
 
 
 

Iraq Stock Exchange              المالية  لألوراقسوق العراق           

 

ات : مؤشر
ً
كات المساهمة العراقية أسهم تداول أوال   الشر

ي  لألوراقنظم سوق العراق       
 
كات  تداولات جلس خمس 2023/ 1/ 12 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( 59) أسهمداولت خالل جلسات هذا االسبوع ت -   . مساهمة شر

كة ب( 40) أسهملم تتداول  - اء مع اوامر  سببشر ي اسعار اوامر الشر
 
فيما يستمر ايقاف تداول  البيع،عدم تالف

كة لعدم تقديم االفصاح. 4) االسهم  ( شر

ات التعامل    باالسهم: مؤشر

 . سهم ار ملي( 37)بلغ عدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع  .1

 ( مليار دينار. 22) بلغت قيمة االسهم المتداولة لهذا االسبوع .2

 ( صفقة. 3808فقات المنفذة لهذا االسبوع )بلغ عدد الص .3

ي  (ISX 60)المتداولة االسهم  ألسعار اقفل مؤشر السوق . 4
 
 أخر جلسة من االسبوع عىل )( نقطة.  ف

: االسبوع يظهر  التداول لهذا ومن تحليل بيانات       ي
 
 االت

. الما باألسبوع %( قياسا 1,244بنسبة )عدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع  ارتفع .1 ي
 ض 

.  باألسبوع %( قياسا 471بنسبة )قيمة االسهم المتداولة لهذا االسبوع  ارتفعت .2 ي
 الماض 

.  باألسبوع%( قياسا 122العقود المنفذة لهذا االسبوع بنسبة ) ارتفعت .3 ي
 الماض 

ي عندما  لألسبوعاغالقه  ( عن2.66بنسبة ) ISX60االسهم المتداولة  ألسعار مؤشر السوق  ارتفع .4
الماض 

 . نقطة (586.02)اغلق عىل 

 

 

 

 

 

 

 

 تأمي    استثمارمالي  الخدمات السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت  المصارف

43 2 20 7 9 11 6 5 

 

 2023( الثانيكانون  12-8) ةالمالية للفتر لألوراقسوق العراق لوعي التقرير االسب
 

 
 



 

 

 
  

ي سوق ا (1رقم ) جدول
 
ات التداول ف ة  لألوراقلعراق مؤشر  12/1/2023 -2023/ 1/ 8 منالمالية للفت 

 

 الجلسات
عدداالسهم 
 المتداولة

 مؤشر السوق الصفقات القيمة المتداولة
عدد 

كات  الشر
 المتداولة

08/01/2023 1,036,794,300 1,918,774,478 777 588.47 40 

09/01/2023 880,232,799 1,244,321,614 662 591.05 42 

10/01/2023 26,197,439,040 8,461,072,098 894 605.47 43 

11/01/2023 682,392,675 1,417,374,129 872 603.82 37 

12/01/2023 8,751,084,591 9,473,620,652 603 601.63 41 

 59 601.63 3808 22,515,162,971 37,547,943,405 المجموع الحالي 

 50 586.02 1709 3,937,051,547 2,793,142,246 المجموع السابق

 18.00 2.66 122.82 471.88 1,244.29 التغت  

 
ي سوق العراق لالوراق المالية

 
ات تداول المستثمرين غت  العراقيي   ف  : مؤشر

 

اة من المستثمرين غت  العراقيي   لهذا االسبوع )ب .1
بقيمة بلغت سهم  مليون (251لغ عدد االسهم المشت 

 صفقة. ( 154دينار من خالل تنفيذ ) ليونم (410)

سهم بقيمة بلغت  ونملي( 208بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غت  العراقيي   لهذا االسبوع ) .2

 صفقة. ( 203دينار من خالل تنفيذ ) مليون( 817)

 

ات 2جدول رقم ) ة من غت  العراقيي   تداول ال( مؤشر  5/1/2032 - 2023/ 1/ 2 للفت 

   

 

 

 قيمة تداوالت غت  العراقيي      االسهم المتداولة من غت  العراقيي     الجلسات   
صفقات غت    

 العراقيي   

اءً    شر
 
اءً  بيعا   شر

 
اءً  بيعا   شر

 
 بيعا

08/01/2023 12,170,980 21,896,750 40,701,560 101,122,075 20 73 

09/01/2023 53,250,000 7,900,000 64,990,000 18,124,000 32 9 

10/01/2023 155,665,691 62,346,508 258,812,455 384,981,705 61 31 

 69 ــــــ 244,348,722 ــــــــ 78,656,100 ـــــــ 11/01/2023

12/01/2023 30,384,328 37,700,000 45,879,798 69,290,000 41 21 

 203 154 817,866,502 410,383,812 208,499,358 251,470,999 المجموع الحالي 

 113 160 629,949,940 816,703,786 161,688,474 670,938,323 المجموع السابق

 79.65 3.75- 29.83 49.75- 28.95 62.52- التغت  



 االوامر الخاصة: 
 

ي جلسة لغاية الساعة  
 
ي الزم 1:30استمر التداول ف

 
ة ف ي بعد الظهر لتداول وتنفيذ الصفقات الكبت 

 
ن االضاف

 لالفصاحات المطلوبة 1لجلسة بعد الساعة )
 
( بعد الظهر. نفذت هذه االوامر بمعدل سعر الجلسة وفقا

ي للسوق وبعد تدقيقها وفقا لضوابط العناية الواجبة للمتعاملي   باألوراق 
 
وت والمنشورة عىل الموقع االلكت 

 المالية 
اتها:     وكانت أهم مؤشر
( صفقة، بلغ عدد االسهم 2عدد االوامر المنفذة هذا االسبوع امر متقابل مقصود نفذت من خالله ) بلغ     

كة )13,976,000,000( سهم بقيمة )32,900,000,000المتداولة ) مرصف القابض ( دينار عىل أسهم شر

 العراق اإلسالمي  اإلسالمي 
 (. ومرصف امي  

 
 

 
 

 

 

 



 ثا
 
كات المساهمة : نيا  إفصاح الشر

 

كة مساهمة بياناتها المالية  78قدمت ) ي ( شر
 
  . 31/12/2021كما ف

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 المالية اخبار الشر

 
 المدرجة ف

 

كات المساهمة المدرجةالهيئات ال اجتماعات  عامة للشر
    

كة - الساعة  28/1/2023الموافق  السبتيوم  اسيا سيل لالتصاالت  سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشر
ي 
 
 ف
 
ة صباحا كة تعي   مراقب حسابات لتدقيق حسا فندق كراند ميلينيوم/ سليمانيةالعاشر بات الشر

كة اعتبارا من جلسة  . 2022لسنة   . 24/1/2023 الثالثاءتم إيقاف التداول عىل أسهم الشر
 

 :
 
كات المساهمة المدرجةرابعا  إطالق التداول عىل أسهم الشر
 

 إطالق التداول بعد اجتماع الهيئة العامة: 
 

كة اعتبار  : المنصور للصناعات الدوائية  ثني   ا من جلسة اال تم إطالق التداول عىل أسهم الشر
ي  9/1/2023

 
 سبعةمن  جديد مجلس ادارة انتخاب ، 7/1/2023بعد اجتماع الهيئة العامة المنعقد ف

 احتياط. اعضاء اصليي   ومثلهم 
 

كة اعتبارا من جلسة االثني    الفلوجة إلنتاج المواد االنشائية:  تم إطالق التداول عىل أسهم الشر
ي المؤجل  العامةبعد اجتماع الهيئة  9/1/2023

 
لعدم انعقاد االجتماع وعدم ، 3/1/2023المنعقد ف

.  قتحق ي
 
 النصاب القانوت

 

كة اعتبارا من جلسة االثني    الكندي إلنتاج اللقاحات البيطرية:  تم إطالق التداول عىل أسهم الشر
ي  9/1/2023

 
سابات ، المصادقة عىل الح4/1/2023بعد اجتماع الهيئة العامة المؤجل المنعقد ف

ي الخت
 
اكم .  31/12/2021امية للسنة المالية المنتهية ف  ، تدوير األرباح ال االحتياطي المت 

 
 العراق اإلسالمي : 

كة اعتبارا من جلسة الخميس  رصف امي   تم إطالق التداول عىل أسهم الشر
ي  12/1/2023

 
، المصادقة عىل الحسابات الختامية 7/1/2023بعد اجتماع الهيئة العامة المنعقد ف

ي لل
 
اكم  الفائض، تدوير األرباح ال  31/12/2021سنة المالية المنتهية ف ، معالجة الخسائر من المت 

األرباح السنوات القادمة ، الموافقة عىل تعديل الفقرة الخامسة من عقد تأسيس المرصف بإضافة 
اكمي عند انتخاب مجلس اإلدارة ، انتخاب ) ومثلهم  ( أعضاء اصليي   7فقرة اعتماد التصويت الت 

كة من ) ( مليار دينار وفق المادة 250ال ) مليار دينار  (222.500احتياط ، زيادة راس مال الشر
كات . / 55)  أوال( من قانون الشر

       
 



 

 المالية: األوراق  هيأةإطالق التداول بقرار 
 

ي 100/10رقم )استنادا إل كتاب هيئة االوراق المالية المائع الكيمياوية العرصية الصن           
 
، 12/1/2023( ف

كة اعتبارا من جلسة االحد  كة بتقديم  15/1/2023سيتم إطالق التداول عىل أسهم شر إليفاء الشر
 . 2022البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث لسنة 

 

 أدراج أسهم الزيادة خامسا: 
 

 العراق االسالمي 
كات ا: مرصف امي   ي 44246لمرقم )استنادا ال كتاب دائرة تسجيل الشر

 
 21/12/2022( ف

كة سي  العراق االسالمي تم إطالق أسهم الزيادة لشر
بعد  15/1/2023 االحد اعتبارا من جلسة  مرصف امي  

كة من ) اوال( من قانون  / 55( مليار دينار وفق المادة )222.500دينار ال )( مليار 200زيادة راس مال الشر
كات.   الشر

 



سوق العراق لألوراق المالية

كة اسم الشر
رمز 

كة  الشر

Code

سعر 

االفتتاح 

Opening 

Price

اعىل سعر  

High 

Price

 سعر 
ى
ادن

Low 

Price

معدل السعر 

الحالي 

Average 

Price

سعر 

االغالق 

Closing 

Price

سعر االغالق 

السابق 

Previous 

Clo.Price

% التغير 

Change%

الصفقات 

No.of 

Trans

عدد االسهم المتداولة   

 Traded Volume

    القيمة المتداولة    

Traded Value

عدد ايام 

التداول 

Trading 

days

Company name

قطاع المصارف

 BCOI0.5200.5200.5100.5100.5100.520-1.921821,575,57011,100,5885Commercial Bank of Iraqالمرصف التجاري

BBOB1.3401.3401.3001.3001.3101.350-2.9669212,826,805277,644,8475Bank of Baghdadمرصف بغداد

ي االسالمي
 
BIIB0.4500.5000.4500.4700.4800.4506.661514,218,8976,699,1853Iraqi Islamic Bankالمرصف العراق

ق االوسط BIME0.1400.1400.1400.1400.1400.1400.0039242,809,67934,293,3555Iraqi Middle East Investment Bankمرصف الشر

ي
 
 BIBI0.2700.2700.2700.2700.2700.280-3.5711,000,000270,0001Investment Bank of Iraqمرصف االستثمار العراق

ي
 
BNOI1.2201.2601.2001.2301.2501.2004.17293492,055,927605,586,2415National Bank of Iraqالمرصف االهىلي العراق

BSUC0.2100.2200.2000.2000.2100.2100.0057583,026,034118,824,9675Sumer Commerical Bankمرصف سومر التجاري

BGUC0.1700.1700.1600.1600.1600.1600.001843,940,0007,042,8002Gulf Commercial Bankمرصف الخليج

 BMFI0.2200.2300.2200.2200.2200.2200.001952,827,08611,626,9594Mosul Bankمرصف الموصل لالستثمار

BMNS0.6700.6900.6700.6700.6700.6700.003268,714,52046,200,7285Mansour Bankمرصف المنصور

BAIB1.0601.0601.0601.0601.0601.0600.00221,800,000,0001,908,000,0005Asia Al Iraq Islamic Bank for Investmentمرصف آسيا العراق

BTIB0.8801.0000.8800.8801.0001.0000.00297,485,0006,613,0004AlTaif Islamic Bankمرصف الطيف االسالمي

   BEFI0.1600.1600.1600.1600.1600.170-5.8811,000,000160,0001Economy Bankمرصف االقتصاد لالستثمار

ي
 
BROI0.3700.3700.3700.3700.3700.3602.781111,750,0004,347,5004Credit Bank Of Iraqمرصف االئتمان العراق

BINT1.7501.7501.7501.7501.7501.7500.002011,500,00020,125,0002International Islamic Bankالمرصف الدولي االسالمي

BQAB0.2400.2400.2400.2400.2400.2400.00124,900,000,0005,976,000,0001Al- Qabidh Isiamic Bankمرصف القابض االسالمي 

ى العراق BAME1.0001.0001.0001.0001.0001.0000.0058,000,020,0008,000,020,0001Ameen al-Iraq Bank For  islamic bankمرصف امير

BKUI1.0301.0301.0301.0301.0301.0300.001100,000103,0001Kurdistan International Bankمرصف كوردستان

65136,464,849,51817,034,658,1705TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TASC7.4907.7907.3507.5307.6507.4103.23382182,171,8931,375,225,6155Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل لالتصاالت

TZNI1.9001.9001.9001.9001.9001.9000.002514,921978,3501Al-Khatem Telecommunicationالخاتم لالتصاالت

384182,686,8141,376,203,9655TOTALمجموع قطاع االتصاالت

قطاع االستثمار

VKHF0.2200.2200.2200.2200.2200.2104.761100,00022,0001Alkhair for financial Investmentالخير لالستثمار المالي

1100,00022,0001TOTAL

 قطاع الخدمات

SKTA3.3503.4003.2503.3603.3803.3500.9023355,153,931185,589,2895Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

SMOF11.60011.75011.60011.68011.70011.5601.21111,335,00015,591,7504Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

 SMRI8.6508.8008.3108.5608.8008.6501.735213,363,012114,391,2805Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

SNUC0.5800.5800.5500.5500.5500.580-5.1731,200,000666,0002AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة

SBPT27.90030.00027.70028.73028.75027.9003.05371,127,14932,381,8875Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

 HKAR0.9000.9000.9000.9000.9001.050-14.2971,992,4031,793,1632Rehab Karbalaرحاب كربالء

  SIGT1.0301.0301.0301.0301.0301.0300.00220,79721,4211Iraqi for General Transportationنقل المنتجات النفطية

ي  SILT1.9001.9001.8001.8901.8001.900-5.264023,514,86344,371,1404Iraqi Land Transportالعراقية للنقل الير

38597,707,155394,805,9305TOTAL

Telecommunication Sector

مجموع  قطاع الخدمات 

Services Sector

Investment Sector

مجموع  قطاع االستثمار

 تقرير التداول األسبوعي 2023/1/8 - 2023/1/12     

Iraq Stock ExchangeWeekly Trading Report 8/1/2023 - 12/1/2023

Banks Sector
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رمز 

كة  الشر

Code

سعر 

االفتتاح 

Opening 

Price

اعىل سعر  

High 

Price

 سعر 
ى
ادن

Low 

Price

معدل السعر 

الحالي 

Average 

Price

سعر 

االغالق 

Closing 

Price

سعر االغالق 

السابق 

Previous 

Clo.Price

% التغير 

Change%

الصفقات 

No.of 

Trans

عدد االسهم المتداولة   

 Traded Volume

    القيمة المتداولة    
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قطاع الصناعة

IMAP1.5501.7101.5501.6401.7101.55010.32291132,400,644216,610,3404Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IMOS5.5506.2505.5505.8006.0005.6506.19367,253,56542,075,0194Modern Sewingالخياطة الحديثة

 IITC14.00014.50014.00014.31014.25014.750-3.397398,2435,698,6562Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

وبات الغازية IBSD3.3403.8803.3403.6203.6103.3507.76615230,462,103833,825,9455Baghdad Soft Drinksبغداد للمشر

IIDP1.0401.0501.0201.0301.0501.0400.964520,339,24621,055,1314Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع التمور

 IHLI0.9300.9600.9200.9400.9300.940-1.066053,509,74750,226,5655Al -HiLal Industriesالهالل الصناعية

 IKLV1.4101.4101.4101.4101.4101.4000.7172,100,0002,961,0002AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البيطرية

IKHC1.8502.2501.8501.9702.1501.95010.26195,985,00011,804,7505Al -Khazer Construction Materialsطريق الخازر للمواد االنشائية

IMIB3.0003.0002.9002.9003.0003.0000.0017134,105,920389,147,1684Metallic Industries and Bicyclesالمعدنية والدراجات

 IRMC5.0005.1704.9505.0305.1704.9205.08293,914,48719,700,0925Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

IFCM5.2506.0005.2505.5105.6605.900-4.0720022,464,836123,693,7314Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

لي
ى IHFI1.9501.9501.9501.9501.9501.9500.001474,298924,8811House Household furnitureصناعات االثاث الميى

ITLI0.8400.8400.8200.8300.8200.840-2.38159,035,9757,508,6034The Light Industriesالصناعات الخفيفة 

INCP1.9001.9001.8901.8901.8901.940-2.5883,165,6305,995,6972National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

ونية  IELI0.9400.9400.9200.9300.9200.940-2.1393,218,7602,983,6343ELectronic Industriesالصناعات االلكي 

IICM1.0101.0100.9500.9900.9501.020-6.863230,500,00030,085,0005Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعة الكارتون

IMCM0.9900.9900.9400.9600.9500.9500.00124,909,8814,723,7873Modern Construction Materialsالمواد االنشائية الحديثة 

1403664,238,3351,769,019,9985TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HBAY90.010100.00090.01098.74096.00090.0006.6715285,18228,159,5193Babylon Hotelفندق بابل

HBAG9.49010.5009.4909.77010.0009.4905.3717951,7879,303,1475Baghdad Hotelفندق بغداد

HNTI11.00011.00011.00011.00011.00010.6003.771100,0001,100,0001National for Tourist Investmentاالستثمارات السياحية

HTVM7.0007.0007.0007.0007.0007.0000.00140,001280,0071Tourist Village of Mosul damسد الموصل السياحية

HMAN35.00036.50035.00035.94036.00034.0005.88435,997,000215,538,3005Mansour Hotelفنادق المنصور

HASH9.2009.2609.2009.2309.2609.2500.1112250,0002,308,6003Ashour Hotelفندق اشور
ى HPAL15.00018.55015.00017.32018.55015.00023.679632,022,209554,693,4435Palestine Hotelفندق فلسطير

HSAD16.00017.90016.00017.24017.90015.75013.6522920,00015,861,4005Al-Sadeer Hotelفندق  السدير

20740,566,179827,244,4165TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AAHP0.9100.9200.9100.9200.9200.9101.10296,07988,3152Al-Ahlyia for Agricultural Productionاالهلية لالنتاج الزراعي

AISP10.70012.50010.70011.77011.90010.60012.2674793,371,3251,099,334,3485Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

AIPM5.8506.0005.7005.7405.7005.7000.00142,105,00012,088,2004Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسويق اللحوم

 AIRP24.75025.00024.75024.83025.00024.5002.04215,000372,5002Iraqi Agricultural Productsتسويق المنتجات الزراعية

ي
ى
AMAP0.6200.6200.5500.6000.5500.620-11.29122,208,0001,325,1305Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيوان

77797,795,4041,113,208,4935TOTAL

380837,547,943,40522,515,162,9715Grand TOTAL

Weekly Trading Report 8/1/2023 - 12/1/2023         2023/1/12 - 2023/1/8 تقرير التداول األسبوعي

Industry Sector

مجموع قطاع الصناعة

Hotels Sector

مجموع قطاع الزراعة

Agriculture Sector

المجموع الكىلي 

مجموع قطاع الفنادق والسياحة



كة كةاسم الشر Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشر

Banks Sector

BBOB36,500,0008,560,000Bank Of Baghdadمرصف بغداد 

ي 
 
 BNOI112228,529,766281,812,147National Bank Of Iraqالمرصف االهىلي العراق

115235,029,766290,372,147Total Bank sector

Industry Sector

IIDP74,000,0004,160,000Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع وتسويق التمور 

74,000,0004,160,000Total Industry sector

Hotel Sector

HBAY6231,30523,130,500Babylon Hotelفندق بابل 

6231,30523,130,500Total Hotel sector

Telecommunication Sector

 TASC2612,209,92892,721,165Asia cellاسيا سيل لالتصاالت

2612,209,92892,721,165Total Telecommunication sector

154251,470,999410,383,812Grand Total

ي السوق النظامي 
ى
ى ق اة لغير العراقيير

2023/1/12 - 2023/1/8التقرير االسبوعي لتداول االسهم المشي 

Non-Iraqi Weekly Trading Report (Buy)12/1/2023 -8/1/2023

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع الفنادق والسياحة 

مجموع قطاع الفنادق والسياحة 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكىلي



كة كةاسم الشر Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشر

Banks Sector

BBOB1167,000,00087,250,000Bank Of Baghdadمرصف بغداد 

ي 
 
 BNOI13,621,5084,526,885National Bank Of Iraqالمرصف االهىلي العراق

1270,621,50891,776,885Total Bank sector

Service Sector

SMRI92,000,00017,160,000Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية

92,000,00017,160,000Total Service sector

Industry Sector

وبات الغازية  IBSD14981,515,918295,327,686Baghdad Soft Drinksبغداد للمشر

ونية  IELI1200,000186,000ELectronic Industriesالصناعات االلكي 

IMCM1200,000188,000Modern Constrcution Materials Industryصناعة المواد االنشائية الحديثة 

15181,915,918295,701,686Total Industry sector

Hotel Sector
ى HPAL1200,0003,366,000Palestine Hotelفندق فلسطير

HKAR196,75087,075Karbala Hotelsفنادق كربالء

2296,7503,453,075Total Hotel sector

Telecommunication Sector

 TASC2953,665,182409,774,856Asia cellاسيا سيل لالتصاالت

2953,665,182409,774,856Total Telecommunication sector

203208,499,358817,866,502Grand Total المجموع الكىلي

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع الفنادق والسياحة 

مجموع قطاع الفنادق والسياحة 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

ي سوق العراق لألوراق المالية 
ى
ى ق 2023/1/12 - 2023/1/8التقرير  االسبوعي لتداول االسهم المباعة من غير العراقيير

Non-Iraqi Weekly Trading Report (Sell)  8/1/2023- 12/1/2023

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات 



Banking Sectorقطاع المصارف
 BCOI0.5200.5200.5100.5100.510Commercial Bank of Iraqالمرصف التجاري

BBOB1.3401.3101.3001.3001.310Bank of Baghdadمرصف بغداد

ي االسالمي
 
0.480Iraqi Islamic Bankـــــ0.4500.470ـــــBIIBالمرصف العراق

ق االوسط BIME0.1400.1400.1400.1400.140Iraqi Middle East Investment Bankمرصف الشر

ي
 
 Investment Bank of Iraqــــــــــ0.270ــــــــــBIBIمرصف االستثمار العراق

ي
 
BNOI1.2201.2001.2401.2401.250National Bank of Iraqالمرصف االهىلي العراق
BSUC0.2100.2100.2100.2100.210Sumer Commerical Bankمرصف سومر التجاري

Babylon BankـــــــــــــــــــــــــBBAYمرصف بابل
   Economy Bankــــــــــ0.160ــــــــــBEFIمرصف االقتصاد لالستثمار

Gulf Commercial Bankـــــ0.1700.160ــــــــــBGUCمرصف الخليج
 Mosul BankـــــBMFI0.2200.2200.2200.220مرصف الموصل لالستثمار

              North BankموقوفةموقوفةموقوفةموقوفةموقوفةBNORمرصف الشمال

ي
 
Union Bank of IraqـــــــــــــــــــــــــBUOIمرصف االتحاد العراق

Kurdistan International Bankـــــ1.030ـــــــــــــــBKUIمرصف كوردستان
Ashur International BankـــــــــــــــــــــــــBASHمرصف اشور

BMNS0.6800.6800.6700.6900.670Mansour Bankمرصف المنصور
united Bank For InvistmentـــــــــــــــــــــــــBUNDالمرصف 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
 
0.370Credit Bank Of IraqـــــBROI0.3700.3700.370مرصف 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 BankـــــــــــــــBINT1.7501.750المرصف الدولي االسالمي

World Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBWORالمرصف العالم االسالمي
Al- Qabidh Isiamic Bankــــــــــ0.240ــــــــــBQABمرصف 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
BAIB1.0601.0601.0601.0601.060Asia Al Iraq Islamic Bank for Investmentمرصف آسيا العراق
 Al-Qurtas Isiamic BankـــــــــــــــــــــــــBQURمرصف القرطاس

1.000AlTaif Islamic BankـــــBTIB0.8800.9201.000مرصف الطيف االسالمي
ى العراق 1.000Ameen al-Iraq Bank For  islamic bankــــــــــــــــــــBAMEمرصف امير

Al-Mustashar Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBMUIمرصف المستشار االسالمي

 Al-Rajih Islamic BankموقوفةموقوفةموقوفةموقوفةموقوفةBRAJمرصف الراجح االسالمي

 Al Anssari Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBANSمرصف االنصاري االسالمي
ي  ق العرنر

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

TASC7.5007.5107.7007.6707.650Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل
Al-Khatem Telecommunicationـــــ1.900ـــــــــــــــTZNIالخاتم لالتصاالت

ى Insurance Sectorقطاع التامير
ى ى للتأمير Al-Ameen for InsuranceـــــــــــــــــــــــــNAMEاالمير

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

ى  Al-Hamraa for InsuranceـــــــــــــــــــــــــNHAMالحمراء للتأمير
Investment Sectorقطاع االستثمار

AL-Wiaam for Financial InvestmentـــــــــــــــــــــــــVWIFالوئام لالستثمار المالي 

Al-Zawraa for Finanical InvestmentـــــــــــــــــــــــــVZAFالزوراء لالستثمار المالي

Alkhair for financial InvestmentــــــــــــــــــــVKHF0.220الخير 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  2023/1/12 - 2023/1/8 أسعار االغالق السهم الشر

Closing prices for the  listed companies from 8/1/2023 - 12/1/2023

كات كةأسماء الشر 1/8/20231/9/2023Company Nameرمز الشر 1/12/2023 1/10/20231/11/2023



Services Sectorقطاع الخدمات
SKTA3.3203.4003.4003.3503.380Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

 SMRI8.5008.5608.6008.6008.800Mamoura Realestateالمعمورة العقارية
0.550AL-Nukhba for Constructionـــــ0.580ــــــــــSNUCالنخبة للمقاوالت العامة

ي  SILT1.9001.9001.9001.8901.800Iraqi Land Transportالعراقية للنقل الير
SBPT27.70027.75027.80028.00028.750Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام
  Iraqi for General Transportationـــــ1.030ـــــــــــــــSIGTنقل المنتجات النفطية

AL-Badia for General TransـــــــــــــــــــــــــSBAGالبادية للنقل العام
ى لالستثمارات العقارية Al-Ameen Estate InvestmentـــــــــــــــــــــــــSAEIاالمير

11.73011.75011.700Al-Mosul for funfairsـــــSMOF11.600الموصل لمدن االلعاب
 0.900Rehab KarbalaـــــــــــــــHKAR0.900رحاب كربالء

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

1.6001.6101.6701.710Al-Mansour Pharmaceuticals IndustriesـــــIMAPالمنصور للصناعات الدوائية
Modern SewingـــــIMOS5.8005.7705.8506.000الخياطة الحديثة

 14.250Iraqi For Tufted Carpetsــــــــــ14.000ـــــIITCالعراقية للسجاد والمفروشات
Baghdad for Packing MaterialsـــــــــــــــــــــــــIBPMبغداد لصناعة مواد التغليف

وبات الغازية IBSD3.3503.4503.6903.6803.610Baghdad Soft Drinksبغداد للمشر
Iraqi Date Processing and MarketingـــــIIDP1.0401.0401.0501.050العراقية لتصنيع التمور

 IHLI0.9400.9300.9500.9300.930Al -HiLal Industriesالهالل الصناعية
0.820The Light IndustriesـــــITLI0.8300.8400.820الصناعات الخفيفة 

1.890National Chemical &Plastic Industriesــــــــــ1.900ـــــINCPالصناعات الكيمياوية والبالستيكية
ونية  ELectronic IndustriesــــــــــIELI0.9400.9300.920الصناعات االلكي 

 1.410AL- Kindi of Veterinary Vaccinesــــــــــ1.410ـــــIKLVالكندي لللقاحات البيطرية
5.5005.4505.6805.660Fallujah for Construction MaterialsـــــIFCMالفلوجة للمواد االنشائية 
Iraqi Engineering WorksـــــــــــــــــــــــــIIEWالعراقية لالعمال الهندسية

IKHC1.9001.9301.9502.0502.150Al -Khazer Construction Materialsطريق الخازر للمواد االنشائية
2.9002.9003.000Metallic Industries and BicyclesـــــIMIB2.900المعدنية والدراجات
 IRMC4.9504.9505.1005.1405.170Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

IICM1.0100.9800.9600.9500.950Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعة الكارتون
Modern chemical industriesموقوفةموقوفةموقوفةموقوفةموقوفةIMCIالصنائع الكيمياوية العرصية
0.950Modern Construction MaterialsــــــــــIMCM0.9600.950المواد االنشائية الحديثة 

لي
ى House Household furnitureــــــــــــــــــــIHFI1.950صناعات االثاث الميى

Hotels Sectorقطاع الفنادق والسياحة
ى HPAL15.75016.03016.83017.67018.550Palestine Hotelفندق فلسطير
Ishtar HotelsـــــــــــــــــــــــــHISHفنادق عشتار
Babylon Hotelـــــ90.010100.00096.000ـــــHBAYفندق بابل

HBAG9.4909.50010.00010.00010.000Baghdad Hotelفندق بغداد
National for Tourist Investmentــــــــــ11.000ــــــــــHNTIاالستثمارات السياحية
7.000Tourist Village of Mosul damــــــــــــــــــــHTVMسد الموصل السياحية

HMAN36.00036.50036.50036.00036.000Mansour Hotelفنادق المنصور
HSAD16.25016.75017.50017.50017.900Al-Sadeer Hotelفندق  السدير
9.2609.260Ashour Hotelـــــ9.200ـــــHASHفندق اشور
Agriculture Sectorقطاع الزراعة

ي
ى
AMAP0.6200.6100.5900.5700.550Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيوان

Al-Ahlyia for Agricultural ProductionـــــــــــــــAAHP0.9100.920االهلية لالنتاج الزراعي
ق االوسط لالسماك Middle East for Production- FishـــــــــــــــــــــــــAMEFالشر
AISP11.78011.75012.14012.10011.900Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور
5.700Iraqi Products Marketing MeatـــــAIPM5.9005.9506.000انتاج وتسويق اللحوم

 Iraqi Agricultural Productsـــــ25.000ــــــــــAIRP24.750تسويق المنتجات الزراعية
Al-Ribas for Poultry and FodderـــــــــــــــAREBالريباس للدواجن واالعالف

Company Name كات كةأسماء الشر 1/8/20231/9/20231/12/2023رمز الشر 1/10/20231/11/2023
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 BCOI0.5200.5200.5100.5100.5100.520-1.921821,575,57011,100,5885Commercial Bank of Iraqالمرصف التجاري

BBOB1.3401.3401.3001.3001.3101.350-2.9669212,826,805277,644,8475Bank of Baghdadمرصف بغداد

ي االسالمي
 
BIIB0.4500.5000.4500.4700.4800.4506.661514,218,8976,699,1853Iraqi Islamic Bankالمرصف العراق

ق االوسط BIME0.1400.1400.1400.1400.1400.1400.0039242,809,67934,293,3555Iraqi Middle East Investment Bankمرصف الشر

ي
 
 BIBI0.2700.2700.2700.2700.2700.280-3.5711,000,000270,0001Investment Bank of Iraqمرصف االستثمار العراق

ي
 
BNOI1.2201.2601.2001.2301.2501.2004.17293492,055,927605,586,2415National Bank of Iraqالمرصف االهىلي العراق

BSUC0.2100.2200.2000.2000.2100.2100.0057583,026,034118,824,9675Sumer Commerical Bankمرصف سومر التجاري

BGUC0.1700.1700.1600.1600.1600.1600.001843,940,0007,042,8002Gulf Commercial Bankمرصف الخليج

 BMFI0.2200.2300.2200.2200.2200.2200.001952,827,08611,626,9594Mosul Bankمرصف الموصل لالستثمار

BMNS0.6700.6900.6700.6700.6700.6700.003268,714,52046,200,7285Mansour Bankمرصف المنصور

BAIB1.0601.0601.0601.0601.0601.0600.00221,800,000,0001,908,000,0005Asia Al Iraq Islamic Bank for Investmentمرصف آسيا العراق

BTIB0.8801.0000.8800.8801.0001.0000.00297,485,0006,613,0004AlTaif Islamic Bankمرصف الطيف االسالمي

6123,540,479,5183,033,902,6705TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TASC7.4907.7907.3507.5307.6507.4103.23382182,171,8931,375,225,6155Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل لالتصاالت

TZNI1.9001.9001.9001.9001.9001.9000.002514,921978,3501Al-Khatem Telecommunicationالخاتم لالتصاالت

384182,686,8141,376,203,9655TOTALمجموع قطاع االتصاالت

 قطاع الخدمات

SKTA3.3503.4003.2503.3603.3803.3500.9023355,153,931185,589,2895Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

SMOF11.60011.75011.60011.68011.70011.5601.21111,335,00015,591,7504Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

 SMRI8.6508.8008.3108.5608.8008.6501.735213,363,012114,391,2805Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

SNUC0.5800.5800.5500.5500.5500.580-5.1731,200,000666,0002AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة

SBPT27.90030.00027.70028.73028.75027.9003.05371,127,14932,381,8875Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

 HKAR0.9000.9000.9000.9000.9001.050-14.2971,992,4031,793,1632Rehab Karbalaرحاب كربالء

34374,171,495350,413,3685TOTAL

Services Sector

مجموع  قطاع الخدمات 

المنصة األول/ تقرير التداول األسبوعي  2023/1/8 - 2023/1/12     

Iraq Stock ExchangeWeekly Trading Report / Regular 8/1/2023 - 12/1/2023

Banks Sector

 Telecommunication Sector 



كة اسم الشر
كة  رمز الشر

Code

سعر 

االفتتاح 

Opening

 Price

اعىل سعر  

High Price

 سعر 
ى
ادن

Low 

Price

معدل السعر 

الحالي 

Average 

Price

سعر 

االغالق 

Closing 

Price

سعر االغالق 

السابق 

Previous 

Clo.Price

% التغير 

Change%

الصفقات 

No.of 

Trans

عدد االسهم 

المتداولة    

Traded Volume

    القيمة المتداولة   

 Traded Value

عدد ايام 

التداول 

Trading 

days

Company name

قطاع الصناعة

IMAP1.5501.7101.5501.6401.7101.55010.32291132,400,644216,610,3404Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IMOS5.5506.2505.5505.8006.0005.6506.19367,253,56542,075,0194Modern Sewingالخياطة الحديثة

 IITC14.00014.50014.00014.31014.25014.750-3.397398,2435,698,6562Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

وبات الغازية IBSD3.3403.8803.3403.6203.6103.3507.76615230,462,103833,825,9455Baghdad Soft Drinksبغداد للمشر

IIDP1.0401.0501.0201.0301.0501.0400.964520,339,24621,055,1314Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع التمور

 IHLI0.9300.9600.9200.9400.9300.940-1.066053,509,74750,226,5655Al -HiLal Industriesالهالل الصناعية

 IKLV1.4101.4101.4101.4101.4101.4000.7172,100,0002,961,0002AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البيطرية

IKHC1.8502.2501.8501.9702.1501.95010.26195,985,00011,804,7505Al -Khazer Construction Materialsطريق الخازر للمواد االنشائية

IMIB3.0003.0002.9002.9003.0003.0000.0017134,105,920389,147,1684Metallic Industries and Bicyclesالمعدنية والدراجات

 IRMC5.0005.1704.9505.0305.1704.9205.08293,914,48719,700,0925Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

1126590,468,9551,593,104,6655TOTAL

HBAY90.010100.00090.01098.74096.00090.0006.6715285,18228,159,5193Babylon Hotelفندق بابل

HBAG9.49010.5009.4909.77010.0009.4905.3717951,7879,303,1475Baghdad Hotelفندق بغداد

HNTI11.00011.00011.00011.00011.00010.6003.771100,0001,100,0001National for Tourist Investmentاالستثمارات السياحية

HTVM7.0007.0007.0007.0007.0007.0000.00140,001280,0071Tourist Village of Mosul damسد الموصل السياحية

HMAN35.00036.50035.00035.94036.00034.0005.88435,997,000215,538,3005Mansour Hotelفنادق المنصور

777,373,970254,380,9735TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AAHP0.9100.9200.9100.9200.9200.9101.10296,07988,3152Al-Ahlyia for Agricultural Productionاالهلية لالنتاج الزراعي

AISP10.70012.50010.70011.77011.90010.60012.2674793,371,3251,099,334,3485Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

AIPM5.8506.0005.7005.7405.7005.7000.00142,105,00012,088,2004Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسويق اللحوم

 AIRP24.75025.00024.75024.83025.00024.5002.04215,000372,5002Iraqi Agricultural Productsتسويق المنتجات الزراعية

76595,587,4041,111,883,3635TOTAL

33074,490,768,1567,719,889,0045Grand TOTAL المجموع الكىلي 

Industry Sector

مجموع قطاع الصناعة

Hotels Sector

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

Agriculture Sector

 قطاع الفنادق والسياحة

مجموع قطاع الزراعة

  Weekly Trading Report / Regular 8/1/2023 - 12/1/2022    2023/1/12- 2023/1/8  المنصة االول/التقرير التداول األسبوعي   
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   BEFI0.1600.1600.1600.1600.1600.170-5.8811,000,000160,0001Economy Bankمرصف االقتصاد لالستثمار

ي
 
BROI0.3700.3700.3700.3700.3700.3602.781111,750,0004,347,5004Credit Bank Of Iraqمرصف االئتمان العراق

BINT1.7501.7501.7501.7501.7501.7500.002011,500,00020,125,0002International Islamic Bankالمرصف الدولي االسالمي

BQAB0.2400.2400.2400.2400.2400.2400.00124,900,000,0005,976,000,0001Al- Qabidh Isiamic Bankمرصف القابض االسالمي 

ى العراق BAME1.0001.0001.0001.0001.0001.0000.0058,000,020,0008,000,020,0001Ameen al-Iraq Bank For  islamic bankمرصف امير

3832,924,270,00014,000,652,5004TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع الصناعة

IFCM5.2506.0005.2505.5105.6605.900-4.0720022,464,836123,693,7314Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

لي
ى IHFI1.9501.9501.9501.9501.9501.9500.001474,298924,8811House Household furnitureصناعات االثاث الميى

20122,939,134124,618,6125TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HASH9.2009.2609.2009.2309.2609.2500.1112250,0002,308,6003Ashour Hotelفندق اشور

12250,0002,308,6003TOTAL

25132,947,459,13414,127,579,7125TOTAL

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

المجموع الكىلي 

INDUSTRY Sector

Non Regular Weekly Trading Report 8/1/2023 - 12/1/2023      2023/1/12 - 2023/1/8  المنصة الثانية/ تقرير التداول األسبوعي     

Banks Sector

مجموع  قطاع االصناعة

Hotels Sector
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BKUI1.0301.0301.0301.0301.0301.0300.001100,000103,0001Kurdistan International Bankمرصف كوردستان

1100,000103,0001TOTAL

قطاع االستثمار

VKHF0.2200.2200.2200.2200.2200.2104.761100,00022,0001Alkhair for financial Investmentالخير لالستثمار المالي

1100,00022,0001TOTAL

 قطاع الخدمات

  SIGT1.0301.0301.0301.0301.0301.0300.00220,79721,4211Iraqi for General Transportationنقل المنتجات النفطية

ي  SILT1.9001.9001.8001.8901.8001.900-5.264023,514,86344,371,1404Iraqi Land Transportالعراقية للنقل الير

4223,535,66044,392,5615TOTALمجموع قطاع الخدمات

قطاع الصناعة

ITLI0.8400.8400.8200.8300.8200.840-2.38159,035,9757,508,6034The Light Industriesالصناعات الخفيفة 

INCP1.9001.9001.8901.8901.8901.940-2.5883,165,6305,995,6972National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

ونية  IELI0.9400.9400.9200.9300.9200.940-2.1393,218,7602,983,6343ELectronic Industriesالصناعات االلكي 

IICM1.0101.0100.9500.9900.9501.020-6.863230,500,00030,085,0005Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعة الكارتون

IMCM0.9900.9900.9400.9600.9500.9500.00124,909,8814,723,7873Modern Construction Materialsالمواد االنشائية الحديثة 

7650,830,24651,296,7215TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

ى HPAL15.00018.55015.00017.32018.55015.00023.679632,022,209554,693,4435Palestine Hotelفندق فلسطير

HSAD16.00017.90016.00017.24017.90015.75013.6522920,00015,861,4005Al-Sadeer Hotelفندق  السدير

11832,942,209570,554,8435TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

ي
ى
AMAP0.6200.6200.5500.6000.5500.620-11.29122,208,0001,325,1305Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيوان

122,208,0001,325,1305TOTAL

250109,716,115667,694,2555TOTAL

Undisclosed Comp Weekly Trading Report 8/1/2023 -12/1/2023      2023/1/12- 2023/1/8  المنصة الثالثة/تقرير التداول األسبوعي     

Services Sector

مجموع  قطاع االصناعة

Bank Sector

مجموع  قطاع المصارف

Investment Sector

مجموع  قطاع االستثمار

المجموع الكىلي 

Hotels Sector

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

Agriculture Sector

مجموع قطاع الزراعة
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