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 ةالمالی لالوراق العراق سوقل 2019 تموزلتقریرالشھري ا

 المحتويات :
 ملخص المؤشرات

 .  2019 تموزشهر لاوالً : مؤشرات التداول 
 . الشهريةتداول المؤشرات مقارنة ـ  1
 ـ الصفقات الكبيرة 2

 تداول المستثمرين غير العراقيين. ـ 3        
 ـ مؤشرات التداول في السوق النظامي . 4
 ـ مؤشرات التداول في  السوق الثاني . 5

 قرارات هيئة االوراق المالية .:   ثانيا  
  2019 تموزقرارات مجلس المحافظين لشهر نشاط و ثالثا :   

 . 2019 تموز ق العراق لالوراق المالية لشهرو نشاطات س:  رابعا
 . NASDAQناسداك  شركةو  االلكترونية بين سوق العراق لالوراق الماليةاالنظمة  إتفاقيةـ  1
   19/7/2019يوم الجمعة  في غرفة التجارة األمريكيةجلسة نقاشية  يسوق العراق لالوراق المالية فـ  2       
 .الى سوق العراق لالوراق المالية المملكة المتحدةسفارة التجارة الدولية في مدير قسم  نائبزيارة  ـ 3       
 واالجتماعات والندوات .ورش العمل المشاركة في  ـ  4       
 2019اصدار إصدار دليل الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية ـ   5       

 . وقرارات هيئاتها العامة الشركات المساهمة المدرجة متابعةـ  6        
 اطالق التداول على الشركات المدرجة بعد انعقاد هيياتها العامة . أ ـ           
 . االحداث الجوهريةب ـ            

 االسالمي لالستثمار والتمويل فـ ادراج اسهم شركة مصرف الطي 7       
 االفصاح السنوي  للشركات المساهمة . ـ  8       

 .والرقابة على التداولالرقابة والتفتيش ـ  9          
 ـ مركز العناية الواجبة للمتعاملين باالوراق المالية  . 10         

 ـ النشاط االعالمي لسوق العراق لالوراق المالية . 11     
 . في سوق العراق لالوراق المالية ـ البحوث الجامعية 12         
  لطلبة الجامعات العراقية  التدريب الصيفيـ  13         
 . 2019  تموزـ احصائيات مركز االيداع لشهر  14         

 : الجداول االحصائية خامسا
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 2019 تموزالتقریر الشھري 
 لسوق العراق لالوراق المالیة 

 

 ملخص المؤشرات :

) يوم 22الشركات المساهمة من خالل (بأسهم تداول للجلسة  )22( تموزخالل شهر  نظم سوق العراق لالوراق المالية      
  الرئيسية : ها، كانت مؤشراتعطلة رسمية  المصادفته 14/7/2019ولم تنظم جلسة يوم  عمل

) شركة مساهمة ، ويبلغ عدد أسهمها المدرجة Listed Comps )103 بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق -1
Listed Shares  )12.175. ترليون سهم ( 

 .  ) شركةTraded Companies  )62 هااسهم ةتداولالشركات المبلغ عدد  -2
 ) مليار سهم .Volume )73بلغ عدد االسهم المتداولة  -3
 ) مليار دينار . Value )41بلغت قيمة االسهم المتداولة  -4
 ) عقدأ . Tickets)7293بلغت عدد العقود المنفذة  -5
في  قفلاو ) نقطة ، 495.55على ( تموزشهر  منفي اول جلسة  ISX60 Index مؤشر اسعار االسهم المتداولة اقفل  -6

 . حزيرانعن اغالقه لشهر %) 3.3مرتفعاً بنسبة () نقطة 480.09اخر جلسة على (
 : تداوالت االجانب

) سهم شراء 698,717,164ًا .منها (سهم )1,002,829,248( المتداولة لالجانبعدد االسهم  بلغ -1
 ) سهم بيع .304,102,084و(

) دينار شراء و 780,649,973) دينار . منها (1,108,442,714االسهم المتداولة لالجانب ( قيمة بلغت -2
 ) دينار بيع . 327,792,741(

 ) عقد بيع .144) عقد شراء و(463) عقداً . منها (607بلغ عدد العقود المنفذة ( -3
 :  الشركات غير المتداولة

) شركة بسبب عدم االلتزام بتقديم 21التداول بقرار من هيئة االوراق المالية (بلغ عدد الشركات المتوقفة أسهمها عن  -1 
 .جرى التداول على اسهمهم قبل صدور قرار االيقاف ، علما ان شركتي صناعات االثاث المنزلي وفندق اشور   االفصاح

 ) شركة .22بلغ عدد الشركات التي لم يجر التداول على اسهمها ( - 2
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 . 2019 تموزلشهر  اوال : مؤشرات التداول

 .ية شهر لامؤشرات التداول مقارنة  ـ 1     
 . دينار مليار )41يمة (بق سهم مليار )73( تموزشهر خالل  االسهم المتداولة بلغ عدد             

 . 2019من عام  حزيرانشهر مقارنة مع بيانات  تموز ) بيانات شهر1يوضح جدول رقم (و               
 )1جدول رقم (

  2019 حزيرانمع مؤشرات شهر  قياسا تموزمؤشرات شهر 

 يظهر االتي :ومن الجدول             
 %) .22.2عدد الجلسات للشهر الحالي بنسبة ( رتفاعا -1
 %) . 8.8عدد الشركات المتداولة للشهر الحالي بنسبة ( ارتفاع -2
 .%) 78.1بنسبة ( عدد االسهم المتداولة للشهر الحالي ارتفاع -3
  . %)22.6بنسبة (قيمة االسهم المتداولة  نخفاضا -4
 %) .8.5المنفذة بنسبة ( الصفقاتعدد  انخفاض -5
 .%) 3.3بنسبة ( )ISX 60( السوقمؤشر  انخفاض –6
 .) في هذا التقرير1%) كما يوضحه جدول رقم (0.5القيمة السوقية بنسبة ( نخفضتا -7 

 )1شكل رقم (
 2019 تموز شهر لجلسات ISX60حركة مؤشر السوق 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 نسبة التغیر% 2019 تموز 2019   حزیران  المؤشر
 ــــ 103 103 عدد الشركات المدرجة
 22.2 22 18 عدد الجلسات الشھریة
 8.8 62 57 عدد الشركات المتداولة

 78.1 73 41 عدد االسھم المتداولة (ملیار سھم)
 )22.6( 41 53 القیمة المتداولة (ملیار دینار)

 )8.5( 7293 7967 عدد الصفقات المنفذة
 )3.3( 480.09 496.31 ) (نقطة)ISX 60مؤشر البورصة (

 ــــ 12175 12175 عدد االسھم المدرجة (ملیار سھم)
 )0.5( 11399 11456 القیمة السوقیة (ملیار دینار)
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 ) 2جدول رقم (
 2019 تموزلشهر  االسهم المدرجة قطاعيا / عدد االسهم المدرجة في السوقعدد  ةنسب

 

 ) 3جدول رقم (  
 2019 تموزنسبة عدد االسهم المتداولة الى عدد االسهم المدرجة في السوق لشهر 

 عدد االسهم  (مليار سهم)

 
 . الصفقات الكبيرة -2

اإلضـافي  زمنالصفقات الكبيرة فـي الـ تنفيذبعد الظهر لتداول و  12:30تداول لغاية الساعة  ) جلسات6( في التداول ستمرا
والتي تنشر  المطلوبة الفصاحاتاً لوفق الجلسة سعر بمعدل. نفذت هذه االوامر الظهر بعد) 12:30 -12( الساعة من للجلسة

بعد تدقيقها وفقا لضـوابط العنايـة الواجبـة للمتعـاملين بـاالوراق الماليـة ، ومـن الرقابـة علـى التـداول  للسوق االلكتروني الموقععلى 
 ومركز االيداع بعدم وجود قيود قانونية عليها . 

 وكانت الصفقات الكبيرة المنفذة : 
 فيها  المتداولة االسهم عدد لغ، ب ةصفق )20) اوامر نفذت من خالل (7عدد االوامر المنفذة هذا الشهر (  بلغ –أ 

مصرف زين العراق ، مصرف (  الشركات سهما على دينار ) 31.089.400.000( بقيمة سهم )58.276.500.000(
 )  . مصرف الطيف االسالميمصرف جيهان االسالمي ،  الثقة الدولي ،

 %).79.17نسبة  ( تموزبلغ عدد  االسهم المتداولة في الصفقات الكبيرة الى عدد االسهم الكلي لشهر  -ب
 . %)75.68بلغت قيمة التداول للصفقات الكبيرة الى القيمة الكلية للتداول لشهر حزيران نسبة ( -ج       

 
 
 
 
 

 الخدمات السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارف المؤشر
 استثمار
 مالي

تحويل 
 مالي

 تأمين

 5 5 6 9 10 6 21 2 39 المدرجة عدد الشركات
 0.02 0.225 0.014 0.055 0.032 0.02 0.31 2.140 9.359 (ترليون) االسهم المدرجة

 0.2 1.9 0.1 0.5 0.3 0.2 2.5 17.6 76.9 نسبة القطاع / المجموع %

 تأمين مالي تحويل مالي استثمار الخدمات السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارف المؤشر

 3 ـــــــــــــ ـــــــــــــ 7 10 5 14 2 21 الشركات المتداولة
 22 225 14 55 32 21 308 2140 9359 عدد االسهم المدرجة
 0.06 ـــــــــــــ ـــــــــــــ 0.90 0.10 0.23 2.77 0.05 69.51 عدد االسهم المتداولة

 0.25 ــــــــــــ ــــــــــــ 1.65 0.30 1.08 0.9 0.002 0.74 المتداولة/المدرجة  %
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 ــــ تداول المستثمرين غير العراقيين. 3  

 االسهم المشتراة لغير العراقيين : –أ
) 780( قيمتهاصفقة شراء .بلغت  )463سهم نفذت من خالل ( مليون  )698غير العراقيين (لبلغ عدد االسهم المشتراة  -

 .مساهمة مدرجة  ةشرك )15( دينار من تداول اسهم مليون
 

 : االسهم المباعة من غير العراقيين –ب 
 )327( قيمتهافقة بيع .بلغت ص )144(ل سهم نفذت من خالمليون ) 304( غير العراقيينمن بلغ عدد االسهم المباعة  -

 مساهمة مدرجة. ةكشر  )12م (دينار من تداول اسه مليون
 

 )4جدول رقم (                                                 
 2019 تموز لشهر في سوق العراق لالوراق الماليةغير العراقيين مؤشرات تداول           

 
        

 : مؤشرات التداول في السوق النظاميــــ  4
 ) ترليون سهم .5.756ويبلغ عدد اسهمها المدرجة () شركة 58(في السوق النظامي  الشركات المدرجةبلغ عدد ي - أ

 كما في النشرة الشهرية . في السوق النظامي   ةشرك) (50 تداول اسهم - ب
 ليار سهم.) م16(االسهم المتداولة  بلغ عدد - ت
 ) مليار دينار.11بلغت قيمة االسهم المتداولة ( - ث

 )5جدول رقم (

 السوق النظامي عدد االسهم المتداولة الى عدد االسهم المدرجة فينسبة 

 

  حزیران المؤشر
 نسبة التغیر% 2019 تموز 2019

 )38.1( 0.698 1.114 غير العراقيين (مليار سهم)لعدد االسهم المشتراة 
 )49.7( 0.780 1.550 ير العراقيين (مليار دينار)لغالمشتراة  االسهمقيمة 
 )42.2( 463 801 غير العراقيينالمشتراة ل صفقاتالعدد 

 )28.5( 0.304 0.425 غير العراقيين (مليار سهم)من عدد االسهم المباعة 
 )62.4( 0.327 0.872 غير العراقيين (مليار دينار)من المباعة  االسهمقيمة 
 (70.3) 144 485 ير العراقيينالمباعة من غصفقات العدد 

 تأمين الخدمات السياحة الزراعة الصناعة االتصاالت المصارف المؤشر

 2 7 9 6 14 1 19 المدرجة عدد الشركات
 6 44 32 21 271 310 5073 )مليار( االسهم المدرجة

 0.05 0.90 0.10 0.23 2.74 0.02 12.16 عدد االسهم المتداولة (مليار)
 0.33 5.55 0.6 1.39 16.9 0.1 75.1 نسبة القطاع / المجموع %
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 :مؤشرات التداول في السوق الثاني  ــــ 5
 

 ) ترليون سهم .6.419ويبلغ عدد اسهمها المدرجة (شركة  )45(في السوق الثاني  بلغ عدد الشركات المدرجةي - أ
 . كما في نشرة السوق الثاني  في السوق الثاني ةشرك) 12تداول اسهم (  - ب
 . سهم ارلي) م57(االسهم المتداولة  بلغ عدد  - ت
 دينار. ارملي) 29بلغت قيمة االسهم المتداولة (  - ث

 

 )6جدول رقم (

 نسبة عدد االسهم المتداولة الى عدد االسهم المدرجة في السوق الثاني

 

 .هيئة االوراق المالية: قرارات  اثاني
 االول للفصل المالية البيانات وتقديم المالي االفصاح بتعليمات تلتزم لم التي الشركات اسهم على التداول ايقاف -1

 ، والتمويل لالستثمار اربيل مصرف:(   هي والشركات 8/7/2019 االثنين جلسة من اعتبارا 2019 لعام
، الحديثة لالنتاج  االنشائية المواد النتاج الخازر طريق ، المنزلي االثاث لصناعة الوطنية الخليج للتامين ،

 ، لالستثمار السالم دار مصرف(  اليةتال الشركات على االيقاف واستمرار)  السياحي اشور فندق الحيواني ،
 المواد ، الكارتون لصناعة العراقية ، العام للنقل البادية ، الحديثة االصباغ صناعات ، المالي لالستثمار الخير

 ) .والبضائع النفطية المنتجات لنقل العراقية ، عشتار فنادق ، الحديثة االنشائية
 اطالق التداول على اسهم الشركات المدرجة بعد االيفاء بمتطلبات االفصاح وتقديم االفصاح المطلوب . -2

 بمتطلبات إيفائها بعد 15/7/2019 الموافق االثنين جلسة في للتامين الخليج شركة أسهم على التداول إطالق تم -
 . 2019 لعام االول للفصل الفصلية المالية البيانات وتقديم المالي االفصاح

    25/7/2019 لموافقا خميسال جلسة في الحديثة لالنتاج الحيواني والزراعي الشركة أسهم على التداول إطالق تم   -     
 . 2019 لعام االول للفصل الفصلية المالية البيانات وتقديم المالي االفصاح بمتطلبات إيفائها بعد

 بمتطلبات إيفائها بعد  28/7/2019 الموافق حداال جلسة في فنادق عشتار شركة أسهم على التداول إطالق تم -
 2019للفصل االول  والفصلية 2017لعام السنوية  المالية البيانات وتقديم المالي االفصاح

 بعد 30/7/2019 الموافق ثالثاءال جلسة في العراقية لتصنيع وتسويق التمور شركةال أسهم على التداول إطالق تم -
 .31/8/2018للسنة المالية المنتهية  السنوية المالية البيانات وتقديم المالي االفصاح بمتطلبات إيفائها

 مالي استثمار الخدمات السياحة الصناعة االتصاالت المصارف المؤشر
تحويل 

 مالي
 تأمين

 3 5 6 2 1 7 1 20 المدرجة عدد الشركات
 16.5 225 13.65 10.86 0.376 36.9 1830 4286 (مليار) االسهم المدرجة

 0.001 ـــــــــــــ ـــــــــــــ 0.002 0.001 0.03 0.034 57.35 عدد االسهم المتداولة (مليار)
 0.002 ـــــــــــــ ـــــــــــــ 0.004 0.001 0.05 0.06 99.88 نسبة القطاع / المجموع %
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 .2019 تموزمجلس المحافظين لشهر وقرارات نشاط ثالثا :   
، اتخذ فيها القرارات  2/7/2019بتأريخ  2019لعام  السادسةعقد مجلس محافظي سوق العراق لالوراق المالية جلسته    

 .وكاالتي المناسبة عن المذكرات المعروضة عليه
) QRadar&Guradiumوالدعم السنوي النظمة امن البيانات (تجديد الترخيص والتحديث الموافقة على ـ  1         

 .والخاصة بحماية المنظومة االلكترونية من معدات ومعلومات وقواعد بيانات 

  .والخاصة بنظام االكستريم IBM Informixالترخيص السنوي الستخدام قاعدة البيانات ـ الموافقة على تجديد  2

 . الثانيالسوق  مصرف المستشار اإلسالمي في سوق العراق لالوراق المالية /ادراج اسهم طلب الموافقة على  ـ 3            

السوق  /في سوق العراق لالوراق المالية  ادراج اسهم شركة ابداع الشرق األوسط للمقاوالت العامةطلب الموافقة على ـ  4  

 . الثاني

 . 2019 تموزلشهر العراق لالوراق المالية نشاطات سوق  : رابعا
 NASDAQ  OCT 2019 – OCT 2024اتفاقية االنظمة االلكترونية مع ـ  1 

رئيس مجلس السيد وفد سوق العراق لالوراق المالية الممثل بعقد 
ــــــر االنظمـــــة  المـــــدير التنفيـــــذيالســـــيد و المحـــــافظين  والســـــيد مديــ

بالســـيد ممثلـــًة  NASDAQااللكترونيــة أجتماعـــات مـــع شــركة 
ـــيس المجلـــس  ــــرة ومـــديرة الشـــرق االوســـط لالنظمـــة  نائـــب رئ للفتـ

فـــي مدينـــة  NASDAQفـــي مقـــر شـــركة  2019/7/17-14
ــــــورك ــــــم تو   نيوي ــــــة مــــــع شــــــركة ت ــــــة األنظمــــــة االلكتروني وقــــــع اتفاقي

Nasdaq  : وفق المواصفات االتية 
وتنتهي   Oct 2019مدة االتفاقية خمسة سنوات تبدأ في  -1

 .Oct 2024في 
 وتمنح : Eqator-CSDونظام اإليداع المركزي  X-streamنظام التداول االلكتروني خدمات االتفاقية تجمع  -2

لمدة خمسة لألنظمة المستخدمة عالميا الترخيص  - أ
 . Oct  2019قادمة تبدأ منسنوات 

 .الدعم والصيانة للنظامين لمدة خمسة سنوات   - ب
بين سوق العراق  2020التحديث الذي سينفذ عام  - ت

. يضمن NASDAQ  -لألوراق المالية 
 التحديث على األنظمة وفقا للمعايير الدولية . 

تعتبر االتفاقية الجديدة هي الثالثة من نوعها اذ سبقتها  -3
بنجاح   2019-2014 واتفاقية  2013-2009اتفاقية 

وبذلك يكون سوق العراق لألوراق المالية هو السوق 
 الوحيد في العراق الذي يتعامل باالنظمة االلكترونية بنجاح متواصل .  لألوراق المالية الرسمي
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 غرفة التجارة األمريكية في  19/7/2019ـ شارك سوق العراق لالوراق المالية في جلسة نقاشية يوم الجمعة  2
 M Stanley .Citi. Standard  ،Nasdaq. and Iraq،  بحضور ممثلين عن المصارف

Embasay  ،US chamber of commerce . 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . قدم سوق العراق لالوراق المالية عرضاً تضمن مؤشرات السوق وخططه المستقبليةو    
وم االربعاء يالى سوق العراق لالوراق المالية   المملكة المتحدةسفارة التجارة الدولية في  مدير القسم نائب  ـ زيارة  3

 .ساعة كاملة عرض سوق العراق لالوراق المالية مؤشراته وخططه المستقبلية استمر االجتماع 31/7/2019الموافق 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واالجتماعات والندوات .ورش العمل ـ المشاركة في  4

سوق العراق لالوراق المالية في الندوة العلمية الموسومة بعنوان ((تغيير قيمة العملة العراقية .. المنافع والتكاليف))  ـ شارك 1

 . 4/7/2019التي نظمها بيت الحكمة/قسم الدراسات االقتصادية يوم الخميس المصادف 
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، نظم سوق العراق لالوراق .وااللتزام بالمعايير الخاصة بهافي إطار نشر ثقافة مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب ـ  2
ومنظمة الشفافية الدولية في  البنك المركزي العراقيفي  مكتب مكافحة غسيل األموال ومكافحة اإلرهاب  المالية بالتعاون

  28/7/2019المصادف  العراق ورشة عمل في سوق العراق لألوراق المالية يوم االحد
 ((توصيات مجموعة العمل (فاتف)) .بعنوان 

تراس الورشة الدكتور علي محمد جواد محمد عطا وقدم 
محاضرة عن توصيات مجموعة العمل الدولية وشرحا 
آلليات تنفيذ قانون مكافحة غسيل األموال وتمويل 

  .اإلرهاب وضوابط العناية الواجبة
خصصت لشركات الوساطة باألوراق المالية ومدراء 

 .ات العالقة في سوق العراق لألوراق المالية االقسام ذ
 

 
 :2019اصدار ـ إصدار دليل الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية  5

دليل الشركات المساهمة المدرجة في  24/7/2019صدر عن سوق العراق لالوراق المالية يوم االربعاء المصادف 
يبين  ، كجزء من متطلبات االفصاح المتبعة في االسواق المالية    2019إصدار سنة  –سوق العراق لالوراق المالية  

 . 2018لغاية  2014دليل المركز المالي للشركات المساهمة المدرجة للسنوات ال
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 . وقرارات هيئاتها العامة الشركات المساهمة المدرجة متابعة. 6      
 اطالق التداول على الشركات المدرجة بعد انعقاد هيئاتها العامة .  - أ   

 شركة االمين لالستثمارات العقارية : -
بعد قرار الهيئة العامة  1/7/2019إطالق التداول على أسهم  شركة االمين لالستثمارات العقارية في جلسة االثنين 

،  31/12/2017الختامية للسنة المالية المنتهية في المصادقة على الحسابات   24/6/2019المنعقدة في 
وتدوير المتبقي لحساب الفائض المتراكم  ،  2017%) من العجز المتراكم من الفائض 20المصادقة على اطفاء (

) من الفائض المتراكم الطفاء جزء من العجز المتراكم لشركة الحمراء لالستثمارات 210,303,889تخصيص (
م المبلغ المتبقي من الفائض المتراكم الطفاء جزء من العجز المتراكم للسنوات السابقة لشركة العقارية واستخدا

 االمين لالستثمارات العقارية .
 

 شركة المصرف االهلي العراقي : -
بعد قرار الهيئة  2/7/2019الموافق  لثالثاءفي جلسة ا  العراقي المصرف االهلياطالق التداول على اسهم شركة 

 . 2018المصادقة على الحسابات الختامية لعام  19/6/2019المنعقدة في العامة 
 

 : لالستثمار شركة مصرف اشور الدولي  -
د قرار الهيئة بع 8/7/2019 الموافق ثنيناال جلسة من اعتباراً  اشور الدولي مصرف شركة اسهم على التداول اطالق

 ومثلهم احتياط.) اعضاء اصليين 7انتخاب ( 7/7/2019العامة المنعقدة 
 

  شركة االمين للتامين : -
 العامة الهيئة قرار بعد 16/7/2019 الموافق الثالثاء جلسة في للتامين االمين شركة أسهم على التداول إطالق

 لعام الخسارة معالجة ، االرباح تدوير ، 2018 لعام الختامية الحسابات على المصادقة 9/7/2019 في المنعقدة
%) 30.9( بنسة اي دينار مليار) 5( الى دينار) 3.819.312.000( من الشركة مال رأس وزيادة ،  2017

  االدارة لمجلس واحتياط اصليين اعضاء) 5( وانتخاب ، الشركات قانون من) اوال/55( المادة وفق
 

 شركة فندق فلسطين : -
 للشركة العامة الهيئة قرار بعد 17/7/2019 االربعاء جلسة في  فلسطين فندق شركة اسهم على التداول اطالق

 االعتبار بنظر االخذ على التأكيد مع 2017 لعام الختامية الحسابات على المصادقة ، 26/6/2019 في المنعقدة
 في وتعرض لتالفيها 2017 عام خسائر اسباب في للتحقيق المختصين من لجنة وتشكيل ، العامة الهيئة مالحظات

 . االدارة مجلس واعضاء رئيس ذمة ابراء عدم ، القادم الهيئة اجتماع
 

 :الدولي لالستثمار والتمويلشركة مصرف التنمية  -
 بعد 18/7/2019 الخميس جلسة في واالستثمار للتمويل الدولي التنمية مصرف شركة أسهم على التداول إطالق

 النقدية االرباح تدوير ، 2018 لعام الختامية الحسابات على المصادقة 8/7/2019 في المنعقدة العامة الهيئة قرار
 . القادمة للسنة
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 شركة العراقية النتاج البذور :ال -
 العامة الهيئة قرار بعد 18/7/2019 الخميس جلسة في البذور إلنتاج العراقية شركة اسهم على التداول اطالق
 بنسبة نقدية ارباح توزيع ، 2018 لعام الختامية الحسابات على المصادقة ، 11/7/2019 في المنعقدة للشركة

 وفق دينار مليار) 13.650( الى دينار مليار) 10.500( من الشركة مال راس وزيادة ، المال راس من%) 20(
 .الشركات قانون من) وثالثا ثانيا/55( المادة

 

 العقارية :لالستثمارات شركة المعمورة  -
 الهيئة قرار بعد 18/7/2019 الخميس جلسة في العقارية لالستثمارات المعمورة شركة أسهم على التداول إطالق
 بنسبة نقدية أرباح توزيع ، 2018 لعام الختامية الحسابات على المصادقة 15/7/2019 في المنعقدة العامة

 . دينار مليار) 22.780( البالغ الشركة مال رأس من%) 5(
 

 : العراقيشركة مصرف االئتمان  -
 العامة الهيئة قرار بعد 22/7/2019 االثنين جلسة في العراقي االئتمان مصرف شركة اسهم على التداول اطالق
 بنسبة نقدية ارباح توزيع ، 2018 لعام الختامية الحسابات على المصادقة ، 13/7/2019 في المنعقدة للشركة

 .احتياط ومثلهم اصليين اعضاء) 9( الى) 7( من اعضاء عدد زيادة على والمصادقة ، المال راس من%) 2(
 

 :  شركة الموصل لمدن االلعاب واالستثمارات السياحية -
 في المنعقدة العامة الهيئة قرار بعد 24/7/2019 االربعاء جلسة في الشركة أسهم على التداول إطالق

 رأسمال من%) 100( بنسبة نقدية أرباح توزيع ، 2018 لعام الختامية الحسابات على المصادقة 18/7/2019
 االضرار بكشف الخاص) 114,005,407( مبلغ شطب على المصادقةو  ، دينار مليون) 800( البالغ الشركة

 الشركة إدارة تخويل على الموافقة ، االحداث جراء من بالشركة لحقت التي والمخزنية الثابتة الشركة لموجودات
%) 35( ونسبة للمستثمر%) 65( وبنسبة المشاركة بطريقة) الحر والسقوط المقص( جهازي لنصب بالتعاقد
 .المتحققة االيرادات من للشركة

 

 شركة الوطنية لالستثمارات السياحية :ال -
 الهيئة قرار بعد 29/7/2019 االثنين جلسة في الوطنية لالستثمارات السياحية شركة اسهم على التداول اطالق
 نقدية ارباح توزيع ، 2018 لعام الختامية الحسابات على المصادقة ، 25/7/2019 في المنعقدة للشركة العامة
 . المال راس من%) 18( بنسبة

 

 شركة مصرف بغداد : -
 للشركة العامة الهيئة قرار بعد 29/7/2019 االثنين جلسة في مصرف بغداد شركة اسهم على التداول اطالق

، وتدوير ربح السنة الحالي البالغ  2018المصادقة على الحسابات الختامية لعام  ، 20/7/2019 في المنعقدة
اعضاء اصليين  7انتخاب مجلس ادارة جديد من و )  دينار الى حساب الفائض المتراكم  ، 4,152,101,423(

 ومثلهم احتياط .
 شركة مصرف العربية االسالمي : -

 العامة الهيئة قرار بعد 30/7/2019 ثالثاءال جلسة في االسالميمصرف العربية  شركة اسهم على التداول اطالق
 . ، وتدوير االرباح 2018المصادقة على الحسابات الختامية لعام  ، 25/7/2019 في المنعقدة للشركة
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 ـ االحداث الجوهرية :ب 
 ـ مساهمة خاصة ـ مصرف بابل شركة  -
 الشركة قدمت،  31/7/2019 و 30/7لجلستي  التغير نسبة  كاملبمصرف بابل شركة نخفض سعر سهم ا

 . جوهرية احداثاية  بعدم وجود افصاح

 :مصرف الطيف االسالمي لالستثمار والتمويل  شركةادراج اسهم ـ  7
 الطيفاالسالمي لالستثمار والتمويل من استكمال اجراءات تحويل الشركة من شركة  الطيفانتهت شركة مصرف 

واكملت الشركة كافة متطلبات االدراج في السوق االسالمي لالستثمار والتمويل  الطيفللتحويل المالي الى مصرف 
%) من اسهم الشركة في 43فعيل (وتواجراءات تسجيل وايداع اسهم الشركة في مركز االيداع   كشركة مصرفيةالثاني  

 .حسابات المساهمين
برأسمالها   2/7/2019الموافق  ثالثاءجلسة ال اعتبارًا من الطيف االسالميتم اطالق التداول على اسهم شركة مصرف 

 ) مليار دينار. 100البالغ (
 
 
 

 للشركات المساهمة :السنوي  االفصاح  ـ 8
 

للسوق  31/12/2018حسابات الختامية كما في الو المالية  بياناتال ات مساهمة مدرجة في السوقشرك )68( دمتق   
بقانون الشركات وقانون االسواق المالية وتعليمات االفصاح الصادرة عن هيئة االوراق المالية وقد تم نشرها على  التزاماً 

 الموقع االلكتروني لسوق العراق لالوراق المالية والشركات هي :
مصرف االئتمان ، مصرف بغداد ، مصرف الثقة ، مصرف نور  ، لالستثمار مصرف المنصور لالستثمار ، مصرف عبر العراق  

، مصرف مصرف اسيا العراق ، مصرف كوردستان الدولي ، مصرف قرطاس مصرف التجاري العراقي ، ،العراق االسالمي 
مصرف العربية مصرف الموصل ، مصرف الخليج التجاري ، ،مصرف االهلي ، مصرف االستثمار السومر ، مصرف الطيف ، 

مصرف زين  مصرف ايالف االسالمي ،مصرف العراقي االسالمي ، مصرف التنمية ، االسالمي ، مصرف جيهان لالستثمار ،
مصرف أشور ، المصرف الدولي االسالمي ، مصرف الجنوب االسالمي ،  العراق االسالمي ، مصرف العالم االسالمي ،

، دار السالم للتامين االمين للتامين ،  الخاتم لالتصاالت ،اسيا سيل لالتصاالت ،   ،،  مصرف امين العراق مصرف اربيل 
بين النهرين  الزوراء لالستثمار المالي، الوئام لالستثمار المالي ،،  االمين لالستثمار المالي الحمراء للتامين ، ،االهلية للتامين 

موصل لمدن االلعاب ،  النخبة للمقاوالت العامة ، االمين ، المعمورة لالستثمارات العقارية  ، لالستثمارات المالية 
، بغداد مواد ، المنصور لصناعات الدوائية  ، مدينة العاب الكرخ السياحية ، بغداد العراق للنقل العاملالستثمارات العقارية 

، العراقية لتصنيع وتسويق  العراقية للسجاد والمفروشات ،لعصرية ، الصنائع الكيماوية اتغليف ، بغداد للمشروبات الغازية 
الصناعات الكيمياوية  ، الخياطة الحديثة ،الوطنية لصناعات لالثاث المنزلي  ،خازر النتاج المواد االنشائية ال ، التمور

العراقية  العراقية للمنتجات الزراعية ، ،العراقية النتاج البذور ،اهلية انتاج زراعي ، اسماك الشرق االوسط  والبالستيكية ،
 ،المدينة السياحية في سد الموصل الوطنية لالستثمارات السياحية ، ، ، فندق بابل فندق اشور  النتاج وتسويق اللحوم ،

  . ،  المنافع للتحويل الماليالنبالء للتحويل المالي ، النبال للتحويل المالي  ،، فندق بغداد فنادق كربالء 
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 .والرقابة على التداول ـ الرقابة والتفتيش 9
 . تعليماتلة في تطبيق اشركات الوساط التزامتدقيق  - 1
 تدقيق اتفاقية المستثمر مع شركة الوساطة. - 2 

 ن االستماع والى لجنة االنضباط في السوق .اأحالة المخالفين الى لج – 3
 االدارية التحقيقية .استالم شكاوى المساهمين واتخاذ االجراءات  – 4
 الرقابة على التداول وفقاً لتعليمات وقواعد التداول خالل جلسات التداول . – 5
 .لشركات الوساطة 2019 تموزتدقيق ميزان شهر  – 6
 .ومراقبة التزامها بتعليمات االفصاح  الرقابة على افصاحات الشركات المساهمة – 7

 

 ـ مركز العناية الواجبة للمتعاملين باالوراق المالية. 10   

يتابع المركز نشاطه وفقًا لضوابط العناية الواجبة الصادرة عن البنك المركزي العراقي ، والمركز مرتبط بمجلس المحافظين        
 ويوجه تقاريره مباشرة الى مكتب مكافحة غسيل االموال في البنك المركزي العراقي .

 . 2019 تموزاهم نشاطات المركز لشهر        
 .من الجهات الرسمية والمحلية والدولية مع شركات الوساطة  ـ تعميم قرارات لجنة تجميد أموال االرهابين 1      
مع  2019 تموزشهر  خاللمع رقابة مركز االيداع تم فتح حساب لهم في مركز اإليداع اللذين  ينمستثمر اسماء التدقيق ـ  2      

بها من مكتب مكافحة غسل المركز  األسماء التي يتم تزويدمن  ها في مركز العناية الواجبةءقاعدة البيانات التي تم انشا
 . األموال وتمويل اإلرهاب والجهات الحكومية األخرى

 وفقاً للضوابط . شركات الوساطةلـ تدقيق اإليداعات والسحوبات النقدية  3     
 وتنفيذ قواعد العناية الواجبة للمتعاملين باالوراق المالية . ،تدقيق التزام الشركة في تطبيق قواعد مكافحة غسيل االموال  ـ 4
) لجنة تحقيقية ، وعدد القضايا التي احيلت الى لجان االنضباط 2وقد بلغ عدد لجان االستماع المشكلة خالل شهر تموز (       

 ، احدهما لشركة محالة من الشهر السابق . من اللجنة اتقرار ) 3) قضية ، وصدور (2(
 

 . اليةـ النشاط االعالمي لسوق العراق لالوراق الم 11
 وكان اهم نشاطاتها االتي : سوق العراق لالوراق المالية ات التي ينظمهانشاطالوسائل االعالم المحلية بتغطية  اهتمت

 نشر المؤشرات اليومية للتداول في صحيفة الصباح والصحف اليومية والمواقع االخبارية .   . أ
 في صحيفة الصباح والصحف اليومية والمواقع االخبارية . 2019 تموزنشر التقارير االسبوعية لشهر  . ب
اليومية والمواقع في صحيفة الصباح والصحف  2019نشرت عدد من وكاالت االنباء التقرير الشهري لشهر تموز  . ت

 االخبارية .
 .   2019نشرت عدد من وكاالت االنباء والصحف المحلية مؤشرات تداول النصف االول لعام  . ث

 مليار سهم)) . 237تداول  –صحيفة الصباح ((سوق االوراق المالية تصدر تقريرها نصف السنوي  -
 )) .2019مليار بالنصف االول من عام  152صحيفة العدالة ((سوق االوراق المالية يتداول أسهم بقيمة  -
 )) .2019مليار دينار قيمة االسهم المتداولة خالل النصف االول من عام 152االقتصاد نيوز (( -
 مليار دينار قيمة االسهم المتداولة خالل ست أشهر)). 152الغد برس ((سوق العراق لالوراق المالية:  -

13 
 



مليار دينار خالل النصف االول لعام  152لالوراق المالية: تداول أسهم بــــوكالة أنباء االعالم العراقي ((سوق العراق  -
2019. (( 

نشرت عدد من وكاالت االنباء والصحف االجنبية والمحلية خبر توقيع إتفاقية بين سوق العراق لالوراق المالية وبورصة  . ج
 االميركية وكان أبرزها : NASDAQناسداك 

 FEAS ))NASDAQ and the Iraq Stock Exchangeات االتحاد االوربي االسيوي للبورص -
have signed new agreement to extend their market technology 

relationships  . (( 
 WEST ))NASDAQ and the Iraq Stock Exchange signs new marketوكالة  -

technology agreement. (( 
 Mondovisione  ))NASDAQ and the Iraq Stockوكالة تبادل المعلومات حول العالم  -

Exchange signs new market technology agreement. (( 
  .تخص توسيع تكنلوجيا التداول))-صحيفة الصباح ((إتفاقية لسوق العراق لالوراق المالية مع بورصة ناسداك االميركية -
 )) . يةكياالقتصاد نيوز ((البورصة توقع إتفاقاً مع ناسداك االمير  -

ـ تخصيص فقرة خاصة لنشر مؤشرات سوق العراق لالوراق المالية في البرنامج االسبوعي مال واستثمار الذي يعرض على  ح
 قناة الرشيد الفضائية كل يوم سبت ، وفي برنامج دينار الذي يبثت عبر شاشة قناة بالدي. 

 أخبار الشركات واخبار السوق مباشرة ومتابعة نشرة التداول اليومية بعد انتهاء جلسة تداول األوراق  متابعةاإلمكان ـ ب خ
 App storeعلى  ISX  Iraq stock exchangeخدمة المعلومات عبر موقعهو المالية عبر الهواتف الذكية 
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 في سوق العراق لالوراق المالية . البحوث الجامعيةـ  12  

التعاون مع طلبة الجامعات والمعاهد العراقية وتقديم البيانات المطلوبة واالجابة على استفسارتهم وتزويدهم بالمعلومات         
) 11االحصائية والمؤشرات المطلوبة في رسائلهم الجامعية وبحوثهم وتقاريرهم ، وقدم المساعدة وقد بلغ عدد الطلبة (

 :وفقاً للموضوعات االتية 2019 تموزخالل شهر والبحوث الدورية  الماجستيروالدكتورا و  المراحل المنتهية طلبةمن  طالب
 .دراسة دكتوراه  – القانون قسم/الحقوق كلية/النهرين جامعة)) المباشر غير المالي االستثمار في المصارف دور(( -
)) االقتصادية الوحدة قيمة على وانعكاسها) 13( رقم الدولي االبالغ معيار وفق على المحاسبي واالفصاح القياس(( -

 دراسة ماجستير . – المحاسبة قسم/واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة
 دراسة ماجستير . – القانون كلية/القادسية جامعة)) المالية االوراق سوق في االكتتاب تغطية لضامن القانوني المركز(( -
 االسراء جامعة)) المالية لالوراق العراق سوق في المدرجة للفنادق المالي االداء على المالي الهيكل أثر(( -

 دراسة ماجستير . – عمان/الخاصة
 – االحصاء قسم/واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة)) عملي تطبيق مع الزمنية السالسل في البيانات عن التنقيب(( -

 دراسة ماجستير .
  لطلبة الجامعات العراقية  التدريب الصيفي ـ 13

دارة البورصة إهداف سوق العراق لالوراق المالية في نشر الوعي وثقافة االستثمار باالوراق المالية نظمت ألى إستنادا إ   
خالل شهر تموز برنامج تدريبي لطلبة المرحلة الثالثة قسم العلوم المحاسبية والمصرفية/االدارة  واقسامها ذات العالقة

 واالقتصاد/كلية المنصور الجامعة .
التعريف بمفهوم االستثمار باالسهم وطرق االستثمار واهميته تم تعريف المتدربين على قوانين وانظمة وتعليمات السوق و   

الى  واعلى اليات التداول االلكتروني في قاعة التداول والمستثمرين واستمعالمتدربين واطلع  العراقيولالقتصاد  ينللمواطن
في السوق ، كما تم تعريف المتدربين على كيفية متابعة ونشر االفصاحات المطلوبة من ليات الرقابة المعتمدة آشرح عن 

 ) متدربين .10الشركات ، بلغ عدد المتدربين لشهر تموز (

 
 

 

15 
 



 .  2019 تموزاحصائيات مركز االيداع في شهر ـ  14
 . سهم وني) مل536.689(ألسهم المودعة من قبل المساهمين بلغ عدد ا ـ  1    

 سهم. يون) مل288.283التنازل العائلي واالرثي ( من خالل مكتببلغ عدد االسهم ـ  2
 يون) مل406.331شركات الوساطة الى مركز اإليداع ( بلغ عدد األسهم التي خضعت للتجميد ونقل صالحية اإليداع منـ  3

 سهم.
 ألغراضسهم  ار) ملي17.110بلغ عدد األسهم التي اطلقت من حساب مركز اإليداع الى حساب شركات الوساطة (ـ  4

 .من قبل المساهمين التداول

   . ) 41و( )40) و(39و() 38) و(37) و(36) و(35) و(34( كما تظهر تفاصيلها في الجداول المرقمة          
 
 

 العالقات العامة                                                                                    
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اسم الشركة
رمز 

الشركة 
Code

سعر االفتتاح 
 Opening

Price

اعلى سعر  
 High
Price

ادنى سعر 
 Low
Price

معدل السعر 
الحالي 

 Average
Price

سعر االغالق 
 Closing

Price

سعر االغالق 
السابق 

 Previous
Clo.Price

التغیر % 
Change

%

الصفقات 
 No.of
Trans

عدد االسھم المتداولة    
Traded Volume

    القیمة المتداولة    
Traded Value

عدد ایام 
التداول 

Trading
days 

Company Name

قطاع المصارف
BCOI0.4600.4700.4400.4600.4500.460-2.17115248,845,240114,432,19518Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي

BBOB0.3500.3500.2600.3100.2800.340-17.656644,051,444,6431,262,774,27813Bank Of Baghdadمصرف بغداد 
BIIB0.3900.4200.3900.4100.4000.420-4.762826,781,29610,890,7059Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي

BIME0.1100.1200.1100.1100.1000.110-9.091641,958,195,923207,997,12718Iraqi Middle East Bankمصرف الشرق االوسط
 BIBI0.2400.2600.2100.2300.2300.240-4.17129224,327,68752,320,91315Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي
BNOI0.3800.3800.3500.3800.3800.3800.0073101,493,57738,252,82110National Bank of Iraqالمصرف االھلي العراقي
BSUC0.5900.5900.5500.5700.5500.630-12.70925,420,00014,589,0006Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري 

BBAY0.1100.1100.1000.1000.1000.120-16.67510,361,5531,041,1552Babylon Bankمصرف بابل
BGUC0.1600.1600.1600.1600.1600.1600.00100547,840,49287,654,47911Gulf Commercial Bankمصرف الخلیج التجاري 

 BMFI0.1500.1500.1500.1500.1500.1500.0040150,649,35022,597,40311Mosul Bankمصرف الموصل
BKUI1.1001.1001.0001.0801.1001.1000.004833,334896,6673Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BASH0.2100.2300.2100.2200.2300.2109.522217,617,1453,915,1008Ashur International Bankمصرف اشور
BMNS0.6900.7000.6800.6900.6800.690-1.45155542,814,590376,174,61717Al-Mansour Bankمصرف المنصور
BUND0.0600.0700.0500.0600.0500.060-16.671511,246,816,76375,000,38319united Bank For Invistmentالمصرف المتحد

 BNAI0.6300.6300.6300.6300.6300.6300.00172,002,250,0001,261,417,5003National Islamic Bankالمصرف الوطني االسالمي
BCIH2.6502.6502.5002.5802.5002.650-5.66201,003,000,0002,582,560,0009Cihan Bank for Islamicمصرف جیھان االسالمي

BTRU0.3500.3500.3500.3500.3500.3500.00412,997,750,0004,549,212,5001Trust International  IslamIc Bankمصرف الثقة الدولي
BZII0.3700.3700.3700.3700.3700.3700.00335,143,850,00013,003,224,5001Zain Al-Iraq Isiamic Bankمصرف زین العراق

 BAIB1.1501.1501.1501.1501.1501.1500.00120,00023,0001Asia Al Iraq Islamic Bankمصرف اسیا العراق االسالمي
129,135,100,00010,962,120,0003AlTaiF Islamic BankــــــــــBTIB1.2001.2001.2001.2001.200مصرف الطیف االسالمي
BROI0.3900.4000.3800.3900.3900.3900.006173,750,00028,682,5008Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان العراقي

177769,509,161,59334,655,776,84522TOTAL

TASC8.1008.3508.1008.1708.1508.0001.8816717,473,542142,719,53517Asia Cell Telecommunicationاسیاسیل لالتصاالت
TZNI2.6502.6502.6002.6002.6002.650-1.894434,450,00091,224,0724Al-Khatem Telecommunicationالخاتم لالتصاالت

21151,923,542233,943,60717TOTAL

NAME0.3500.4200.3400.3600.3600.3600.006553,738,40019,571,70810Al-Ameen for Insuranceاالمین للتأمین
NDSA0.5100.5100.5100.5100.5100.5100.002450,000229,5001Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمین 

NAHF0.3200.3200.3200.3200.3200.3200.002683,685218,7792AHliya For Insuranceاالھلیة للتأمین 
6954,872,08520,019,987TOTAL

 قطاع الخدمات
SKTA3.7503.7603.7003.7303.7303.780-1.3218445,457,200169,407,98413Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السیاحیة
SMOF13.75014.68013.00014.12013.85013.7500.731537,833,081110,564,2198Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

SMRI1.6001.7901.6001.6901.6701.6004.38312175,094,649295,525,52515Mamoura Realestate Investmentالمعمورة  العقاریة
SNUC0.3000.3000.3000.3000.3000.330-9.09135,493,2221,647,9672AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة

 SILT0.9101.0000.9100.9500.9300.9003.33393664,735,227633,878,06621Iraqi Land Transportالعراقیة للنقل البري
 SBPT17.51018.00017.50017.74018.00017.5002.8613394,1046,991,8464Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

SAEI0.6500.7500.6500.7500.7500.65015.3842,010,0001,307,5004Al-Ameen Estate Investmentاالمین لالستثمارات العقاریة
1072901,017,4831,219,323,10722TOTAL

Telecommunication Sector قطاع االتصاالت

Services Sector
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مجموع قطاع االتصاالت

مجموع  قطاع التامین

Insurance Sector قطاع التامین

Banking sector

مجموع قطاع المصارف

مجموع قطاع الخدمات
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 قطاع الصناعة
IMAP0.7200.8400.6900.7700.7400.7202.7813895,210,30373,174,65717Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائیة

IMOS5.5006.0005.3505.7105.6005.850-4.27617,917,09445,174,05611Modern Sewingالخیاطة الحدیثة
 IITC7.7208.2507.7207.9608.0007.7003.90443,248,03825,848,55411Iraqi For Tufted Carpetsالسجاد والمفروشات 

IBPM1.5301.8001.5301.6801.8001.53017.65168,189,96913,727,5374Baghdad for Packing Materialsبغداد لصناعة مواد تغلیف
IBSD3.5103.5203.1603.3403.3803.550-4.79419141,041,611470,607,05721Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازیة 

IIDP1.1001.2601.1001.2301.2601.05020.0014593,843,476115,706,5872Iraqi Date Processing and Marketingالتمورالعراقیة
 IHLI0.4000.5100.4000.4700.4700.40017.506992,127,207,5891,000,669,95021Al -HiLal Industriesالھالل الصناعیة

INCP0.6700.7300.6700.6800.6800.6701.49105114,491,16078,240,89719National Chemical &Plastic Industriesالكیمیاویة والبالستیكیة
 IKLV1.4201.4801.3601.4301.3701.420-3.52271123,963,943177,250,57720AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البیطریة
IIEW0.8400.8400.8400.8400.8400.860-2.333467,459392,6661Iraqi Engineering Worksالعراقیة لالعمال الھندسیة

IMIB1.6501.6501.4001.5801.4501.630-11.0410123,183,49236,633,52617Metallic Industries and Bicyclesالمعدنیة والدراجات
 IRMC8.90011.0008.8909.9409.7008.81010.10521,758,83417,479,7409Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاھزة

IMCI41.00041.00041.00041.00041.00041.0000.00812,758,544523,100,3042Modern Chemical Industriesالصنائع  الكیمیاویة العصریة
IHFI0.3500.6500.3500.5800.5700.37054.054216,682,4548,318,9124Modern Constrcution Materialsالوطنیة لصناعات لالثاث المنزلي

21042,769,963,9662,586,325,01922TOTAL

HPAL9.6509.8008.9009.1809.1809.900-7.27958,425,50077,378,9109Palestine Hotelفندق فلسطین
HISH11.50012.00010.80011.48010.90010.0009.0015748,4008,589,8004Ishtar Hotelsفنادق عشتار 

HBAY61.50064.50059.00060.67060.07061.500-2.333165,783,885350,888,30816Babylon Hotelفندق بابل
HBAG8.6009.0008.6008.7608.9008.6003.4931720,0006,308,2506Baghdad Hotelفندق بغداد

HNTI8.0509.3008.0108.7009.0508.3009.0419575,028,413653,068,18016National for Tourist Investmentاالستثمارات السیاحیة 
HTVM5.0005.0004.9905.0004.9905.000-0.204400,0001,998,0002Tourist Village of Mosul damسد الموصل السیاحیة

HKAR0.8200.8600.8200.8300.8600.8106.1781,615,0001,338,9005Karbala Hotelsفنادق كربالء
HMAN11.95012.29011.50011.98012.00011.9500.42323,485,42541,750,41311Mansour Hotelفنادق المنصور

HSAD10.50011.10010.50011.01011.00010.5004.769462,4315,090,2414Al-Sadeer Hotelفندق السدیر 
HASH7.0007.0006.4006.4006.4007.000-8.574571,4963,880,4722Ashour Hotelفندق اشور

70997,240,5501,150,291,47522TOTAL

AMAP0.2500.2500.2300.2400.2300.250-8.001210,275,0002,434,5003Modern for Animal Productionالحدیثة لالنتاج الحیواني 
AMEF9.0009.0009.0009.0009.0009.0000.0047,81470,3262Middle East for Production- Fishاسماك الشرق االوسط
AISP6.4006.5504.7105.7805.3006.500-18.461172193,109,9431,115,593,71015Iraqi for Seed Productionالعراقیة النتاج البذور
AIPM4.1704.7004.1604.4504.4504.1507.2315521,569,18195,906,16519Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسویق اللحوم

 AIRP8.1008.1208.1008.1008.1208.1000.258216,2501,751,9253Iraqi Agricultural Productsالعراقیة للمنتجات الزراعیة 
1351225,178,1881,215,756,62521TOTAL
729373,609,357,40741,081,436,66522Grand TOTAL

مجموع قطاع الفنادق والسیاحة
 قطاع الزراعــــــة

مجموع قطاع الزراعة

Agriculture Sector

Tourism&Hotels Sector قطاع الفنادق والسیاحة

المجموع الكلي 

Industry Sector

مجموع قطاع الصناعة
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رمز اسم الشركة
Company Namesالقیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاتالشركة

Banks Sector

 BCOI31107,875,22250,164,450Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي

BBOB21148,943,49648,169,354Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

BIME117,000,0001,870,000Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط لالستثمار

 BIBI21,500,000360,000Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي 

 BNOI1629,085,84110,978,903National Bank Of Iraqالمصرف االھلي العراقي 

BGUC352,375,2218,380,035Gulf Commercial Bankمصرف الخلیج التجاري 

BMNS61154,305,000107,482,600Al-Mansour Bankمصرف المنصور

BCIH3140,000365,000Cihan Islamic Bankمصرف جیھان اإلسالمي

138511,224,780227,770,342Total Bank sector

Service Sector

SMRI12087,765,980149,323,939Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقاریة

SAEI1500,000325,000Al-Ameen Estate Investmentاالمین لالستثمارات العقاریة

12188,265,980149,648,939Total Service sector

Industry Sector

IMAP1330,000247,500Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائیة

IBSD11561,370,997205,559,891Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازیة 

11661,700,997205,807,391Total Industry sector

Hotel Sector

HBAY211,472,31590,663,965Babylon Hotelفندق بابل

211,472,31590,663,965Total Hotel sector

Telecommunication Sector

TASC292,013,09216,575,265Asia cell Telecommunicationاسیا سیل لالتصاالت

TZNI3834,050,00090,184,072Al-Khateem Telecommunicationالخاتم لالتصاالت

6736,063,092106,759,337Total Telecommunication sector

463698,727,164780,649,974Grand Total

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلي

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات 

النشرة الشھریة لتداول االسھم المشتراة لغیر العراقیین في سوق العراق لالوراق المالیة لشھر تموز 2019

Non-Iraqi Monthly Trading Report (Buy)  July 2019  

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع الفنادق والسیاحة 

مجموع قطاع الفنادق والسیاحة 



رمز اسم الشركة
Company Namesالقیمة المتداولةاالسھم المتداولةالصفقاتالشركة

Banks Sector

BIME111,000,0001,210,000Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط لالستثمار

BGUC25,230,645836,903Gulf Commercial Bankمصرف الخلیج التجاري 

BMNS2217,264,452149,912,472Al-Mansour Bankمصرف المنصور

BCIH1100,000265,000Cihan Islamic Bankمصرف جیھان اإلسالمي

6233,595,097152,224,375Total Bank sector

Industry Sector

IBSD4112,698,11242,773,354Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازیة 

IIDP165,000,0005,600,000Iraqi Date Processing and Marketingالعراقیة لتصنیع وتسویق التمور 

 IHLI13,000,0001,500,000Al -HiLal Industriesالھالل الصناعیة

IKLV2715,000,00021,810,000AL- Kindi of Veterinary Vaccines Drugsالكندي النتاج اللقاحات البیطریة

8535,698,11271,683,354Total Industry sector

Hotel Sector

HMAN3378,3164,520,876Mansour Hotelفندق المنصور

3378,3164,520,876Total Hotel sector

Agricultural Sector

AIPM256,000243,040Iraqi Agricultural Products Marketing Meatالعراقیة النتاج وتسویق اللحوم 

256,000243,040Total Agricultural Sector

Telecommunication Sector

TASC141,473,12211,932,288Asia cell Telecommunicationاسیا سیل لالتصاالت

TZNI3432,901,43787,188,808Al-Khateem Telecommunication الخاتم لالتصاالت

4834,374,55999,121,096Total Telecommunication sector

144304,102,084327,792,742Grand Total

مجموع قطاع الفنادق والسیاحة 

قطاع الزراعة 

مجموع قطاع الزراعة 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلي

قطاع الفنادق والسیاحة 

النشرة الشھریة لتداول االسھم المباعة من غیر العراقیین في سوق العراق لالوراق المالیة لشھر تموز 2019

Non-Iraqi Monthly Trading Report (Sell)  July 2019  

قطاع المصارف

مجموع قطاع الصناعة 

مجموع قطاع المصارف

قطاع الصناعة 



االھمیة عدداالسھم المتداولةالجلسات 
االھمیة     القیمة المتداولةالنسبیة%

االھمیة الصفقاتالنسبیة%
النسبیة %

الشركات 
المتداولة

الشركات 
المدرجة

مؤشر 
السوق

SessionsTraded VolumeChange 
% Traded ValueChange 

 % 
No.of 
Trans

Change 
% Co.TradedCo.Listed ISX 

Index
01/07/2019201,615,1430.27269,875,5480.662553.5025103495.550

02/07/201936,276,513,90149.2813,501,222,31832.864235.8025103492.740

03/07/201913,983,005,31319.005,171,896,54012.594035.5334103488.290

04/07/2019902,369,7561.23429,392,6761.054215.7725103486.570

07/07/2019807,870,2291.10564,804,7061.374666.3923103485.360

08/07/2019451,222,4330.61410,083,2051.003024.1422103490.000

09/07/20191,953,818,3212.65994,091,3472.422813.8520103491.710

10/07/20191,360,946,6721.85774,803,1801.891662.2822103489.040

11/07/2019994,641,5241.351,528,851,9493.722062.8223103487.680

15/07/2019794,315,1911.08333,563,9060.812323.1821103488.430

16/07/2019527,046,6090.72267,712,2330.651922.6323103488.680

17/07/2019596,611,5290.81416,599,8481.013024.1422103489.520

18/07/2019276,815,5830.38292,247,8310.713705.0730103489.100

21/07/2019248,651,0360.34524,620,6421.284165.7023103489.580

22/07/2019377,000,2540.51321,717,0510.783955.4228103489.950

23/07/2019249,143,4140.34270,235,3500.662964.0626103479.030

24/07/20194,953,608,3516.736,330,076,03515.413254.4628103477.100

25/07/2019695,302,9840.94526,998,3371.283865.2925103478.010

28/07/2019171,174,1500.23294,092,7880.723464.7426103481.700

29/07/2019810,072,6101.10922,606,6392.253444.7230103484.230

30/07/20195,312,657,5257.226,093,251,39914.832994.1031103479.870

31/07/20191,664,954,8792.26842,693,1372.054676.4032103480.090
المجموع الحالي 
 Total This

Month
73,609,357,40710041,081,436,6651007,29310062103480.090

المجموع السابق   
 Total Last

Month
41,267,789,85510052,855,465,286100796710057103496.31

Change% %3.27-8.460.008.770.00-22.280.00-78.370.00التغیر

ــــــــــ15ـــــ463ـــــ780,649,974ـــــ698,727,164غیر العراقیین شراء

ــــــــــ24.19ـــــ6.35ـــــ1.90ـــــ0.95النسبة من الكلي
ــــــــــ12ـــــ144ـــــ327,792,742ـــــ304,102,084غیر العراقیین بیعا"
ــــــــــ19.35ـــــ1.97ـــــ0.80ـــــ0.41النسبة من الكلي

جدول رقم (1) مؤشرات التداول الیومیة في سوق العراق لالوراق المالیة لشھر تموز 2019

     TabIe No.(1)   Main Trading indicators distributed in sessions July 2019     



االھمیة عدداالسھم المتداولةالجلسات 
االھمیة    القیمة المتداولةالنسبیة%

االھمیة الصفقاتالنسبیة%
النسبیة%

الشركات 
المتداولة

SessionsTraded VolumeChange % Traded ValueChange % No.of 
Trans

Change 
% Co.Traded

01/07/201920,000,0002.8652,954,0726.78224.751

02/07/201924,000,0003.4340,400,0005.18163.462

03/07/201910,285,8411.474,332,9030.5661.302

04/07/20199,671,7481.383,166,6770.4151.083

07/07/2019100,0000.01265,0000.0310.221

08/07/201964,065,0819.1780,986,97510.376113.174

09/07/201999,000,00014.1724,998,0003.2091.942

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ10/07/2019

11/07/201947,071,7486.7411,825,6771.5161.303

15/07/20193,375,2210.48540,0350.0720.431

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ16/07/2019

17/07/201952,030,0007.4528,944,1003.71255.403

18/07/201951,110,9807.3158,407,8397.48439.296

21/07/201910,059,0921.4417,515,4052.24275.834

22/07/201986,623,25012.4076,742,5129.835311.456

23/07/201967,790,0009.7063,611,5418.15377.995

24/07/201941,547,0005.9543,189,2575.53234.975

25/07/201916,297,5982.33106,363,45613.62306.484

28/07/201914,437,3832.0773,765,8909.45418.864

29/07/20199,737,0001.3923,056,8642.95194.104

30/07/201940,413,9225.7826,869,8753.44153.244

31/07/201931,111,3004.4542,713,8955.47224.755

المجموع الحالي 
 Total This

Month
698,727,164100780,649,97410046310015

المجموع السابق   
 Total Last

Month
1,114,023,4841001,550,042,93810080110016

التغییر(%) 
Change(%)-37.286.25-ـــــ42.20-ـــــ49.64-ـــــ

جدول رقم (2) مؤشرات التداول الیومیة المشتراة لغیر العراقیین في سوق العراق لالوراق المالیة لشھر تموز 2019
 Main Trading indicators for non Iraqis (Buy) distributed in sessions July 2019     



االھمیة عدداالسھم المتداولةالجلسات 
االھمیة     القیمة المتداولةالنسبیة%

االھمیة الصفقاتالنسبیة%
النسبیة%

الشركات 
المتداولة

SessionsTraded VolumeChange % Traded ValueChange % No.of 
TransChange % Co.Traded

01/07/201922,877,8657.5265,489,03819.984531.253

02/07/201915,900,0005.2339,735,00012.121812.502

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ03/07/2019

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ04/07/2019

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ07/07/2019

08/07/2019100,0000.03265,0000.0810.691

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ09/07/2019

10/07/2019200,0000.072,390,0000.7321.391

11/07/20191,100,0000.363,630,0001.1121.391

15/07/20192,900,0000.959,589,0002.9385.561

16/07/2019214,9300.071,740,9330.5321.391

17/07/2019230,364,45275.75169,632,47251.752618.063

18/07/201910,480,6453.4510,981,9033.3553.474

21/07/2019564,1920.194,359,3951.3374.862

22/07/20193,400,0001.1213,170,0004.02117.642

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ23/07/2019

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ24/07/2019

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ25/07/2019

28/07/201911,000,0003.621,210,0000.3710.691

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ29/07/2019

30/07/20195,000,0001.645,600,0001.711611.111

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ31/07/2019

المجموع الحالي 
 Total This

Month
304,102,084100327,792,74210014410012

المجموع السابق   
 Total Last

Month
424,743,551100871,625,5341004851009

التغییر(%) 
Change(%)-28.4033.33ـــــ70.31-ـــــ62.39-ـــــ

جدول رقم (3) مؤشرات التداول الیومیة المباعة من غیر العراقیین في سوق العراق لالوراق المالیة لشھر  تموز 2018

       Main Trading indicators for non Iraqis (Sell) distributed in session July 2019



 القطاع 

SECTOR
المصارف
Banks 
االتصاالت

Telecommunication
التأمین

Insurance
االستثمار

Investment 
التحویل المالي

Money transfer
 الخدمات

Services 
 الصناعة

Industry
 الفنادق والسیاحة

Tourism&Hotels 
 الزراعة

Agriculture 
6 0.311,215,756,6252.96135118.525

103

51,923,5420.07233,943,6070.572112.8922

225,178,188

1010

TOTAL 73,609,357,40710041,081,436,6651007,29310062المجموع

97,240,5500.131,150,291,4752.807099.72

79

2,769,963,9663.762,586,325,0196.30210428.851421

901,017,4831.221,219,323,1072.97107214.70

___6

_____________________5

__________________

2139

54,872,0850.0720,019,9870.049690.9535

69,509,161,59394.4334,655,776,84584.36177724.37

جدول رقم (4) مؤشرات التداول القطاعیة  في سوق العراق لالوراق المالیة لشھر تموز 2019 
      Main Trading indicators distributed in to Sectors  July 2019     

عدد االسھم المتداولة  
Traded Volume

االھمیة 
النسبیة (%)

   القیمة المتداولة    
Traded Value

االھمیة 
النسبیة 
(%)

الصفقات 
 No.of
Trans

االھمیة 
النسبیة 
(%)

الشركات 
المتداولة 

Co.Traded

الشركات 
المدرجة 

Co.Listed

Banks  مصارف 

Insurance  التأمین  
 االستثمار

 Investment   

Industry  الصناعة 

 الزراعة 
Agriculture 

 
  
      

الفنادق  والسیاحة 
Tourism&Hotels    

اتصاالت
Telecommunication 

   Traded Volumeعدد االسھم المتداولة قطاعیا

Banks   مصارف 

Insurance  التأمین  

Services  الخدمات 

Industry  الصناعة 

 الفنادق والسیاحة
Tourism&Hotels   

Agriculture  الزراعة 

اتصاالت
Telecommunication 

 Trading Valueالقیمة المتداولة قطاعیا  



 القطاع 

SECTOR
المصارف
Banks 
االتصاالت

Telecommunication
التأمین

Insurance
االستثمار

Investment 
التحویل المالي

Money transfer
 الخدمات

Services 
 الصناعة

Industry
 الفنادق والسیاحة

Tourism&Hotels 
 الزراعة

Agriculture 

 القطاع 

SECTOR

المصارف
Banks 
االتصاالت

Telecommunication
التأمین

Insurance
االستثمار

Investment 
التحویل المالي

Money transfer
 الخدمات

Services 
 الصناعة

Industry
 الفنادق والسیاحة

Tourism&Hotels 
 الزراعة

Agriculture 

___6

جدول رقم (6) مؤشرات التداول القطاعیة المباعة من غیر العراقیین لشھر تموز 2019

Main Trading indicators distributed in to Sectors for non Iraqis(Sell)for the  July 2019

439

عدد االسھم المتداولة  
Traded Volume

االھمیة 
النسبیة 
(%)

   القیمة المتداولة    
Traded Value

االھمیة 
النسبیة 
(%)

الصفقات 
 No.of
Trans

االھمیة 
النسبیة 
(%)

الشركات 
المتداولة 

Co.Traded

233,595,09776.81152,224,37546.4464.17

_________5

34,374,55911.3099,121,09630.244833.33

___9

______

22

____________

__________________

___ ____________5

32.08110

35,698,11211.7471,683,35421.878559.03

56,0000.02243,0400.072

21

378,3160.124,520,8761.38

1.3916

__________________

4

الشركات 
المدرجة 

Co.Listed

TOTAL 304,102,084100327,792,74210014410012103المجموع

10015103 TOTAL 698,727,164100780,649,974100463المجموع

______6 _______________

221

1,472,3150.2190,663,96511.61215110

61,700,9978.83205,807,39126.3611625.05

5

88,265,98012.63149,648,93919.1712126.1329

___ __________________

___5

6 _____________________

__________________

839

36,063,0925.16106,759,33713.686714.4722

511,224,78073.17227,770,34229.1813829.81

جدول رقم (5) مؤشرات التداول القطاعیة المشتراة لغیر العراقیین لشھر تموز 2019
Main Trading indicators distributed in to Sectors for non Iraqis(Buy)for the  July 2019  

عدد االسھم المتداولة  
Traded Volume

االھمیة 
النسبیة 
(%)

   القیمة المتداولة    
Traded Value

االھمیة 
النسبیة 
(%)

الصفقات 
 No.of
Trans

االھمیة 
النسبیة 
(%)

الشركات 
المتداولة 

Co.Traded

الشركات 
المدرجة 

Co.Listed



الشھر الحالي 
This Month

الشھر السابق 
Last Month

0.3700.37047.7435,143,850,000Zain Al-Iraq Isiamic Bankمصرف زین العراق1

0.3500.35017.6612,997,750,000Trust International  IslamIc Bankمصرف الثقة الدولي2

12.419,135,100,000AlTaiF Islamic Bankـــــ1.200مصرف الطیف االسالمي3

0.2800.3405.504,051,444,643Bank Of Baghdadمصرف بغداد 4

 0.4700.4002.892,127,207,589Al -HiLal Industriesالھالل الصناعیة5

86.2163,455,352,232Total

الشھر الحالي 
This Month

الشھر السابق 
Last Month

0.3700.37031.6513,003,224,500Zain Al-Iraq Isiamic Bankمصرف زین العراق1

26.6810,962,120,000AlTaiF Islamic Bankـــــ1.200مصرف الطیف االسالمي2

0.3500.35011.074,549,212,500Trust International  IslamIc Bankمصرف الثقة الدولي3

2.5002.6506.292,582,560,000Cihan Bank for Islamicمصرف جیھان االسالمي4

0.2800.3403.071,262,774,278Bank Of Baghdadمصرف بغداد 5

78.7732,359,891,278Total

جدول رقم (7) الشركات الخمس االولى من حیث عدد االسھم المتداولة في سوق العراق لالوراق المالیة لشھر تموز 2019 

Top Five Companies ByTraded Volume for the July 2019

اسم الشركة

 Closing    سعر االغالق       
Price

النسبة الى االسھم 
الكلي %

 To the Total  
Volume%

عدد االسھم المتداولة  
Traded VolumeCompany Name

المجموع 

المجموع 

جدول رقم (8) الشركات الخمس االكثر تداوال من حیث القیمة المتداولة في سوق العراق لالوراق المالیة لشھر تموز 2019

Top Five Companies By Traded Value for the  July 2019

اسم الشركة
       سعر االغالق    
Closing Price

 النسبة الى التداول 
الكلي %

 To the Total  
Value%

   القیمة المتداولة    
Traded ValueCompany name

0
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40000
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 المتداولة  الشركات الخمس االكثر تداوال من حیث القیمة



154,305,00022.08Al-Mansour Bankمصرف المنصور1

148,943,49621.32Bank Of Baghdadمصرف بغداد 2

 107,875,22215.44Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي3

87,765,98012.56Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقاریة4

61,370,9978.78Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازیة 5

560,260,69580.18Total

205,559,89126.33Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازیة 1

149,323,93919.13Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقاریة2

107,482,60013.77Al-Mansour Bankمصرف المنصور3

90,663,96511.61Babylon Hotelفندق بابل4

90,184,07211.55Al-Khateem Telecommunicationالخاتم لالتصاالت5

643,214,46782.39Total

217,264,45271.44Al-Mansour Bankمصرف المنصور1

32,901,43710.82Al-Khateem Telecommunicationالخاتم لالتصاالت2

15,000,0004.93AL- Kindi of Veterinary Vaccines Drugsالكندي النتاج اللقاحات البیطریة3

12,698,1124.18Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازیة 4

11,000,0003.62Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط لالستثمار5

288,864,00194.99Total

217,264,45266.28Al-Mansour Bankمصرف المنصور1

32,901,43710.04Al-Khateem Telecommunicationالخاتم لالتصاالت2

12,698,1123.87Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازیة 3

15,000,0004.58AL- Kindi of Veterinary Vaccines Drugsالكندي النتاج اللقاحات البیطریة4

1,473,1220.45Asia cell Telecommunicationاسیا سیل لالتصاالت5

279,337,12385.22Total

   القیمة المتداولة    اسم الشركة
Traded Value

 النسبة الى التداول الكلي %
To the Total Value % 

المجموع 

Company Name

المجموع 

جدول رقم (9) الشركات الخمس االكثر تداوال من حیث عدد االسھم المشتراة لغیر العراقیین في سوق العراق لالوراق المالیة لشھر تموز 2019  

Top Five Companies By Traded Value for non Iraqis(Buy) for the July 2019

عدد االسھم المتداولة  
Traded Volume

النسبة الى عدد االسھم الكلي %
 To the Total  

Volume%

جدول رقم (10) الشركات الخمس االكثر تداوال من حیث القیمة المتداولة المشتراة لغیر العراقیین في سوق العراق لالوراق المالیة لشھر تموز 2019 

Top Five Companies By Traded Value for non Iraqis(Buy) for the July 2019

Company Nameاسم الشركة

جدول رقم (11) الشركات الخمس االكثر تداوال من حیث عدد االسھم المتداولة المباعة من غیر العراقیین في سوق العراق لالوراق المالیة لشھر تموز 2019  

Top Five Companies ByTraded Value for non Iraqis(Sell) for the July 2019

عدد االسھم المتداولة  اسم الشركة
Traded Volume

النسبة الى االسھم الكلي %
 To the Total  

Volume%
Company Name

المجموع 

المجموع 

جدول رقم (12) الشركات الخمس االكثر تداوال من حیث القیمة المتداولة المباعة من غیر العراقیین في سوق العراق لالوراق المالیة لشھر تموز 2019

Top Five Companies By Traded Value for non Iraqis(Sell) for the July 2019

   القیمة المتداولة    اسم الشركة
Traded Value

 النسبة الى التداول الكلي %
To the Total Value % Company Name



0.5700.37054.058,318,912Modern Constrcution Materialsالوطنیة لصناعات لالثاث المنزل1

1.2601.05020.00115,706,587Iraqi Date Processing and Marketinالتمورالعراقیة2

1.8001.53017.6513,727,537Baghdad for Packing Materialsبغداد لصناعة مواد تغلیف3

 0.4700.40017.501,000,669,950Al -HiLal Industriesالھالل الصناعیة4

0.7500.65015.381,307,500Al-Ameen Estate Investmentاالمین لالستثمارات العقاریة5

18.461,115,593,710Iraqi for Seed Production-5.3006.500العراقیة النتاج البذور1

17.651,262,774,278Bank Of Baghdad-0.2800.340مصرف بغداد 2

16.6775,000,383united Bank For Invistment-0.0500.060المصرف المتحد3

16.671,041,155Babylon Bank-0.1000.120مصرف بابل4

12.7014,589,000Sumer Commerical Bank-0.5500.630مصرف سومر التجاري 5

جدول رقم (13) الشركات الخمس االكثر ارتفاعا في سوق العراق لالوراق المالیة لشھر تموز مقارنة بشھر حزیران 2019

  High Companies  for  July  As compared with June 2019

اسم الشركة
سعر 

االغالق 
 Closing

Price

سعر االغالق 
السابق 

 Closing
Price

التغیر (%) 
Change

(%)

   القیمة المتداولة     
       (دینار)       
Traded Value

Company Name

جدول رقم (14) الشركات الخمس االكثر أنخفاضا  في سوق العراق لالوراق المالیة  لشھر تموز مقارنة بشھر حزیران 2019

Five Low Companies for July  As compared with June 2019

اسم الشركة

سعر 
االغالق 

Closing
Price 

سعر االغالق 
السابق 

 Closing
Price

التغیر (%) 
Change

(%)

   القیمة المتداولة     
       (دینار)       
Traded Value

Company Name



 Banks 9,358,65476.875,576,46148.92المصارف

Telecommunication 2,139,78317.584,356,28338.21االتصاالت

Insurance 22,3190.189,9050.09التأمین

 Investment 13,6500.116,5840.06االستثمار

Money Transfer 225,0001.85194,4001.71التحویل المالي

 Services  54,7060.4593,1550.82 الخدمات

  Industry 307,7632.53729,1086.40 الصناعة

Tourism&Hotels 32,3470.27348,8983.06الفنادق والسیاحة

Agriculture 20,8360.1785,0590.75 الزراعة

TOTAL 12,175,05710011,399,853100المجموع

جدول رقم (15) االسھم المدرجة والقیمة السوقیة قطاعیاً للشركات المدرجة في سوق العراق لالوراق المالیة لشھر تموز 2018 

 Listed Shares Companies & Companies' market Cap. distributed in to sectors  July 2019

SECTOR    القطاع        

     االسھم المدرجة      
(ملیون دینار)  

  Listed Shares
(million ID)

النسبة (%)   
Change%

       القیمة السوقیة          
     (ملیون دینار)        

   Market Cap.
(Million ID)

النسبة (%)     
Change%
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MoneyTransfer 
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Tourism&Hotels 

 Agricultureالزراعة  

  Market Capitalization (million ID(القیمة السوقیة 



اسم الشركة
رمز 

الشركة 
Code

سعر االفتتاح 
 Opening

Price

اعلى سعر  
 High
Price

ادنى سعر 
 Low
Price

معدل السعر 
الحالي 

 Average
Price

سعر 
االغالق 

 Closing
Price

سعر االغالق 
السابق 

 Previous
Clo.Price

التغیر % 
Change

%

الصفقات 
 No.of
Trans

عدد االسھم المتداولة  
 Traded  
Volume

    القیمة المتداولة    
Traded Value

عدد ایام 
التداول 

Trading
days 

Company Name

قطاع المصارف
BCOI0.4600.4700.4400.4600.4500.460-2.17115248,845,240114,432,19518Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي

BBOB0.3500.3500.2600.3100.2800.340-17.656644,051,444,6431,262,774,27813Bank Of Baghdadمصرف بغداد 
BIIB0.3900.4200.3900.4100.4000.420-4.762826,781,29610,890,7059Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي

BIME0.1100.1200.1100.1100.1000.110-9.091641,958,195,923207,997,12718Iraqi Middle East Bankمصرف الشرق االوسط
 BIBI0.2400.2600.2100.2300.2300.240-4.17129224,327,68752,320,91315Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي
BNOI0.3800.3800.3500.3800.3800.3800.0073101,493,57738,252,82110National Bank of Iraqالمصرف االھلي العراقي
BSUC0.5900.5900.5500.5700.5500.630-12.70925,420,00014,589,0006Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري 

BBAY0.1100.1100.1000.1000.1000.120-16.67510,361,5531,041,1552Babylon Bankمصرف بابل
BGUC0.1600.1600.1600.1600.1600.1600.00100547,840,49287,654,47911Gulf Commercial Bankمصرف الخلیج التجاري 

 BMFI0.1500.1500.1500.1500.1500.1500.0040150,649,35022,597,40311Mosul Bankمصرف الموصل
BKUI1.1001.1001.0001.0801.1001.1000.004833,334896,6673Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BASH0.2100.2300.2100.2200.2300.2109.522217,617,1453,915,1008Ashur International Bankمصرف اشور
BMNS0.6900.7000.6800.6900.6800.690-1.45155542,814,590376,174,61717Al-Mansour Bankمصرف المنصور
BUND0.0600.0700.0500.0600.0500.060-16.671511,246,816,76375,000,38319united Bank For Invistmentالمصرف المتحد

 BNAI0.6300.6300.6300.6300.6300.6300.00172,002,250,0001,261,417,5003National Islamic Bankالمصرف الوطني االسالمي
BCIH2.6502.6502.5002.5802.5002.650-5.66201,003,000,0002,582,560,0009Cihan Bank for Islamicمصرف جیھان االسالمي

169612,158,691,5936,112,514,34522TOTAL

TASC8.1008.3508.1008.1708.1508.0001.8816717,473,542142,719,53517Asia Cell Telecommunicationاسیاسیل لالتصاالت
16717,473,542142,719,53517TOTAL

NAME0.3500.4200.3400.3600.3600.3600.006553,738,40019,571,70810Al-Ameen for Insuranceاالمین للتأمین
6553,738,40019,571,70810TOTAL

 قطاع الخدمات
SKTA3.7503.7603.7003.7303.7303.780-1.3218445,457,200169,407,98413Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السیاحیة
SMOF13.75014.68013.00014.12013.85013.7500.731537,833,081110,564,2198Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

SMRI1.6001.7901.6001.6901.6701.6004.38312175,094,649295,525,52515Mamoura Realestate Investmentالمعمورة  العقاریة
SNUC0.3000.3000.3000.3000.3000.330-9.09135,493,2221,647,9672AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة

 SILT0.9101.0000.9100.9500.9300.9003.33393664,735,227633,878,06621Iraqi Land Transportالعراقیة للنقل البري
SBPT17.51018.00017.50017.74018.00017.5002.8613394,1046,991,8464Iraq Baghdad For General Transبغداد العراق للنقل العام  

1068899,007,4831,218,015,60722TOTAL

Services Sector

مجموع قطاع الخدمات
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Banking sector

مجموع قطاع المصارف

Telecommunication Sector قطاع االتصاالت

Insurance Sector قطاع التامین

مجموع  قطاع التامین

مجموع قطاع االتصاالت



اسم الشركة
رمز 

الشركة 
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    القیمة المتداولة    
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التداول 

Trading
days 

Company Name

 قطاع الصناعة
IMAP0.7200.8400.6900.7700.7400.7202.7813895,210,30373,174,65717Al-Mansour Pharmaceuticals Indالمنصور للصناعات الدوائیة

IMOS5.5006.0005.3505.7105.6005.850-4.27617,917,09445,174,05611Modern Sewingالخیاطة الحدیثة
 IITC7.7208.2507.7207.9608.0007.7003.90443,248,03825,848,55411Iraqi For Tufted Carpetsالسجاد والمفروشات 

IBPM1.5301.8001.5301.6801.8001.53017.65168,189,96913,727,5374Baghdad for Packing Materialsبغداد لصناعة مواد تغلیف
IBSD3.5103.5203.1603.3403.3803.550-4.79419141,041,611470,607,05721Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازیة 

IIDP1.1001.2601.1001.2301.2601.05020.0014593,843,476115,706,5872Iraqi Date Processing and Markeالتمورالعراقیة
 IHLI0.4000.5100.4000.4700.4700.40017.506992,127,207,5891,000,669,95021Al -HiLal Industriesالھالل الصناعیة

INCP0.6700.7300.6700.6800.6800.6701.49105114,491,16078,240,89719National Chemical &Plastic Indusالكیمیاویة والبالستیكیة
 IKLV1.4201.4801.3601.4301.3701.420-3.52271123,963,943177,250,57720AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البیطریة
IIEW0.8400.8400.8400.8400.8400.860-2.333467,459392,6661Iraqi Engineering Worksالعراقیة لالعمال الھندسیة

IMIB1.6501.6501.4001.5801.4501.630-11.0410123,183,49236,633,52617Metallic Industries and Bicyclesالمعدنیة والدراجات
 IRMC8.90011.0008.8909.9409.7008.81010.10521,758,83417,479,7409Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاھزة

20542,740,522,9682,054,905,80322TOTAL

HPAL9.6509.8008.9009.1809.1809.900-7.27958,425,50077,378,9109Palestine Hotelفندق فلسطین
HISH11.50012.00010.80011.48010.90010.0009.0015748,4008,589,8004Ishtar Hotelsفنادق عشتار 

HBAY61.50064.50059.00060.67060.07061.500-2.333165,783,885350,888,30816Babylon Hotelفندق بابل
HBAG8.6009.0008.6008.7608.9008.6003.4931720,0006,308,2506Baghdad Hotelفندق بغداد

HNTI8.0509.3008.0108.7009.0508.3009.0419575,028,413653,068,18016National for Tourist Investmentاالستثمارات السیاحیة 
HTVM5.0005.0004.9905.0004.9905.000-0.204400,0001,998,0002Tourist Village of Mosul damسد الموصل السیاحیة

HKAR0.8200.8600.8200.8300.8600.8106.1781,615,0001,338,9005Karbala Hotelsفنادق كربالء
HMAN11.95012.29011.50011.98012.00011.9500.42323,485,42541,750,41311Mansour Hotelفنادق المنصور

HSAD10.50011.10010.50011.01011.00010.5004.769462,4315,090,2414Al-Sadeer Hotelفندق السدیر 
70596,669,0541,146,411,00322TOTAL

AMAP0.2500.2500.2300.2400.2300.250-8.001210,275,0002,434,5003Modern for Animal Productionالحدیثة لالنتاج الحیواني 
AMEF9.0009.0009.0009.0009.0009.0000.0047,81470,3262Middle East for Production- Fishاسماك الشرق االوسط
AISP6.4006.5504.7105.7805.3006.500-18.461172193,109,9431,115,593,71015Iraqi for Seed Productionالعراقیة النتاج البذور
AIPM4.1704.7004.1604.4504.4504.1507.2315521,569,18195,906,16519Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسویق اللحوم

 AIRP8.1008.1208.1008.1008.1208.1000.258216,2501,751,9253Iraqi Agricultural Productsالعراقیة للمنتجات الزراعیة 
1351225,178,1881,215,756,62521TOTAL
710616,191,281,22811,909,894,62622Grand TOTAL

مجموع قطاع الصناعة

Tourism&Hotels Sector

المجموع الكلي 

مجموع قطاع الفنادق والسیاحة

Agriculture Sector

مجموع قطاع الزراعة

 قطاع الزراعــــــة

Industry Sector
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 قطاع الفنادق والسیاحة



اسم الشركة
رمز 

الشركة 
Code

الصفقات 
 No.of
Trans

عدد االسھم المتداولة  
 Traded  
Volume

    القیمة المتداولة   
Traded Value Company Names

Banks Sector

 BCOI31107,875,22250,164,450Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي

BBOB21148,943,49648,169,354Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

BIME117,000,0001,870,000Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط لالستثمار

 BIBI21,500,000360,000Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي 

 BNOI1629,085,84110,978,903National Bank Of Iraqالمصرف االھلي العراقي 

BGUC352,375,2218,380,035Gulf Commercial Bankمصرف الخلیج التجاري 

BMNS61154,305,000107,482,600Al-Mansour Bankمصرف المنصور

BCIH3140,000365,000Cihan Islamic Bankمصرف جیھان اإلسالمي

138511,224,780227,770,342Total Bank sector

Service Sector

SMRI12087,765,980149,323,939Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقاریة

12087,765,980149,323,939Total Service sector

Industry Sector

IMAP1330,000247,500Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائیة

IBSD11561,370,997205,559,891Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازیة 

11661,700,997205,807,391Total Industry sector

Hotel Sector

HBAY211,472,31590,663,965Babylon Hotelفندق بابل

211,472,31590,663,965Total Hotel sector

Telecommunication Sector

TASC292,013,09216,575,265Asia cell Telecommunicationاسیا سیل لالتصاالت

292,013,09216,575,265Total Telecommunication sector

424664,177,164690,140,902Grand Total المجموع الكلي

النشرة الشھریة لتداول االسھم المشتراة لغیر العراقیین  في السوق النظامي لشھر تموز 2019

Non-Iraqi Monthly Trading Report (Buy) July 2019 

مجموع قطاع المصارف

قطاع الخدمات

قطاع المصارف

مجموع قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الخدمات 

قطاع الصناعة 

قطاع الفنادق والسیاحة 

مجموع قطاع الفنادق والسیاحة 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 



اسم الشركة
رمز 

الشركة 
Code

الصفقات 
 No.of
Trans

عدد االسھم المتداولة 
 Traded   
Volume

    القیمة المتداولة   
Traded Value Company Names

Banks Sector

BIME111,000,0001,210,000Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط لالستثمار

BGUC25,230,645836,903Gulf Commercial Bankمصرف الخلیج التجاري 

BMNS2217,264,452149,912,472Al-Mansour Bankمصرف المنصور

BCIH1100,000265,000Cihan Islamic Bankمصرف جیھان اإلسالمي

6233,595,097152,224,375Total Bank sector

Industry Sector

IBSD4112,698,11242,773,354Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازیة 

IIDP165,000,0005,600,000Iraqi Date Processing and Marketingالعراقیة لتصنیع وتسویق التمور 

 IHLI13,000,0001,500,000Al -HiLal Industriesالھالل الصناعیة

IKLV2715,000,00021,810,000AL- Kindi of Veterinary Vaccines Drugsالكندي النتاج اللقاحات البیطریة

8535,698,11271,683,354Total Industry sector

Hotel Sector

HMAN3378,3164,520,876Mansour Hotelفندق المنصور

3378,3164,520,876Total Hotel sector

Agricultural Sector

AIPM256,000243,040Iraqi Agricultural Products Marketing Meatالعراقیة النتاج وتسویق اللحوم 

256,000243,040Total Agricultural Sector

Telecommunication Sector

TASC141,473,12211,932,288Asia cell Telecommunicationاسیا سیل لالتصاالت

141,473,12211,932,288Total Telecommunication sector

110271,200,647240,603,934Grand Total

قطاع الفنادق والسیاحة 

النشرة الشھریة لتداول االسھم المباعة من غیر العراقیین  في السوق النظامي لشھر تموز 2019

Non-Iraqi Monthly Trading Report (Sell) July 2019 

قطاع المصارف

مجموع قطاع الصناعة 

مجموع قطاع المصارف

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الفنادق والسیاحة 

قطاع الزراعة 

مجموع قطاع الزراعة 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلي



االھمیة عدداالسھم المتداولةالجلسات 
االھمیة   القیمة المتداولةالنسبیة%

االھمیة الصفقاتالنسبیة%
النسبیة %

الشركات 
المتداولة

الشركات 
المدرجة

SessionsTraded 
Volume

Change 
 % Traded ValueChange 

 % 
No.of 
Trans

Change 
 % Co.TradedCo.Listed 

01/07/2019174,315,6231.08213,203,2041.792153.032158495.550

02/07/20191,111,442,8856.86454,810,2523.823865.432158492.740

03/07/2019976,955,3136.03618,719,5405.203875.453158488.290

04/07/2019880,986,3425.44420,799,1303.533955.562358486.570

07/07/2019807,470,2294.99563,004,7064.734636.522158485.360

08/07/2019429,722,4332.65401,698,2053.372844.002158490.000

09/07/20191,953,798,32112.07994,068,3478.352803.941958491.710

10/07/20191,360,946,6728.41774,803,1806.511662.342258489.040

11/07/2019994,641,5246.141,528,851,94912.842062.902358487.680

15/07/2019794,315,1914.91333,563,9062.802323.262158488.430

16/07/2019526,462,9243.25267,525,4542.251912.692258488.680

17/07/2019596,111,5293.68416,274,8483.503014.242158489.520

18/07/2019276,815,5831.71292,247,8312.453705.213058489.100

21/07/2019248,551,0361.54524,555,6424.404155.842258489.580

22/07/2019372,240,2542.30319,746,5512.683895.472558489.950

23/07/2019247,293,4141.53269,450,3502.262934.122458479.030

24/07/2019418,508,3512.58888,044,0357.463154.432658477.100

25/07/2019695,302,9844.29526,998,3374.423865.432558478.010

28/07/2019171,174,1501.06294,092,7882.473464.872658481.700

29/07/2019803,822,6104.96920,231,6397.733414.802958484.230

30/07/2019706,207,5254.36327,021,8992.752944.142858479.870

31/07/20191,644,196,33510.15560,182,8334.704516.353058480.090

المجموع الحالي 
 Total This

Month
16,191,281,22810011,909,894,6261007,1061005058480.090

المجموع السابق   
 Total Last

Month
40,994,679,89510051,566,804,67810076901004658496.310

التغییر(%) 
Change(%)-60.503.27-8.700.00ـــــ7.59-ـــــ76.90-ـــــ

ــــــــــ13ـــــ424ـــــ690,140,902ـــــ664,177,164غیر العراقیین شراء

ــــــــــ26.00ـــــ5.97ـــــ5.79ـــــ4.10النسبة من الكلي

ــــــــــ11ـــــ110ـــــ240,603,934ـــــ271,200,647غیر العراقیین بیعا"

ــــــــــ22.00ـــــ1.55ـــــ2.02ـــــ1.67النسبة من الكلي

جدول رقم (16) اھم مؤشرات التداول حسب جلسات التداول في السوق النظامي لشھر تموز 2019

 مؤشر 60   
ISX 60 

   Main Trading indicators distributed in sessions July  2019   



االھمیة عدداالسھم المتداولةالجلسات 
االھمیة الصفقاتاالھمیة النسبیة%  القیمة المتداولةالنسبیة%

النسبیة%
الشركات 
المتداولة

SessionsTraded VolumeChange % Traded ValueChange % No.of 
Trans

Change 
% Co.Traded

ـــــ0.00ـــــ0.00ـــــ0.00ـــــ01/07/2019

02/07/201910,000,0001.513,300,0000.4810.241

03/07/201910,285,8411.554,332,9030.6361.422

04/07/20199,671,7481.463,166,6770.4651.183

07/07/2019100,0000.02265,0000.0410.241

08/07/201964,065,0819.6580,986,97511.736114.394

09/07/201999,000,00014.9124,998,0003.6292.122

ـــــ0.00ـــــ0.00ـــــ0.00ـــــ10/07/2019

11/07/201947,071,7487.0911,825,6771.7161.423

15/07/20193,375,2210.51540,0350.0820.471

ـــــ0.00ـــــ0.00ـــــ0.00ـــــ16/07/2019

17/07/201951,530,0007.7628,619,1004.15245.662

18/07/201951,110,9807.7058,407,8398.464310.146

21/07/201910,059,0921.5117,515,4052.54276.374

22/07/201986,573,25013.0376,612,51211.105212.265

23/07/201967,790,00010.2163,611,5419.22378.735

24/07/201941,547,0006.2643,189,2576.26235.425

25/07/201916,297,5982.45106,363,45615.41307.084

28/07/201914,437,3832.1773,765,89010.69419.674

29/07/20199,737,0001.4723,056,8643.34194.484

30/07/201940,413,9226.0826,869,8753.89153.544

31/07/201931,111,3004.6842,713,8956.19225.195
المجموع الحالي 
 Total This

Month
664,177,164100690,140,90210042410013

المجموع السابق   
 Total Last

Month
992,948,3471001,227,625,33510067310012

التغییر(%) 
Change(%)-33.118.33ـــــ37.00-ـــــ43.78-ـــــ

جدول رقم (17) اھم مؤشرات التداول المشتراة  لغیر العراقیین حسب جلسات التداول في السوق النظامي لشھر تموز 2019

 Main Trading indicators for non Iraqis (Buy) distributed in sessions July 2019



االھمیة عدداالسھم المتداولةالجلسات 
االھمیة   القیمة المتداولةالنسبیة%

االھمیة الصفقاتالنسبیة%
النسبیة%

الشركات 
المتداولة

SessionsTraded VolumeChange % Traded ValueChange % No.of 
TransChange % Co.Traded

01/07/20193,876,4281.4315,135,2306.292522.732

02/07/20192,000,0000.742,900,0001.2143.641

ـــــ0.00ـــــ0.00ـــــ0.00ـــــ03/07/2019

ـــــ0.00ـــــ0.00ـــــ0.00ـــــ04/07/2019

ـــــ0.00ـــــ0.00ـــــ0.00ـــــ07/07/2019

08/07/2019100,0000.04265,0000.1110.911

ـــــ0.00ـــــ0.00ـــــ0.00ـــــ09/07/2019

10/07/2019200,0000.072,390,0000.9921.821

11/07/20191,100,0000.413,630,0001.5121.821

15/07/20192,900,0001.079,589,0003.9987.271

16/07/2019214,9300.081,740,9330.7221.821

17/07/2019230,364,45284.94169,632,47270.502623.643

18/07/201910,480,6453.8610,981,9034.5654.554

21/07/2019564,1920.2084,359,3951.8176.362

22/07/20193,400,0001.2513,170,0005.471110.002

ـــــ0.00ـــــ0.00ـــــ0.00ـــــ23/07/2019

ـــــ0.00ـــــ0.00ـــــ0.00ـــــ24/07/2019

ـــــ0.00ـــــ0.00ـــــ0.00ـــــ25/07/2019

28/07/201911,000,0004.061,210,0000.5010.911

ـــــ0.00ـــــ0.00ـــــ0.00ـــــ29/07/2019

30/07/20195,000,0001.845,600,0002.331614.551

ـــــ0.00ـــــ0.00ـــــ0.00ـــــ31/07/2019

المجموع الحالي 
 Total This

Month
271,200,647100240,603,93410011010011

المجموع السابق   
 Total Last

Month
304,285,551100548,336,8341003591008

التغییر(%) 
Change(%)-10.8737.50ـــــ69.36-ـــــ56.12-ـــــ

جدول رقم (18) اھم مؤشرات التداول المباعة من غیر العراقیین حسب جلسات التداول  في السوق النظامي لشھر تموز 2019
       Main Trading indicators for non Iraqis (Sell) distributed in session  July 2019



الشركات  القطاع 
المدرجة

SECTOR Co.Listed 
 المصارف
Banks
االتصاالت

Telecommunication
التأمین

Insurance
 الخدمات

Services 
 الصناعة

Industry
 الفنادق والسیاحة

Tourism&Hotels 
 الزراعة

Agriculture 
1.39

16.93

10058 50 100 7,106 100 11,909,894,626

2.351 0.111

1,146,411,003 0.60

12 28.91

7 15.03

96,669,054

16,191,281,228 TOTAL المجموع

6 5 19.01 1351 10.21

9.63

1,215,756,625

16 23.87 169619 12,158,691,593

225,178,188

9 9 9.92 705

جدول رقم (19) مؤشرات التداول الرئیسیة موزعة قطاعیا  في السوق النظامي لشھر تموز 2019

عدد االسھم المتداولة  
Traded Volume

   القیمة المتداولة    
Traded Value

الصفقات 
 No.of
Trans

االھمیة النسبیة 
 (%)

Change%

االھمیة النسبیة 
 (%)

Change%

االھمیة 
النسبیة (%) 
Change%

الشركات 
المتداولة 

Co.Traded

      Main Trading indicators distributed in to Sectors July 2019 

899,007,483

2

14 2054 17.25

65

6

1

10.23

0.91

51.32

0.16

17,473,542142,719,535

75.09

0.33

167 1.20

6,112,514,345

2,054,905,803

53,738,40019,571,708

1068

2,740,522,968

1,218,015,607 5.55

Banks  مصارف 

Insurance  التأمین  

Services  الخدمات  

Industry  الصناعة 

 الفنادق والسیاحة
Tourism&Hotels      

Agriculture  الزراعة 

اتصاالت
Telecommunication 

   Traded volumeعدد االسھم المتداولة قطاعیا

Banks   مصارف 

Insurance  التأمین  

Services  الخدمات 

Industry  الصناعة 

 الفنادق والسیاحة
Tourism&Hotels   

Agriculture  اتصاالت الزراعة
Telecommunication 

 Trading Valueالقیمة المتداولة قطاعیا  



الشركات  القطاع 
المدرجة

SECTOR 
Co.Listed 

 المصارف
Banks
االتصاالت

Telecommunication
التأمین

Insurance
 الخدمات

Services 
 الصناعة

Industry
 الفنادق والسیاحة

Tourism&Hotels 
 الزراعة

Agriculture 

الشركات  القطاع 
المدرجة

SECTOR 
Co.Listed 

 المصارف
Banks
االتصاالت

Telecommunication
التأمین

Insurance
 الخدمات

Services 
 الصناعة

Industry
 الفنادق والسیاحة

Tourism&Hotels 
 الزراعة

Agriculture 

61,700,997

90,663,965

االھمیة 
النسبیة (%) 
 Change

%

32.55

2.40

0.22221

6.84

ـــــ

511,224,780

1

76.97138

9.29205,807,391

TOTAL المجموع

4.95

63.27

1

ـــــ ـــــ

0.000.00 0.00

Main Trading indicators distributed in to Sectors for non Iraqis(Buy)for the  July 2019 

227,770,342819

ــــــــــ

1

2

الشركات 
المتداولة 

Co.Traded

29

ـــــ

عدد االسھم المتداولة  
Traded Volume

االھمیة 
النسبیة (%) 
Change%

   القیمة المتداولة    
Traded Value

االھمیة 
النسبیة (%) 
 Change

%

الصفقات 
 No.of
Trans

2,013,0920.3016,575,265

58

0.006

14

1,472,315

87,765,98013.21

4

33.00

9

100

11627.36

424

0.00

17

0.02243,040

الشركات 
المتداولة 

Co.Traded

ـــــ

2

2

13

ـــــ

29.82

0.00

240,603,934100

1.82

110

الصفقات 
 No.of
Trans

االھمیة 
النسبیة (%) 
 Change

%

0.10

77.27

3

29.79

TOTAL المجموع

19

االھمیة 
النسبیة (%) 
 Change

%

152,224,375

14

100

233,595,09786.13

11

56,000

100

35,698,112

2

9 1

58

4,520,876

ـــــ

85

0.14

جدول رقم (20) مؤشرات التداول القطاعیة المشتراة لغیر العراقیین في السوق النظامي لشھر تموز 2019

16

271,200,647

6

1

4 13.1671,683,354

1

ـــــ

378,316

ـــــ

1.88

0.00

0.00ـــــ 0.00

14

ـــــ

12.73 1,473,122

ـــــ

13.14

0.00

11,932,288

عدد االسھم المتداولة  
Traded Volume

ـــــ

   القیمة المتداولة    
Traded Value

664,177,164

2.73

5.45

Main Trading indicators distributed in to Sectors for non Iraqis(Sell)for the  July 2019 

0.00

0.54

100

االھمیة 
النسبیة (%) 
Change%

100

149,323,93921.6412028.30

ـــــ

4.96

690,140,902

0.00

جدول رقم (21) مؤشرات التداول القطاعیة المباعة من غیر العراقیین في السوق النظامي لشھر تموز 2019
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SECTOR    القطاع        

      االسھم المدرجة         
  (ملیون دینار)      
 Listed Shares

(Million ID)

النسبة (%)   
Change%

      القیمة السوقیة        
(ملیون دینار)   

   Market Cap.
(Million ID)

النسبة (%)   
Change%

 Banks 507250088.13245180539.58المصارف

Telecommunication 3100005.39252650040.79االتصاالت

Insurance 58190.1025950.04التأمین

 Services  438460.76857901.39 الخدمات

  Industry 2708184.7169584911.23 الصناعة

  Tourism&Hotels 319700.563464905.59الفنادق والسیاحة

Agriculture 208360.36850591.37 الزراعة

TOTAL 57557901006194087100المجموع

 جدول رقم (22) روؤس اموال الشركات والقیمة السوقیة للشركات مقسمة قطاعیا في السوق النظامي لشھر تموز 2019    

Listed Shares &Companies' market Cap. distributed in to sectors  July 2019  

Banks مصارف 

اتصاالت                    
Telecommunication 

Insurance التأمین 

Services الخدمات 

Industry الصناعة   

الفنادق والسیاحة  
Tourism&Hotels   

Agriculture الزراعة  

(Listed Share ) million المدرجة االسھم   

Banks  مصارف 

اتصاالت       
Telecommunication 

 Insurance  التأمین 

Services الخدمات  

   Industry الصناعة 

الفنادق والسیاحة 
Tourism&Hotels 

 Agriculture الزراعة 

  Market Capitalization (million ID( القیمة السوقیة



      االسھم المدرجة      
     (ملیون دینار)         
    Listed Shares

(Million ID)

سعر االغالق 
 Closing

Price

 القیمة السوقیة 
(ملیون دینار) 

 Market
Capitalization

معدل دوران
      السھم        
 Turn over

Ratio

 Company Name

Banks Sector

 250,0000.4501125000.100Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي1

250,0000.280700001.621Bank of Baghdadمصرف بغداد 2

250,0000.4001000000.011Iraqi Islamic Bankالمصرف االسالمي3

250,0000.100250000.783Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط 4

 250,0000.230575000.090Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي5

250,0000.380950000.041National Bank of Iraqالمصرف االھلي العراقي6

250,0000.5501375000.010Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري 7

250,0000.100250000.004Babylon Bankمصرف بابل 8

300,0000.160480000.183Gulf Commercial Bankمصرف الخلیج التجاري 9

 252,5000.150378750.060Mosul Bankمصرف الموصل10

              North Bankمتوقفة300,0000.11033000مصرف الشمال  11

400,0001.1004400000.0002Kurdistan International Bankمصرف كوردستان 12

250,0000.230575000.007Ashur International Bankمصرف اشور الدولي 13

250,0000.6801700000.217Mansour Bankمصرف المنصور لالستثمار 14

300,0000.050150000.416united Bank For Invistmentالمصرف المتحد لالستثمار15

250,0000.190475000.000Elaf Islamic Bankمصرف ایالف16

 251,0000.6301581300.798National Islamic Bankالمصرف الوطني االسالمي17

Trans Iraq Bank Investmentلم تتداول264,0000.700184800مصرف عبر العراق لالستثمار18

255,0002.5006375000.393Cihan Bank for Islamicمصرف جیھان االسالمي19

Telecommunication Sector

310,0008.15025265000.006Asia Cell Telecommunicationاسیا سیل لالتصاالت1

Insurance Sector

3,8190.36013751.407Al-Ameen for Insuranceاالمین للتأمین 1

 Gulf Insuranceلم تتداول2,0000.6101220الخلیج للتأمین وأعادة التامین2

Services Sector

1,0003.73037304.546Kharkh Tour Amuzement Cityمدینة العاب الكرخ السیاحیة 1

 22,7801.670380430.769Mamoura Realestateالمعمورة لالستثمارات العقاریة2

2,0660.3006200.266AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة 3

 14,0000.930130204.748Iraqi Land Transportالعراقیة للنقل البري4

1,00018.000180000.039Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام5

AL-Badia for General Transمتوقفة2,2000.5901298البادیة للنقل العام 6

80013.850110800.979Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب 7

قطاع االتصاالت

قطاع التأمین

جدول رقم (23)  رأس المال وسعر االغالق والقیمة السوقیة ومعـدل دوران السھم للشركات المساھمة في السوق النظامي لشھر تموز 2019

Listed Shares and Closing Price,Market Cap.,Turnover Ratio for the Listed Companies in ISX July 2019   

اسماء الشركات

 قطاع المصارف

قطاع الخدمات 



      االسھم المدرجة      
     (ملیون دینار)         
    Listed Shares

(Million ID)

سعر االغالق 
 Closing

Price

 القیمة السوقیة 
(ملیون دینار) 

 Market
Capitalization

معدل دوران
      السھم        
 Turn over

Ratio

   COMPANY NAMES

IndustrySector
6,4690.74047871.472Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائیة1

1,0005.60056000.792Modern Sewingالخیاطة الحدیثة2

 5008.00040000.650Iraqi For Tufted Carpetsالعراقیة للسجاد والمفروشات 3

1,0801.80019440.758Baghdad for Packing Materialsبغداد لصناعة مواد التغلیف4

177,3333.3805993870.080Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازیة 5

17,2501.260217350.544Iraqi Date Processing and Marketingالتمورالعراقیة6

 12,3750.470581617.190Al -HiLal Industriesالھالل الصناعیة 7

15,1880.680103280.754National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكیمیاویة والبالستیكیة 8

 ELectronic Industriesمتوقفة18,0000.4508100الصناعات االلكترونیة9

 5,9401.37081382.087AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي النتاج اللقاحات البیطریة 10

1,5000.84012600.031Iraqi Engineering Worksالعراقیة لالعمال الھندسیة11

5,0001.45072500.464Metallic Industries and Bicyclesالصناعات المعدنیة والدراجات12

 1,5939.700154550.110Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاھزة13

Iraqi Carton Manufacturiesمتوقفة7,5900.2702049العراقیة لصناعات الكارتون14

Tourism&Hotels Sector

4,4709.180410350.188Palestine Hotelفندق فلسطین1

3,50010.900381500.021Ishtar Hotelsفنادق عشتار 2

2,00060.0701201400.289Babylon Hotelفندق بابل3

3,8458.900342190.019Baghdad Hotelفندق بغداد4

6,2539.050565911.200National for Tourist Investmentالوطنیة االستثمارات السیاحیة 5

2404.99011980.167Tourist Village of Mosul damالمدینة السیاحیة  في سد الموصل6

7,5000.86064500.022Karbala Hotelsفنادق كربالء7

2,92312.000350780.119Mansour Hotelفندق المنصور8

1,23911.000136290.037Al-Sadeer Hotelفندق السدیر 9

Agricultur Sector

4,1010.2309430.251Modern for Animal Productionالحدیثة لالنتاج الحیواني 1

Al-Ahlyia for Agricultural Productionلم تتداول5751.030592االھلیة النتاج الزراعي2

3009.00027000.003Middle East for Production- Fishالشرق االوسط لالسماك 3

10,5005.300556501.839Iraqi for Seed Productionالعراقیة النتاج البذور 4

5,0004.450222500.431Iraqi Products Marketing Meatالعراقیة النتاج وتسویق اللحوم 5

 3608.12029230.060Iraqi Agricultural Productsالعراقیة للمنتجات الزراعیة 6

اسماء الشركات

Listed Shares and Closing Price,Market Cap.,Turnover Ratio for the Listed Companies in ISX July 2019   

جدول رقم (23)  رأس المال وسعر االغالق والقیمة السوقیة ومعـدل دوران السھم للشركات المساھمة في السوق النظامي لشھر تموز 2019

قطاع الفنادق والسیاحة

 قطاع الزراعة

قطاع الصناعة 



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

التغیر % 
Change

%

الصفقات 
 No.of
Trans

عدد االسھم المتداولة    
Traded Volume

    القیمة المتداولة    
Traded Value

عدد ایام 
التداول 

 Trading
days

 Company Name

BTRU0.3500.3500.3500.3500.3500.3500.00412,997,750,0004,549,212,5001Trust International  IslamIc Bankمصرف الثقة الدولي

BZII0.3700.3700.3700.3700.3700.3700.00335,143,850,00013,003,224,5001Zain Al-Iraq Isiamic Bankمصرف زین العراق

 BAIB1.1501.1501.1501.1501.1501.1500.00120,00023,0001Asia Al Iraq Islamic Bankمصرف اسیا العراق االسالمي

129,135,100,00010,962,120,0003AlTaiF Islamic BankـــــــــBTIB1.2001.2001.2001.2001.200مصرف الطیف االسالمي

BROI0.3900.4000.3800.3900.3900.3900.006173,750,00028,682,5008Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان العراقي

8157,350,470,00028,543,262,50010TOTAL

TZNI2.6502.6502.6002.6002.6002.650-1.894434,450,00091,224,0724Al-Khatem Telecommunicationالخاتم لالتصاالت

4434,450,00091,224,0724TOTAL

NDSA0.5100.5100.5100.5100.5100.5100.002450,000229,5001Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمین 

NAHF0.3200.3200.3200.3200.3200.3200.002683,685218,7792AHliya For Insuranceاالھلیة للتأمین 

41,133,685448,279TOTAL

SAEI0.6500.7500.6500.7500.7500.65015.3842,010,0001,307,5004Al-Ameen Estate Investmentاالمین لالستثمارات العقاریة

42,010,0001,307,5004TOTAL

IMCI41.00041.00041.00041.00041.00041.0000.00812,758,544523,100,3042Modern Chemical Industriesالصنائع  الكیمیاویة العصریة

IHFI0.3500.6500.3500.5700.5800.32081.254216,682,4548,318,9124Modern Constrcution Materialsالوطنیة لصناعات لالثاث المنزلي

5029,440,998531,419,2166TOTAL

HASH7.0007.0006.4006.4006.4007.000-8.574571,4963,880,4722Ashour Hotelفندق اشور

4571,4963,880,4724TOTAL

18757,418,076,17929,171,542,03916Grand TOTAL

معدل السعر وھو معدل سعر السھم في اخر جلسة تداول للشركة*

المجموع الكلي 

مجموع قطاع الخدمات

Services Sectorقطاع الخدمات

IndustrySectorقطاع الصناعة

مجموع قطاع الصناعة

Telecommunication Sectorقطاع االتصاالت

Insurance Sectorقطاع التامین

مجموع قطاع التامین

مجموع قطاع االتصاالت

Tourism&Hotels Sectorقطاع الفنادق والسیاحیة

مجموع قطاع الفنادق والسیاحیة

النشرة الشھریة لتداول االسھم في السوق الثاني لشھر تموز 2019 
Non Regular Monthly Trading Bulletin of July 2019

مجموع قطاع المصارف

Banking Sector قطاع المصارف



رمز الشركة اسم الشركة
Code

 No.of الصفقات
Trans

عدد االسھم المتداولة    
Traded Volume

    القیمة المتداولة    
Traded ValueCompany Names

Service Sector

SAEI1500,000325,000Al-Ameen Estate Investmentاالمین لالستثمارات العقاریة

1500,000325,000Total Service sector

Telecommunication Sector

TZNI3834,050,00090,184,072Al-Khateem Telecommunication الخاتم لالتصاالت

3834,050,00090,184,072Total Telecommunication sector

3934,550,00090,509,072Grand Total

رمز الشركة اسم الشركة
Code

 No.of الصفقات
Trans

عدد االسھم المتداولة    
Traded Volume

    القیمة المتداولة    
Traded ValueCompany Names

Telecommunication Sector

TZNI3432,901,43787,188,808Al-Khateem Telecommunication الخاتم لالتصاالت

3432,901,43787,188,808Total Telecommunication sector

3432,901,43787,188,808Grand Total

مجموع قطاع الخدمات 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلي

مجموع قطاع االتصاالت 

قطاع االتصاالت 

المجموع الكلي

النشرة الشھریة لتداول االسھم المشتراة لغیر العراقیین  في السوق الثاني لشھر تموز 2019

 Non-Iraqi Trading Bulletin (Buy) in Non Regular Market  July 2019

 Non-Iraqi Trading Bulletin (Sell) in Non Regular Market  July 2019

النشرة الشھریة لتداول االسھم المباعة من غیرالعراقین في السوق الثاني لشھر تموز 2019

قطاع الخدمات



االھمیة عدداالسھم المتداولةالجلسات 
االھمیة   القیمة المتداولةالنسبیة%

االھمیة الصفقاتالنسبیة%
النسبیة %

الشركات 
المتداولة

الشركات 
المدرجة

SessionsTraded VolumeChange 
% Traded ValueChange 

% 
No.of 
Trans

Change 
% Co.TradedCo.Listed 

01/07/201927,299,5200.0556,672,3440.194021.39445

02/07/201935,165,071,01661.2413,046,412,06644.723719.79445

03/07/201913,006,050,00022.654,553,177,00015.61168.56345

04/07/201921,383,4140.048,593,5460.032613.90245

07/07/2019400,0000.0011,800,0000.0131.60245

08/07/201921,500,0000.048,385,0000.03189.63145

09/07/201920,0000.0023,0000.0010.53145

10/07/2019_____________________45

11/07/2019_____________________45

15/07/2019_____________________45

16/07/2019583,6850.001186,7790.00110.53145

17/07/2019500,0000.001325,0000.00110.53145

18/07/2019_____________________45

21/07/2019100,0000.0065,0000.00010.53145

22/07/20194,760,0000.0081,970,5000.00763.21345

23/07/20191,850,0000.00785,0000.00331.60245

24/07/20194,535,100,0007.905,442,032,00018.655105.35245

25/07/2019_____________________45

28/07/2019_____________________45

29/07/20196,250,0000.012,375,0000.0131.60145

30/07/20194,606,450,0008.025,766,229,50019.7752.67345

31/07/201920,758,5440.04282,510,3040.97168.56245

المجموع الحالي 
 Total This

Month
57,418,076,17910029,171,542,0391001871001245

المجموع السابق   
 Total Last

Month
273,109,9601001,288,660,6081002771001145

التغیر% 
Change%20923.8ـــ9.1ـــ32.5-ـــ2163.7ـــ

جدول رقم (24) مؤشرات التداول حسب جلسات التداول في السوق الثاني لشھر تموز2019
      Main Trading indicators distributed in sessions July 2019



االھمیة عدداالسھم المتداولةالجلسات 
االھمیة   القیمة المتداولةالنسبیة%

االھمیة الصفقاتالنسبیة%
النسبیة %

الشركات 
المتداولة

الشركات 
المدرجة

SessionsTraded VolumeChange 
% Traded ValueChange 

% 
No.of 
Trans

Change 
% Co.TradedCo.Listed 

01/07/201920,000,00057.8952,954,07258.512256.41145

02/07/201914,000,00040.5237,100,00040.991538.46145

03/07/2019_____________________45

04/07/2019_____________________45

07/07/2019_____________________45

08/07/2019_____________________45

09/07/2019_____________________45

10/07/2019_____________________45

11/07/2019_____________________45

15/07/2019_____________________45

16/07/2019_____________________45

17/07/2019500,0001.45325,0000.3612.56145

18/07/2019_____________________45

21/07/2019_____________________45

22/07/201950,0000.14130,0000.1412.56145

23/07/2019_____________________45

24/07/2019_____________________45

25/07/2019_____________________45

28/07/2019_____________________45

29/07/2019_____________________45

30/07/2019_____________________45

31/07/2019_____________________45
المجموع الحالي 
 Total This

Month
34,550,00010090,509,07210039100245

المجموع السابق   
 Total Last

Month
121,075,137100322,417,603100128100445

التغیر% 
Change%-71.5___-71.9___-69.5___-50.0___

جدول رقم (25) مؤشرات التداول المشتراة لغیرالعراقیین حسب جلسات التداول في السوق الثاني لشھر تموز 2019

      Main Trading indicators distributed in sessions (buy) July 2019



االھمیة عدداالسھم المتداولةالجلسات 
االھمیة   القیمة المتداولةالنسبیة%

االھمیة الصفقاتالنسبیة%
النسبیة %

الشركات 
الشركات المدرجةالمتداولة

SessionsTraded VolumeChange 
% Traded ValueChange 

% 
No.of 
Trans

Change 
% Co.TradedCo.Listed 

01/07/201919,001,43757.7550,353,80857.752058.82145

02/07/201913,900,00042.2536,835,00042.251441.18145

03/07/2019_____________________45

04/07/2019_____________________45

07/07/2019_____________________45

08/07/2019_____________________45

09/07/2019_____________________45

10/07/2019_____________________45

11/07/2019_____________________45

15/07/2019_____________________45

16/07/2019_____________________45

17/07/2019_____________________45

18/07/2019_____________________45

21/07/2019_____________________45

22/07/2019_____________________45

23/07/2019_____________________45

24/07/2019_____________________45

25/07/2019_____________________45

28/07/2019_____________________45

29/07/2019_____________________45

30/07/2019_____________________45

31/07/2019_____________________45

المجموع الحالي 
 Total This

Month
32,901,43710087,188,80810034100145

المجموع السابق   
 Total Last

Month
120,458,000100323,288,700100126100145

التغیر% 
Change%-72.7___-73.0___-73.0___0.0___

جدول رقم (26) مؤشرات التداول المباعة من غیرالعراقین حسب جلسات التداول في السوق الثاني لشھر تموز 2019

      Main Trading indicators distributed in sessions (Sell) July 2019



االھمیة  القطاع 
النسبیة%

االھمیة 
النسبیة%

SECTORChange 
% 

Change 
 % 

المصارف
Banks 
االتصاالت

Telecommunication

التأمین
Insurance

االستثمار
Investment 
التحویل المالي

Money transfer
 الخدمات

Services 
 الصناعة

Industry
 الفنادق والسیاحة

Tourism&Hotels 

1 34,450,0000.0691,224,0720.314423.531

الشركات 
المدرجة 

Co.Listed

1

___

___

50

100187

1

1

2.14

1,133,6850.0020.0022.14

___0.00

29,440,998

4

___

2.14 2,010,0000.004

0.00

57,418,076,179100

___

0.0041,307,500

0.00

571,4960.0013,880,472

0.05

100

27 531,419,2161.8226.74

12

0.014

29,171,542,039

جدول رقم (27) مؤشرات التداول القطاعیة في السوق الثاني لشھر تموز 2019 
      Main Trading indicators distributed in to Sectors July 2019

عدد االسھم المتداولة  
Traded Volume

   القیمة المتداولة    
Traded Value

43.32

الصفقات 
 No.of
Trans

الشركات 
المتداولة 

Co.Traded

520 57,350,470,000

TOTAL المجموع

2

3

0.00 ___

___

0.00___5

45

االھمیة 
النسبیة (%) 
Change%

6

99.8828,543,262,50097.8581

0.000

2 448,2794

Banks  مصارف 
Insurance  التأمین  

Services  الخدمات  

Industry  الصناعة 

 الفنادق والسیاحة
Tourism&Hotels      

  اتصاالت    
Telecommunication   

   Traded Volumeعدد االسھم المتداولة قطاعیا

Banks   مصارف 

Insurance  التأمین  

Services  الخدمات 

Industry  الصناعة 

 الفنادق والسیاحة
Tourism&Hotels   

اتصاالت
Telecommunication 

  Traded Valueالقیمة المتداولة قطاعیا  



االھمیة  القطاع 
النسبیة%

االھمیة 
النسبیة%

االھمیة 
النسبیة%

الشركات 
المدرجة

SECTORChange 
% 

Change 
% 

Change 
%  Co.Listed 

المصارف
Banks 
االتصاالت

Telecommunication
التأمین

Insurance
االستثمار

Investment 
التحویل المالي

Money transfer
 الخدمات

Services 
 الصناعة

Industry
 الفنادق والسیاحة

Tourism&Hotels 

االھمیة  القطاع 
النسبیة%

االھمیة 
النسبیة%

االھمیة 
النسبیة%

SECTORChange 
% 

Change 
% 

Change 
% 

المصارف
Banks 
االتصاالت

Telecommunication
التأمین

Insurance
االستثمار

Investment 
التحویل المالي

Money transfer
 الخدمات

Services 
 الصناعة

Industry
 الفنادق والسیاحة

Tourism&Hotels 

11

32,901,437100.0087,188,808100.0034100.0011

34,050,00098.5590,184,07299.643897.44

100245

الشركات 
المدرجة 

Co.Listed

TOTAL 34,550,00010090,509,07210039المجموع

7ــــ

1ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــ

6ــــ

500,0001.45325,0000.361312

ــــــــــــــــــــــــ

3ــــ

6ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــ

19ــــــــــــــــــــ

45

جدول رقم (28) مؤشرات التداول القطاعیة المشتراة لغیرالعراقین في السوق الثاني لشھر تموز 2019 

      Non Regular Main Trading indicators distributed in to Sectors for non Iraqis(buy) July 2019

عدد االسھم المتداولة  
Traded Volume

   القیمة المتداولة    
Traded Value

الصفقات 
 No.of
Trans

الشركات 
المتداولة 

Co.Traded

ــــــــ

1ــــ

TOTAL 32,901,43710087,188,808100341001المجموع

ــــــــــــــــــــــــ

ــــ 2ــــــــــــــــ

7ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ

6ــــ

5ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــ

20ــــ

3ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــ

مؤشرات التداول القطاعیة المباعة من غیرالعراقین في السوق الثاني لشھر تموز 2019  جدول رقم (29) 

        Non Regular Main Trading indicators distributed in to Sectors for non Iraqis(Sell) July 2019

عدد االسھم المتداولة  
Traded Volume

   القیمة المتداولة    
Traded Value

الصفقات 
 No.of
Trans

الشركات 
المتداولة 

Co.Traded



 Banks 4,286,15466.773,124,65660.02المصارف

Telecommunication 1,829,78328.501,829,78335.15االتصاالت

Insurance 16,5000.267,3100.14التأمین

 Investment 13,6500.216,5840.13االستثمار

Money Transfer 225,0003.51194,4003.73التحویل المالي

 Services  10,8600.177,3650.14 الخدمات

  Industry 36,9450.5833,2590.64 الصناعة

Tourism&Hotels 3760.012,4090.05الفنادق والسیاحة

TOTAL 6,419,2681005,205,766100المجموع

جدول رقم (30) القیمة السوقیة واالسھم المدرجة للشركات المدرجة في السوق الثاني مقسمة قطاعیا لشھر تموز 2019 

 Listed Shares Companies & Companies' market Cap. distributed in to sectors July 2019

SECTOR    القطاع        

      االسھم المدرجة     
      (ملیون دینار)      
 Listed Shares

(Million ID)

النسبة (%)   
Change%

       القیمة السوقیة          
     (ملیون دینار)        

   Market Cap.
(Million ID)

النسبة (%)     
Change%

Banks مصارف 

االتصاالت 
Telecommunication 

   Insuranceالتامین  

Investment  االستثمار 

التحویل المالي      
Money Transfer   

Services الخدمات   

 Industry الصناعة     

الفنادق والسیاحة 
Tourism&Hotels 

Listed Shares million ID   دینار ملیون( المدرجة االسھم ) 
 

Banks  مصارف 

االتصاالت 
Telecommunication 

   Insurance التامین

  Investmentاالستثمار 

        التحویل المالي
Money Transfer   

Services الخدمات  
     Industryالصناعة

 الفنادق والسیاحة
Tourism&Hotels 

  Market Capitalization (million ID(القیمة السوقیة 



االسھم المدرجة 
ملیون 

 Listed
Shares

سعر 
االغالق 

 Closing
Price

 القیمة السوقیة 
(ملیون دینار) 

 Market
Capitalization

معدل دوران
      السھم    
 Turn    

over Ratio

   COMPANY NAMES

Banks Sector

Arab Islamic Bankلم تتداول250,0001.000250000مصرف العربیة االسالمي1

250,0000.3709250014.058Zain Al-Iraq Isiamic Bankمصرف زین العراق2

Iraq Noor Islamic Bankلم تتداول250,0001.000250000مصرف نور العراق3

International Islamic Bankلم تتداول100,0001.000100000مصرف الدولي االسالمي4

World Islamic Bankلم تتداول250,0001.000250000مصرف العالم 5

International Development Bankلم تتداول250,0000.810202500مصرف التنمیة6

Al- Qabidh Isiamic Bankلم تتداول250,0001.000250000مصرف القابض  االسالمي 7

Erbil Investment & FinanceBankمتوقفة265,0001.000265000مصرف اربیل8

250,0000.350875005.1991Trust International  IslamIc Bankمصرف الثقة االسالمي9

Al Janoob Islamic Bank Investmentلم تتداول250,0001.000250000مصرف الجنوب10

Region Trade Bankلم تتداول250,0001.000250000مصرف اقلیم التجاري11

250,0000.380950000.030Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان12

Dar es salam Investment  Bankمتوقفة150,0000.13019500مصرف دار  السالم13

   Economy Bankمتوقفة207,1540.43089076مصرف االقتصاد لالستثمار 14

Union Bank of Iraqمتوقفة252,0000.29073080مصرف االتحاد العراقي 15

 Dijlah & Furat Bankمتوقفة112,0000.25028000مصرف دجلة والفرات16

Al-Bilad Islamic Bankمتوقفة250,0000.35087500مصرف البالد االسالمي17

100,0001.1501150000.00002Asia Al Iraq Islamic Bank for Investmentمصرف اسیا العراق االسالمي18

 Al-Qurtas Isiamic Bankلم تتداول250,0001.000250000مصرف القرطاس االسالمي19

100,0001.2001200009.135مصرف الطیف االسالمي20

Telecommunication Sector

1,829,7831.00018297830.002Al-Khatem Telecomsالخاتم لالتصاالت1

Insurance Sector

7,0000.51035700.006Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمین 1

2,5000.3208000.027AHliya For Insuranceاالھلیة للتأمین 2

Al-Hamraa For Insuranceلم تتداول7,0000.4202940الحمراء للتأمین 3

Investment Sector

AL-Wiaam for Financial Investmentلم تتداول2,0000.6501300الوئام لالستثمار المالي 1

Al-Zawraa for Finanical Investmentلم تتداول1,1500.360414الزوراء لالستثمار المالي 2

Al-Khair For Financial Investmentمتوقفة7,0000.2201540الخیر لالستثمار المالي 3

Al-Ameen For Financial Investmentلم تتداول1,5001.3201980االمین لالستثمار المالي 4

Bain Al-Nahrain Financial Investmentلم تتداول1,0000.900900بین النھرین لالستثمارات المالیة 5

Al- Batek  Investmentلم تتداول1,0000.450450الباتك لالستثمارات المالیة 6

رأس المال وسعر االغالق والقیمة السوقیة ومعـدل دوران السھم للشركات المدرجة في السوق الثاني لشھر تموز 2019  جدول رقم (31)  

Listed Shares and Closing Price,Market Cap.,TurnoverRatio for the Listed Companies in ISX July 2019

اسماء الشركات

 قطاع المصارف

 قطاع االتصاالت

قطاع التأمین

قطاع االستثمار



االسھم المدرجة 
ملیون 

 Listed
Shares

سعر 
االغالق 

 Closing
Price

 القیمة السوقیة 
(ملیون دینار) 

 Market
Capitalization

معدل دوران
      السھم    
 Turn    

over Ratio

   COMPANY NAMES

Money Transfer Sector

Mouta For Remittanceمتوقفة 45,0001.00045000مؤتة للتحویل المالیة1

AL Manafaa Companyلم تتداول45,0001.00045000المنافع للتحویل المالي2

AL Noor For Money Transferمتوقفة 45,0000.32014400النور للتحویل المالي3

Nobles For Money Transferلم تتداول45,0001.00045000النبالء للتحویل المالي 4

AL Nibal AL Arabya For Money Transferلم تتداول45,0001.00045000النبال العربیة للتحویل المالي5

Services Sector

  Iraqi for General Transportationمتوقفة3,9000.5502145نقل المنتجات النفطیة والبضائع1

6,9600.75052200.029Al-Ameen Estate Investmentاالمین لالستثمارات العقاریة 2

IndustrySector

The Light Industriesمتوقفة 16,8000.3105208الصناعات الخفیفة 1

Fallujah for Construction Materialsمتوقفة 3,1201.5104711الفلوجة النتاج المواد االنشائیة 2

Al -Khazer Construction Materialsمتوقفة 1,0001.2001200الخازر النتاج المواد االنشائیة 3

Modern Paint Industriesمتوقفة 9,2141.25011517االصباغ الحدیثة 4

18041.00073807.088Modern Chemical Industriesالصنائع الكیماویة العصریة 5

Household Furniture Industryمتوقفة 5,3710.4702524المواد االنشائیة الحدیثة 6

1,2600.5707181.324Modern Constrcution Materialsالوطنیة لصناعات لالثاث المنزلي7

Tourism&Hotels Sector

3766.40024090.152Ashour Hotelفندق اشور1

*

قطاع الفنادق والسیاحة

قطاع الخدمات 

قطاع التحویل المالي 

متوقفة بقرارات من ھیئة االوراق المالیة لعدم االلتزام بتعلیمات االفصاح .

قطاع الصناعة 

اسماء الشركات

رأس المال وسعر االغالق والقیمة السوقیة ومعـدل دوران السھم للشركات المدرجة في السوق الثاني لشھر تموز 2019  جدول رقم (31)  

Listed Shares and Closing Price,Market Cap.,TurnoverRatio for the Listed Companies in ISX July 2019



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 العربیة االسالمي 1
BINI1.0001.000Iraq Noor Bankمصرف نور العراق االسالمي 2
BTRI0.7000.700Trans Iraq Bank Investmentمصرف عبر العراق3
BINT1.0001.000International IslamIc Bankالمصرف الدولي االسالمي4
BWOR1.0001.000World Islamic Bankالمصرف العالم 5
BRTB1.0001.000Region Trade Bankمصرف االقلیم التجاري6
BELF0.1900.190Elaf Islamic Bankمصرف ایالف االسالمي7
BQAB1.0001.000Al- Qabidh Isiamic Bankمصرف القابض  االسالمي 8
BJAB1.0001.000Al Janoob Islamic Bank Investmentمصرف الجنوب9

BIDB0.8100.810International Development Bankمصرف التنمیة الدولي 10
 Al-Qurtas Isiamic BankــــــــــــــــــــBQURمصرف القرطاس االسالمي11

Insurance Sector
 NGIR0.6100.610Gulf Insuranceالخلیج للتأمین وأعادة التامین12
NDSA0.4200.420Al-Hamraa For Insuranceالحمراء للتأمین 13

Investment Sector
VMES0.9000.900Bain Al-Nahrain Financial Investmentبین النھرین لالستثمارات المالیة14
VAMF1.3201.320Al-Ameen For Financial Investmentاالمین لالستثمار المالي 15
VWIF0.6500.650AL-Wiaam for Financial Investmentالوئام لالستثمار المالي 16
VZAF0.3600.360Al-Zawraa for Finanical Investmentالزوراء لالستثمار المالي17
VBAT0.4500.450AL- Batek Investmentالباتك لالستثمارات المالیة 18

Money Transfer Sector
MTNI1.0001.000AL Nibal AL Arabya For Money Transferالنبال للتحویل المالي19
AL Manafaa CompanyــــــــــــــــــــMTMAالمنافع للتحویل المالي20
MTNO1.0001.000Nobles For Money Transferالنبالء للتحویل المالي21

Agriculture Sector
AAHP1.0301.030Al-Ahlyia for Agricultural Productionاالھلیة لالنتاج الزراعي22

قطاع التأمین

قطاع التحویل المالي

قطاع الزراعة

جدول رقم  (32) الشركات التي لم یجر التداول على أسھمھا  خالل شھر تموز 2019 

 Companies That Have Not been Traded in ISX July 2019

جدول رقم  (32) الشركات التي لم یجر التداول على أسھمھا  خالل شھر تموز 2019 

 Companies That Have Not been Traded in ISX July 2019

قطاع المصارف

قطاع االستثمار



سبب االیقاف والمالحظاتتاریخ االیقافاسم الشركةت

الفلوجة النتاج المواد االنشائیة 1
(IFCM)7/6/2015 2017عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2015 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2014 و2015 و2016 و

واالفصاح الفصلي لعامي 2016 و2017 واالفصاح الفصل االول والثاني والثالث لعام 2018، سعر االغالق (1.510) دینار.

صناعة المواد االنشائیة الحدیثة 2
(IMCM)7/6/2015 2017عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2015 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2014 و2015 و2016 و

واالفصاح الفصلي لعامي 2016 و2017 واالفصاح الفصل االول والثاني والثالث لعام 2018 ، سعر االغالق (0.470) دینار.

صناعات االصباغ الحدیثة 3
(IMPI)8/6/2015 عدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2014 و2015  و2016و2017 واالفصاح الفصلي لعامي 2016 و2017 واالفصاح الفصلي

للفصل االول والثاني والثالث لعام 2018، سعر االغالق (1.250) دینار.

4(ITLI) عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام  2016 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2015 و 2016و2017 واالفصاح 7/13/2016الصناعات الخفیفة
الفصلي لعام 2017  واالفصاح الفصل االول والثاني والثالث لعام 2018. سعر االغالق (0.310) دینار.

5(SBAG) عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2017 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث لعام 2018واستمرار االیقاف لعدم تقدیم 7/6/2017البادیة للنقل العام
االفصاح السنوي لعامي  2016 و2017 . سعر االغالق (0.590) دینار.

الخیر لالستثمار المالي 6
(VKHF)7/6/2017 عدم تقدیم االفصاح الفصلي لعام 2017 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016و2017 واالفصاح الفصلي

للفصل االول والثاني والثالث لعام 2018 . سعر االغالق (0.220) دینار.

مصرف االتحاد العراقي 7
(BUOI)8/6/2017.عدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016 و2017 . سعر االغالق (0.290) دینار

صناعة وتجارة الكارتون 8
(IICM)8/6/2017 2017 عدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016 و2017 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني والثالث لعام

واالفصاح الفصل االول والثاني والثالث لعام 2018  . سعر االغالق (0.270) دینار.

9(IELI) عدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016و2017 واالفصاح الفصل االول والثاني والثالث لعام 2018. سعر االغالق (0.450) دینار.8/6/2017الصناعات االلكترونیة

10(SIGT) عدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016 و2017 واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح الفصلي للفصل الثاني والثالث لعام 2017 8/6/2017نقل المنتجات النفطیة
واالفصاح الفصل االول والثاني والثالث لعام 2018 . سعر االغالق (0.550) دینار.

11(BEFI) انعقاد االجتماع الھیئة العامة للشركة لزیادة راس مال الشركة وفق المادة (56/رابعا) من قانون الشركات ، واستمرار االیقاف بقرار 3/5/2017مصرف االقتصاد
من ھیئة االوراق المالیة لحین تقدیم حسابات كاملة وواضحة حسب المعاییر المحاسبیة .

12(BNOR)عدم تقدیم البیانات المالیة السنویة لعام 2017.سعر االغالق (0.110) دینار.8/8/2018مصرف الشمال

13(BDSI) وضع المصرف تحت وصایة البنك المركزي العراقي واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لالعوام 2015 و2016 8/9/2016مصرف دار السالم 
و2017 . سعر االغالق (0.130) دینار.

مصرف دجلة والفرات 14
(BDFD)1/5/2017 وضع المصرف تحت وصایة البنك المركزي العراقي واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعامي 2016و2017. سعر

االغالق (0.250) دینار .

15
مصرف البالد االسالمي  
مصرف العطاء االسالمي 

(BLAD)
وضع المصرف تحت وصایة البنك المركزي العراقي واستمرار االیقاف لعدم تقدیم االفصاح السنوي لعام 2017 ، سعر االغالق 5/17/2018

(0.350) دینار .

16
مؤتة للتحویل المالي 

                  (MTMO)
مصرف امین العراق االسالمي

1/21/2018
لصدور مصادقة دائرة تسجیل الشركات على انتھاء اجراءات تغییر اسم ونشاط الشركة الى مصرف امین العراق االسالمي ، وزیادة 

راسمالھا من (45) ملیار دینار الى (100) ملیار دینار ، وسیتم ادراج اسھم الشركة المصرفیة  بعد استحصال الرخصة النھائیة 
للممارسة العمل المصرفي .

17(MTNN) 1/24/2019النور للتحویل المالي

قررت الھیئة العامة للشركة في اجتماعھا المنعقد 2019/1/2  دمج شركة النور للتحویل المالي(المدرجة في السوق) مع شركة 
الحارث العربیة للتحویل المالي (غیر مدرجة في السوق) مع احتفاظ شركة الحارث العربیة بشخصیتھا المعنویة ، والمصادقة على تغیر 

نشاط الشركة الى مصرف العاصمة االولى لالستثمار والتمویل االسالمي وزیادة راس مال الشركة من(90) ملیار دینار الى (100) 
ملیار دینار . ولحین صدور مصادقة دائرة تسجیل الشركات  على انتھاء اجراءات الدمج لتنفیذ  باقي االجراءات وفقا للتعلیمات ،

18(BERI) عدم تقدیم البیانات المالیة الفصلیة للفصل االول لعام 7/8/2019.2019مصرف اربیل

الوطنیة لصناعات االثاث 19
(IHFI)عدم تقدیم البیانات المالیة الفصلیة للفصل االول لعام 2019 .سعر االغالق (0.570) دینار.7/8/2019المنزلي

طریق الخازر  المواد االنشائیة 20
(IKHC)7/8/2019.عدم تقدیم البیانات المالیة الفصلیة للفصل االول لعام 2019 .سعر االغالق (1.200) دینار

21(HASH)عدم تقدیم البیانات المالیة الفصلیة للفصل االول لعام 2019 .سعر االغالق (6.400) دینار.7/8/2019فندق اشور

جدول رقم (33) الشركات المتوقفة عن التداول بقرارات من ھیئة االوراق المالیة لشھر تموز 2019 
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