
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

BROI0.3800.3800.3800.3800.3800.430-11.6321,300,000494,0003Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان العراقي

BINT1.7001.7001.7001.7001.7001.750-2.8666147,110,000250,087,0002International Islamic Bankالمصرف الدولي االسالمي

BLAD0.2400.2500.1600.1700.1700.300-43.3368130,527,14122,991,44314Al-Attaa Islamic Bankمصرف العطاء االسالمي 

BMUI1.0001.0001.0001.0001.0001.0000.0031,750,004,0001,750,004,0001Al mustashar islamic bankمصرف المستشار

BRTB1.0001.0001.0001.0001.0001.0000.00510,00010,0002Region Trade Bankمصرف االقليم التجاري

BTIB0.8001.0000.8001.0001.0000.79026.5832,002,0001,961,6003AlTaif Islamic Bankمصرف الطيف االسالمي

1472,030,953,1412,025,548,04316TOTAL

TZNI2.4002.4502.3002.3002.3002.320-0.86151,169,5002,801,9257Al-Khatem Telecomsالخاتم لالتصاالت

151,169,5002,801,9257TOTAL

NDSA0.5800.5800.5800.5800.5800.49018.3743,000,0001,740,0003Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمين 

NHAM1.0001.0000.9000.9800.9801.000-2.00101,940,5581,760,1025Al-Hamraa For Insuranceالحمراء للتأمين

144,940,5583,500,102TOTAL

SAEI1.4501.5001.4501.5001.5001.4503.4531,500,0002,225,0003Al-Ameen Estate Investmentاالمين لالستثمارات العقارية

31,500,0002,225,0003TOTAL

VWIF0.3300.3300.2700.2700.2700.420-35.7141,200,000330,0003AL-Wiaam for Financial Investmentالوئام لالستثمار المالي 

41,200,000330,0003TOTAL

IFCM4.5004.5103.7503.9003.9404.560-13.6059294,202,615384,238,62313Fallujah for Construction Materialsالفلوجة النتاج المواد االنشائية 

IHFI1.4701.5601.2501.3001.3001.570-17.20256,199,7708,410,51212Modern Constrcution Materialsالوطنية لصناعات االثاث 

IKHC2.5202.5201.5701.9001.9102.650-27.929219,051,64038,642,84014Al -Khazer Construction Materialsطريق الخازر  المواد االنشائية 

IMCI69.50069.50069.50069.50069.50069.5000.0095,837,126405,680,2574Modern Chemical Industriesالصنائع الكيمياوية العصرية

718125,291,151836,972,23215TOTAL

9012,165,054,3502,871,377,30217Grand TOTAL

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

مجموع  قطاع االتصاالت

Banks Sectorقطاع المصارف

مجموع قطاع الصناعة

مجموع قطاع االستثمار

 2021النشرة الشهرية لتداول االسهم في السوق الثاني لشهر كانون االول 

Non Regular Monthly Trading Bulletin of December 2021

Industry Sectorقطاع الصناعة

مجموع قطاع المصارف

Telecommunication Sector قطاع االتصاالت

Insurance Sectorقطاع التأمين

المجموع الكلي 

مجموع قطاع التامين

Investment Sectorقطاع االستثمار

Services Sectorقطاع الخدمات



Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

Service Sector

SAEI21,475,0002,188,750Al-Ameen Estate Investmentاالمين لالستثمارات العقارية

21,475,0002,188,750Total Service sector

21,475,0002,188,750Grand Total

Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

Insurance Sector

NDSA43,000,0001,740,000Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمين

43,000,0001,740,000Total Insurance sector

Industry Sector

IFCM195,700,77524,903,523Fallujah for Construction Materialsالفلوجة النتاج المواد االنشائية

195,700,77524,903,523Total Industry sector

Telecommunication Sector

TZNI12,0004,800Al-Khateemشركة الخاتم

12,0004,800Total Telecommunication sector

248,702,77526,648,323Grand Total

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات 

المجموع الكلي

  2021التقرير الشهري لتداول االسهم المشتراه لغير العراقيين في السوق الثاني لشهر كانون االول 

Non-Iraqi Monthly Trading Bulletin (buy) December 2021

قطاع االتصاالت 

قطاع التامين 

  2021التقرير الشهري لتداول االسهم المباعة من غير العراقيين في السوق الثاني لشهر كانون االول 

Non-Iraqi Monthly Trading Bulletin (Sell) December 2021

مجموع قطاع التامين 

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلي



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 

01/12/20214,865,3280.22515,737,4140.548394.33546

02/12/202131,830,2861.47081,202,0512.82811112.32646

05/12/202112,161,3810.56236,686,0661.278475.22346

06/12/202114,761,2280.68256,461,6651.966647.10346

07/12/202120,458,6620.94560,649,0232.1129710.77846

08/12/202140,110,4711.853188,039,7936.54910411.54746

09/12/20219,136,5000.422163,368,2255.690576.33646

12/12/202147,001,8702.171156,541,1305.452535.88846

13/12/202126,817,9831.23920,202,9330.704535.88746

14/12/20215,194,6170.24012,147,8160.423333.66546

15/12/202110,739,2940.49616,514,1080.575404.44446

16/12/20217,532,4340.34816,340,1400.569434.77646

19/12/202116,428,6560.75936,804,3091.282596.55446

20/12/20211,668,4540.0772,534,1760.08870.78246

21/12/202117,100,0000.7904,461,5000.15591.00446

22/12/20211,750,538,00080.8541,750,682,50060.970121.33546

23/12/2021148,709,1866.869253,004,4538.811738.10446

المجموع الحالي 

Total This 

Month

2,165,054,3501002,871,377,3011009011001546

المجموع السابق   

Total Last 

Month

1,134,137,5411002,229,307,63810021211001246

% التغير

%Change
ـــ25.0ـــ57.5-ـــ28.8ـــ90.9

2021مؤشرات التداول حسب جلسات التداول في السوق الثاني لشهر كانون االول  (19)جدول رقم 

      Main Trading indicators distributed in sessions December 2021



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 

15/12/2021475,00032.20688,75031.47150.00146

16/12/20211,000,00067.801,500,00068.53150.00146

 Total Thisالمجموع الحالي 

Month
1,475,0001002,188,7501002100246

 Totalالمجموع السابق   

Last Month
1,200,0001001,678,0001003100144

ـــــــــــ100.0ـــــــــــ33.3-ـــــــــــ30.4ـــــــــــChange22.9% %التغير

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 

06/12/20212,425,00027.8610,760,00040.38833.33146

07/12/20212,925,00033.6111,778,50044.20625.00246

12/12/20211,702,00019.56990,8003.72312.50246

14/12/20211,000,00011.49580,0002.1814.17146

19/12/2021650,7757.482,539,0239.53625.00146

 Total Thisالمجموع الحالي 

Month
8,702,77510026,648,32310024100346

 Totalالمجموع السابق   

Last Month
10,351,28810023,546,99810031100246

ـــــــــــ50.0ـــــــــــ22.6-ـــــــــــ13.2ـــــــــــChange-15.9% %التغير

2021مؤشرات التداول المشتراة لغيرالعراقيين حسب جلسات التداول في السوق الثاني لشهر كانون االول  (20)جدول رقم 

      Main Trading indicators distributed in sessions (buy) December 2021

2021مؤشرات التداول المباعة من غيرالعراقيين حسب جلسات التداول في السوق الثاني لشهر كانون االول  (21)جدول رقم 

      Main Trading indicators distributed in sessions (Sell) December 2021



 القطاع 
االهمية 

%النسبية

االهمية 

%النسبية

SECTOR
Change 

% 

Change 

 % 

المصارف

Banks 

االتصاالت

Telecommunication

التأمين

Insurance

االستثمار

Investment

 الخدمات

Services 

 الصناعة

Industry

 القطاع 
االهمية 

%النسبية

االهمية 

%النسبية

االهمية 

%النسبية

الشركات 

المدرجة

SECTOR
Change 

% 

Change 

% 

Change 

 % 
 Co.Listed 

قطاع الخدمات

Service Sector

 القطاع 
االهمية 

%النسبية

االهمية 

%النسبية

االهمية 

%النسبية

الشركات 

المدرجة

SECTOR
Change 

% 

Change 

% 

Change 

 % 
 Co.Listed 

االتصاالت

Telecommunication

التأمين

Insurance

 الصناعة

Industry
5,700,77565.524,903,52393.51979.1717

1

 2021مؤشرات التداول القطاعية المباعة من غيرالعراقين في السوق الثاني لشهر كانون االول  (24)جدول رقم 

1,475,000100.02,188,750100.02100.0046

TOTALالمجموع 

TOTAL8,702,775100المجموع 

2,0000.04,8000.01

2,025,548,04370.5414716.32

االهمية 

 (%)النسبية 

%Change

1 4.17

6

1

1

1,169,5000.052,801,9250.10151.66

2,030,953,14193.81

 2021مؤشرات التداول القطاعية في السوق الثاني لشهر كانون االول  (22)جدول رقم 

      Main Trading indicators distributed in to Sectors December 2021

عدد االسهم المتداولة  

Traded Volume

   القيمة المتداولة    

Traded Value

الصفقات 

No.of 

Trans

الشركات 

المتداولة 

Co.Traded

الشركات 

المدرجة 

Co.Listed

22

4,940,5580.233,500,1020.12141.55

0.06330,0000.0140.44

1

23

6

1,500,0000.072,225,0000.0830.3313

1,200,000

125,291,1515.79836,972,23229.1571879.6947

TOTAL2,165,054,3501002,871,377,30210090110015المجموع 

1002100

44

 2021مؤشرات التداول القطاعية المشتراة لغيرالعراقين في السوق الثاني لشهر كانون االول  (23)جدول رقم 

      Non Regular Main Trading indicators distributed in to Sectors for non Iraqis(buy) December 2021

عدد االسهم المتداولة  

Traded Volume

   القيمة المتداولة    

Traded Value

الصفقات 

No.of 

Trans

الشركات 

المتداولة 

Co.Traded

146

      Non Regular Main Trading indicators distributed in to Sectors for non Iraqis(Sell) December 2021

عدد االسهم المتداولة  

Traded Volume

   القيمة المتداولة    

Traded Value

الصفقات 

No.of 

Trans

الشركات 

المتداولة 

Co.Traded

1,475,0001002,188,750

1

3,000,00034.471,740,0006.53416.6713

26,648,32310024100344



Banks 5,500,00073.874,007,74448.09المصارف 

Telecommunication1,829,78324.574,208,50050.50االتصاالت 

Insurance21,0000.2814,7700.18التأمين 

Investment 13,6500.183,7200.04االستثمار 

Services 13,8600.1917,8860.21 الخدمات  

Industry  37,3450.5047,9860.58 الصناعة 

Tourism&Hotels3760.012,4090.03الفنادق والسياحة 

Agriculture30,0000.4030,0000.36 الزراعة 

TOTAL7,446,0141008,333,015100المجموع 

 2021القيمة السوقية واالسهم المدرجة للشركات المدرجة في السوق الثاني مقسمة قطاعيا لشهر تشرين الثاني  (25)جدول رقم 

 Listed Shares Companies & Companies' market Cap. distributed in to sectors November 2021

SECTOR        القطاع    

      االسهم المدرجة     

      (مليون دينار)      

Listed Shares 

(Million ID)

   (%)النسبة 

%Change

       القيمة السوقية          

        (مليون دينار)     

.Market Cap   

(Million ID)

     (%)النسبة 

%Change

Banks مصارف 

االتصاالت 
Telecommunication 

   Insuranceالتامين  

Investment  االستثمار 

Services الخدمات   

 Industry الصناعة     

الفنادق والسياحة 
Tourism&Hotels 

 Agricultureالزراعة 

Listed Shares million ID   دينار مليون) المدرجة االسهم ) 

 

Banks  مصارف 

االتصاالت 
Telecommunication 

   Insurance التامين

  Investment االستثمار

Services الخدمات  

      Industryالصناعة

الفنادق والسياحة 
Tourism&Hotels 

الزراعة 
Agriculture 

   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

BINI1.0001.000Iraq Noor Islamic Bankمصرف نور العراق4

BERI0.1000.110Erbil Investment & FinanceBankمصرف اربيل5

BTRU0.3500.350Trust International  IslamIc Bankمصرف الثقة الدولي6

BAME1.0001.000Ameen al-Iraq Bank For  islamic bankمصرف امين العراق7

BWOR1.0001.000World Islamic Bankالمصرف العالم االسالمي8

BCIH2.2902.290Cihan Bank for Islamicمصرف جيهان االسالمي9

BQAB0.2400.240Al- Qabidh Isiamic Bankمصرف القابض  االسالمي 10

BZII0.3400.340Zain Al-Iraq Isiamic Bankمصرف زين العراق االسالمي11

BIDB0.8100.810International Development Bankمصرف التنمية الدولي 12

Al Anssari Islamic BankــــــــــــــــــــBANSمصرف االنصاري 13

Al-Mashreq Al-Arabi Islamic BankــــــــــــــــــــBAMSمصرف المشرق العربي 14

 BNAI1.0001.000National Islamic Bankالمصرف الوطني االسالمي15

BTRI1.0001.000Trans Iraq Bank Investmentمصرف عبر العراق 16

Insurance Sector

NAHF0.5500.550Ahlia Insuranceاالهلية للتأمين17

 NGIR0.6700.670Gulf Insuranceالخليج للتأمين18

Investment Sector

VMES0.9000.900Bain Al-Nahrain Financial Investmentبين النهرين لالستثمارات المالية19

VAMF0.6000.600Al-Ameen For Financial Investmentاالمين لالستثمار المالي 20

VZAFAl-Zawraa for Finanical Investmentالزوراء لالستثمار المالي21

Services Sector

Ibdaa Al sharq Al Awsat generalــــــــــــــــــــSIBDابداع الشرق االوسط22

Agriculture Sector

AL -Rebass for Poultry & FeedــــــــــــــــــــAREB الريباس للدواجن واالعالف23

 2021الشركات التي لم يجر التداول على أسهمها  خالل شهر كانون االول  (26)جدول رقم  

 Companies That Have Not been Traded in ISX December 2021

قطاع المصارف

قطاع الخدمات 

قطاع التأمين

قطاع االستثمار

 قطاع الزراعــــــة



سبب االيقاف والمالحظاتتاريخ االيقافاسم الشركةت

1
صناعة المواد االنشائية الحديثة 

(IMCM)
2015/07/06

 2015 و2014 واستمرار االيقاف لعدم تقديم االفصاح السنوي لالعوام 2015عدم تقديم االفصاح الفصلي لعام 

 واالفصاح الفصلي 2019و2018و2017و2016واالفصاح الفصلي لالعوام 2019 و2018 و2017 و2016و

.دينار (0.470)، سعر االغالق 2020للفصل االول والثاني والثالث  

2015/08/06(IMPI)صناعات االصباغ الحديثة 2

 2016 واالفصاح الفصلي لالعوام 2019 و2018 و2017و2016  و2015عدم تقديم االفصاح السنوي لالعوام 

سعر االغالق  .                2020،واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث  2019و2018و2017و

.دينار (1.250)

2016/07/13(ITLI)الصناعات الخفيفة 3

 واستمرار االيقاف لعدم تقديم االفصاح السنوي لعامي 2016عدم تقديم االفصاح الفصلي للفصل الثاني والثالث لعام  

   واالفصاح الفصلي للفصل االول  والثاني 2019 و2018 و2017 واالفصاح الفصلي لالعوام 2019 و2018

.دينار (0.310)سعر االغالق . 2020والثالث 

2017/07/06(SBAG)البادية للنقل العام 4
 واالفصاح 2019و2018 واالفصاح الفصلي لعامي 2019 و2018و2017عدم تقديم االفصاح السنوي لالعوام 

.دينار (0.590)سعر االغالق . 2020الفصلي للفصل االول والثاني والثالث 

.دينار (0.290)سعر االغالق  . 2019عدم تقديم االفصاح السنوي لعام  2017/08/06(BUOI)مصرف االتحاد العراقي 5

2017/08/06(IELI)الصناعات االلكترونية 6
 واالفصاح 2019 و2018 واالفصاح الفصلي لعامي 2019 و2018 و2017عدم تقديم االفصاح السنوي لالعوام 

.دينار (0.450)سعر االغالق . 2020الفصلي للفصل االول والثاني والثالث 

.2019 و2018عدم تقديم االفصاح السنوي لعامي 2017/03/05(BEFI)مصرف االقتصاد 7

2016/08/09(BDSI)مصرف دار السالم 8

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

 واالفصاح 2019 واالفصاح الفصلي لعام 2018 واالفصاح الفصلي للفصل الثالث لعام 2019 و2018 و2017و

.دينار (0.130)سعر االغالق . 2020الفصلي للفصل االول  والثاني والثالث

.دينار  (0.250)سعر االغالق . وضع المصرف تحت وصاية البنك المركزي العراقي 2017/01/05(BDFD)مصرف دجلة والفرات 9

2019/07/08(HASH)فندق اشور10
 واستمرار االيقاف 2020 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث 2019عدم تقديم االفصاح الفصلي لعام 

.دينار (6.400)سعر االغالق .2019لعدم تقديم االفصاح السنوي لعام 

11
الباتك لالستثمارات المالية 

(VBAT)
2019/08/20

 . 2020 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث 2019 و2018عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعامي 

.دينار (0.450)سعر االغالق 

2019/08/20(AMAP)الحديثة لالنتاج الحيواني 12
سعر االغالق  .2020واالفصاح الفصلي للفصل الثالث . 2019و 2018عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعامي 

.دينار (0.210)

.دينار (0.480)سعر االغالق .2019 و 2018عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2019/08/20(IHLI)الهالل الصناعية 13

.دينار (0.090)سعر االغالق .2019عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2020/11/03(BNOR)مصرف الشمال 14

2020/11/03(SILT)العراقية للنقل البري 15
سعر االغالق  .2020واالفصاح الفصلي للفصل الثاني والثالث  . 2019عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 

.دينار (1.550)

.دينار (10.700)سعر االغالق .2019عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2020/11/03(HSAD)فندق السدير 16

.دينار (11.650)سعر االغالق .2020عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2021/07/05(AISP)العراقية النتاج البذور17

.دينار (0.100)سعر االغالق .2021عدم تقديم البيانات الفصلية للفصل االول لسنة 2021/08/29(VKHF)الخير لالستثمار المالي 18

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

.دينار (1.000)سعر االغالق  . 2020عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2021/09/19(BRAJ)مصرف الراجح 20

.دينار (1.140)سعر االغالق  . 2020عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2021/09/19(SIGT)نقل المنتجات النفطية 21

الشركات الموقوفة عن التداول بقرارات من هيئة االوراق المالية  (27)جدول رقم 


