
 

 

 

Iraq Stock Exchange         سوق العراق لالوراق الماليت                     
 

 

 

 : بمناسبة عٌد االضحى المبارك ستكون جلسات التداول فً سوق العراق لالوراق المالٌة كاالتً :مالحظة 
 . 29/7/2020جلسة تداول قبل العٌد ٌوم االربعاء  آخر .1
 . 10/8/2020االثنٌن  أول جلسة تداول بعد العٌد ٌوم .2

 

 مؤشرات التداول في سوق العراق لالوراق المالية

 تداول فً السوقات جلس أربع 29/7/2020ً نظم سوق العراق لالوراق المالٌة خالل االسبوع المنتهً ف      

 . (10-12الزمن االعتٌادي من الساعة )فً  السوق الثانًوالنظامً 

من  إبتداءا  رسمٌة الداوم باعتبار ٌوم الخمٌس من كل إسبوع عطلة تقلٌص خلٌة االزمة الحكومٌة قرار  إتخاذد بع   

 . 14/6/2020تارٌخ 

( شركة مدرجة فً السوق النظامً 58منها )، ( شركة مساهمة 105عدد الشركات المدرجة فً السوق ) ٌبلػ      

   ( شركة مدرجة فً السوق الثانً.46و)

 : والشركات المدرجة حسب القطاعات هً       

  

 السوق الثانً  فً اتشرك (6و) النظامًشركة فً السوق  (37)خالل جلسات هذا االسبوع اسهم  اولتدت -

 . شركة( 39ذا االسبوع اسهم )لم تتداول خالل جلسات ه -

 : وكاالتً شركة (23) لػ عدد الشركات المتوقفة عن التداولب -

 عن التداول بقرارات من هٌئة االوراق المالٌة لعدم التزامهم بتعلٌمات موقوفة( شركة مساهمة 19) .1

مصرؾ ،  مصرؾ الشمالهً : ) الشركاتاالفصاح المالً وتقدٌم البٌانات المالٌة الفصلٌة والسنوٌة و

صناعة ، ، العراقٌة لالعمال الهندسٌة ، الهالل الصناعٌة  فندق آشور، فنادق عشتار ،  االتحاد العراقً

المواد  ، الصناعات االلكترونٌة ، الصناعات الخفٌفة ، صناعات االصباغ الحدٌثة ، وتجارة الكارتون

العراقٌة لنقل المنتجات وتسوٌق التمور ، تصنٌع  ، الفلوجة النتاج المواد االنشائٌة،  االنشائٌة الحدٌثة

 العراقٌة النتاج البذور ، ،، الحدٌثة لالنتاج الحٌوانً  البادٌة للنقل العام  ، الخٌر لالستثمار المالً النفطٌة ،

 .(الباتك لالستثمار المالً

 ٌنصرف( بعد وضع المة والفراتعن التداول )مصرؾ دار السالم ، مصرؾ دجل موقوفةمصرفٌة  شركتٌن .2

 .تحت وصاٌة البنك المركزي العراقً

 تأمٌن مالً تحوٌل استثمارمالً الخدمات السٌاحة الزراعة الصناعة االتصاالت صارؾالم

42 2 21 7 10 10 6 2 5 

 

 2020  ( تموز 29 – 26 ) ةالماليت للفتر التقرير االسبوعي الداء سوق العراق لالوراق
 

 
 



إستنادا  لقرار البنك المركزي العراقً المتضمن الؽاء ترخٌص الشركة  موقوفةللتحوٌل المالً  المنافعشركة  .3

ولحٌن إنتهاء إجراءات البنك المركزي العراقً وبمساهمٌن جدد  Aوتحوٌل نشاطها إلى شركة صرافة فئة 

 ودائرة تسجٌل الشركات.

كة للمساهمٌن ولحٌن تقدٌم لعدم االفصاح بصورة كاملة عن معلومات الشر موقوفةمصرؾ االقتصاد  شركة .4

 . حسابات كاملة وواضحة حسب المعاٌٌر المحاسبٌة
 

 

  .ترلٌون سهم (12.288االسهم المدرجة فً السوق )عدد  ٌبلػ

 همترلٌون س                                                                                                                                                                                    

 

( 13.582وق )تبلػ القٌمة السوقٌة للشركات المدرجة فً الس:  Market Capitalizationالسوقٌة القٌمة   
 .ترلٌون دٌنار

 ترلٌون دٌنار                                                                                                                          

 

 .سهم( ملٌار 2.378) لػ عدد االسهم المتداولة لهذا االسبوعب

 .دٌنارملٌار  (1.423) لؽت قٌمة االسهم المتداولة لهذا االسبوعب

 .( صفقة1263)صفقات المنفذة لهذا االسبوع بلػ عدد ال

 ( نقطة.451.99)فً أخر جلسة من االسبوع بـ   ISX 60ل مؤشر السوق اقف

 هذا االسبوع نالحظ االتً :ل التداول ومن تحلٌل بٌانات      
 
 باالسبوع الماضً. %( قٌاسا65.5) بنسبةعدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع إنخفاض  .1

 باالسبوع الماضً. %( قٌاسا51.7بنسبة )االجمالٌة لالسهم المتداولة لهذا االسبوع القٌمة إنخفضت  .2

( 455.30) ؼلق علىااؼالقه لالسبوع الماضً عندما  عن %(0.7بنسبة ) ISX60 مؤشر السوق إنخفاض .3

 .نقطة

 29/7/2020 - 26  منالمالٌة للفترة  لعراق لالوراقمؤشرات التداول فً سوق ا (1رقم ) جدول
 

 الصفقات القٌمة المتداولة عدداالسهم المتداولة جلساتال
مؤشر 
 السوق

عدد الشركات 
 المتداولة

26/07/2020 431,184,261 305,481,342 238 451.41 27 

27/07/2020 331,660,205 313,029,134 357 447.74 32 

28/07/2020 450,091,536 236,600,360 230 443.90 30 

29/07/2020 1,164,995,445 567,442,803 438 451.99 32 

 43 451.99 1263 1,422,553,639 2,377,931,447 المجموع الحالً

 36 455.30 1861 2,943,102,687 6,898,539,375 المجوع السابق

 19.4 0.7- 32.1- 51.7- 65.5- التؽٌر %

 

 تأمٌن مالً تحوٌل استثمارمالً الخدمات السٌاحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارؾ

9.557 2.140 0.308 0.021 0.032 0.057 0.014 0.135 0.022 

 تأمٌن تحوٌل مالً استثمارمالً الخدمات السٌاحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارؾ

5.815 6.458 0.638 0.120 0.341 0.102 0.006 0.090 0.012 



 :تداول المستثمرٌن ؼٌر العراقٌٌن فً سوق العراق لالوراق المالٌةمؤشرات 
 

 بقٌمة بلؽتسهم  ملٌون (311العراقٌٌن لهذا االسبوع ) لػ عدد االسهم المشتراة من المستثمرٌن ؼٌرب .1

 .ات( شرك9)ة على أسهم صفق (132) دٌنار من خالل تنفٌذملٌون  (286)

بلؽت  سهم بقٌمةملٌون ( 50)بلػ عدد االسهم المباعة من المستثمرٌن ؼٌر العراقٌٌن لهذا االسبوع  .2

 .شركات( 3( صفقة على أسهم )27) دٌنار من خالل تنفٌذ نملٌو( 121)

 

 29/7/2020 - 26 تداول ؼٌر العراقٌٌن للفترة منال( مؤشرات 2جدول رقم )

 
 

 

 قٌمة تداوالت ؼٌر العراقٌٌن   السهم المتداولة من ؼٌر العراقٌٌنا  الجلسات   
  صفقات ؼٌر 
 العراقٌٌن

 بٌعا   شراء   بٌعا   شراء   بٌعا   شراء  

26/07/2020 84,593,000 4,000,000 48,992,250 6,800,000 16 2 

27/07/2020 64,000,000 0 52,521,500 0 21 0 

28/07/2020 67,475,000 26,000,000 64,537,890 66,589,300 32 52 

29/07/2020 95,112,337 20,100,000 120,365,986 47,193,100 63 23 

 77 132 120,582,400 286,417,626 50,100,000 311,180,337 المجموع الحالً

 27 122 55,960,000 450,824,403 88,000,000 913,927,268 المجوع السابق

 185.2 8.2 115.5 36.5- 43.1- 66.0- التؽٌر %



 

 

 

 

 

 

 : المساهمة بعد إجتماع الهٌئة العامة أسهم الشركاتإطالق التداول على :  أوال  

بعد إجتماع الهٌئة  27/7/2020 االثنٌنٌوم  بؽداد للمشروبات الؽازٌةتم إطالق التداول على أسهم شركة  -
، توزٌع أرباح نقدٌة  2019المصادقة على الحسابات الختامٌة لعام  21/7/2020العامة المنعقدة فً 

 . ( ملٌار دٌنار177)%( من رأس المال البالػ 15بنسبة )
 

بعد إجتماع  27/7/2020 االثنٌنٌوم  العراقٌة للسجاد والمفروشاتشركة التم إطالق التداول على أسهم  -
توزٌع أرباح  2019المصادقة على الحسابات الختامٌة لعام  22/7/2020الهٌئة العامة المنعقدة فً 

 ٌون دٌنار .( مل500من رأس مال الشركة البالػ )%( 70نقدٌة بنسبة )
 

بعد إجتماع الهٌئة  10/8/2020على أسهم شركة مصرؾ عبر العراق ٌوم االثنٌن سٌتم إطالق التداول  -
 ، توزٌع أرباح نقدٌة 2019المصادقة على الحسابات الختامٌة لعام  26/7/2020العامة المنعقدة فً 

، تعدٌل الفقرة  ( ملٌار دٌنار310%( من رأس المال البالػ )0.758بنسبة ) ( ملٌار دٌنار أي2بمبلػ )
عضوٌن ( وإجراء إنتخابات تكمٌلٌة النتخاب 7( إلى )5رابعا  من عقد التأسٌس بزٌادة عدد االعضاء من )

 ( أعضاء إحتٌاط .5أصلٌٌن و)
 

 شركة الرٌباس للدواجن واالعالؾ :إطالق التداول على أسهم ثانٌا  : 

باس للدواجن واالعالؾ إعتبارا  من جلسة االثنٌن ٌتم إطالق التداول على أسهم شركة الرٌس -
لمدة  الثانً سٌكون سعر سهم الشركة حرا  ( ملٌار دٌنار فً السوق 30برأسمالها البالػ ) 10/8/2020

 ثالث جلسات تداول فعلً .

 : االحداث الجوهرٌة  : ثالثا  

و  27/7التؽٌر لجلستً لجلستٌن متتالتٌن بكامل نسبة  شركة الخٌاطة الحدٌثةسعر سهم  إنخفض -
 . بإنتظار إجابة الشركة على سبب إرتفاع سعر السهم تم إٌقاؾ التداوللم ٌ 28/7/2020

 

و  20/7بكامل نسبة التؽٌر لجلستً لجلستٌن متتالتٌن  شركة مصرؾ بابلإرتفع سعر سهم  -
أحداث جوهرٌة  بعدم وجود 26/7/2020الشركة ٌوم االحد  الجابةالتداول لم ٌتم إٌقاؾ   21/7/2020

 . أدت إلى إرتفاع سعر السهم
 

 إجتماعات الهٌئات العامة للشركات المساهمة المدرجة ::  رابعا  

الساعة العاشرة صباحا   12/8/2020سٌعقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة االهلٌة للتأمٌن ٌوم االربعاء  -
( أعضاء 5)، إنتخاب قشة توزٌع االرباح ، منا 2018فً مقر الشركة ، لمناقشة الحسابات الختامٌة لعام 

( ملٌار دٌنار وفق أحكام 7( إلى )2.500، مناقشة زٌادة رأس مال الشركة من )إحتٌاط أصلٌٌن ومثلهم 
 االحدتم إٌقاؾ التداول على أسهم الشركة إعتبارا  من جلسة سٌ. /أوال ( من قانون الشركات 55المادة )

9/8/2020 . 
 

الساعة  19/8/2020ٌوم االربعاء  لشركة المصرؾ الوطنً االسالمًة العامة سٌعقد إجتماع الهٌئ -
، مناقشة توزٌع االرباح ،  2018العاشرة صباحا  فً مقر الشركة ، لمناقشة الحسابات الختامٌة لعام 

( أعضاء أصلٌٌن ومثلهم إحتٌاط . سٌتم إٌقاؾ التداول على أسهم الشركة إعتبارا  من جلسة 7إنتخاب )
 . 16/8/2020د االح

 

  

 خبار الشركاث المساهمت المدرجت في سوق العراق لالوراق الماليتأ 



الساعة العاشرة  16/8/2020سٌعقد إجتماع الهٌئة العامة لشركة االمٌن لالستثمار المالً ٌوم االحد  -
. سٌتم إٌقاؾ  العجز المتراكم، مناقشة  2019صباحا  فً مقر الشركة ، لمناقشة الحسابات الختامٌة لعام 

 . 10/8/2020 الثالثاءالتداول على أسهم الشركة إعتبارا  من جلسة 
 
الساعة  24/8/2020سٌعقد إجتماع الهٌئة العامة للشركة العراقٌة لتصنٌع وتسوٌق التمور ٌوم االثنٌن  -

الشركة متوقفة بقرار من هٌئة .  ( أعضاء أصلٌٌن وإحتٌاط5)العاشرة صباحا  فً مقر الشركة ، النتخاب 
 . 2019الٌة السنوٌة لعام لعدم تقدٌم البٌانات الم 8/7/2020االوراق المالٌة بتارٌخ 

 
 



المالٌة لألوراق العراق سوق
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days

Company name

قطاع المصارف

 BCOI0.4700.4700.4300.4400.4500.470-4.264065,824,11829,268,6954Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري

BBOB0.4600.4600.4200.4400.4500.480-6.25192891,588,493391,017,0944Bank of Baghdadمصرف بغداد

BIIB0.4200.4200.4000.4000.4000.420-4.7632,200,000882,0002Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقً االسالمً

BIME0.1100.1100.1100.1100.1100.1100.002997,299,99110,551,9994Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط

 BIBI0.2500.2500.2300.2400.2500.260-3.851032,270,0007,894,1004Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقً

BNOI0.6700.6800.6500.6700.6800.6603.0382,030,0001,352,6004National Bank of Iraqالمصرف االهلً العراقً

BSUC0.4000.4000.4000.4000.4000.4000.001624,200,0009,680,0004Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

BBAY0.0800.0800.0700.0800.0800.0800.0028375,000,00028,400,0004Babylon Bankمصرف بابل

BGUC0.1300.1400.1300.1400.1400.1400.0029171,005,04323,195,5144Gulf Commercial Bankمصرف الخلٌج

 BMFI0.1300.1400.1300.1300.1400.1307.69721,200,0002,758,0003Mosul Bankمصرف الموصل لالستثمار

BKUI1.0101.0101.0101.0101.0101.0100.0011,000,0001,010,0001Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BASH0.2800.2800.2500.2600.2700.2603.855965,718,28317,314,7544Ashur International Bankمصرف اشور

BMNS0.5700.5800.5700.5700.5800.5800.001212,599,1267,186,5024Mansour Bankمصرف المنصور

BUND0.0700.0800.0700.0700.0800.07014.2928234,209,25916,397,1484united Bank For Invistmentالمصرف المتحد

BELF0.2000.2000.2000.2000.2000.210-4.761200,00040,0001Elaf Islamic Bankمصرف اٌالف االسالمً

BCIH2.2902.2902.2902.2902.2902.410-4.986988,8002,264,3522Cihan Bank for Islamicمصرف جٌهان االسالمً

BROI0.4000.4000.4000.4000.4000.4000.00310,500,0004,200,0002Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان العراقً

BLAD0.2000.2000.1700.1700.1700.190-10.5351,200,000210,0003Al Attaa Islamic Bankمصرف العطاء االسالمً

BQAB0.8500.8500.5800.5800.5801.000-42.0033,000,0002,130,0003Al- Qabidh Isiamic Bankمصرف القابض االسالمً 

BTIB1.2001.2001.2001.2001.2001.2000.00489,750,000107,700,0001Al-Taif Islamic Bankمصرف الطٌف االسالمً

4842,101,783,113663,452,7574TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TASC6.8507.0006.8006.9406.9606.9300.4320123,289,500161,514,9904Asia Cell Telecommunicationآسٌا سٌل

TZNI2.3502.3502.3502.3502.3502.400-2.081100,000235,0001Al-Khatem Telecommunicationالخاتم لالتصاالت

20223,389,500161,749,9904TOTALمجموع قطاع االتصاالت

قطاع االتصاالت

NAME0.5200.5200.5200.5200.5200.530-1.89615,000,0007,800,0003Al-Ameen for Insuranceاالمٌن للتأمٌن

NAHF0.4500.4500.4500.4500.4500.4500.001133,00014,8502Ahlia Insuranceاالهلٌة للتأمٌن

1715,033,0007,814,8502TOTALمجموع قطاع التامٌن

 تقرٌر التداول األسبوعً 2020/7/26 - 2020/7/29     

Iraq Stock ExchangeWeekly Trading Report 26/7/2020 - 29/7/2020

Banks Sector

Telecommunication Sector

Telecommunication Sector
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 قطاع الخدمات

SKTA3.6003.6503.3503.4703.4503.700-6.76305,520,00019,157,9004Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السٌاحٌة

SMOF15.00015.00015.00015.00015.00014.6002.74237,110556,6501Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

 SMRI1.6201.7001.6201.6901.6901.700-0.591719,600,00033,065,0004Mamoura Realestateالمعمورة العقارٌة

 SILT1.3001.3301.3001.3001.3001.310-0.764922,736,71729,611,7324Iraqi Land Transportالعراقٌة للنقل البري

SBPT18.00018.01018.00018.00018.00018.0000.0012645,00011,611,0003Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

11048,538,82794,002,2824TOTAL

 قطاع الصناعة

IMAP1.2401.2401.2201.2301.2201.250-2.402115,021,11318,500,9693Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائٌة

IMOS6.3006.9306.3006.6806.3006.3000.007571,5563,819,0743Modern Sewingالخٌاطة الحدٌثة

 IITC9.4809.4809.2509.4709.2509.620-3.852103,713982,3451Iraqi For Tufted Carpetsالعراقٌة للسجاد والمفروشات

IBSD2.6002.6502.5202.5902.6502.670-0.75321151,974,143393,556,1873Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازٌة

INCP2.1902.2302.1902.1902.1802.220-1.803417,100,00037,435,7504National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة

IMIB2.6002.6002.6002.6002.6002.4307.00150,000130,0001Metallic Industries and Bicyclesالمعدنٌة والدراجات

 IRMC9.0509.6009.0509.5509.6009.0506.08380,675770,2591Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

389184,901,200455,194,5844TOTAL

 قطاع الفنادق والسٌاحة

HPAL8.1008.1108.0008.0708.0008.400-4.764300,0002,421,0002Palestine Hotelفندق فلسطٌن

HBAY62.00065.00062.00063.07065.00061.0006.5613151,0009,524,0003Babylon Hotelفندق بابل

HBAG7.5007.6507.5007.5107.6507.6000.66580,000600,7502Baghdad Hotelفندق بغداد

HKAR0.7600.7500.7500.7500.7500.7500.003250,000187,5002Karbala Hotelsفنادق كربالء

HMAN10.60010.60010.25010.51010.25010.750-4.656700,0007,355,0002Mansour Hotelفنادق المنصور

HSAD11.00011.25010.75010.96011.25011.0002.27201,254,80713,750,9252Al-Sadeer Hotelفندق  السدٌر

512,735,80733,839,1754TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AIPM4.2004.2504.1604.1904.2504.300-1.16101,550,0006,500,0003Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسوٌق اللحوم

101,550,0006,500,0003TOTAL

12632,377,931,4471,422,553,6394Grand TOTAL المجموع الكلً 

  Weekly Trading Report 26/7/2020 - 29/7/2020    2020/7/29 - 2020/7/26 األسبوعً التداول تقرٌر  

Hotels Sector

مجموع قطاع الفنادق والسٌاحة

Services Sector

مجموع قطاع الخدمات

Agriculture Sector

مجموع قطاع الزراعة

Industry Sector

مجموع قطاع الصناعة



Company Namesالقٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

Banks Sector

 BCOI120,0009,400Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقً

BBOB27230,132,337101,157,136Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

 BNOI120,00013,400National Bank Of Iraqالمصرف االهلً العراقً 

BMFI130,0003,900Mousil Bank For Development& Investmentمصرف الموصل 

BKUI11,000,0001,010,000Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BMNS33,500,0001,995,000Al-Mansour Bankمصرف المنصور

34234,702,337104,188,836Total Bank sector

Insurance Sector

NAHF13,0001,350Ahliya For Insuranceاالهلٌة للتأمٌن

13,0001,350Total Insurance sector

Service Sector

SMRI1319,000,00032,090,000Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارٌة

1319,000,00032,090,000Total Service sector

Industry Sector

IBSD8457,475,000150,137,440Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازٌة 

8457,475,000150,137,440Total Industry sector

132311,180,337286,417,626Grand Total

2020/7/29 - 2020/7/26التقرٌر االسبوعً لتداول االسهم المشتراة لغٌر العراقٌٌن فً السوق النظامً 

Non-Iraqi Weekly Trading Report (Buy)  26/7/2020 - 29/7/2020

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع التامٌن 

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

المجموع الكلً

مجموع قطاع التامٌن 

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات 



اسم الشركة
رمز 

الشركة
Company Namesالقٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

Service Sector

SMRI59,000,00015,210,000Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارٌة

59,000,00015,210,000Total Service sector

Industry Sector

IBSD7141,000,000105,137,400Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازٌة 

7141,000,000105,137,400Total Industry sector

Telecommunication Sector

TZNI1100,000235,000Al-Khatem Telecommunicationالخاتم لالتصاالت

1100,000235,000Total Telecommunication sector

7750,100,000120,582,400Grand Total

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلً

2020/7/29 - 2020/7/26التقرٌر االسبوعً لتداول االسهم المباعة من غٌر العراقٌٌن فً السوق النظامً 

Non-Iraqi Weekly Trading Report (Sell)  26/7/2020 - 29/7/2020

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات 

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 



7/26/20207/27/20207/28/20207/29/2020

Banking Sectorقطاع المصارف

 BCOI0.4500.4500.4400.450Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري

BBOB0.4600.4400.4200.450Bank of Baghdadمصرف بغداد

0.400Iraqi Islamic Bankـــــ0.400ـــــBIIBالمصرف العراقً االسالمً

BIME0.1100.1100.1000.110Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط

 BIBI0.2500.2400.2300.250Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقً

BNOI0.6700.6700.6500.680National Bank of Iraqالمصرف االهلً العراقً

BSUC0.4000.4000.4000.400Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

BBAY0.0800.0700.0700.080Babylon Bankمصرف بابل

   Economy BankــــــــــــــــــــBEFIمصرف االقتصاد لالستثمار

BGUC0.1300.1300.1300.140Gulf Commercial Bankمصرف الخلٌج

 0.140Mosul BankـــــBMFI0.1300.130مصرف الموصل لالستثمار

              North BankــــــــــــــــــــBNORمصرف الشمال

Union Bank of IraqــــــــــــــــــــBUOIمصرف االتحاد العراقً

1.010Kurdistan International BankـــــــــــــــBKUIمصرف كوردستان

BASH0.2700.2600.2500.270Ashur International Bankمصرف اشور

BMNS0.5700.5700.5700.580Mansour Bankمصرف المنصور

BUND0.0700.0700.0700.080united Bank For Invistmentالمصرف المتحد

Elaf Islamic Bankــــــــــ0.200ـــــBELFمصرف اٌالف االسالمً

 National Islamic BankــــــــــــــــــــBNAIالمصرف الوطنً االسالمً

Trans Iraq Bank InvestmentــــــــــــــــــــBTRIمصرف عبر العراق 

2.290Cihan Bank for Islamicـــــ2.290ـــــBCIHمصرف جٌهان االسالمً

0.400Credit Bank Of Iraqـــــ0.400ـــــBROIمصرف االئتمان العراقً

Dar es salam Investment  BankــــــــــــــــــــBDSIمصرف دار السالم 

 Dijlah & Furat BankــــــــــــــــــــBDFDمصرف دجلة والفرات 

0.1700.170Al Attaa Islamic BankـــــBLAD0.200مصرف العطاء االسالمً

Arab Islamic BankــــــــــــــــــــBAAIمصرف العربٌة االسالمً 

Zain Al-Iraq Isiamic BankــــــــــــــــــــBZIIمصرف زٌن العراق االسالمً

Iraq Noor Islamic BankــــــــــــــــــــBINIمصرف نور العراق االسالمً 

International Islamic BankــــــــــــــــــــBINTالمصرف الدولً االسالمً

World Islamic BankــــــــــــــــــــBWORالمصرف العالم 

0.580Al- Qabidh Isiamic BankـــــBQAB0.8500.700مصرف القابض االسالمً 

International Development BankــــــــــــــــــــBIDBمصرف التنمٌة الدولً 

Region Trade BankــــــــــــــــــــBRTBمصرف االقلٌم التجاري

Trust International  IslamIc BankــــــــــــــــــــBTRUمصرف الثقة

Erbil Investment & FinanceBankــــــــــــــــــــBERIمصرف اربٌل

Al Janoob Islamic Bank InvestmentــــــــــــــــــــBJABمصرف الجنوب

Asia Al Iraq Islamic Bank for InvestmentــــــــــــــــــــBAIBمصرف آسٌا العراق

 Al-Qurtas Isiamic BankــــــــــــــــــــBQURمصرف القرطاس

AlTaif Islamic BankـــــــــــــــBTIB1.200مصرف الطٌف االسالمً

Ameen al-Iraq Bank For  islamic bankــــــــــــــــــــBAMEمصرف امٌن العراق

Al-Mustashar Islamic BankــــــــــــــــــــBMUIمصرف المستشار االسالمً

 Al-Rajih Islamic BankــــــــــــــــــــBRAJمصرف الراجح االسالمً

Telecommunication Sectorقطاع االتصاالت

TASC6.9006.9606.9506.960Asia Cell Telecommunicationآسٌا سٌل

2.350Al-Khatem TelecommunicationـــــــــــــــTZNIالخاتم لالتصاالت

Insurance Sectorقطاع التامٌن

0.5200.5200.520Al-Ameen for InsuranceـــــNAMEاالمٌن للتأمٌن

Dar Al-Salam for InsuranceـــــــــــــــNDSAدار السالم للتأمٌن

Ahlia Insuranceـــــ0.450ـــــNAHF0.450االهلٌة للتأمٌن

 Gulf InsuranceـــــــــــــــNGIRالخلٌج للتأمٌن

Al-Hamraa for InsuranceـــــــــــــــNHAMالحمراء للتأمٌن 

Investment Sectorقطاع االستثمار

AL-Wiaam for Financial InvestmentــــــــــــــــــــVWIFالوئام لالستثمار المالً 

Al-Zawraa for Finanical InvestmentــــــــــــــــــــVZAFالزوراء لالستثمار المالً

Alkhair for financial InvestmentــــــــــــــــــــVKHFالخٌر لالستثمار المالً

Al-Ameen for Financial InvestmentــــــــــــــــــــVAMFاالمٌن لالستثمار المالً 

AL- Batek InvestmentــــــــــــــــــــVBATالباتك لالستثمارات المالٌة 

Bain Al-Nahrain Financial InvestmentــــــــــــــــــــVMESبٌن النهرٌن لالستثمارات المالٌة

2020/7/26 - 2020/7/29 أسعار االغالق السهم الشركات المساهمة المدرجة للفترة 

Closing prices for the  listed companies from 26/7/2020 - 29/7/2020

رمز الشركةأسماء الشركات
Close priceسعر االغالق      

Company Name



7/26/20207/27/20207/28/20207/29/2020

Services Sectorقطاع الخدمات

SKTA3.6503.5203.4003.450Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السٌاحٌة

 SMRI1.7001.6901.6701.690Mamoura Realestateالمعمورة العقارٌة

AL-Nukhba for ConstructionــــــــــــــــــــSNUCالنخبة للمقاوالت العامة

 SILT1.3001.3101.3101.300Iraqi Land Transportالعراقٌة للنقل البري

SBPT18.00018.00018.000Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

  Iraqi for General TransportationــــــــــــــــــــSIGTنقل المنتجات النفطٌة

AL-Badia for General TransــــــــــــــــــــSBAGالبادٌة للنقل العام

Al-Ameen Estate InvestmentــــــــــــــــــــSAEIاالمٌن لالستثمارات العقارٌة

Al-Mosul for funfairsـــــ15.000ــــــــــSMOFالموصل لمدن االلعاب

Ibdaa Al-Sharq Al-AwsatــــــــــــــــــــSIBDإبداع الشرق االوسط

Industry Sectorقطاع الصناعة

1.220Al-Mansour Pharmaceuticals IndustriesـــــIMAP1.2401.230المنصور للصناعات الدوائٌة

Modern SewingـــــIMOS6.9306.5906.300الخٌاطة الحدٌثة

 Iraqi For Tufted Carpetsــــــــــ9.250ـــــIITCالعراقٌة للسجاد والمفروشات

2.650Baghdad for Packing MaterialsـــــــــــــــIBPMبغداد لصناعة مواد التغلٌف

Baghdad Soft Drinksـــــ2.6402.610ـــــIBSDبغداد للمشروبات الغازٌة

Iraqi Date Processing and MarketingـــــــــــــــIIDPالعراقٌة لتصنٌع التمور

 Al -HiLal IndustriesــــــــــــــــــــIHLIالهالل الصناعٌة

The Light IndustriesــــــــــــــــــــITLIالصناعات الخفٌفة 

INCP2.2202.2202.1902.180National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة

 ELectronic IndustriesــــــــــــــــــــIELIالصناعات االلكترونٌة

 AL- Kindi of Veterinary VaccinesــــــــــــــــــــIKLVالكندي لللقاحات البٌطرٌة

Fallujah for Construction MaterialsــــــــــــــــــــIFCMالفلوجة للمواد االنشائٌة 

Iraqi Engineering WorksــــــــــــــــــــIIEWالعراقٌة لالعمال الهندسٌة

Al -Khazer Construction MaterialsــــــــــــــــــــIKHCطرٌق الخازر للمواد االنشائٌة

Modern Paint IndustriesــــــــــــــــــــIMPIصناعات االصباغ الحدٌثة 

Metallic Industries and BicyclesــــــــــــــــــــIMIBالمعدنٌة والدراجات

 Ready Made ClothesـــــــــــــــIRMC9.600انتاج االلبسة الجاهزة

Iraqi Carton ManufacturiesــــــــــــــــــــIICMالعراقٌة لصناعة الكارتون

modern chemical industriesــــــــــــــــــــIMCIالصنائع الكٌمٌاوٌة العصرٌة

Modern Construction MaterialsــــــــــــــــــــIMCMالمواد االنشائٌة الحدٌثة 

House Household furnitureــــــــــــــــــــIHFIصناعات االثاث المنزلً

Hotels Sectorقطاع الفنادق والسٌاحة

Palestine Hotelـــــ8.1108.000ـــــHPALفندق فلسطٌن

Ishtar HotelsــــــــــــــــــــHISHفنادق عشتار

63.00064.00065.000Babylon HotelـــــHBAYفندق بابل

Baghdad Hotelـــــ7.650ـــــHBAG7.500فندق بغداد

National for Tourist InvestmentــــــــــــــــــــHNTIاالستثمارات السٌاحٌة

Tourist Village of Mosul damــــــــــــــــــــHTVMسد الموصل السٌاحٌة

0.7500.750Karbala HotelsــــــــــHKARفنادق كربالء

Mansour Hotelـــــ10.250ــــــــــHMANفنادق المنصور

HSAD10.75010.60011.00011.250Al-Sadeer Hotelفندق  السدٌر

Ashour HotelــــــــــــــــــــHASHفندق اشور

Agriculture Sectorقطاع الزراعة

Modern for Animal ProductionــــــــــــــــــــAMAPالحدٌثة لالنتاج الحٌوانً

Al-Ahlyia for Agricultural ProductionــــــــــــــــــــAAHPاالهلٌة لالنتاج الزراعً

Middle East for Production- FishــــــــــــــــــــAMEFالشرق االوسط لالسماك

Iraqi for Seed ProductionــــــــــــــــــــAISPالعراقٌة النتاج البذور

4.2004.1604.250Iraqi Products Marketing MeatـــــAIPMانتاج وتسوٌق اللحوم

 Iraqi Agricultural ProductsــــــــــــــــــــAIRPتسوٌق المنتجات الزراعٌة

Al-Ribas for Poulty and FodderــــــــــــــــــــAREBالرٌباس للدواجن واالعالف

Money Transfer Sector قطاع التحوٌل المالً

Nobles Company for MoneyــــــــــــــــــــMTNOالنبالء للتحوٌل المالً

Al-Manafaa CompanyــــــــــــــــــــMTMAالمنافع  للتحوٌل المالً

رمز الشركةأسماء الشركات
Close priceسعر االغالق      

Company Name

2020/7/26 - 2020/7/29 أسعار االغالق السهم الشركات المساهمة المدرجة للفترة 

Closing prices for the  listed companies from 26/7/2020 - 29/7/2020



المالٌة لألوراق العراق سوق
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قطاع المصارف

 BCOI0.4700.4700.4300.4400.4500.470-4.264065,824,11829,268,6954Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري

BBOB0.4600.4600.4200.4400.4500.480-6.25192891,588,493391,017,0944Bank of Baghdadمصرف بغداد

BIIB0.4200.4200.4000.4000.4000.420-4.7632,200,000882,0002Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقً االسالمً

BIME0.1100.1100.1100.1100.1100.1100.002997,299,99110,551,9994Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط

 BIBI0.2500.2500.2300.2400.2500.260-3.851032,270,0007,894,1004Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقً

BNOI0.6700.6800.6500.6700.6800.6603.0382,030,0001,352,6004National Bank of Iraqالمصرف االهلً العراقً

BSUC0.4000.4000.4000.4000.4000.4000.001624,200,0009,680,0004Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

BBAY0.0800.0800.0700.0800.0800.0800.0028375,000,00028,400,0004Babylon Bankمصرف بابل

BGUC0.1300.1400.1300.1400.1400.1400.0029171,005,04323,195,5144Gulf Commercial Bankمصرف الخلٌج

 BMFI0.1300.1400.1300.1300.1400.1307.69721,200,0002,758,0003Mosul Bankمصرف الموصل لالستثمار

BKUI1.0101.0101.0101.0101.0101.0100.0011,000,0001,010,0001Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BASH0.2800.2800.2500.2600.2700.2603.855965,718,28317,314,7544Ashur International Bankمصرف اشور

BMNS0.5700.5800.5700.5700.5800.5800.001212,599,1267,186,5024Mansour Bankمصرف المنصور

BUND0.0700.0800.0700.0700.0800.07014.2928234,209,25916,397,1484united Bank For Invistmentالمصرف المتحد

BELF0.2000.2000.2000.2000.2000.210-4.761200,00040,0001Elaf Islamic Bankمصرف اٌالف االسالمً

BCIH2.2902.2902.2902.2902.2902.410-4.986988,8002,264,3522Cihan Bank for Islamicمصرف جٌهان االسالمً

4691,997,333,113549,212,7574TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TASC6.8507.0006.8006.9406.9606.9300.4320123,289,500161,514,9904Asia Cell Telecommunicationآسٌا سٌل

20123,289,500161,514,9904TOTALمجموع قطاع االتصاالت

قطاع االتصاالت

NAME0.5200.5200.5200.5200.5200.530-1.89615,000,0007,800,0003Al-Ameen for Insuranceاالمٌن للتأمٌن

615,000,0007,800,0002TOTALمجموع قطاع االتصاالت

Banks Sector

السوق النظامً/ تقرٌر التداول األسبوعً  2020/7/26 - 2020/7/29     

Iraq Stock ExchangeWeekly Trading Report / Regular 26/7/2020 - 29/7/2020

Telecommunication Sector

Telecommunication Sector
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 قطاع الخدمات

SKTA3.6003.6503.3503.4703.4503.700-6.76305,520,00019,157,9004Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السٌاحٌة

SMOF15.00015.00015.00015.00015.00014.6002.74237,110556,6501Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

 SMRI1.6201.7001.6201.6901.6901.700-0.591719,600,00033,065,0004Mamoura Realestateالمعمورة العقارٌة

 SILT1.3001.3301.3001.3001.3001.310-0.764922,736,71729,611,7324Iraqi Land Transportالعراقٌة للنقل البري

SBPT18.00018.01018.00018.00018.00018.0000.0012645,00011,611,0003Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

11048,538,82794,002,2824TOTAL

 قطاع الصناعة

IMAP1.2401.2401.2201.2301.2201.250-2.402115,021,11318,500,9693Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائٌة

IMOS6.3006.9306.3006.6806.3006.3000.007571,5563,819,0743Modern Sewingالخٌاطة الحدٌثة

 IITC9.4809.4809.2509.4709.2509.620-3.852103,713982,3451Iraqi For Tufted Carpetsالعراقٌة للسجاد والمفروشات

IBSD2.6002.6502.5202.5902.6502.670-0.75321151,974,143393,556,1873Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازٌة

INCP2.1902.2302.1902.1902.1802.220-1.803417,100,00037,435,7504National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة

IMIB2.6002.6002.6002.6002.6002.4307.00150,000130,0001Metallic Industries and Bicyclesالمعدنٌة والدراجات

 IRMC9.0509.6009.0509.5509.6009.0506.08380,675770,2591Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

389184,901,200455,194,5844TOTAL

 قطاع الفنادق والسٌاحة

HPAL8.1008.1108.0008.0708.0008.400-4.764300,0002,421,0002Palestine Hotelفندق فلسطٌن

HBAY62.00065.00062.00063.07065.00061.0006.5613151,0009,524,0003Babylon Hotelفندق بابل

HBAG7.5007.6507.5007.5107.6507.6000.66580,000600,7502Baghdad Hotelفندق بغداد

HKAR0.7600.7500.7500.7500.7500.7500.003250,000187,5002Karbala Hotelsفنادق كربالء

HMAN10.60010.60010.25010.51010.25010.750-4.656700,0007,355,0002Mansour Hotelفنادق المنصور

HSAD11.00011.25010.75010.96011.25011.0002.27201,254,80713,750,9252Al-Sadeer Hotelفندق  السدٌر

512,735,80733,839,1754TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AIPM4.2004.2504.1604.1904.2504.300-1.16101,550,0006,500,0003Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسوٌق اللحوم

101,550,0006,500,0003TOTAL

12362,273,348,4471,308,063,7894Grand TOTAL

مجموع قطاع الزراعة

المجموع الكلً 
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Industry Sector

مجموع قطاع الصناعة

Hotels Sector

Agriculture Sector

مجموع قطاع الخدمات

مجموع قطاع الفنادق والسٌاحة

Services Sector
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BROI0.4000.4000.4000.4000.4000.4000.00310,500,0004,200,0002Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان العراقً

BLAD0.2000.2000.1700.1700.1700.190-10.5351,200,000210,0003Al Attaa Islamic Bankمصرف العطاء االسالمً

BQAB0.8500.8500.5800.5800.5801.000-42.0033,000,0002,130,0003Al- Qabidh Isiamic Bankمصرف القابض االسالمً 

BTIB1.2001.2001.2001.2001.2001.2000.00489,750,000107,700,0001Al-Taif Islamic Bankمصرف الطٌف االسالمً

15104,450,000114,240,0004TOTAL

TZNI2.3502.3502.3502.3502.3502.400-2.081100,000235,0001Al-Khatem Telecommunicationالخاتم لالتصاالت

1100,000235,0001Total

NAHF0.4500.4500.4500.4500.4500.4500.001133,00014,8502Ahlia Insuranceاالهلٌة للتأمٌن

1133,00014,8502TOTAL

27104,583,000114,489,8504TOTAL المجموع الكلً 

Telecommunication Sectorقطاع االتصاالت

مجموع قطاع االتصاالت

Insurance Sectorقطاع التأمٌن

مجموع قطاع المصارف

Non Regular Weekly Trading Report 26/7/2020 - 29/7/2020     2020/7/29 - 2020/7/26  ًالسوق الثانً/ تقرٌر التداول األسبوع     

Banks Sectorقطاع المصارف

مجموع قطاع التأمٌن


	اسبوعي 26-29
	اسبوعي 29-7-2020

