
 

 

 

Iraq Stock Exchange       سوق العراق لالوراق المالية                   
 

 

 
  .لكونها عطلة رسمية 3/10/2021الموافق  االحدينظم سوق العراق لالوراق المالية جلسة التداول ليوم  لم مالحظة:

 

  اسهم الشركات المساهمة العراقية تداولمؤشرات : أولا 

بأسهم الشركات  تداولات جلس ةربعأ 7/10/2021ي ق لالوراق المالية خالل االسبوع المنتهي فنظم سوق العرا      

 .المساهمة العراقية

   مسجلة حسب القطاعات اآلتية:( شركة مساهمة 103عدد الشركات المدرجة في السوق ) يبلغ أذ     
 

 

  . مساهمة  شركة (40)خالل جلسات هذا االسبوع اسهم  اولتدت -

، فيما يستمر ايقاف  ( شركة  بسبب عدم تالقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع40لم تتداول اسهم ) -

 ( شركة لعدم تقديم االفصاح.23) تداول االسهم

  مؤشرات التعامل باالسهم :

 .سهم( مليار 1) السهم المتداولة لهذا االسبوعلغ عدد اب .1

 .دينارمليار  (1) لغت قيمة االسهم المتداولة لهذا االسبوعب .2

 .( صفقة839)بلغ عدد الصفقات المنفذة لهذا االسبوع  .3

( 592.50) علىفي أخر جلسة من االسبوع (ISX 60)  السعار االسهم المتداولة ل مؤشر السوقاقف. 4

 نقطة.

 االتي : يظهرهذا االسبوع ل التداول يل بيانات ومن تحل     
 باالسبوع الماضي. %( قياسا92) بنسبةعدد االسهم المتداولة لهذا االسبوع  نخفضا .1

 باالسبوع الماضي. %( قياسا94بنسبة )السهم المتداولة لهذا االسبوع ا قيمة انخفضت .2

 السبوع الماضي .%( قياسا با31عدد العقود المنفذة لهذا االسبوع بنسبة ) انخفضت .3

اغالقه لالسبوع الماضي عندما  عن( 0.80بنسبة ) ISX60السعار االسهم المتداولة  مؤشر السوق رتفعا .4

 .نقطة (587.82) غلق علىا

 

 

 

 

 

 

 
  

 أمينت استثمارمالي الخدمات السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارف

42 2 21 7 10 10 6 5 

 

 2021  (تشرين االول 7 - 4) ةالمالية للفتر سوق العراق لالوراقلالتقرير االسبوعي 
 

 
 



 
 7/10/2021 -4/10/2021 منالمالية للفترة  لعراق لالوراقمؤشرات التداول في سوق ا (1رقم ) جدول

 

 الصفقات القيمة المتداولة لةعدداالسهم المتداو الجلسات
عدد  مؤشر السوق

الشركات 
 المتداولة

04/10/2021 362,861,942 203,353,823 148 587.87 27 

05/10/2021 526,564,319 346,402,350 213 586.84 25 

06/10/2021 452,646,454 311,908,123 156 586.02 22 

07/10/2021 617,047,042 505,157,083 322 592.50 28 

 40 592.50 839 1,366,821,379 1,959,119,757 المجموع الحالي

 46 587.82 1233 26,531,307,353 27,398,828,489 المجموع السابق

 13.04- 0.80 31.95- 94.85- 92.85- التغير

 

 
 :تداول المستثمرين غير العراقيين في سوق العراق لالوراق الماليةمؤشرات 

 

 (92) بقيمة بلغتسهم  مليون (48العراقيين لهذا االسبوع ) شتراة من المستثمرين غيرلغ عدد االسهم المب .1

 .ة صفق( 30) دينار من خالل تنفيذ مليون

( 15)بلغت  سهم بقيمة مليون( 16)بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين لهذا االسبوع  .2

 .( صفقة 7) دينار من خالل تنفيذ مليون

 

 7/10/2021 - 4/10/2021 تداول غير العراقيين للفترة منال( مؤشرات 2م )جدول رق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجلسات   
السهم المتداولة من غير ا 

 العراقيين
 قيمة تداوالت غير العراقيين  

  صفقات غير 
 العراقيين

 بيعا   شراء   بيعا   شراء   بيعا   شراء  

 1 ــــــ 9,940,000 ـــــــ 12,425,000 ــــــ 04/10/2021

 3 ــــــ 2,345,000 ـــــــ 1,675,000 ــــــ 05/10/2021

 3 ــــــ 3,255,000 ـــــــ 2,325,000 ــــــ 06/10/2021

 ـــــ 30 ـــــ 92,051,273 ـــــــ 48,718,095 07/10/2021

 7 30 15,540,000 92,051,273 16,425,000 48,718,095 المجموع الحالي

 128 57 270,210,871 579,625,407 154,679,151 715,590,510 المجموع السابق

 94.53- 47.37- 94.25- 84.12- 89.38- 93.19- التغير



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركات المساهمة المدرجةفصاح إ: نياا ثا
    

 . 31/12/2020كما في اهمة بياناتها المالية ( شركة مس71قدمت )

 . مساهمة توزيع مقسوم االرباح السنوي ات( شرك11) اقرت وقد

 بالشكل االتي :

 

 ت
 اسم الشركة

نسبة االرباح التي اقرتها الهيئة 

 العامة
 جتماع الهيئة العامةتاريخ إ  

 18/3/2021 %8 المصرف االهلي العراقي 1

 24/6/2021 %6 مصرف المنصور 2

 27/7/2021 %0.0056 مصرف الطيف االسالمي 3

 11/8/2021 %140 بغداد العراق للنقل العام 4

 28/6/2021 %3 االمين لالستثمارات العقارية 5

 1/7/2021 %70 العراقية للسجاد والمفروشات 6

 4/3/2021 %20 بغداد للمشروبات الغازية 7

 6/5/2021 %5 اسماك الشرق االوسط 8

 26/10/2020 %3 هلية لالنتا  الزراعياال 9

 7/9/2021 %10 طريق الخازر للمواد االنشائية 10

 4/10/2021 %70 اسيا سيل لالتصاالت  11

 

 يتم نشر افصاحات الشركات المساهمة على الموقع اللكتروني لسوق العراق لالوراق المالية وايضاا 

  .في التقارير الشهرية

 

 

 

 

 

 

 عامة للشركات المساهمة المدرجة ت الإجتماعات الهيئا

الساعة العاشرة صباحا  في  9/10/2021 السبتيوم  مصرف الموصل شركةلسيعقد إجتماع الهيئة العامة . 1
تم إيقاف التداول على أسهم الشركة إعتبارا  من  .2020، لمناقشة الحسابات الختامية لعام  مقر االدارة العامة

 . 5/10/2021 الثالثاءجلسة 
 

لعدم  12/10/2021. تاجيل اجتماع الهيئةالعامة لشركة مصرف العطاء االسالمي الى يوم الثالثاء الموافق 2
اكتمال النصاب القانوني الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة / الفرع الرئيسي , لمناقشة الحسابات 

تداول على اسهم الشركة اعتبارا من , تم ايقاف ال2020، مناقشة ومعالجة العجز لعام  2020الختامية لعام 
 . 30/9/2021جلسة الخميس 

 

الساعة  16/10/2021 السبتيوم  المنصور للصناعات الدوائية شركةلسيعقد إجتماع الهيئة العامة . 3
موضوع االندما  مع شركة السرار  ، لمناقشة قاعة ذوي المهن الطبية / نقابة الصيادلةالعاشرة صباحا  في 

( من 150لصناعي )الموافقة على عقد التاسيس المعد من قبل الشركتين ( وفقا الحكام المادة )لالستثمار ا
 . 12/10/2021الثالثاء إعتبارا  من جلسة سيتم ايقاف التداول . قانون الشركات 

 

  

 خبار الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية: ألثا  ثا



الساعة العاشرة  16/10/2021 السبتيوم  مصرف االئتمان العراقي شركةلسيعقد إجتماع الهيئة العامة . 4
، ، مناقشة مقسوم االرباح  2019، لمناقشة الحسابات الختامية لعام  فندق روتانا في اربيلاحا  في صب

تم إيقاف التداول على أسهم الشركة سي .( احتياط 9انتخابات تكميلية العضاء المجلس االدارة لعضو اصلي و )
 . 12/10/2021الثالثاء إعتبارا  من جلسة 

 

الساعة  20/10/2021 االربعاءيوم  العراقية لتصنيع وتسويق التمور شركةللعامة سيعقد إجتماع الهيئة ال .5
( اعضاء اصليين ومثلهم 5أقالة اعضاء مجلس االدارة ، انتخاب )، لمناقشة  الشركةمقر العاشرة صباحا  في 

 . 17/10/2021 االحدتم إيقاف التداول على أسهم الشركة إعتبارا  من جلسة سي. احتياط لمجلس االدارة 
 

الساعة العاشرة  1/12/2021 االربعاءيوم  للشركة العراقية للنقل البريسيعقد إجتماع الهيئة العامة . 6
، 2019و 2018و2017و 2016و2015لالعوام ، لمناقشة الحسابات الختامية  المنصورفندق صباحا  في 
الشركة موقوفة  . لمجلس االدارة تياطاحاعضاء اصليين ومثلهم  ( 5)انتخاب،  ومعالجة العجزالمتراكممناقشة 

 لعدم االلتزام بتعليمات االفصاح المالي . 3/11/2020بقرار من هيئة االوراق المالية منذ تاريخ 
 
 

 على أسهم الشركات المساهمة المدرجةإطالق التداول رابعا : 
 

 إطالق التداول بعد إجتماع الهيئة العامة : 
 
 االربعاءتم اطالق التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة :  الصنائع الكيمياوية العصريةشركة  -

،المصادقة على الحسابات الختامية  22/9/2021بعد قرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ  6/10/2021
الكحولية  صناعة المشروباتتغيير نشاط الشركة من ،  المتراكم % من العجز50اطفاء  ،  2019لعام 

( 5الى صناعة الكحول الطبي النقي لالغراض الطبية مع االبقاء على اسم الشركة الحالي ، انتخاب )
 صليين ومثلهم احتياط .اعضاء ا

 

: تم اطالق التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة الخميس  اسيا سيل لالتصاالتشركة  -
،المصادقة على الحسابات الختامية  4/10/2021ريخ بعد قرار الهيئة العامة المنعقد بتا 7/10/2021

. سيكون السعر التاشيري الول جلسة تداول %( 70،  توزيع ارباح نقدية بنسبة ) 2020لعام 
(8.720 ) . 

 

: تم اطالق التداول على اسهم الشركة اعتبارا من  الوطنية للصناعات الكيمياوية والبالستيكيةشركة ال -
( 4انتخاب )، 4/10/2021بعد قرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ  7/10/2021جلسة الخميس 

 اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لمجلس االدارة .
 

: سيتم اطالق التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة  شركة المعمورة لالستثمارات العقارية -
( اعضاء 7،انتخاب ) 30/9/2021بعد قرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ  12/10/2021 الثالثاء

 اصليين ومثلهم احتياط لمجلس االدارة .
 

 االدرا   : خامسا  

 
مصرف  صدرت موافقة هيئة االوراق المالية على ادرا  اسهم شركةمصرف االنصاري االسالمي :  -

 ( مليار دينار , سيتم250راسمالها البالغ )باالسالمي لالستثمار والتمويل في السوق الثاني االنصاري 
( يوما" من 21%( من عدد االسهم المدرجة او بعد مرور )5اطالق التداول بعد تحقق ايداع وتفعيل )

 تاريخ صدور الموافقة .
 

 
 



 

 : الشركات الموقوفة واسباب االيقاف : سادسا  

 السبب تاريخ االيقاف اسم الشركة ت

1 
الفلوجة النتا  المواد 

 (IFCMاالنشائية )
2015/07/06 

، سعر االغالق  2019و 2018و 2017الفصاح السنوي لالعوام عدم تقديم ا
 ( دينار.1.510)

2 
صناعة المواد االنشائية 

 (IMCMالحديثة )
2015/07/06 

واستمرار االيقاف لعدم تقديم االفصاح  2015عدم تقديم االفصاح الفصلي لعام 
و  2019و 2018و 2017و 2016و 2015و 2014السنوي لالعوام 

واالفصاح الفصلي  2019و2018و2017و2016الفصلي لالعوام واالفصاح 2020
سعر االغالق . 2021واالفصاح الفصلي للفصل االول لعام  ، 2020للفصل االول 

 ( دينار.0.470)

3 
صناعات االصباغ 

 (IMPIالحديثة )
2015/08/06 

 2019و 2018و 2017و2016و  2015عدم تقديم االفصاح السنوي لالعوام 
واالفصاح الفصلي 2019،2020و2018و2017و2016ي لالعوام واالفصاح الفصل
. سعر االغالق 2021، واالفصاح الفصلي للفصل االول لعام   2020للفصل االول 

 ( دينار.1.250)

4 
الصناعات الخفيفة 

(ITLI) 
2016/07/13 

واستمرار االيقاف  2016عدم تقديم االفصاح الفصلي للفصل الثاني والثالث لعام  
واالفصاح الفصلي 2020،  2019و 2018يم االفصاح السنوي لعامي لعدم تقد
،  2020واالفصاح الفصلي للفصل االول    2019و 2018و 2017لالعوام 

 ( دينار.0.310. سعر االغالق )2021واالفصاح الفصلي للفصل االول لعام 

5 
البادية للنقل العام 

(SBAG) 
2017/07/06 

واالفصاح 2020و   2019و 2018و2017ام عدم تقديم االفصاح السنوي لالعو
واالفصاح  2020واالفصاح الفصلي للفصل االول  2019و2018الفصلي لعامي 

 ( دينار.0.590. سعر االغالق )2021الفصلي للفصل االول لعام 

6 
مصرف االتحاد العراقي 

(BUOI) 
 ( دينار.0.290. سعر االغالق )2020، 2019عدم تقديم االفصاح السنوي لعام   2017/08/06

7 
الصناعات االلكترونية 

(IELI) 
2017/08/06 

واالفصاح 2020و  2019و 2018و 2017عدم تقديم االفصاح السنوي لالعوام 
، واالفصاح  2020واالفصاح الفصلي للفصل االول  2019و 2018الفصلي لعامي 

 ( دينار.0.450. سعر االغالق ) 2021الفصلي للفصل االول لعام 

8 
قتصاد مصرف اال

(BEFI) 
 .2020و 2019و 2018عدم تقديم االفصاح السنوي لعامي  2017/03/05

9 
مصرف دار السالم 

(BDSI) 
2016/08/09 

وضع المصرف تحت وصاية البنك المركزي العراقي واستمرار االيقاف لعدم تقديم  
واالفصاح 2020و  2019و 2018و 2017و 2016االفصاح السنوي لالعوام 

واالفصاح الفصلي  2019واالفصاح الفصلي لعام  2018الثالث لعام  الفصلي للفصل
. سعر االغالق 2021واالفصاح الفصلي للفصل االول لعام 2020للفصل االول 

 ( دينار.0.130)

10 
مصرف دجلة والفرات 

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

 2019/07/08 (HASH) فندق اشور 11
واالفصاح الفصلي للفصل االول 2020و   2019عدم تقديم االفصاح الفصلي لعام 

واالفصاح  .2019واستمرار االيقاف لعدم تقديم االفصاح السنوي لعام  2020
 ( دينار.6.400سعر االغالق ). 2021الفصلي للفصل االول لعام 

12 
الباتك لالستثمارات 

 (VBAT) المالية
2019/08/20 

واالفصاح 2020و   2019و 2018عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعامي 
.سعر  2021واالفصاح الفصلي للفصل االول لعام  2020الفصلي للفصل االول 

 ( دينار.0.450االغالق )

13 
 الحديثة لالنتا  الحيواني

(AMAP) 
2019/08/20 

واالفصاح  . دينار2020و 2019و 2018ية لعامي عدم تقديم البيانات المالية السنو
 (0.210سعر االغالق ) . 2021الفصلي للفصل االول لعام 

14 
العراقية لالعمال 

 (IIEW) الهندسية
2019/08/20 

( 0.820.سعر االغالق ) 2019و  2018عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعامي 
 دينار.

 2019/08/20 (IHLIالهالل الصناعية ) 15
( 0.480.سعر االغالق )2019و  2018عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 

 دينار.



16 
 مصرف الشمال

(BNOR) 
2020/11/03 

( 0.090.سعر االغالق )2020و  2019عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 
 دينار.

17 
 العراقية للنقل البري

(SILT) 
2020/11/03 

واالفصاح الفصلي للفصل  2020،  2019ت المالية السنوية لعام عدم تقديم البيانا
 ( دينار.1.550.سعر االغالق )2021االول لعام 

18 
 فندق السدير

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

19 
العراقية النتا  البذور 

(AISP) 
 ( دينار.11.600.سعر االغالق )2020قديم البيانات المالية السنوية لعام عدم ت 2021/7/05

20 
الخير لالستثمار 

 (VKHF)المالي
29/8/2021 

لعام للفصل االول  االفصاح الفصلي و 2020البيانات المالية السنوية لعام  عدم تقديم 
 ( دينار.0.100.سعر االغالق )2021

21 
مصرف بابل 

(BBAY) 
 ( دينار.0.100.سعر االغالق )2020م تقديم البيانات المالية السنوية لعام عد 19/9/2021

22 
مصرف الراجح 

 (BRAJاالسالمي )
 ( دينار.1.000.سعر االغالق )2020عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام  19/9/2021

23 
نقل المنتوجات النفطية 

(SIGT) 
 ( دينار.1.140.سعر االغالق )2020سنوية لعام عدم تقديم البيانات المالية ال 19/9/2021

 



سوق العراق لألوراق المالية

اسم الشركة

رمز 

الشركة 
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 BCOI0.6500.6700.6500.6500.6600.6304.763764,206,10742,019,9924Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري

BBOB0.8000.8000.7800.7900.7900.810-2.4782371,088,057292,141,7634Bank of Baghdadمصرف بغداد

BIIB0.4300.4400.4300.4300.4400.4400.001423,000,0009,970,0001Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي

BIME0.2100.2100.2000.2000.2100.2100.001034,126,5206,917,8043Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط

BNOI1.3801.4001.3801.4001.4001.3503.70157,600,00010,636,0004National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي

BSUC0.3800.3800.3800.3800.3800.3800.00281,067,672,466405,715,5374Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

BGUC0.1800.1900.1800.1800.1800.1800.0046103,620,00018,931,6003Gulf Commercial Bankمصرف الخليج

 BMFI0.1700.1700.1700.1700.1700.1700.00511,000,0001,870,0001Mosul Bankمصرف الموصل لالستثمار

BASH0.4800.5000.4800.4900.4900.4802.081322,429,03910,977,9393Ashur International Bankمصرف اشور الدولي

BMNS0.5800.5800.5700.5800.5700.590-3.392754,100,00031,087,0003Mansour Bankمصرف المنصور

BUND0.1400.1500.1400.1400.1500.1407.14813,643,3581,920,0703united Bank For Invistmentالمصرف المتحد

BELF0.4600.4700.4600.4600.4700.4602.17760,284,61627,833,7702Elaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي

BTRI0.9000.9000.9000.9000.9001.000-10.001250,000225,0001Trans Iraq Bank Investmentمصرف عبر العراق 

BROI0.4000.4200.4000.4100.4200.4005.001024,757,14410,062,8582Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان العراقي

BTIB0.8500.8500.8500.8500.8500.900-5.563520,000442,0001AlTaif Islamic Bankمصرف الطيف االسالمي

3061,858,297,307870,751,3324TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TASC8.7508.9508.5608.7208.9509.420-4.999416,486,400143,799,8041Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل لالتصاالت

9416,486,400143,799,8041TOTALمجموع قطاع االتصاالت

قطاع االستثمار

VAMF0.5300.5300.5300.5300.5300.660-19.70148,21525,5541Al-Ameen for Financial Investmentاالمين لالستثمار المالي 

148,21525,5541TOTAL

 قطاع الخدمات

SKTA3.5003.5003.4003.4303.4003.4000.00103,000,00010,300,0001Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

SMOF16.75016.75016.70016.73016.75016.850-0.595380,0006,357,2502Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

SNUC0.4100.4100.4100.4100.4100.3905.1321,000,000410,0001AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة

SBPT30.00030.50030.00030.43030.45030.0301.407277,0008,432,6504Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

SAEI1.4001.4001.4001.4001.4001.3503.701500,000700,0001Al-Ameen Estate Investmentاالمين لالستثمارات العقارية

255,157,00026,199,9004TOTAL

Investment Sector

مجموع قطاع االستثمار

 تقرير التداول األسبوعي 2021/10/4 -2021/10/7     

Iraq Stock ExchangeWeekly Trading Report 4/10/2021 - 7/10/2021

Banks Sector

Telecommunication Sector

مجموع  قطاع الخدمات 

Services Sector
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IMAP2.9102.9102.8702.9002.8702.910-1.37204,684,80913,600,4323Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IMOS5.3505.4005.3005.3805.3605.410-0.924617,490,21294,136,3094Modern Sewingالخياطة الحديثة

 IITC16.00016.00016.00016.00016.00016.0000.00348,500776,0001Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

IBSD4.6004.7504.5104.5704.7504.6003.2616226,506,672121,134,7234Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

IIDP1.1701.1701.1401.1601.1601.170-0.85358,766,03110,145,8863Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع التمور

INCP2.5902.5902.5102.5502.5402.5001.603210,000535,4001National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

 IKLV1.4401.4401.4301.4301.4301.4300.002310,260,00014,676,1003AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البيطرية

IMIB2.2502.5902.2502.3202.3602.2504.89263,355,4957,786,8954Metallic Industries and Bicyclesالمعدنية والدراجات

 IRMC12.00012.00011.75011.90011.75012.200-3.6914509,0006,054,9504Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

IICM0.8900.8900.8900.8900.8900.8900.0031,500,0001,335,0002Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعة الكارتون

33573,330,719270,181,6964TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HPAL8.3508.3508.1108.1808.1908.400-2.50121,179,5139,644,8754Palestine Hotelفندق فلسطين

HISH9.0709.0709.0709.0709.0709.0000.7812,77825,1961Ishtar Hotelsفنادق عشتار

HBAY84.00084.00083.99084.00084.00082.9501.274115,2389,679,7921Babylon Hotelفندق بابل

HBAG8.3508.5008.3508.4308.4008.3001.20202,100,00017,702,5003Baghdad Hotelفندق بغداد

HNTI9.6509.6509.1109.3109.1509.780-6.449190,0001,768,2003National for Tourist Investmentاالستثمارات السياحية

HMAN10.75010.80010.60010.75010.60010.4001.92161,088,00011,696,0504Mansour Hotelفنادق المنصور

624,675,52950,516,613TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AIPM4.6004.7004.6004.6304.6004.6000.00131,114,5875,165,1804Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسويق اللحوم

 AIRP18.10018.16018.10018.13018.16018.0700.50310,000181,3002Iraqi Agricultural Productsتسويق المنتجات الزراعية

161,124,5875,346,4804TOTAL

8391,959,119,7571,366,821,3794Grand TOTAL المجموع الكلي 

Hotels Sector

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

مجموع قطاع الزراعة

Agriculture Sector

مجموع قطاع الصناعة

  Weekly Trading Report 4/10/2020 - 7/10/2021    2021/10/7 - 2020/10/4 التقرير التداول األسبوعي  

Industry Sector



Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

Banks Sector

BBOB537,307,89529,473,237Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

 BNOI63,000,0004,200,000National Bank Of Iraqالمصرف االهلي العراقي 

BMNS11,900,0001,083,000Al-Mansour Bankمصرف المنصور

1242,207,89534,756,237Total Bank sector

Telecommunication Sector

 TASC186,510,20057,295,036Asia cellاسيا سيل لالتصاالت

186,510,20057,295,036Total Telecommunication sector

3048,718,09592,051,273Grand Total المجموع الكلي

2021/10/7 - 2021/10/4التقرير االسبوعي لتداول االسهم المشتراة لغير العراقيين في السوق النظامي 

Non-Iraqi Weekly Trading Report (Buy)  4/10/2021 - 7/10/2021

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 



اسم الشركة
رمز 

الشركة
Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

Banks Sector

BBOB112,425,0009,940,000Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

 BNOI64,000,0005,600,000National Bank Of Iraqالمصرف االهلي العراقي 

716,425,00015,540,000Total Bank sector

716,425,00015,540,000Grand Total

2021/10/7 - 2021/10/4التقرير االسبوعي لتداول االسهم المباعة من غير العراقيين في السوق النظامي 

Non-Iraqi Weekly Trading Report (Sell)  4/10/2021 - 7/10/2021

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

المجموع الكلي



Banking Sectorقطاع المصارف

 BCOI0.6700.6600.6600.660Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري

BBOB0.8000.7900.7800.790Bank of Baghdadمصرف بغداد

0.440Iraqi Islamic BankـــــــــــــــBIIBالمصرف العراقي االسالمي

0.210Iraqi Middle East Investment BankـــــBIME0.2100.210مصرف الشرق االوسط

 Investment Bank of IraqــــــــــــــــــــBIBIمصرف االستثمار العراقي

BNOI1.4001.4001.4001.400National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي

BSUC0.3800.3800.3800.380Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

Babylon BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBBAYمصرف بابل

   Economy BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBEFIمصرف االقتصاد لالستثمار

0.180Gulf Commercial BankـــــBGUC0.1800.180مصرف الخليج

 Mosul BankـــــــــــــــBMFI0.170مصرف الموصل لالستثمار

              North BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBNORمصرف الشمال

Union Bank of IraqمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBUOIمصرف االتحاد العراقي

Kurdistan International BankــــــــــــــــــــBKUIمصرف كوردستان

0.490Ashur International BankـــــBASH0.4800.490مصرف اشور

0.570Mansour BankـــــBMNS0.5800.570مصرف المنصور

0.1400.1500.150united Bank For InvistmentـــــBUNDالمصرف المتحد

0.4600.470Elaf Islamic BankــــــــــBELFمصرف ايالف االسالمي

 National Islamic BankــــــــــــــــــــBNAIالمصرف الوطني االسالمي

0.900Trans Iraq Bank InvestmentـــــــــــــــBTRIمصرف عبر العراق 

Cihan Bank for IslamicــــــــــــــــــــBCIHمصرف جيهان االسالمي

0.420Credit Bank Of IraqــــــــــBROI0.400مصرف 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 االسالمي

Al- Qabidh Isiamic BankــــــــــــــــــــBQABمصرف القابض االسالمي 

International Development BankــــــــــــــــــــBIDBمصرف التنمية الدولي 

Region Trade BankــــــــــــــــــــBRTBمصرف االقليم التجاري

Trust International  IslamIc BankــــــــــــــــــــBTRUمصرف الثقة

Erbil Investment & FinanceBankــــــــــــــــــــBERIمصرف اربيل

Al Janoob Islamic Bank InvestmentــــــــــــــــــــBJABمصرف الجنوب

Asia Al Iraq Islamic Bank for InvestmentــــــــــــــــــــBAIBمصرف آسيا العراق

 Al-Qurtas Isiamic BankــــــــــــــــــــBQURمصرف القرطاس

0.900AlTaif Islamic BankـــــــــــــــBTIBمصرف الطيف االسالمي

Ameen al-Iraq Bank For  islamic bankــــــــــــــــــــBAMEمصرف امين العراق

Al-Mustashar Islamic BankــــــــــــــــــــBMUIمصرف المستشار االسالمي

 Al-Rajih Islamic BankمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةBRAJمصرف الراجح االسالمي

Telecommunication Sectorقطاع االتصاالت

8.950Asia Cell TelecommunicationـــــــــــــــTASCآسيا 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 InvestmentــــــــــــــــــــVKHFالخير لالستثمار المالي

Al-Ameen for Financial InvestmentـــــــــــــــVAMF0.530االمين لالستثمار المالي 

AL- Batek InvestmentــــــــــــــــــــVBATالباتك لالستثمارات المالية 

Bain Al-Nahrain Financial InvestmentــــــــــــــــــــVMESبين النهرين لالستثمارات المالية

2021/10/7 - 2021/10/4 أسعار االغالق السهم الشركات المساهمة المدرجة للفترة 

Closing prices for the  listed companies from 4/10/2021 - 7/10/2021

أسماء الشركات
رمز 

الشركة
Company Name 10/4/202110/6/202110/7/2021 10/5/2021



Services Sectorقطاع الخدمات

Kharkh Tour Amuzement Cityـــــ3.400ــــــــــSKTAالعاب الكرخ السياحية

 Mamoura RealestateــــــــــــــــــــSMRIالمعمورة العقارية

AL-Nukhba for Constructionـــــ0.410ــــــــــSNUCالنخبة للمقاوالت العامة

 Iraqi Land TransportــــــــــــــــــــSILTالعراقية للنقل البري

SBPT30.00030.50030.50030.450Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

  Iraqi for General TransportationمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةSIGTنقل المنتجات النفطية

AL-Badia for General TransــــــــــــــــــــSBAGالبادية للنقل العام

Al-Ameen Estate Investmentـــــ1.400ــــــــــSAEIاالمين لالستثمارات العقارية

Al-Mosul for funfairsــــــــــSMOF16.75016.700الموصل لمدن االلعاب

Ibdaa Al-Sharq Al-AwsatــــــــــــــــــــSIBDإبداع الشرق االوسط

Industry Sectorقطاع الصناعة

2.870Al-Mansour Pharmaceuticals IndustriesـــــIMAP2.9102.890المنصور للصناعات الدوائية

IMOS5.3505.3905.3905.360Modern Sewingالخياطة الحديثة

 Iraqi For Tufted CarpetsـــــــــــــــIITC16.000العراقية للسجاد والمفروشات

Baghdad for Packing MaterialsــــــــــــــــــــIBPMبغداد لصناعة مواد التغليف

IBSD4.5704.5504.5304.750Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

Iraqi Date Processing and MarketingـــــIIDP1.1401.1601.160العراقية لتصنيع التمور

 Al -HiLal IndustriesمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةIHLIالهالل الصناعية

The Light IndustriesمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةITLIالصناعات الخفيفة 

2.540National Chemical &Plastic IndustriesـــــــــــــــINCPالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

 ELectronic IndustriesمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةIELIالصناعات االلكترونية

 IKLV1.4301.4301.4301.430AL- 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 

IMIB2.2502.4602.4002.360Metallic Industries and Bicyclesالمعدنية والدراجات

 IRMC12.00012.00011.80011.750Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

0.8900.890Iraqi Carton ManufacturiesــــــــــIICMالعراقية لصناعة الكارتون

Modern chemical industriesــــــــــــــــــــIMCIالصنائع الكيمياوية العصرية

Modern Construction MaterialsمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةIMCMالمواد االنشائية الحديثة 

House Household furnitureــــــــــــــــــــIHFIصناعات االثاث المنزلي

Hotels Sectorقطاع الفنادق والسياحة

HPAL8.3508.2508.1108.190Palestine Hotelفندق فلسطين

Ishtar Hotelsــــــــــ9.070ـــــHISHفنادق عشتار

Babylon Hotelــــــــــ84.000ـــــHBAYفندق بابل

Baghdad HotelـــــHBAG8.4008.5008.400فندق بغداد

9.150National for Tourist InvestmentـــــHNTI9.6509.600االستثمارات السياحية

Tourist Village of Mosul damــــــــــــــــــــHTVMسد الموصل السياحية

Karbala HotelsــــــــــــــــــــHKARفنادق كربالء

HMAN10.75010.75010.75010.600Mansour Hotelفنادق المنصور

Al-Sadeer HotelمتوقفةمتوقفةمتوقفةمتوقفةHSADفندق  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

AIPM4.6504.7004.7004.600Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسويق اللحوم

 Iraqi Agricultural Productsـــــ18.160ـــــAIRP18.100تسويق المنتجات الزراعية

Al-Ribas for Poultry and FodderــــــــــــــــــــAREBالريباس للدواجن واالعالف

Company Name 10/4/2021 أسماء الشركات
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 BCOI0.6500.6700.6500.6500.6600.6304.763764,206,10742,019,9924Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري

BBOB0.8000.8000.7800.7900.7900.810-2.4782371,088,057292,141,7634Bank of Baghdadمصرف بغداد

BIIB0.4300.4400.4300.4300.4400.4400.001423,000,0009,970,0001Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي

BIME0.2100.2100.2000.2000.2100.2100.001034,126,5206,917,8043Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط

BNOI1.3801.4001.3801.4001.4001.3503.70157,600,00010,636,0004National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي

BSUC0.3800.3800.3800.3800.3800.3800.00281,067,672,466405,715,5374Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

BGUC0.1800.1900.1800.1800.1800.1800.0046103,620,00018,931,6003Gulf Commercial Bankمصرف الخليج

 BMFI0.1700.1700.1700.1700.1700.1700.00511,000,0001,870,0001Mosul Bankمصرف الموصل لالستثمار

BASH0.4800.5000.4800.4900.4900.4802.081322,429,03910,977,9393Ashur International Bankمصرف اشور الدولي

BMNS0.5800.5800.5700.5800.5700.590-3.392754,100,00031,087,0003Mansour Bankمصرف المنصور

BUND0.1400.1500.1400.1400.1500.1407.14813,643,3581,920,0703united Bank For Invistmentالمصرف المتحد

BELF0.4600.4700.4600.4600.4700.4602.17760,284,61627,833,7702Elaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي

BTRI0.9000.9000.9000.9000.9001.000-10.001250,000225,0001Trans Iraq Bank Investmentمصرف عبر العراق 

2931,833,020,163860,246,4754TOTALمجموع قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

TASC8.7508.9508.5608.7208.9509.420-4.999416,486,400143,799,8041Asia Cell Telecommunicationآسيا سيل لالتصاالت

9416,486,400143,799,8041TOTALمجموع قطاع االتصاالت

 قطاع الخدمات

SKTA3.5003.5003.4003.4303.4003.4000.00103,000,00010,300,0001Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

SMOF16.75016.75016.70016.73016.75016.850-0.595380,0006,357,2502Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

SNUC0.4100.4100.4100.4100.4100.3905.1321,000,000410,0001AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة

SBPT30.00030.50030.00030.43030.45030.0301.407277,0008,432,6504Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

244,657,00025,499,9004TOTAL

السوق النظامي/ تقرير التداول األسبوعي  2021/10/4 - 2021/10/7     
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IMAP2.9102.9102.8702.9002.8702.910-1.37204,684,80913,600,4323Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IMOS5.3505.4005.3005.3805.3605.410-0.924617,490,21294,136,3094Modern Sewingالخياطة الحديثة

 IITC16.00016.00016.00016.00016.00016.0000.00348,500776,0001Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

IBSD4.6004.7504.5104.5704.7504.6003.2616226,506,672121,134,7234Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

IIDP1.1701.1701.1401.1601.1601.170-0.85358,766,03110,145,8863Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع التمور

INCP2.5902.5902.5102.5502.5402.5001.603210,000535,4001National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

 IKLV1.4401.4401.4301.4301.4301.4300.002310,260,00014,676,1003AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البيطرية

IMIB2.2502.5902.2502.3202.3602.2504.89263,355,4957,786,8954Metallic Industries and Bicyclesالمعدنية والدراجات

 IRMC12.00012.00011.75011.90011.75012.200-3.6914509,0006,054,9504Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

IICM0.8900.8900.8900.8900.8900.8900.0031,500,0001,335,0002Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعة الكارتون

33573,330,719270,181,6964TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HPAL8.3508.3508.1108.1808.1908.400-2.50121,179,5139,644,8754Palestine Hotelفندق فلسطين

HISH9.0709.0709.0709.0709.0709.0000.7812,77825,1961Ishtar Hotelsفنادق عشتار

HBAY84.00084.00083.99084.00084.00082.9501.274115,2389,679,7921Babylon Hotelفندق بابل

HBAG8.3508.5008.3508.4308.4008.3001.20202,100,00017,702,5003Baghdad Hotelفندق بغداد

HNTI9.6509.6509.1109.3109.1509.780-6.449190,0001,768,2003National for Tourist Investmentاالستثمارات السياحية

HMAN10.75010.80010.60010.75010.60010.4001.92161,088,00011,696,0504Mansour Hotelفنادق المنصور

624,675,52950,516,6134TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AIPM4.6004.7004.6004.6304.6004.6000.00131,114,5875,165,1804Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسويق اللحوم

 AIRP18.10018.16018.10018.13018.16018.0700.50310,000181,3002Iraqi Agricultural Productsتسويق المنتجات الزراعية

161,124,5875,346,4804TOTAL

8241,933,294,3981,355,590,9674Grand TOTAL

  Weekly Trading Report / Regular 7/10/2020 - 4/10/2021    2021/10/7 - 2020/10/4  السوق النظامي/ التقرير التداول األسبوعي   
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BROI0.4000.4200.4000.4100.4200.4005.001024,757,14410,062,8582Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان العراقي

BTIB0.8500.8500.8500.8500.8500.900-5.563520,000442,0001AlTaif Islamic Bankمصرف الطيف االسالمي

1325,277,14410,504,8582TOTAL

قطاع االستثمار

VAMF0.5300.5300.5300.5300.5300.660-19.70148,21525,5541Al-Ameen for Financial Investmentاالمين لالستثمار المالي 

148,21525,5541TOTAL

 قطاع الخدمات

SAEI1.4001.4001.4001.4001.4001.3503.701500,000700,0001Al-Ameen Estate Investmentاالمين لالستثمارات العقارية

1500,000700,0001TOTAL

1525,825,35911,230,4124TOTAL

Non Regular Weekly Trading Report 7/10/2021 - 4/10/2021      2021/10/7 - 2021/10/4  السوق الثاني/ تقرير التداول األسبوعي     
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