
اسم الشركة

رمز 

الشركة 

Code

سعر االفتتاح 

Opening 

Price

اعلى سعر  

High 

Price

ادنى سعر 

Low 

Price

سعر االغالق 

Closing 

Price

معدل السعر 

الحالي 

Average 

Price

معدل السعر 

السابق 

Previous 

Average 

Price

% التغير 

Change

%

الصفقات 

No.of 

Trads

عدد االسهم المتداولة    

Traded Volume

    القيمة المتداولة    

Traded Value

عدد ايام 

التداول 

Trading 

days

Company Names

BROI0.3800.4000.3800.4000.4000.3805.26811,650,0004,449,6254Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان العراقي

BLAD0.2500.3000.2500.2700.2700.2508.00215,027,490,0001,507,876,2004Al-Attaa Islamic Bankمصرف العطاء االسالمي 

BINT1.7001.7001.7001.7001.7001.7000.001054,998,700,0008,497,790,00015International Islamic Bankالمصرف الدولي االسالمي

BMUI1.0001.0001.0001.0001.0001.0000.001323,000,060,00023,000,060,0002Al mustashar islamic bankمصرف المستشار

BWOR1.0001.0001.0001.0001.0001.0000.00110,00010,0001World Islamic Bankالمصرف العالم االسالمي

BUOI0.4000.4000.2400.3800.3800.31022.581692,242,774,466683,968,9077Union Bank of Iraqمصرف االتحاد العراقي 

31735,280,684,46633,694,154,732TOTAL

TZNI2.2502.4002.2502.4002.4002.2904.802325,902748,2802Al-Khatem Telecomsالخاتم لالتصاالت

2325,902748,2802TOTAL

NDSA0.5000.5000.4800.4800.4800.600-20.003019,490,5349,409,9066Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمين 

NAHF0.5000.5000.5000.5000.5000.5000.0038,439,5004,219,7501AHliya For Insuranceاالهلية للتأمين

3327,930,03413,629,656TOTAL

VWIF0.2500.2500.2500.2500.2500.2500.002582,317145,5791AL-Wiaam for Financial Investmentالوئام لالستثمار المالي 

VZAF0.2000.2000.2000.2000.2000.2000.002338,93067,7862Al-Zawraa for Finanical Investmentالزوراء لالستثمار المالي

4921,247213,365TOTAL

IFCM3.9804.0603.6603.9003.8403.990-3.7622645,197,671176,247,52416Fallujah for Construction Materialsالفلوجة النتاج المواد االنشائية 

IKHC2.4202.8002.4202.5702.5702.4206.209813,314,02034,525,39913Al -Khazer Construction Materialsطريق الخازر  المواد االنشائية 

IMCI69.50069.50069.50069.50069.50069.5000.00210,951761,0951Modern Chemical Industriesالصنائع الكيمياوية العصرية

32658,522,642211,534,018TOTAL

HASH8.0008.0007.0007.0007.0007.070-0.99342,849,20720,386,4645Ashour Hotelفندق أشور

342,849,20720,386,4645TOTAL

71635,371,233,49833,940,666,51519Grand TOTAL

معدل السعر وهو معدل سعر السهم في اخر جلسة تداول للشركة*

مجموع  قطاع االتصاالت

Banks Sectorقطاع المصارف

مجموع قطاع الصناعة

مجموع قطاع االستثمار

 2022النشرة الشهرية لتداول االسهم في السوق الثاني لشهر شباط 

Non Regular Monthly Trading Bulletin of February 2022

Industry Sectorقطاع الصناعة

مجموع قطاع المصارف

Telecommunication Sector قطاع االتصاالت

Insurance Sectorقطاع التأمين

المجموع الكلي 

مجموع قطاع التامين

Investment Sectorقطاع االستثمار

Tourism&Hotels Sector قطاع الفنادق والسياحة

مجموع قطاع الفنادق والسياحة



Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

Insurance Sector

NDSA2513,500,0006,480,000Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمين

2513,500,0006,480,000Total Insurance sector

Telecommunication Sector

TZNI1100,000240,000Al-Khatem Telecomsالخاتم لالتصاالت

1100,000240,000Total Telecommunication sector

2613,600,0006,720,000Grand Total المجموع الكلي

 2022النشرة الشهرية لتداول االسهم المباعة من غير العراقيين في السوق الثاني لشهر شباط 

Non-Iraqi Monthly Trading Bulletin (Sell) February 2022

قطاع التامين 

مجموع قطاع التامين 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 



عدداالسهم المتداولةالجلسات 
االهمية 

%النسبية
  القيمة المتداولة

االهمية 

%النسبية
الصفقات

االهمية 

%النسبية 

الشركات 

المتداولة

الشركات 

المدرجة

SessionsTraded Volume
Change 

% 
Traded Value

Change 

% 

No.of 

Trans

Change 

% 
Co.TradedCo.Listed 

01/02/20223,379,0000.0110,486,6300.03324.47244

02/02/2022301,085,3090.85523,153,5861.54547.54344

03/02/202212,796,585,92236.1813,008,386,33438.33202.79544

06/02/20221,125,0000.0032,836,2500.0181.12344

07/02/2022295,165,0000.83502,830,1501.48152.09344

08/02/2022296,182,6690.84505,831,4531.49212.93544

09/02/2022296,363,7350.84508,864,4101.50253.49544

10/02/2022318,356,7740.90531,685,2561.57537.40544

13/02/20227,296,145,90520.637,506,810,03922.12294.05444

14/02/2022294,891,3060.83502,700,9141.48162.23344

15/02/2022340,415,5950.96538,790,2501.59618.52544

16/02/20225,324,019,34615.052,046,033,5816.03689.50644

17/02/2022338,832,1140.96537,115,6321.58679.36844

20/02/2022313,422,8480.89505,378,8871.49304.19644

21/02/2022297,650,0000.84502,740,9501.48172.37644

22/02/2022299,095,0000.85521,043,3201.54314.33744

23/02/2022299,765,0000.85514,190,1001.51375.17544

24/02/20222,460,864,9366.961,163,857,7663.438712.15544

28/02/20223,797,888,03910.744,007,931,00711.81456.28844

المجموع الحالي 

Total This 

Month

35,371,233,49810033,940,666,5151007161001544

المجموع السابق   

Total Last 

Month

26,271,884,33310015,561,302,4071009581001544

% التغير

%Change
ـــ0.0ـــ25.3-ـــ118.1ـــ34.6

2022مؤشرات التداول حسب جلسات التداول في السوق الثاني لشهر كانون الثاني  (19)جدول رقم 

      Main Trading indicators distributed in sessions February 2022



عدداالسهم المتداولةالجلسات 
االهمية 

%النسبية
  القيمة المتداولة

االهمية 

%النسبية
الصفقات

االهمية 

%النسبية 

الشركات 

المتداولة

الشركات 

المدرجة

SessionsTraded Volume
Change 

% 
Traded Value

Change 

% 

No.of 

Trans

Change 

% 
Co.TradedCo.Listed 

16/02/20223,500,00025.741,680,00025.00623.08144

17/02/20221,100,0008.09720,00010.71311.54244

21/02/20222,000,00014.71960,00014.2927.69144

22/02/2022450,0003.31216,0003.2127.69144

23/02/20222,550,00018.751,224,00018.21415.38144

24/02/20222,175,00015.991,044,00015.54519.23144

28/02/20221,825,00013.42876,00013.04415.38144

المجموع الحالي 

Total This 

Month

13,600,0001006,720,00010026100244

المجموع السابق   

Total Last 

Month

23,100,00010080,705,100100139100244

ـــــــــــ0.0ـــــــــــ81.3-ـــــــــــ91.7-ـــــــــــChange-41.1% %التغير

2022مؤشرات التداول المباعة من غيرالعراقيين حسب جلسات التداول في السوق الثاني لشهر شباط  (20)جدول رقم 

      Main Trading indicators distributed in sessions (Sell) February 2022



 القطاع 
االهمية 

%النسبية

االهمية 

%النسبية

SECTOR
Change 

% 

Change 

 % 

المصارف

Banks 

االتصاالت

Telecommunication

التأمين

Insurance

االستثمار

Investment

 الخدمات

Services 

 الصناعة

Industry

 الفنادق والسياحة

Tourism&Hotels 

 القطاع 
االهمية 

%النسبية

االهمية 

%النسبية

االهمية 

%النسبية

الشركات 

المدرجة

SECTOR
Change 

% 

Change 

% 

Change 

 % 
 Co.Listed 

التأمين

Insurance

االتصاالت

Telecommunication

11 2,849,20720,386,46434

44.27

TOTAL13,600,000100المجموع 

40.56

33,694,154,732

334.61

0.00

23

 2022مؤشرات التداول القطاعية المباعة من غيرالعراقين في السوق الثاني لشهر شباط  (22)جدول رقم 

213,3650.00

6

1

2

0.001748,280

317

 2022مؤشرات التداول القطاعية في السوق الثاني لشهر شباط  (21)جدول رقم 

      Main Trading indicators distributed in to Sectors February 2022

عدد االسهم المتداولة  

Traded Volume

   القيمة المتداولة    

Traded Value

الصفقات 

No.of 

Trans

الشركات 

المتداولة 

Co.Traded

الشركات 

المدرجة 

Co.Listed

االهمية 

 (%)النسبية 

%Change

27,930,0340.0813,629,6560.04

99.27 35,280,684,46699.74

325,9020.0021

23

6

0.28

3ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

921,247

58,522,6420.17211,534,0180.6232645.5336

TOTAL35,371,233,49810033,940,666,5151007161001544المجموع 

      Non Regular Main Trading indicators distributed in to Sectors for non Iraqis(Sell) February 2022

عدد االسهم المتداولة  

Traded Volume

   القيمة المتداولة    

Traded Value

الصفقات 

No.of 

Trans

الشركات 

المتداولة 

Co.Traded

1002

13,500,00099.266,480,000

100,0000.7

44

1 240,0001 13.85 3.6

3

6,720,00010026

96.432596.151



Banks 5,388,00073.564,012,12447.15المصارف 

Telecommunication1,829,78324.984,391,47851.61االتصاالت 

Insurance21,0000.2913,7200.16التأمين 

Investment 13,6500.193,6200.04االستثمار 

Services 13,8600.1917,8860.21 الخدمات  

Industry  28,1310.3837,1380.44 الصناعة 

Tourism&Hotels3760.012,6910.03الفنادق والسياحة 

Agriculture30,0000.4130,0000.35 الزراعة 

TOTAL7,324,8001008,508,657100المجموع 

 2022القيمة السوقية واالسهم المدرجة للشركات المدرجة في السوق الثاني مقسمة قطاعيا لشهرشباط  (23)جدول رقم 

 Listed Shares Companies & Companies' market Cap. distributed in to sectors February 2022

SECTOR        القطاع    

      االسهم المدرجة     

      (مليون دينار)      

Listed Shares 

(Million ID)

   (%)النسبة 

%Change

       القيمة السوقية          

        (مليون دينار)     

.Market Cap   

(Million ID)

     (%)النسبة 

%Change

Banks مصارف 

اتصاالت                    
Telecommunication 

Insurance التأمين 

Investment  االستثمار 

Services الخدمات 
Industry   الصناعة 

الفنادق والسياحة  
Tourism&Hotels   

Agriculture  الزراعة 

Listed Shares  )million )االسهم المدرجة    

Banks  مصارف 

اتصاالت       
Telecommunication 

Insurance التأمين 

 االستثمار
Investment   

Services الخدمات 

Industry  الصناعة 

الفنادق والسياحة  
Tourism&Hotels   

Agriculture  الزراعة 

  Market Capitalization (million ID)القيمة السوقية 



اسم الشركةت

رمز 

الشركة 

Code

معدل السعر 

السابق 

Previous 

Average 

Price

سعر االغالق 

Closing 

Price

   COMPANY NAMES

Banking Sector

BAAI1.0001.000Al Arabiya Islamic Bankمصرف العربية االسالمي 1

 BQUR1.0001.000Al-Qurtas Isiamic Bankمصرف القرطاس االسالمي2

BJAB1.0001.000Al Janoob Islamic Bank Investmentمصرف الجنوب3

BERI0.1000.110Erbil Investment & FinanceBankمصرف اربيل4

BTRU0.3500.350Trust International  IslamIc Bankمصرف الثقة الدولي5

BAME1.0001.000Ameen al-Iraq Bank For  islamic bankمصرف امين العراق6

BCIH2.2902.290Cihan Bank for Islamicمصرف جيهان االسالمي7

BQAB0.2400.240Al- Qabidh Isiamic Bankمصرف القابض  االسالمي 8

BZII0.3400.340Zain Al-Iraq Isiamic Bankمصرف زين العراق االسالمي9

BIDB0.8100.810International Development Bankمصرف التنمية الدولي 10

Al-Mashreq Al-Arabi Islamic BankــــــــــــــــــــBAMSمصرف المشرق العربي 11

 BNAI1.0001.000National Islamic Bankالمصرف الوطني االسالمي12

BTRI1.0001.000Trans Iraq Bank Investmentمصرف عبر العراق 13

BASH0.4600.440Ashur International Bankمصرف اشور14

BRTB1.0001.000Region Trade Bankمصرف االقليم التجاري15

BINI1.0001.000Iraq Noor Islamic Bankمصرف نور العراق16

 BTIB0.9000.900Al-Tife Islamic Bankمصرف الطيف االسالمي17

BANS1.0001.000Al Anssari Islamic Bankمصرف االنصاري 18

Insurance Sector

NHAM0.9800.980Al-Hamraa For Insuranceالحمراء للتأمين19

NAME0.8000.800Al-Ameen for Insuranceاالمين للتامين20

Investment Sector

VMES0.9000.900Bain Al-Nahrain Financial Investmentبين النهرين لالستثمارات المالية21

VAMF0.5600.560Al-Ameen For Financial Investmentاالمين لالستثمار المالي 22

Services Sector

Ibdaa Al sharq Al Awsat generalــــــــــــــــــــSIBDابداع الشرق االوسط23

SAEI1.5001.500Al-Ameen Estate Investmentاالمين لالستثمارات العقارية24

Tourism&Hotels Sector

HTVM3.6303.650Tourist Village of Mosul damسد الموصل السياحية26

HPAL8.3008.250Palestine Hotelفندق فلسطين27

Agriculture Sector

AL -Rebass for Poultry & FeedــــــــــــــــــــAREB الريباس للدواجن واالعالف28

 قطاع الزراعــــــة

 قطاع الفنادق والسياحة

 2022الشركات التي لم يجر التداول على أسهمها  خالل شهرشباط  (24)جدول رقم  

 Companies That Have Not been Traded in ISX February 2022

قطاع المصارف

قطاع الخدمات 

قطاع التأمين

قطاع االستثمار



سبب االيقاف والمالحظاتتاريخ االيقافاسم الشركةت

1
صناعة المواد االنشائية الحديثة 

(IMCM)
2015/07/06

 ، واالفصاح 2020 ، 2019 ، 2018 ، 2017 ، 2016 ، 2015 ، 2014عدم تقديم االفصاح السنوي لالعوام 

 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث  2019 ، 2018 ، 2017 ، 2016 ، 2015الفصلي لالعوام 

.دينار (0.470)سعر االغالق  . 2021 ، وبيانات الفصل االول والثاني لعام 2020

2016/07/13(ITLI)الصناعات الخفيفة 2

 2019 ، 2018 ، 2017 ، 2016 واالفصاح الفصلي لالعوام 2019 ، 2018عدم تقديم االفصاح السنوي لعامي 

 (0.310)سعر االغالق  . 2021 ، وبيانات الفصل االول والثاني لعام 2020 ، واالفصاح الفصلي لعام 2020، 

.دينار

2017/07/06(SBAG)البادية للنقل العام 3
 ، 2020 ، 2019 ، 2018 واالفصاح الفصلي لعام 2019 ، 2018 ، 2017عدم تقديم االفصاح السنوي لالعوام 

.دينار (0.590)سعر االغالق  . 2021وبيانات الفصل االول والثاني لعام 

2017/08/06(IELI)الصناعات االلكترونية 4

 2020 ، 2019 ، 2018 واالفصاح الفصلي لعام 2019 ، 2018 ، 2017عدم تقديم االفصاح السنوي لالعوام 

سعر االغالق  . 2021 ، وبيانات الفصل االول والثاني لعام 2020،واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث 

.دينار (0.450)

 .2020 ، 2019 ، 2018عدم تقديم االفصاح السنوي لالعوام 2017/03/05(BEFI)مصرف االقتصاد 5

2016/08/09(BDSI)مصرف دار السالم 6

 ، 2016 المصرف تحت وصاية البنك المركزي العراقي واستمرار االيقاف لعدم تقديم االفصاح السنوي لالعوام 

 ، 2019 واالفصاح الفصلي لعام 2018 ، واالفصاح الفصلي للفصل الثالث لعام 2020 ، 2019 ، 2018 ، 2017

.دينار (0.130)سعر االغالق  . 2021 ، وبيانات الفصل االول والثاني لعام 2020

2019/08/20(VBAT)الباتك لالستثمارات المالية7
 ، وبيانات الفصل 2020 ، واالفصاح الفصلي لعام 2020 ، 2019 ، 2018عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 

.دينار (0.450)سعر االغالق  . 2021االول والثاني لعام 

2019/08/20(AMAP)الحديثة لالنتاج الحيواني8
 ، 2020 ، واالفصاح الفصلي للفصل الثالث لعام 2020 ، 2019 ، 2018عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعامي 

.دينار (0.210)سعر االغالق  .2021وبيانات الفصل االول والثاني لعام 

.دينار (0.480)سعر االغالق  . 2019 ، 2018عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2019/08/20(IHLI)الهالل الصناعية 9

.دينار (0.090)سعر االغالق  . 2020 والبيانات السنوية لعام 2019عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2020/11/03(BNOR)مصرف الشمال10

2020/11/03(SILT)العراقية للنقل البري11
 ، وبيانات الفصل االول 2020 ، واالفصاح الفصلي لعام 2020 ، 2019عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 

.دينار (1.550)سعر االغالق  . 2021والثاني لعام 

.دينار (10.700)سعر االغالق  . 2019عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2020/11/03(HSAD)فندق السدير12

2021/07/05(AISP)العراقية النتاج البذور13
 واستمرار االيقاف لعدم تقديم البيانات المالية السنوية المنتهية في 2020عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 

.دينار (11.650)سعر االغالق . 2021، وبيانات الفصل االول لسنة  . 2021/3/31

2021/08/29(VKHF)الخير لالستثمار المالي 14
سعر االغالق  . 2021 والبيانات الفصلية للفصل االول والثاني لسنة 2020عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 

.دينار (0.100)

.دينار (0.100)سعر االغالق  . 2020عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2021/09/19(BBAY)مصرف بابل 15

.دينار (1.000)سعر االغالق  . 2020عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2021/09/19(BRAJ)مصرف الراجح 16

2021/09/19(SIGT)نقل المنتجات النفطية 17
 (1.140)سعر االغالق  . 2021  ، وبيانات الفصل الثاني لسنة 2020عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 

.دينار

18
الوطنية لصناعات االثاث 

(IHFI)المنزلي
2021/12/23

 تم ايقاف التداول على اسهم الشركة 2021/12/22في  (45/13)استنادا الى كتاب هيئة االوراق المالية المرقم 

. وذلك لعدم تسديد الغرامة2021/12/23الوطنية لصناعة االثاث المنزلي اعتبارا من يوم الخميس الموافق 

الشركات الموقوفة عن التداول بقرارات من هيئة االوراق المالية  (25)جدول رقم 


