
 

 

 

Iraq Stock Exchange       سوق العراق لالوراق المالية                   
 

 

 

  اسهم الشركات المساهمة العراقية تداولمؤشرات : أولا 

بأسهم الشركات  تداولات جلس خمس 18/08/2022ي 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 (48)خالل جلسات هذا االسبوع اسهم  اولتدت -

، فيما يستمر ايقاف تداول  ة  بسبب عدم تالقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع( شرك39لم تتداول اسهم ) -

 ( شركة لعدم تقديم االفصاح.16) االسهم

  مؤشرات التعامل باالسهم :

 .سهم ارملي( 2) لغ عدد االسهم المتداولة لهذا االسبوعب .1

 .دينارمليار  (3) لغت قيمة االسهم المتداولة لهذا االسبوعب .2

 .( صفقة2339)د الصفقات المنفذة لهذا االسبوع بلغ عد .3

 ( نقطة.560.96) علىفي أخر جلسة من االسبوع (ISX 60)  السعار االسهم المتداولة ل مؤشر السوقاقف. 4

 االتي : يظهرهذا االسبوع ل التداول ومن تحليل بيانات      
 السبوع الماضي.با %( قياسا104) بنسبةعدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع  ارتفع .1

 باالسبوع الماضي. %( قياسا64بنسبة )السهم المتداولة لهذا االسبوع ا قيمة ارتفعت .2

 %( قياسا باالسبوع الماضي .45عدد العقود المنفذة لهذا االسبوع بنسبة ) ارتفعت .3

ا اغالقه لالسبوع الماضي عندم عن( 0.61بنسبة ) ISX60السعار االسهم المتداولة  مؤشر السوق انخفض .4

 .نقطة (564.40) غلق علىا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 تأمين استثمارمالي الخدمات السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارف
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 2022  (أب 18 – 14) ةالمالية للفتر سوق العراق لالوراقلالتقرير االسبوعي 
 

 
 



 18/08/2022 -14/08/2022 منلعراق لالوراق المالية للفترة مؤشرات التداول في سوق ا (1رقم ) جدول

 

 مؤشر السوق الصفقات القيمة المتداولة عدداالسهم المتداولة الجلسات
عدد 

الشركات 
 المتداولة

14/08/2022 455,811,707 546,799,816 429 566.37 32 

15/08/2022 502,745,728 791,857,522 487 563.70 26 

16/08/2022 383,075,847 503,469,905 489 562.05 30 

17/08/2022 353,669,928 654,606,076 404 563.31 32 

18/08/2022 483,110,962 835,243,629 530 560.96 36 

 48 560.96 2339 3,331,976,948 2,178,414,172 المجموع الحالي

 52 564.40 1610 2,020,050,863 1,064,725,118 المجموع السابق

 7.69- 0.61- 45.28 64.95 104.60 التغير

 
 :تداول المستثمرين غير العراقيين في سوق العراق لالوراق الماليةمؤشرات 

 

 بقيمة بلغتسهم  يونمل (147العراقيين لهذا االسبوع ) لغ عدد االسهم المشتراة من المستثمرين غيرب .1

 .ة صفق( 57) دينار من خالل تنفيذ ليونم (234)

( 911)بلغت  سهم بقيمة ونملي( 665)بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين لهذا االسبوع  .2

 .( صفقة 316) دينار من خالل تنفيذ مليون

 

 18/08/2022 - 14/08/2022 تداول غيرالعراقيين للفترة منال( مؤشرات 2جدول رقم )

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قيمة تداوالت غير العراقيين   السهم المتداولة من غير العراقيينا  الجلسات   
  صفقات غير 
 العراقيين

 بيعا   شراء   بيعا   شراء   بيعا   شراء  

14/08/2022 48,320,000 180,978,092 51,520,800 173,092,586 24 82 

15/08/2022 28,300,000 257,531,195 39,596,000 318,017,891 15 97 

16/08/2022 25,000,000 29,519,539 29,750,000 92,328,965 3 51 

17/08/2022 8,000,000 87,960,609 9,547,706 115,679,334 3 20 

18/08/2022 37,553,000 109,012,511 104,346,090 212,790,253 12 66 

 316 57 911,909,029 234,760,596 665,001,946 147,173,000 المجموع الحالي

 167 56 297,241,832 97,010,834 206,558,666 67,202,708 المجموع السابق

 89.22 1.79 206.79 141.99 221.94 119.00 التغير



 

 

  إفصاح الشركات المساهمة المدرجة :نيا  ثا

    

  . 31/12/2021كما في ( شركة مساهمة بياناتها المالية 69قدمت )
 

احات الشركات المساهمة على الموقع اللكتروني لسوق العراق لالوراق المالية يتم نشر افص

  .في التقارير الشهرية وايضاا 

 

 المدرجة في سوق العراق لالوراق الماليةاخبار الشركات المساهمة : ثالثا  

 

 عامة للشركات المساهمة المدرجةإجتماعات الهيئات ال
     

الموافق االربعاء يوم  الوطنية للصناعات الكيمياوية والبالستيكيةركة شللسيعقد إجتماع الهيئة العامة  .1
،  مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية مقر الشركة الساعة العاشرة صباحا في  24/8/2022
 حدااليقاف التداول على أسهم الشركة إعتبارا  من جلسة أتم سي مناقشة العجز المتراكم  . ،31/12/2020في 
21/8/2022 . 

 

الموافق الخميس يوم  طريق الخازر النتاج وتجارة المواد االنشائية شركة لسيعقد إجتماع الهيئة العامة  .2
،  مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية مقر الشركة الساعة العاشرة صباحا في  25/8/2022
اف التداول على أسهم الشركة إعتبارا  من جلسة يقأتم سي مناقشة مقسوم االرباح  . ،31/12/2021في 

 22/8/2022 االثنين
 

الساعة العاشرة صباحا   27/8/2022يوم السبت الموافق مصرف اربيل  سيعقد إجتماع الهيئة العامةلشركة  .3
،مناقشة  2021/12/31في اربيل / قاعة شيراتون، مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 

ل المادة )الخامسة( من عقد التاسيس اعتماد التصويت التراكمي  . سيتم إيقاف التداول على أسهم الشركة تعدي
 . 2022/8/23إعتبارا  من جلسة الثالثاء 

 

الساعة  28/8/2022الموافق االحد يوم  الزوراء لالستثمار الماليشركة لسيعقد إجتماع الهيئة العامة  .4
 ،31/12/2021،  مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في مقر الشركة العاشرة صباحا في 

 . 23/8/2022 الثالثاءيقاف التداول على أسهم الشركة إعتبارا  من جلسة أتم سي مناقشة العجز المتراكم  .
 

ة الساعة العاشر 29/8/2022الموافق االثنين يوم  مصرف االقتصاد شركة لسيعقد إجتماع الهيئة العامة  .5
مناقشة  ،31/12/2021،  مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في مقر الشركة صباحا في 

 علما ان الشركة موقوفه بقرار من هيئة االوراق المالية  . مقسوم االرباح   .

 



عة العاشرة السا 31/8/2022الموافق االربعاء يوم  دار السالم للتامينشركة لسيعقد إجتماع الهيئة العامة  .6
مناقشة  ،31/12/2021،  مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في مقر الشركة صباحا في 

 . 28/8/2022 االحديقاف التداول على أسهم الشركة إعتبارا  من جلسة أتم سي مقسوم االرباح   .
 

الساعة  31/8/2022الموافق عاء االربيوم  مصرف القابض االسالميشركة لسيعقد إجتماع الهيئة العامة  .7
،  مناقشة الحسابات الختامية للسنة مؤسسسة المحطة لريادة االعمال في  الثانية عشرا والنصف مساءا

مناقشة مقسوم االرباح ، وتعديل عقد التاسيس واعتماد التصويت  ،31/12/2021المالية المنتهية في 
 . 28/8/2022 االحديقاف التداول على أسهم الشركة إعتبارا  من جلسة أتم سي التراكمي   .

 

الساعة العاشرة  4/9/2022الموافق االحد يوم  الموصل لمدن االلعابشركة لسيعقد إجتماع الهيئة العامة  .8
مناقشة  ،31/12/2021،  مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في مقر الشركة صباحا في 

 . 30/8/2022 الثالثاءيقاف التداول على أسهم الشركة إعتبارا  من جلسة أتم سي وم االرباح   .مقس
 

الساعة  13/9/2022الموافق الثالثاء يوم  مصرف االقليم التجاريشركة لسيعقد إجتماع الهيئة العامة  .9
 ،31/12/2021هية في ،  مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتمقر الشركة العاشرة صباحا في 

يقاف التداول على أسهم أتم سي مناقشة مقسوم االرباح ، وتعديل عقد التاسيس واعتماد التصويت التراكمي   .
 . 8/9/2022 الخميسالشركة إعتبارا  من جلسة 

 

 على أسهم الشركات المساهمة المدرجة اطالق التداول: ا  رابع
 اليةبقرار من هيئة االوراق الماطالق التداول 

 
 الوطنية لالستثمارات السياحية:الشركة 

 

، تم اطالق التداول على   15/8/2022( في 1792/10استنادا الى كتاب هيئة االوراق المالية المرقم )
بعد ايفاء الشركة  16/8/2022 الثالثاءاعتبار من جلسة  الشركة الوطنية لالستثمارات السياحيةاسهم 

 . 2021يم البيانات السنوية لعام وتقدبمتطلبات االفصاح المالي 
 

 :طريق الخازر النتاج وتجارة المواد االنشائيةشركة 
 

، تم اطالق التداول على   16/8/2022( في 1809/10استنادا الى كتاب هيئة االوراق المالية المرقم )
بعد  18/8/2022 الخميساعتبار من جلسة  شركة طريق الخازر النتاج وتجارة المواد االنشائيةاسهم 

, وستكون جلسة  2022الفصلية للفصل االول لعام وتقديم البيانات ايفاء الشركة بمتطلبات االفصاح المالي 
اخر جلسة تداول على اسهم الشركة لوجود اجتماع للهيئة  21/8/2022اخر جلسة  21/8/2022االحد 

 .  25/8/2022العامة يوم الخميس 
 

 مصرف العطاء االسالمي
 

، تم اطالق التداول على   18/8/2022( في 1839/10كتاب هيئة االوراق المالية المرقم ) استنادا الى
بعد ايفاء الشركة بمتطلبات  21/8/2022 االحداعتبار من جلسة  شركة مصرف العطاء االسالمياسهم 

 . 2022الفصلية للفصل االول لعام وتقديم البيانات االفصاح المالي 
 

 ع الهيئة العامة :اطالق التداول بعد اجتما
 

 : االهلية لالنتج الزراعيالشركة 
بعد قرار الهيئة العامة المنعقد  18/8/2022 الخميسطالق التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة إ

، توزيع 31/3/2022، المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في   15/8/2022في 
( دينار من 2,777,497، اطفاء جزء من العجز المتراكم بمبلغ ) راس المال %( من2.5ارباح بنسبة )

 (دينار.0.880. السعر التاشيري لهذة الجلسة )الفائض المتراكم 



 االحدتم اطالق التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة س :العراقية النتاج وتسويق المنتجات الزراعية
أقالة مجلس االدارة الحالي ، انتخاب ،   14/8/2022ة المنعقد في بعد قرار الهيئة العام 21/8/2022

 ( اعضاء اصليين ومثلهم احتياط .5مجلس ادارة جديد من )
 

 توزيع االرباح :: خامسا  

 
%( 24تعلن الشركة عن البدء بتوزيع االرباح السنوية للمساهمين بنسبة ) الوطنية لالستثمارات السياحية:

 ي مقر الشركة مع جلب المستمسكات الثبوتية او بموجب وكالة مصدقة .من راس المال المدفوع ف
 

 :اسهم الزيادة إطالق وإدراج : سادسا  
 

 18/5/2022( في 18195استنادا الى كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ):مصرف المستشار االسالمي 
بعد  21/8/2022االحد  سيتم اطالق اسهم الزيادة لشركة مصرف المستشار االسالمي اعتبارا من جلسة

( مليار دينار الى 200زيادة راس مال الشركة من ) 16/9/2021قرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 
 / اوال وثانيا( من قانون الشركات .55( مليار دينار وفق المادة )250)
 

 : الشركات الموقوفة واسباب االيقاف :ا  بعسا

 بالسب 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 2016االفصاح السنوي لالعوام 
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.1.000غالق ).سعر اال2020عدم 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 
الوطنية لصناعات 

 (IHFIاالثاث )
5/7/2022 

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

6 
المصرف 

 (BUND)المتحد
 ( دينار0.070. سعر االغالق )2021عدم تقديم االفصاح السنوي لعامي  10/8/2022

7 
مصرف العطاء 

 (BLAD) االسالمي

 ( دينار0.240. سعر االغالق )2021عدم تقديم االفصاح السنوي لعامي  10/8/2022

8 
مصرف زين العراق 

 (BZII) االسالمي

 ( دينار0.340. سعر االغالق )2021االفصاح السنوي لعامي عدم تقديم  10/8/2022

9 
 مصرف كوردستان

 (BKUIالدولي )

 ( دينار1.300. سعر االغالق )2021عدم تقديم االفصاح السنوي لعامي  10/8/2022

10 
العاب الكرخ مدينة 

 (SKTA) السياحية

 ( دينار2.800. سعر االغالق )2021عدم تقديم االفصاح السنوي لعامي  10/8/2022



11 
 الوئام لالستثمار المالي

(VWIF) 

 ( دينار0.250. سعر االغالق )2021عدم تقديم االفصاح السنوي لعامي  10/8/2022

12 
انتاج وتسويق 

 (AIPM)اللحوم

 ( دينار4.800. سعر االغالق )2021عدم تقديم االفصاح السنوي لعامي  10/8/2022

13 
الصناعات الكيمياوية 

 (INCP) كيةوالبالستي

 ( دينار1.940. سعر االغالق )2021عدم تقديم االفصاح السنوي لعامي  10/8/2022

14 
 المعدنية والدراجات

(IMIB) 

 ( دينار1.900. سعر االغالق )2021عدم تقديم االفصاح السنوي لعامي  10/8/2022

15 
فنادق عشتار 

(HISH) 

 ( دينار9.400سعر االغالق ) .2021عدم تقديم االفصاح السنوي لعامي  10/8/2022

16 
فندق  
 (HSAD)السدير

 ( دينار13.000. سعر االغالق )2021عدم تقديم االفصاح السنوي لعامي  10/8/2022

 



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

 BCOI0.4700.4900.4700.4700.4700.480-2.0863103,388,34349,137,1555Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري

BBOB1.2001.2001.1501.1701.2001.1900.8458257,207,000300,795,1065Bank of Baghdadمصرف بغداد

BIIB0.4600.4600.4000.4000.4000.420-4.76169,331,0003,766,8103Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي

BIME0.1600.1600.1600.1600.1600.170-5.882594,927,66715,188,4273Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط

 BIBI0.2700.2700.2700.2700.2700.2700.00425,600,0006,912,0001Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي

BNOI0.9401.0000.9400.9600.9600.9204.35308572,483,157551,242,7105National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي

BSUC0.2400.2500.2200.2300.2300.240-4.1726118,900,00027,482,0004Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

BGUC0.1500.1500.1500.1500.1500.1407.14849,011,3977,351,7101Gulf Commercial Bankمصرف الخليج

 BMFI0.2300.2300.2300.2300.2300.2300.001127,070,0006,226,1004Mosul Bankمصرف الموصل لالستثمار

BMNS0.4100.4100.3900.4000.3900.410-4.886686,702,27334,568,9094Mansour Bankمصرف المنصور

BELF0.4700.6000.4700.5300.5500.42030.953641,006,36621,880,2014Elaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي

BUOI0.2400.2400.2400.2400.2400.2400.00261,00014,6401Union Bank of Iraqمصرف االتحاد العراقي

BBAY0.0700.0800.0700.0700.0700.0700.002465,749,0224,605,8322Babylon Bankمصرف بابل

              BNOR0.0900.0900.0800.0800.0800.0800.002983,395,6947,043,3384North Bankمصرف الشمال

6761,534,832,9191,036,214,9375TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TASC7.5007.5007.3807.4207.3907.410-0.2718038,951,612289,131,3265Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل لالتصاالت

TZNI2.1002.1002.1002.1002.1002.390-12.131116,512244,6751Al-Khatem Telecommunicationالخاتم لالتصاالت

18139,068,124289,376,0015TOTALمجموع قطاع االتصاالت

قطاع التامين

NAME0.5500.5500.5000.5000.5000.5000.00594,17949,6662Al-Ameen for Insuranceاالمين للتأمين

 NGIR0.4200.4200.4200.4200.4200.4200.00420,257,4678,508,1362Gulf Insuranceالخليج للتأمين

NDSA0.7900.7900.7900.7900.7900.66019.701200,000158,0001Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمين

1020,551,6468,715,8025TOTAL

 قطاع الخدمات

SMOF12.15012.16012.15012.16012.15012.1000.415600,0007,293,5002Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

 SMRI5.5505.9005.3005.5805.9005.6504.429540,148,813223,952,3794Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

SNUC0.4500.4500.4300.4400.4500.4500.0061,500,000666,0002AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة

SBPT39.00040.75038.45039.27040.00039.0002.56982,183,86885,771,6654Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

 SILT1.5601.5901.5601.5801.5901.5601.92177,740,16112,198,3753Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري

  SIGT1.2301.2301.1201.1201.1201.290-13.18174,810,8205,404,4093Iraqi for General Transportationنقل المنتجات النفطية

SBAG0.5300.5300.5100.5100.5100.550-7.2771,783,000914,7903AL-Badia for General Transالبادية للنقل العام

24558,766,662336,201,1185TOTAL

 تقرير التداول األسبوعي 2022/08/14 - 2022/08/18     
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Company name

قطاع الصناعة

IMAP1.3001.6001.2501.4301.4401.3209.09330152,083,002217,217,5595Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

 IITC15.50016.00015.10015.60016.00016.100-0.624190,1342,964,1443Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

IBSD4.0604.0903.9504.0203.9804.050-1.73306177,586,823713,898,4085Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

IIDP0.8400.9200.8300.8800.9100.8309.64124,473,0403,962,4762Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع التمور

 IHLI0.6300.7100.6200.6500.6300.720-12.50105,129,5663,363,7815Al -HiLal Industriesالهالل الصناعية

 IKLV1.4101.4101.4001.4001.4001.450-3.45813,320,00018,660,0003AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البيطرية

IKHC1.9502.0501.9501.9802.0502.0500.0043,099,0006,122,9501Al -Khazer Construction Materialsطريق الخازر للمواد االنشائية

 IRMC6.0006.0106.0006.0006.0006.0000.0013959,8965,764,0265Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

IFCM3.0703.0703.0003.0103.0003.070-2.285211,595,44934,948,5885Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

 IELI0.6000.6400.6000.6200.6300.6103.282912,948,6308,104,3265ELectronic Industriesالصناعات االلكترونية

ITLI0.5200.5800.5200.5600.5400.5203.859573,500,00041,075,0005The Light Industriesالصناعات الخفيفة 

IICM0.8600.8600.8200.8400.8500.900-5.561716,336,00013,740,8805Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعة الكارتون

IMCM0.5400.5400.5200.5400.5200.540-3.702199,332107,4392Modern Construction Materialsالمواد االنشائية الحديثة 

882471,420,8721,069,929,5785TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HBAY100.000100.000100.000100.000100.000100.0000.003101,11410,111,4002Babylon Hotelفندق بابل

HNTI10.00010.20010.00010.05010.05010.500-4.28205,190,00052,169,5003National for Tourist Investmentاالستثمارات السياحية

HKAR1.0001.0501.0001.0301.0501.0500.0065,451,0005,651,0001Karbala Hotelsفنادق كربالء

HMAN20.00021.50019.70020.35020.27020.0001.35489,575,500194,872,0255Mansour Hotelفنادق المنصور

HASH7.6007.9007.5107.7207.5107.5000.135590,2874,555,9193Ashour Hotelفندق اشور

HPAL9.51010.0009.5009.7009.9009.5004.21282,179,10521,146,7225Palestine Hotelفندق فلسطين

11023,087,006288,506,5665TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AMEF8.2508.2508.2508.2508.2508.2500.00134,440284,1301Middle East for Production- Fishالشرق االوسط لالسماك

AISP10.15010.40010.10010.23010.19010.1600.3023229,577,380302,480,0365Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

AMAP0.2500.2500.2500.2500.2500.2500.0021,075,123268,7812Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيواني

23530,686,943303,032,9475TOTAL

23392,178,414,1723,331,976,9485Grand TOTAL

  Weekly Trading Report 14/08/2022 - 18/08/2022    2022/08/18 - 2022/08/14 التقرير التداول األسبوعي  

المجموع الكلي 

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

Industry Sector

Hotels Sector

مجموع قطاع الزراعة

Agriculture Sector

مجموع قطاع الصناعة



Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

Banks Sector

BBOB1592,600,000109,712,776Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

 BNOI3644,160,00042,251,100National Bank Of Iraqالمصرف االهلي العراقي 

51136,760,000151,963,876Total Bank sector

Hotel Sector

HMAN4400,0008,400,000Mansour Hotelفندق المنصور

4400,0008,400,000Total Hotel sector

Telecommunication Sector

 TASC210,013,00074,396,720Asia cellاسيا سيل لالتصاالت

210,013,00074,396,720Total Telecommunication sector

57147,173,000234,760,596Grand Total

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلي

2022/8/18 - 2022/8/14التقرير االسبوعي لتداول االسهم المشتراة لغير العراقيين في السوق النظامي 

Non-Iraqi Weekly Trading Report (Buy) 18/8/2022 -14/8/2022

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الفنادق والسياحة 

مجموع قطاع الفنادق والسياحة 



اسم الشركة
رمز 

الشركة
Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

Banks Sector

 BCOI2018,320,0008,712,600Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي

BBOB29160,506,292186,167,236Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

 BNOI119401,150,928385,040,657National Bank Of Iraqالمصرف االهلي العراقي 

              BNOR34,106,698357,286North Bankمصرف الشمال 

171584,083,918580,277,779Total Bank sector

Service Sector

SMRI147,618,02842,380,927Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية

147,618,02842,380,927Total Service sector

Industry Sector

IBSD11670,700,000281,768,822Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 

IKLV2220,000310,000AL- Kindi of Veterinary Vaccines Drugsالكندي النتاج اللقاحات البيطرية

IFCM132,380,0007,171,500Fallujah for Construction Materialsالفلوجة النتاج المواد االنشائية

13173,300,000289,250,322Total Industry sector

316665,001,946911,909,028Grand Total

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

المجموع الكلي

2022/8/18 - 2022/8/14التقرير  االسبوعي لتداول االسهم المباعة من غير العراقيين في السوق النظامي 

Non-Iraqi Weekly Trading Report (Sell)  18/8/2022 - 14/8/2022

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات 



Banking Sectorقطاع المصارف

 BCOI0.4800.4800.4800.4800.470Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري

BBOB1.2001.1501.2001.2001.200Bank of Baghdadمصرف بغداد

Iraqi Islamic Bankـــــ0.400ـــــBIIB0.4200.430المصرف العراقي االسالمي

0.160Iraqi Middle East Investment Bankـــــ0.1600.160ـــــBIMEمصرف الشرق االوسط

 Investment Bank of Iraqـــــ0.270ـــــــــــــــBIBIمصرف االستثمار العراقي

BNOI0.9500.9800.9800.9800.960National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي

0.2400.2200.230Sumer Commerical BankـــــBSUC0.240مصرف سومر التجاري

0.070Babylon BankـــــــــــــــBBAY0.080مصرف بابل

   Economy BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBEFIمصرف االقتصاد لالستثمار

Gulf Commercial Bankـــــــــــــــ0.150ـــــBGUCمصرف الخليج

 0.2300.2300.230Mosul BankـــــBMFI0.230مصرف الموصل لالستثمار

              0.0800.0800.080North BankـــــBNOR0.090مصرف الشمال

Union Bank of IraqــــــــــــــــــــBUOI0.240مصرف االتحاد العراقي

Kurdistan International BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBKUIمصرف كوردستان

Ashur International BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBASHمصرف اشور

0.4100.4000.4000.390Mansour BankـــــBMNSمصرف المنصور

united Bank For InvistmentمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBUNDالمصرف المتحد

0.4800.5500.6000.550Elaf Islamic BankـــــBELFمصرف ايالف االسالمي

 National Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBNAIالمصرف الوطني االسالمي

Trans Iraq Bank InvestmentـــــــــــــــــــــــــBTRIمصرف عبر العراق 

Cihan Bank for IslamicـــــــــــــــــــــــــBCIHمصرف جيهان االسالمي

Credit Bank Of IraqـــــــــــــــــــــــــBROIمصرف االئتمان العراقي

Dar es salam Investment  BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBDSIمصرف دار السالم 

Al Attaa Islamic BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةــــــــــBLADمصرف العطاء االسالمي

Arab Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBAAIمصرف العربية االسالمي 

Zain Al-Iraq Isiamic BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBZIIمصرف زين العراق االسالمي

Iraq Noor Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBINIمصرف نور العراق االسالمي 

International Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBINTالمصرف الدولي االسالمي

World Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBWORالمصرف العالم االسالمي

Al- Qabidh Isiamic BankـــــــــــــــــــــــــBQABمصرف القابض االسالمي 

International Development BankـــــــــــــــــــــــــBIDBمصرف التنمية الدولي 

Region Trade BankـــــــــــــــــــــــــBRTBمصرف االقليم التجاري

Trust International  IslamIc BankـــــــــــــــــــــــــBTRUمصرف الثقة

Erbil Investment & FinanceBankـــــــــــــــــــــــــBERIمصرف اربيل

Al Janoob Islamic Bank InvestmentـــــــــــــــــــــــــBJABمصرف الجنوب

Asia Al Iraq Islamic Bank for InvestmentـــــــــــــــــــــــــBAIBمصرف آسيا العراق

 Al-Qurtas Isiamic BankـــــــــــــــــــــــــBQURمصرف القرطاس

AlTaif Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBTIBمصرف الطيف االسالمي

Ameen al-Iraq Bank For  islamic bankـــــــــــــــــــــــــBAMEمصرف امين العراق

Al-Mustashar Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBMUIمصرف المستشار االسالمي

 Al-Rajih Islamic BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBRAJمصرف الراجح االسالمي

 Al Anssari Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBANSمصرف االنصاري االسالمي

Al-Mashreq Al-Arabi Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBAMSمصرف المشرق العربي 

Telecommunication Sectorقطاع االتصاالت

TASC7.4507.4307.4007.4207.390Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل

Al-Khatem Telecommunicationـــــــــــــــ2.100ـــــTZNIالخاتم لالتصاالت

Insurance Sectorقطاع التامين

Al-Ameen for Insuranceــــــــــ0.500ـــــNAME0.550االمين للتأمين

Dar Al-Salam for Insuranceـــــ0.790ـــــــــــــــNDSAدار السالم للتأمين

Ahlia InsuranceـــــــــــــــــــــــــNAHFاالهلية للتأمين

 0.420Gulf Insuranceـــــ0.420ــــــــــNGIRالخليج للتأمين

Al-Hamraa for InsuranceــــــــــــــــــــNHAMالحمراء للتأمين 

Investment Sectorقطاع االستثمار

AL-Wiaam for Financial InvestmentمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةVWIFالوئام لالستثمار المالي 

Al-Zawraa for Finanical InvestmentـــــــــــــــــــــــــVZAFالزوراء لالستثمار المالي

Alkhair for financial InvestmentـــــــــــــــــــــــــVKHFالخير لالستثمار المالي

Al-Ameen for Financial InvestmentـــــــــــــــــــــــــVAMFاالمين لالستثمار المالي 

AL- Batek InvestmentـــــــــــــــــــــــــVBATالباتك لالستثمارات المالية 

Bain Al-Nahrain Financial InvestmentـــــــــــــــــــــــــVMESبين النهرين لالستثمارات المالية

2022/08/18 - 2022/08/14 أسعار االغالق السهم الشركات المساهمة المدرجة للفترة 

Closing prices for the  listed companies from 14/08/2022 - 18/08/2022

8/14/20228/15/20228/16/20228/18/2022Company Nameرمز الشركةأسماء الشركات 8/17/2022



Services Sectorقطاع الخدمات

Kharkh Tour Amuzement CityمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةSKTAالعاب الكرخ السياحية

 5.5005.6705.900Mamoura RealestateـــــSMRI5.650المعمورة العقارية

AL-Nukhba for Constructionــــــــــ0.450ـــــSNUC0.450النخبة للمقاوالت العامة

 1.590Iraqi Land Transportـــــ1.590ـــــSILT1.570العراقية للنقل البري

Iraq Baghdad For General TransportationـــــSBPT39.00038.50038.45040.000بغداد العراق للنقل العام

  1.120Iraqi for General Transportationـــــ1.2301.170ـــــSIGTنقل المنتجات النفطية

0.510AL-Badia for General TransــــــــــSBAG0.5300.530البادية للنقل العام

Al-Ameen Estate InvestmentـــــــــــــــــــــــــSAEIاالمين لالستثمارات العقارية

12.150Al-Mosul for funfairsــــــــــ12.150ـــــSMOFالموصل لمدن االلعاب

Ibdaa Al-Sharq Al-AwsatـــــــــــــــــــــــــSIBDإبداع الشرق االوسط

Industry Sectorقطاع الصناعة

IMAP1.3001.3301.4301.5101.440Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

Modern SewingـــــــــــــــــــــــــIMOSالخياطة الحديثة

 16.00016.000Iraqi For Tufted CarpetsــــــــــIITC15.100العراقية للسجاد والمفروشات

Baghdad for Packing MaterialsـــــــــــــــــــــــــIBPMبغداد لصناعة مواد التغليف

IBSD4.0704.0203.9504.0503.980Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

Iraqi Date Processing and MarketingـــــــــــــــIIDP0.8300.910العراقية لتصنيع التمور

 IHLI0.6200.7100.6700.6700.630Al -HiLal Industriesالهالل الصناعية

ITLI0.5300.5500.5700.5600.540The Light Industriesالصناعات الخفيفة 

National Chemical &Plastic IndustriesمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةINCPالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

 IELI0.6000.6000.6300.6300.630ELectronic Industriesالصناعات االلكترونية

 1.4101.4001.400AL- Kindi of Veterinary VaccinesــــــــــIKLVالكندي لللقاحات البيطرية

IFCM3.0003.0003.0003.0003.000Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

Iraqi Engineering WorksـــــــــــــــــــــــــIIEWالعراقية لالعمال الهندسية

2.050Al -Khazer Construction MaterialsمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةIKHCطريق الخازر للمواد االنشائية

Metallic Industries and BicyclesمتوقفةمتوقفةمتوقفةIMIB1.9001.900المعدنية والدراجات

 IRMC6.0006.0006.0006.0006.000Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

IICM0.8600.8300.8400.8500.850Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعة الكارتون

Modern chemical industriesـــــــــــــــــــــــــIMCIالصنائع الكيمياوية العصرية

0.520Modern Construction MaterialsـــــــــــــــIMCM0.540المواد االنشائية الحديثة 

House Household furnitureمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةIHFIصناعات االثاث المنزلي

Hotels Sectorقطاع الفنادق والسياحة

HPAL9.5009.60010.00010.0009.900Palestine Hotelفندق فلسطين

Ishtar HotelsمتوقفةمتوقفةمتوقفةHISH9.7409.400فنادق عشتار

100.000100.000Babylon HotelـــــــــــــــHBAYفندق بابل

Baghdad HotelـــــــــــــــــــــــــHBAGفندق بغداد

10.00010.05010.050National for Tourist InvestmentمتوقفةمتوقفةHNTIاالستثمارات السياحية

Tourist Village of Mosul damـــــــــــــــــــــــــHTVMسد الموصل السياحية

Karbala Hotelsــــــــــ1.050ــــــــــHKARفنادق كربالء

HMAN21.00021.50020.75020.75020.270Mansour Hotelفنادق المنصور

Al-Sadeer HotelمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةHSADفندق  السدير

7.6007.510Ashour HotelــــــــــHASH7.600فندق اشور

Agriculture Sectorقطاع الزراعة

0.250Modern for Animal ProductionـــــــــــــــAMAP0.250الحديثة لالنتاج الحيواني

Al-Ahlyia for Agricultural ProductionـــــــــــــــــــــــــAAHPاالهلية لالنتاج الزراعي

Middle East for Production- Fishـــــ8.250ـــــــــــــــAMEFالشرق االوسط لالسماك

AISP10.30010.23010.28010.20010.190Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

Iraqi Products Marketing MeatمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةAIPMانتاج وتسويق اللحوم

 Iraqi Agricultural ProductsـــــــــــــــــــــــــAIRPتسويق المنتجات الزراعية

Al-Ribas for Poultry and FodderـــــــــــــــــــــــــAREBالريباس للدواجن واالعالف
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 BCOI0.4700.4900.4700.4700.4700.480-2.0863103,388,34349,137,1555Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري

BBOB1.2001.2001.1501.1701.2001.1900.8458257,207,000300,795,1065Bank of Baghdadمصرف بغداد

BIIB0.4600.4600.4000.4000.4000.420-4.76169,331,0003,766,8103Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي

BIME0.1600.1600.1600.1600.1600.170-5.882594,927,66715,188,4273Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط

 BIBI0.2700.2700.2700.2700.2700.2700.00425,600,0006,912,0001Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي

BNOI0.9401.0000.9400.9600.9600.9204.35308572,483,157551,242,7105National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي

BSUC0.2400.2500.2200.2300.2300.240-4.1726118,900,00027,482,0004Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

BGUC0.1500.1500.1500.1500.1500.1407.14849,011,3977,351,7101Gulf Commercial Bankمصرف الخليج

 BMFI0.2300.2300.2300.2300.2300.2300.001127,070,0006,226,1004Mosul Bankمصرف الموصل لالستثمار

BMNS0.4100.4100.3900.4000.3900.410-4.886686,702,27334,568,9094Mansour Bankمصرف المنصور

BELF0.4700.6000.4700.5300.5500.42030.953641,006,36621,880,2014Elaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي

6211,385,627,2031,024,551,1275TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TASC7.5007.5007.3807.4207.3907.410-0.2718038,951,612289,131,3265Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل لالتصاالت

TZNI2.1002.1002.1002.1002.1002.390-12.131116,512244,6751Al-Khatem Telecommunicationالخاتم لالتصاالت

18139,068,124289,376,0015TOTALمجموع قطاع االتصاالت

قطاع التامين

NAME0.5500.5500.5000.5000.5000.5000.00594,17949,6662Al-Ameen for Insuranceاالمين للتأمين

 NGIR0.4200.4200.4200.4200.4200.4200.00420,257,4678,508,1362Gulf Insuranceالخليج للتأمين

920,351,6468,557,8023TOTALمجموع قطاع التامين

 قطاع الخدمات

SMOF12.15012.16012.15012.16012.15012.1000.415600,0007,293,5002Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

 SMRI5.5505.9005.3005.5805.9005.6504.429540,148,813223,952,3794Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

SNUC0.4500.4500.4300.4400.4500.4500.0061,500,000666,0002AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة

SBPT39.00040.75038.45039.27040.00039.0002.56982,183,86885,771,6654Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

20444,432,681317,683,5444TOTAL

السوق النظامي/ تقرير التداول األسبوعي  2022/08/14 - 2022/08/18     

Iraq Stock ExchangeWeekly Trading Report / Regular 14/08/2022 - 18/08/2022

 Telecommunication Sector 

مجموع  قطاع الخدمات 

Banks Sector

Services Sector

 INsurance Sector 
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IMAP1.3001.6001.2501.4301.4401.3209.09330152,083,002217,217,5595Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

 IITC15.50016.00015.10015.60016.00016.100-0.624190,1342,964,1443Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

IBSD4.0604.0903.9504.0203.9804.050-1.73306177,586,823713,898,4085Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

IIDP0.8400.9200.8300.8800.9100.8309.64124,473,0403,962,4762Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع التمور

 IHLI0.6300.7100.6200.6500.6300.720-12.50105,129,5663,363,7815Al -HiLal Industriesالهالل الصناعية

 IKLV1.4101.4101.4001.4001.4001.450-3.45813,320,00018,660,0003AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البيطرية

IKHC1.9502.0501.9501.9802.0502.0500.0043,099,0006,122,9501Al -Khazer Construction Materialsطريق الخازر للمواد االنشائية

 IRMC6.0006.0106.0006.0006.0006.0000.0013959,8965,764,0265Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

687356,841,461971,953,3455TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HBAY100.000100.000100.000100.000100.000100.0000.003101,11410,111,4002Babylon Hotelفندق بابل

HNTI10.00010.20010.00010.05010.05010.500-4.28205,190,00052,169,5003National for Tourist Investmentاالستثمارات السياحية

HKAR1.0001.0501.0001.0301.0501.0500.0065,451,0005,651,0001Karbala Hotelsفنادق كربالء

HMAN20.00021.50019.70020.35020.27020.0001.35489,575,500194,872,0255Mansour Hotelفنادق المنصور

7720,317,614262,803,9255TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AMEF8.2508.2508.2508.2508.2508.2500.00134,440284,1301Middle East for Production- Fishالشرق االوسط لالسماك

AISP10.15010.40010.10010.23010.19010.1600.3023229,577,380302,480,0365Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

23329,611,820302,764,1665TOTAL

20121,896,250,5493,177,689,9105Grand TOTAL
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مجموع قطاع الصناعة
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BUOI0.2400.2400.2400.2400.2400.2400.00261,00014,6401Union Bank of Iraqمصرف االتحاد العراقي

261,00014,6401TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع التامين

NDSA0.7900.7900.7900.7900.7900.66019.701200,000158,0001Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمين

1200,000158,0001TOTAL

قطاع الصناعة

IFCM3.0703.0703.0003.0103.0003.070-2.285211,595,44934,948,5885Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

5211,595,44934,948,5885TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HASH7.6007.9007.5107.7207.5107.5000.135590,2874,555,9193Ashour Hotelفندق اشور

5590,2874,555,9193TOTAL

6012,446,73639,677,1485TOTAL المجموع الكلي 

INDUSTRY Sector

Non Regular Weekly Trading Report 14/08/2022 -18/08/2022      2022/08/18- 2022/08/14  السوق الثاني/ تقرير التداول األسبوعي     

Banks Sector

مجموع  قطاع االصناعة

Hotels Sector

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

INSURANCE Sector

مجموع  قطاع التامين
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BBAY0.0700.0800.0700.0700.0700.0700.002465,749,0224,605,8322Babylon Bankمصرف بابل

              BNOR0.0900.0900.0800.0800.0800.0800.002983,395,6947,043,3384North Bankمصرف الشمال

53149,144,71611,649,1704TOTALمجموع قطاع المصارف

 قطاع الخدمات

 SILT1.5601.5901.5601.5801.5901.5601.92177,740,16112,198,3753Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري

  SIGT1.2301.2301.1201.1201.1201.290-13.18174,810,8205,404,4093Iraqi for General Transportationنقل المنتجات النفطية

SBAG0.5300.5300.5100.5100.5100.550-7.2771,783,000914,7903AL-Badia for General Transالبادية للنقل العام

4114,333,98118,517,5734TOTALمجموع قطاع الخدمات

قطاع الصناعة

 IELI0.6000.6400.6000.6200.6300.6103.282912,948,6308,104,3265ELectronic Industriesالصناعات االلكترونية

ITLI0.5200.5800.5200.5600.5400.5203.859573,500,00041,075,0005The Light Industriesالصناعات الخفيفة 

IICM0.8600.8600.8200.8400.8500.900-5.561716,336,00013,740,8805Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعة الكارتون

IMCM0.5400.5400.5200.5400.5200.540-3.702199,332107,4392Modern Construction Materialsالمواد االنشائية الحديثة 

143102,983,96263,027,6455TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HPAL9.51010.0009.5009.7009.9009.5004.21282,179,10521,146,7225Palestine Hotelفندق فلسطين

282,179,10521,146,7225TOTAL

 قطاع االزراعة

AMAP0.2500.2500.2500.2500.2500.2500.0021,075,123268,7812Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيواني

21,075,123268,7812TOTAL

267269,716,887114,609,8905TOTAL

Un Disclosed Comp Weekly Trading Report 14/08/2022 -18/08/2022      2022/08/18- 2022/08/14  للشركات غير المفصحة/تقرير التداول األسبوعي     

Banks Sector

Services Sector

مجموع  قطاع االصناعة

Agriculture Sector

مجموع قطاع الزراعة

المجموع الكلي 

Hotels Sector

مجموع قطاع الفنادق والسياحة
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