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 التقرير الشهري لسوق العراق لألوراق المالية

 2021لشهر أيلول 

 

 المقدمة

 سهم الشركات المساهمة العراقية مؤشرات التداول با أوال:

  2021مؤشرات التداول لشهر أيلول  .1

 التداول والنسب المؤثرة .2

  2021مؤشرات التداول في شهر أيلول قياسا مع شهر أب  .3

 

 االوراق المالية هيأة :ثانيا

 تسطير الصكوك  –ضوابط اإليداع النقدي  .1

 مؤشرات النصف األول والفصل الثاني لسوق العراق لألوراق المالية  –مؤتمر صحفي  .2

 

  متابعة تنفيذ قرارات مجلس المحافظين :ثالثا

 رابعا: الرقابة والتفتيش 

  2021لسوق العراق لألوراق المالية أيلول  ورش العمل والبرامج التدريبية: خامسا

 وسائل االعالم ونشر ثقافة التداول  :سادسا

 التعاون مع الجامعات ـ زيارات ـ تدريب طلبة الكليات والمعاهد ـ بحوث: سابعا

 : مركز اإليداعثامنا

 اخبار الشركات المساهمة وقرارات الهيئات العامة واالفصاح المالي واالحداث الجوهرية. :تاسعا
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 راق الماليةالتقرير الشهري لسوق العراق لألو

 2021 أيلوللشهر 

  المقدمة  

     

 أسهمللتعامل بتداول ( جلسة 21) 2021في شهر أيلول نظم سوق العراق لألوراق المالية        

  المدرجة الشركات المساهمة

إلعالنها عطلة رسمية من قبل مجلس  28/9/2021لجلسة الثالثاء جلسة التداول السوق ولم ينظم       

  السالم.اربعينية االمام الحسين عليه  –وجود مناسبة دينية الوزراء ل

 

 NASDAQمن شركة النظم االلكترونية للتداول  يستخدم سوق العراق لألوراق المالية       

ويستخدم قاعدة البيانات المثبتة على نظام اإليداع اسوة باألسواق المالية العربية للبرمجيات العالمية 

 كة المركزي من نفس الشر

 

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

  من خالل التعليمات الصادرة من هيئة األوراق المالية واهمها:

 التداول االلكتروني  تعليمات .1

 قواعد التداول االلكتروني  .2

 تعليمات منصة السوق الثاني  .3

 غير العراقيين تعليمات المستثمرين .4

 في الشركات المساهمة Insidersتعليمات مراقبة وحظر المطلعين  .5

  ضوابط العناية الواجبة للمتعاملين باألوراق المالية .6

 للشركات المساهمة  تعليمات اإلفصاح .7

 شركات الوساطةتعليمات اإلفصاح ل .8

 تعليمات المالءة المالية وتعليمات فصل الحسابات .9
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 ي لسوق العراق لألوراق الماليةالتقرير الشهر

 2021لشهر أيلول 

 

 سهم الشركات المساهمة العراقية مؤشرات التداول باأوال: 

والتعليمات والقواعد  2004لسنة  74نظم سوق العراق لألوراق المالية استنادا للقانون رقم         

 خالل شهر أيلول ( جلسة تداول 21)الصادرة عنه 

إلعالنها عطلة رسمية من قبل مجلس الوزراء لوجود  28/9/2021الثالثاء  ولم ينظم جلسة      

 اربعينية االمام الحسين عليه السالم. –مناسبة دينية 

 :2021 أيلولخالل شهر  من اهم المؤشرات المتحققة 

  مساهمة.عراقية شركة  103عدد الشركات المدرجة يبلغ  .1

  مساهمة. ( شركة58بلغ عدد الشركات المتداولة اسهمها ) .2

( شركة مساهمة الختالف األسعار المعروضة عن المطلوبة 24لم يتم التداول على أسهم ) .3

 من قبل المستثمرين 

( شركة مساهمة لعدم التزامها بتعليمات 23يبلغ عدد الشركات الموقوفة عن التداول ) .4

ات هيئة اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق المالية. كما ستبين تفاصيلها في فقرة قرار

 األوراق المالية من التقرير.

  ( مليار سهم.171بلغ عدد األسهم المتداولة أكثر من ) .5

 ( مليار دينار.115بلغت قيمة األسهم المتداولة أكثر من ) .6

 صفقة. (8262)بلغ عدد الصفقات التي نفذها المتعاملون  .7

 هر الحالي علىألسعار األسهم المتداولة في اخر جلسة من الش ISX60اغلق مؤشر السوق  .8

نسبته  انخفاضا، محققا نقطة 594 واغلق في اخر جلسة من الشهر السابق على نقطة (587)

(1)%. 

         

( مؤشرات التداول باسهم الشركات المساهمة العراقية حسب جلسات التداول 1يوضح الجدول رقم )

.2021 أيلولخالل شهر   
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(1جدول رقم )  

 

2021مؤشرات التداول والتعامل باألسهم حسب جلسات التداول خالل شهر أيلول  

  

 الصفقات القيمة المتداولة                   ولة       االسهم المتدا عدد الجلسات 
الشركات 

 المتداولة 

الشركات 

 المدرجة 

مؤشر 

 السوق

01/09/2021 44,311,857,314 11,160,933,944 742 35 103 595.610 

02/09/2021 1,169,323,107 759,185,948 524 33 103 599.180 

05/09/2021 34,977,226,519 8,501,003,051 457 33 103 595.050 

06/09/2021 1,932,550,674 1,690,017,115 505 32 103 596.610 

07/09/2021 15,999,861,751 3,549,809,402 349 27 103 589.500 

08/09/2021 738,470,819 748,443,588 239 23 103 595.030 

09/09/2021 1,118,126,113 878,833,060 348 28 103 604.500 

12/09/2021 13,920,797,875 20,186,983,020 440 28 103 601.240 

13/09/2021 430,421,334 367,489,579 315 28 103 597.810 

14/09/2021 24,542,509,503 36,547,016,148 371 30 103 596.270 

15/09/2021 270,798,486 394,766,552 398 32 103 595.230 

16/09/2021 983,973,980 721,510,963 429 31 103 598.820 

19/09/2021 379,908,306 400,401,059 336 29 103 598.560 

20/09/2021 654,300,953 825,298,412 356 31 103 598.980 

21/09/2021 480,599,449 529,899,322 421 28 103 600.700 

22/09/2021 795,906,154 739,479,978 387 31 103 600.320 

23/09/2021 1,060,438,556 955,996,074 412 33 103 598.030 

26/09/2021 798,683,877 561,611,164 296 31 103 597.590 

27/09/2021 8,743,316,181 8,717,540,116 415 27 103 597.780 

29/09/2021 8,698,470,693 8,451,848,938 238 32 103 588.060 

30/09/2021 9,158,357,738  8,800,307,135 284 32 103 587.820 

 587.820 103 58 8262 115,488,374,568 171,165,899,382 المجموع
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2021( مؤشرات تداول االجنبي خالل شهر أيلول 2ويوضح الجدول رقم )  

 

 2021بحسب جلسات التداول لشهر أيلول  -نبي ( مؤشرات التداول األج2جدول رقم )

 

 الجلسات
عدد االسهم / 

 شراء
 القيمة /  شراء

العقود 

المنفذة 

 شراء

الشركات 

المتداولة 

 شراء

 القيمة / بيع عدد االسهم/ بيع

العقود 

المنفذة 

 بيع

الشركات 

المتداولة 

 بيع

01/09/2021 250,000,000 41,800,000 17 2 981,439,849 903,076,828 167 2 

02/09/2021 0 0 0 0 157,390,000 135,323,200 53 2 

05/09/2021 27,896,935 17,399,461 19 3 1,433,578,777 1,038,845,658 123 1 

06/09/2021 33,000,000 20,012,500 6 1 574,017,683 420,977,262 56 1 

07/09/2021 0 0 0 0 15,469,542,559 3,152,782,512 27 3 

08/09/2021 0 0 0 0 30,000,000 21,600,000 5 1 

09/09/2021 78,000,000 58,070,000 8 1 66,888,888 49,328,440 12 5 

12/09/2021 6,980,000 7,195,000 5 2 56,300,000 43,123,000 20 2 

13/09/2021 0 0 0 0 0 0 0 0 

14/09/2021 1,450,000 2,001,000 1 1 88,575,000 80,038,750 5 5 

15/09/2021 0 0 0 0 1,525,000 5,886,850 9 3 

16/09/2021 202,993,043 182,058,332 47 7 4,100,000 8,118,436 10 2 

19/09/2021 0 0 0 0 11,247,950 85,133,497 36 2 

20/09/2021 299,108,183 242,458,448 52 5 9,081,917 81,880,728 25 3 

21/09/2021 15,145,194 12,172,781 4 2 1,005,000 9,597,750 10 1 

22/09/2021 55,019,000 44,459,103 9 2 2,995,100 28,143,271 11 2 

23/09/2021 200,000,000 160,990,406 18 1 3,000,000 27,900,000 6 1 

26/09/2021 10,000,000 8,100,000 1 1 6,073,000 56,533,863 38 1 

27/09/2021 11,145,510 12,972,657 10 3 10,431,151 98,076,008 65 2 

29/09/2021 190,000,000 152,109,000 23 1 20,000,000 16,000,000 2 1 

30/09/2021 504,445,000 406,443,750 23 2 118,175,000 99,601,000 23 4 

 13 703 6,361,967,053 19,045,366,874 15 243 1,368,242,438 1,885,182,865 المجموع
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 االشكال البيانية

 

 ( 1شكل رقم )

 2021عدد االسهم المتداولة حسب جلسات التداول لشهر أيلول 

 

              

 

 ( 2شكل رقم )

 2021قيمة االسهم المتداولة حسب جلسات التداول لشهر أيلول  
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 ( 3شكل رقم )

 2021 أيلولحسب جلسات التداول  ISX60ألسهم المتداولة مؤشر أسعار ا

 

 

 
 

 

  2021 أبقياسا مع شهر أيلول  مؤشرات التداول في شهر

 2021أب  شهرمع قياسا  ( مقارنة مؤشرات شهر أيلول3جدول رقم )    

 االنخفاض(نسبة االرتفاع ) يلولأ أب المؤشر

 0.00 21 21 عدد الجلسات

 (3.33) 58 60 عدد الشركات المتداولة

 21.24 171,165,899,382 141,178,413,954 عدد األسهم المتداولة

 1.69 115,488,374,570 113,562,886,707 قيمة األسهم المتداولة

 (5.76) 8262 8767 عدد العقود المنفذة

 ISX60 594.020 587.82 (1.04)مؤشر 

 

 يظهر  3رقم ومن الجدول 

  10ارتفاع قيمة األسهم المتداولة بنسبة و% 21ارتفاع عدد األسهم المتداولة بنسبة  % 
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  انخفاض مؤشر أسعار األسهم المتداولة و %5انخفاض عدد العقود المتداولة بنسبةISX60 

 %. 1بنسبة 

 التداول والنسب المؤثرة 

 استنادا الى موافقات البنك المركزي العراقي 

    نسبة مؤثرة  – في شهر أيلول -اسهم مصرف بغداد  -سهم  1,426,299,378.00.تداول 1

 EUPHRATES IRAQ FUND LTD األجنبيلمستثمر شراء من قبل ا   

  اسهم مصرف الشرق األوسط لصالح المشترين مصرف  -سهم  89,264,879,728تداول .2     

  القابض اإلسالمي ومصرف االنصاري االسالمي.        

 

 داول في سوق العراق لألوراق المالية من عنصرين رئيسية يتكون الت

تداول المستثمرين وحملة األسهم وبها تقاس المؤشرات السعرية ومن بينها مؤشر السوق  .1

ISX60 .وفقا لتعليمات التداول االلكتروني 

 – 2:00التي تتم في زمن الجلسة  –انتقال ملكية األسهم  –التداول وفقا للصفقات الكبيرة  .2

 بمعدل سعر الجلسة لذلك اليوم. 2:30
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  االوراق المالية هيأه: ثانيا  

 تسطير الصكوك  –ضوابط اإليداع النقدي  . أ

/رابعا من ضوابط العناية الواجبة للمتعاملين باالوراق المالية 4انسجاما مع نص المادة 

 ت هيئة األوراق المالية:رة عن هيئة األوراق المالية. قررالصاد

مليون دينار لكل مستثمر في  15تعديل مبلغ اإليداع النقدي ليصبح الحد األعلى لغاية  .1

 الجلسة الواحدة. 

مليون دينار لكل مستثمر في الجلسة  15رفع مبالغ الصكوك الخاضعة للتسطير الى  .2

 الواحدة.

لسس المحسافظين شركات الوساطة وجمعية وسطاء سوق المال الى مج لمقترحات قدمها ممثلواستجابة       

 .في سوق العراق لألوراق المالية

 

 مؤشرات النصف األول والفصل الثاني لسوق العراق لألوراق المالية  –مؤتمر صحفي  . ب

علسى قاعسة نسادي العلويسة  16/9/2021يسوم الخمسيس  مؤتمرا صسحفيانظمت هيئة األوراق المالية 

 في بغداد. 

األول والفصسل الثساني لتسداول  فصسلؤشسرات الس الهيئة السيد فيصل الهيمص بيسان عسن مقدم رئي

ومؤشسسرات النصسسف األول مسسن عسسام  2021األسسسهم فسسي سسسوق العسسراق لسسألوراق الماليسسة مسسن عسسام 

وسعي الهيئة لتطوير الخدمات المالية من خالل تطوير التعليمسات والقواعسد كمسا قسدم بيسان  2021

 . 2022 لعام المقبللخطط هيئة األوراق المالية عن 
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قدم رئيس جمعية وسطاء أوراق المال في العراق السيد علي المختار وصفا لجهود الهيئة  كما

المشرع للتعليمات والقواعد وجذب  نشاط التداول باعتبارهاشركات الوساطة وفي دعم 

  المستثمرين

 

   
 

 

 متابعة تنفيذ قرارات مجلس المحافظين  ثالثا:

اختصاصه في متابعة تنفيذ قرارات  تستمر جهود أعضاء مجلس المحافظين كل حسب .1

 :المجلس الفنية مع كادر السوق وكان من بينها

 لتطوير الموقع االلكتروني لسوق العراق لألوراق المالية DFN وكالة مناقشة . أ

 لتنفيذ خطط التطوير. Nasdaq Technologyمناقشة  . ب

  Online tradingالمناقشات الفنية لنتائج مشروع شركة الكرمل للوساطة  . ت

  تطوير األنظمة والبنية التحتية لها –مناقشة تقارير قسم األنظمة االلكترونية  . ث

 ادراج الشركات المساهمة .2

استكمل مصرف االنصاري اإلسالمي إجراءات التسجيل وايداع سجل المساهمين في  . أ

 ISIN. وبدأت إجراءات الحصول على ترقيم 2021مركز اإليداع خالل شهر أيلول 

لى النظم االلكتروني. وبذلك سيصبح عدد الشركات المدرجة في والتعريف بالشركة ع

 شركة مساهمة.  104من العام الحالي  1شهر ت

في طور استكمال اجراءاته وتوقيع االتفاقية اليداع  المشرق العربيال يزال مصرف  . ب

 سجل المساهمين مع مركز اإليداع. 
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 : الرقابة والتفتيشرابعا  

استنادا الى  2021( شركات وساطة خالل شهر أيلول 18تفتيش وتدقيق نشاط وسجالت ) .1

 .2021خطة التفتيش للنصف الثاني 

 ( شركات وساطة الى لجنة االنضباط.4)إحالة  .2

تعليمات  5اخطار شركة االئتمان للوساطة لاللتزام بالتعليمات استنادا الى تعليمات رقم  .3

ق الملكية لشهر تموز واب النخفاض حقو /أ/ ثالثا. 3توقف وشطب شركات الوساطة المادة 

وعد اتخاذ أي اجراء بشأنه من قبل شركة الوساطة. وال تزال الشركة غير ملتزمة وهي 

 معروضة ضمن مذكرات مجلس المحافظين لشطب ترخيصها.

 إعادة شركة األصيل للوساطة الى النشاط لمناسبة اكتمال إجراءات زيادة راس المال.  .4

 ما يرد فيها واتخاذ اإلجراءات وفقا للتعليمات.استالم شكاوى المساهمين وتدقيق  .5

 

 لسوق العراق لألوراق المالية : ورش العمل والدورات التدريبيةامسا  خ

نظم سوق العراق لألوراق المالية بالتعاون مع كلية كلكامش الجامعة ورشة عمل عبر تطبيق  .1

ZOOM  يرة العالقات العامة مدقدم خاللها المدير التنفيذي للسوق و 2021أيلول  5يوم السبت

 مدير الرقابة على التداول عروض عنو

 المالية"  لألوراقفي سوق العراق  باألسهم"آليات وقواعد التداول  

 .والباحثين حضرها عدد من االساتذة والطلبة         
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مركز المستنصرية للدراسات العربية سوق العراق لألوراق المالية ندوة حضورية في نظم  .2

 –بعنوان "التداول في سوق العراق لالوراق المالية ة / قسم الدراسات االقتصادية والدولي

" شارك فيها نخبة من أساتذة ندوة علمية  2021أيلول  14الثالثاء يوم واألدوات" القواعد 

 جامعة.ال
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الذي نظمه االتحاد  التدريبيموظفي سوق العراق لالوراق المالية في البرنامج عدد من شارك  .3

عن موضوع اقتراض  Euronext Academy األوربي االسيوي للبورصات بالتعاون مع خبراء

 . 2021أيلول  28يوم الثالثاء  ZOOMاألسهم والبيع بالهامش عبر تطبيق 

 " Understanding Security Lending, Repos and the Actions of Short 

Sellers " 

 امج:محاور البرن

1- Security Lending, Repos and the actions of short sellers. 

2- The European Regulation on short selling. 

3- An introduction to the MTS Repo Market. 

4- Collateral Management Securities Lending. 
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 ولالتداوسائل االعالم ونشر ثقافة : ادسا  س

الجريدة االلكترونية  -شهرياً و يومياونشراتهُ  اق لألوراق المالية تقاريرهيصدر سوق العر            

الشهرية متضمنة التقرير الشهري لنشاط التداول باالسهم وأخبار الشركات وقرارات الهيئات العامة 

 على:. Online تبث كافة مؤشرات التداول وشريط األسعار ومعلومات واخبار الشركات تبثو

  www.isx-iq.netلموقع االلكتروني للسوق البث المباشر ل . أ

 العربية.  DFNوكالة البث المباشر ل . ب

  www.idc-stocks.comالموقع االلكتروني لمركز اإليداع  . ت

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

 المالية ومن بينها سوق العراق لألوراق المالية.

  Facebookصفحة سوق العراق لألوراق المالية عبر البث المباشر ل . ج

     

 

 
 

 

http://www.isx-iq.net/
http://www.idc-stocks.com/
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 وتساهم وسائل االعالم المختلفة في متابعة أنشطة السوق ومؤشرات التداول وكان من بينها

 .5211بالعدد  2021أيلول 12يوم االحد  لصباحصحيفة ا .1

 مليار سهم أشرها تقرير شهر آب"  141"سوق العراق لألوراق المالية تتداول         

 :بالموضوعات االتية جريدة العدالة .2

  2021أيلول  5"سوق العراق لألوراق المالية تتصدر أداء البورصات العربية" يوم االحد 

 .4574بالعدد 

 أيلول  13مليار دينار في إسبوع" يوم االثنين  15لعراقية تتداول أسهماً بقيمة "البورصة ا

 .4580بالعدد  2021

  :مليار دينار خالل النصف الثاني من  578قيمة التداوالت إلى  ارتفاع"االوراق المالية

 .4594بالعدد  2021أيلول  19العام الحالي" يوم االحد 

  مليار دينار في اسبوع" يوم  58مليار سهم بقيمة  40ول المالية يتدا لألوراق"سوق العراق

 .4596بالعدد  2021أيلول  21الثالثاء 

 نشر المؤشرات اليومية واالسبوعية لتداول سوق العراق لألوراق المالية. -

 

 وكالة االقتصاد نيوز  .3

 .2021صفقة خالل شهر آب  8767فيذ سوق العراق لألوراق المالية يعلن تن -

 المالية. لألوراقوعية لسوق العراق المؤشرات االسب -

 

ضمن التقرير االسبوعي  -مؤشرات سوق العراق لألوراق المالية  - صندوق النقد العربينشرة  .4

 ألسواق االوراق المالية العربية. 

حيث نشر "سوق العراق تتصدر االرتفاعات االسبوعية المسجلة على مستوى البورصات 

 في المائة"  8.84العربية بصعود مؤشرها بنسبة 

 

 ـ بحوث طلبة الكليات والمعاهدتدريب التعاون مع الجامعات ـ زيارات ـ : ابعا  س

 تدريب طلبة الجامعات والمعاهد . أ

في التدريب نظم سوق العراق لألوراق المالية إستناداً إلى أهداف سوق العراق لالوراق المالية  

 طلبة الجامعات العراقية التالية:برنامج تدريبي ل 15/9/2021لغاية  10/8خالل للفترة من 

 المرحلة الثالثة / كلية االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد. -

 اإلدارية.ويل / الكلية التقنية المرحلة الثالثة قسم تقنيات المصارف والتم -

 المرحلة الثالثة / قسم العلوم المالية والمصرفية / كلية االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد. -

 ثالثة / قسم المحاسبة / كلية االسراء الجامعة.المرحلة ال -

 المرحلة الثاثلة / قسم العلوم المالية والمصرفية / كلية المنصور الجامعة. -

مفهوم االستثمار باالسهم وانظمة وتعليمات السوق وتعريف المتدربين على قوانين تضمن البرنامج     

قاعة التداول االلكتروني في قاعة التداول و وطرق االستثمار واهميته واطلع المتدربين على اليات
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تعريف المتدربين  باإلضافة الىالمستثمرين واستمعوا الى شرح عن اليات الرقابة المعتمدة في السوق، 

( 32بلغ عدد المتدربين )وقد ، المساهمة الشركات ر االفصاحات المطلوبة منعلى كيفية متابعة ونش

 طالب وطالبة.

 

 ت العليا بحوث طلبة الدراسا  . ب

ة/كلية القانون والعلوم الجامعة العراقي بحثتقديم البيانات والمعلومات المطلوبة النجاز       

 "الرقابة القانونية على شركات الوساطة االجنبية". السياسية

 

شارك المدير التنفيذي لسوق العراق لألوراق المالية الخبير طه احمد عبد السالم في سيمنار  . ت

جامعة النهرين ضمن لجنة علمية برئاسة د. صالح الدين محمد  –كلية اقتصاديات االعمال 

امين االمام وعضوية د. بالل نوري سعيد لبحث الطالبة تبارك نعمان الموسوم " دور 

تحت  –تجارب دولية مع إشارة خاصة للعراق  –ية في إدارة االزمات المالية الصناديق السياد

  .2021أيلول  30الخميس اشراف د. نغم حسين يوم 
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 : مركز اإليداعامنا  ث

. يعمل المركز وفقا 2004لسنة  74من قانون رقم  9تأسس مركز اإليداع استنادا للقسم        

عام وراق المالية ومجلس محافظي سوق العراق لألوراق المالية صادرة عن هيئة األالإلجراءات ل

باإلضافة الى إجراءات التسويات السهمية وضوابط مكافحة غسيل األموال وفقا وتعديالتها  2008

 ونظام المساهمين مع الشركات المساهمة لتحديث قاعدة بيانات الشركات يوميا.  AMLلنظام 

 ما يأتي: 2021 ايلول وكانت اهم نشاطات المركز في شهر

  لغاية  2009عام  بلغ عدد األسهم المودعة منذ اعتماد التداول االلكتروني وااليداع المركزي .1

( من رأس المال المدرج لكافة %77( ترليون سهم وهي تمثل نسبة )9.921) 2021/9/30

 شركة مساهمة عراقية. 103البالغ عدد   الشركات.

 ( ترليون سهم.8.110) عدد االسهم المودعة للعراقيين . أ

 ( ترليون سهم.1.810هم المودعة لغير العراقيين ) . ب

( حساب 27776)في مركز اإليداع  2021/9/30بلغ عدد حسابات المساهمين لغاية  . ت

 :صنفةم

 ( حساب.26632عدد حسابات المستثمرين العراقيين ) 

 ( حساب.1144عدد حسابات المستثمرين غير العراقيين ) 

 سهم.( 105,999,337,776) 2021 مودعة خالل شهر ايلولاالسهم العدد بلغ  .2

  مقسمة كاالتي:في شهر أيلول ( امر فتح حساب جديد 145تنفيذ ) .3

 ( حساب.142االشخاص العراقيين ) . أ

 ( حساب.3االشخاص غير العراقيين ) . ب

 .2021الرهن والحجز لشهر ايلول  .4

 ( سهم.29,599,309,818( عملية رهن وحجز بعدد أسهم )50تنفيذ ) . أ

 سهم.( 274,764,637) أسهم( عملية رفع رهن وحجز بعدد 21تنفيذ ) . ب

( سهم على أسهم 21,203,090,917( عملية ارثية وتنازل عائلي بعدد اسهم )192تنفيذ ) .5

 مساهمة وفقا للتعليمات.( شركة 25)

اجتماع الهيئة العامة تاريخ ( ايام من 3مساهمة ودائرة تسجيل الشركات قبل ) شركة 16تزويد  .6

 كما في اخر جلسة تداول وفقا للتعليمات. بنسخة الكترونية من سجل المساهمين لشركةل
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 .واالحداث الجوهرية اخبار الشركات المساهمة وقرارات الهيئات العامة واالفصاح المالي :اسعا  ت

  اخبار الشركات المساهمة وقرارات الهيئات العامة.أ.       

 االسالمي مصرف القرطاس .1

 االتي: 21/8/2021قررت الهيئة العامة للشركة في االجتماع المنعقد بتاريخ           

 2020لى الحسابات الختامية لعام المصادقة ع  

 لخسائر المتراكمة من سنوات سابقةتدوير االرباح إلى إحتياطي الطوارئ وإطفاء ا ،

 وإضافة جزء إلى الفائض المتراكم 

  للمصرف بإسم شركة القرطاس االعمارية ملوكة مالمصادقة على تأسيس شركة تابعة

محدودة المسؤولية للتجارة والمقاوالت العامة واالستثمارات العقارية وتربية الدواجن 

 .( مليار دينار25برأس مال قدرهُ )

بعد استالم محضر اجتماع  7/9/2021إطالق التداول على أسهم الشركة في جلسة  

 .2015لسنة  2ا لتعليمات رقم الهيئة العامة غير المصدق استناد

 تصنيع وتسويق التمور .2

 االتي: 30/8/2021المنعقد بتاريخ  المؤجل قررت الهيئة العامة للشركة في االجتماع         

  31/8/2019المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المنتهية. 

 عامة السابق المتخذ تأجيل القرار بشأن العجز المتراكم لحين حسم نتيجة قرار الهيئة ال

 . 25/9/2019في االجتماع المنعقد في 

 . تدوير االرباح إلى حساب الفائض المتراكم 

الم محضر اجتماع الهيئة بعد است 8/9/2021إطالق التداول على أسهم الشركة في جلسة 

 .2015لسنة  2غير المصدق استنادا لتعليمات رقم العامة 

 الزوراء لالستثمار المالي .3

 االتي: 8/9/2021قررت الهيئة العامة للشركة في االجتماع المنعقد بتاريخ          

 2020,  2019ابات الختامية لعام لمصادقة على الحسا  

  والموافقة على تدويره ومعالجته الى السنة   2020,  2019معالجة العجز المتراكم لسنة

 المقبلة .

بعد استالم محضر اجتماع الهيئة  12/9/2021إطالق التداول على أسهم الشركة في جلسة 

 2015لسنة  2العامة   غير المصدق استنادا لتعليمات رقم 

 النخبة للمقاوالت العامة .4

 االتي: 6/9/2021قررت الهيئة العامة للشركة في االجتماع المنعقد بتاريخ      

 2020لى الحسابات الختامية لعام المصادقة ع  

 المقبلة تدوير العجز إلى السنة  

 ( أعضاء أصليين ومثلهم إحتياط  .5إنتخاب مجلس إدارة جديد من ) 

بعد استالم محضر اجتماع  13/9/2021إطالق التداول على أسهم الشركة في جلسة    

 .2015لسنة  2الهيئة العامة غير المصدق استنادا لتعليمات رقم 
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 طريق الخازر للمواد االنشائية .5

 االتي: 7/9/2021مة للشركة في االجتماع المنعقد بتاريخ قررت الهيئة العا     

 2020قة الحسابات الختامية لعام المصاد  

 ( من الربح الم10توزيع أرباح نقدية بنسبة )% 2020تحقق لعام  

 ( أعضاء اصليين ومثلهم إحتياط 5انتخاب مجلس ادارة جديد من )    

بعد استالم محضر اجتماع  13/9/2021إطالق التداول على أسهم الشركة في جلسة  

 .2015لسنة  2الهيئة العامة غير المصدق استنادا لتعليمات رقم 

 مصرف العربية االسالمي . 6

 االتي: 2/9/2021قررت الهيئة العامة للشركة في االجتماع المنعقد بتاريخ 

 2020لى الحسابات الختامية لعام المصادقة ع  

  راكم ساب الفائض المتحتدوير االرباح إلى 

بعد استالم محضر اجتماع  14/9/2021إطالق التداول على أسهم الشركة في جلسة 

 .2015لسنة  2الهيئة العامة غير المصدق استنادا لتعليمات رقم 

 بغداد لمواد التغليف .7

 االتي: 12/9/2021قررت الهيئة العامة للشركة في االجتماع المنعقد بتاريخ 

 2020امية لعام لى الحسابات الختلمصادقة عا  

 ( دينار 6,593,752بمبلغ ) 2020م معالجة جزء من الخسارة من الفائض المتراكم لعا 

بعد استالم محضر اجتماع  14/9/2021إطالق التداول على أسهم الشركة في جلسة 

 .2015لسنة  2الهيئة العامة غير المصدق استنادا لتعليمات رقم 

 التجاريمصرف الخليج  .1

 االتي: 9/9/2021عامة للشركة في االجتماع المنعقد بتاريخ قررت الهيئة ال

  2020المصادقة على الحسابات الختامية لعام . 

  المصادقة على تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس بزيادة عدد اعضاء المجلس من

 ( اعضاء اصليين ومثلهم احتياط 7)( إلى 5)

 ( اصليين ممثلهم 2انتخاب اعضاء مجلس ادارة )احتياط. 

بعد استالم محضر اجتماع  15/9/2021إطالق التداول على أسهم الشركة في جلسة  

 .2015لسنة  2الهيئة العامة غير المصدق استنادا لتعليمات رقم 

 االمين لالستثمار المالي .9

 االتي: 14/9/2021قررت الهيئة العامة للشركة في االجتماع المنعقد بتاريخ 

 2020ت الختامية لعام لى الحساباالمصادقة ع  

  تدوير العجز المتراكم 

بعد استالم محضر اجتماع  16/9/2021إطالق التداول على أسهم الشركة في جلسة  

 .2015لسنة  2الهيئة العامة غير المصدق استنادا لتعليمات رقم 

 المصرف العراقي االسالمي .10

 االتي: 11/9/2021 قررت الهيئة العامة للشركة في االجتماع المنعقد بتاريخ 

 2020لى الحسابات الختامية لعام المصادقة ع  
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 م تدوير االرباح إلى حساب الفائض المتراك 

 ( دينار 40,748,075إطفاء مبلغ ) المصادقة على 

بعد استالم محضر اجتماع  19/9/2021إطالق التداول على أسهم الشركة في جلسة  

 .2015لسنة  2ت رقم الهيئة العامة غير المصدق استنادا لتعليما

 مصرف الجنوب االسالمي .11

 االتي: 8/9/2021قررت الهيئة العامة للشركة في االجتماع المنعقد بتاريخ 

 2020لى الحسابات الختامية لعام المصادقة ع  

 رباح إلى حساب الفائض المتراكم تدوير اال 

ضر اجتماع بعد استالم مح 22/9/2021إطالق التداول على أسهم الشركة في جلسة 

 .2015لسنة  2الهيئة العامة غير المصدق استنادا لتعليمات رقم 

 مصرف المستشار االسالمي.   12

 االتي: 16/9/2021قررت الهيئة العامة للشركة في االجتماع المنعقد بتاريخ 

 2020لى الحسابات الختامية لعام المصادقة ع  

 م من حساب الفائض المتراك 2018م إطفاء الخسائر لعا 

  عدم توزيع االرباح 

 ( مليار دينار إ200زيادة رأس مال الشركة من )( مليار دينار250لى )( 7، رسملت )

سهم وفق ( مليار 43، طرح أسهم مقدارها )/ثانياً(55ار وفق أحكام المادة )مليار دين

 . /أوالً(55أحكام المادة )

الم محضر اجتماع بعد است 23/9/2021إطالق التداول على أسهم الشركة في جلسة 

 .2015لسنة  2الهيئة العامة غير المصدق استنادا لتعليمات رقم 

 مصرف الطيف االسالمي. 13

استكمال اجراءات ايداع وتسجيل اسهم الزيادة في مركز االيداع وتم ادراج اسهم الزيادة 

 شركات/اوالً( من قانون ال55( مليار دينار وفق المادة )203( مليار دينار الى )153من )

 .5/9/2021إطالق اسهم الزيادة في التداول إعتباراً من جلسة االحد الموافق 

 مصرف كوردستان الدولي  .14

 االتي: 20/9/2021قررت الهيئة العامة للشركة في االجتماع المنعقد بتاريخ 

 2020لى الحسابات الختامية لعام المصادقة ع  

 رباح الى حساب الفائض المتراكم تدوير اال 

 ( اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لمجلس االدارة.3نتخاب )ا 

بعد استالم محضر اجتماع الهيئة  27/9/2021إطالق التداول على أسهم الشركة في جلسة   

 .2015لسنة  2العامة غير المصدق استنادا لتعليمات رقم 

 الدولي . مصرف التنمية15

 االتي: 13/9/2021بتاريخ قررت الهيئة العامة للشركة في االجتماع المنعقد 

 2020الختامية لعام  المصادقة على الحسابات  

 رباح الى حساب الفائض المتراكم تدوير اال 

  ( اعضاء اصليين ومثلهم احتياط 2)انتخابات تكميلية لعضوية مجلس االدارة بانتخاب 
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الهيئة بعد استالم محضر اجتماع  27/9/2021إطالق التداول على أسهم الشركة في جلسة   

 .2015لسنة  2العامة غير المصدق استنادا لتعليمات رقم 

 

 االفصاح السنوي للشركات المساهمة ب.

( شركة مساهمة مدرجة في السوق البيانات المالية والحسابات الختامية كما في 68قدمت )   

ادرة التزاماً بقانون الشركات وقانون االسواق المالية وتعليمات االفصاح الص 31/12/2020

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

 والشركات هي:

 

 قطاع المصارف 

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

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

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

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

المصرف الدولي االسالمي ، مصرف اسيا العراق ، مصرف عبر العراق 

، مصرف نور العراق  لة والفراتمصرف دج المصرف الوطني االسالمي ،لالستثمار،

، مصرف العربية  االسالمي ، مصرف الطيف االسالمي اإلسالمي ، مصرف القرطاس

مصرف العالم االسالمي ، مصرف الثقة  ، االسالمي ، مصرف زين العراق االسالمي

الدولي اإلسالمي ، مصرف القابض االسالمي ، مصرف االقليم التجاري  ، مصرف 

االسالمي ، مصرف التنمية  ، مصرف امين العراق، مصرف المستشار الجنوب االسالمي

،  الدولي، مصرف أشور، مصرف العطاء االسالمي ، مصرف جيهان االسالمي  الدولي

 مصرف الشرق االوسط.

 

 قطاع التأمين

 .للتاميناالهلية  للتامين،امين للتامين، دار السالم للتامين، الخليج للتامين، الحمراء           

 قطاع االتصاالت 

 ، الخاتم لالتصاالت مساهمة خاصة –سيل  اسيا    

 قطاع االستثمار المالي

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

 الزوراء لالستثمار المالي 

 قطاع الخدمات 

ستثمارات العقارية، بغداد العراق للنقل العام، ابداع الموصل لمدن األلعاب، االمين لال       

، العاب الكرخ ، النخبة للمقاوالت العامة، المعمورة لالستثمارات العقاريةالشرق االوسط

  السياحية.
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 قطاع الصناعة 

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

لدوائية، بغداد لصناعة مواد التغليف، الخازر للمواد االنشائية، الصنائع للصناعات ا

 الوطنية لصناعات االثاث المنزلي. ،الكيمياوية العصرية

 قطاع السياحة والفنادق

 ، فندق بابل.فنادق كربالء، سد الموصل السياحية        

 قطاع الزراعة

 لإلنتاج، االهلية فس للدواجن واالعال، الريباانتاج وتسويق المنتجات الزراعية       

 إلنتاج وتسويق اللحوم.الزراعي، العراقية 

 

 والشركات الموقوفةافصاح الشركات المدرجة  –االوراق المالية  هيأه ت.

 (8استنادا الى تعليمات افصاح الشركات المساهمة رقم )          

يد الهيأة بالتقرير السنوي خالل على كل شركة مدرجة في سوق العراق لالوراق المالية تزو"

( يوما من انتهاء سنتها المالية ونشره بوسائل االعالم المتاحة وللهيأة امهال 150مدة التتجاوز )

شركات القطاع المختلط مدة اضافية التتجاوز السنة في كل االحوال لتقديم بياناتها المالية 

خير تقديم بياناتها المالية بسبب اجراءات تحتسب من تاريخ انتهاء المدة انفة الذكر اذا كان تأ

ديوان الرقابة المالية ودون تقصير من الشركة في استكمال تلك االجراءات بشرط اعدادها وفقا 

 قررت الهيأة ما يأتي:. "للمعايير المحاسبية النافذة 

احتساب مدة سنة اضافية لتقديم بيانات  - 16/9/2021في  10/1730كتاب الهيئة المرقم  .1

للشركة الوطنية لالستثمارات السياحية والمشاريع  31/12/2020لسنة المالية المنتهية في ا

 العقارية.  

احتساب مدة سنة اضافية لتقديم بيانات  - 16/9/2021في  10/1732كتاب الهيئة المرقم  .2

 لشركة فندق بغداد. 31/12/2020السنة المالية المنتهية في 

تي تمت الموافقة على تمديد مدة سنة اضافية لتقديم بيانات السنة لك اصبح عدد الشركات الوبذ    

 .( شركة15المالية )

( شركة مساهمة بقرار من هيئة األوراق 23يبلغ عدد الشركات الموقوفة عن التداول ) .3

 المالية لعدم االلتزام بتعليمات االفصاح وعدم وتقديم البيانات المالية. بالشكل االتي:
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 10/1706و 10/1705ت هيئة االوراق المالية بموجب كتبها المرقمة استنادا الى قرارا

 المتضمنة: 14/9/2021في  10/1707و

ايقاف التداول على أسهم الشركات التي لم تلتزم بتعليمات االفصاح وعدم تقديم البيانات 

، وهي: مصرف 19/9/2021، اعتبارا من جلسة االحد الموافق 2020السنوية لعام 

لراجح االسالمي، العراقية لنقل المنتجات النفطية والبضائع واستمرار بابل، مصرف ا

 ايقاف التداول على أسهم الشركات: 

الحديثة لإلنتاج الحيواني، مصرف دار السالم، مصرف الشمال، مصرف االقتصاد، 

مصرف االتحاد العراقي، فندق آشور، الباتك لالستثمار المالي، البادية للنقل العام، 

للنقل البري، الصناعات االلكترونية، الصناعات الخفيفة، صناعات االصباغ  العراقية

 الحديثة، صناعة المواد االنشائية الحديثة، الخير لالستثمار المالي. 

 ( شركة.23ليصبح عدد الشركات الموقوفة )

إطسسالق التسسداول علسسى أسسسهم شسسركة دار السسسالم للتسسأمين إعتبسساراً مسسن جلسسسة االحسسد الموافسسق  .4

بعسسد إيفسساء الشسسركة بمتطلبسسات االفصسساح المسسالي وتقسسديم البيانسسات الماليسسة الفصسسلية  5/9/2021

  2021للفصل االول لعام 

 استنادا الى تعليمات إيقاف وتوقف الشركات المساهمة قررت الهيئة  .5

    تمديد فترة ادراج اسهم شركة الحمراء للتامين  23/9/2021في 9/1805كتابها المرقم  . أ

زيسسادة لمسسدة )ثسسالث أشسسهر( مسسن تسساريخ انتهسساء المسسدة المحسسددة بكتسساب الهيئسسة المتحققسسة مسسن ال

 الكمال اجراءات ادراج االسهم المتحققة من الزيادة  23/8/2021في  13/30المرقم 

تمديسسد فتسسرة ادراج اسسسهم شسسركة مدينسسة العسساب  23/9/2021فسسي 9/1806كتابهسسا المسسرقم  . ب

يومسسا( مسسن تسساريخ انتهسساء المسسدة المحسسددة  60السسسياحية المتحققسسة مسسن الزيسسادة لمسسدة )الكسسرخ 

الكمسال اجسراءات ادراج االسسهم المتحققسة  25/8/2021فسي  13/33بكتاب الهيئسة المسرقم 

 من الزيادة 
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 BCOI0.6700.6800.6300.6600.6300.670-5.97137240,799,629159,425,32319Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري

BBOB0.8300.8300.7100.7700.8100.830-2.411,4108,005,587,0446,133,437,30721Bank of Baghdadمصرف بغداد

BIIB0.4200.4400.4200.4300.4400.4302.333252,390108,7902Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي

BIME0.2200.2200.2000.2100.2100.2100.0029090,776,569,12218,997,064,10419Iraqi Middle East  Bankمصرف الشرق االوسط

 BIBI0.3000.3100.2700.2900.2900.2900.00115552,763,139161,936,67217Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي

BNOI1.4401.4601.3501.4001.3501.430-5.5974280,327,659392,608,13214National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي

BSUC0.3800.3900.3800.3800.3800.3800.00531,721,495,391654,278,2498Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

BBAY0.1100.1100.1100.1100.1000.110-9.0994691,541,75773,596,9099Babylon Bankمصرف بابل

BGUC0.1900.1900.1800.1800.1800.190-5.261221,017,794,221186,942,36710Gulf Commercial Bankمصرف الخليج

 BMFI0.1700.1800.1700.1700.1700.180-5.56130590,114,206100,439,41518Mosul Bankمصرف الموصل لالستثمار

BKUI1.4801.5501.4001.4901.4001.3503.703937,345,263,23555,751,150,6397Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BASH0.4800.4800.4600.4700.4800.4702.13105224,862,159105,744,73116Ashur International Bankمصرف اشور

BMNS0.6100.6100.5800.5900.5900.600-1.67228484,388,106285,688,69318Mansour Bankمصرف المنصور

BUND0.1500.1500.1400.1400.1400.150-6.67130653,554,67791,687,65521united Bank For Invistmentالمصرف المتحد

BELF0.4700.4700.4500.4600.4600.470-2.1355201,384,61692,018,92313Elaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي

 BNAI1.0001.0001.0001.0001.0001.0000.00624,000,000,00024,000,000,0003National Islamic Bankالمصرف الوطني االسالمي

BAIB1.0801.0801.0801.0801.0801.0800.00171,050,030,0001,134,032,4005Asia Al Iraq Islamic Bank for Investmentمصرف اسيا العراق

BROI0.4200.4300.4000.4000.4000.410-2.444938,968,36515,678,34613Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان العراقي

BLAD0.2300.2500.2300.2500.2500.22013.642795,302,00123,513,5009Al-Attaa Islamic Bankمصرف العطاء االسالمي 

BIDB0.8100.8100.8100.8100.8100.8100.0036,0004,8601International Development Bankمصرف التنمية الدولي 

BRTB1.0001.0001.0001.0001.0001.0000.0015,000,0005,000,0001Region Trade Bankمصرف االقليم التجاري

BTIB1.0001.0000.9000.9000.9001.000-10.00321,531,035,0001,438,365,5008AlTaif Islamic Bankمصرف الطيف االسالمي

3120169,507,038,717109,802,722,51521TOTAL

قطاع االتصاالت

TASC8.9909.5508.7009.2109.4208.9705.021,079171,875,3681,583,458,32418Asia Cell Telecommunicationاسيا سيل

TZNI2.3002.4002.3002.4002.4002.3502.13102,633,0006,066,2004Al-Khatem Telecomsالخاتم لالتصاالت

1089174,508,3681,589,524,52418TOTAL
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Banks Sector

مجموع قطاع المصارف

Telecommunication Sector

مجموع قطاع االتصاالت



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

% التغير 

Change

%

الصفقات 

No.of 

Trads

عدد االسهم المتداولة    

Traded Volume

    القيمة المتداولة    

Traded Value

عدد ايام 

التداول 

Trading 

days

Company name

قطاع التامين

NAME0.5600.5900.5400.5600.5400.560-3.5792,431,3871,351,7643Al-Ameen for Insuranceاالمين للتامين

 NGIR0.6400.6400.6400.6400.6400.6203.232233,042149,1471Gulf Insuranceالخليج للتأمين

NDSA0.6500.7800.6500.7400.7800.64021.8843,005,0002,213,2502Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمين 

155,669,4293,714,1614TOTAL

 قطاع الخدمات

SKTA3.5003.5203.2503.4203.4003.600-5.568423,006,60078,565,94017Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

SMOF14.05017.90014.00015.93016.85014.00020.3618710,364,975165,150,39618Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

 SMRI2.3002.5002.1202.3202.3502.2404.9128768,054,083157,915,64618Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

SBPT29.25032.78028.80030.08030.03029.0003.551976,596,841198,397,25019Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

SAEI0.9501.4000.9501.3601.3500.90050.004014,132,04018,418,8999Al-Ameen Estate Investmentاالمين لالستثمارات العقارية

  SIGT1.2001.2001.1401.1501.1401.200-5.00326,966,8428,208,88410Iraqi for General Transportationنقل المنتجات النفطية والبضائع

827129,121,381626,657,01521TOTAL

VAMF0.5600.6600.5300.6600.6600.56017.8684,137,7382,295,5664Al-Ameen For Financial Investmentاالمين لالستثمار المالي 

84,137,7382,295,5664TOTAL

 قطاع الصناعة

IMAP2.8102.9102.7902.8202.9102.8003.939232,932,83892,906,16615Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IMOS5.1606.1005.1605.5505.4105.1505.05631132,325,739734,208,21921Modern Sewingالخياطة الحديثة

 IITC15.70016.00015.25015.79016.00015.8001.27271,088,14917,179,8568Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

IBSD4.9504.9504.5604.7304.6004.900-6.12731145,407,688688,322,04721Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 

IIDP1.1001.2001.0501.1401.1701.1303.54118258,800,253294,755,21313Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع التمور

INCP2.4002.7202.3902.5402.5002.4004.17615297,035,323754,242,38319National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

 IKLV1.5201.5701.4001.4601.4301.500-4.67429231,321,463338,373,70321AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البيطرية

IMIB2.3902.5002.2502.4202.2502.500-10.00194,715,03111,426,6688Metallic Industries and Bicyclesالمعدنية والدراجات

 IRMC11.40012.20011.40011.58012.80012.2004.92441,236,00014,308,96513Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

IICM0.8200.9600.8000.8900.8900.8405.95199200,628,453177,784,70817Iraqi Carton Manufacturiesصناعة وتجارة الكارتون

IMCI68.00069.50068.00069.50069.50068.0002.218621,16642,807,6172Modern Chemical Industriesالصنائع الكيمياوية العصرية

IKHC0.9601.6800.9601.4001.4000.80075.00296,300,3939,260,2518Al -Khazer Construction Materialsطريق الخازر  المواد االنشائية 

IHFI1.4501.4501.4501.4501.4501.500-3.332100,000145,0001Modern Constrcution Materialsالوطنية لصناعات االثاث 

29441,312,512,4963,175,720,79521TOTAL

Investment Sectorقطاع االستثمار

مجموع قطاع االستثمار

Industry Sector

مجموع قطاع الصناعة

مجموع قطاع التامين

Service Sector

مجموع قطاع الخدمات
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 قطاع الفنادق والسياحة

HPAL8.0008.4008.0008.2008.4008.0005.00475,385,50844,132,80411Palestine Hotelفندق فلسطين

HISH9.6009.6009.0009.4609.0009.500-5.26242,024,96119,152,3808Ishtar Hotelsفنادق عشتار

HBAY83.40083.40083.00083.18082.95083.500-0.666140,83811,715,3045Babylon Hotelفندق بابل

HBAG8.2508.3008.1508.2908.3008.2001.222611,423,92094,688,95811Baghdad Hotelفندق بغداد

HNTI9.7509.8009.0009.7309.7809.7500.31537,048,16268,571,49113National for Tourist Investmentالوطنية لالستثمارات السياحية

HTVM4.6004.6004.6004.6004.6004.6000.001122,533563,6521Tourist Village of Mosul damسد الموصل السياحية

HKAR0.8100.8300.7300.7600.8300.900-7.786880,000670,4003Karbala Hotelsفنادق كربالء

HMAN10.00010.40010.00010.23010.4009.9005.05443,411,28334,892,95812Mansour Hotelفنادق المنصور

20730,437,205274,387,94621TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AMEF10.00010.00010.00010.00010.00010.0000.0023,91339,1302Middle East for Production- Fishالشرق االوسط لالسماك

AIPM4.6504.9004.5004.5804.6004.6000.00352,321,77110,638,31612Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسويق اللحوم

 AIRP19.10019.50017.00010.03018.07019.100-5.3915148,3642,674,60210Iraqi Agricultural Productsتسويق المنتجات الزراعية

522,474,04813,352,04817TOTAL

8262171,165,899,382115,488,374,57021Grand TOTAL

Agriculture Sector

مجموع قطاع الزراعة

المجموع الكلي 

Tourism&Hotels Sector

مجموع قطاع الفنادق والسياحة
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رمز 

الشركة
Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

Banks Sector

BBOB1371,509,979,3781,190,373,275Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

BIME14130,000,00028,600,000Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط لالستثمار

 BNOI2636,385,00051,721,800National Bank Of Iraqالمصرف االهلي العراقي 

BBAY3120,000,00013,200,000Babylon Bankمصرف بابل 

BMNS1958,831,93535,460,661Al-Mansour Bankمصرف المنصور

1991,855,196,3131,319,355,736Total Bank sector

Insurance Sector

NGIR2233,042149,147Gulf Insurance and Reinsuranceالخليج للتأمين 

2233,042149,147Total Insurance sector

Service Sector

SAEI31,200,0001,678,000Al-Ameen Estate Investmentاالمين لالستثمارات العقارية

31,200,0001,678,000Total Service sector

Industry Sector

IMAP22,100,0005,965,000Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

 IITC3100,0001,590,000Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

IIDP1619,745,51023,643,205Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع وتسويق التمور 

INCP42,019,0005,214,400National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

IKLV74,000,0005,771,550AL- Kindi of Veterinary Vaccines Drugsالكندي النتاج اللقاحات البيطرية

3227,964,51042,184,155Total Industry sector

Hotel Sector

HPAL7589,0004,875,400Palestine Hotelفندق فلسطين

7589,0004,875,400Total Hotel sector

2431,885,182,8651,368,242,438Grand Total

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع الفنادق والسياحة 

مجموع قطاع الفنادق والسياحة 

المجموع الكلي

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات 
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Non-Iraqi Monthly Trading Report (Buy) September 2021

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع التامين 

مجموع قطاع التامين 



اسم الشركة
رمز 

الشركة
Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

Banks Sector

 BCOI7.0014,700,000.009,535,000.00Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي

BBOB384.003,479,926,309.002,629,889,898.23Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

BIME3.0015,377,152,659.003,075,432,532.80Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط لالستثمار

 BIBI1.00160,000.0044,800.00Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي 

 BNOI9.0013,025,000.0017,839,000.00National Bank Of Iraqالمصرف االهلي العراقي 

BGUC1.00200,000.0036,000.00Gulf Commercial Bankمصرف الخليج التجاري 

BKUI1.00200,000.00300,000.00Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BASH1.00125,000.0058,750.00Ashur International Bankمصرف اشور

BROI150,00020,000Credit Bank Of Iraqمصرف األئتمان العراقي 

BTIB188,000,00079,200,000Al-taif Islamic Bankمصرف الطيف اإلسالمي

40918,973,538,9685,812,355,981Total Bank sector

Insurance Sector

NGIR1200,000128,000Gulf Insurance and Reinsuranceالخليج للتأمين 

NDSA33,000,0002,210,000Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمين

43,200,0002,338,000Total Insurance sector

Industry Sector

IMOS4288,8881,532,440Modern Sewingالخياطة الحديثة 

IBSD4311,948,61756,829,800Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 

IIDP103,400,0003,751,436Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع وتسويق التمور 

5715,637,50562,113,676Total Industry sector

Hotel Sector

HPAL5761,2506,188,625Palestine Hotelفندق فلسطين

5761,2506,188,625Total Hotel sector

Telecommunication Sector

 TASC22752,029,151478,510,771Asia cellاسيا سيل لالتصاالت

TZNI1200,000460,000Al-Khateemشركة الخاتم

22852,229,151478,970,771Total Telecommunication sector

70319,045,366,8746,361,967,052Grand Total المجموع الكلي

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع الفنادق والسياحة 

مجموع قطاع الفنادق والسياحة 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

2021النشرة الشهرية لتداول االسهم المباعة من غير العراقيين في سوق العراق لالوراق المالية لشهر ايلول 

Non-Iraqi Monthly Trading Report (Sell) September 2021

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع التامين 

مجموع قطاع التامين 



عدداالسهم المتداولةالجلسات 
االهمية 

%النسبية
    القيمة المتداولة

االهمية 

%النسبية
الصفقات

االهمية 

%النسبية 

الشركات 

المتداولة

الشركات 

المدرجة

مؤشر 

السوق

SessionsTraded Volume
Change 

% 
Traded Value

Change 

 % 

No.of 

Trans

Change 

% 
Co.TradedCo.Listed 

ISX 

Index

01/09/202144,311,857,31425.8911,160,933,9449.667428.9835103595.610

02/09/20211,169,323,1070.68759,185,9480.665246.3433103599.180

05/09/202134,977,226,51920.438,501,003,0517.364575.5333103595.050

06/09/20211,932,550,6741.131,690,017,1151.465056.1132103596.610

07/09/202115,999,861,7519.353,549,809,4023.073494.2227103589.500

08/09/2021738,470,8190.43748,443,5880.652392.8923103595.030

09/09/20211,118,126,1130.65878,833,0600.763484.2128103604.500

12/09/202113,920,797,8758.1320,186,983,02017.484405.3328103601.240

13/09/2021430,421,3340.25367,489,5790.323153.8128103597.810

14/09/202124,542,509,50314.3436,547,016,14831.653714.4930103596.270

15/09/2021270,798,4860.16394,766,5520.343984.8232103595.230

16/09/2021983,973,9800.57721,510,9630.624295.1931103598.820

19/09/2021379,908,3060.22400,401,0590.353364.0729103598.560

20/09/2021654,300,9530.38825,298,4120.713564.3131103598.980

21/09/2021480,599,4490.28529,899,3220.464215.1028103600.700

22/09/2021795,906,1540.46739,479,9780.643874.6831103600.320

23/09/20211,060,438,5560.62955,996,0740.834124.9933103598.030

26/09/2021798,683,8770.47561,611,1640.492963.5831103597.590

27/09/20218,743,316,1815.118,717,540,1167.554155.0227103597.780

29/09/20218,698,470,6935.088,451,848,9387.322382.8832103588.060

30/09/20219,158,357,7385.358,800,307,1357.622843.4432103587.820

المجموع الحالي 

Total This 

Month

171,165,899,382100115,488,374,5701008,26210058103587.820

المجموع السابق   

Total Last 

Month

141,178,413,954100113,562,886,707100876710060103594.200

Change21.240.001.700.00-5.760.00-3.330.00-1.07% %التغير

ــــــــــ13ـــــ243ـــــ1,368,242,438ـــــ1,885,182,865غير العراقيين شراء

ــــــــــ22.41ـــــ2.94ـــــ1.18ـــــ1.10النسبة من الكلي

ــــــــــ18ـــــ703ـــــ6,361,967,052ـــــ19,045,366,874"غير العراقيين بيعا

ــــــــــ31.03ـــــ8.51ـــــ5.51ـــــ11.13النسبة من الكلي

2021مؤشرات التداول اليومية في سوق العراق لالوراق المالية لشهر ايلول  (1)جدول رقم 

     TabIe No.(1) Main Trading indicators distributed in sessions September 2021     



عدداالسهم المتداولةالجلسات 
االهمية 

%النسبية
   القيمة المتداولة

االهمية 

%النسبية
الصفقات

االهمية 

%النسبية

الشركات 

المتداولة

SessionsTraded VolumeChange % Traded ValueChange % 
No.of 

Trans

Change 

% 
Co.Traded

01/09/2021250,000,00013.2641,800,0003.06177.002

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ02/09/2021

05/09/202127,896,9351.4817,399,4611.27197.823

06/09/202133,000,0001.7520,012,5001.4662.471

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ07/09/2021

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ08/09/2021

09/09/202178,000,0004.1458,070,0004.2483.291

12/09/20216,980,0000.377,195,0000.5352.062

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ13/09/2021

14/09/20211,450,0000.082,001,0000.1510.411

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ15/09/2021

16/09/2021202,993,04310.77182,058,33213.314719.347

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ19/09/2021

20/09/2021299,108,18315.87242,458,44817.725221.405

21/09/202115,145,1940.8012,172,7810.8941.652

22/09/202155,019,0002.9244,459,1033.2593.702

23/09/2021200,000,00010.61160,990,40611.77187.411

26/09/202110,000,0000.538,100,0000.5910.411

27/09/202111,145,5100.5912,972,6570.95104.123

29/09/2021190,000,00010.08152,109,00011.12239.471

30/09/2021504,445,00026.76406,443,75029.71239.472

المجموع الحالي 

Total This 

Month

1,885,182,8651001,368,242,43810024310013

المجموع السابق   

Total Last 

Month

3,520,365,7301002,694,684,87610046910015

 (%)التغيير

(%)Change
13.33-ـــــ48.19-ـــــ49.22-ـــــ46.45-

2021مؤشرات التداول اليومية المشتراة لغير العراقيين في سوق العراق لالوراق المالية لشهر ايلول  (2)جدول رقم 

 Main Trading indicators for non Iraqis (Buy) distributed in sessions  September 2021     



عدداالسهم المتداولةالجلسات 
االهمية 

%النسبية
    القيمة المتداولة

االهمية 

%النسبية
الصفقات

االهمية 

%النسبية

الشركات 

المتداولة

SessionsTraded VolumeChange % Traded ValueChange % 
No.of 

Trans

Change 

% 
Co.Traded

01/09/2021981,439,8495.15903,076,82814.1916723.762

02/09/2021157,390,0000.83135,323,2002.13537.542

05/09/20211,433,578,7777.531,038,845,65816.3312317.501

06/09/2021574,017,6833.01420,977,2626.62567.971

07/09/202115,469,542,55981.223,152,782,51249.56273.843

08/09/202130,000,0000.1621,600,0000.3450.711

09/09/202166,888,8880.3549,328,4400.78121.715

12/09/202156,300,0000.3043,123,0000.68202.842

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ13/09/2021

14/09/202188,575,0000.4780,038,7501.2650.715

15/09/20211,525,0000.015,886,8500.0991.283

16/09/20214,100,0000.028,118,4360.13101.422

19/09/202111,247,9500.0685,133,4971.34365.122

20/09/20219,081,9170.0581,880,7281.29253.563

21/09/20211,005,0000.019,597,7500.15101.421

22/09/20212,995,1000.0228,143,2710.44111.562

23/09/20213,000,0000.0227,900,0000.4460.851

26/09/20216,073,0000.0356,533,8630.89385.411

27/09/202110,431,1510.0598,076,0081.54659.252

29/09/202120,000,0000.1116,000,0000.2520.281

30/09/2021118,175,0000.6299,601,0001.57233.274

المجموع الحالي 

Total This 

Month

19,045,366,8741006,361,967,05310070310018

المجموع السابق   

Total Last 

Month

2,338,756,7721002,897,194,79210063210013

 (%)التغيير

(%)Change
38.46ـــــ11.23ـــــ119.59ـــــ714.34

2021مؤشرات التداول اليومية المباعة من غير العراقيين في سوق العراق لالوراق المالية لشهر ايلول  (3)جدول رقم 

       Main Trading indicators for non Iraqis (Sell) distributed in session September 2021



 القطاع 

SECTOR

المصارف

Banks 

االتصاالت

Telecommunication

التأمين

Insurance

االستثمار

Investment 

 الخدمات

Services 

 الصناعة

Industry

 الفنادق والسياحة

Tourism&Hotels 

 الزراعة

Agriculture 

16 4,137,7380.0022,295,5660.00280.1

174,508,3680.101,589,524,5241.381089

21

2

13 35.6

0.003

3

8,26210058103

7 520.6

10

1,312,512,4960.77

13.2

0.018274,387,9460.22072.5

3,175,720,795

TOTAL171,165,899,382100115,488,374,570100المجموع 

8

2,474,0480.00113,352,0480.01

0.1626,657,0150.5827

30,437,205

2.752944

37.8

610 129,121,38110.0

2242

5,669,4290.0033,714,161

الشركات 

المتداولة 

Co.Traded

150.235

169,507,038,71799.0109,802,722,51595.13120

الشركات 

المدرجة 

Co.Listed

2

 2021مؤشرات التداول القطاعية  في سوق العراق لالوراق المالية لشهر ايلول  (4)جدول رقم 

      Main Trading indicators distributed in to Sectors September 2021     

عدد االسهم المتداولة  

Traded Volume

االهمية 

النسبية 

(%)

   القيمة المتداولة    

Traded Value

االهمية 

النسبية 

(%)

الصفقات 

No.of 

Trans

االهمية 

النسبية 

(%)

Banks  مصارف 

Insurance  التأمين  

 االستثمار
 Investment   

Services  الخدمات  

Industry   الصناعة 

 الفنادق والسياحة
Tourism&Hotels      

 الزراعة 
Agriculture  

 Telecommunicationاالتصاالت

   Traded Volumeعدد االسهم المتداولة قطاعيا 

Banks   مصارف 

Insurance  التأمين  

 االستثمار
Investment   

Services  الخدمات 

Industry  الصناعة 

 الفنادق والسياحة
Tourism&Hotels   

Agriculture  الزراعة 

 Telecommunicationاتصاالت

 Trading Volumeالقيمة المتداولة قطاعيا  



 القطاع 

SECTOR

 المصارف

Banks

التأمين

Insurance

 الخدمات

Services 

 الفنادق والسياحة

Tourism&Hotels 

 القطاع 

SECTOR

 المصارف

Banks

االتصاالت

Telecommunication

0.02التأمين

Insurance

قطاع الفنادق والسياحة 

Hotel Sector

 الصناعة

Industry

5

72.88110

3,200,0002,338,0000.0440.572

 الصناعة

589,0000.034,875,4000.36

االهمية 

النسبية 

(%)

االهمية 

النسبية 

(%)

5,812,355,98191.3658.10

الصفقات 

No.of 

Trans

18,973,538,96899.62

عدد االسهم المتداولة  

Traded Volume

االهمية 

النسبية 

(%)

   القيمة المتداولة    

Traded Value

2

1042

52,229,1510.27478,970,7717.5322832.39

409

100

35 15,637,5058.10

100

0.08

6,361,967,052

0.98 62,113,676

64 19,045,366,874

27,964,510

10018

1001378

2

الشركات 

المدرجة 

Co.Listed

704

الشركات 

المتداولة 

Co.Traded

Main Trading indicators distributed in to Sectors for non Iraqis(Sell)for the September 2021

TOTAL1,885,182,8651001,368,242,438100243المجموع 

2021مؤشرات التداول القطاعية المباعة من غير العراقيين لشهر ايلول  (6)جدول رقم 

1.4842,184,1553.083213.17

10 1

521

1,200,0000.061,678,0000.1231.23

42

233,0420.01149,1470.0120.8215

1,855,196,31398.411,319,355,73696.4319981.895

2021مؤشرات التداول القطاعية المشتراة لغير العراقيين لشهر ايلول  (5)جدول رقم 

Main Trading indicators distributed in to Sectors for non Iraqis(Buy)for the September 2021  

عدد االسهم المتداولة  

Traded Volume

االهمية 

النسبية 

(%)

   القيمة المتداولة    

Traded Value

االهمية 

النسبية 

(%)

الصفقات 

No.of 

Trans

االهمية 

النسبية 

(%)

الشركات 

المتداولة 

Co.Traded

الشركات 

المدرجة 

Co.Listed

TOTALالمجموع 

110 761,2500.006,188,6250.1060.85

57



الشهر الحالي 

This Month

الشهر السابق 

Last Month

0.2100.21056.0990,776,569,122Iraqi Middle East  Bankمصرف الشرق االوسط1

1.4001.35023.0737,345,263,235Kurdistan International Bankمصرف كوردستان2

 1.0001.00014.8324,000,000,000National Islamic Bankالمصرف الوطني االسالمي3

0.8100.8304.958,005,587,044Bank of Baghdadمصرف بغداد4

0.3800.3801.061,721,495,391Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري5

94.56161,848,914,792Total

الشهر الحالي 

This Month

الشهر السابق 

Last Month

1.4001.35052.3755,751,150,639Kurdistan International Bankمصرف كوردستان1

 1.0001.00022.5424,000,000,000National Islamic Bankالمصرف الوطني االسالمي2

0.2100.21017.8418,997,064,104Iraqi Middle East  Bankمصرف الشرق االوسط3

0.8100.8305.766,133,437,307Bank of Baghdadمصرف بغداد4

9.4208.9701.491,583,458,324Asia Cell Telecommunicationاسيا سيل5

0.92106,465,110,375Total

 2021الشركات الخمس االولى من حيث عدد االسهم المتداولة في سوق العراق لالوراق المالية لشهر ايلول  (7)جدول رقم 

Top Five Companies ByTraded Volume for the September 2021 

اسم الشركة

 Closing       سعر االغالق    

Price

النسبة الى االسهم 

%الكلي 

  To the Total 

%Volume

عدد االسهم المتداولة  

Traded Volume
Company Name

المجموع 

المجموع 

2021الشركات الخمس االكثر تداوال من حيث القيمة المتداولة في سوق العراق لالوراق المالية لشهر ايلول  (8)جدول رقم 

Top Five Companies By Traded Value for the September2021 

اسم الشركة

       سعر االغالق    

Closing Price

 النسبة الى التداول 

%الكلي 

  To the Total 

%Value

   القيمة المتداولة    

Traded Value
Company name

0
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 الشركات الخمس االكثر تداوال من حيث عدد االسهم المتداولة
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 الشركات الخمس االكثر تداوال من حيث القيمة المتداولة



Banks 10,222,50079.306,876,36242.61المصارف 

Telecommunication2,139,78316.607,311,67845.31االتصاالت 

Insurance31,8190.2518,6520.12التأمين 

Investment 13,6500.114,4310.03االستثمار 

Services 57,9060.45144,4590.90 الخدمات  

Industry  336,1652.611,139,3857.06الصناعة 

Tourism&Hotels32,8420.25386,7152.40الفنادق والسياحة 

Agriculture56,7160.44254,7571.58 الزراعة 

TOTAL12,891,38110016,136,439100المجموع 

 2021االسهم المدرجة والقيمة السوقية قطاعياً للشركات المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية لشهر آيلول  (9)جدول رقم 

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

SECTOR        القطاع    

     االسهم المدرجة    

  (مليون دينار)  

Listed Shares  

(million ID)

   (%)النسبة 

%Change

       القيمة السوقية             

        (مليون دينار)  

.Market Cap   (Million 

ID)

     (%)النسبة 

%Change



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

% التغير 

Change

%

الصفقات 

No.of 

Trads

عدد االسهم المتداولة    

Traded Volume

    القيمة المتداولة    

Traded Value

عدد ايام 

التداول 

Trading

 days

Company name

قطاع المصارف

 BCOI0.6700.6800.6300.6600.6300.670-5.97137240,799,629159,425,32319Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري

BBOB0.8300.8300.7100.7700.8100.830-2.411,4108,005,587,0446,133,437,30721Bank of Baghdadمصرف بغداد

BIIB0.4200.4400.4200.4300.4400.4302.333252,390108,7902Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي

BIME0.2200.2200.2000.2100.2100.2100.0029090,776,569,12218,997,064,10419Iraqi Middle East  Bankمصرف الشرق االوسط

 BIBI0.3000.3100.2700.2900.2900.2900.00115552,763,139161,936,67217Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي

BNOI1.4401.4601.3501.4001.3501.430-5.5974280,327,659392,608,13214National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي

BSUC0.3800.3900.3800.3800.3800.3800.00531,721,495,391654,278,2498Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

BBAY0.1100.1100.1100.1100.1000.110-9.0994691,541,75773,596,9099Babylon Bankمصرف بابل

BGUC0.1900.1900.1800.1800.1800.190-5.261221,017,794,221186,942,36710Gulf Commercial Bankمصرف الخليج

 BMFI0.1700.1800.1700.1700.1700.180-5.56130590,114,206100,439,41518Mosul Bankمصرف الموصل لالستثمار

BKUI1.4801.5501.4001.4901.4001.3503.703937,345,263,23555,751,150,6397Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BASH0.4800.4800.4600.4700.4800.4702.13105224,862,159105,744,73116Ashur International Bankمصرف اشور

BMNS0.6100.6100.5800.5900.5900.600-1.67228484,388,106285,688,69318Mansour Bankمصرف المنصور

BUND0.1500.1500.1400.1400.1400.150-6.67130653,554,67791,687,65521united Bank For Invistmentالمصرف المتحد

BELF0.4700.4700.4500.4600.4600.470-2.1355201,384,61692,018,92313Elaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي

 BNAI1.0001.0001.0001.0001.0001.0000.00624,000,000,00024,000,000,0003National Islamic Bankالمصرف الوطني االسالمي

BAIB1.0801.0801.0801.0801.0801.0800.00171,050,030,0001,134,032,4005Asia Al Iraq Islamic Bank for Investmentمصرف اسيا العراق

3008167,836,727,351108,320,160,30921TOTAL

قطاع االتصاالت

TASC8.9909.5508.7009.2109.4208.9705.021,079171,875,3681,583,458,32418Asia Cell Telecommunicationاسيا سيل

1079171,875,3681,583,458,32418TOTAL

Insurance Sector

NAME0.5600.5900.5400.5600.5400.560-3.5792,431,3871,351,7643Al-Ameen for Insuranceاالمين للتامين

 NGIR0.6400.6400.6400.640.640.6203.22582233,042149,1471Gulf Insuranceالخليج للتأمين

112,664,4291,500,9114TOTAL

Banks Sector

Monthly Trading Bulletin September 2021النشرة الشهرية لتداول االسهم في السوق النظامي لشهر ايلول 

مجموع قطاع المصارف

Telecommunication Sector

مجموع قطاع االتصاالت

مجموع قطاع التامين

قطاع التامين



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

% التغير 

Change

%

الصفقات 

No.of 

Trads

عدد االسهم المتداولة    

Traded Volume

    القيمة المتداولة    

Traded Value

عدد ايام 

التداول 

Trading

 days

Company name

 قطاع الخدمات

SKTA3.5003.5203.2503.4203.4003.600-5.568423,006,60078,565,94017Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

SMOF14.05017.90014.00015.93016.85014.00020.3618710,364,975165,150,39618Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

 SMRI2.3002.5002.1202.3202.3502.2404.9128768,054,083157,915,64618Mamoura Realestateالمعمورة العقارية

SBPT29.25032.78028.80030.08030.03029.0003.551976,596,841198,397,25019Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

755108,022,499600,029,23221TOTAL

 قطاع الصناعة

IMAP2.8102.9102.7902.8202.9102.8003.939232,932,83892,906,16615Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

IMOS5.1606.1005.1605.5505.4105.1505.05631132,325,739734,208,21921Modern Sewingالخياطة الحديثة

 IITC15.70016.00015.25015.79016.00015.8001.27271,088,14917,179,8568Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

IBSD4.9504.9504.5604.7304.6004.900-6.12731145,407,688688,322,04721Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 

IIDP1.1001.2001.0501.1401.1701.1303.54118258,800,253294,755,21313Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع التمور

INCP2.4002.7202.3902.5402.5002.4004.17615297,035,323754,242,38319National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

 IKLV1.5201.5701.4001.4601.4301.500-4.67429231,321,463338,373,70321AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البيطرية

IMIB2.3902.5002.2502.4202.2502.500-10.00194,715,03111,426,6688Metallic Industries and Bicyclesالمعدنية والدراجات

 IRMC11.40012.20011.40011.58012.80012.2004.92441,236,00014,308,96513Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

IICM0.8200.9600.8000.8900.8900.8405.95199200,628,453177,784,70817Iraqi Carton Manufacturiesصناعة وتجارة الكارتون

29051,305,490,9373,123,507,92721TOTAL

 قطاع الفنادق والسياحة

HPAL8.0008.4008.0008.2008.4008.0005.00475,385,50844,132,80411Palestine Hotelفندق فلسطين

HISH9.6009.6009.0009.4609.0009.500-5.26242,024,96119,152,3808Ishtar Hotelsفنادق عشتار

HBAY83.40083.40083.00083.18082.95083.500-0.666140,83811,715,3045Babylon Hotelفندق بابل

HBAG8.2508.3008.1508.2908.3008.2001.222611,423,92094,688,95811Baghdad Hotelفندق بغداد

HNTI9.7509.8009.0009.7309.7809.7500.31537,048,16268,571,49113National for Tourist Investmentالوطنية لالستثمارات السياحية

HTVM4.6004.6004.6004.6004.6004.6000.001122,533563,6521Tourist Village of Mosul damسد الموصل السياحية

HKAR0.8100.8300.7300.7600.8300.900-7.786880,000670,4003Karbala Hotelsفنادق كربالء

HMAN10.00010.40010.00010.23010.4009.9005.05443,411,28334,892,95812Mansour Hotelفنادق المنصور

20730,437,205274,387,94621TOTAL

Tourism&Hotels Sector

Industry Sector

مجموع قطاع الصناعة

Service Sector

مجموع قطاع الفنادق والسياحة
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مجموع قطاع الخدمات



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

% التغير 

Change

%

الصفقات 

No.of 

Trads

عدد االسهم المتداولة    

Traded Volume

    القيمة المتداولة    

Traded Value

عدد ايام 

التداول 

Trading

 days

Company name

AMEF10.00010.00010.00010.00010.00010.0000.0023,91339,1302Middle East for Production- Fishالشرق االوسط لالسماك

AIPM4.6504.9004.5004.5804.6004.6000.00352,321,77110,638,31612Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسويق اللحوم

 AIRP19.10019.50017.00010.03018.07019.100-5.3915148,3642,674,60210Iraqi Agricultural Productsتسويق المنتجات الزراعية

522,474,04813,352,04817TOTAL

8017169,457,691,837113,916,396,69821Grand TOTAL المجموع الكلي 
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مجموع قطاع الزراعة



Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

Banks Sector

BBOB1371,509,979,3781,190,373,275Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

BIME14130,000,00028,600,000Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط لالستثمار

 BNOI2636,385,00051,721,800National Bank Of Iraqالمصرف االهلي العراقي 

BBAY3120,000,00013,200,000Babylon Bankمصرف بابل 

BMNS1958,831,93535,460,661Al-Mansour Bankمصرف المنصور

1991,855,196,3131,319,355,736Total Bank sector

Insurance Sector

NGIR2233,042149,147Gulf Insurance and Reinsuranceالخليج للتأمين 

2233,042149,147Total Insurance sector

Industry Sector

IMAP22,100,0005,965,000Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

 IITC3100,0001,590,000Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

IIDP1619,745,51023,643,205Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع وتسويق التمور 

INCP42,019,0005,214,400National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

IKLV74,000,0005,771,550AL- Kindi of Veterinary Vaccines Drugsالكندي النتاج اللقاحات البيطرية

3227,964,51042,184,155Total Industry sector

Hotel Sector

HPAL7589,0004,875,400Palestine Hotelفندق فلسطين

7589,0004,875,400Total Hotel sector

2401,883,982,8651,366,564,438Grand Total

2021النشرة الشهرية لتداول االسهم المشتراة لغير العراقيين في السوق النظامي لشهر ايلول 

Non-Iraqi Monthly Trading Report (Buy) September 2021

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع التامين 

مجموع قطاع التامين 

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع الفنادق والسياحة 

مجموع قطاع الفنادق والسياحة 

المجموع الكلي



اسم الشركة
رمز 

الشركة
Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

Banks Sector

 BCOI7.0014,700,000.009,535,000.00Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي

BBOB384.003,479,926,309.002,629,889,898.23Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

BIME3.0015,377,152,659.003,075,432,532.80Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط لالستثمار

 BIBI1.00160,000.0044,800.00Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي 

 BNOI9.0013,025,000.0017,839,000.00National Bank Of Iraqالمصرف االهلي العراقي 

BGUC1.00200,000.0036,000.00Gulf Commercial Bankمصرف الخليج التجاري 

BKUI1.00200,000.00300,000.00Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BASH1.00125,000.0058,750.00Ashur International Bankمصرف اشور

40718,885,488,9685,733,135,981Total Bank sector

Insurance Sector

NGIR1200,000128,000Gulf Insurance and Reinsuranceالخليج للتأمين 

1200,000128,000Total Insurance sector

Industry Sector

IMOS4288,8881,532,440Modern Sewingالخياطة الحديثة 

IBSD4311,948,61756,829,800Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 

IIDP103,400,0003,751,436Iraqi Date Processing and Marketingالعراقية لتصنيع وتسويق التمور 

5715,637,50562,113,676Total Industry sector

Hotel Sector

HPAL5761,2506,188,625Palestine Hotelفندق فلسطين

5761,2506,188,625Total Hotel sector

Telecommunication Sector

 TASC22752,029,151478,510,771Asia cellاسيا سيل لالتصاالت

22752,029,151478,510,771Total Telecommunication sector

69718,954,116,8746,280,077,052Grand Total المجموع الكلي

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع الفنادق والسياحة 

مجموع قطاع الفنادق والسياحة 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

2021التقرير الشهري لتداول االسهم المباعة من غير العراقيين في السوق النظامي لشهر ايلول 

Non-Iraqi Monthly Trading Report (Sell) September 2021

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع التامين 

مجموع قطاع التامين 



عدداالسهم المتداولةالجلسات 
االهمية 

%النسبية
  القيمة المتداولة

االهمية 

%النسبية
الصفقات

االهمية 

%النسبية 

الشركات 

المتداولة

الشركات 

المدرجة

SessionsTraded Volume
Change 

% 
Traded Value

Change 

% 

No.of 

Trans

Change 

% 
Co.TradedCo.Listed 

01/09/202144,264,590,03426.1211,131,929,6549.777249.033059595.610

02/09/20211,135,616,1060.67746,663,3980.665026.262859599.180

05/09/202134,588,200,83720.418,112,451,7337.124435.532859595.050

06/09/20211,706,200,6741.011,467,807,1151.294896.102759596.610

07/09/202115,992,206,9779.443,514,304,1603.083234.032359589.500

08/09/2021557,514,8190.33585,348,7980.512292.862159595.030

09/09/20211,116,726,1130.66877,512,0600.773414.252559604.500

12/09/202113,920,747,9558.2120,186,924,61417.724395.482759601.240

13/09/2021429,771,3340.25366,796,5790.323123.892559597.810

14/09/202124,359,413,11114.3736,378,881,34431.933514.382459596.270

15/09/2021270,548,4860.16394,659,0520.353974.953159595.230

16/09/2021792,583,9800.47558,185,3630.494175.202659598.820

19/09/2021377,777,3060.22399,816,9090.353304.122659598.560

20/09/2021449,450,9530.27641,072,9120.563434.282659598.980

21/09/2021478,963,3100.28527,346,2820.464105.112559600.700

22/09/2021594,316,1540.35557,306,6780.493724.642759600.320

23/09/20211,058,222,5370.62954,307,0870.844055.053159598.030

26/09/2021797,683,8770.47561,201,1640.492953.683059597.590

27/09/20218,743,310,1815.168,717,535,2567.654125.142659597.780

29/09/20218,677,767,6935.128,442,810,7387.412122.642859588.060

30/09/20219,146,079,4005.408,793,535,8007.722713.382859587.820

المجموع الحالي 

Total This 

Month

169,457,691,837100113,916,396,69810080171004559587.820

المجموع السابق   

Total Last 

Month

140,809,220,795100113,374,625,20510084651004659594.200

 (%)التغيير

(%)Change
1.07-ـــــ2.17-ـــــ5.29-ـــــ0.48ـــــ20.35

2021اهم مؤشرات التداول حسب جلسات التداول في السوق النظامي لشهر ايلول  (10)جدول رقم 

   60 مؤشر 

 ISX 60

   Main Trading indicators distributed in sessions September 2021   



عدداالسهم المتداولةالجلسات 
االهمية 

%النسبية
الصفقات%االهمية النسبية  القيمة المتداولة

االهمية 

%النسبية

الشركات 

المتداولة

SessionsTraded VolumeChange % Traded ValueChange % 
No.of 

Trads

Change 

% 
Co.Traded

01/09/2021250,000,00013.2741,800,0003.06177.082

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ02/09/2021

05/09/202127,896,9351.4817,399,4611.27197.923

06/09/202133,000,0001.7520,012,5001.4662.501

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ07/09/2021

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ08/09/2021

09/09/202178,000,0004.1458,070,0004.2583.331

12/09/20216,980,0000.377,195,0000.5352.082

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ13/09/2021

14/09/20211,450,0000.082,001,0000.1510.421

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ15/09/2021

16/09/2021201,793,04310.71180,380,33213.204418.336

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ19/09/2021

20/09/2021299,108,18315.88242,458,44817.745221.675

21/09/202115,145,1940.8012,172,7810.8941.672

22/09/202155,019,0002.9244,459,1033.2593.752

23/09/2021200,000,00010.62160,990,40611.78187.501

26/09/202110,000,0000.538,100,0000.5910.421

27/09/202111,145,5100.5912,972,6570.95104.173

29/09/2021190,000,00010.09152,109,00011.13239.581

30/09/2021504,445,00026.78406,443,75029.74239.582

المجموع الحالي 

Total This 

Month

1,883,982,8651001,366,564,43810024010012

المجموع السابق   

Total Last 

Month

2,768,074,4231002,645,695,15610049610014

 (%)التغيير

(%)Change
14.29-ـــــ51.61-ـــــ48.35-ـــــ31.94-

2021اهم مؤشرات التداول المشتراة  لغير العراقيين حسب جلسات التداول في السوق النظامي لشهر ايلول  (11)جدول رقم 

 Main Trading indicators for non Iraqis (Buy) distributed in sessions September 2021 



عدداالسهم المتداولةالجلسات 
االهمية 

%النسبية
الصفقات%االهمية النسبية  القيمة المتداولة

االهمية 

%النسبية

الشركات 

المتداولة

SessionsTraded VolumeChange % Traded ValueChange % 
No.of 

Trans

Change 

% 
Co.Traded

01/09/2021981,439,8495.18903,076,82814.3816723.962

02/09/2021157,390,0000.83135,323,2002.15537.602

05/09/20211,433,578,7777.561,038,845,65816.5412317.651

06/09/2021574,017,6833.03420,977,2626.70568.031

07/09/202115,469,542,55981.623,152,782,51250.20273.873

08/09/202130,000,0000.1621,600,0000.3450.721

09/09/202166,888,8880.3549,328,4400.79121.725

12/09/202156,300,0000.3043,123,0000.69202.872

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ13/09/2021

14/09/2021325,0000.00358,7500.0120.292

15/09/20211,525,0000.015,886,8500.0991.293

16/09/20214,100,0000.028,118,4360.13101.432

19/09/202111,247,9500.0685,133,4971.36365.162

20/09/20219,081,9170.0581,880,7281.30253.593

21/09/20211,005,0000.019,597,7500.15101.431

22/09/20212,995,1000.0228,143,2710.45111.582

23/09/20213,000,0000.0227,900,0000.4460.861

26/09/20216,073,0000.0356,533,8630.90385.451

27/09/202110,431,1510.0698,076,0081.56659.332

29/09/202120,000,0000.1116,000,0000.2520.291

30/09/2021115,175,0000.6197,391,0001.55202.873

المجموع الحالي 

Total This 

Month

18,954,116,8741006,280,077,05310069710014

المجموع السابق   

Total Last 

Month

2,337,866,7721002,895,123,21310062910012

 (%)التغيير

(%)Change
16.67ـــــ10.81ـــــ116.92ـــــ710.74

2021اهم مؤشرات التداول المباعة من غير العراقيين حسب جلسات التداول  في السوق النظامي لشهر ايلول  (12)جدول رقم 

       Main Trading indicators for non Iraqis (Sell) distributed in session September 2021 



 القطاع 
الشركات 

المدرجة

SECTOR Co.Listed 

 المصارف

Banks

االتصاالت

Telecommunication

التأمين

Insurance

 الخدمات

Services 

 الصناعة

Industry

 الفنادق والسياحة

Tourism&Hotels 

 الزراعة

Agriculture 

1079 1.39

108,320,160,309

3,123,507,927

2,664,4291,500,911

755

1,305,490,937

600,029,232 0.06

95.09

0.001

171,875,3681,583,458,324

99.04

0.002

108,022,499

2

14 2905 2.74

11

4

2

0.53

0.137

2021مؤشرات التداول الرئيسية موزعة قطاعيا  في السوق النظامي لشهر ايلول  (13)جدول رقم 

عدد االسهم المتداولة  

Traded Volume

   القيمة المتداولة    

Traded Value

الصفقات 

No.of 

Trans

االهمية النسبية 

(%) 

%Change

االهمية النسبية 

(%) 

%Change

االهمية 

 (%)النسبية 

%Change

الشركات 

المتداولة 

Co.Traded

      Main Trading indicators distributed in to Sectors September 2021

17 37.52 300820 167,836,727,351

2,474,048

9 8 2.58 207 30,437,205

169,457,691,837 TOTALالمجموع 

6 3 0.65 52 0.01

0.24

13,352,048

13.461 0.101

274,387,946 0.02

10 36.24

7 9.42

0.001

0.77

10059 45 100 8,017 100 113,916,396,698



 القطاع 
الشركات 

المدرجة

SECTOR Co.Listed 

 المصارف

Banks

التأمين

Insurance

 الصناعة

Industry

قطاع الفنادق والسياحة 

Hotel Sector

 القطاع 
الشركات 

المدرجة

SECTOR Co.Listed 

 المصارف

Banks

االتصاالت

Telecommunication

التأمين

Insurance

قطاع الفنادق والسياحة 

Hotel Sector

 الصناعة

Industry

1

   القيمة المتداولة    

Traded Value

1

عدد االسهم المتداولة  

Traded Volume

9

2 200,0000.001128,0000.0010.14

589,0000.034,875,4000.3672.92

االهمية 

 (%)النسبية 

%Change

7.62

2021مؤشرات التداول القطاعية المباعة من غير العراقيين في السوق النظامي لشهر ايلول  (15)جدول رقم 

15,637,505

0.27

الصفقات 

No.of 

Trans

االهمية 

 (%)النسبية 

Change 

%

478,510,771

58.39

الشركات 

المتداولة 

Co.Traded

9 761,250

 2021مؤشرات التداول القطاعية المشتراة لغير العراقيين في السوق النظامي لشهر ايلول  (14)جدول رقم 

18,954,116,874

407

1

3 0.0862,113,676

1

14

99.64

1

57

6,188,625 0.0040.72

0.99

14

45

46 6,280,077,052100

8.18

0.105

100

20

14

8

96.55

3213.33

Main Trading indicators distributed in to Sectors for non Iraqis(Sell)for the September 2021 

2

5

12 TOTALالمجموع 

1

الشركات 

المتداولة 

Co.Traded

2

االهمية 

 (%)النسبية 

Change 

%

82.92

0.83

199

الصفقات 

No.of 

Trans

233,042

1,855,196,313

0.01240.011

98.47

149,147

Main Trading indicators distributed in to Sectors for non Iraqis(Buy)for the September 2021 

1,319,355,736520

عدد االسهم المتداولة  

Traded Volume

االهمية 

 (%)النسبية 

%Change

   القيمة المتداولة    

Traded Value

االهمية 

 (%)النسبية 

Change 

%

TOTALالمجموع 

100

91.29

االهمية 

 (%)النسبية 

Change 

%

5,733,135,981

100

18,885,488,968

22732.57

697

52,029,151

240

3.09

100100

27,964,510

1,366,564,438

1.4842,184,155

1,883,982,865



SECTOR        القطاع    

      االسهم المدرجة         

      (مليون دينار)  

Listed Shares 

(Million ID)

   (%)النسبة 

%Change

      القيمة السوقية        

   (مليون دينار)

.Market Cap   

(Million ID)

   (%)النسبة 

%Change

Banks 5,272,50087.943,475,87542.19المصارف 

Telecommunication310,0005.172,920,20035.45االتصاالت 

Insurance10,8190.186,5420.08التأمين 

Services 44,0460.73127,6171.55 الخدمات  

Industry  298,8204.981,099,10713.34 الصناعة 

Tourism&Hotels  32,4660.54384,3064.66الفنادق والسياحة 

Agriculture26,7160.45224,7572.73 الزراعة 

TOTAL5,995,3671008,238,404100المجموع 

    2021روؤس اموال الشركات والقيمة السوقية للشركات مقسمة قطاعيا في السوق النظامي لشهر ايلول  (16) جدول رقم 

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

Banks  مصارف 

اتصاالت       
Telecommunication 

 Insuranceالتأمين   

Services  الخدمات 

   Industryالصناعة  

الفنادق والسياحة 
Tourism&Hotels 

 Agricultureالزراعة  

  Market Capitalization (million ID)القيمة السوقية 

Banks مصارف 

اتصاالت                    
Telecommunication 

Insurance التأمين 

 الخدمات
Services   

Industry   الصناعة 

Agriculture   الزراعة  

Listed Shares  )million )االسهم المدرجة    



      االسهم المدرجة    

     (مليون دينار)       

    Listed 

Shares    

(Million ID)

سعر االغالق 

Closing 

Price

 القيمة السوقية 

 (مليون دينار)

Market 

Capitalization

معدل دوران

      السهم      

  Turn 

over Ratio

 Company Name

Banks Sector

 250,0000.630157,5000.10Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي1

250,0000.810202,5003.20Bank of Baghdadمصرف بغداد 2

250,0000.440110,0000.00Iraqi Islamic Bankالمصرف االسالمي3

250,0000.21052,50036.31Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط 4

 250,0000.29072,5000.22Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي5

250,0001.350337,5000.11National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي6

250,0000.38095,0000.68Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري 7

250,0000.10025,0000.27Babylon Bankمصرف بابل 8

300,0000.18054,0000.34Gulf Commercial Bankمصرف الخليج التجاري 9

 252,5000.17042,9250.23Mosul Bankمصرف الموصل10

              North Bankمتوقفة300,0000.09027,000مصرف الشمال  11

400,0001.400560,0009.33Kurdistan International Bankمصرف كوردستان 12

250,0000.480120,0000.08Ashur International Bankمصرف اشور الدولي 13

250,0000.590147,5000.19Mansour Bankمصرف المنصور لالستثمار 14

300,0000.14042,0000.21united Bank For Invistmentالمصرف المتحد لالستثمار15

250,0000.460115,0000.08Elaf Islamic Bankمصرف ايالف16

 251,0001.000251,0009.56National Islamic Bankالمصرف الوطني االسالمي17

Trans Iraq Bank Investmentلم تتداول264,0001.000264,000مصرف عبر العراق لالستثمار18

Cihan Bank for Islamicلم تتداول255,0002.290583,950مصرف جيهان االسالمي19

200,0001.080216,0000.52Asia Al Iraq Islamic Bank for Investmentمصرف اسيا العراق االسالمي20

Telecommunication Sector

310,0009.4202,920,2000.05Asia Cell Telecommunicationاسيا سيل لالتصاالت1

Insurance Sector

3,8190.5402,0620.06Al-Ameen for Insuranceاالمين للتأمين 1

 7,0000.6404,4800.003Gulf Insuranceالخليج للتأمين وأعادة التامين2

Services Sector

1,0003.4003,4002.30Kharkh Tour Amuzement Cityمدينة العاب الكرخ السياحية 1

 22,7802.35053,5330.29Mamoura Realestateالمعمورة لالستثمارات العقارية2

AL-Nukhba for Constructionلم تتداول2,0660.390806النخبة للمقاوالت العامة 3

 Iraqi Land Transportمتوقفة14,0001.55021,700العراقية للنقل البري4

1,00030.03030,0300.65Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام5

AL-Badia for General Transمتوقفة2,2000.5901,298البادية للنقل العام 6

1,00016.85016,8501.03Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب 7

قطاع التأمين

اسماء الشركات

 قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

2021رأس المال وسعر االغالق والقيمة السوقية السهم للشركات المساهمة في السوق النظامي لشهر آيلول   (17)جدول رقم 

قطاع الخدمات 

Listed Shares and Closing Price,Market Cap.,Turnover Ratio for the Listed Companies in ISX September 2021   



      االسهم المدرجة    

     (مليون دينار)       

    Listed 

Shares    

(Million ID)

سعر االغالق 

Closing 

Price

 القيمة السوقية 

 (مليون دينار)

Market 

Capitalization

معدل دوران

      السهم      

  Turn 

over Ratio

   COMPANY NAMES

IndustrySector

6,4692.91018,8260.50Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية1

2,0005.41010,8206.61Modern Sewingالخياطة الحديثة2

 50016.0008,0000.21Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات 3

Baghdad for Packing Materialsلم تتداول1,0802.0002,160بغداد لصناعة مواد التغليف4

204,3354.600939,9430.07Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 5

17,2501.17020,1831.50Iraqi Date Processing and Marketingالتمورالعراقية6

 Al -HiLal Industriesمتوقفة12,3750.4805,940الهالل الصناعية 7

15,1882.50037,9691.95National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية 8

 ELectronic Industriesمتوقفة18,0000.4508,100الصناعات االلكترونية9

 5,9401.4308,4943.89AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي النتاج اللقاحات البيطرية 10

Iraqi Engineering Worksمتوقفة1,5000.8201,230العراقية لالعمال الهندسية11

5,0002.25011,2500.09Metallic Industries and Bicyclesالصناعات المعدنية والدراجات12

 1,59312.20019,4380.07Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة13

7,5900.8906,7552.65Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعات الكارتون14

Tourism&Hotels Sector

37,5480.12Palestine Hotel   4,4708.400فندق فلسطين1

3,5009.00031,5000.05Ishtar Hotelsفنادق عشتار 2

165,9000.01Babylon Hotel 2,00082.950فندق بابل3

3,8458.30031,9120.29Baghdad Hotelفندق بغداد4

61,1560.11National for Tourist Investment   6,2539.780الوطنية االستثمارات السياحية 5

2404.6001,1040.60Tourist Village of Mosul damالمدينة السياحية  في سد الموصل6

6,2250.04Karbala Hotels   7,5000.830فنادق كربالء7

2,92310.40030,4010.05Mansour Hotelفندق المنصور8

Al-Sadeer Hotelمتوقفة18,560 1,73510.700فندق السدير 9

Agricultur Sector

Modern for Animal Productionمتوقفة861   4,1010.210الحديثة لالنتاج الحيواني 1

Al-Ahlyia for Agricultural Productionلم تتداول5750.980564االهلية النتاج الزراعي2

3,0000.01Middle East for Production- Fish 30010.000الشرق االوسط لالسماك 3

Iraqi for Seed Productionمتوقفة16,38011.650190,827العراقية النتاج البذور 4

23,0000.04Iraqi Products Marketing Meat   5,0004.600العراقية النتاج وتسويق اللحوم 5

 36018.0706,5050.04Iraqi Agricultural Productsالعراقية للمنتجات الزراعية 6

Listed Shares and Closing Price,Market Cap.,Turnover Ratio for the Listed Companies in ISX September 2021   

قطاع الصناعة 

2021رأس المال وسعر االغالق والقيمة السوقية السهم للشركات المساهمة في السوق النظامي لشهر آيلول   (17)جدول رقم 

قطاع الفنادق والسياحة

 قطاع الزراعة

اسماء الشركات



اسم الشركة

رمز 

الشركة 

Code

سعر االفتتاح 

Opening 

Price

اعلى سعر  

High 

Price

ادنى سعر 

Low 

Price

سعر االغالق 

Closing 

Price

معدل السعر 

الحالي 

Average 

Price

معدل السعر 

السابق 

Previous 

Average 

Price

% التغير 

Change

%

الصفقات 

No.of 

Trads

عدد االسهم المتداولة    

Traded Volume

    القيمة المتداولة    

Traded Value

عدد ايام 

التداول 

Trading 

days

Company Names

BROI0.4200.4300.4000.4000.4000.410-2.444938,968,36515,678,34613Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان العراقي

BLAD0.2300.2500.2300.2500.2500.20025.002795,302,00123,513,5009Al-Attaa Islamic Bankمصرف العطاء االسالمي 

BIDB0.8100.8100.8100.8100.8100.8100.0036,0004,8601International Development Bankمصرف التنمية الدولي 

BRTB1.0001.0001.0001.0001.0001.0000.0015,000,0005,000,0001Region Trade Bankمصرف االقليم التجاري

BTIB1.0001.0000.9000.9000.9001.000-10.00321,531,035,0001,438,365,5008AlTaif Islamic Bankمصرف الطيف االسالمي

1121,670,311,3661,482,562,20621TOTAL

TZNI2.3002.4002.3002.4002.4002.3502.13102,633,0006,066,2004Al-Khatem Telecomsالخاتم لالتصاالت

102,633,0006,066,2004TOTAL

NDSA0.6500.7800.6500.7800.7400.64015.6343,005,0002,213,2502Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمين

43,005,0002,213,2502TOTAL

VAMF0.5600.6600.5300.6600.6600.56017.8684,137,7382,295,5664Al-Ameen For Financial Investmentاالمين لالستثمار المالي 

84,137,7382,295,5664TOTAL

SAEI0.9501.4000.9501.3501.3600.90051.114014,132,04018,418,8999Al-Ameen Estate Investmentاالمين لالستثمارات العقارية

  SIGT1.2001.2001.1401.1401.1501.200-4.17326,966,8428,208,88410Iraqi for General Transportationنقل المنتجات النفطية والبضائع

7221,098,88226,627,78319TOTAL

IMCI68.00069.50068.00069.50069.50068.0002.218621,16642,807,6172Modern Chemical Industriesالصنائع الكيمياوية العصرية

IKHC0.9601.6800.9601.4001.4000.80075.00296,300,3939,260,2518Al -Khazer Construction Materialsطريق الخازر  المواد االنشائية 

IHFI1.4501.4501.4501.4501.4501.500-3.332100,000145,0001Modern Constrcution Materialsالوطنية لصناعات االثاث 

397,021,55952,212,86810TOTAL

2451,708,207,5451,571,977,87221Grand TOTAL

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

Investment Sectorقطاع االستثمار

مجموع قطاع االستثمار

Telecommunication Sector قطاع االتصاالت

مجموع  قطاع االتصاالت

مجموع قطاع الصناعة

Banks Sectorقطاع المصارف

المجموع الكلي 

مجموع قطاع التامين

Services Sectorقطاع الخدمات

 2021النشرة الشهرية لتداول االسهم في السوق الثاني لشهر ايلول 

Non Regular Monthly Trading Bulletin of September 2021

Industry Sectorقطاع الصناعة

مجموع قطاع المصارف

Insurance Sectorقطاع التامين

مجموع قطاع الخدمات 



Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

Service Sector

SAEI31,200,0001,678,000Al-Ameen Estate Investmentاالمين لالستثمارات العقارية

31,200,0001,678,000Total Service sector

31,200,0001,678,000Grand Total

Company Namesالقيمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

Banks Sector

BROI150,00020,000Credit Bank Of Iraqمصرف األئتمان العراقي 

BTIB188,000,00079,200,000Al-taif Islamic Bankمصرف الطيف اإلسالمي

288,050,00079,220,000Total Bank sector

Insurance Sector

NDSA33,000,0002,210,000Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمين

33,000,0002,210,000Total Insurance sector

Telecommunication Sector

TZNI1200,000460,000Al-Khateemشركة الخاتم

1200,000460,000Total Telecommunication sector

691,250,00081,890,000Grand Total

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

Non-Iraqi Monthly Trading Report (Sell) September 2021

  2021النشرة الشهرية لتداول االسهم المشتراة لغير العراقيين في السوق الثاني لشهر ايلول 

Non-Iraqi Monthly Trading Report (Buy) September 2021

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات 

المجموع الكلي

المجموع الكلي

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع التامين 

مجموع قطاع التامين 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 



عدداالسهم المتداولةالجلسات 
االهمية 

%النسبية
  القيمة المتداولة

االهمية 

%النسبية
الصفقات

االهمية 

%النسبية 

الشركات 

المتداولة

الشركات 

المدرجة

SessionsTraded Volume
Change 

% 
Traded Value

Change 

% 

No.of 

Trans

Change 

% 
Co.TradedCo.Listed 

01/09/202147,267,2802.76729,004,2901.845187.35544

02/09/202133,707,0011.97312,522,5500.797228.98544

05/09/2021389,025,68222.774388,551,31824.717145.71544

06/09/2021226,350,00013.251222,210,00014.136166.53544

07/09/20217,654,7740.44835,505,2422.2592610.61444

08/09/2021180,956,00010.593163,094,79010.375104.08244

09/09/20211,400,0000.0821,321,0000.08472.86344

12/09/202149,9200.00358,4060.00410.41144

13/09/2021650,0000.038693,0000.04431.22344

14/09/2021183,096,39210.719168,134,80410.696208.16644

15/09/2021250,0000.015107,5000.00710.41144

16/09/2021191,390,00011.204163,325,60010.390124.90544

19/09/20212,131,0000.125584,1500.03762.45344

20/09/2021204,850,00011.992184,225,50011.719135.31544

21/09/20211,636,1390.0962,553,0400.162114.49344

22/09/2021201,590,00011.801182,173,30011.589156.12444

23/09/20212,216,0190.1301,688,9870.10772.86244

26/09/20211,000,0000.059410,0000.02610.41144

27/09/20216,0000.0004,8600.00031.22144

29/09/202120,703,0001.2129,038,2000.5752610.61444

30/09/202112,278,3380.7196,771,3350.431135.31444

المجموع الحالي 

Total This 

Month

1,708,207,5451001,571,977,8721002451001344

المجموع السابق   

Total Last 

Month

369,193,159100188,261,4991003021001444

% التغير

%Change
ـــ7.1-ـــ18.9-ـــ735.0ـــ362.7

2021مؤشرات التداول حسب جلسات التداول في السوق الثاني لشهر ايلول  (18)جدول رقم 

      Main Trading indicators distributed in sessions September 2021



عدداالسهم المتداولةالجلسات 
االهمية 

%النسبية
  القيمة المتداولة

االهمية 

%النسبية
الصفقات

االهمية 

%النسبية 
الشركات المتداولة

الشركات 

المدرجة

SessionsTraded Volume
Change 

% 
Traded Value

Change 

% 

No.of 

Trans

Change 

% 
Co.TradedCo.Listed 

16/09/20211,200,0001001,678,0001003100144

المجموع الحالي 

Total This 

Month

1,200,0001001,678,0001003100144

المجموع السابق   

Total Last 

Month

21,00010026,6701001100144

% التغير

%Change
ـــــــــــ0.0ـــــــــــ200.0ـــــــــــ6191.7ـــــــــــ5614.3

عدداالسهم المتداولةالجلسات 
االهمية 

%النسبية
  القيمة المتداولة

االهمية 

%النسبية
الصفقات

االهمية 

%النسبية 
الشركات المتداولة

الشركات 

المدرجة

SessionsTraded Volume
Change 

% 
Traded Value

Change 

% 

No.of 

Trans

Change 

% 
Co.TradedCo.Listed 

14/09/202188,250,00096.7179,680,00097.30350.00344

30/09/20213,000,0003.292,210,0002.70350.00144

المجموع الحالي 

Total This 

Month

91,250,00010081,890,0001006100444

المجموع السابق   

Total Last 

Month

890,0001002,071,5791003100144

% التغير

%Change
3853.00.0100.00.0300.00.0ـــــــــــ10152.8

2021مؤشرات التداول المشتراة لغيرالعراقيين حسب جلسات التداول في السوق الثاني لشهر ايلول  (19)جدول رقم 

      Main Trading indicators distributed in sessions (buy) September 2021

2021مؤشرات التداول المباعة من غيرالعراقيين حسب جلسات التداول في السوق الثاني لشهر ايلول  (20)جدول رقم 

      Main Trading indicators distributed in sessions (Sell) September 2021



 القطاع 
االهمية 

%النسبية

االهمية 

%النسبية

SECTOR
Change 

% 

Change 

 % 

المصارف

Banks 

االتصاالت

Telecommunication

التأمين

Insurance

االستثمار

Investment

 الخدمات

Services 

 الصناعة

Industry

 القطاع 
االهمية 

%النسبية

االهمية 

%النسبية

االهمية 

%النسبية

الشركات 

المدرجة

SECTOR
Change 

% 

Change 

% 

Change 

 % 
 Co.Listed 

قطاع الخدمات

Service Sector

 القطاع 
االهمية 

%النسبية

االهمية 

%النسبية

االهمية 

%النسبية

الشركات 

المدرجة

SECTOR
Change 

% 

Change 

% 

Change 

 % 
 Co.Listed 

المصارف

Banks 

االتصاالت

Telecommunication

التأمين

Insurance

16

2,633,0000.1546,066,2000.386104.08

2,213,250

144 TOTAL1,200,0001001,678,0001003100المجموع 

 2021مؤشرات التداول القطاعية المشتراة لغيرالعراقين في السوق الثاني لشهر ايلول  (22)جدول رقم 

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

عدد االسهم المتداولة  

Traded Volume

   القيمة المتداولة    

Traded Value

الصفقات 

No.of 

Trans

الشركات 

المتداولة 

Co.Traded

112

1.7

1

الشركات 

المتداولة 

Co.Traded

522

11

0.1468

 2021مؤشرات التداول القطاعية في السوق الثاني لشهر ايلول  (21)جدول رقم 

      Main Trading indicators distributed in to Sectors September 2021

عدد االسهم المتداولة  

Traded Volume

   القيمة المتداولة    

Traded Value

45.71

الصفقات 

No.of 

Trans

الشركات 

المدرجة 

Co.Listed

97.81,482,562,20694.3

1.2

7,021,559

TOTALالمجموع 

3

3

21,098,882

4,137,7380.2422,295,5663.27

245100

االهمية 

 (%)النسبية 

%Change

44

1,670,311,366

7 52,212,8683.3215.92

26,627,7837229.39

13 1,571,977,872 1,708,207,545100

0.411

2

39

100

1,678,000100.03100.00

3

3,005,0000.20.11.63 4

144

 2021مؤشرات التداول القطاعية المباعة من غيرالعراقين في السوق الثاني لشهر آب  (23)جدول رقم 

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

عدد االسهم المتداولة  

Traded Volume

   القيمة المتداولة    

Traded Value

الصفقات 

No.of 

Trans

الشركات 

المتداولة 

Co.Traded

1,200,000100.0

4

200,0000.2460,0000.6116.67

44

11

TOTAL91,250,00010081,890,0001006100المجموع 

88,050,00096.579,220,00096.7233.33222

3,000,0003.32,210,0002.7350.0013



Banks 4,900,00071.573,365,78742.80المصارف 

Telecommunication1,829,78326.734,391,47855.85االتصاالت 

Insurance21,0000.3112,1100.15التأمين 

Investment 13,6500.204,4310.06االستثمار 

Services 13,8600.2016,8420.21 الخدمات  

Industry  37,3450.5540,2780.51 الصناعة 

Tourism&Hotels3760.012,4090.03الفنادق والسياحة 

Agriculture30,0000.4430,0000.38 الزراعة 

TOTAL6,846,0141007,863,335100المجموع 

 2021القيمة السوقية واالسهم المدرجة للشركات المدرجة في السوق الثاني مقسمة قطاعيا لشهر ايلول  (24)جدول رقم 

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

SECTOR        القطاع    

      االسهم المدرجة     

      (مليون دينار)      

Listed Shares 

(Million ID)

   (%)النسبة 

%Change

       القيمة السوقية          

        (مليون دينار)     

.Market Cap   

(Million ID)

     (%)النسبة 

%Change

Banks مصارف 

اتصاالت                    
Telecommunication 

Insurance التأمين 

Investment  االستثمار 

Services الخدمات 

Industry الصناعة   

الفنادق والسياحة  
Tourism&Hotels   

Agriculture الزراعة  

Listed Shares ) million المدرجة االسهم  ( 



االسهم المدرجة 

مليون 

Listed 

Shares

سعر 

االغالق 

Closing 

Price

 القيمة السوقية 

 (مليون دينار)

Market 

Capitalization

معدل دوران

      السهم        

Turn over 

Ratio

   COMPANY NAMES

Banks Sector

Arab Islamic Bankلم تتداول250,0001.000250,000مصرف العربية االسالمي1

Zain Al-Iraq Isiamic Bankلم تتداول250,0000.34085,000مصرف زين العراق2

Iraq Noor Islamic Bankلم تتداول250,0001.000250,000مصرف نور العراق3

International Islamic Bankلم تتداول160,8461.750281,481مصرف الدولي االسالمي4

World Islamic Bankلم تتداول250,0001.000250,000مصرف العالم 5

250,0000.810202,5002.40International Development Bankمصرف التنمية6

Al- Qabidh Isiamic Bankلم تتداول250,0000.24060,000مصرف القابض  االسالمي 7

Erbil Investment & FinanceBankلم تتداول265,0000.11029,150مصرف اربيل8

Trust International  IslamIc Bankلم تتداول250,0000.35087,500مصرف الثقة االسالمي9

Al Janoob Islamic Bank Investmentلم تتداول250,0001.000250,000مصرف الجنوب10

250,0001.000250,0000.0020Region Trade Bankمصرف االقليم التجاري11

250,0000.400100,0000.01Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان12

Dar es salam Investment  Bankمتوقفة150,0000.13019,500مصرف دار  السالم13

   Economy Bankمتوقفة207,1540.43089,076مصرف االقتصاد لالستثمار 14

Union Bank of Iraqمتوقفة252,0000.29073,080مصرف االتحاد العراقي 15

 Dijlah & Furat Bankمتوقفة112,0000.25028,000مصرف دجلة والفرات16

250,0000.25062,5000.030Al-Attaa Islamic Bankمصرف العطاء االسالمي17

 Al-Qurtas Isiamic Bankلم تتداول250,0001.000250,000مصرف القرطاس االسالمي19

203,0000.900182,7000.75AlTaiF Islamic Bankمصرف الطيف االسالمي20

Al mustashar islamic bankلم تتداول200,0001.000200,000مصرف المستشار21

Ameen al-Iraq Bank For  islamic bankلم تتداول150,0001.000150,000مصرف امين العراق22

Al- Rajih bankلم تتداول250,0001.000250,000مصرف الراجح23

Telecommunication Sector

4,391,4780.0001Al-Khatem Telecoms    1,829,7832.400الخاتم لالتصاالت1

Insurance Sector

5,4600.04Dar Al-Salam for Insurance    7,0000.780دار السالم للتأمين 1

AHliya For Insuranceلم تتداول3,850    7,0000.550االهلية للتأمين 2

Al-Hamraa For Insuranceلم تتداول2,800    7,0000.400الحمراء للتأمين 3

Investment Sector

AL-Wiaam for Financial Investmentلم تتداول2,0000.5401,080الوئام لالستثمار المالي 1

Al-Zawraa for Finanical Investmentلم تتداول1,1500.270311الزوراء لالستثمار المالي 2

Al-Khair For Financial Investmentمتوقفة7,0000.100700الخير لالستثمار المالي 3

1,5000.6609900.27Al-Ameen For Financial Investmentاالمين لالستثمار المالي 4

Bain Al-Nahrain Financial Investmentلم تتداول1,0000.900900بين النهرين لالستثمارات المالية 5

Al- Batek  Investmentمتوقفة1,0000.450450*الباتك لالستثمارات المالية 6

قطاع التأمين

قطاع االستثمار

 2021رأس المال وسعر االغالق والقيمة السوقية ومعـدل دوران السهم للشركات المدرجة في السوق الثاني لشهر ايلول   (25)جدول رقم 

Listed Shares and Closing Price,Market Cap.,TurnoverRatio for the Listed Companies in ISX August 2021

اسماء الشركات

 قطاع المصارف

 قطاع االتصاالت



االسهم المدرجة 

مليون 

Listed 

Shares

سعر 

االغالق 

Closing 

Price

 القيمة السوقية 

 (مليون دينار)

Market 

Capitalization

معدل دوران

      السهم        

Turn over 

Ratio

   COMPANY NAMES

Services Sector

  4,4460.17Iraqi for General Transportation    3,9001.140نقل المنتجات النفطية والبضائع1

6,9601.3509,3960.20Al-Ameen Estate Investmentاالمين لالستثمارات العقارية 2

Ibdaa Al sharq Al Awsat generalلم تتداول3,000    3,0001.000ابداع الشرق االوسط3

IndustrySector

The Light Industriesمتوقفة16,8000.3105,208*الصناعات الخفيفة 1

Fallujah for Construction Materialsمتوقفة3,1201.5104,711*الفلوجة النتاج المواد االنشائية 2

1,0001.4001,4000.630Al -Khazer Construction Materialsالخازر النتاج المواد االنشائية 3

Modern Paint Industriesمتوقفة9,2141.25011,517*االصباغ الحديثة 4

18069.50012,5100.34Modern Chemical Industriesالصنائع الكيماوية العصرية 5

Household Furniture Industryمتوقفة5,3710.4702,524*المواد االنشائية الحديثة 6

1,6601.4502,4070.01Modern Constrcution Materialsالوطنية لصناعات لالثاث المنزلي7

Tourism&Hotels Sector

Ashour Hotelمتوقفة3766.4002,406*فندق اشور1

Agricultur Sector

AL -Rebass for Poultry & Feedلم تتداول30,0001.00030,000شركة الريباس للدواجن واالعالف1

*

 2021رأس المال وسعر االغالق والقيمة السوقية ومعـدل دوران السهم للشركات المدرجة في السوق الثاني لشهر آب   (25)جدول رقم 

Listed Shares and Closing Price,Market Cap.,TurnoverRatio for the Listed Companies in ISX August 2021

.متوقفة بقرارات من هيئة االوراق المالية لعدم االلتزام بتعليمات االفصاح 

قطاع الصناعة 

قطاع الخدمات 

اسماء الشركات

قطاع الفنادق والسياحة

 قطاع الزراعة



اسم الشركةت

رمز 

الشركة 

Code

معدل السعر 

السابق 

Previous 

Average 

Price

سعر االغالق 

Closing 

Price

   COMPANY NAMES

Banking Sector

BAAI1.0001.000Al Arabiya Islamic Bankمصرف العربية االسالمي 1

 BQUR1.0001.000Al-Qurtas Isiamic Bankمصرف القرطاس االسالمي2

BJAB1.0001.000Al Janoob Islamic Bank Investmentمصرف الجنوب3

BINI1.0001.000Iraq Noor Islamic Bankمصرف نور العراق4

BERI0.1000.110Erbil Investment & FinanceBankمصرف اربيل5

BMUI1.0001.000Al mustashar islamic bankمصرف المستشار6

BTRI1.0001.000Trans Iraq Bank Investmentمصرف عبر العراق 7

BTRU0.3500.350Trust International  IslamIc Bankمصرف الثقة الدولي8

BAME1.0001.000Ameen al-Iraq Bank For  islamic bankمصرف امين العراق9

BWOR1.0001.000World Islamic Bankالمصرف العالم االسالمي10

BCIH2.2902.290Cihan Bank for Islamicمصرف جيهان االسالمي11

BINT1.7501.750International Islamic Bankالمصرف الدولي االسالمي12

BQAB0.2400.240Al- Qabidh Isiamic Bankمصرف القابض  االسالمي 13

BZII0.3400.340Zain Al-Iraq Isiamic Bankمصرف زين العراق االسالمي14

Insurance Sector

NAHF0.5500.550Ahlia Insuranceاالهلية للتأمين15

NHAM0.4000.400Al-Hamraa For Insuranceالحمراء للتأمين16

Investment Sector

VWIF0.5400.540AL-Wiaam for Financial Investmentالوئام لالستثمار المالي 17

VMES0.9000.900Bain Al-Nahrain Financial Investmentبين النهرين لالستثمارات المالية18

VZAF0.2700.270Al-Zawraa for Finanical Investmentالزوراء لالستثمار المالي19

Services Sector

Ibdaa Al sharq Al Awsat generalــــــــــــــــــــSIBDابداع الشرق االوسط20

SNUC0.3900.390AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة21

Industry Sector

IBPM2.0002.000Baghdad for Packing Materialsبغداد لصناعة مواد التغليف22

Agriculture Sector

AL -Rebass for Poultry & FeedــــــــــــــــــــAREB الريباس للدواجن واالعالف23

AAHP0.9800.980Al-Ahlyia for Agricultural Productionاالهلية لالنتاج الزراعي24

قطاع التأمين

قطاع االستثمار

 قطاع الزراعــــــة

قطاع الصناعة

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

 Companies That Have Not been Traded in ISX August 2021

قطاع المصارف

قطاع الخدمات 



سبب االيقاف والمالحظاتتاريخ االيقافاسم الشركةت

1
الفلوجة النتاج المواد االنشائية 

(IFCM)
.دينار (1.510) ، سعر االغالق 2019 و2018 و2017عدم تقديم االفصاح السنوي لالعوام 2015/07/06

2
صناعة المواد االنشائية الحديثة 

(IMCM)
2015/07/06

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

 واالفصاح الفصلي 2019و2018و2017و2016واالفصاح الفصلي لالعوام 2019 و2018 و2017 و2016و

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

2015/08/06(IMPI)صناعات االصباغ الحديثة 3

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

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

.دينار (1.250)

2016/07/13(ITLI)الصناعات الخفيفة 4

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

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

.دينار (0.310)سعر االغالق . 2020والثالث 

2017/07/06(SBAG)البادية للنقل العام 5
 واالفصاح 2019و2018 واالفصاح الفصلي لعامي 2019 و2018و2017عدم تقديم االفصاح السنوي لالعوام 

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

.دينار (0.290)سعر االغالق  . 2019عدم تقديم االفصاح السنوي لعام  2017/08/06(BUOI)مصرف االتحاد العراقي 6

2017/08/06(IELI)الصناعات االلكترونية 7
 واالفصاح 2019 و2018 واالفصاح الفصلي لعامي 2019 و2018 و2017عدم تقديم االفصاح السنوي لالعوام 

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

.2019 و2018عدم تقديم االفصاح السنوي لعامي 2017/03/05(BEFI)مصرف االقتصاد 8

2016/08/09(BDSI)مصرف دار السالم 9

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

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

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

.دينار  (0.250)سعر االغالق . وضع المصرف تحت وصاية البنك المركزي العراقي 2017/01/05(BDFD)مصرف دجلة والفرات 10

2019/07/08(HASH)فندق اشور11
 واستمرار االيقاف 2020 واالفصاح الفصلي للفصل االول والثاني والثالث 2019عدم تقديم االفصاح الفصلي لعام 

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

12
الباتك لالستثمارات المالية 

(VBAT)
2019/08/20

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

.دينار (0.450)سعر االغالق 

2019/08/20(AMAP)الحديثة لالنتاج الحيواني 13
سعر االغالق  .2020واالفصاح الفصلي للفصل الثالث . 2019و 2018عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعامي 

.دينار (0.210)

.دينار (0.820)سعر االغالق  .2019 و 2018عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعامي 2019/08/20(IIEW)العراقية لالعمال الهندسية 14

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

.دينار (0.090)سعر االغالق .2019عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2020/11/03(BNOR)مصرف الشمال 16

2020/11/03(SILT)العراقية للنقل البري 17
سعر االغالق  .2020واالفصاح الفصلي للفصل الثاني والثالث  . 2019عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 

.دينار (1.550)

.دينار (10.700)سعر االغالق .2019عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2020/11/03(HSAD)فندق السدير 18

.دينار (11.650)سعر االغالق .2020عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2021/07/05(AISP)العراقية النتاج البذور19

20
الخير لالستثمار المالي 

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

.دينار (0.100)سعر االغالق  . 2020عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2021/09/19(BBAY)مصرف بابل 21

.دينار (1.000)سعر االغالق  . 2020عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2021/09/19(BRAJ)مصرف الراجح 22

.دينار (1.140)سعر االغالق  . 2020عدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2021/09/19(SIGT)نقل المنتجات النفطية 23

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



 

 

  يف مركز االيداع.  2021 ايلول) عدد األسهم املودعة للمساهمني وأسهم زيادة رأس املال لشهر 28جدول رقم (

 عدد االسهم املدخلة   عدد الحركات  نوع االدخال  الشهر 

 ايلول
  55,999,700,990 273 ايداع شهادة او اضافة رسملة 

  50,002,110,628 33  أضافة اكتتاب 

  

  يف مركز االيداع.  2021 ايلول) انتقال ملكية األسهم يف مكتب التنازل العائيل واألريث لشهر 29جدول رقم (
  

 االسهم املنقولة عدد  عدد الحركات  نوع االدخال  الشهر 

219 نقل أسهم من حساب اىل حساب اخر   ايلول  21,203,090,917  

  

  يف مركز االيداع.  2021 ايلولمن الوسيط اىل املركز لشهر  ملكية االسهم) نقل 30جدول رقم (

 االسهم املرجعة  عدد  عدد الحركات   نوع االدخال  الشهر 

  REG 17 26,463,542,806من حساب الوسيط اىل حساب   ايلول

  

  2021 ايلول ) عدد األسهم التي أطلقت من حساب مركز اإليداع اىل حساب رشكات الوساطة لشهر31رقم ( جدول
  يف مركز االيداع.

  

 نوع االدخال  الشهر 
عدد  

  الحركات 
االسهم املفعلة عدد

اىل حساب   REGتفعيل أسهم من حساب املركز   ايلول
 الوسيط 

340 123,029,295,538 

  



أسم الشرآةت
راسمال الشرآة

Capital
االسهم المودعة
 Deposited

Shares

نسبة االسهم
المودعة

 Percentage
 of

deposited
Shares

عدد المودعين
Depositors

Number

عدد االشخاص
Individuals

Number

عدد الشرآات
 Companies

Number
Company Name

200,000,000,000500,0000.000110Asia Al Iraq Islamic Bankمصرف اسيا العراق االسالمي1
250,000,000,00028,0270.000110Ashur International Bankمصرف اشور2
 250,000,000,000584,9030.000220Commercial Bank of Iraqiالمصرف التجاري3
 250,000,000,0006,415,3900.000550Investment Bank of Iraqiمصرف االستثمار4
250,000,000,0002,812,6320.000220Iraqi Islamic Bankمصرف العراقي االسالمي5
250,000,000,0003,646,5460.000550Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط6
400,000,000,0005,333,333,3331.000110Kurdistan International Bankمصرف آوردستان7
250,000,000,00026,122,484,33710.000660National Islamic Bankمصرف العطاء االسالمي8
251,000,000,00024,362,000,0009.000110National Bank of Iraqالمصرف الوطني االسالمي9
250,000,000,0001,533,7500.000220National Bank of Iraqألمصرف االهلي العراقي10
203,000,000,00050,000,000,00024.00030291Al-Taif Islamic Bankمصرف الطيف االسالمي لالستثمار11
264,000,000,00079,200,0000.000330Trans Iraq Bankمصرف عبر العراق لألستثمار12

3,068,000,000,000105,912,538,918359581Total

 575,000,0003,6190.000110Al-Ahlyia for Agriculturalالشرآة االهلية لالنتاج الزراعي13
5,000,000,0001,018,7780.000880Iraqi Products Marketing Meatالعراقية النتاج وتسويق اللحوم14
 360,000,00039,4360.000770Iraqi Agricultural Productsالعراقية للمنتجات الزراعية15
16,380,000,0001,722,2760.000330Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور16
4,101,300,000507,0850.000220Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيواني17
300,000,00043,7270.000220Middle East for Production- Fishاسماك الشرق االوسط18

26,716,300,0003,334,921023230Total

شرآة مساهمة19 - 204,335,333,33331,149,3630.00037370Baghdad Soft Drinksشرآة بغداد للمشروبات الغازية
 18,000,000,0001,887,4800.000440ELectronic Industriesالصناعات االلكترونية20
 12,375,000,0002,769,4640.000330Al -HiLal Industriesهالل صناعية21
7,590,000,000532,3020.000220Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعات الكارتون22
 17,250,000,00010,433,1040.000880Iraqia for the manufacture and marketing ofالشرآة العراقية النتاج وتسويق التمور23
1,500,000,000105,6250.000110Iraqi Engineering Worksالشرآة العراقية لالعمال الهندسية24
 5,940,000,000385,3120.000110AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي النتاج اللقاحات25
 6,469,267,35049,0070.000110Al-Mansour Pharmaceuticalsالمنصور للصناعات الدوائية26
5,000,000,000526,3150.000220Metallic Industries and Bicyclesالصناعات المعدنية والدراجات27

جدول رقم (٣٢) عدد األسهم المودعة في مرآز اإليداع العراقي خالل  شهر ايلول لعام ٢٠٢١

المجموع

المجموع

قطاع المصارف

Industry Sectorقطاع الصناعي

Banks Sector

Agriculture Sector قطاع الزراعة



أسم الشرآةت
راسمال الشرآة

Capital
االسهم المودعة
 Deposited

Shares

نسبة االسهم
المودعة

 Percentage
 of

deposited
Shares

عدد المودعين
Depositors

Number

عدد االشخاص
Individuals

Number

عدد الشرآات
 Companies

Number
Company Name

جدول رقم (٣٢) عدد األسهم المودعة في مرآز اإليداع العراقي خالل  شهر ايلول لعام ٢٠٢١

2,000,000,000343,4880.000880Modern Sewingالخياطة الحديثة28
9,213,750,000193,1250.000110Modern Paint Industriesصناعة االصباغ الحديثة29
15,187,500,0001,157,5660.000330National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية30
 1,593,300,000996,1500.000220Ready Made Clothesااللبسة الجاهزة31
16,800,000,0005,280,3000.00010100The Light Industriesالصناعات الخفيفة32

323,254,150,68355,808,601083830Total

2,200,000,0009,3120.000220AL-Badia for General Transالبادية للنقل العام33
  3,900,000,000253,5970.000880Iraqi for General Transportationنقل المنتجات النفطية والبضائع34
 14,000,000,000434,9050.000550Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري35
 1,000,000,000240,1300.000220Al-Mosul for Funfairsالموصل مدن العاب36
 22,780,000,00019,204,4810.000550Mamoura Realestateالمعمورة لالستثمارات العقارية37

43,880,000,00020,142,425022220Total

310,000,000,00012,9110.000110Asia Cell Telecommunicationاسياسيل لالتصاالت39
310,000,000,00012,9110110Total

 1,000,000,0007,500,0000.000110Mesopotamia Investmentشرآة بين النهرين لالستثمارات المالية40
1,000,000,0007,500,0001110Total

3,772,850,450,683105,999,337,7762.811891881Total all
 

المجموع

المجاميع الكلية

Services Sector قطاع الخدمي

المجموع

المجموع

Telecommunication Sector قطاع االتصاالت

Investment  Sectorقطاع االستثمار

المجموع



الكميةعدد الحرآاترمز الشرآةأسم الشرآةت

BTIB3050,000,000,000مصرف الطيف االسالمي لالستثمار1

3050,000,000,000

الكميةعدد الحرآاترمز الشرآةأسم الشرآةت

IMOS32,110,628الخياطة الحديثة2

32,110,628
االسهم الكليةعدد الحرآات الكلية

3350,002,110,628

الكميةعدد الحرآاترمز الشرآةأسم الشرآةت
IMOS22,473,842الخياطة الحديثة1

22,473,842
االسهم الكليةعدد الحرآات الكلية

22,473,842

جدول رقم (٣٣) حرآة االآتتاب في مرآز اإليداع العراقي خالل شهر ايلول لعام ٢٠٢١

قطاع الصناعي

جدول رقم (٣٤) حرآة مسح األسهم في مرآز اإليداع العراقي خالل شهر ايلول لعام ٢٠٢١

قطاع الصناعي

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

قطاع المصارف

المجموع



  
  

  2021) عدد معامالت االرث والتنازل العائيل لشهر ايلول35جدول رقم (
  عدد االسهم   اسم الرشكة  نوع املعامله  ت

 78,000  العراقية للمنتجات النفطية والبضائع ارثية  1

 756,071  الخياطة الحديثة  ارثية  2

 7,978  البادية للنقل العام  ارثية  3

 774,358  بغداد للمرشوبات الغازية  ارثية  4

 6,984  العراقية للسجاد واملفروشات ارثية  5

 104,712  الخياطة الحديثة  ارثية  6

 53,134  الرشق األوسط النتاج األسامك ارثية  7

 6,542,498  الهالل الصناعية  ارثية  8

 139,942  العراقية للصناعات الهندسية  ارثية  9

 2,332,237  الكيمياوية الصناعات  ارثية  10

 2,798,638  الصناعات الخفيفة ارثية  11

 7,660,797  بغداد للمرشوبات الغازية  ارثية  12

 648,147  املوصل ملدن األلعاب ارثية  13

 32,833  بغداد للمرشوبات الغازية  ارثية  14

 11,183  الرشق األوسط النتاج األسامك ارثية  15

 770,909  للمرشوبات الغازية بغداد  ارثية  16

 7,978  البادية للنقل العام  ارثية  17

 17,328  الخياطة الحديثة  ارثية  18

 1,638,000  العراقية النتاج البذور  ارثية  19

 2,164,827  بغداد للمرشوبات الغازية  ارثية  20

 174,400  الخياطة الحديثة  ارثية  21

 5,755,860  مرصف بغداد  ارثية  22

 2,393,999  بغداد للمرشوبات الغازية  ارثية  23



  2021) عدد معامالت االرث والتنازل العائيل لشهر ايلول 35جدول رقم (
 3,083,472  بغداد للمرشوبات الغازية  ارثية  24

 37,954,285 مجموع معامالت االرثية 

 17,257,143  املرصف التجاري العراقي تنازل  25

 10,084,710  مرصف االستثامر تنازل  26

 5,443  العراقية النتاج وتسويق اللحوم تنازل  27

 1,970  العراقية النتاج البذور  تنازل  28

 325  الرشق األوسط النتاج األسامك تنازل  29

 49,220  بغدادللمرشوبات الغازية  تنازل  30

 49,140  الصناعات االلكرتونية  تنازل  31

 44,051  الهالل الصناعية  تنازل  32

 2,013  العراقية النتاج وتسويق التمور تنازل  33

 4,161  العراقيةللسجاد واملفروشات تنازل  34

 81,983  املنصور للصناعات الدوائية  تنازل  35

 18,919  الصناعات املعدنية والدراجات تنازل  36

 6,327  انتاج اللبسة الجاهزة  تنازل  37

 28,080  الصناعات الخفيفة تنازل  38

 5,443  العراقية النتاج وتسويق اللحوم تنازل  39

 1,970  العراقية النتاج البذور  تنازل  40

 325  الرشق األوسط النتاج األسامك تنازل  41

 44,015  الهالل الصناعية  تنازل  42

 49,220  بغدادللمرشوبات الغازية  تنازل  43

 49,140  البصناعات االلكرتونية  تنازل  44

 2,013  العراقية النتاج وتسويق التمور تنازل  45

 4,161  للسجاد واملفروشاتالعراقية  تنازل  46

 81,983  املنصور للصناعات الدوائية  تنازل  47

 18,919  الصناعات املعدنية والدراجات تنازل  48



  2021) عدد معامالت االرث والتنازل العائيل لشهر ايلول 35جدول رقم (
 6,327  انتاج اللبسة الجاهزة  تنازل  49

 28,080  الصناعات الخفيفة تنازل  50

 10,800,265,600  مرصف الرشق األوسط تنازل  51

 4,215,000,000  األوسطمرصف الرشق  تنازل  52

 5,063,427,463  مرصف الرشق األوسط تنازل  53

 64,088,940  مرصف بغداد  تنازل  54

 760,255,049  مرصف االستثامر تنازل  55

 231,481,380  مرصف الرشق األوسط تنازل  56

 85,433  مرصف كوردستان تنازل  57

 1,400,000  فندق عشتار  تنازل  58

 913,500  املنصورفندق  تنازل  59

 2,721  العراقية النتاج وتسويق اللحوم تنازل  60

 985  العراقية النتاج البذور  تنازل  61

 162  الرشق األوسط النتاج األسامك تنازل  62

 24,610  بغدادللمرشوبات الغازية  تنازل  63

 24,570  الصناعات االلكرتونية  تنازل  64

 22,025  الهالل الصناعية  تنازل  65

 1,006  العراقيةلتصنيع وتسويق التمور تنازل  66

 2,080  العراقية للسجاد واملفروشات تنازل  67

 40,991  املنصور للصناعات الدوائية  تنازل  68

 9,459  الصناعات املعدنية والدراجات تنازل  69

 3,163  انتاج األلبسة الجاهزه  تنازل  70

 14,040  الصناعات الخفيفة تنازل  71

 2,721  العراقية النتاج وتسويق اللحوم تنازل  72

 985  العراقية النتاج البذور  تنازل  73

 162  الرشق األوسط النتاج األسامك تنازل  74



  2021) عدد معامالت االرث والتنازل العائيل لشهر ايلول 35جدول رقم (
 24,610  بغدادللمرشوبات الغازية  تنازل  75

 24,570  الصناعات االلكرتونية  تنازل  76

 22,025  الهالل الصناعية  تنازل  77

 1,006  العراقية لتصنيع وتسويع التمور تنازل  78

 2,080  العراقية للسجاد واملفروشات تنازل  79

 40,991  املنصور للصناعات الدوائية  تنازل  80

 9,459  الصناعات املعدنية والدراجات تنازل  81

 3,163  انتاج االلبسه الجاهزه  تنازل  82

 1,440  الصناعات الخفيفة تنازل  83

 5,054  الخياطة الحديثة  تنازل  84

 5,054  الخياطة الحديثة  تنازل  85

 2,527  الخياطة الحديثة  تنازل  86

 2,527  الخياطة الحديثة  تنازل  87

 21,165,136,632 مجموع معامالت التنازل

 21,203,090,917 املجموع الكيل
  



عدد الصفقاثالقيمت المتداولتعدد االسهم المتداولتاسم الشركتث

48,550,194,54765,988,808,7712553شركة الكرمل1

37,446,125,75855,806,594,62975شركة كوردستان 2

48,011,665,45248,079,531,01849شركة الوفاء3

178,686,723,75137,630,426,982261شركة براعم الخير4

3,885,259,4443,473,635,673835شركة كساب5

2,928,667,5383,472,942,5601415شركة الربيع6

4,155,546,0013,280,286,3641515شركة ايالف7

1,839,214,9301,597,263,6051600شركة اطلس8

2,147,460,9241,486,553,9531773شركة ام الربيعين9

3,409,194,7821,295,604,01798شركة الشرقية10

1,630,294,1721,127,375,230770شركة الحضر11

361,632,0421,119,479,252736شركة الفرات12

834,673,555844,541,237920شركة القدوة13

769,366,773682,045,088567شركة االقتصاد الحر14

1,062,119,800651,366,87698شركة الحكمة15

593,367,668529,710,787405شركة التميم16

379,343,536435,526,301321شركة االثمار17

871,705,124391,950,849132شركة الرافدين18

268,784,211308,926,796114شركة الواحة19

1,138,109,326300,135,677140شركة الحياة20

239,458,071271,584,510285شركة العراق21

128,886,528263,622,957234شركة عكاظ22

341,913,111258,102,705279شركة االبرار23

333,999,900236,283,87995شركة دجلة24

303,990,973230,498,50281شركة نسيم الشمال25

276,970,755219,831,610378شركة البركة26

189,616,823178,411,313162شركة االهلي المتحد27

277,979,125173,251,468102شركة المال العراقي28

471,593,970133,637,035112شركة الدولي المتحد29

247,310,010122,427,72385شركة الوفاق30

218,621,816112,135,75281شركة الشمال31

150,939,000101,453,30049شركة نور الوميض32

105,472,00979,114,133130شركة الفوز33

57,033,85170,644,42951شركة الحامي 34

18,456,25015,105,87516شركة الجزيرة35

95,2387,928,5641شركة الباتك36

12,0009,7206شركة االصيل37

ـــــــــــــــــــــشركة االئتمان38

ـــــــــــــــــــــشركة الوركاء39

ـــــــــــــــــــــشركة الدلماء40

342,331,798,764230,976,749,14016524

171,165,899,382115,488,374,5708262المجمىع كما في النشرة الشهريت

(سىق العراق لالوراق الماليت ) حسب اكبر قيمت تداول 2021تعامالث شركاث الىساطت لشهر ايلىل 

"وشراءا" المجمىع بيعا
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