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 مؤشرات التداول في سوق العراق لالوراق المالية

 تداول في السوقات جلس أربع 24/6/2020ي نظم سوق العراق لالوراق المالية خالل االسبوع المنتهي ف      

 . (10-12االعتيادي من الساعة )الزمن في  السوق الثانيوالنظامي 

 يوم حظر شامل للتجوالالداوم باعتبار يوم الخميس من كل إسبوع تقليص خلية االزمة الحكومية قرار  إتخاذبعد    

 . 14/6/2020من تاريخ  إبتداءا  

نظامي ( شركة مدرجة في السوق ال58منها )، ( شركة مساهمة 104عدد الشركات المدرجة في السوق ) يبلغ      

   ( شركة مدرجة في السوق الثاني.46و)

 : والشركات المدرجة حسب القطاعات هي       

  

 السوق الثاني  في اتشرك (2و) النظاميشركة في السوق  (32)خالل جلسات هذا االسبوع اسهم  اولتدت -

 . شركة( 48لم تتداول خالل جلسات هذا االسبوع اسهم ) -

 شركة وكاالتي : (22) لغ عدد الشركات المتوقفة عن التداولب -

 عن التداول بقرارات من هيئة االوراق المالية لعدم التزامهم بتعليمات موقوفة( شركة مساهمة 18) .1

مصرف ،  مصرف الشمالهي : ) الشركاتة الفصلية والسنوية واالفصاح المالي وتقديم البيانات المالي

صناعة ، ، العراقية لالعمال الهندسية ، الهالل الصناعية  فندق آشور، فنادق عشتار ،  االتحاد العراقي

المواد  ، الصناعات االلكترونية ، الصناعات الخفيفة ، صناعات االصباغ الحديثة ، وتجارة الكارتون

البادية للنقل العام  ،  العراقية لنقل المنتجات النفطية ، ، الفلوجة النتاج المواد االنشائية،  ثةاالنشائية الحدي

 .(الباتك لالستثمار المالي العراقية النتاج البذور ، ،، الحديثة لالنتاج الحيواني  الخير لالستثمار المالي

 ين( بعد وضع المصرفة والفراتلعن التداول )مصرف دار السالم ، مصرف دج موقوفةمصرفية  شركتين .2

 .تحت وصاية البنك المركزي العراقي

إستنادا  لقرار البنك المركزي العراقي المتضمن الغاء ترخيص الشركة  موقوفةللتحويل المالي  المنافعشركة  .3

ولحين إنتهاء إجراءات البنك المركزي العراقي وبمساهمين جدد  Aوتحويل نشاطها إلى شركة صرافة فئة 

 ئرة تسجيل الشركات.ودا

كة للمساهمين ولحين تقديم لعدم االفصاح بصورة كاملة عن معلومات الشر موقوفةشركة مصرف االقتصاد  .4

 . حسابات كاملة وواضحة حسب المعايير المحاسبية
 

 

 تأمين مالي تحويل استثمارمالي الخدمات السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارف

41 2 21 6 10 10 6 3 5 

 

 2020  ( حزيران 24 - 21 ) ةالمالية للفتر التقرير االسبوعي الداء سوق العراق لالوراق
 

 
 



  .ترليون سهم (12.288االسهم المدرجة في السوق )عدد  يبلغ

 ترليون سهم                                                                                                                                                                                    

 

 .سهم( مليار 2.404) بلغ عدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع

 .دينارمليار  (2.270) لغت قيمة االسهم المتداولة لهذا االسبوعب

 .( صفقة1224)بلغ عدد الصفقات المنفذة لهذا االسبوع 

 طة.( نق435.26)في أخر جلسة من االسبوع بـ   ISX 60ل مؤشر السوق اقف

 هذا االسبوع نالحظ االتي :ل التداول ومن تحليل بيانات      
 
 باالسبوع الماضي. %( قياسا53.3) بنسبةعدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع  إرتفاع .1

 باالسبوع الماضي. %( قياسا71.1بنسبة )القيمة االجمالية لالسهم المتداولة لهذا االسبوع  إرتفعت .2

( 427.72) غلق علىااغالقه لالسبوع الماضي عندما  عن %(1.8بنسبة ) ISX60 مؤشر السوق إرتفاع .3

 .نقطة

 
 24/6/2020 - 21 منلعراق لالوراق المالية للفترة مؤشرات التداول في سوق ا (1رقم ) جدول

 

 الصفقات القيمة المتداولة عدداالسهم المتداولة الجلسات
مؤشر 
 السوق

عدد الشركات 
 المتداولة

21/06/2020 219,945,073 327,180,927 339 431.25 22 

22/06/2020 826,628,776 574,977,960 165 430.83 21 

23/06/2020 711,988,726 774,556,314 398 432.43 25 

24/06/2020 645,184,720 593,132,632 322 435.26 25 

 35 435.26 1224 2,269,847,833 2,403,747,295 المجموع الحالي

 35 427.72 811 1,326,858,436 1,567,808,278 المجوع السابق

 0.0 1.8 50.9 71.1 53.3 التغير %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تأمين تحويل مالي استثمارمالي خدماتال السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارف

9.557 2.140 0.308 0.021 0.032 0.057 0.014 0.135 0.022 



 :تداول المستثمرين غير العراقيين في سوق العراق لالوراق الماليةمؤشرات 
 

 بقيمة بلغتسهم  مليون (753العراقيين لهذا االسبوع ) لغ عدد االسهم المشتراة من المستثمرين غيرب .1

 .( شركة11)ة على أسهم صفق (144) دينار من خالل تنفيذمليون  (306)

بلغت  سهم بقيمةمليون ( 73)بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين لهذا االسبوع  .2

 .شركات( 7( صفقة على أسهم )92) دينار من خالل تنفيذ مليون( 164)

 

 24/6/2020 - 21 لفترة منتداول غير العراقيين لال( مؤشرات 2جدول رقم )

 

 

 
 

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

 بيعا   شراء   بيعا   شراء   بيعا   شراء  

21/06/2020 16,126,989 11,775,878 27,145,455 18,520,939 28 9 

22/06/2020 371,404,892 20,029,000 121,233,720 18,580,950 39 10 

23/06/2020 113,660,000 14,700,000 64,548,950 45,119,000 32 34 

24/06/2020 251,313,906 26,009,000 93,083,755 81,900,500 45 39 

 92 144 164,121,389 306,011,880 72,513,878 752,505,787 المجموع الحالي

 34 107 70,428,852 174,540,470 95,848,988 382,436,788 المجوع السابق

 170.6 34.6 133.0 75.3 24.3- 96.8 التغير %



 

 

 

 

 

 :الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق الماليةأسهم  علىالتداول  إطالقأوال  : 

 : سط النتاج وتسويق االسماكشركة الشرق االو         
 

بعد قرار الهيئة العامة  23/6/2020المصادف  الثالثاءجلسة  ل على أسهم الشركة فيتم إطالق التداو -
 31/3/2019المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في  18/6/2020المنعقدة في 

( دينار من إحتياطي الفائض 87,159,120) % من العجز باستخدام مبلغ مقداره  50وإطفاء نسبة 
 المتراكم .

 

 : مصرف الثقة الدولي االسالميشركة          
 

بعد قرار الهيئة العامة  28/6/2020سيتم إطالق التداول على أسهم الشركة في جلسة االحد المصادف  -
 . 2019المصادقة على الحسابات لعام  17/6/2020المنعقدة في 

 

 اعات الهيئات العامة للشركات المساهمة المدرجة :إجتمثانيا  : 

الساعة العاشرة صباحا   5/7/2020يوم االحد  للشركة العراقية النتاج البذور سيعقد إجتماع الهيئة العامة -
. الشركة أعضاء أصليين ومثلهم إحتياط في قاعة نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين ، إنتخاب أربعة 

لعدم تقديم البيانات المالية  12/11/2019اول بقرار من هيئة االوراق المالية بتاريخ متوقفة عن التد
 . 31/3/2019السنوية للسنة المالية المنتهية في 

 

الساعة العاشرة صباحا   12/7/2020سيعقد إجتماع الهيئة العامة لشركة آسياسيل لالتصاالت يوم االحد  -
توزيع أرباح نقدية . ،  2019ية ، لمناقشة الحسابات الختامية لعام محافظة السيلمان –في فندق ميلينيوم 

 . 7/7/2020سيتم إيقاف التداول على أسهم الشركة إعتبارا  من جلسة الثالثاء 
 

 
 

 
 

  

 

 
 
 
 
 

  

 ر الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق الماليةخباأ 



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

 BCOI0.4300.4300.4300.4300.4300.4300.0063,229,3001,388,5992Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري

BBOB0.3100.3300.3100.3200.3300.3106.45118944,182,982304,265,0114Bank of Baghdadمصرف بغداد

BIME0.1000.1000.1000.1000.1000.1000.001557,158,1635,715,8162Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط

 BIBI0.2100.2100.2100.2100.2100.220-4.552876,148183,9912Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي

BNOI0.5000.5200.5000.5200.5200.5004.00811,285,8785,862,9392National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي

BSUC0.4200.4200.4200.4200.4200.440-4.55812,100,0005,082,0002Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

BBAY0.0900.0900.0900.0900.0900.0900.00120,000,0001,800,0001Babylon Bankمصرف بابل

BGUC0.1300.1300.1300.1300.1300.1300.00626,493,9003,444,2072Gulf Commercial Bankمصرف الخليج

BKUI1.0101.0101.0101.0101.0101.0100.001020,000,00020,200,0002Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BASH0.2200.2300.2200.2200.2300.2204.5547,400,0001,652,0003Ashur International Bankمصرف اشور

BMNS0.5600.5700.5500.5600.5700.5601.7953103,938,55157,987,2994Mansour Bankمصرف المنصور

BUND0.0700.0700.0600.0600.0700.0700.00744,200,0002,724,0003united Bank For Invistmentالمصرف المتحد

 BNAI0.6500.6500.6500.6500.6500.6500.0032,000,0001,300,0002National Islamic Bankالمصرف الوطني االسالمي

BCIH2.5202.5202.5202.5202.5202.5200.004744,4001,875,8882Cihan Bank for Islamicمصرف جيهان االسالمي

BROI0.3700.3900.3700.3900.3900.3608.33155,563,6002,110,3044Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان العراقي

BAIB1.1001.1001.1001.1001.1001.1000.008750,000,000825,000,0003Asia Al Iraq Islamic Bank for Investmentمصرف اسيا العراق

2682,009,172,9221,240,592,0544TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TASC7.2007.2306.9007.0707.0007.200-2.7825942,438,211299,912,0314Asia Cell Telecommunicationاسيا سيل

25942,438,211299,912,0314TOTAL

 قطاع الخدمات

SKTA3.3503.4003.3203.3703.3603.400-1.18132,400,0008,090,0003Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

SMOF15.00015.00014.25014.31014.25015.000-5.0011392,8905,622,6831Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

 SMRI1.5101.5101.4701.4901.4701.480-0.68155,753,7648,590,1083Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

 SILT1.4001.4101.4001.4001.4001.3801.453433,788,50047,371,3004Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري

SBPT17.50017.50017.50017.50017.50017.5000.00429,150510,1253Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

7742,364,30470,184,2164TOTAL

Telecommunication Sector

مجموع قطاع االتصاالت

Services Sector

مجموع قطاع الخدمات

سوق العراق لالوراق المالية/ تقرير التداول األسبوعي  2020/6/21 - 2020/6/24        

Iraq Stock ExchangeWeekly Trading Report / Regular 21/6/2020 - 24/6/2020

Banks Sector



اسم الشركة

رمز 

الشركة 
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االغالق 
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%
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عدد االسهم المتداولة    

Traded Volume

    القيمة المتداولة    

Traded Value

عدد ايام 

التداول 

Trading 

days

Company name

 قطاع الصناعة

IMAP1.2701.3001.2701.2901.2801.2502.408242,442,19954,621,2394Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IMOS6.1806.1806.1806.1806.1806.500-4.92120,000123,6001Modern Sewingالخياطة الحديثة

 IITC9.1109.1108.6008.8509.1009.250-1.62141,327,98511,749,9724Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

IBSD2.2902.5202.2902.4302.5102.26011.06334165,707,719401,876,6934Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

IIDP1.2001.2101.1901.2001.2101.230-1.633846,640,00055,950,3002Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع التمور

 IKLV1.4601.4701.4302.2501.4401.4300.708538,024,26385,563,8744AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البيطرية

INCP2.2502.3002.2301.4502.2402.250-0.44219,000,00013,036,6414National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

IMIB2.7002.7502.7002.7002.7502.7001.8574,534,00012,258,0503Metallic Industries and Bicyclesالمعدنية والدراجات

582307,696,166635,180,3704TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HBAY62.00060.00062.00060.60060.00062.000-3.23780,1004,854,0003Babylon Hotelفندق بابل

HBAG7.9507.9507.9007.9307.9007.6003.955220,0001,744,0001Baghdad Hotelفندق بغداد

HSAD10.70010.70010.50010.55010.50011.000-4.55241,558,59216,448,0623Al-Sadeer Hotelفندق  السدير

361,858,69223,046,0624TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AIPM4.3004.3004.3004.3004.3004.400-2.272217,000933,1002Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسويق اللحوم

2217,000933,1002TOTAL

12242,403,747,2952,269,847,8334Grand TOTAL

Industry Sector

مجموع قطاع الصناعة

  Weekly Trading Report / Regular 21/6/2020 - 24/6/2020 

Agriculture Sector

المجموع الكلي 

سوق العراق لالوراق المالية/ تقرير التداول األسبوعي  2020/6/21 - 2020/6/24         

Hotels Sector

مجموع قطاع الزراعة

مجموع قطاع الفنادق والسياحة



Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

Banks Sector

 BCOI2684,300294,249Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي

BBOB62713,303,550230,655,136Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

 BNOI67,807,9844,054,434National Bank Of Iraqالمصرف االهلي العراقي 

BROI2563,600217,804Credit Bank Of Iraqمصرف األئتمان العراقي 

BGUC1393,90051,207Gulf Commercial Bankمصرف الخليج التجاري 

BMNS2275,000154,000Al-Mansour Bankمصرف المنصور

BUND1300,00021,000United Bankمصرف المتحد

76723,328,334235,447,830Total Bank sector

Industry Sector

IMAP115,00019,200Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IBSD5323,747,98057,659,142Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 

INCP115,300,00012,063,700National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

6529,062,98069,742,042Total Industry sector

Telecommunication Sector

 TASC3114,473822,008Asia cellاسيا سيل لالتصاالت

3114,473822,008Total Telecommunication sector

144752,505,787306,011,881Grand Total

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلي

2020/6/24 - 2020/6/21التقرير االسبوعي لتداول االسهم المشتراة لغير العراقيين في السوق النظامي 

Non-Iraqi Weekly Trading Report (Buy)  21/6/2020 - 24/6/2020

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف



اسم الشركة
رمز 

الشركة
Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

Banks Sector

 BNOI610,285,8785,342,939National Bank Of Iraqالمصرف االهلي العراقي 

BKUI1020,000,00020,200,000Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BMNS24,329,0002,380,950Al-Mansour Bankمصرف المنصور

1834,614,87827,923,889Total Bank sector

Service Sector

SMRI2700,0001,050,000Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية

2700,0001,050,000Total Service sector

Industry Sector

IBSD1115,000,00037,237,500Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 

IIDP1410,000,00012,100,000Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع وتسويق التمور 

2525,000,00049,337,500Total Industry sector

Telecommunication Sector

 TASC4712,199,00085,810,000Asia cellاسيا سيل لالتصاالت

4712,199,00085,810,000Total Telecommunication sector

9272,513,878164,121,389Grand Total المجموع الكلي

مجموع قطاع المصارف

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات 

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

2020/6/24 - 2020/6/21التقرير االسبوعي لتداول االسهم المباعة لغير العراقيين في السوق النظامي 

Non-Iraqi Weekly Trading Report (Sell)  21/6/2020 - 24/6/2020

قطاع المصارف

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 



6/21/20206/22/20206/23/20206/24/2020

Banking Sectorقطاع المصارف

 0.4300.430Commercial Bank of IraqــــــــــBCOIالمصرف التجاري

BBOB0.3100.3200.3200.330Bank of Baghdadمصرف بغداد

Iraqi Islamic BankــــــــــــــــــــBIIBالمصرف العراقي االسالمي

0.1000.100Iraqi Middle East BankــــــــــBIMEمصرف الشرق االوسط

 Investment Bank of IraqــــــــــBIBI0.2100.210مصرف االستثمار العراقي

0.520National Bank of IraqــــــــــBNOI0.520المصرف االهلي العراقي

0.4200.420Sumer Commerical BankــــــــــBSUCمصرف سومر التجاري

Babylon Bankـــــ0.090ــــــــــBBAYمصرف بابل

   Economy BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBEFIمصرف االقتصاد لالستثمار

0.130Gulf Commercial BankــــــــــBGUC0.130مصرف الخليج

 Mosul BankــــــــــــــــــــBMFIمصرف الموصل لالستثمار

              North BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBNORمصرف الشمال

Union Bank of IraqمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBUOIمصرف االتحاد العراقي

Kurdistan International BankــــــــــBKUI1.0101.010مصرف كوردستان

Ashur International BankـــــBASH0.2200.2300.230مصرف اشور

BMNS0.5600.5600.5600.570Mansour Bankمصرف المنصور

0.0600.070united Bank For InvistmentـــــBUND0.070المصرف المتحد

Elaf Islamic BankــــــــــــــــــــBELFمصرف ايالف االسالمي

 0.650National Islamic Bankـــــ0.650ـــــBNAIالمصرف الوطني االسالمي

Trans Iraq Bank InvestmentــــــــــــــــــــBTRIمصرف عبر العراق 

2.5202.520Cihan Bank for IslamicــــــــــBCIHمصرف جيهان االسالمي

BROI0.3700.3800.3900.390Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان العراقي

Dar es salam Investment  BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBDSIمصرف دار السالم 

 Dijlah & Furat BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBDFDمصرف دجلة والفرات 

Al Attaa Islamic BankــــــــــــــــــــBLADمصرف العطاء االسالمي

Arab Islamic BankــــــــــــــــــــBAAIمصرف العربية االسالمي 

Zain Al-Iraq Isiamic BankــــــــــــــــــــBZIIمصرف زين العراق االسالمي

Iraq Noor Islamic BankــــــــــــــــــــBINIمصرف نور العراق االسالمي 

International Islamic BankــــــــــــــــــــBINTالمصرف الدولي االسالمي

World Islamic BankــــــــــــــــــــBWORالمصرف العالم 

Al- Qabidh Isiamic BankــــــــــــــــــــBQABمصرف القابض االسالمي 

International Development BankــــــــــــــــــــBIDBمصرف التنمية الدولي 

Region Trade BankــــــــــــــــــــBRTBمصرف االقليم التجاري

Trust International  IslamIc BankــــــــــــــــــــBTٌٌRUمصرف الثقة

Erbil Investment & FinanceBankــــــــــــــــــــBERIمصرف اربيل

 Al Janoob Islamic BankــــــــــــــــــــBJABمصرف الجنوب

 1.1001.1001.100Asia Al Iraq Islamic BankـــــBAIBمصرف اسيا العراق

 Al-Qurtas Isiamic BankــــــــــــــــــــBQURمصرف القرطاس

AlTaiF Islamic BankــــــــــــــــــــBTIBمصرف الطيف االسالمي

Ameen al-Iraq Bank For  islamic bankــــــــــــــــــــBAMEمصرف امين العراق

Telecommunication Sectorقطاع االتصاالت

TASC7.2007.1607.0507.000Asia Cell Telecommunicationاسيا 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 InvestmentــــــــــــــــــــVWIFالوئام لالستثمار المالي 

Al-Zawraa for Finanical InvestmentــــــــــــــــــــVZAFالزوراء لالستثمار المالي

Alkhair for financial InvestmentمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةVKHFالخير لالستثمار المالي

Al-Ameen for Financial InvestmentــــــــــــــــــــVAMFاالمين لالستثمار المالي 

2020/6/24 - 2020/6/21 اسعار االغالق السهم الشركات المساهمة  المدرجة للفترة    

Closing Prices For The  listed Companies  for 21/6/2020 - 24/6/2020 

اسماء الشركات
رمز 

الشركة

Close priceسعر االغالق      
Company Name



AL- Batek InvestmentمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةVBATالباتك لالستثمارات المالية 

Bain Al-Nahrain Financial InvestmentــــــــــــــــــــVMESبين النهرين لالستثمارات المالية

Services Sectorقطاع الخدمات

3.360Kharkh Tour Amuzement CityـــــSKTA3.3503.400العاب الكرخ السياحية

 1.470Mamoura RealestateـــــSMRI1.5001.480المعمورة العقارية

AL-Nukhba for ConstructionــــــــــــــــــــSNUCالنخبة للمقاوالت العامة

 SILT1.4101.4001.4001.400Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري

Iraq Baghdad For General TransportationـــــSBPT17.50017.50017.500بغداد العراق للنقل العام

  Iraqi for General TransportationمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةSIGTنقل المنتجات النفطية

AL-Badia for General TransمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةSBAGالبادية للنقل العام

Al-Ameen Estate InvestmentــــــــــــــــــــSAEIاالمين لالستثمارات العقارية

14.250Al-Mosul for funfairsـــــــــــــــSMOFالموصل لمدن االلعاب

Industry Sectorقطاع الصناعة

IMAP1.2801.2701.2701.280Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

6.180Modern SewingـــــــــــــــIMOSالخياطة الحديثة

 IITC9.1109.0009.0009.100Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

Baghdad for Packing MaterialsــــــــــــــــــــIBPMبغداد لصناعة مواد التغليف

IBSD2.3802.3802.3802.510Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

Iraqi Date Processing and Marketingـــــ1.2001.200ـــــIIDPالعراقية لتصنيع التمور

 Al -HiLal IndustriesمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةIHLIالهالل الصناعية

The Light IndustriesمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةITLIالصناعات الخفيفة 

INCP2.2602.2502.2702.240National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

 ELectronic IndustriesمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةIELIالصناعات االلكترونية

 IKLV1.4401.4501.4501.440AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البيطرية

Fallujah for Construction MaterialsمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةIFCMالفلوجة للمواد االنشائية 

Iraqi Engineering WorksمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةIIEWالعراقية لالعمال الهندسية

Al -Khazer Construction MaterialsــــــــــــــــــــIKHCطريق الخازر للمواد االنشائية

Modern Paint IndustriesمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةIMPIصناعات االصباغ الحديثة 

2.7002.750Metallic Industries and BicyclesـــــIMIB2.700المعدنية والدراجات

 Ready Made ClothesــــــــــــــــــــIRMCانتاج االلبسة الجاهزة

Iraqi Carton ManufacturiesمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةIICMالعراقية لصناعة الكارتون

modern chemical industriesــــــــــــــــــــIMCIالصنائع الكيمياوية العصرية

Modern Construction MaterialsمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةIMCMالمواد االنشائية الحديثة 

House Household furnitureــــــــــــــــــــIHFIصناعات االثاث المنزلي

Hotels Sectorقطاع الفنادق والسياحة

Palestine HotelــــــــــــــــــــHPALفندق فلسطين

Ishtar HotelsمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةHISHفنادق عشتار

Babylon HotelـــــHBAY62.00060.00060.000فندق بابل

Baghdad Hotelـــــ7.900ــــــــــHBAGفندق بغداد

National for Tourist InvestmentــــــــــــــــــــHNTIاالستثمارات السياحية

Tourist Village of Mosul damــــــــــــــــــــHTVMسد الموصل السياحية

Karbala HotelsــــــــــــــــــــHKARفنادق كربالء

Mansour HotelــــــــــــــــــــHMANفنادق المنصور

10.70010.65010.500Al-Sadeer HotelـــــHSADفندق  السدير

Ashour HotelمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةHASHفندق اشور

Agriculture Sectorقطاع الزراعة

Modern for Animal ProductionمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةAMAPالحديثة لالنتاج الحيواني

Al-Ahlyia for Agricultural ProductionــــــــــــــــــــAAHPاالهلية لالنتاج الزراعي

Middle East for Production- FishــــــــــــــــــــAMEFالشرق االوسط لالسماك

Iraqi for Seed ProductionمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةAISPالعراقية النتاج البذور

Iraqi Products Marketing Meatـــــ4.300ـــــAIPM4.300انتاج وتسويق اللحوم

 Iraqi Agricultural ProductsــــــــــــــــــــAIRPتسويق المنتجات الزراعية

Money Transfer Sector قطاع التحويل المالي

Nobles Company for MoneyــــــــــــــــــــMTNOالنبالء للتحويل المالي

Al-Manafaa CompanyمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةMTMAالمنافع  للتحويل المالي
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 BCOI0.4300.4300.4300.4300.4300.4300.0063,229,3001,388,5992Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري

BBOB0.3100.3300.3100.3200.3300.3106.45118944,182,982304,265,0114Bank of Baghdadمصرف بغداد

BIME0.1000.1000.1000.1000.1000.1000.001557,158,1635,715,8162Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط

 BIBI0.2100.2100.2100.2100.2100.220-4.552876,148183,9912Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي

BNOI0.5000.5200.5000.5200.5200.5004.00811,285,8785,862,9392National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي

BSUC0.4200.4200.4200.4200.4200.440-4.55812,100,0005,082,0002Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

BBAY0.0900.0900.0900.0900.0900.0900.00120,000,0001,800,0001Babylon Bankمصرف بابل

BGUC0.1300.1300.1300.1300.1300.1300.00626,493,9003,444,2072Gulf Commercial Bankمصرف الخليج

BKUI1.0101.0101.0101.0101.0101.0100.001020,000,00020,200,0002Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BASH0.2200.2300.2200.2200.2300.2204.5547,400,0001,652,0003Ashur International Bankمصرف اشور

BMNS0.5600.5700.5500.5600.5700.5601.7953103,938,55157,987,2994Mansour Bankمصرف المنصور

BUND0.0700.0700.0600.0600.0700.0700.00744,200,0002,724,0003united Bank For Invistmentالمصرف المتحد

 BNAI0.6500.6500.6500.6500.6500.6500.0032,000,0001,300,0002National Islamic Bankالمصرف الوطني االسالمي

BCIH2.5202.5202.5202.5202.5202.5200.004744,4001,875,8882Cihan Bank for Islamicمصرف جيهان االسالمي

2451,253,609,322413,481,7504TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TASC7.2007.2306.9007.0707.0007.200-2.7825942,438,211299,912,0314Asia Cell Telecommunicationاسيا سيل

25942,438,211299,912,0314TOTAL

 قطاع الخدمات

SKTA3.3503.4003.3203.3703.3603.400-1.18132,400,0008,090,0003Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

SMOF15.00015.00014.25014.31014.25015.000-5.0011392,8905,622,6831Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

 SMRI1.5101.5101.4701.4901.4701.480-0.68155,753,7648,590,1083Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

 SILT1.4001.4101.4001.4001.4001.3801.453433,788,50047,371,3004Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري

SBPT17.50017.50017.50017.50017.50017.5000.00429,150510,1253Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

7742,364,30470,184,2164TOTAL

Banks Sector

مجموع قطاع الخدمات

السوق النظامي/ تقرير التداول األسبوعي  2020/6/21 - 2020/6/24        السوق النظامي/ تقرير التداول األسبوعي  2020/6/21 - 2020/6/24        

Iraq Stock ExchangeWeekly Trading Report / Regular 21/6/2020 - 24/5/2020

مجموع قطاع االتصاالت

Telecommunication Sector

Services Sector
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IMAP1.2701.3001.2701.2901.2801.2502.408242,442,19954,621,2394Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IMOS6.1806.1806.1806.1806.1806.500-4.92120,000123,6001Modern Sewingالخياطة الحديثة

 IITC9.1109.1108.6008.8509.1009.250-1.62141,327,98511,749,9724Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

IBSD2.2902.5202.2902.4302.5102.26011.06334165,707,719401,876,6934Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

IIDP1.2001.2101.1901.2001.2101.230-1.633846,640,00055,950,3002Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع التمور

 IKLV1.4601.4701.4302.2501.4401.4300.708538,024,26385,563,8744AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البيطرية

INCP2.2502.3002.2301.4502.2402.250-0.44219,000,00013,036,6414National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

IMIB2.7002.7502.7002.7002.7502.7001.8574,534,00012,258,0503Metallic Industries and Bicyclesالمعدنية والدراجات

582307,696,166635,180,3704TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HBAY62.00060.00062.00060.60060.00062.000-3.23780,1004,854,0003Babylon Hotelفندق بابل

HBAG7.9507.9507.9007.9307.9007.6003.955220,0001,744,0001Baghdad Hotelفندق بغداد

HSAD10.70010.70010.50010.55010.50011.000-4.55241,558,59216,448,0623Al-Sadeer Hotelفندق  السدير

361,858,69223,046,0624TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AIPM4.3004.3004.3004.3004.3004.400-2.272217,000933,1002Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسويق اللحوم

2217,000933,1002TOTAL

12011,648,183,6951,442,737,5294Grand TOTAL

Industry Sector

Agriculture Sector

مجموع قطاع الصناعة

  Weekly Trading Report / Regular 21/6/2020 - 24/6/2020        2020/6/24 - 2020/6/21  السوق النظامي/ تقرير التداول األسبوعي  

Hotels Sector

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

المجموع الكلي 

مجموع قطاع الزراعة



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 Names

BROI0.3700.3900.3700.3900.3900.3608.33155,563,6002,110,3044Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان العراقي

BAIB1.1001.1001.1001.1001.1001.1000.008750,000,000825,000,0003Asia Al Iraq Islamic Bankمصرف اسيا العراق

23755,563,600827,110,3044TOTAL

23755,563,600827,110,3044TOTAL

Non Regular Weekly Trading Report 21/6/2020 - 24/6/2020    2020/6/24 - 2020/6/21  السوق الثاني/ تقرير التداول األسبوعي     

Banks Sectorقطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

المجموع الكلي 
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