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 1041 (ايلول 48 –41)الماليت للفترة الداء سوق العراق لالوراقالتقرير االسبوعي 

 في السوق  االسبوعجة مؤشرات التداول
 في المنتهي االسبوع خالل نظم سوق العراق لالوراق المالية

 من( 12 -10) الساعة من تداول جلسات خمسة 18/9/4112

 . الخميس الى االحد

 مساهمة شركة (88)من اصل ( 59) تداول اسهمجرى خاللهم 

من هيئة  راتمتوقفة بقرا اتركش 8وال تزال مدرجة في السوق 
بتعليمات االفصاح وتقديم البيانات  العدم التزامه االوراق المالية

 . تها العامةامتوقفة النعقاد هيئ (4)و المالية للهيئة والسوق
سهم مليار ( 24,353)بلغ عدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع 

  نفذت من خاللمليار دينار ( 23.923)المتداولة تها قيموبلغت 
 صفقة (2575)

 مؤشرات التداول االسبوعجة في السوق النظامي
شركة مدرجة ارتفعت ( 74)صل شركة من ا( 57)ـ تداول اسهم  1

 .على اسعارها السابقة شركة( 27)شركة وحافظت ( 30)اسعار
مليار سهم ( 24.313)االسبوع  عدد االسهم المتداولة لهذابلغ ـ 2

  نفذت من خاللمليار دينار ( 23.877)المتداولة تها قيموبلغت 
 صفقة (2553)

 في ISX Price Indexاقفل مؤشر اسعار االسهم المتداولة ـ 3 
 نقطة( 100.74) من االسبوع بـخر جلسة أ

من غير العراقيين لهذا  السهم المتداولة المشتراةا عددبلغت ـ 4
االسهم المتداولة  قيمة تبلغو،سهم ارليم (1.276) وعاالسب

نفذت من خالل  دينار مليار( 1.937) المشتراة لهذا االسبوع
 المنفذة خالل االسبوع دمن اصل العقو شراءصفقة ( 244)

السهم المتداولة المباعة من غيرالعراقيين لهذا ا عددبلغت ـ  5
المتداولة  االسهم قيمةوبلغ  سهم يونمل( 1.046)االسبوع 

 دينار ونملي( 1.402)المباعة من غير العراقيين لهذا االسبوع 
المنفذة خالل  دصفقة بيع من اصل العقو( 184) نفذت من خالل

 االسبوع 

  مؤشرات التداول االسبوعجة في السوق الثاني
 اتشرك 9 غ عدد الشركات المدرجة في السوق الثانييبل

من  لسوق الثانيا فيتداول  جلسات( 5)عقدت  ، مساهمة
 االحد الى الخميس

االمين لالستثمار  شركتيصفقة على اسهم ( 22)خاللها نفذت 
بلغ عدد االسهم المتداولة  واالمين لالستثمارات العقارية المالي

سهم وبلغت القيمة المتداولة لهذا  مليون (39)لهذا االسبوع 
 ، دينار مليون (45) االسبوع

 

 

 

 االكثر ربحيةالشركات 
 

 االسهم المتداولة   )%(التغير اغالق اسم الشركة

 684,000 27.84 45.000 العراق للنقل العام 

 100,496,344 17.91 0.790 المنصور الدوائية

 356,840 13.94 9.400 االسماك الشرق االوسط 

 17,768,515 11.76 1.900 البادية للنقل العام

 345,584,433 9.78 1.010 مصرف سومر 
 

 االكثر خسارةالشركات 
 
 

 االسهم المتداولة   )%(التغير اغالق اسم الشركة

 1,264,980 12.5- 7.000 سد الموصل السياحية

 6,060,169,103 9.09- 1.000 مصرف االتحاد العراقي

 925,937 8.57- 32.000 فندق  السدير

 100,000 6.88- 7.450 فندق اشور

 311,169,580 5.81- 0.810 مصرف الشرق االوسط
 

 

 االكثر نشاطاً حسب االسهم المتداولةالشركات 
 

 االسهم المتداولة   )%(التغير اغالق اسم الشركة

 7,000,845,064 1.43- 0.690 مصرف دجلة والفرات

 6,060,169,103 9.09- 1.000 مصرف االتحاد 

 4,180,212,915 0.00 0.960 المصرف االسالمي

 1,019,129,760 1.44- 1.370 مصرف الشمال

 985,450,375 0.59 1.700 مصرف بغداد
 

 القيمة المتداولةاالكثر نشاطاً حسب الشركات 
 

 المتداولة   القيمة )%(التغير اغالق اسم الشركة

 6,091,359,486 9.09- 1.000 مصرف االتحاد 

 4,900,583,094 1.43- 0.690 مصرف دجلة والفرات

 4,012,995,348 0.00 0.960 المصرف االسالمي

 1,684,701,031 0.59 1.700 مصرف بغداد

 1,413,863,313 1.44- 1.370 مصرف الشمال

 

Web site : www.isx-iq.net         E-mail : info-isx@isx-iq.net Phone :       07711211522 – 07270094594 

 

 جلسات التداول االضافجة
بعد الظهر وفقا الجراءات  12:30 -12ة لساعا منالتي تنظم  المتقابلة مرواالوا الكبيرة صفقاتتداول للل اتجلس(3)عقدت خالل االسبوع 

نفذت خاللها صفقة واحد على اسهم شركة  يوم االثنينالجلسة االولى نظمت  في السوق النظاميتنفيذ الصفقات الكبيرة واالوامر المتقابلة 
نفذت خاللها صفقة واحدة على شركة  لسة الثانية يوم الثالثاءلجونظمت ا، مليار سهم ( 2)مصرف العراقي االسالمي بعدد اسهم تجاوز ال

ونظمت الجلسة الثالثة يوم االربعاء نفذت خاللها ثالث صفقات نفذت االولى على شركة ، مليار سهم العراقي بعدد اسهم تجاوز االتحاد مصرف 
،  مليار سهم (2) العراقي االسالمي بعدد اسهم تجاوزمصرف الونفذت الثانية على شركة مليار سهم ( 7) مصرف دجلة والفرات بعدد اسهم
 . مليار سهم (4) بعدد اسهم تجاوز االتحاد العراقيونفذت الثالثة على شركة مصرف 
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 المدرجة في سوق العراق لالوراق الماليةاخبار الشركات المساهمة 

 

  المدرجة  اتالعامة للشرك اجتماعات الويئات
 

دار السالم للشركة سيعقد اجتماع الهيئة العامة  -1
 23/9/2014الموافق  الثالثاءيوم  للتامين

لمناقشة  مقر الشركةا في الساعة العاشرة صباح
 2013لختامية للسنة المالية الحسابات ا

مناقشة مقسوم االرباح والمصادقة عليها و
( ثانيا/55)ومناقشة زيادة راس المال وفق المادة 

تم و%( 10)مليار دينار بنسبة ( 3,190)ليصبح 
 16/9/2014ايقاف التداول اعتبارا من جلسة 

الخليج للشركة سيعقد اجتماع الهيئة العامة  -2
 15/10/2014الموافق  بعاءاالريوم للتامين 

قاعة مصرف ا في الساعة العاشرة صباح
لمناقشة  الفرع الرئيسي/ االستثمار العراقي

 2013ة المالية الحسابات الختامية للسن
والمصادقة عليها ومناقشة زيادة راس المال وفق 

من قانون الشركات وسيتم ( اوال/55)المادة 
 .8/10/2014ايقاف التداول اعتبارا من جلسة 

الصناعات للشركة سيعقد اجتماع الهيئة العامة  -3
 16/10/2014الموافق  الخميسيوم الكيمياوية 

المركز الثقافي النفطي ا في الساعة العاشرة صباح
 2013ة المالية لمناقشة الحسابات الختامية للسن

والمصادقة عليها ومناقشة الغاء القرار الهيئة 
المتضمن  30/12/20113العامة المنعقد في 

تعديل اسم الشركة ومعالجة الخسائر من 
االحتياطيات المتوفرة لدى الشركة واتخاذ القرار 
الالزم بشانها وسيتم ايقاف التداول على اسهم 

 .9/10/2014الشركة اعتبارا من جلسة 
 

 لشركات المدرجة ع االرباح النقدية وزيت

 

مستتتتااميها التتتتى  اشتتتتور التتتتدوليمصتتتترف دعتتتتت شتتتتركة  -1
الستتتتتالم اربتتتتاحهم النقديتتتتة لعتتتتام  الشتتتتركةمراجعتتتتة مقتتتتر 

 حتتتتتتدمتتتتتتن يتتتتتتوم اال "ابتتتتتتتداء%( 5.04)بنستتتتتتبة  2013
 .7/9/2014الموافق 

مستتتااميها التتتى مراجعتتتة  الباديتتتة للنقتتتل العتتتامدعتتتت شتتتركة  -2
ممتتتتن لتتتتم  اربتتتتاحهمشتتتتهاداتهم و م الستتتتتال الشتتتتركةمقتتتتر 

  .يتسلمها منذ تاسيس الشركة ولحد االن 
 

 كتتاب البيان ا
 

دجلتتتتتة االكتتتتتتتا  علتتتتتى استتتتتهم شتتتتتركة مصتتتتترف  أبتتتتتد
مليتتتتار ستتتتهم اعتبتتتتارا متتتتن  (144)البالغتتتتة  والفتتتترات

الشتتتتتترق االوستتتتتتط فتتتتتترع فتتتتتتي مصتتتتتترف  1/9/2014
 . السنكفرع / الزاار ومصرف بغداد 

قتتتتترار الهيئتتتتتة العامتتتتتة المنعقتتتتتدة بتتتتتتاري  ل" تنفيتتتتتذا 
( 100)زيتتتتتادة رأستتتتتمال الشتتتتتركة متتتتتن  19/7/2014

مليتتتتار دينتتتتار وفتتتتق المتتتتادة ( 250)مليتتتتار دينتتتتار التتتتى 
 .شركاتمن قانون ال( وثانيا اوال/55)

 

 شركة المعمورة لالستثمارات العقاريةبيان االكتتا  بأسهم 
 

المعمتتتتورة  شتتتتركة المطروحتتتتة ل االكتتتتتتا  علتتتتى استتتتهم  أبتتتتد
مليتتتتتتتتتار ستتتتتتتتتهم اعتبتتتتتتتتتارا متتتتتتتتتن ( 1)البالغتتتتتتتتتة العقاريتتتتتتتتتة 

الفتتتتتتترع  /التتتتتتتوطني العراقتتتتتتتيمصتتتتتتترف الفتتتتتتتي  18/9/2014
قتتتتتترار الهيئتتتتتتة العامتتتتتتة ل" تنفيتتتتتتذا يستتتتتتي وفتتتتتترع جميلتتتتتتةالرئ

رأستتتتمال الشتتتتركة متتتتن زيتتتتادة  6/7/2014المنعقتتتتدة بتتتتتاري  
%( 10)مليتتتتار دينتتتتار بنستتتتبة ( 16)مليتتتتار دينتتتتار التتتتى ( 15)

 .شركاتمن قانون ال( اوال/55)وفق المادة 
 

ادراج اسوم زيادة رأسمال الشركات واطالقوا في 
 التداول

 

 كتتتتتر مدينتتتتتة العتتتتتا  الشتتتتتركة ة لمرستتتتت تتتتتتم ادرام استتتتتهم
ستتتتتتهم  مليتتتتتتون( 132)فتتتتتتي التتتتتتتداول البالغتتتتتتة واطالقهتتتتتتا 
تنفيتتتذا   14/9/2014 الموافتتتق  االحتتتدجلستتتة  اعتبتتتارا متتتن

زيتتتادة  12/7/2014لقتتترار الهيئتتتة العامتتتة المنعقتتتد بتتتتاري  
التتتتتتى   ون دينتتتتتتارمليتتتتتت( 368)متتتتتتن  الشتتتتتتركة متتتتتتالال رأس

وفتتتتتتق المتتتتتتادة %(35.86)بنستتتتتتبة  دينتتتتتتار ونمليتتتتت( 500)
 .  الشركات من قانون (ثانيا/55)
 

 اطالق التداول على اسوم الشركات المساهمة 

 

المعدنية الصناعات تم اطالق التداول على اسهم شركة   -1
 16/9/2014في جلسة الثالثاء الموافق  والدراجات

تنفيذا لقرار الهيئة العامة المنعقدة يوم الثالثاء الموافق 
للسنة المالية الحسابات الختامية  مناقشة 2/9/2014

2013.  
تغليف المواد لبغداد تم اطالق التداول على اسهم شركة   -2

تنفيذا لقرار  17/9/2014الموافق  في جلسة االربعاء
 افقالمو يئة العامة المنعقدة يوم الخميساله
للسنة المالية الحسابات الختامية  مناقشة 11/9/2014

2013.  
 



المالٌة لألوراق العراق سوق
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رأس المال  
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Capital 

million ID

Company name

Banks Sectorقطاع المصارف

BCOI0.7100.7700.7100.7400.7300.7102.82164344,373,759254,517,3825250000Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري 

BBOB1.7001.7301.6901.7101.7001.6900.59173985,450,3751,684,701,0315250000Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

BIIB0.9600.9600.9500.9600.9600.9600.00254,180,212,9154,012,995,3485250000Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقً االسالمً 

BIME0.8600.8600.8100.8300.8100.860-5.81114311,169,580259,714,8445250000Middle East Bankمصرف الشرق االوسط 

 BDFD0.7000.7000.6900.7000.6900.700-1.4337,000,845,0644,900,583,0942100000Dijlah & Furat Bankمصرف دجلة والفرات

BNOI0.8100.8300.8100.8200.8200.8002.502215,214,09512,473,6365250000National Bank of Iraqالمصرف االهلً العراقً 

BROI1.0801.0801.0301.0501.0401.080-3.70104128,777,555135,147,0755250000Credit Bank Of Iraqمصرف األئتمان 

BDSI1.0701.0901.0401.0701.0501.070-1.8777321,721,061344,341,2335150000Dar es salam Investment  Bankمصرف دارالسالم 

BSUC0.9201.0100.9200.9201.0100.9209.7824345,584,433317,951,1784250000Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

BBAY0.4700.5200.4500.4800.4700.4406.82148311,491,910150,333,3875150000Babylon Bankمصرف بابل 

BGUC0.9700.9800.9600.9700.9700.9700.00123673,179,271654,298,2785250000Gulf Commercial Bankمصرف الخلٌج التجاري 

BUOI1.0701.0701.0001.0101.0001.100-9.09486,060,169,1036,091,359,4864252000Union Bank Of Iraqمصرف االتحاد العراقً 

              BNOR1.3801.3901.3501.3901.3701.390-1.441181,019,129,7601,413,863,3135300000North Bankمصرف الشمال 

BKUI2.1802.2502.1802.1902.2002.1701.38207,786,66617,076,0324400000Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BASH0.8200.8200.8200.8200.8200.8200.0043,821,0013,133,2213250000Ashur International Bankمصرف اشور

BMNS1.1101.1101.0301.0501.0601.110-4.50222731,581,954765,295,7905250000Al-Mansour Bankمصرف المنصور

BUND0.8400.8700.8100.8300.8200.830-1.2067130,500,000108,943,5005300000United Bankالمصرف المتحد

BELF0.7100.7100.7100.7100.7100.6509.2335,000,0003,550,0001152000Elaf Islamic Bankمصرف اٌالف االسالمً 

145922,576,008,50221,130,277,82854304000TOTAL

قطاع التامٌن

NAME1.4001.4501.4001.4001.4501.4003.5785,690,0007,970,50042000Al-Ameen for Insuranceاالمٌن للتأمٌن 

NAHF1.0001.0001.0001.0001.0000.9208.70711,000,00011,000,00012500AHliya For Insuranceاالهلٌة للتأمٌن

NGIR0.6800.7200.6800.7000.6900.6801.471045,250,00031,551,00012000Gulf Insuranceالخلٌج للتأمٌن 

2561,940,00050,521,50046500TOTAL

 قطاع الخدمات

SKTA6.1006.8606.1006.4306.7006.5003.0813215,670,901100,779,6235368Kharkh Tour Amuzement Cityمدٌنة العاب الكرخ السٌاحٌة

 SMOF16.25016.50016.00016.10016.00016.0000.005390,0006,280,5002400Al-Mosul for Funfairsالموصل لمدن االلعاب

SMRI3.8503.8503.7003.7703.8303.8000.7910753,069,525200,047,523515010Mamoura Realestate Investmentالمعمورة العقارٌة

SNUC0.7900.7900.7700.7700.7700.790-2.5372,937,5002,274,47522000al- nukhba for constructionالنخبة للمقاوالت العامة 

SILT1.7801.9001.7801.8201.8001.7801.125961,278,111111,819,831414000iraq land transportالعراقٌة للنقل البري

SBPT36.00045.00036.00039.70045.00035.20027.8428684,00027,153,3505500Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام 

SBAG1.7101.9001.7001.7801.9001.70011.764217,768,51531,674,65752200AL-Badia for General Transالبادٌة للنقل العام

380151,798,552480,029,959534478TOTAL مجموع قطاع الخدمات

Services Sector

السوق النظامً/ تقرٌر التداول األسبوعً  2014/9/14- 2014/9/18    

مجموع قطاع المصارف

Iraq Stock Exchange

مجموع قطاع التأمٌن

Insurance Sector

14/9/2014 - 18/9/2014Weekly Trading Report



 قطاع الصناعة

IMAP0.6700.7900.6700.7500.7900.67017.9178100,496,34475,099,53456469Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصورللصناعات الدوائٌة

IMOS3.1003.1003.0703.1003.0703.0500.6641,149,0003,558,9003900Modern Sewingالخٌاطة الحدٌثة 

 IITC3.5503.5503.5503.5503.5503.5500.0024,066,66714,436,6681500Iraqi For Tufted Carpetsالعراقٌة للسجاد والمفروشات

IBSD2.4002.4002.3202.3702.3902.3601.276899,726,146236,655,1515133000Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازٌة 

IIDP1.0501.0701.0201.0401.0401.050-0.95104979,607,5681,019,916,870517250Iraqi Date Processing and Marketingتصنٌع وتسوٌق التمور 

IHLI0.7300.7300.7100.7200.7100.740-4.0532,091,4651,504,940212375al-hilal industriesالهالل الصناعٌة

ITLI0.6100.6200.6000.6100.6200.6101.641518,160,56311,080,449516800the light industriesالصناعات الخفٌفة

INCP0.7900.8000.7600.7700.7700.790-2.532648,421,53437,462,581515187National Chemical &Plastic Industriesالكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة 

IELI1.6501.7001.6501.7001.7001.6503.0376,336,69710,757,059218000electronic  industriesالصناعات االلكترونٌة

 IKLV1.4401.4901.4201.4301.4401.450-0.6968185,046,367264,946,28055400AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي النتاج اللقاحات 

IFCM1.7301.8501.7301.8001.8501.7306.94103,027,0295,451,76042268Fallujah for Construction Materialsالفلوجة للمواد االنشائٌة

IMPI1.3001.3001.2001.2401.2501.2500.002732,697,73340,704,45149213Modern paint   industries االصباغ الحدٌثة 

IMIB0.8500.8500.8500.8500.8500.870-2.3041,549,3411,316,94015000Metallic Industries and Bicyclesالصناعات المعدنٌة والدراجات

 IRMC3.3203.3203.2803.3103.3203.350-0.904644,0652,133,93321593Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة 

IICM0.4100.4100.4100.4100.4100.3807.893543,767222,94427590Iraqi Carton Manufacturiesصناعات الكارتون

4231,483,564,2861,725,248,4605251545TOTAL

 قطاع الفنادق والسٌاحة

HPAL17.21017.80017.21017.45017.50017.2001.74435,181,94690,411,41254470palestine Hotelفندق فلسطٌن

HISH40.25040.25040.00040.06040.25042.000-4.17141,023,99941,023,46021500ishtar Hotelفنادق عشتار 

HBAY70.00070.50070.00070.12070.50070.0000.716434,49930,464,93021350Babylon Hotelفندق بابل 

HBAG11.25011.25011.25011.25011.25011.0002.27127,795312,69413844Baghdad Hotelفندق بغداد

HASH7.5007.5007.4507.4707.4508.000-6.882100,000747,5002376Ashour Hotelفندق اشور 

HTVM7.8007.8007.0007.2407.0008.000-12.5081,264,9809,157,8604240Tourist Village of Mosul damسد الموصل السٌاحٌة

HKAR1.6801.7201.6501.6701.6901.6502.42169,178,33315,341,73345000Karbala Hotelsفنادق كربالء

HMAN28.20028.26028.06028.20028.25028.0000.89253,880,000109,406,70042923mansour Hotelفندق المنصور

HSAD32.50032.50032.00032.22032.00035.000-8.576925,93729,830,45321239AL-Sadeer Hotelفندق السدٌر 

12122,017,489326,696,742520942TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AMAP0.7000.7000.7000.7000.7000.6507.692300,000210,00023600Modern for Animal Productionالحدٌثة لالنتاج الحٌوانً 

AMEF8.0009.4008.0008.7309.4008.25013.9418356,8403,116,8094300Middle East for Production- Fishالشرق االوسط لالسماك

AISP7.2007.4007.2007.2907.2507.1501.40586,900,64050,277,49655128Iraqi for Seed Productionالعراقٌة النتاج البذور

AIPM6.3006.6006.0006.1306.1006.300-3.17475,650,74334,630,54244125Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسوٌق اللحوم 

12513,208,22388,234,847513153TOTAL

قطاع االتصاالت

TASC15.50015.55015.50015.50015.50015.5000.00204,948,31576,701,3834270012Asia Cellاسٌا سٌل لالتصاالت

204,948,31576,701,3834270012TOTAL

255324,313,485,36723,877,710,71854630618Grand TOTAL

Agricultur Sector

Tourism&Hotels Sector

المجموع الكلً 

مجموع قطاع الزراعة

مجموع قطاع االتصاالت

مجموع قطاع الفنادق والسٌاحة

مجموع قطاع الصناعة

TELECOMMUNICATION Sector

Industry Sector



اسم الشركة

رمز 

الشركة 

Code

الصفقات 

No.of 

Trans

       االسهم المتداولة         

Traded Shares

       القٌمة المتداولة       

Trading Volume
Company Names

Banks Sectorقطاع المصارف

BBOB86574,263,419982,501,306Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

BROI21,511,0001,601,330Credit Bank Of Iraqمصرف األئتمان العراقً 

BGUC41364,235,052353,828,000Gulf Commercial Bankمصرف الخلٌج التجاري

              BNOR1250,000345,000North Bankمصرف الشمال 

BKUI1200,000450,000Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BMNS618,911,53820,158,000Al-Mansour Bankمصرف المنصور

137959,371,0091,358,883,636Total Bank sector

Insurance Sectorقطاع التامٌن

NAME65,100,0007,140,000Al-Ameen for Insuranceاالمٌن للتأمٌن

NAHF711,000,00011,000,000AHliya For Insuranceاالهلٌة للتأمٌن

1316,100,00018,140,000TOTAL

Services Sector قطاع الخدمات

SMRI4431,210,390118,024,847Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارٌة

4431,210,390118,024,847Total Services sector

Industry Sector قطاع الصناعة

IBSD3374,513,967176,805,422Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازٌة

IIDP1536,990,00038,852,243Iraqi Date Processing and Marketingالعراقٌة لتصنٌع وتسوٌق التمور 

 IKLV1157,446,867225,149,020AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي النتاج اللقاحات البٌطرٌة

 IRMC1500,0001,660,000Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة 

50269,450,834442,466,685TOTAL

2441,276,132,2331,937,515,168Grand Total

السوق النظامً   / تقرٌر التداوالت االسبوعٌة المشتراة من غٌر العراقٌٌنسوق العراق لألوراق المالٌة

Iraq Stock ExchangeNon Iraqi's (buy) Weekly Trading Report 14/9 - 18/9/2014  

مجموع قطاع المصارف

المجموع الكلً

مجموع قطاع التأمٌن

مجموع قطاع الخدمات

مجموع قطاع الصناعة



سوق العراق لألوراق المالٌة

Iraq Stock Exchange

اسم الشركة

رمز 

الشركة 

Code

الصفقات 

No.of 

Trans

 االسهم المتداولة      

Traded Shares

القٌمة المتداولة      

Trading Volume
Company Names

Banks Sectorقطاع المصارف

BBOB8235,100,000404,271,000Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

BIME1576,000,00063,280,000Middle East Bankمصرف الشرق االوسط 

BBAY1400,000204,000Babylon Bankمصرف بابل 

BMNS131556,545,032581,601,976Al-Mansour Bankمصرف المنصور

155868,045,0321,049,356,976Total Bank sector

Services Sector قطاع الخدمات

SMRI1110,791,47441,010,567Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارٌة

SNUC2187,500144,375al- nukhba for constructionالنخبة للمقاوالت العامة 

1310,978,97441,154,942Total Services sector

Industry Sector قطاع الصناعة

IBSD25,000,00011,950,000Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازٌة

IIDP2240,000254,000Iraqi Date Processing and Marketingالتمورالعراقٌة 

IHLI1300,000213,000al-hilal industriesالهالل الصناعٌة

 IKLV1157,446,867225,149,020AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي النتاج اللقاحات 

 IRMC3535,0001,776,200Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة 

9163,521,867239,342,220TOTAL

Tourism&Hotels Sector قطاع الفنادق والسٌاحة

HBAY1200,00114,000,070Babylon Hotelفندق بابل 

1200,00114,000,070TOTAL

TELECOMMUNICATION Sector قطاع االتصاالت

 TASC63,763,95058,341,225Asia Cellاسٌا سٌل

63,763,95058,341,225TOTAL

1841,046,509,8241,402,195,433Grand Total

السوق النظامً   / تقرٌر التداوالت االسبوعٌة المباعة من غٌر العراقٌٌن 

Non Iraqi's (Sell)Weekly Trading Report 14/9 -18/9/2014  

مجموع قطاع المصارف

مجموع قطاع الخدمات

المجموع الكلً 

مجموع قطاع الصناعة

مجموع قطاع الفنادق

مجموع قطاع االتصاالت
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Capital 
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Company Names

قطاع االستثمار

VAMF1.4001.2101.2201434,460,47242,049,70341000al-ameen for financial investmentاالمٌن لالستثمار المالً 

1434,460,47242,049,70341000TOTAL

قطاع الخدمات

SAEI0.7000.6000.66085,100,0003,365,00046960al-ameen estate investmentاالمٌن لالستثمارات العقارٌة

85,100,0003,365,00046960TOTAL

2239,560,47245,414,70347960Grand TOTAL

مجموع قطاع االستثمار

investment sector

مجموع قطاع االستثمار

مجموع الكلً

Services Sector

السوق الثانً/ تقرٌر التداول األسبوعً  2014/9/18- 2014/9/14    سوق العراق لألوراق المالٌة

Iraq Stock ExchangeNon Regular Weekly Trading Report 

14/9/2014 -18/9/2014



سوق العراق لألوراق المالٌة

Iraq Stock Exchange

اسم الشركة

رمز 

الشركة 

Code

الصفقات 

No.of 

Trans

 االسهم المتداولة      

Traded Shares

القٌمة المتداولة      

Trading Volume
Company Names

Services Sector قطاع الخدمات

SAEI64,100,0002,715,000al-ameen estate investmentاالمٌن لالستثمارات العقارٌة

64,100,0002,715,000Total Services sector

64,100,0002,715,000Grand Total

السوق الثانً   / تقرٌر التداوالت االسبوعٌة المباعة من غٌر العراقٌٌن 

Non Iraqi's (Sell)Weekly Trading Report 14/9 -18/9/2014  

مجموع قطاع الخدمات

المجموع الكلً 
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