.07827,808,83080,925,7315Ishtar Hotelsفنادق عشتار
ى HPAL18.80019.00017.84018.19018.00018.800-4.26331,327,10024,143,6905Palestine Hotelفندق فلسطير

HSAD24.00024.00022.80022.90022.80024.000-5.00355,1001,262,4002Al-Sadeer Hotelفندق  السدير

16912,471,805195,699,4155TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AAHP0.9200.9200.9100.9100.9100.920-1.0921,265,0001,151,2002Al-Ahlyia for Agricultural Productionاالهلية لالنتاج الزراعي

ق االوسط لالسماك AMEF8.1008.1008.1008.1008.1008.250-1.8225084,1151Middle East for Production- Fishالشر

AISP11.00011.05010.80010.90010.85011.000-1.3621119,162,582208,861,9465Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

AIPM5.7005.7005.7005.7005.7005.750-0.871200,0001,140,0001Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسويق اللحوم

 AIRP26.50030.00026.50028.72030.00027.00011.11576,0002,182,5004Iraqi Agricultural Productsتسويق المنتجات الزراعية

ي
ى
AMAP0.3900.4400.3900.3900.4400.38015.796528,025206,7714Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيوان

22721,232,115213,546,5325TOTAL

28517,681,569,9078,469,372,1455Grand TOTAL

  Weekly Trading Report 5/2/2023 - 9/2/2023    2023/2/9- 2023/2/5 التقرير التداول األسبوعي  

المجموع الكىلي 

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

Industry Sector

مجموع قطاع الصناعة

Hotels Sector

مجموع قطاع الزراعة

Agriculture Sector



كة كةاسم الشر Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشر

Banks Sector

BBOB1445,500,00064,420,000Bank Of Baghdadمرصف بغداد 

ي 
 
 BNOI1718,850,00023,946,500National Bank Of Iraqالمرصف االهىلي العراق

BUND324,950,7531,746,553United Bankمرصف المتحد

3489,300,75390,113,053Total Bank sector

Telecommunication Sector

 TASC72,400,00018,000,000Asia cellاسيا سيل لالتصاالت

72,400,00018,000,000Total Telecommunication sector

4191,700,753108,113,053Grand Total المجموع الكىلي

ي المنصة النظامية 
ى
ى ق اة لغير العراقيير

2023/2/9 - 2023/2/5التقرير االسبوعي لتداول االسهم المشي 

Non-Iraqi Weekly Trading Report (Buy) 5/2/2023 - 9/2/2023

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 



كة كةاسم الشر Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشر

Banks Sector

BBOB1961,991,20487,900,648Bank Of Baghdadمرصف بغداد 

1961,991,20487,900,648Total Bank sector

Service Sector

SMRI212,208,37633,583,610Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية

212,208,37633,583,610Total Service sector

Industry Sector

وبات الغازية  IBSD3215,600,00045,970,372Baghdad Soft Drinksبغداد للمشر

3215,600,00045,970,372Total Industry sector

Hotel Sector

HBAY15,000455,000Babylon Hotelفندق بابل 

15,000455,000Total Hotel sector

7379,804,580167,909,630Grand Total

ي المنصة النظامية 
ى
ى ق 2023/2/9 - 2023/2/5التقرير االسبوعي لتداول االسهم المباعة من غير العراقيير

Non-Iraqi Weekly Trading Report (Sell)  5/2/2023- 9/2/2023

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

 BCOI0.5300.5300.5200.5300.530Commercial Bank of Iraqالمرصف التجاري

BBOB1.4201.4101.4201.4201.400Bank of Baghdadمرصف بغداد

ي االسالمي
 
0.4500.4400.450Iraqi Islamic BankـــــBIIB0.440المرصف العراق

ق االوسط Iraqi Middle East Investment BankـــــــــــــــBIME0.1300.130مرصف الشر

ي
 
 0.250Investment Bank of IraqــــــــــBIBI0.2500.250مرصف االستثمار العراق

ي
 
BNOI1.2901.2901.2801.2601.230National Bank of Iraqالمرصف االهىلي العراق

Sumer Commerical BankــــــــــــــــــــBSUC0.200مرصف سومر التجاري

BBAY0.0600.0600.0600.0700.070Babylon Bankمرصف بابل

   0.1500.1400.140Economy BankــــــــــBEFIمرصف االقتصاد لالستثمار

Gulf Commercial BankـــــــــــــــBGUC0.1600.160مرصف الخليج

 0.210Mosul BankــــــــــBMFI0.2100.210مرصف الموصل لالستثمار

              North BankموقوفةموقوفةموقوفةموقوفةموقوفةBNORمرصف الشمال

ي
 
Union Bank of IraqـــــــــــــــــــــــــBUOIمرصف االتحاد العراق

Kurdistan International BankـــــــــــــــــــــــــBKUIمرصف كوردستان

Ashur International BankـــــــــــــــــــــــــBASHمرصف اشور

0.6700.6700.690Mansour BankــــــــــBMNSمرصف المنصور

0.0700.0700.070united Bank For InvistmentـــــBUND0.070المرصف المتحد

Elaf Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBELFمرصف ايالف االسالمي

ي االسالمي
 BNAI0.7800.7000.6500.6000.550National Islamic Bankالمرصف الوطنى

Trans Iraq Bank InvestmentـــــــــــــــــــــــــBTRIمرصف عير العراق 

Cihan Bank for IslamicـــــــــــــــــــــــــBCIHمرصف جيهان االسالمي

ي
 
0.3500.350Credit Bank Of IraqـــــــــــــــBROIمرصف االئتمان العراق

Dar es salam Investment  BankموقوفةموقوفةموقوفةموقوفةموقوفةBDSIمرصف دار السالم 

0.230Al Attaa Islamic BankــــــــــــــــــــBLADمرصف 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 InvestmentـــــــــــــــــــــــــBAIBمرصف آسيا العراق

 Al-Qurtas Isiamic BankـــــــــــــــــــــــــBQURمرصف القرطاس

0.900AlTaif Islamic BankــــــــــــــــــــBTIBمرصف الطيف االسالمي

ى العراق Ameen al-Iraq Bank For  islamic bankـــــ1.000ـــــــــــــــBAMEمرصف 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

7.5107.5007.5107.500Asia Cell TelecommunicationـــــTASCآسيا سيل

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

ى 0.680Dar Al-Salam for InsuranceــــــــــــــــــــNDSAدار 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

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  2023/2/9 - 2023/2/5 أسعار االغالق السهم الشر
Closing prices for the  listed companies from 5/2/2023 - 9/2/2023

كات كةأسماء الشر 5/2/20236/2/2023Company Nameرمز الشر 9/2/2023 7/2/20238/2/2023



Services Sectorقطاع الخدمات

SKTA3.2403.2503.2503.2003.250Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

 SMRI15.30015.30015.14015.00014.970Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

AL-Nukhba for Constructionــــــــــ0.700ـــــSNUC0.660النخبة للمقاوالت العامة

ي  1.900Iraqi Land TransportـــــــــــــــSILT1.900العراقية للنقل الير

Iraq Baghdad For General Transportationـــــ31.000ـــــــــــــــSBPTبغداد العراق للنقل العام

  1.1001.1001.100Iraqi for General TransportationـــــSIGT1.050نقل المنتجات النفطية

AL-Badia for General TransـــــــــــــــــــــــــSBAGالبادية للنقل العام

ى لالستثمارات العقارية Al-Ameen Estate InvestmentـــــــــــــــــــــــــSAEIاالمير

11.20011.200Al-Mosul for funfairsـــــ11.300ـــــSMOFالموصل لمدن االلعاب

 Rehab KarbalaـــــــــــــــــــــــــHKARرحاب كربالء

ق االوسط Ibdaa Al-Sharq Al-AwsatـــــــــــــــــــــــــSIBDإبداع الشر

Industry Sectorقطاع الصناعة

IMAP2.4702.4402.3202.2502.300Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

7.0007.0007.000Modern SewingـــــIMOS7.100الخياطة الحديثة

 Iraqi For Tufted Carpetsـــــــــــــــ15.380ـــــIITCالعراقية للسجاد والمفروشات

Baghdad for Packing MaterialsـــــــــــــــــــــــــIBPMبغداد لصناعة مواد التغليف

وبات الغازية IBSD3.0303.0302.9902.9002.840Baghdad Soft Drinksبغداد للمشر

Iraqi Date Processing and MarketingـــــــــــــــــــــــــIIDPالعراقية لتصنيع التمور

 IHLI0.9100.9100.8800.8800.860Al -HiLal Industriesالهالل الصناعية

0.860The Light IndustriesـــــITLI0.8800.8800.870الصناعات الخفيفة 

1.9101.9001.9201.920National Chemical &Plastic IndustriesـــــINCPالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

ونية  IELI0.9000.8700.8400.8000.820ELectronic Industriesالصناعات االلكي 

 1.5401.5401.550AL- Kindi of Veterinary VaccinesـــــIKLV1.620الكندي لللقاحات البيطرية

IFCM5.9105.8505.6805.6005.600Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

11.38011.380Iraqi Engineering WorksـــــــــــــــIIEWالعراقية لالعمال الهندسية

Al -Khazer Construction Materialsـــــــــــــــ2.140ـــــIKHCطريق الخازر للمواد االنشائية

Metallic Industries and BicyclesـــــIMIB3.0002.9802.7502.780المعدنية والدراجات

 4.7004.7004.600Ready Made ClothesـــــIRMC4.700انتاج االلبسة الجاهزة

Iraqi Carton Manufacturiesـــــ1.030ــــــــــIICM1.030العراقية لصناعة الكارتون

Modern chemical industriesـــــــــــــــــــــــــIMCIالصنائع الكيمياوية العرصية

Modern Construction MaterialsـــــــــــــــــــــــــIMCMالمواد االنشائية الحديثة 

لي
ى 3.2503.260House Household furnitureـــــــــــــــIHFIصناعات االثاث الميى

Hotels Sectorقطاع الفنادق والسياحة
ى HPAL18.81017.88018.77017.84018.000Palestine Hotelفندق فلسطير

HISH10.70010.70010.40010.10010.050Ishtar Hotelsفنادق عشتار

92.000Babylon Hotelـــــ95.00091.000ـــــHBAYفندق بابل

Baghdad HotelـــــــــــــــHBAG10.26010.260فندق بغداد

National for Tourist InvestmentـــــــــــــــــــــــــHNTIاالستثمارات السياحية

Tourist Village of Mosul damـــــــــــــــــــــــــHTVMسد الموصل السياحية

34.00034.00034.000Mansour HotelـــــHMAN35.000فنادق المنصور

Al-Sadeer Hotelـــــ24.00022.800ــــــــــHSADفندق  السدير

11.400Ashour Hotelـــــ11.900ـــــHASH12.000فندق اشور

Agriculture Sectorقطاع الزراعة

ي
ى
Modern for Animal ProductionـــــAMAP0.3900.4000.4200.440الحديثة لالنتاج الحيوان

Al-Ahlyia for Agricultural Productionـــــ0.9200.910ــــــــــAAHPاالهلية لالنتاج الزراعي

ق االوسط لالسماك Middle East for Production- Fishــــــــــ8.100ــــــــــAMEFالشر

AISP10.90010.96010.93010.90010.850Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

Iraqi Products Marketing MeatــــــــــــــــــــAIPM5.700انتاج وتسويق اللحوم

 30.00030.00029.00030.000Iraqi Agricultural ProductsـــــAIRPتسويق المنتجات الزراعية

Al-Ribas for Poultry and FodderـــــــــــــــــــــــــAREBالريباس للدواجن واالعالف

Company Name كات كةأسماء الشر 5/2/20236/2/20239/2/2023رمز الشر 7/2/20238/2/2023
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 BCOI0.5300.5400.5200.5300.5300.5300.005341,199,45321,802,8255Commercial Bank of Iraqالمرصف التجاري

BBOB1.4301.4301.3901.4101.4001.440-2.7843106,539,963150,721,4255Bank of Baghdadمرصف بغداد

ي االسالمي
 
BIIB0.4400.4500.4400.4400.4500.4500.001124,102,00010,645,9004Iraqi Islamic Bankالمرصف العراق

ق االوسط BIME0.1300.1300.1300.1300.1300.140-7.141032,050,4564,166,5592Iraqi Middle East Investment Bankمرصف الشر

ي
 
 BIBI0.2500.2500.2500.2500.2500.2500.001229,268,4667,317,1173Investment Bank of Iraqمرصف االستثمار العراق

ي
 
BNOI1.3001.3001.2301.2701.2301.290-4.659581,724,080103,720,4565National Bank of Iraqالمرصف االهىلي العراق

BSUC0.2000.2000.2000.2000.2000.210-4.7634,619,285923,8571Sumer Commerical Bankمرصف سومر التجاري

BGUC0.1600.1600.1600.1600.1600.1600.00420,415,2683,266,4432Gulf Commercial Bankمرصف الخليج

 BMFI0.2100.2100.2100.2100.2100.220-4.543050,663,47910,639,3313Mosul Bankمرصف الموصل لالستثمار

BMNS0.6700.6900.6700.6700.6900.6702.9876,244,6774,188,8273Mansour Bankمرصف المنصور

BUND0.0700.0700.0700.0700.0700.0700.0015139,950,7539,796,5534united Bank For Invistmentالمرصف المتحد

ي االسالمي
 BNAI0.8000.8000.5500.6900.5500.900-38.8998,000,0005,480,0005National Islamic Bankالمرصف الوطنى

BTIB0.9000.9000.9000.9000.9000.9000.0001100,00090,0001AlTaif Islamic Bankمرصف الطيف االسالمي

293544,877,880332,759,2935TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TASC7.6107.6107.5007.5007.5007.6101.4518743,755,447328,298,5534Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل

18743,755,447328,298,5534TOTALمجموع قطاع االتصاالت

 قطاع الخدمات

SKTA3.2403.2503.2003.2403.2503.2400.31537,835,00025,438,2505Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

SMOF11.30011.30011.20011.23011.20011.3000.89101,055,55711,852,7943Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

 SMRI15.27015.31014.80015.13014.97015.250-1.8413611,710,349177,138,4285Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

SNUC0.6500.7400.5800.6500.7000.58020.69292,620,0001,699,0002AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة

SBPT31.50031.50031.00031.13031.00029.0006.90375,0002,335,0001Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

23123,295,906218,463,4725TOTAL

قطاع الصناعة

IMAP2.4202.5102.2202.3702.3002.350-2.13750410,428,802971,917,6175Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IMOS7.2507.2506.9907.0107.0007.250-3.45527,131,13950,020,8504Modern Sewingالخياطة الحديثة

 IITC15.39015.39015.38015.39015.38015.400-0.1329,497146,1091Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

وبات الغازية IBSD2.9003.1002.8002.9202.8402.900-2.07522181,546,164529,920,2705Baghdad Soft Drinksبغداد للمشر

 IHLI0.9200.9200.8600.8900.8600.910-5.503522,880,83520,264,7975Al -HiLal Industriesالهالل الصناعية

 IKLV1.6301.6501.5401.5601.5501.600-3.138338,921,02260,759,2384AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البيطرية

IIEW11.38011.38011.38011.38011.38011.3800.004297,8603,389,6472Iraqi Engineering Worksالعراقية لالعمال الهندسية

IKHC2.1402.1402.1402.1402.1402.150-0.471100,000214,0001Al -Khazer Construction Materialsطريق الخازر للمواد االنشائية

IMIB3.0003.0002.7302.8502.7803.000-7.3381,646,7514,698,8334Metallic Industries and Bicyclesالمعدنية والدراجات

 IRMC4.7004.7004.6004.6804.6004.700-2.13253,664,93117,141,5264Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

1482666,627,0011,658,472,8865TOTAL

Iraq Stock ExchangeWeekly Trading Report / Regular 5/2/2023 - 9/2/2023

Banks Sector

 Telecommunication Sector 

المنصة النظامية/ تقرير التداول األسبوعي / تقرير التداول األسبوعي  2023/2/5 - 2023/2/9     

Industry Sector

مجموع قطاع الصناعة

Services Sector

مجموع  قطاع الخدمات 
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HBAY95.00095.00091.00093.63092.00091.0001.10563,2235,919,5163Babylon Hotelفندق بابل

HBAG10.25010.26010.25010.26010.26011.500-10.785225,9522,317,0282Baghdad Hotelفندق بغداد

HMAN35.00036.00034.00034.23034.00036.500-6.85262,051,60070,230,0504Mansour Hotelفنادق المنصور

362,340,77578,466,5945TOTAL

AAHP0.9200.9200.9100.9100.9100.920-1.0921,265,0001,151,2002Al-Ahlyia for Agricultural Productionاالهلية لالنتاج الزراعي

ق االوسط لالسماك AMEF8.1008.1008.1008.1008.1008.250-1.8225084,1151Middle East for Production- Fishالشر

AISP11.00011.05010.80010.90010.85011.000-1.3621119,162,582208,861,9465Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

AIPM5.7005.7005.7005.7005.7005.750-0.871200,0001,140,0001Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسويق اللحوم

 AIRP26.50030.00026.50028.72030.00027.00011.11576,0002,182,5004Iraqi Agricultural Productsتسويق المنتجات الزراعية

22120,704,090213,339,7615TOTAL

24501,301,601,0992,829,800,5595Grand TOTAL

مجموع قطاع الزراعة

المجموع الكىلي 

Agriculture Sector قطاع الزراعــــــة

Hotels Sector

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

 قطاع الفنادق والسياحة

  Weekly Trading Report / Regular Platform 5/2/2023 - 9/2/2023    2023/2/9- 2023/2/5  المنصة النظامية/ التقرير التداول األسبوعي  
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   BEFI0.1500.1500.1400.1400.1400.150-6.67710,029,5701,444,1403Economy Bankمرصف االقتصاد لالستثمار

ي
 
BROI0.3500.3500.3500.3500.3500.360-2.78138,500,0002,975,0001Credit Bank Of Iraqمرصف االئتمان العراق

BLAD0.2300.2300.2300.2300.2300.2300.0021,040,867,391239,399,5001Al Attaa Islamic Bankمرصف العطاء االسالمي

ى العراق BAME1.0001.0001.0001.0001.0001.0000.0055,100,020,0005,100,020,0001Ameen al-Iraq Bank For  islamic bankمرصف امير

276,159,416,9615,343,838,6403TOTALمجموع قطاع المصارف

ى قطاع التامير

ى NDSA0.6800.6800.6800.6800.6800.6800.0013,000,0002,040,0001Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمير

13,000,0002,040,0001TOTAL

قطاع الصناعة

IFCM5.7505.9105.5505.6705.6006.000-6.678512,233,09069,392,1185Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

لي
ى IHFI3.2503.2703.2503.2503.2603.0008.6792,397,0027,809,0272House Household furnitureصناعات االثاث الميى

9414,630,09277,201,1455TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HASH12.00012.00011.00011.60011.40012.000-5.0015940,00010,901,0003Ashour Hotelفندق اشور

15940,00010,901,0003TOTALمجموع قطاع الفنادق والسياحة

1376,177,987,0535,433,980,7845TOTAL المجموع الكىلي 

INDUSTRY Sector

Insurance Sector

ى مجموع  قطاع التامير

Second Platform Weekly Trading Report 5/2/2023 - 9/2/2023      2023/2/9 - 2023/2/5  المنصة الثانية/ تقرير التداول األسبوعي     

Banks Sector

مجموع  قطاع االصناعة

Hotels Sector
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BBAY0.0600.0700.0600.0700.0700.0700.0013103,744,0687,023,1964Babylon Bankمرصف بابل

13103,744,0687,023,1964TOTAL

قطاع االستثمار

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

150,00012,5001TOTAL

 قطاع الخدمات

ي  SILT1.9001.9001.9001.9001.9001.9000.0033,274,4446,221,4442Iraqi Land Transportالعراقية للنقل الير

  SIGT1.0501.1001.0501.0801.1001.0504.76132,344,1372,527,9054Iraqi for General Transportationنقل المنتجات النفطية

165,618,5818,749,3494TOTAL

قطاع الصناعة

ITLI0.8700.8800.8500.8700.8600.870-1.154244,423,95438,669,4094The Light Industriesالصناعات الخفيفة 

INCP1.9101.9201.8901.9201.9201.9100.523510,703,56820,529,7974National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

ونية  IELI0.9000.9000.8000.8400.8200.900-8.891922,712,27319,003,5965ELectronic Industriesالصناعات االلكي 

IICM1.0001.0301.0001.0101.0301.0003.00145,010,2565,064,3632Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعة الكارتون

11082,850,05183,267,1655TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HISH10.70010.70010.05010.36010.05010.700-6.07827,808,83080,925,7315Ishtar Hotelsفنادق عشتار

ى HPAL18.80019.00017.84018.19018.00018.800-4.26331,327,10024,143,6905Palestine Hotelفندق فلسطير

HSAD24.00024.00022.80022.90022.80024.000-5.00355,1001,262,4002Al-Sadeer Hotelفندق  السدير

1189,191,030106,331,8215TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

ي
ى
AMAP0.3900.4400.3900.3900.4400.38015.796528,025206,7714Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيوان

6528,025206,7714TOTAL

264201,981,755205,590,8015TOTAL المجموع الكىلي 

Hotels Sector

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

Agriculture Sector

مجموع قطاع الزراعة

Undisclosed Platform Weekly Trading Report 5/2/2023 -9/2/2023      2023/2/9 - 2023/2/5  المنصة الثالثة/تقرير التداول األسبوعي     

Services Sector

مجموع  قطاع االصناعة

Bank Sector

مجموع  قطاع المصارف

Investment Sector

مجموع  قطاع االستثمار

مجموع قطاع الخدمات
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