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  اسهم الشركات المساهمة العراقية تداولمؤشرات : أولا 

بأسهم الشركات  تداولات جلس اربع 1/09/2022ي المالية خالل االسبوع المنتهي ف لألوراقنظم سوق العراق       

 .المساهمة العراقية

   مسجلة حسب القطاعات اآلتية:( شركة مساهمة 103عدد الشركات المدرجة في السوق ) يبلغ أذ     
 

 

  . مساهمة  شركة (49)خالل جلسات هذا االسبوع اسهم  اولتدت -

، فيما يستمر ايقاف تداول  ة  بسبب عدم تالقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع( شرك41لم تتداول اسهم ) -

 ( شركة لعدم تقديم االفصاح.13) االسهم

  باالسهم:مؤشرات التعامل 

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

 .دينارمليار  (4) لغت قيمة االسهم المتداولة لهذا االسبوعب .2

 .( صفقة2523)د الصفقات المنفذة لهذا االسبوع بلغ عد .3

 ( نقطة.587.10) علىفي أخر جلسة من االسبوع (ISX 60)  االسهم المتداولة ألسعار ل مؤشر السوقاقف. 4

 االتي: يظهراالسبوع  التداول لهذاومن تحليل بيانات      

 الماضي. سبوعباأل %( قياسا2.69) بنسبةعدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع  انخفض .1

 الماضي. باألسبوع %( قياسا7.47بنسبة )السهم المتداولة لهذا االسبوع ا قيمة ارتفعت .2

 الماضي. باألسبوع%( قياسا 18.84العقود المنفذة لهذا االسبوع بنسبة ) رتفعتا .3

 الماضي عندما لألسبوعاغالقه  عن( 2.84بنسبة ) ISX60السعار االسهم المتداولة  مؤشر السوق ارتفع .4

 .نقطة (570.91) غلق علىا

 

 

 

 

 

 تأمين استثمارمالي الخدمات السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارف
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 2022  (يلولأ 1 – ب آ28 ) ةالمالية للفتر لألوراقسوق العراق لالتقرير االسبوعي 
 

 
 



 
  

 1/09/2022 -28/08/2022 منلعراق لالوراق المالية للفترة مؤشرات التداول في سوق ا (1رقم ) جدول

 

 مؤشر السوق الصفقات القيمة المتداولة عدداالسهم المتداولة الجلسات
عدد 

الشركات 
 المتداولة

28/8/2022 631,490,902 815,214,821 583 577.53 38 

29/8/2023 747,786,452 953,982,952 689 587.02 35 

31/8/2025 851,505,500 1,416,317,890 680 585.57 35 

1/9/2026 663,691,075 1,035,192,129 571 587.10 33 

 49 587.10 2523 4,220,707,792 2,894,473,929 المجموع الحالي

 51 570.91 2123 3,927,443,801 2,974,510,332 المجموع السابق

 3.92- 2.84 18.84 7.47 2.69- التغير

 
 :تداول المستثمرين غير العراقيين في سوق العراق لالوراق الماليةمؤشرات 

 

 بقيمة بلغتسهم  مليون (124العراقيين لهذا االسبوع ) لغ عدد االسهم المشتراة من المستثمرين غيرب .1

 صفقة.( 44) دينار من خالل تنفيذ ليونم (354)

( 327)بلغت  سهم بقيمة ونملي( 165)بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين لهذا االسبوع  .2

 .( صفقة 206) دينار من خالل تنفيذ مليون

 

 1/09/2022 - 28/08/2022 تداول غيرالعراقيين للفترة منال( مؤشرات 2جدول رقم )

   

 

 

   
 
 
 
 
 

 قيمة تداوالت غير العراقيين   راقيينالسهم المتداولة من غير العا  الجلسات   
  صفقات غير 
 العراقيين

 بيعا   شراء   بيعا   شراء   بيعا   شراء  
28/8/2022 16,460,693 18,109,645 80,719,174 25,005,580 11 21 

 45 ـــــ 108,537,257 ـــــ 79,308,481 ـــــ 29/8/2023

31/8/2025 72,750,000 35,228,809 160,332,308 129,022,350 25 74 

1/9/2026 35,500,000 32,598,523 113,595,000 64,775,907 8 66 

 206 44 327,341,094 354,646,482 165,245,458 124,710,693 المجموع الحالي

 173 44 626,709,793 224,656,670 572,190,194 69,850,000 المجموع السابق

 19.08 0.00 47.77- 57.86 71.12- 78.54 التغير



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  الشركات فصاحإ :نيا  ثا

  . 31/12/2021كما في ( شركة مساهمة بياناتها المالية 73قدمت )

 

في  لالوراق المالية وايضاا  يتم نشر افصاحات الشركات المساهمة على الموقع اللكتروني لسوق العراق

  .التقارير الشهرية

 

 المدرجة في سوق العراق لالوراق الماليةخبار الشركات المساهمة أ: الثا  ث

 

 عامة للشركات المساهمة المدرجةإجتماعات الهيئات ال
     

الساعة العاشرة  4/9/2022الموافق االحد يوم  الموصل لمدن االلعابشركة لالهيئة العامة  اجتماعسيعقد  .1
مناقشة  ،31/12/2021مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في   الشركة،مقر صباحا في 

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

الساعة  13/9/2022الموافق الثالثاء يوم  مصرف االقليم التجاريشركة لالهيئة العامة  اجتماعسيعقد  .2
 ،31/12/2021الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في  مناقشة الشركة،مقر العاشرة صباحا في 

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

 

 15/9/2022الموافق  الخميسيوم  الحديثة الحيواني والزراعيشركة لالهيئة العامة  اجتماعسيعقد  .3
% من 100زيادة راس مال الشركة بنسبة  مناقشة مقر الشركة،الساعة العاشرة صباحا في 

اسم الشركة  /أوال( ، مناقشة تعديل55( دينار وفق المادة )820.260.000( الى )4.101.300.000)
)تجارة وصناعة المواد الغذائية ( الى اسم الشركة ، انتخاب سبعة أعضاء مجلس إدارة بإضافة نشاط 

 . 12/9/2022 ثنينالامن جلسة  اعتبارايقاف التداول على أسهم الشركة أتم سي ومثلهم احتياط . 
 

الساعة العاشرة  17/9/2022 الموافقالسبت يوم  مصرف الموصلشركة لالهيئة العامة  اجتماعسيعقد  .4
مناقشة  ،31/12/2021الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في  مناقشة مقر الشركة،صباحا في 

انتخاب مجلس إدارة من سبعة  التراكمي،واعتماد التصويت  ومعالجة العجز المتراكممقسوم االرباح، 
 لثالثاءامن جلسة  اعتباراف التداول على أسهم الشركة يقاأتم سي احتياط.أعضاء اصليين ومثلهم 

13/9/2022. 
 

الساعة العاشرة  9/2022/ 19الموافق االثنينيوم  بغداد لمواد التغليفشركة لالهيئة العامة  اجتماعسيعقد  .5
مناقشة  ،31/12/2021الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في  مناقشة مقر الشركة،صباحا في 

 .14/9/2022 االربعاءمن جلسة  اعتبارايقاف التداول على أسهم الشركة أتم سي الخسارة.عالجة م
 

الساعة  20/9/2022الموافق الثالثاء يوم  مصرف اسيا االسالميشركة لالهيئة العامة  اجتماعسيعقد  .6
لسنة المالية المنتهية في الحسابات الختامية ل مناقشة نادي الصيد / القاعة الملكية،في  بعد الظهر الثانية
انتخاب مجلس إدارة من سبعة  التراكمي،مناقشة مقسوم االرباح، واعتماد التصويت  ،31/12/2021

 األربعاءمن جلسة  اعتبارايقاف التداول على أسهم الشركة أتم سي احتياط.أعضاء اصليين ومثلهم 
14/9/2022. 

 

الساعة  27/9/2022الموافق الثالثاء يوم  تجاري العراقيالمصرف الشركة لالهيئة العامة  اجتماعسيعقد  .7
 ،31/12/2021الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في  مناقشة نادي العلوية،في  صباحا العاشرة

 .22/9/2022 لخميسامن جلسة  اعتبارايقاف التداول على أسهم الشركة أتم سي مناقشة مقسوم االرباح.
 
 



 على أسهم الشركات المساهمة المدرجة ق التداولطالإ: ا  رابع
 

 بقرار من هيئة االوراق الماليةطالق التداول إ

 مصرف اشور الدولي
التداول على  إطالقتم سي ،1/9/2022( في 1966/10استنادا الى كتاب هيئة االوراق المالية المرقم )

بعد ايفاء الشركة بمتطلبات االفصاح  4/9/2022 االحداعتبار من جلسة  مصرف اشور الدوليشركة  أسهم
 .2022وبيانات الفصل األول لسنة  2021وتقديم البيانات السنوية لعام المالي 

 
 مصرف زين العراق االسالمي

التداول على  إطالقتم سي ،1/9/2022( في 1965/10استنادا الى كتاب هيئة االوراق المالية المرقم )
بعد ايفاء الشركة بمتطلبات  4/9/2022 االحداعتبار من جلسة  يزين العراق االسالمشركة مصرف  أسهم

 . 2021وتقديم البيانات السنوية لعام االفصاح المالي 
 

 طالق التداول بعد اجتماع الهيئة العامة :إ

 31/8/2022 االربعاءتم اطالق التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة  : مصرف الخليج التجاري
الحسابات الختامية للسنة المالية المنهية في مناقشة ،   20/8/2022المنعقد في  الهيئة العامة بعد قرار 

 . ( 2انتخاب أعضاء مجلس إدارة احتياط عدد )، 31/12/2021
 

 االربعاءتم اطالق التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة  : طريق الخازر النتاج المواد االنشائية
مناقشة الحسابات الختامية للسنة ،   25/8/2022المنعقد في  ار الهيئة العامة بعد قر 31/8/2022

 .  تحويل األرباح الى الفائض المتراكم ، 31/12/2021المالية المنهية في 
 

 1/9/2022 الخميستم اطالق التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة  : بغداد العراق للنقل العام
 هيئة العامة .لعدم انعقاد اجتماع ال

 

 توزيع األرباح :: خامسا

 تمسكاتسالممع جلب  2019-2018تعلن الشركة عن البدء بتوزيع األرباح لعامي فندق فلسطين : 
 الثبوتية او بموجب وكالة مصدقة .

 
 الشركات الموقوفة واسباب االيقاف :ا  سادس

 السبب تاريخ االيقاف اسم الشركة ت

1 
السالم  مصرف دار

(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  الفصلي للفصل االول واالفصاح 2020للفصل االول 
 ( دينار.0.130االغالق )

2 
مصرف الراجح 

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

3 
مصرف اشور 

(BASH) 
5/7/2022 

( 0.430.سعر االغالق )2022عام الفصلية للفصل االول لعدم تقديم البيانات المالية 
 دينار

4 
الوطنية لصناعات 

 (IHFIاالثاث )
5/7/2022 

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



5 
المصرف 

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

6 
مصرف زين العراق 

 (BZII) االسالمي

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

7 
 مصرف كوردستان

 (BKUIالدولي )

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

8 
 الوئام لالستثمار المالي

(VWIF) 

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

9 
انتاج وتسويق 

 (AIPM)اللحوم

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

10 
الصناعات الكيمياوية 

 (INCP) والبالستيكية

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

11 
 المعدنية والدراجات

(IMIB) 

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

12 
فنادق عشتار 

(HISH) 

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

13 
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

 BCOI0.4700.5400.4700.5100.5100.4708.51139218,059,137110,805,1174Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري

BBOB1.2701.3801.2701.3471.3801.2708.66236759,788,6971,023,383,5894Bank of Baghdadمصرف بغداد

BIIB0.4000.4100.4000.4000.4000.410-2.4343,596,9051,448,7622Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي

BIME0.1600.1600.1500.1600.1500.160-6.2529100,751,80215,995,4044Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط

 BIBI0.2900.3000.2900.3000.3000.2807.141051,900,00015,340,0003Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي

BNOI0.9000.9700.9000.9400.9600.9006.66128177,152,146166,730,6684National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي

BSUC0.2100.2400.2100.2200.2300.2300.0065338,982,20075,931,0844Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

BGUC0.1500.1500.1500.1500.1500.1500.001050,000,0007,500,0002Gulf Commercial Bankمصرف الخليج

 BMFI0.2300.2400.2300.2300.2300.2300.0037144,864,92833,818,9334Mosul Bankمصرف الموصل لالستثمار

BMNS0.4100.5000.4100.4500.4800.41017.07109266,926,140122,565,1644Mansour Bankمصرف المنصور

BELF0.5200.5200.5000.5000.5000.530-5.6631,739,529870,5552Elaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي

BTIB0.6900.6900.6900.6900.6900.6900.0023,4082,3521AlTaif Islamic Bankمصرف الطيف االسالمي

BROI0.3500.3600.3500.3500.3500.3402.941818,601,3916,624,7344Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان العراقي

BBAY0.0700.0700.0700.0700.0700.0700.0015,000,000350,0001Babylon Bankمصرف بابل

              BNOR0.0800.0900.0800.0800.0800.0800.001228,212,7232,267,0182North Bankمصرف الشمال

8032,165,579,0061,583,633,3804TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TASC7.4807.9807.4807.7707.8707.4805.2134280,505,340625,534,4114Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل لالتصاالت

34280,505,340625,534,4114TOTALمجموع قطاع االتصاالت

قطاع االستثمار

VKHF0.0900.0900.0900.0900.0900.08012.50106,718,220604,6401Alkhair for financial Investmentالخير لالستثمار المالي

106,718,220604,6401TOTAL

 قطاع الخدمات

SKTA2.7102.7402.6802.7002.6902.730-1.4610850,920,000137,510,0004Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

SMOF12.00012.25012.00012.04012.25012.0002.0815860,36210,354,5942Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

 SMRI6.3907.1006.3906.8207.1006.39011.11529,367,00063,842,0784Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

SNUC0.4500.4700.4300.4400.4300.4300.00199,350,0004,185,5002AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة

SBPT38.00038.00035.00035.45035.49040.000-11.2822859,27230,457,7771Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

 SILT1.5901.6001.5901.6001.6001.5900.6217201,741,106322,262,7704Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري

  SIGT1.0101.0801.0001.0501.0401.0102.976116,433,34817,244,7284Iraqi for General Transportationنقل المنتجات النفطية

SBAG0.4800.4800.4600.4700.4600.470-2.1272,807,9791,319,7503AL-Badia for General Transالبادية للنقل العام

301292,339,067587,177,1984TOTAL

 تقرير التداول األسبوعي 2022/08/28 - 2022/09/01     

Iraq Stock ExchangeWeekly Trading Report 28/08/2022 - 01/09/2022

Banks Sector

Telecommunication Sector

INvestment Sector

مجموع  قطاع االستثمار

مجموع  قطاع الخدمات 

Services Sector
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معدل السعر 

الحالي 
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سعر 

االغالق 
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سعر االغالق 

السابق 
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% التغير 

Change%

الصفقات 

No.of 

Trans

عدد االسهم المتداولة    

Traded Volume

    القيمة المتداولة    

Traded Value

عدد ايام 

التداول 

Trading 

days

Company name

قطاع الصناعة

IMAP1.4001.4001.2701.3201.2801.390-7.9113333,119,96543,645,7554Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IMOS6.0006.0005.0805.4405.6006.400-12.50343,320,24018,055,9434Modern Sewingالخياطة الحديثة

 IITC15.75015.80015.75015.78015.80015.8000.004150,0002,367,0501Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

IBSD3.9904.1003.9804.0404.0904.0002.25309163,243,195658,916,2294Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

 IHLI0.6000.6200.6000.6100.6000.5901.692216,800,00010,316,5003Al -HiLal Industriesالهالل الصناعية

 IKLV1.4001.4001.2001.2801.3501.400-3.5774,951,9686,338,9072AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البيطرية

IKHC1.8501.8501.6501.7901.6501.950-15.3861,262,6082,258,3252Al -Khazer Construction Materialsطريق الخازر للمواد االنشائية

 IRMC5.6105.8105.6105.7705.8105.6602.656570,0003,287,5002Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

IFCM3.0003.1002.9903.0103.0003.0000.005713,730,59241,350,6434Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

 IELI0.6500.7100.6500.6900.6700.6503.0786,528,1254,516,2813ELectronic Industriesالصناعات االلكترونية

ITLI0.5200.5600.5200.5400.5400.5203.845249,880,63726,956,2044The Light Industriesالصناعات الخفيفة 

IICM0.8000.8400.8000.8100.8100.7705.1961,647,8261,330,7393Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعة الكارتون

IMCM0.5500.5600.5400.5000.5000.550-9.09110,0005,0001Modern Construction Materialsالمواد االنشائية الحديثة 

645295,215,156819,345,0754TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HBAY100.000100.000100.000100.000100.000100.0000.00384,3268,432,6002Babylon Hotelفندق بابل

HBAG8.4008.4508.4008.4008.4008.4000.008885,0007,443,2503Baghdad Hotelفندق بغداد

HNTI10.75010.75010.00010.44010.60010.6000.00111,124,35311,740,0003National for Tourist Investmentاالستثمارات السياحية

HTVM6.2706.2706.2706.2706.2706.2700.0032,440,00015,298,8002Tourist Village of Mosul damسد الموصل السياحية

HKAR1.0501.0501.0501.0501.0501.0500.0024,000,0004,200,0001Karbala Hotelsفنادق كربالء

HMAN23.60026.00023.60024.72024.00023.5501.91473,152,73077,927,9804Mansour Hotelفنادق المنصور

HASH7.9007.9007.9007.9007.9007.5005.334288,5202,279,3083Ashour Hotelفندق اشور

HPAL11.25012.50011.25011.88012.00011.0009.09321,730,00020,550,5503Palestine Hotelفندق فلسطين

11013,704,929147,872,4884TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AISP10.05010.0509.8509.4509.89010.050-1.5929027,150,415270,006,0834Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

 AIRP21.00022.00020.00020.03020.00021.000-4.76209,261,796185,534,5184Iraqi Agricultural Productsتسويق المنتجات الزراعية

AMAP0.2500.2500.2500.2500.2500.2500.0024,000,0001,000,0001Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيواني

31240,412,211456,540,6004TOTAL

25232,894,473,9294,220,707,7924Grand TOTAL المجموع الكلي 

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

Industry Sector

  Weekly Trading Report 28/08/2022 - 01/09/2022    2022/09/01 - 2022/08/28 التقرير التداول األسبوعي  

Hotels Sector

مجموع قطاع الزراعة

Agriculture Sector

مجموع قطاع الصناعة



Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

Banks Sector

BBOB2180,000,000109,849,808Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

 BNOI1714,210,19313,231,674National Bank Of Iraqالمصرف االهلي العراقي 

BSUC2500,000115,000Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

4094,710,193123,196,482Total Bank sector

Hotel Sector

HBAY150050,000Babylon Hotelفندق بابل 

150050,000Total Hotel sector

Telecommunication Sector

 TASC330,000,000231,400,000Asia cellاسيا سيل لالتصاالت

330,000,000231,400,000Total Telecommunication sector

44124,710,693354,646,482Grand Total

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلي

2022/9/1 - 2022/8/28التقرير االسبوعي لتداول االسهم المشتراة لغير العراقيين في السوق النظامي 

Non-Iraqi Weekly Trading Report (Buy)1/9/2022 -28/8/2022

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الفنادق والسياحة 

مجموع قطاع الفنادق والسياحة 



اسم الشركة
رمز 

الشركة
Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

Banks Sector

 BCOI5050,864,52326,005,307Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي

 BNOI1848,558,48145,830,557National Bank Of Iraqالمصرف االهلي العراقي 

6899,423,00471,835,864Total Bank sector

Industry Sector

IBSD9957,833,454232,964,630Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 

IKLV3874,0001,179,900AL- Kindi of Veterinary Vaccines Drugsالكندي النتاج اللقاحات البيطرية

IFCM367,115,00021,360,700Fallujah for Construction Materialsالفلوجة النتاج المواد االنشائية

13865,822,454255,505,230Total Industry sector

206165,245,458327,341,094Grand Total المجموع الكلي

2022/9/1 - 2022/8/28التقرير  االسبوعي لتداول االسهم المباعة من غير العراقيين في السوق  

Non-Iraqi Weekly Trading Report (Sell)  1/9/2022 - 28/8/2022

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 



Banking Sectorقطاع المصارف

 BCOI0.5000.5300.5000.510Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري

BBOB1.3201.3501.3801.380Bank of Baghdadمصرف بغداد

0.400Iraqi Islamic BankــــــــــBIIB0.400المصرف العراقي االسالمي

BIME0.1600.1600.1600.150Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط

 0.300Investment Bank of IraqـــــBIBI0.2900.290مصرف االستثمار العراقي

BNOI0.9200.9500.9500.960National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي

BSUC0.2200.2300.2200.230Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

Babylon BankـــــــــــــــBBAY0.070مصرف بابل

   Economy BankــــــــــــــــــــBEFIمصرف االقتصاد لالستثمار

0.1500.150Gulf Commercial BankــــــــــBGUCمصرف الخليج

 BMFI0.2300.2300.2300.230Mosul Bankمصرف الموصل لالستثمار

              0.080North BankــــــــــBNOR0.090مصرف الشمال

Union Bank of IraqــــــــــــــــــــBUOIمصرف االتحاد العراقي

Kurdistan International BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBKUIمصرف كوردستان

Ashur International BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBASHمصرف اشور

BMNS0.4400.5000.4700.480Mansour Bankمصرف المنصور

united Bank For InvistmentمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBUNDالمصرف المتحد

0.500Elaf Islamic BankــــــــــBELF0.520مصرف ايالف االسالمي

 National Islamic BankــــــــــــــــــــBNAIالمصرف الوطني االسالمي

Trans Iraq Bank InvestmentــــــــــــــــــــBTRIمصرف عبر العراق 

Cihan Bank for IslamicــــــــــــــــــــBCIHمصرف جيهان االسالمي

BROI0.3500.3600.3500.350Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان العراقي

Dar es salam Investment  BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBDSIمصرف دار السالم 

Al Attaa Islamic BankــــــــــــــــــــBLADمصرف العطاء االسالمي

Arab Islamic BankــــــــــــــــــــBAAIمصرف العربية االسالمي 

Zain Al-Iraq Isiamic BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBZIIمصرف زين العراق االسالمي

Iraq Noor Islamic BankــــــــــــــــــــBINIمصرف نور العراق االسالمي 

International Islamic BankــــــــــــــــــــBINTالمصرف الدولي االسالمي

World Islamic BankــــــــــــــــــــBWORالمصرف العالم االسالمي

Al- Qabidh Isiamic BankــــــــــــــــــــBQABمصرف القابض االسالمي 

International Development BankــــــــــــــــــــBIDBمصرف التنمية الدولي 

Region Trade BankــــــــــــــــــــBRTBمصرف االقليم التجاري

Trust International  IslamIc BankــــــــــــــــــــBTRUمصرف الثقة

Erbil Investment & FinanceBankــــــــــــــــــــBERIمصرف اربيل

Al Janoob Islamic Bank InvestmentــــــــــــــــــــBJABمصرف الجنوب

Asia Al Iraq Islamic Bank for InvestmentــــــــــــــــــــBAIBمصرف آسيا العراق

 Al-Qurtas Isiamic BankــــــــــــــــــــBQURمصرف القرطاس

0.690AlTaif Islamic BankـــــــــــــــBTIBمصرف الطيف االسالمي

Ameen al-Iraq Bank For  islamic bankــــــــــــــــــــBAMEمصرف امين العراق

Al-Mustashar Islamic BankــــــــــــــــــــBMUIمصرف المستشار االسالمي

 Al-Rajih Islamic BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBRAJمصرف الراجح االسالمي

 Al Anssari Islamic BankــــــــــــــــــــBANSمصرف االنصاري االسالمي

Al-Mashreq Al-Arabi Islamic BankــــــــــــــــــــBAMSمصرف المشرق العربي 

Telecommunication Sectorقطاع االتصاالت

TASC7.5507.7607.8407.870Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل

Al-Khatem TelecommunicationــــــــــــــــــــTZNIالخاتم لالتصاالت

Insurance Sectorقطاع التامين

Al-Ameen for InsuranceــــــــــــــــــــNAMEاالمين للتأمين

Dar Al-Salam for InsuranceــــــــــــــــــــNDSAدار السالم للتأمين

Ahlia InsuranceــــــــــــــــــــNAHFاالهلية للتأمين

 Gulf InsuranceــــــــــــــــــــNGIRالخليج للتأمين

Al-Hamraa for InsuranceــــــــــــــــــــNHAMالحمراء للتأمين 

Investment Sectorقطاع االستثمار

AL-Wiaam for Financial InvestmentمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةVWIFالوئام لالستثمار المالي 

Al-Zawraa for Finanical InvestmentــــــــــــــــــــVZAFالزوراء لالستثمار المالي

Alkhair for financial Investmentـــــ0.090ــــــــــVKHFالخير لالستثمار المالي

Al-Ameen for Financial InvestmentــــــــــــــــــــVAMFاالمين لالستثمار المالي 

AL- Batek InvestmentــــــــــــــــــــVBATالباتك لالستثمارات المالية 

Bain Al-Nahrain Financial InvestmentــــــــــــــــــــVMESبين النهرين لالستثمارات المالية

2022/09/01 - 2022/08/28 أسعار االغالق السهم الشركات المساهمة المدرجة للفترة 

Closing prices for the  listed companies from 28/08/2022 - 01/09/2022

28/8/202229/8/20231/9/2026Company Nameرمز الشركةأسماء الشركات 31/8/2025



Services Sectorقطاع الخدمات

SKTA2.7002.7402.7002.690Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

 SMRI6.6006.7406.9507.100Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

AL-Nukhba for Constructionـــــ0.430ـــــSNUC0.450النخبة للمقاوالت العامة

 SILT1.5901.6001.6001.600Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري

35.490Iraq Baghdad For General TransportationـــــــــــــــSBPTبغداد العراق للنقل العام

  SIGT1.0401.0501.0501.040Iraqi for General Transportationنقل المنتجات النفطية

AL-Badia for General TransـــــSBAG0.4700.4700.460البادية للنقل العام

Al-Ameen Estate InvestmentــــــــــــــــــــSAEIاالمين لالستثمارات العقارية

Al-Mosul for funfairsــــــــــSMOF12.00012.250الموصل لمدن االلعاب

Ibdaa Al-Sharq Al-AwsatــــــــــــــــــــSIBDإبداع الشرق االوسط

Industry Sectorقطاع الصناعة

IMAP1.4001.3501.3401.280Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IMOS5.3605.3605.6005.600Modern Sewingالخياطة الحديثة

 Iraqi For Tufted Carpetsــــــــــ15.800ـــــIITCالعراقية للسجاد والمفروشات

Baghdad for Packing MaterialsــــــــــــــــــــIBPMبغداد لصناعة مواد التغليف

IBSD4.0004.0604.1004.090Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

Iraqi Date Processing and MarketingــــــــــــــــــــIIDPالعراقية لتصنيع التمور

 Al -HiLal IndustriesـــــIHLI0.6200.6100.600الهالل الصناعية

ITLI0.5400.5500.5400.540The Light Industriesالصناعات الخفيفة 

National Chemical &Plastic IndustriesمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةINCPالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

 ELectronic IndustriesـــــIELI0.6800.6900.670الصناعات االلكترونية

 1.4001.350AL- Kindi of Veterinary VaccinesــــــــــIKLVالكندي لللقاحات البيطرية

IFCM3.0003.0803.0003.000Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

Iraqi Engineering WorksــــــــــــــــــــIIEWالعراقية لالعمال الهندسية

1.8501.650Al -Khazer Construction MaterialsــــــــــIKHCطريق الخازر للمواد االنشائية

Metallic Industries and BicyclesمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةIMIBالمعدنية والدراجات

 Ready Made Clothesـــــ5.7505.810ـــــIRMCانتاج االلبسة الجاهزة

0.810Iraqi Carton ManufacturiesـــــIICM0.8000.840العراقية لصناعة الكارتون

Modern chemical industriesــــــــــــــــــــIMCIالصنائع الكيمياوية العصرية

Modern Construction Materialsـــــ0.500ــــــــــIMCMالمواد االنشائية الحديثة 

House Household furnitureمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةIHFIصناعات االثاث المنزلي

Hotels Sectorقطاع الفنادق والسياحة

Palestine HotelـــــHPAL11.55012.12012.000فندق فلسطين

Ishtar HotelsمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةHISHفنادق عشتار

Babylon HotelــــــــــHBAY100.000100.000فندق بابل

Baghdad HotelـــــHBAG8.4508.4508.400فندق بغداد

National for Tourist InvestmentـــــHNTI10.75010.60010.600االستثمارات السياحية

6.270Tourist Village of Mosul damــــــــــHTVM6.270سد الموصل السياحية

Karbala Hotelsــــــــــ1.050ـــــHKARفنادق كربالء

HMAN25.00026.00024.00024.000Mansour Hotelفنادق المنصور

Al-Sadeer HotelمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةHSADفندق  السدير

Ashour HotelـــــHASH7.9007.9007.900فندق اشور

Agriculture Sectorقطاع الزراعة

0.250Modern for Animal ProductionـــــــــــــــAMAPالحديثة لالنتاج الحيواني

Al-Ahlyia for Agricultural ProductionــــــــــــــــــــAAHPاالهلية لالنتاج الزراعي

Middle East for Production- FishــــــــــــــــــــAMEFالشرق االوسط لالسماك

AISP9.9209.9509.9009.890Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

Iraqi Products Marketing MeatمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةAIPMانتاج وتسويق اللحوم

 AIRP20.00021.75021.00020.000Iraqi Agricultural Productsتسويق المنتجات الزراعية

Al-Ribas for Poultry and FodderــــــــــــــــــــAREBالريباس للدواجن واالعالف

Company Name 28/8/202229/8/20231/9/2026رمز الشركةأسماء الشركات 31/8/2025



سوق العراق لألوراق المالية

اسم الشركة

رمز 

الشركة 
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Low 

Price

معدل السعر 
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عدد االسهم المتداولة    

Traded Volume

    القيمة المتداولة    
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عدد ايام 

التداول 

Trading 

days

Company name

قطاع المصارف

 BCOI0.4700.5400.4700.5100.5100.4708.51139218,059,137110,805,1174Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري

BBOB1.2701.3801.2701.3471.3801.2708.66236759,788,6971,023,383,5894Bank of Baghdadمصرف بغداد

BIIB0.4000.4100.4000.4000.4000.410-2.4343,596,9051,448,7622Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي

BIME0.1600.1600.1500.1600.1500.160-6.2529100,751,80215,995,4044Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط

 BIBI0.2900.3000.2900.3000.3000.2807.141051,900,00015,340,0003Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي

BNOI0.9000.9700.9000.9400.9600.9006.66128177,152,146166,730,6684National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي

BSUC0.2100.2400.2100.2200.2300.2300.0065338,982,20075,931,0844Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

BGUC0.1500.1500.1500.1500.1500.1500.001050,000,0007,500,0002Gulf Commercial Bankمصرف الخليج

 BMFI0.2300.2400.2300.2300.2300.2300.0037144,864,92833,818,9334Mosul Bankمصرف الموصل لالستثمار

BMNS0.4100.5000.4100.4500.4800.41017.07109266,926,140122,565,1644Mansour Bankمصرف المنصور

BELF0.5200.5200.5000.5000.5000.530-5.6631,739,529870,5552Elaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي

BTIB0.6900.6900.6900.6900.6900.6900.0023,4082,3521AlTaif Islamic Bankمصرف الطيف االسالمي

7722,113,764,8921,574,391,6284TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TASC7.4807.9807.4807.7707.8707.4805.2134280,505,340625,534,4114Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل لالتصاالت

34280,505,340625,534,4114TOTALمجموع قطاع االتصاالت

 قطاع الخدمات

SKTA2.7102.7402.6802.7002.6902.730-1.4610850,920,000137,510,0004Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

SMOF12.00012.25012.00012.04012.25012.0002.0815860,36210,354,5942Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

 SMRI6.3907.1006.3906.8207.1006.39011.11529,367,00063,842,0784Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

SNUC0.4500.4700.4300.4400.4300.4300.00199,350,0004,185,5002AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة

SBPT38.00038.00035.00035.45035.49040.000-11.2822859,27230,457,7771Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

21671,356,634246,349,9504TOTAL

قطاع الصناعة

IMAP1.4001.4001.2701.3201.2801.390-7.9113333,119,96543,645,7554Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IMOS6.0006.0005.0805.4405.6006.400-12.50343,320,24018,055,9434Modern Sewingالخياطة الحديثة

 IITC15.75015.80015.75015.78015.80015.8000.004150,0002,367,0501Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

IBSD3.9904.1003.9804.0404.0904.0002.25309163,243,195658,916,2294Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

 IHLI0.6000.6200.6000.6100.6000.5901.692216,800,00010,316,5003Al -HiLal Industriesالهالل الصناعية

 IKLV1.4001.4001.2001.2801.3501.400-3.5774,951,9686,338,9072AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البيطرية

IKHC1.8501.8501.6501.7901.6501.950-15.3861,262,6082,258,3252Al -Khazer Construction Materialsطريق الخازر للمواد االنشائية

 IRMC5.6105.8105.6105.7705.8105.6602.656570,0003,287,5002Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

521223,417,976745,186,2084TOTAL

مجموع  قطاع الخدمات 

السوق النظامي/ تقرير التداول األسبوعي  2022/08/28 - 2022/09/01     

Iraq Stock ExchangeWeekly Trading Report / Regular 28/08/2022 - 01/09/2022

 Telecommunication Sector 

Banks Sector

مجموع قطاع الصناعة

Services Sector

Industry Sector
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 قطاع الفنادق والسياحة

HBAY100.000100.000100.000100.000100.000100.0000.00384,3268,432,6002Babylon Hotelفندق بابل

HBAG8.4008.4508.4008.4008.4008.4000.008885,0007,443,2503Baghdad Hotelفندق بغداد

HNTI10.75010.75010.00010.44010.60010.6000.00111,124,35311,740,0003National for Tourist Investmentاالستثمارات السياحية

HTVM6.2706.2706.2706.2706.2706.2700.0032,440,00015,298,8002Tourist Village of Mosul damسد الموصل السياحية

HKAR1.0501.0501.0501.0501.0501.0500.0024,000,0004,200,0001Karbala Hotelsفنادق كربالء

HMAN23.60026.00023.60024.72024.00023.5501.91473,152,73077,927,9804Mansour Hotelفنادق المنصور

7411,686,409125,042,6304TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AISP10.05010.0509.8509.4509.89010.050-1.5929027,150,415270,006,0834Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

 AIRP21.00022.00020.00020.03020.00021.000-4.76209,261,796185,534,5184Iraqi Agricultural Productsتسويق المنتجات الزراعية

31036,412,211455,540,6004TOTAL

22352,537,143,4623,772,045,427Grand TOTAL المجموع الكلي 

مجموع قطاع الزراعة

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

  Weekly Trading Report / Regular 28/08/2022 - 01/09/2022    2022/09/01- 2022/08/28  السوق النظامي/ التقرير التداول األسبوعي   

Agriculture Sector

Hotels Sector
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BROI0.3500.3600.3500.3500.3500.3402.941818,601,3916,624,7344Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان العراقي

1818,601,3916,624,7344TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع الصناعة

IFCM3.0003.1002.9903.0103.0003.0000.005713,730,59241,350,6434Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائية 

5713,730,59241,350,6434TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HASH7.9007.9007.9007.9007.9007.5005.334288,5202,279,3083Ashour Hotelفندق اشور

4288,5202,279,3083TOTAL

7932,620,50350,254,6854TOTAL المجموع الكلي 

INDUSTRY Sector

Non Regular Weekly Trading Report 28/08/2022 -01/09/2022      2022/09/01- 2022/08/28  السوق الثاني/ تقرير التداول األسبوعي     

Banks Sector

مجموع  قطاع االصناعة

Hotels Sector

مجموع قطاع الفنادق والسياحة
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Trading 

days
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قطاع المصارف

BBAY0.0700.0700.0700.0700.0700.0700.0015,000,000350,0001Babylon Bankمصرف بابل

              BNOR0.0800.0900.0800.0800.0800.0800.001228,212,7232,267,0182North Bankمصرف الشمال

1333,212,7232,617,0182TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االستثمار

VKHF0.0900.0900.0900.0900.0900.08012.50106,718,220604,6401Alkhair for financial Investmentالخير لالستثمار المالي

106,718,220604,6401TOTAL

 قطاع الخدمات

 SILT1.5901.6001.5901.6001.6001.5900.6217201,741,106322,262,7704Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري

  SIGT1.0101.0801.0001.0501.0401.0102.976116,433,34817,244,7284Iraqi for General Transportationنقل المنتجات النفطية

SBAG0.4800.4800.4600.4700.4600.470-2.1272,807,9791,319,7503AL-Badia for General Transالبادية للنقل العام

85220,982,433340,827,2484TOTALمجموع قطاع الخدمات

قطاع الصناعة

 IELI0.6500.7100.6500.6900.6700.6503.0786,528,1254,516,2813ELectronic Industriesالصناعات االلكترونية

ITLI0.5200.5600.5200.5400.5400.5203.845249,880,63726,956,2044The Light Industriesالصناعات الخفيفة 

IICM0.8000.8400.8000.8100.8100.7705.1961,647,8261,330,7393Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعة الكارتون

IMCM0.5500.5600.5400.5000.5000.550-9.09110,0005,0001Modern Construction Materialsالمواد االنشائية الحديثة 

6758,066,58832,808,2244TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HPAL11.25012.50011.25011.88012.00011.0009.09321,730,00020,550,5503Palestine Hotelفندق فلسطين

321,730,00020,550,5503TOTAL

 قطاع االزراعة

AMAP0.2500.2500.2500.2500.2500.2500.0024,000,0001,000,0001Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيواني

24,000,0001,000,0001TOTAL

209324,709,964398,407,6804TOTAL

Un Disclosed Comp Weekly Trading Report 28/08/2022 -01/09/2022      2022/09/01- 2022/08/28  للشركات غير المفصحة/تقرير التداول األسبوعي     

Banks Sector

Services Sector

INvestment Sector

مجموع  قطاع االستثمار

مجموع  قطاع االصناعة

Agriculture Sector

مجموع قطاع الزراعة

المجموع الكلي 

Hotels Sector

مجموع قطاع الفنادق والسياحة
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