
 
 
 

Iraq Stock Exchange        المالية  لألوراقسوق العراق                      
 

 

 ن ولمناسبة قرب انتهاء السنة المالية إ  اىل ما أقره مجلس المحافظي 
ً
 2022ستكون اخر جلسة تداول لعام  ،2022ستنادا

ن الموافقيوم ال  2023ل لعام وستكون اول جلسة تداو  27/12/2022يوم الثالثاء الموافق  عام  كل..   2/1/2022 ثني 
 بألف خي   وأنتم

 

ات : مؤشر
ً
كات المساهمة العراقية أسهم تداول أوال   الشر

ي  لألوراقنظم سوق العراق       
ن
بأسهم  تداولات جلس خمس 2022/ 12/ 15 المالية خالل السبوع المنتهي ف

كات المساهمة العراقية  . الشر

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

 

 

كة (59) أسهمخالل جلسات هذا السبوع  اولتدت -   . مساهمة شر

كة بسبب( 41) أسهملم تتداول  - ي اسعار اوامر الشر  شر
 
فيما يستمر ايقاف تداول  البيع،اء مع اوامر عدم تالف

كة لعدم تقديم الفصاح. 3) السهم  ( شر

ات التعامل    بالسهم: مؤشر

 . سهم ار ملي( 2) لغ عدد السهم المتداولة لهذا السبوعب .1

 . دينار مليار  (3) لغت قيمة السهم المتداولة لهذا السبوعب .2

 . صفقة (2872)بلغ عدد الصفقات المنفذة لهذا السبوع  .3

ي  (ISX 60)المتداولة السهم  ألسعار  ل مؤشر السوقاقف. 4
ن
 ( نقطة. 590.63) عىلأخر جلسة من السبوع  ف

:  يظهر السبوع  التداول لهذا ومن تحليل بيانات       ي
 
 الت

.  باألسبوع %( قياسا 53) بنسبةعدد السهم المتداولة لهذا السبوع  انخفضت .1 ي
 الماضن

.  باألسبوع %( قياسا 32بنسبة )اولة لهذا السبوع لسهم المتدا قيمة نخفضتا .2 ي
 الماضن

.  باألسبوع%( قياسا 7.73العقود المنفذة لهذا السبوع بنسبة ) ارتفعت .3 ي
 الماضن

ي عندما  لألسبوعاغالقه  عن( 1.69بنسبة ) ISX60السهم المتداولة  ألسعار  مؤشر السوق ارتفع .4
الماضن

 . نقطة (580.80) غلق عىلا

 

 

 

 

 

ن  استثمارماىلي  الخدمات السياحة الزراعة الصناعة التصالت  المصارف  تأمي 

43 2 20 7 9 11 6 5 

 

 2022( كانون االول 15-11) ةالمالية للفتر لألوراقسوق العراق لالتقرير االسبوعي 
 

 
 



 
  

ي سوق ا (1رقم ) جدول
ن
ات التداول ف ة  لألوراقلعراق مؤشر  12/2022/ 15 -2022/ 21/ 11 منالمالية للفي 

 

 الجلسات
عددالسهم 
 المتداولة

 مؤشر السوق الصفقات القيمة المتداولة
عدد 

كات  الشر
 المتداولة

11/12/2022  403,960,134 833,191,853 562 576.58 33 

12/12/2022  363,704,483 530,278,281 401 577.99 35 

13/12/2022  259,673,900 419,593,576 456 581.31 43 

14/12/2022  497,268,686 1,029,168,286 587 588.70 43 

15/12/2022  618,338,196 1,180,551,889 866 590.63 42 

 59 590.63 2872 3,992,783,885 2,142,945,399 المجموع الحاىلي 

 54 580.80 2666 5,917,035,919 4,584,578,329 المجموع السابق

 9.26 1.69 7.73 32.52- 53.26- التغي  

 
ات  ي سوق العراق لالوراق الماليةمؤشر

ن
ن ف  : تداول المستثمرين غي  العراقيي 

 

اة من المستثمرين غي  ب .1
ن لهذا السبوع ) لغ عدد السهم المشي   بقيمة بلغتسهم  مليون (351العراقيي 

 صفقة. ( 104) خالل تنفيذ دينار من  ليونم (412)

ن لهذا السبوع  .2 بلغت  سهم بقيمة ونملي( 296)بلغ عدد السهم المباعة من المستثمرين غي  العراقيي 

 صفقة. ( 148) دينار من خالل تنفيذ  مليون( 632)

 

ات 2جدول رقم ) ن تداول ال( مؤشر ة من غي  العراقيي   12/2022/ 15 - 2022/ 21/ 11 للفي 

   

 

 

   
 

ن لسهم الا  الجلسات    ن    متداولة من غي  العراقيي   قيمة تداولت غي  العراقيي 
  صفقات غي  
ن   العراقيي 

اءً    شر
ً
اءً  بيعا   شر

ً
اءً  بيعا   شر

ً
 بيعا

11/12/2022  5,000,000 73,650,000 5,250,000 95,677,500 5 15 

12/12/2022  11,200,000 31,586,629 10,559,500 63,383,311 13 21 

13/12/2022  150,000 27,000,000 187,500 26,200,000 1 14 

14/12/2022  104,480,598 101,540,000 117,632,078 270,805,600 35 43 

15/12/2022  230,202,417 62,530,000 278,914,398 176,283,550 50 55 

 148 104 632,349,961 412,543,476 296,306,629 351,033,015 المجموع الحاىلي 

 202 39 1,221,196,538 134,771,957 902,516,986 98,630,473 المجموع السابق

 26.73- 166.67 48.22- 206.10 67.17- 255.91 التغي  



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 اث
ً
كات المساهمة : نيا  إفصاح الشر

كة مساهمة بي77قدمت ) ي اناتها المالية  ( شر
ن
  . 31/12/2021كما ف

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

 
ً
ي التقارير الشهرية وايضا
ن
  . ف

 

 
ً
كات المساهمة : ثالثا ي سوق العراق لالوراق الماليةاخبار الشر

ن
 المدرجة ف

 

كات المساهالهيئات ال اجتماعات  مة المدرجةعامة للشر
    

كة اجتماعسيعقد  .1  2022/12/18يوم الحد الموافق  العراقية لألعمال الهندسية الهيئة العامة للشر
ي مقر 

ن
 ف

ً
ة صباحا كة،الساعة العاشر ي  الشر

ن
مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ف

كة تم إيقاف التداول عىل أسهم ال العجز. ، مناقشة معالجة 2020/12/31 من جلسة الثالثاء  اعتبارا شر
2022/12/13 . 

 
ن الهيئة العامة  اجتماعسيعقد  .2 كة الحمراء للتامي  الساعة  12/2022/ 24 الموافق السبتيوم  لشر

كة الخامسة عرصا  ي مقر الشر
ن
ن ، مناقشة الحسابات الختامية ف ي  للسنتي 

ن
المالية المنتهية ف

كة من )اح، األرب مقسوممناقشة  ،31/12/2021و  31/12/2020 ي زيادة راس مال الشر
ن
( 7النظر ف

كات. أول( من قانون / 55( مليار دينار وفق المادة )25مليار دينار اىل ) تم إيقاف التداول عىل سي الشر
كة   . 20/12/2022 الثالثاءمن جلسة  اعتبارا أسهم الشر

 
كة اجتماعسيعقد  .3 الموافق  ربعاءم اليو  اللقاحات البيطرية إلنتاجالكندي  الهيئة العامة لشر

ي مقر  28/12/2022
ن
 ف

ً
ة صباحا كة،الساعة العاشر مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية  الشر

ي 
ن
كة سي . الحتياطات والرباح، مناقشة 2021/12/31المنتهية ف تم إيقاف التداول عىل أسهم الشر

 . 2022/12/22 الخميسمن جلسة  اعتبارا 
 
 

 رابع
ً
كات المساهمة المدرجة التداول قإطال: ا  عىل أسهم الشر
 

 العامة: التداول بعد اجتماع الهيئة  إطالق
 

ي 
 
كة  : مرصف الئتمان العراف  18/12/2022من جلسة الحد  اعتبارا سيتم إطالق التداول عىل أسهم الشر

ي  اجتماعبعد 
ن
للسنة المالية  المصادقة عىل الحسابات الختامية ،26/12/2022الهيئة العامة المنعقد ف

ي 
ن
كة حيث  تأسيس، المصادقة عىل تعديل نص البند سادسا من عقد 31/12/2021المنتهية ف الشر

ن ومثلهم  كة من تسعة اعضاء اصليي  اكمي عند اعتماد التصويت  احتياط،يتكون مجلس ادارة الشر  الي 
 ( اعضاء احتياط. 8و) أصىلي انتخاب عضو  الدارة،انتخاب مجلس 

 
 
 
 
 



 خامس      
ً
 األرباحتوزي    ع  : ا
 
 

ن بنسبة ) العام: بغداد العراق للنقل  كة عن البدء بتوزي    ع الرباح السنوية للمساهمي  %( 100تعلن الشر
لقرب انتهاء السنة المالية وسيعاد  20/12/2022من راس المال المدفوع وسيتم غلق التوزي    ع بتاري    خ 

 . 2/1/2022فتحة بتاري    خ 
 

كة  لالتصالت: الخاتم  عن توزي    ع الرباح للسنوات السابقة المقررة حسب قرار الهيئة العامة تعلن الشر
ي بغداد 

ن
كة الكائن ف ي مقر الشر

ن
ن ابتداء من -ف  26/12/2022واىل  12/12/2022 الجادرية كل يوم اثني 

 ظهرا مع جلب المستمسكات الثبوتية او بموجب وكالة مصدقة.  12صباحا اىل الساعة  9من الساعة 
 



سوق العراق لألوراق المالية

كة اسم الشر
رمز 

كة  الشر
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عدد االسهم المتداولة   

 Traded Volume

    القيمة المتداولة    

Traded Value

عدد ايام 

التداول 

Trading 

days

Company name

قطاع المصارف

 BCOI0.4900.5000.4900.4900.4900.4900.004591,474,73345,050,7985Commercial Bank of Iraqالمرصف التجاري

BBOB1.2501.3501.2201.0001.3501.2508.00105448,966,717566,170,8555Bank of Baghdadمرصف بغداد

ق االوسط BIME0.1400.1400.1401.2600.1400.1400.002155,289,4697,740,5264Iraqi Middle East Investment Bankمرصف الشر

ي
 
BNOI1.0601.1401.0500.1401.1101.0604.72132444,358,243488,895,8535National Bank of Iraqالمرصف االهىلي العراق

BSUC0.1900.2000.1901.1000.1900.1900.0023128,010,00024,332,0004Sumer Commerical Bankمرصف سومر التجاري

BGUC0.1600.1700.1600.1900.1700.1606.2532236,679,53337,880,2485Gulf Commercial Bankمرصف الخليج

 BMFI0.2300.2300.2100.2200.2300.2300.001537,432,5028,094,1504Mosul Bankمرصف الموصل لالستثمار

BASH0.4400.4400.4400.4400.4400.4400.0021,413,000621,7202Ashur International Bankمرصف اشور

BMNS0.6200.6400.6200.6300.6400.6104.922559,942,04537,800,3484Mansour Bankمرصف المنصور

ي االسالمي
 BNAI1.0801.0801.0801.0101.0801.0502.8635,000,0005,400,0001National Islamic Bankالمرصف الوطنى

BTRI0.9301.1000.9301.0151.1000.85029.4144,100,0004,163,0003Trans Iraq Bank Investmentمرصف عير العراق 

BTIB0.7501.1100.7500.9701.1100.74050.005132,818,24531,948,7575AlTaif Islamic Bankمرصف الطيف االسالمي

   BEFI0.1600.1700.1600.1600.1700.1700.00106,679,7071,134,5503Economy Bankمرصف االقتصاد لالستثمار

BINI1.0801.2001.0801.1401.2001.00020.0056,375,0007,275,0003Iraq Noor Islamic Bankمرصف نور العراق االسالمي 

BTRU0.4300.4300.4300.4300.4300.4300.001100,00043,0001Trust International  IslamIc Bankمرصف الثقة

BKUI1.0801.0801.0801.0801.0801.130-4.421500,000540,0001Kurdistan International Bankمرصف كوردستان

BUND0.0600.0700.0600.0600.0700.06016.6748,041,375492,4833united Bank For Invistmentالمرصف المتحد

4791,567,180,5691,267,583,2875TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TASC7.2607.2607.1907.2207.1907.240-0.69317112,436,042811,860,4155Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل لالتصاالت

TZNI2.0002.0001.9001.9402.0002.0000.006982,0001,904,9001Al-Khatem Telecommunicationالخاتم لالتصاالت

323113,418,042813,765,3155TOTALمجموع قطاع االتصاالت
ى قطاع التامير
ى ى للتأمير NAME0.4800.4800.4800.4800.4800.4800.001524,618251,8171Al-Ameen for Insuranceاالمير

ى 1524,618251,8171TOTALمجموع قطاع التامير

قطاع االستثمار

VWIF0.2500.2500.2500.2500.2500.2500.001250,00062,5001AL-Wiaam for Financial Investmentالوئام لالستثمار المالي 

VKHF0.1200.1200.1200.1200.1200.1200.00111,068,750128,2502Alkhair for financial Investmentالخير لالستثمار المالي

121,318,750190,7503TOTAL

 قطاع الخدمات

SKTA2.9003.1002.9003.0303.0902.9604.3938033,545,629101,609,8285Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

SMOF12.50012.50011.95011.95012.00012.700-5.51122,960,34035,379,0133Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

 SMRI8.5008.6008.5008.5608.6008.6000.00388,510,00072,855,3505Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

ى لالستثمارات العقارية SAEI1.5001.5001.5001.5001.5001.5000.00120,00030,0001Al-Ameen Estate Investmentاالمير

SNUC0.5800.5800.5800.5800.5800.5800.0091,000,000580,0001AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة

Telecommunication Sector

Services Sector

Investment Sector

مجموع  قطاع االستثمار

Insurance  Sector 

 تقرير التداول األسبوعي 2022/12/11 - 2022/12/15     
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Banks Sector



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

SBPT31.00031.00028.75029.70029.00032.000-9.3830707,50021,016,3505Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

ي  SILT1.7601.7601.7201.7301.7401.760-1.14122,283,3333,957,4833Iraqi Land Transportالعراقية للنقل الير

  SIGT1.0101.0101.0101.0101.0101.0100.0073,340,0003,373,4004Iraqi for General Transportationنقل المنتجات النفطية

SBAG0.4200.4300.4100.4200.4100.4002.50115,433,0002,263,5603AL-Badia for General Transالبادية للنقل العام

50057,799,802241,064,9845TOTAL

قطاع الصناعة

IMAP1.6101.6201.5701.5901.5901.600-0.6317234,617,31255,179,0184Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IMOS5.5005.5505.5005.5505.5505.4501.83710,522,00058,371,0003Modern Sewingالخياطة الحديثة

 IITC15.00015.00014.90014.92014.90015.000-0.6791,843,83227,513,0972Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

وبات الغازية IBSD3.6803.6803.5203.5903.6003.700-2.7032596,202,768345,253,7865Baghdad Soft Drinksبغداد للمشر

IIDP1.1001.1301.0801.1001.1101.1000.917533,440,32337,113,6895Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع التمور

 IHLI0.9901.0100.9901.0001.0001.0000.004928,212,12028,209,6205Al -HiLal Industriesالهالل الصناعية

 IKLV1.4301.4401.4001.4201.4201.3802.9082,761,8093,921,4104AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البيطرية

IMIB3.0003.2003.0003.1603.1503.0005.005516,317,87151,617,3944Metallic Industries and Bicyclesالمعدنية والدراجات

 IRMC5.1505.1505.0005.0505.0505.150-1.9410815,134,48476,376,4965Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

IFCM5.7005.7005.4005.5005.3505.680-5.8123240,762,586224,016,3674Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

لي
ى IHFI1.9101.9101.9101.9101.9101.8503.242154,687295,4521House Household furnitureصناعات االثاث الميى

ITLI0.8800.8800.8700.8800.8800.8800.004923,532,78620,611,5245The Light Industriesالصناعات الخفيفة 

INCP1.9501.9501.9401.9401.9401.9201.04242,479,0234,829,4002National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

ونية  IELI1.0001.0200.9801.0000.9801.000-2.002021,756,22921,770,1955ELectronic Industriesالصناعات االلكي 

IICM0.9200.9200.9200.9200.9200.9200.002912,273839,2912Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعة الكارتون

IMCM0.7200.8500.7200.8200.8500.69023.19144,123,9573,376,5685Modern Construction Materialsالمواد االنشائية الحديثة 

1151332,774,060959,294,3075TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HBAG8.6009.4008.6009.0609.2508.5008.82161,135,00010,286,2503Baghdad Hotelفندق بغداد

HNTI11.00011.00011.00011.00011.00011.130-1.174417,1894,589,0792National for Tourist Investmentاالستثمارات السياحية

HMAN30.00036.22030.00034.61036.22030.00020.73667,038,992243,630,7505Mansour Hotelفنادق المنصور
ى HPAL13.00013.50013.00013.30013.50013.0003.857926,00012,318,0002Palestine Hotelفندق فلسطير

HISH9.40010.0009.1009.6709.9109.4005.439122,353,020216,089,8085Ishtar Hotelsفنادق عشتار

HSAD15.15015.15015.15015.15015.15015.1500.00182,5321,250,3601Al-Sadeer Hotelفندق  السدير

18531,952,733488,164,2475TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AAHP0.8800.9000.8800.8900.9000.9000.0081,988,6391,764,0812Al-Ahlyia for Agricultural Productionاالهلية لالنتاج الزراعي

ق االوسط لالسماك AMEF8.3808.3808.3808.3808.3808.2401.70114,445121,0491Middle East for Production- Fishالشر

AISP10.40010.54010.30010.36010.34010.400-0.5812613,546,702140,357,9285Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

AIPM5.0005.7005.0005.3805.6505.2807.015412,905,00969,469,9873Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسويق اللحوم

 AIRP24.00024.25024.00024.00024.25023.0005.4311181,8004,363,4503Iraqi Agricultural Productsتسويق المنتجات الزراعية

ي
ى
AMAP0.6000.7200.6000.6800.6900.58018.97219,340,2306,392,6825Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيوان

22137,976,825222,469,1785TOTAL

28722,142,945,3993,992,783,8845Grand TOTAL

  Weekly Trading Report  11/12/2022 - 15/12/2022    2022/12/15- 2022/12/11 تقرير التداول األسبوعي لسوق العراق 

مجموع  قطاع الخدمات 

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

BBOB1752,052,47167,998,638Bank Of Baghdadمرصف بغداد 

ي 
 
 BNOI68291,280,544324,629,838National Bank Of Iraqالمرصف االهىلي العراق

BGUC11,000,000160,000Gulf Commercial Bankمرصف الخليج التجاري 

 BTIB74,552,6144,238,961Al-Tife Islamic Bankمرصف الطيف االسالمي

93348,885,629397,027,437Total Bank sector

Industry Sector

 IHLI1200,000200,000Al -HiLal Industriesالهالل الصناعية

1200,000200,000Total Industry sector

Telecommunication Sector

 TASC102,150,00015,478,000Asia cellاسيا سيل لالتصاالت

102,150,00015,478,000Total Telecommunication sector

104351,235,629412,705,437Grand Total

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكىلي

ي سوق العراق لألوراق المالية 
ى
ى ق اة لغير العراقيير

2022/12/15 - 2022/12/11التقرير االسبوعي لتداول االسهم المشي 

Non-Iraqi Weekly Trading Report (Buy) 11/12/2022 - 15/12/2022

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 



كة كةاسم الشر Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشر

Banks Sector

ي
 
 BCOI2035,050,00017,224,500Commercial Bank of Iraqالمرصف التجاري العراق

BBOB31197,300,000244,359,000Bank Of Baghdadمرصف بغداد 

ق االوسط لالستثمار BIME11,000,000140,000Iraqi Middle East Investment Bankمرصف الشر

ي 
 
 BNOI975,040,00082,193,600National Bank Of Iraqالمرصف االهىلي العراق

BUND17,000,000420,000United Bankمرصف المتحد

62315,390,000344,337,100Total Bank sector

Service Sector

SMRI61,200,00010,315,000Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية

61,200,00010,315,000Total Service sector

Industry Sector

وبات الغازية  IBSD4717,600,00063,513,617Baghdad Soft Drinksبغداد للمشر

4717,600,00063,513,617Total Industry sector

Telecommunication Sector

 TASC9249,980,993360,226,596Asia cellاسيا سيل لالتصاالت

9249,980,993360,226,596Total Telecommunication sector

207384,170,993778,392,313Grand Total

مجموع قطاع الخدمات 

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكىلي

ي سوق العراق لألوراق المالية  
ى
ى ق 2022/12/15 - 2022/12/11التقرير االسبوعي لتداول االسهم المباعة لغير العراقيير

Non-Iraqi Weekly Trading Report (Sell) 11/12/2022 - 15/12/2022

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الخدمات



كات كةأسماء الشر 12/11/202212/12/202212/13/202212/14/202212/15/2022Company Nameرمز الشر

Banking Sectorقطاع المصارف
 0.4900.4900.5000.490Commercial Bank of IraqـــــBCOIالمرصف التجاري

BBOB1.2201.2501.2501.3001.350Bank of Baghdadمرصف بغداد

ي االسالمي
 
Iraqi Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBIIBالمرصف العراق

ق االوسط 0.1400.140Iraqi Middle East Investment BankـــــBIME0.1400.140مرصف الشر

ي
 
 Investment Bank of IraqـــــــــــــــــــــــــBIBIمرصف االستثمار العراق

ي
 
BNOI1.0501.0601.0501.1001.110National Bank of Iraqالمرصف االهىلي العراق
0.1900.2000.190Sumer Commerical BankـــــBSUC0.190مرصف سومر التجاري

Babylon BankـــــــــــــــــــــــــBBAYمرصف بابل
   0.170Economy Bankـــــ0.1700.170ـــــBEFIمرصف االقتصاد لالستثمار

BGUC0.1600.1600.1700.1600.170Gulf Commercial Bankمرصف الخليج
 0.2300.2200.230Mosul BankـــــBMFI0.230مرصف الموصل لالستثمار

              North BankموقوفةموقوفةموقوفةموقوفةموقوفةBNORمرصف الشمال

ي
 
Union Bank of IraqـــــــــــــــــــــــــBUOIمرصف االتحاد العراق

Kurdistan International Bankــــــــــ1.080ــــــــــBKUIمرصف كوردستان
Ashur International Bankــــــــــ0.4400.440ـــــBASHمرصف اشور

0.6200.6300.6300.640Mansour BankـــــBMNSمرصف المنصور
united Bank For InvistmentــــــــــBUND0.0600.0600.070المرصف المتحد

Elaf Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBELFمرصف ايالف االسالمي

ي االسالمي
 1.080National Islamic BankــــــــــــــــــــBNAIالمرصف الوطنى

0.9301.0201.100Trans Iraq Bank InvestmentــــــــــBTRIمرصف عير العراق 

Cihan Bank for IslamicـــــــــــــــــــــــــBCIHمرصف جيهان االسالمي

ي
 
Credit Bank Of IraqـــــــــــــــــــــــــBROIمرصف 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
1.0801.1301.200Iraq Noor Islamic BankــــــــــBINIمرصف 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

0.430Trust International  IslamIc BankــــــــــــــــــــBTRUمرصف 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

BTIB0.8000.9200.9500.9701.110AlTaif Islamic Bankمرصف الطيف االسالمي
ى العراق Ameen al-Iraq Bank For  islamic bankـــــــــــــــــــــــــBAMEمرصف امير

Al-Mustashar Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBMUIمرصف المستشار االسالمي

 Al-Rajih Islamic BankموقوفةموقوفةموقوفةموقوفةموقوفةBRAJمرصف الراجح االسالمي

 Al Anssari Islamic BankـــــــــــــــــــــــــBANSمرصف االنصاري االسالمي
ي  ق العرنر

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

TASC7.2007.2507.2507.2007.190Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل
Al-Khatem TelecommunicationــــــــــــــــــــTZNI2.000الخاتم لالتصاالت

ى Insurance Sectorقطاع التامير
ى ى للتأمير Al-Ameen for Insuranceـــــ0.480ـــــــــــــــNAMEاالمير

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 Investmentــــــــــ0.250ــــــــــVWIFالوئام لالستثمار المالي 

Al-Zawraa for Finanical InvestmentـــــــــــــــــــــــــVZAFالزوراء لالستثمار المالي

Alkhair for financial InvestmentـــــــــــــــVKHF0.1200.120الخير لالستثمار المالي
 لالستثمار المالي 

ى Al-Ameen for Financial InvestmentـــــــــــــــــــــــــVAMFاالمير
AL- Batek InvestmentـــــــــــــــــــــــــVBATالباتك لالستثمارات المالية 

ى النهرين لالستثمارات المالية Bain Al-Nahrain Financial InvestmentـــــــــــــــــــــــــVMESبير
Services Sectorقطاع الخدمات

SKTA2.9002.9002.9503.0003.090Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية
 SMRI8.5008.6008.5008.6008.600Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

AL-Nukhba for Constructionــــــــــ0.580ــــــــــSNUCالنخبة للمقاوالت العامة
ي  1.750Iraqi Land TransportــــــــــSILT1.7601.740العراقية للنقل الير

SBPT31.00031.00028.75029.00029.000Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام
  1.0101.0101.010Iraqi for General TransportationـــــSIGT1.010نقل المنتجات النفطية

AL-Badia for General Transـــــ0.4200.4300.410ـــــSBAGالبادية للنقل العام
ى لالستثمارات العقارية Al-Ameen Estate Investmentـــــ1.500ـــــــــــــــSAEIاالمير

Al-Mosul for funfairsـــــ11.95011.95012.000ـــــSMOFالموصل لمدن االلعاب
 Rehab KarbalaـــــــــــــــــــــــــHKARرحاب كربالء

ق االوسط Ibdaa Al-Sharq Al-AwsatـــــــــــــــــــــــــSIBDإبداع الشر

ة  كات المساهمة المدرجة للفي  2022/12/15 - 2022/12/11 أسعار االغالق السهم الشر

Closing prices for the  listed companies from 11/12/2022 - 15/12/2022



كات كةأسماء الشر 12/11/202212/12/202212/13/202212/14/202212/15/2022Company Nameرمز الشر

Industry Sectorقطاع الصناعة
1.570Al-Mansour Pharmaceuticals IndustriesـــــIMAP1.5901.6001.600المنصور للصناعات الدوائية

5.5505.550Modern SewingــــــــــIMOS5.500الخياطة الحديثة
 Iraqi For Tufted CarpetsـــــــــــــــIITC14.90014.900العراقية للسجاد والمفروشات
Baghdad for Packing MaterialsـــــــــــــــــــــــــIBPMبغداد لصناعة مواد التغليف
وبات الغازية IBSD3.6503.5903.6203.6103.550Baghdad Soft Drinksبغداد للمشر
IIDP1.1101.1101.1101.1201.120Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع التمور

 IHLI1.0001.0101.0001.0001.000Al -HiLal Industriesالهالل الصناعية
ITLI0.8800.8800.8700.8700.880The Light Industriesالصناعات الخفيفة 

National Chemical &Plastic Industriesــــــــــ1.940ـــــINCP1.940الصناعات الكيمياوية والبالستيكية
ونية  IELI1.0001.0201.0001.0100.980ELectronic Industriesالصناعات االلكي 

 1.4101.4001.4201.440AL- Kindi of Veterinary VaccinesـــــIKLVالكندي لللقاحات البيطرية
IFCM5.6205.5905.5005.4205.350Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 
Iraqi Engineering WorksـــــــــــــــــــــــــIIEWالعراقية لالعمال الهندسية

Al -Khazer Construction MaterialsـــــــــــــــــــــــــIKHCطريق الخازر للمواد االنشائية
3.1503.1503.200Metallic Industries and BicyclesـــــIMIB3.150المعدنية والدراجات
 IRMC5.0005.0705.1005.0405.000Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

0.9200.920Iraqi Carton ManufacturiesـــــــــــــــIICMالعراقية لصناعة الكارتون
Modern chemical industriesـــــــــــــــــــــــــIMCIالصنائع الكيمياوية العرصية
IMCM0.7200.7500.7800.8100.850Modern Construction Materialsالمواد االنشائية الحديثة 

لي
ى House Household furnitureـــــــــــــــ1.910ـــــIHFIصناعات االثاث الميى

Hotels Sectorقطاع الفنادق والسياحة
ى 13.00013.500Palestine HotelـــــــــــــــHPALفندق فلسطير
HISH9.1009.2209.5009.6509.910Ishtar Hotelsفنادق عشتار
Babylon HotelـــــــــــــــــــــــــHBAYفندق بابل
8.9009.0009.250Baghdad HotelــــــــــHBAGفندق بغداد

National for Tourist Investmentـــــ11.000ـــــ11.000ـــــHNTIاالستثمارات السياحية
Tourist Village of Mosul damـــــــــــــــــــــــــHTVMسد الموصل السياحية

HMAN30.00031.00031.50036.22036.220Mansour Hotelفنادق المنصور
15.150Al-Sadeer HotelــــــــــــــــــــHSADفندق  السدير
Ashour HotelـــــــــــــــــــــــــHASHفندق اشور
Agriculture Sectorقطاع الزراعة

ي
ى
AMAP0.6000.6300.6600.6900.690Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيوان

Al-Ahlyia for Agricultural Productionـــــ0.9000.900ــــــــــAAHPاالهلية لالنتاج الزراعي
ق االوسط لالسماك Middle East for Production- Fishـــــ8.380ـــــــــــــــAMEFالشر
AISP10.35010.35010.37010.37010.340Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور
5.2805.5505.650Iraqi Products Marketing MeatــــــــــAIPMانتاج وتسويق اللحوم

 24.00024.00024.250Iraqi Agricultural ProductsــــــــــAIRPتسويق المنتجات الزراعية
Al-Ribas for Poultry and FodderـــــــــــــــــــــــــAREBالريباس للدواجن واالعالف
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 BCOI0.4900.5000.4900.4900.4900.4900.004591,474,73345,050,7985Commercial Bank of Iraqالمرصف التجاري

BBOB1.2501.3501.2201.0001.3501.2508.00105448,966,717566,170,8555Bank of Baghdadمرصف بغداد

ق االوسط BIME0.1400.1400.1401.2600.1400.1400.002155,289,4697,740,5264Iraqi Middle East Investment Bankمرصف الشر

ي
 
BNOI1.0601.1401.0500.1401.1101.0604.72132444,358,243488,895,8535National Bank of Iraqالمرصف االهىلي العراق

BSUC0.1900.2000.1901.1000.1900.1900.0023128,010,00024,332,0004Sumer Commerical Bankمرصف سومر التجاري

BGUC0.1600.1700.1600.1900.1700.1606.2532236,679,53337,880,2485Gulf Commercial Bankمرصف الخليج

 BMFI0.2300.2300.2100.2200.2300.2300.001537,432,5028,094,1504Mosul Bankمرصف الموصل لالستثمار

BASH0.4400.4400.4400.4400.4400.4400.0021,413,000621,7202Ashur International Bankمرصف اشور

BMNS0.6200.6400.6200.6300.6400.6104.922559,942,04537,800,3484Mansour Bankمرصف المنصور

ي االسالمي
 BNAI1.0801.0801.0801.0101.0801.0502.8635,000,0005,400,0001National Islamic Bankالمرصف الوطنى

BTRI0.9301.1000.9301.0151.1000.85029.4144,100,0004,163,0003Trans Iraq Bank Investmentمرصف عير العراق 

BTIB0.7501.1100.7500.9701.1100.74050.005132,818,24531,948,7575AlTaif Islamic Bankمرصف الطيف االسالمي

4581,545,484,4871,258,098,2555TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TASC7.2607.2607.1907.2207.1907.240-0.69317112,436,042811,860,4155Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل لالتصاالت

TZNI2.0002.0001.9001.9402.0002.0000.006982,0001,904,9001Al-Khatem Telecommunicationالخاتم لالتصاالت

323113,418,042813,765,3155TOTALمجموع قطاع االتصاالت

ى قطاع التامير
ى ى للتأمير NAME0.4800.4800.4800.4800.4800.4800.001524,618251,8171Al-Ameen for Insuranceاالمير

ى 1524,618251,8171TOTALمجموع قطاع التامير

 قطاع الخدمات

SKTA2.9003.1002.9003.0303.0902.9604.3938033,545,629101,609,8285Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

SMOF12.50012.50011.95011.95012.00012.700-5.51122,960,34035,379,0133Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

 SMRI8.5008.6008.5008.5608.6008.6000.00388,510,00072,855,3505Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

ى لالستثمارات العقارية SAEI1.5001.5001.5001.5001.5001.5000.00120,00030,0001Al-Ameen Estate Investmentاالمير

SNUC0.5800.5800.5800.5800.5800.5800.0091,000,000580,0001AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة

SBPT31.00031.00028.75029.70029.00032.000-9.3830707,50021,016,3505Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

47046,743,469231,470,5415TOTAL
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IMAP1.6101.6201.5701.5901.5901.600-0.6317234,617,31255,179,0184Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IMOS5.5005.5505.5005.5505.5505.4501.83710,522,00058,371,0003Modern Sewingالخياطة الحديثة

 IITC15.00015.00014.90014.92014.90015.000-0.6791,843,83227,513,0972Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

وبات الغازية IBSD3.6803.6803.5203.5903.6003.700-2.7032596,202,768345,253,7865Baghdad Soft Drinksبغداد للمشر

IIDP1.1001.1301.0801.1001.1101.1000.917533,440,32337,113,6895Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع التمور

 IHLI0.9901.0100.9901.0001.0001.0000.004928,212,12028,209,6205Al -HiLal Industriesالهالل الصناعية

 IKLV1.4301.4401.4001.4201.4201.3802.9082,761,8093,921,4104AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البيطرية

IMIB3.0003.2003.0003.1603.1503.0005.005516,317,87151,617,3944Metallic Industries and Bicyclesالمعدنية والدراجات

 IRMC5.1505.1505.0005.0505.0505.150-1.9410815,134,48476,376,4965Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

808239,052,519683,555,5105TOTAL

HBAG8.6009.4008.6009.0609.2508.5008.82161,135,00010,286,2503Baghdad Hotelفندق بغداد

HNTI11.00011.00011.00011.00011.00011.130-1.174417,1894,589,0792National for Tourist Investmentاالستثمارات السياحية

HMAN30.00036.22030.00034.61036.22030.00020.73667,038,992243,630,7505Mansour Hotelفنادق المنصور

868,591,181258,506,0795TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AAHP0.8800.9000.8800.8900.9000.9000.0081,988,6391,764,0812Al-Ahlyia for Agricultural Productionاالهلية لالنتاج الزراعي

ق االوسط لالسماك AMEF8.3808.3808.3808.3808.3808.2401.70114,445121,0491Middle East for Production- Fishالشر

AISP10.40010.54010.30010.36010.34010.400-0.5812613,546,702140,357,9285Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

AIPM5.0005.7005.0005.3805.6505.2807.015412,905,00969,469,9873Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسويق اللحوم

 AIRP24.00024.25024.00024.00024.25023.0005.4311181,8004,363,4503Iraqi Agricultural Productsتسويق المنتجات الزراعية

20028,636,595216,076,4965TOTAL

23461,982,450,9113,461,724,0135Grand TOTAL

Insurance  Sector 

المجموع الكىلي 

Industry Sector

مجموع قطاع الصناعة

Hotels Sector

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

Agriculture Sector

 قطاع الفنادق والسياحة

Services Sector

مجموع  قطاع الخدمات 

مجموع قطاع الزراعة

  Weekly Trading Report / Regular 11/12/2022 - 15/12/2022    2022/12/15- 2022/12/11  السوق النظامي/ التقرير التداول األسبوعي   

السوق النظامي/ تقرير التداول األسبوعي  2022/12/11 - 2022/12/15     

Iraq Stock ExchangeWeekly Trading Report / Regular 11/12/2022 - 15/12/2022
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 Telecommunication Sector 
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   BEFI0.1600.1700.1600.1600.1700.1700.00106,679,7071,134,5503Economy Bankمرصف االقتصاد لالستثمار

BINI1.0801.2001.0801.1401.2001.00020.0056,375,0007,275,0003Iraq Noor Islamic Bankمرصف نور العراق االسالمي 

BTRU0.4300.4300.4300.4300.4300.4300.001100,00043,0001Trust International  IslamIc Bankمرصف الثقة

1613,154,7078,452,5504TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع الصناعة

IFCM5.7005.7005.4005.5005.3505.680-5.8123240,762,586224,016,3674Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

لي
ى IHFI1.9101.9101.9101.9101.9101.8503.242154,687295,4521House Household furnitureصناعات االثاث الميى

23440,917,273224,311,8204TOTAL

25054,071,980232,764,3705TOTAL المجموع الكىلي 

INDUSTRY Sector

Non Regular Weekly Trading Report 11/12/2022 - 15/12/2022      2022/12/15 - 2022/12/11  السوق الثاني/ تقرير التداول األسبوعي     

Banks Sector

مجموع  قطاع االصناعة
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BKUI1.0801.0801.0801.0801.0801.130-4.421500,000540,0001Kurdistan International Bankمرصف كوردستان

BUND0.0600.0700.0600.0600.0700.06016.6748,041,375492,4833united Bank For Invistmentالمرصف المتحد

58,541,3751,032,4833TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االستثمار

VWIF0.2500.2500.2500.2500.2500.2500.001250,00062,5001AL-Wiaam for Financial Investmentالوئام لالستثمار المالي 

VKHF0.1200.1200.1200.1200.1200.1200.00111,068,750128,2502Alkhair for financial Investmentالخير لالستثمار المالي

121,318,750190,7503TOTAL

 قطاع الخدمات

ي  SILT1.7601.7601.7201.7301.7401.760-1.14122,283,3333,957,4833Iraqi Land Transportالعراقية للنقل الير

  SIGT1.0101.0101.0101.0101.0101.0100.0073,340,0003,373,4004Iraqi for General Transportationنقل المنتجات النفطية

SBAG0.4200.4300.4100.4200.4100.4002.50115,433,0002,263,5603AL-Badia for General Transالبادية للنقل العام

3011,056,3339,594,4434TOTALمجموع قطاع الخدمات

قطاع الصناعة

ITLI0.8800.8800.8700.8800.8800.8800.004923,532,78620,611,5245The Light Industriesالصناعات الخفيفة 

INCP1.9501.9501.9401.9401.9401.9201.04242,479,0234,829,4002National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

ونية  IELI1.0001.0200.9801.0000.9801.000-2.002021,756,22921,770,1955ELectronic Industriesالصناعات االلكي 

IICM0.9200.9200.9200.9200.9200.9200.002912,273839,2912Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعة الكارتون

IMCM0.7200.8500.7200.8200.8500.69023.19144,123,9573,376,5685Modern Construction Materialsالمواد االنشائية الحديثة 

10952,804,26851,426,9775TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

ى HPAL13.00013.50013.00013.30013.50013.0003.857926,00012,318,0002Palestine Hotelفندق فلسطير

HISH9.40010.0009.1009.6709.9109.4005.439122,353,020216,089,8085Ishtar Hotelsفنادق عشتار

HSAD15.15015.15015.15015.15015.15015.1500.00182,5321,250,3601Al-Sadeer Hotelفندق  السدير

9923,361,552229,658,1685TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

ي
ى
AMAP0.6000.7200.6000.6800.6900.58018.97219,340,2306,392,6825Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيوان

219,340,2306,392,6825TOTAL

276106,422,508298,295,5025TOTAL

Undisclosed Comp Weekly Trading Report 11/12/2022 -15/12/2022      2022/12/15- 2022/12/11  كات غير المفصحة/تقرير التداول األسبوعي للشر     

Banks Sector

Services Sector

مجموع  قطاع االصناعة

Investment Sector

مجموع  قطاع االستثمار

المجموع الكىلي 

Hotels Sector

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

Agriculture Sector

مجموع قطاع الزراعة
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