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 التقرير الشهري لسوق العراق لألوراق المالية

 2021 تموزلشهر 

 

 المقدمة

 سهم الشركات المساهمة العراقية مؤشرات التداول با أوال:

 هيئة االوراق المالية :ثانيا

 ورش العمل والبرامج التدريبية :ثالثا

 وسائل االعالم ونشر ثقافة التداول  :رابعا

 يارات ـ تدريب طلبة الكليات والمعاهد ـ بحوثالتعاون مع الجامعات ـ ز: خامسا
 

 مركز اإليداع: سادسا

 اخبار الشركات المساهمة وقرارات الهيئات العامة :سابعا
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 التقرير الشهري لسوق العراق لألوراق المالية

 2021 تموزلشهر 

  المقدمة  

     

خالل  المدرجة الشركات المساهمة أسهمللتعامل بل تداوجلسة  (14المالية )نظم سوق العراق لألوراق        

 ( جلسات. بالشكل االتي:7البالغة )ولم ينظم الجلسات أيام العطل الرسمية  2021 تموزشهر 

 عطلة رسمية بسبب ارتفاع درجات الحرارة عن معدالتها الطبيعية 1/7/2021يوم الخميس  .1

 تأسيس الجمهورية - 2021تموز  14يوم األربعاء  .2

 عطلة عيد األضحى المبارك  – 22/7/2021الخميس  – 18/7/2021 االحد .3
  

للبرمجيات العالمية  NASDAQمن شركة النظم االلكترونية للتداول  يستخدم سوق العراق لألوراق المالية

 ويستخدم قاعدة البيانات المثبتة على نظام اإليداع المركزي من نفس الشركة اسوة باألسواق المالية العربية 

 

ويراقب تداول األسهم ونقل الملكية والتسويات المالية والسهمية من سوق العراق لألوراق المالية طبق يو

  خالل التعليمات الصادرة من هيئة األوراق المالية واهمها:

 التداول االلكتروني  تعليمات .1

 قواعد التداول االلكتروني  .2

  Insidersتعليمات مراقبة وحظر المطلعين  .3

 ة الواجبة للمتعاملين باألوراق الماليةضوابط العناي .4

 وتعليمات فصل الحساباتتعليمات المالءة المالية  .5

 تعليمات المستثمرين غير العراقيين .6

 للشركات المساهمة وشركات الوساطة تعليمات اإلفصاح .7
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 التقرير الشهري لسوق العراق لألوراق المالية

 2021لشهر تموز 

 سهم الشركات المساهمة العراقية با مؤشرات التداولأوال: 

( جلسات لمصادفتها عطل رسمية وهي اقل 7( جلسة تداول ولم تنظم )14) 2021 تموزخالل شهر  عقدت     

 :2021خالل شهر تموز  المؤشرات االتية%. ومع ذلك تحققت 33من المعدل الشهري للجلسات بنسبة 

وال تزال المتابعة مستمرة للشركات غير  شركة مساهمة. 103عدد الشركات المدرجة  ال يزال .1

 المدرجة لغرض تقديم متطلبات االدراج استنادا للتعليمات

( شركة مساهمة بقرار من هيئة األوراق المالية لعدم 18بلغ عدد الشركات الموقوفة عن التداول ) .2

  االلتزام بتعليمات االفصاح وعدم وتقديم البيانات المالية ألكثر من سنة مضت.

  ( شركة مساهمة.62عدد الشركات المتداولة اسهمها ) بلغ .3

( شركة مساهمة الختالف األسعار المعروضة عن المطلوبة من قبل 23لم يتم التداول على أسهم ) .4

 المستثمرين 

  ( مليار سهم.6بلغ عدد األسهم المتداولة أكثر من ) .5

ايقاف التداول على  4/7/2021في  10/1177قررت هيئة االوراق المالية بموجب كتابها المرقم  .6

لعدم ايفاء الشركة بمتطلبات  5/7/2021أسهم الشركة العراقية إلنتاج البذور اعتبارا من جلسة 

استنادا  31/3/2021االفصاح المالي وتزويد الهيئة بالحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 

أ(. ليصبح عدد الشركات الموقوفة ـ  6( افصاح الشركات المدرجة المادة )8الى تعليمات رقم )

 ( شركة.19)

 ( مليار دينار.8بلغت قيمة األسهم المتداولة أكثر من ) .7

 صفقة. (4376)بلغ عدد الصفقات التي نفذها المتعاملون  .8

 575 ألسعار األسهم المتداولة في اخر جلسة من الشهر الحالي على ISX60اغلق مؤشر السوق  .9

 نقطة

 %(0.3نقطة، محققا ارتفاعا نسبته ) 573 لسة من الشهر السابق علىواغلق في اخر ج          

 2021 لة حسب جلسات التداول لشهر تموزعدد االسهم المتداو (1)يوضح الشكل رقم 

 2021جلسات التداول لشهر تموز ( قيمة االسهم المتداولة حسب 2فيما يوضح الشكل رقم )             
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 ( 1شكل رقم )

 2021 لة حسب جلسات التداول لشهر تموزتداوعدد االسهم الم

 

 

 ( 2شكل رقم )

 2021 تموز قيمة االسهم المتداولة حسب جلسات التداول لشهر 
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الل شهر ( مؤشرات التداول باسهم الشركات المساهمة العراقية حسب جلسات التداول خ1يوضح الجدول رقم )

 .2021تموز 

 (1جدول رقم )

 .2021تموزخالل شهر  حسب جلسات التداول باألسهممؤشرات التداول والتعامل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفقات القيمة المتداولة                   االسهم المتداولة        عدد الجلسات 
الشركات 

 المتداولة 

الشركات 

 المدرجة 

مؤشر 

 السوق

04/07/2021 206,329,830 701,168,954 309 28 103 570.950 

05/07/2021 349,393,183 433,633,573 333 35 103 568.960 

06/07/2021 450,106,581 332,648,397 274 30 103 562.490 

07/07/2021 613,268,894 731,106,415 454 31 103 568.150 

08/07/2021 578,308,467 944,824,029 288 30 103 568.010 

11/07/2021 592,416,799 794,991,718 336 37 103 567.660 

12/07/2021 325,470,895 416,050,183 286 30 103 568.440 

13/07/2021 359,261,462 895,930,746 297 31 103 569.340 

15/07/2021 626,520,868 833,854,736 274 24 103 566.630 

25/07/2021 493,343,120 488,749,112 260 32 103 568.980 

26/07/2021 642,805,427 686,074,150 306 27 103 573.030 

27/07/2021 204,629,995 389,040,499 224 28 103 578.290 

28/07/2021 283,807,555 502,988,635 392 31 103 576.310 

29/07/2021 293,098,540 764,046,169 344 62 103 575.360 

 575.360 103 62 4377 8,915,107,317 6,017,761,616 المجموع
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  2021خالل شهر تموز  جنبيتداول اال( مؤشرات 2ويوضح الجدول رقم )

 ( 2رقم ) جدول

 2021 تموزحسب جلسات التداول لشهر ب -األجنبي مؤشرات التداول 

 

 

 يظهر االتي: 2دول رقم من الج

 

( صفقة شراء. 400سهم نفذت من خالل ) ونملي (607بلغ عدد االسهم المشتراة من قبل االجانب ) .1

 شركة مساهمة مدرجة.( 13)( مليار دينار من تداول أسهم 1.797بلغت قيمتها )

بلغت  ( صفقة بيع.283( مليون سهم نفذت من خالل )347بلغ عدد االسهم المباعة من االجانب ) .2

 مساهمة مدرجة. اتشرك (9) ( مليار دينار من تداول أسهم1.528قيمتها )

%( من مجموع األسهم المتداولة خالل شهر 15.8عدد األسهم المتداولة من قبل األجانب نسبة )يمثل  .3

 تموز 

 %( من مجموع قيمة األسهم المتداولة خالل الشهر. 37.3وتمثل قيمة األسهم المتداولة نسبة ) .4

 %( من مجموع العقود المنفذة في السوق.15.6العقود المنفذة نسبة ) ومثلت .5

 القيمة /  شراء عدد االسهم / شراء الجلسات

العقود 

المنفذة 

 شراء

الشركات 

المتداولة 

 اءشر

 القيمة / بيع عدد االسهم/ بيع

العقود 

المنفذة 

 بيع

الشركات 

المتداولة 

 بيع

04/07/2021 0 0 0 0 14,807,063 52,088,305 19 3 

05/07/2021 32,400,000 19,932,000 5 3 3,164,240 11,451,974 8 2 

06/07/2021 27,153,077 16,405,846 4 2 0 0 0 0 

07/07/2021 82,342,850 272,767,600 45 5 7,003,900 37,871,060 15 1 

08/07/2021 39,895,331 243,437,140 16 5 16,050,000 87,496,500 10 1 

11/07/2021 6,471,000 6,019,830 12 2 0 0 0 0 

12/07/2021 16,725,000 14,805,500 16 4 14,500,000 9,205,000 5 2 

13/07/2021 100,947,008 435,003,300 82 7 53,329,761 288,614,666 25 5 

15/07/2021 68,180,000 76,175,000 30 4 54,321,572 121,672,326 37 6 

25/07/2021 15,400,000 12,673,000 6 3 10,000,000 6,430,000 4 1 

26/07/2021 26,700,956 126,264,254 38 4 11,955,596 65,338,038 19 4 

27/07/2021 68,150,000 237,423,110 57 4 15,600,000 99,480,000 11 2 

28/07/2021 25,132,415 116,940,337 26 6 36,087,207 246,056,389 54 2 

29/07/2021 97,785,955 220,120,567 63 4 110,519,330 502,666,121 76 4 

 9 283 1,528,370,379 347,338,669 13 400 1,797,967,483 607,283,592 المجموع
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  2021اغالق جلسات التداول لشهر تموز  - ISX60مؤشر أسعار األسهم المتداولة ( 3يوضح شكل رقم )

 

 

 ( 3شكل رقم )

 2021 تموزحسب جلسات التداول  ISX60مؤشر أسعار األسهم المتداولة 
 
 

 

 
 

 

 

  2021 مؤشرات التداول في شهر تموز قياسا مع شهر حزيران

  2021( مقارنة مؤشرات شهر تموز قياسا بشهر حزيران 3يوضح الجدول رقم )      

 نسبة االرتفاع ) االنخفاض( تموز حزيران المؤشر

 (33) 14 22 عدد الجلسات

 3.3 62 60 عدد الشركات المتداولة

 (95) 6,018,761,616 139,694,731,876 ةعدد األسهم المتداول

 (93) 8,915,107,317 133,746,027,426 قيمة األسهم المتداولة

 (59) 4377 10,934 عدد العقود المنفذة

  ISX60 573.660 575.360 0.3مؤشر 

 ومن الجدول يظهر 

 ى% كأحد أسباب انخفاض مؤشرات التداول األخر33تاثير انخفاض عدد الجلسات بنسبة  .1

خالل شهر تموز واقتصار  -األوامر الخاصة والصفقات الكبيرة  -تاثير عدم تنفيذ أي عقد بصيغة   .2

 التداوالت اليومية على األوامر العادية.
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  هيئة االوراق المالية: ثانيا

اعتبار الشركات التي  7/7/2021في  10/1200قررت هيئة االوراق المالية بموجب كتابها المرقم  .1

( اشهر من تاريخ 3الى ديوان الرقابة المالية بعد انقضاء مدة ) 2020باتها الختامية لسنة لم تقدم حسا

انتهاء سنتها المالية هي المسؤولة عن التأخير وال يتم منحها المدة االضافية المشار اليها في قرار 

   18/1/2021في  13/1الهيئة المرقم 

اعادة نسبة التغير في  7/7/2021في  13/29قم قررت هيئة االوراق المالية بموجب كتابها المر  .2

 2021/ 1/8%( في التداول وسيتم تطبيقه اعتبارا من جلسة 10سعر السهم عند االنخفاض الى )

ايقاف التداول على  4/7/2021في  10/1177قررت هيئة االوراق المالية بموجب كتابها المرقم  .3

لعدم ايفاء الشركة بمتطلبات  5/7/2021لسة البذور اعتبارا من ج إلنتاجالشركة العراقية  أسهم

الى  استنادا 31/3/2021االفصاح المالي وتزويد الهيئة بالحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 

 .ـ أ( 6) ( افصاح الشركات المدرجة المادة8تعليمات رقم )

لمصادقة على قرار ا 30/6/2021في  13/26قررت هيئة االوراق المالية بموجب كتابها المرقم  .4

ج( من -3مجلس المحافظين اسقاط صفة الوساطة عن شركة بابل للوساطة استنادا الى المادة )

 قاف وشطب شركات الوساطة المالية ( توقف واي5تعليمات رقم )

 الىالى الشركات المساهمة باإلشارة  27/7/2021في  21821كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم  .5

من قانون  73المادة  بأحكام. االلتزام 28/6/2021في  5/1148ق المالية المرقم كتاب هيئة األورا

 .تالمعدل وتوزيع األرباح على مساهمي الشركا 1997لسنة  21الشركات رقم 
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 ورش العمل والبرامج التدريبية: ثالثا

مع كلية االمام نظم سوق العراق لالوراق المالية العراق لالوراق المالية ورشة عمل بالتعاون  .1

 الموسومة  2021تموز  18يوم االحد  . جعفر الصادق الجامعة / فرع ذي قار

، قدمها المدير ZOOMاالدوات والقواعد " عبر تطبيق  –"سوق العراق لالوراق المالية 

التنفيذي لسوق العراق لألوراق المالية السيد طه احمد عبد السالم بمشاركة أساتذة وطالب من 

 امعات العراقية.مختلف الج
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نظم سوق العراق لألوراق المالية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي شارك/ مركز الدراسات  .2

ورشة عمل "الشمول المالي وتنشيط التداول بأسهم الشركات المصرفية والسندات  المصرفية

قدمها المدير التنفيذي لسوق العراق  2021تموز  13الحكومية" في مقر البنك يوم الثالثاء 

 لألوراق المالية السيد طه احمد عبد السالم بمشاركة عدد من الموظفين.
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 التداولوسائل االعالم ونشر ثقافة : رابعا

 

الجريدة االلكترونية  -يصدر سوق العراق لألوراق المالية يومياً تقريره ونشراته كما يصدر شهرياً  .1

التقرير الشهري لنشاط التداول باالسهم وأخبار الشركات وقرارات الهيئات العامة  هرية متضمنةالش

 وتنشر على:

  iq.net-www.isxالموقع االلكتروني للسوق  . أ

 العربية.  DFNوكالة  . ب

  stocks.com-www.idcالموقع االلكتروني لمركز اإليداع  . ت

التقرير اليومي واالسبوعي والشهري ألداء األسواق  -موقع صندوق النقد العربي  . ث

 المالية ومن بينها سوق العراق لألوراق المالية.

 .Facebook Onlineصفحة سوق العراق لألوراق المالية عبر  . ج

 . Onlineات واخبار الشركات تبث تبث كافة مؤشرات التداول وشريط األسعار ومعلوم    

يوم  TV Iraq 24مقابلة المدير التنفيذي لسوق العراق لالوراق المالية السيد طه احمد عبد السالم مع  .2

 .2021مؤشرات النصف األول من عام عرض . تناول الحوار 2021تموز  17السبت الموافق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isx-iq.net/
http://www.idc-stocks.com/
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وقد تم نشره في الموقع االلكتروني  2021قرير نصف السنوي سوق العراق لألوراق المالية الت أصدر .3

  Facebookلسوق العراق لألوراق المالية وعلى صفحة السوق على 

 مصل جريدة الصباح وجريدة العدالة. 2021نشرت الصحف العراقية مؤشرات النصف األول من عام  .4

 ألسواقضمن التقرير االسبوعي  - مؤشرات سوق العراق لألوراق المالية -اصدر صندوق النقد العربي  .5

 االوراق المالية العربية.

 

-  

 

-  

-  

-  

: صحيفة العدالة، الصباح اليومية واالسبوعية لسوق العراق الصحف والوكاالت بنشر المؤشرات تنشر .6

 االقتصادي، موازين نيوز، االقتصاد نيوز، وكالة أنباء العراق، إعالم العراق.  

 

 ـ بحوث طلبة الكليات والمعاهدتدريب زيارات ـ التعاون مع الجامعات ـ : خامسا

 ةالعلميالزيارات  . أ

المرحلة الثالثة كلية العلوم  -المالية طلبة واساتذة قسم المحاسبة  لألوراقسوق العراق  استقبل

في مقر سوق  2021تموز  7االدارية والمالية / جامعة االمام الصادق )ع(/ بغداد يوم االربعاء 

 الية.العراق لالوراق الم

 

 تدريب طلبة المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية /جامعة بغداد  . ب

إستنادا إلى أهداف سوق العراق لالوراق المالية في نشر الوعي وثقافة االستثمار باالوراق المالية     

برنامج  10/7/2021لغاية  10/6نظمت إدارة البورصة واقسامها ذات العالقة خالل للفترة من 
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يبي لطلبة المرحلة الثانية تخصص مصارف من قسم الدراسات المالية المعهد العالي للدراسات تدر

 المحاسبية والمالية/جامعة بغداد 

تم تعريف المتدربين على قوانين وانظمة وتعليمات السوق والتعريف بمفهوم االستثمار باالسهم     

واطلع المتدربين على اليات التداول  وطرق االستثمار واهميته للمواطنين ولالقتصاد العراقي

االلكتروني في قاعة التداول والمستثمرين واستمعوا الى شرح عن اليات الرقابة المعتمدة في السوق، 

كما تم تعريف المتدربين على كيفية متابعة ونشر االفصاحات المطلوبة من الشركات، بلغ عدد 

 ( متدربين 7المتدربين )

 

 عليا بحوث طلبة الدراسات ال . ت

 تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة النجاز البحوث لطلبة الجامعات وفق االتي       

الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصاد / قسم ادارة االعمال " المخاطر المالية وتاثيرها في 

 االستثمارات المحلية واالجنبية غير المباشرة في ظل العدوى المالية ".

 

 

 مركز اإليداع :سادسا

وفقا إلجراءات المركز يعمل . 2004لسنة  74من قانون رقم  9قسم لل استنادامركز اإليداع تأسس        

ة باإلضافة الى إجراءات صادرة عن هيئة األوراق المالية ومجلس محافظي سوق العراق لألوراق المالي

ونظام المساهمين مع الشركات  AMLوفقا لنظام  وضوابط مكافحة غسيل األموال سهميةالتسويات ال

 . المساهمة لتحديث قاعدة بيانات الشركات يوميا

 ما يأتي: 2021 تموزفي شهر وكانت اهم نشاطات المركز 

 ( حساب. بالشكل االتي:145) تموزبلغ عدد حسابات المستثمرين والمساهمين خالل شهر  .1

 ( حساب.144عدد حسابات المستثمرين العراقيين )االشخاص( ) . أ

 .واحد حساب الشخاص(عراقيين )ادد حسابات المستثمرين غير الع . ب

 الياً  –التسويات السهمية  –تحديث بيانات سجل الشركة في نفس يوم جلسة التداول  .2

 في تفس اليوم. تحديث بيانات سجل الشركة على نظام المساهمين الياً  .3

أيام  3سجل المساهمين قبل  تزويد الشركات المساهمة ودائرة تسجيل الشركات بنسخة الكترونية من .4

 الحالي.ر هالش( خالل 4) ، وبلغ عدد االجتماعاتمن اجتماع الهيئة العامة للشركة

ورفعها على األنظمة االلكترونية  تحديث سجل المساهمين وفقا لقرارات زيادة راس المال والرسملة. .5

   بالتعاون مع قسم األنظمة االلكترونية.

  2021 تموزالرهن والحجز خالل شهر  .6

 ( عملية رهن وحجز 30تنفيذ )  . أ

 ( عملية رفع رهن وحجز 6تنفيذ ). ب
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 .2021 تموزانتقال ملكية االسهم وفق التنازل العائلي واالرثي لشهر   .7

بلغ عدد االسهم التي تم نقل ملكيتها من خالل مكتب التنازل العائلي ( عملية تنازل عائلي وارثي. 61تنفيذ )

 وفقا إلجراءات مركز اإليداع. مساهمة ة( شرك16اً على أسهم )( سهم182,728,008واالرثي )

 

 

 اخبار الشركات المساهمة وقرارات الهيئات العامة واالفصاح المالي. :سابعا

  أ ـ اخبار الشركات المساهمة وقرارات الهيئات العامة.       

 

 مصرف المنصور لالستثمار .1

 االتي: 24/6/2021جتماع المنعقد بتاريخ قررت الهيئة العامة للشركة في اال          

 .2020. المصادقة على الحسابات الختامية لعام 

 %( من راس مال الشركة.6. توزيع ارباح بنسبة )

بعد استالم محضر اجتماع الهيئة العامة  4/7/2021إطالق التداول على أسهم الشركة في جلسة 

 .2015لسنة  2غير المصدق استنادا لتعليمات رقم 

 

 السجاد والمفروشات.2

 االتي: 1/7/2021قررت الهيئة العامة للشركة في االجتماع المنعقد بتاريخ          

 .2020. المصادقة على الحسابات الختامية لعام 

. المصادقة على استمرار استثمار االرض المسقفة العائدة للشركة لمدة سبعة سنوات قابلة 

  للتجديد

بعد استالم محضر اجتماع الهيئة العامة    6/7/2021هم الشركة في جلسة إطالق التداول على أس  

 .2015لسنة  2غير المصدق استنادا لتعليمات رقم 

 

 .االمين لالستثمارات العقارية 3

 االتي: 28/6/2021قررت الهيئة العامة للشركة في االجتماع المنعقد بتاريخ          

 .2020عام المصادقة على الحسابات الختامية ل .

 %( من راس مال الشركة.3. توزيع ارباح بنسبة )

. المصادقة على تفعيل االستثمارات لشركة الحمراء لالستثمارات العقارية لتغطية العجز 

 السابق لنشاط شركة الحمراء لالستثمارات العقارية.

 . انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة.

بعد استالم محضر اجتماع الهيئة العامة    6/7/2021إطالق التداول على أسهم الشركة في جلسة 

 .2015لسنة  2غير المصدق استنادا لتعليمات رقم 
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 العراقية النتاج وتسويق المنتجات الزراعية .4

 االتي: 30/6/2021قررت الهيئة العامة للشركة في االجتماع المنعقد بتاريخ      

 .2020. المصادقة على الحسابات الختامية لعام     

 . تدوير االرباح النقدية.     

 ( اعضاء اصليين ومثلهم احتياط 5. انتخاب مجلس ادارة من )   

بعد استالم محضر اجتماع الهيئة العامة غير  6/7/2021إطالق التداول على أسهم الشركة في جلسة 

 .2015لسنة  2المصدق استنادا لتعليمات رقم 

 

 .االهلية للتامين5

 االتي: 29/6/2021ئة العامة للشركة في االجتماع المنعقد بتاريخ قررت الهي     

 .2020. المصادقة على الحسابات الختامية لعام     

بعد استالم محضر اجتماع الهيئة العامة  11/7/2021إطالق التداول على أسهم الشركة في جلسة     

 .2015لسنة  2غير المصدق استنادا لتعليمات رقم 

 

 لصناعات الدوائيةالمنصور ل. 6

 االتي: 10/7/2021قررت الهيئة العامة للشركة في االجتماع المنعقد بتاريخ 

 .2020. المصادقة على الحسابات الختامية لعام 

. الموافقة على اندماج بين شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وشركة السرار 

 لالستثمار الصناعي.

بعد استالم محضر اجتماع الهيئة العامة  12/7/2021ى أسهم الشركة في جلسة إطالق التداول عل 

 .2015لسنة  2غير المصدق استنادا لتعليمات رقم 

 

 

 

 ب ـ االفصاح السنوي للشركات المساهمة   

البيانات المالية والحسابات  29/7/2021( شركة مساهمة مدرجة في السوق لغاية 60قدمت )   

التزاماً بقانون الشركات وقانون االسواق المالية وتعليمات االفصاح  31/12/2020الختامية كما في 

الصادرة عن هيئة االوراق المالية وقد تم نشرها على الموقع االلكتروني لسوق العراق لالوراق 

 المالية والشركات هي:

 

 قطاع المصارف 

ف بغداد ، مصرف مصرف المنصور لالستثمار، المصرف التجاري العراقي ، مصر       

هلي العراقي ، مصرف سومر العراقي االسالمي، مصرف االستثمار العراقي، المصرف اال

، مصرف الخليج التجاري، مصرف الموصل لالستثمار، مصرف كوردستان الدولي، التجاري

المصرف المتحد لالستثمار، مصرف االئتمان العراقي ، مصرف ايالف اإلسالمي ، المصرف 

مي ، مصرف اسيا العراق ، مصرف عبر العراق لالستثمار، مصرف دجلة الدولي االسال

االسالمي ، مصرف الطيف  والفرات، مصرف نور العراق اإلسالمي ، مصرف القرطاس

مصرف العالم االسالمي ،   ، مصرف العربية االسالمي ، مصرف زين العراق االسالمي،االسالمي

ض االسالمي ، مصرف االقليم التجاري  ، مصرف مصرف الثقة الدولي اإلسالمي ، مصرف القاب
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االسالمي ، مصرف التنمية الدولي،  الجنوب االسالمي ، مصرف امين العراق، مصرف المستشار

 مصرف العطاء االسالمي ، مصرف جيهان االسالمي .

 

 قطاع التأمين

 ين امين للتامين، دار السالم للتامين، الخليج للتامين، الحمراء للتام          

 

 قطاع االتصاالت 

 سيل لالتصاالت  اسيا          

 

 قطاع االستثمار المالي

االمين لالستثمار المالي، بين النهرين لالستثمارات المالية، الوئام لالستثمار المالي، الزوراء          

 لالستثمار المالي 

 

 قطاع الخدمات 

العقارية، بغداد العراق للنقل العام، ابداع  الموصل لمدن األلعاب، االمين لالستثمارات          

 ، النخبة للمقاوالت العامة ، المعمورة لالستثمارات العقاريةالشرق االوسط

 

 قطاع الصناعة 

بغداد للمشروبات الغازية، العراقية للسجاد والمفروشات، الخياطة الحديثة، المنصور          

ليف، الخازر للمواد االنشائية، الصنائع الكيمياوية للصناعات الدوائية، بغداد لصناعة مواد التغ

 العصرية 

 

 قطاع السياحة والفنادق

 فنادق كربالء، سد الموصل السياحية        

 

 قطاع الزراعة

الزراعي،  لإلنتاجانتاج وتسويق المنتجات الزراعية، الريباس للدواجن واالعالف، االهلية        

 .وتسويق اللحوم إلنتاجالعراقية 

 


