
  2020 تموزالتقرير الشيري 

 المقدمة 

تستمر جيود دول العالم في مواصمة مكافحة جائحة كورونا من خالل البحث عن لقاحات وعالجات       
الى جانب دعم جيود استمرار الحياة في المجتمعات من خالل تخفيف حظر التجوال  عدد اإلصابات لتقميل

خصوصا في المناسبات  ثم استعادة حظر التجوال التام عند الضرورة لمتجوال،من حظر تام الى حظر جزئي 
 المجتمعية واالعياد والمناسبات الدينية والتي كان أىميا عيد األضحى المبارك.

لجيود مستمرة من قبل قطاع االعمال في مختمف دول العالم في إدارة النشاط االقتصادي وال تزال ا      
 ي والتدريب. مومثميا في قطاعات التعميم والبحث العم -عن بعد  –باستخدام النظم والبرمجيات 

التوقعات في اتجاىات العرض والطمب متأثرا في ق المالية العالمية في التذبذب استمر أداء األسوا      
وماتية لمربع الثاني من عام واالفصاحات المالية والمعم والتنبؤات عن نتائج األنشطة االقتصادية ومردوداتيا

     ومحاولة التخمص من اثار الركود الذي ظير في الربع األول من العام الحالي.  2020
موماتي خالل شير تموز عن نشاط وفي سوق العراق لألوراق المالية كان االىتمام باالفصاح المالي والمع

وتوقعات األداء لممتبقي من العام  2020ونتائج االعمال لمربع األول والثاني  2019الشركات المساىمة لعام 
ير ذلك ميم في تحريك طمب شراء األسيم عمى عدد ميم من الشركات المساىمة المتداولة وظ أثرالحالي 

% قياسا 4عمى ارتفاع نسبتو اغمق  لذاخالل الشير الحالي  داولةمن تحرك مؤشر السوق ألسعار األسيم المت
بافتتاح الشير. ومع ذلك ال تزال مؤشرات تداول األسيم حذرة خصوصا لمشركات التي لم تقدم افصاحاتيا 

 . 2020والفصمية  2019لغاية االن خصوصا السنوية 
      

 
 

 

 

 



 2020الشركات المساهمة في شهر تموز  سهممؤشرات تداول اأوال3 

بمعدل اربع جمسات  ( جمسة لتداول اسيم الشركات المساىمة16نظم سوق العراق لألوراق المالية )      
من كل الخميس اثناء حظر التجوال الجزئي ولم تنفذ أي جمسات أيام أسبوعيا من يوم االحد لغاية االربعاء 

 اليوم لمناسبة 2020 تموز 14 الموافق الثالثاء ليوم التداول مسةج تنظم لمأسبوع لوجود حظر تام، و 
 .الوطني

 من اىم المؤشرات المتحققة خالل شير تموز:
من مقراتيا. مع  –التداول عن بعد  –جمسة لتداول األسيم من خالل شركات الوساطة  16تنظيم  .1

استمرار غمق قاعة المستثمرين امتثاال لقرارات السالمة والصحة العامة في منع التجمعات بسبب 
 جائحة كورونا. 

( شركة بعد انتياء اجراءات ادراج شركة الريباس لمدواجن 105بمغ عدد الشركات المدرجة في السوق ) .2
 .واالعالف

وتنفيذ  مساىمة. شركة (56)ل المستثمرين والمساىمين أسيميا من قب بمغ عدد الشركات المتداولة .3
 باستخدام النظم االلكترونية. T+0التسويات والمقاصة المالية والسيمية في نفس يوم جمسة التداول 

 لعدم تقديم اإلفصاح المالي عن سنوات سابقة.( شركة 23بمغ عدد الشركات الموقوفة عن التداول ) .4
 سيممميار  (16)من  أكثر بمغ عدد األسيم المتداولة .5
 دينارمميار  (8)اكثر من  بمغت قيمة األسيم المتداولة .6
 صفقة تداول عمى األسيم. 5167بمغ مجموع الصفقات المنفذة  .7
نقطة  (434)عمى  تموز 1األسيم المتداولة في جمسة االحد  ألسعار ISX60اغمق مؤشر السوق  .8

 %.4مرتفعا بنسبة  نقطة. (451)عمى  تموز 29 االربعاءواغمق في جمسة 
 ومعمومات واخبار الشركات عبر: Onlineبث مؤشرات التداول وشريط األسعار فيو استمرار  .9
  iq.net-www.isxالموقع االلكتروني لمسوق   . أ

  .العربية DFNوكالة  . ب
 الموقع االلكتروني لمركز اإليداع. . ت
 . Facebook Onlineصفحة سوق العراق لألوراق المالية عبر  . ث

 

http://www.isx-iq.net/


 ( 1جدول رقم )

 2020جمسات شير تموز حسب مؤشرات التداول 

 الصفقات القيمة المتداولة                   عدداالسهم المتداولة        الجلسات 
الشركات 
 المتداولة 

الشركات 
 المدرجة 

مؤشر 
 السوق

01/07/2020 531,816,480 800,291,761 258 20 104 434.290 

05/07/2020 468,729,845 446,397,632 258 23 104 432.950 

06/07/2020 212,407,335 121,944,615 107 14 104 432.150 

07/07/2020 458,617,090 339,124,947 236 19 104 432.300 

08/07/2020 2,580,913,562 1,166,958,538 188 27 104 432.170 

12/07/2020 663,783,104 387,718,299 291 20 104 441.640 

13/07/2020 857,190,989 567,150,492 387 23 104 449.960 

15/07/2020 1,043,816,295 434,591,850 318 23 104 450.870 

19/07/2020 634,089,249 273,173,786 293 26 105 457.790 

20/07/2020 2,257,380,297 1,034,336,262 598 27 105 465.680 

21/07/2020 2,551,922,644 1,047,857,592 614 27 105 460.950 

22/07/2020 1,455,147,185 587,735,044 356 29 105 455.300 

26/07/2020 431,184,261 305,481,342 238 27 105 451.410 

27/07/2020 331,660,205 313,029,134 357 32 105 447.740 

28/07/2020 450,091,536 236,600,360 230 30 105 443.900 

29/07/2020 1,164,995,445 567,442,803 438 32 105 451.990 

 451.990 105 56 5167 8,629,834,457 16,093,745,522 المجموع الحالي      

 

 

 



 ( 1شكل رقم )

  لشير تموزحسب جمسات التداول  ISX60ركة مؤشر السوق ح

 

خالل الجمسات الخمسة األولى اعقبيا ارتفاع واضح  يظير شبو استقرار مع انخفاض محدود من الشكل
تموز ثم استمرار االرتفاع ليصل الى اعمى مستوى  12نقطة في جمسة  441نقطة الى  432لممؤشر من 

عمل اإلفصاح المالي والمعموماتي لعدد من تموز بعد سمسمة من ورش  20نقطة في جمسة  465لممؤشر 
الشركات المصرفية والصناعية أي بعد اربع جمسات الحقة بفعل تزايد حجم الطمب. ثم تراجع المؤشر ليصل 

 451نقطة بفعل ارتفاع حجم العرض عمى الطمب ثم يعود فيرتفع الى  443خالل خمسة جمسات الحقة الى 
 .تموز 29في جمسة 

التداول الشيرية وحركة األسعار المتحققة يظير ان ىذه التباينات ارتبطت بارتفاع أسعار ومن مراجعة نشرة 
اسيم الشركات التي افصحت عن مؤشراتيا اإليجابية وتحرك تصنيف الشراء الييا وأعمنت عن توزيع مقسوم 

ما يطمق عميو  وىو األرباح لمساىمييا، اعقبو حركة أسعار األسيم التصحيحية بعد توزيع مقسوم األرباح.
 مرحمة ما بعد جني األرباح.



 .االجانبـ تداول المستثمرين 

قيمتهابلغتصفقةشراء.(549سهمنفذتمنخالل)مليار(2)منقبلاالجانببلغعدداالسهمالمشتراة .أ
 .مساهمةمدرجةةشرك14))دينارمنتداولاسهممليار(1)

 .ب المباعة االسهم عدد 265مناالجانب)بلغ ) نفذتمنخالمليون .بلغتص(168)لسهم بيع قيمتهافقة
 مساهمةمدرجة.كاتشر(8م)دينارمنتداولاسهمليون(282)

  (2جدول رقم )

 2020مؤشرات تداول المستثمرين األجانب خالل شهر تموز 

 

 

 

 شراء  /القيمة     شراء /عدد االسهم  الجلسات 
العقود 
المنفذة 
 شراء

الشركات 
المتداولة 

 شراء
 بيع /القيمة     بيع /االسهم عدد

العقود 
المنفذة 

 بيع

الشركات 
المتداولة 

 بيع

01/07/2020 15,900,000 14,120,000 14 2 4,145,775 2,280,176 3 1 

05/07/2020 75,758,000 38,949,140 19 2 7,691,268 26,912,876 13 2 

06/07/2020 6,500,000 16,340,136 12 1 5,000,000 2,750,000 5 1 

07/07/2020 14,073,571 34,695,399 20 2 14,960,000 38,042,900 23 1 

08/07/2020 4,500,000 11,410,000 7 1 43,500,000 13,035,000 8 2 

12/07/2020 137,200,000 127,171,025 68 3 51,693,983 22,711,499 12 3 

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 2 105 242,872,115 220,449,165 13/07/2020

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 1 50 140,341,216 350,000,000 15/07/2020

19/07/2020 71,357,999 39,392,449 21 3 15,000,000 10,720,000 18 1 

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 2 28 144,475,250 272,705,000 20/07/2020

21/07/2020 341,864,269 149,723,704 46 6 65,000,000 32,500,000 4 1 

22/07/2020 228,000,000 117,233,000 27 5 8,000,000 12,740,000 5 1 

26/07/2020 84,593,000 48,992,250 16 7 4,000,000 6,800,000 2 1 

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 4 21 52,521,500 64,000,000 27/07/2020

28/07/2020 67,475,000 64,537,890 32 3 26,000,000 66,589,300 52 1 

29/07/2020 95,112,337 120,365,986 63 4 20,100,000 47,193,100 23 3 

المجموع 
 الحالي        

2,049,488,341 1,363,141,060 549 14 265,091,026 282,274,851 168 8 



 (2شكل رقم )

 2020لألجانب لشير تموز  عدد األسيم المتداولة شراء وبيعا

 من قبل األجانب. مالحظة: المون األزرق عدد األسيم المشتراة. المون األحمر عدد األسيم المباعة.

 

 مجمس المحافظينهيئة األوراق المالية و 3 نيااث

الوساطة تتابع ىيئة األوراق المالية نشاطاتيا من خالل متابعة افصاح الشركات المساىمة والتزام شركات       
والرقابة عمييا ومن خالل المشاركة في اجتماعات الييئات العامة لمشركات المساىمة. وقد أصدرت الييئة 

عن نشاطات سوق العراق لألوراق المالية الذي يوضح مؤشرات تداول األسيم  2020تقرير الفصل األول 
 المتحققة.

       ا3 مجمس محافظي سوق العراق لألوراق الماليةثالث

لمناقشة ومتابعة الخطط المنفذة لمسوق  27/7/2020بتاريخ  جمستو السابعةمجمس المحافظين  عقد     
 ومتابعة مؤشرات تداول األسيم وبالشكل االتي:

 ومتابعة نشاط التداول في السوق. 2020 حزيرانلشير مناقشة التقرير الشيري  .1



. 2019افصاح  –الجزء االول  – ودليل الشركات المساىمة 2020مناقشة تقرير النصف االول  .2
 ومتابعة الشركات المساىمة.

 ومتابعة اإلجراءات المتخذة. 2020مناقشة تقرير الرقابة والتفتيش لشير تموز  .3
مناقشة نتائج وتاثير اإلفصاح المالي والمعموماتي واالطالع عمى افصاح ورش العمل التي نفذىا  .4

وتاثيرىا عمى التداول وااليعاز باستمرار اليات التواصل  Zoomالسوق خالل شير تموز عبر برنامج 
عبر برنامج  مع المستثمرين والمساىمين من خالل فعاليات ورش العمل مع الشركات المساىمة

Zoom. 
اب  9تموز لغاية  30اإلعالن عن عطمة عيد األضحى المبارك وعدم تنظيم جمسات لمفترة من  .5

اب اول جمسة تداول بعد عيد  10. وتحديد يوم االثنين تامامتثاال لقرار حظر التجوال ال 2020
من قبل كادر  2020اب  9بعد تشغيل التطبيقات الفنية لألنظمة االلكترونية يوم  األضحى المبارك.

 . السوق الفني
مجانا لغاية  5/7/2020نظام االستعالم لممساىمين المسجمين في مركز اإليداع اعتبارا من  إطالق .6

. لتمكين المساىمين من االستفادة من تطبيقات معرفة ومتابعة حركات اسيميم 31/12/2020
 المودعة.

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 في شهر تموز – ZOOMورش عمل  –لمشركات المساهمة  اإلفصاح المالي والمعموماتي3 رابعا

تنفيذا لخطة اإلفصاح المالي والمعموماتي وبناء عمى الدعوة التي وجييا سوق العراق لألوراق المالية        
عمل لشركات ( ورش 6) 2020خالل شير تموز  نظم سوق العراق لألوراق المالية المساىمة،لمشركات 

يين في الشركات المساىمة لتوضيح واالفصاح مصرفية وصناعية ضيف فييا المدراء المفوضين والمدراء المال
والبيانات المالية لمفصل األول والفصل الثاني  31/12/2019في يية تعن البيانات المالية لمسنة المالية المن

والخطط المتوقعة في  2020وبيان اثر جائحة كورونا عمى أداء الشركات وخطط األداء لعام  2020من عام 
 .2021عام 

وشركات المستثمرين العراقيين واالجانب بمشاركة ايام الجمعة والسبت من كل اسبوع نظمت ىذه الورش      
ت. لالستفادة من المناقشات المختمفة ن لممصارف وأساتذة عدد من الكمياالوساطة وعدد من المدراء المفوضي

 لغرض الرجوع الييا ولتحقيق استفادة المجتمع. YouTubeونشر تسجيل االفصاحات والمناقشات عمى روابط 
 والورش المتحققة خالل شير تموز ىي:

  10/7/2020الجمعة  يوم االولى ورشة العمل .1

 بيانات الفصل األول والثانيو  2019بيانات عام " اإلفصاح عن قدميا المدير المفوض لمصرف بغداد 
2020" 

 

 



  11/7/2020لثانية يوم السبت ا ورشة العمل .2

بيانات الفصل و  2019بيانات عام " اإلفصاح عن المدير المفوض لممصرف األىمي العراقيقدميا         
 . "2020 األول والثاني

 

المدير المالي لشركة بغداد العراق لمنقل العام قدميا  17/7/2020 يوم الجمعةالثالثة  ورشة العمل .3
 . 2020األول والثاني مؤشرات الفصل اإلفصاح عن . واالستثمارات العقارية



 .  11/7/2020الرابعة يوم السبت  ورشة العمل .4

بيانات الفصل و  2019بيانات عام " اإلفصاح عن .قدميا المدير المفوض لشركة بغداد لممشروبات الغازية
 . "2020 األول والثاني

 
 

  24/7/2020يوم الجمعة الخامسة  ورشة العمل .5

 2020مؤشرات الفصل األول والثاني اإلفصاح عن . االلبسة الجاىزةقدمتيا المدير المالي لشركة انتاج 



 .المدير المفوض لمصرف اشور الدولي قدمتيا 2020 /25/7السادسة يوم السبت  ورشة العمل .6
 . "2020 بيانات الفصل األول والثانيو  2019بيانات عام "اإلفصاح عن 

 
اإلفصاح المالي والمعموماتي خالل شير اب القادم يستمر سوق العراق لألوراق المالية في تنظيم ورش عمل 

يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بالتعاون مع إدارات الشركات المساىمة المدرجة, وىي تعد تجربة جديدة 
ومتميزة في اإلفصاح وفي تحقيق خدمات المساىمين المعموماتية واالستفادة من أيام حظر التجوال التام 

ات والتواصل وتحقيق اىداف السوق المالي في نشر اإلفصاح وثقافة االستثمار باستخدام نظم المعموم
 باالوراق المالية.

 ادناه روابط ورش العمل وتسجيالت اإلفصاح لمشركات المساىمة ومناقشات المشاركين:

cJA20&t=21-https://www.youtube.com/watch?v=bJCbRs 

Uc&t=99s-https://www.youtube.com/watch?v=5xCkZlhs 

https://www.youtube.com/watch?v=Y42EL8PFiwU&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=QOlWaF5yGW8&t=41s 

ttps://www.youtube.com/watch?v=vbk4htstidY&t=25sh 

https://www.youtube.com/watch?v=8W2IcRDu6G4&t=16s 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bJCbR-cJA20&t=21
https://www.youtube.com/watch?v=bJCbR-cJA20&t=21
https://www.youtube.com/watch?v=5xCkZlhs-Uc&t=99s
https://www.youtube.com/watch?v=5xCkZlhs-Uc&t=99s
https://www.youtube.com/watch?v=Y42EL8PFiwU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Y42EL8PFiwU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=QOlWaF5yGW8&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=QOlWaF5yGW8&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=vbk4htstidY&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=vbk4htstidY&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=8W2IcRDu6G4&t=16s


 2020واخبار الشركات المساهمة تموز  2012اإلفصاح السنوي 3 خامسا

 .  31/12/2019كما في افصاح الشركات المساىمة  .1

( شركة 30) 31/12/2019بمغ عدد الشركات التي قدمت االفصاح السنوي والتقرير المالي كما في         
االلكتروني لسوق العراق لألوراق المالية ويجري أيضا نشرىا في التقارير موقع العمى  تم نشرىا .مساىمة

مع  2020السنوي لحين اكتمال عدد الشركات ليتم إعادة نشرىا في نياية العام  الشيرية وفي التقرير نصف
 لغرض استفادة المساىمين والباحثين والمتابعين والجيات الرقابية. .التقرير السنوي لسوق العراق لألوراق المالية

التمور بسبب  كة العراقية لتصنيع وتسويقعمى اسيم الشر ايقاف التداول قررت ىيئة األوراق المالية  .2
 االربعاء جمسة من اعتبارا 31/8/2019في المنتيية المالية لمسنة السنوية المالية البيانات تقديم عدم

8/7/2020. 
 . مدرجة بعد انعقاد ىيئاتيا العامةاطالق التداول عمى الشركات ال .3

 اجتماع بعد 19/7/2020اسيا سيل اعتبارا من جمسة االحد إطالق التداول عمى اسيم شركة  . أ
 ارباح توزيع 2019 لعام الختامية الحسابات المصادقة 12/7/2020 في المنعقدة العامة الييئة
 الشركة. مال راس من% 100 بنسبة

 االثنين جمسة من إعتباراً  يم شركة بغداد لممشروبات الغازيةالتداول عمى اس إطالق . ب
 الحسابات المصادقة 21/7/2020 في المنعقدة العامة الييئة اجتماع بعد 27/7/2020

 اعضاء تسعة انتخاب .الشركة مال راس من% 15 بنسبة ارباح توزيع 2019 لعام الختامية
 .االدارة لمجمس احتياط اعضاء وخمسة اصميين

 االثنين جمسة من إعتباراً  التداول عمى اسيم الشركة العراقية لمسجاد والمفروشات إطالق . ت
 الحسابات المصادقة 22/7/2020 في المنعقدة العامة الييئة اجتماع بعد 27/7/2020

 . الشركة مال راس من% 70 بنسبة ارباح توزيع 2019 لعام الختامية
 االثنين جمسة من عمى اسيم مصرف عبر العراق لالستثمار إعتباراً  التداول إطالق سيتم . ث

 الحسابات المصادقة 26/7/2020 في المنعقدة العامة الييئة اجتماع بعد 10/8/2020
 مال راس من% 0.758 بنسبة اي دينار مميار( 2) بمبمغ ارباح توزيع 2019 لعام الختامية



 واجراء سبعة الى خمسة من االعضاء عدد بزيادة التاسيس عقد من رابعا الفقرة تعديل الشركة،
 .احتياط وخمسة اصميين عضوين النتخاب تكميمية انتخابات

 دينار مميار( 30) البالغ براسماليا لمدواجن واالعالفالريباس  شركةاسيم  ادارج اجراءات انتياء . ج
 االحد يوم من اعتبارا المصرف مساىمي اسيم شيادات ايداع بعمميات البدء وتم
  .2020اب  10بارا من جمسة االثنين . وسيتم اطالق التداول عمى اسيميا اعت19/7/2020

 . ونشر مؤشرات التداول باالسهم 3 االعالماسادس

 .4/7/2020في  4864جريدة الصباح بالعدد في  2020 حزيراننشر التقرير الشيري لشير  .1
 متضمنة التقرير الشيري. 2020 حزيراناصدار الجريدة االلكترونية الشيرية  .2
 .11/7/2020في  4870في جريدة الصباح بالعدد  2020النصف االول لعام  نشر تقرير .3
 والجزء االول من دليل الشركات كما في 2020االول االلكترونية/ تقرير النصف  المجمةاصدار  .4

 .( شركة مساىمة25لـ ) 31/12/2019
اخبار ورش االفصاح المالي تقوم بنشر نشاطات السوق اليومية واالسبوعية و  االعالميةوكاالت تتابع ال .5

اإلخبارية، السومرية، ، اشور السومرية نيوز، مثل العالم الجديد، 2020عموماتي وتقرير النصف االول والم
 االقتصاد نيوز.

اىم اخبار ومعمومات االسواق  - داء االسواق المالية العربيةا -صندوق النقد العربي ل النشرة االسبوعية .6
 منيا سوق العراق لالوراق المالية.المالية و 

 

 

 

 

 





 التداول.والرقابة عمى  -نشاط شركات الوساطة  الرقابة عمى 3اسابع

 .لكافةشركاتالوساطة2222وتدقيقموازينالمراجعة.وساطة(شركة17)نشاطتدقيقاالنتهاءمن .1
 واتخاذاإلجراءاتاإلداريةواالنضباطيةبحقها.(12تعليماترقم)اكتشافمخالفةشركةوساطةل .2
التداول .3 لتعليماتوقواعدوفقارقابة بالتداول، التوااللتزام الماليةالسهميةوسوية فينفسيومT+0المقاصة

الجلسة.
 

 3 مركز اإليداعثامنا
 

يةالمؤشراتالكل
.(شركةمساهمة125ـيبلغعددالشركاتالمسجلةفيمركزااليداع)1

يبلغعدداالسهمالمودعة)2 %(منرأسالمالالمدرجلكافة74(ترليونسهموهيتمثلنسبة)9ـ
الشركات.

سهماً.ترليون(7أـيبلغعدداالسهمالمودعةللعراقيين)
سهماً.ترليون(1.8بـيبلغعدداالسهمالمودعةلغيرالعراقيين)
(حسابمستثمر.منها:27322)باتالمستثمرينوالمساهمينـيبلغعددحسا3

.سابح(26151أـعددحساباتالمستثمرينالعراقيين)
.(حساب1151بـعددحساباتالمستثمرينغيرالعراقيين)

.2222تموزشهرمؤشرات

 .سهم(17,918,695)تموزبلغعدداالسهمالمودعةخاللشهر .1
:.منهاحساب(29)تموزبلغعددحساباتالمستثمرينوالمساهمينخاللشهر .2

 .(حساب26)االشخاص()عددحساباتالمستثمرينالعراقيين .أ
 .(حساب3عددحساباتالمستثمرينالغيرعراقيين)االشخاص() .ب

2222تموزشهرالرهنوالحجزخالل

.(سهم46,221(عمليةرهنوحجزبعدداسهم)5ـتنفيذ)1
.(سهم4,142,272,276(عمليةرفعرهنوحجزبعدداسهم)7ـتنفيذ)2
.(سهم22,924,122(عمليةتجميداسهمبعدداسهم)42ـتنفيذ)3



.2222تموزلعائليواالرثيلشهرانتقالملكيةاالسهموفقالتنازلا

على2,223,658)واالرثيالتنازلالعائليمنخاللمكتببلغعدداالسهمالتيتمنقلملكيتها (سهمًا
مساهمة.ات(شرك7أسهم)
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سعر االغالق 
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No.of 

Trans

عدد االسهم المتداولة   

 Traded Volume

    القٌمة المتداولة    

Traded Value

عدد اٌام 

التداول 

Trading 

days

Company name

قطاع المصارف

 BCOI0.4300.5100.4200.4770.4500.4304.65229318,367,717151,809,57113Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري

BBOB0.3500.5200.3200.4380.4500.35028.579426,002,788,5322,627,473,76216Bank of Baghdadمصرف بغداد

BIIB0.4100.4500.4000.4360.4000.410-2.443431,653,50013,792,9708Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقً االسالمً

BIME0.0900.1300.0900.1140.1100.10010.001871,621,365,596184,423,89712Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط

 BIBI0.2200.2900.2100.2490.2500.21019.0569203,309,58750,578,20312Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقً

BNOI0.5200.7600.5200.6860.6800.50036.00140111,726,25376,661,87115National Bank of Iraqالمصرف االهلً العراقً

BSUC0.4200.4200.4000.4090.4000.420-4.765499,787,51940,848,50812Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

BBAY0.0800.0900.0700.0780.0800.0800.0086884,374,49268,728,67410Babylon Bankمصرف بابل

BGUC0.1300.1600.1200.1410.1400.1307.69146922,069,393130,034,03815Gulf Commercial Bankمصرف الخلٌج

 BMFI0.1300.1500.1300.1340.1400.1307.6979310,800,50041,654,06513Mosul Bankمصرف الموصل لالستثمار

BKUI1.0101.0101.0101.0101.0101.0100.0011,000,0001,010,0001Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BASH0.2200.2800.2100.2540.2700.21028.578499,599,29325,260,32912Ashur International Bankمصرف اشور

BMNS0.5500.6300.5500.5750.5800.5505.45194370,683,351213,146,92814Mansour Bankمصرف المنصور

BUND0.0600.0800.0600.0690.0800.06033.33130893,493,37061,403,53914united Bank For Invistmentالمصرف المتحد

BELF0.1900.2100.1900.2010.2000.18011.116850,000170,5004Elaf Islamic Bankمصرف اٌالف االسالمً

 BNAI0.6500.6500.6500.6500.6500.6500.0011,000,000650,0001National Islamic Bankالمصرف الوطنً االسالمً

BCIH2.5202.5202.2902.4492.2902.520-9.13213,516,4008,611,90410Cihan Bank for Islamicمصرف جٌهان االسالمً

BROI0.3700.4300.3600.4000.4000.3902.56105208,462,71681,255,15313Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان العراقً

BLAD0.1600.2000.1600.2000.1700.1606.253114,000,0002,536,00010Al-Attaa Islamic Bankمصرف العطاء االسالمً 

BINT1.8101.8101.8101.8101.8101.830-1.09130,00054,3001International Islamic Bankالمصرف الدولً االسالمً

BQAB0.8500.8500.8500.8500.7001.000-30.0033,000,0002,130,0003Al- Qabidh Isiamic Bankمصرف القابض االسالمً

BTRU0.3500.3500.3500.3500.3500.3500.0022,000,100,000700,035,0001Trust International  IslamIc Bankمصرف الثقة الدولً

BZII0.3800.3800.3800.3800.3800.3702.701100,00038,0001Zain Al-Iraq Isiamic Bankمصرف زٌن العراق االسالمً

BTIB1.2001.2001.2001.2001.2001.2000.0020989,250,0001,187,100,0005AlTaif Islamic Bankمصرف الطٌف االسالمً

256615,091,328,2195,669,407,21116TOTAL

قطاع االتصاالت

TASC7.0907.1006.5006.9446.9606.9600.0075899,145,683688,458,60810Asia Cell Telecommunicationاسٌا سٌل

TZNI2.3502.3502.3502.3502.3502.400-2.081100,000235,0001Al-Khatem Telecomsالخاتم لالتصاالت

75999,245,683688,693,60810TOTAL

قطاع التامٌن

NAME0.5200.5300.5000.5160.5200.5200.00922,200,00011,466,0005Al-Ameen for Insuranceاالمٌن للتأمٌن

 NGIR0.7100.7100.7100.7100.7100.720-1.39312,500,0008,875,0001Gulf Insuranceالخلٌج للتأمٌن

NAHF0.4500.4500.4500.4500.4500.4500.001133,00014,8502Ahlia Insuranceاالهلٌة للتأمٌن

2334,733,00020,355,8505TOTAL
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Banks Sector

مجموع قطاع المصارف

Telecommunication Sector

مجموع قطاع االتصاالت

Insurance Sector

مجموع قطاع التامٌن
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 قطاع الخدمات

SKTA3.3504.1003.3003.6913.4503.3203.9210818,193,90167,154,22814Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السٌاحٌة

SMOF14.00015.00014.00014.88915.00013.54010.78445,110671,6502Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

 SMRI1.5001.7001.4501.6421.6901.46015.753843,674,26971,707,9047Mamoura Realestateالمعمورة العقارٌة

SNUC0.3800.3800.3800.3800.3800.3800.00147,22017,9441AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة

 SILT1.3901.3901.3001.3291.3001.390-6.4713157,023,48275,810,48313Iraqi Land Transportالعراقٌة للنقل البري

SBPT17.50018.01017.50017.80318.00017.5002.86351,554,50027,674,9208Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

SAEI0.6500.6500.6500.6500.6500.6500.00110,0006,5001Al-Ameen Estate Investmentاالمٌن لالستثمارات العقارٌة

318120,548,482243,043,62814TOTAL

 قطاع الصناعة

IMAP1.2501.2901.2201.2551.2201.270-3.94163101,489,085127,341,51815Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائٌة

IMOS6.2006.9306.0006.3226.3005.9006.78197,486,55647,329,5748Modern Sewingالخٌاطة الحدٌثة

 IITC9.50010.0009.2509.4999.2509.1001.659176,7781,679,2033Iraqi For Tufted Carpetsالعراقٌة للسجاد والمفروشات

IBSD2.4802.6702.4602.5732.6502.5205.16864439,259,4771,130,394,18310Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازٌة

IIDP1.2001.2001.2001.2001.2001.210-0.832100,000120,0001Iraqi Date Processing and Marketingالعراقٌة لتصنٌع التمور

INCP2.2402.2702.1702.2162.1802.240-2.6820996,140,000213,083,25016National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة

 IKLV1.4201.4201.4001.4121.4001.440-2.78118,100,00011,440,0006AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البٌطرٌة

IMIB2.6502.7502.4302.6412.6002.700-3.70436,477,23817,108,26912Metallic Industries and Bicyclesالمعدنٌة والدراجات

 IRMC9.0509.6009.0509.5489.6009.0506.08380,675770,2591Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

1323659,309,8091,549,266,25516TOTAL

 قطاع الفنادق والسٌاحة

HPAL8.2508.4008.1508.2218.0008.350-4.1910986,0008,105,6505Palestine Hotelفندق فلسطٌن

HBAY61.00065.00060.00061.39565.00062.0004.8431615,37037,780,5706Babylon Hotelفندق بابل

HBAG7.5507.6507.5007.5467.6507.5002.007180,0001,358,2503Baghdad Hotelفندق بغداد

HNTI8.2508.2508.2508.2508.2508.2500.0053,320,00027,390,0003National for Tourist Investmentالوطنٌة لالستثمارات السٌاحٌة

HKAR0.7600.7600.7500.7570.7500.800-6.25101,000,000757,0004Karbala Hotelsفنادق كربالء

HMAN10.60010.60010.25010.50710.25010.750-4.656700,0007,355,0002Mansour Hotelفنادق المنصور

HSAD9.60011.2509.50010.46511.25010.00012.50814,276,95944,757,73511Al-Sadeer Hotelفندق  السدٌر

15011,078,329127,504,20511TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AAHP10.05010.05010.0501.0501.0501.0103.961500,000525,0001Al-Ahlyia for Agricultural Productionاالهلٌة لالنتاج الزراعً

AMEF8.4208.4208.4208.4208.4208.4200.0015,00042,1001Middle East for Production- Fishالشرق االوسط لالسماك

AIPM4.2504.4004.1604.2974.2504.300-1.162576,977,000330,776,6007Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسوٌق اللحوم

 AIRP11.00011.00011.00011.00011.00011.500-4.35120,000220,0001Iraqi Agricultural Productsتسوٌق المنتجات الزراعٌة

2877,502,000331,563,7007TOTAL

516716,093,745,5228,629,834,45716Grand TOTAL

مجموع قطاع الفنادق والسٌاحة

Service Sector

مجموع قطاع الخدمات

Agriculture Sector

مجموع قطاع الزراعة

المجموع الكلً 
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Industry Sector

مجموع قطاع الصناعة

Tourism&Hotels Sector



اسم الشركة
رمز 

الشركة
Company Namesالقٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

Banks Sector

 BCOI120,0009,400Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقً

BBOB1401,496,680,337659,484,792Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

BIME645,000,0005,850,000Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط 

 BNOI3045,292,99932,053,999National Bank Of Iraqالمصرف االهلً العراقً 

BBAY465,000,0005,850,000Babylon Bankمصرف بابل 

BGUC946,000,0006,520,000Gulf Commercial Bankمصرف الخلٌج التجاري 

BMFI130,0003,900Mousil Bank For Developmentمصرف الموصل 

BKUI11,000,0001,010,000Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BMNS33118,500,00069,145,000Al-Mansour Bankمصرف المنصور

2251,817,523,336779,927,091Total Bank sector

Insurance Sector

NAHF13,0001,350Ahliya For Insuranceاالهلٌة للتأمٌن

13,0001,350Total Insurance sector

Service Sector

 SMRI3041,224,26967,905,404Mamoura Realestateالمعمورة العقارٌة

3041,224,26967,905,404Service Sector Service Sector

Industry Sector

IBSD265182,897,736475,133,616Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازٌة 

INCP33,000,0006,600,000National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة

268185,897,736481,733,616Total Industry sector

Telecommunication Sector

TASC254,840,00033,573,600Asia Cell Telecommunicationاسٌا سٌل لالتصاالت

254,840,00033,573,600Total Telecommunication sector

5492,049,488,3411,363,141,061Grand Total

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلً

مجموع قطاع التامٌن 

 2020النشرة الشهرٌة لتداول االسهم المشتراة لغٌر العراقٌٌن فً سوق العراق لالوراق المالٌة لشهر تموز 

Non-Iraqi Monthly Trading Report (Buy) july 2020  

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

 قطاع الخدمات 

 قطاع الخدمات 

قطاع التامٌن 



اسم الشركة
رمز 

الشركة
Company Namesالقٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

Banks Sector

BBOB10100,038,85744,763,600Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

 BIBI1055,743,63612,263,600Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقً 

 BNOI1815,000,00010,720,000National Bank Of Iraqالمصرف االهلً العراقً 

BMNS89,145,7755,030,176Al-Mansour Bankمصرف المنصور

46179,928,26872,777,376Total Bank sector

Service Sector

SMRI1017,000,00027,950,000Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارٌة

1017,000,00027,950,000Total Service sector

Industry Sector

IBSD10866,371,490169,473,600Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازٌة 

10866,371,490169,473,600Total Industry sector

Telecommunication Sector

TASC31,691,26811,838,876Asia Cell Telecommunicationاسٌا سٌل لالتصاالت

TZNI1100,000235,000Al-Khatem Telecomsالخاتم لالتصاالت

41,791,26812,073,876Total Telecommunication sector

168265,091,026282,274,852Grand Total

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلً

2020النشرة الشهرٌة لتداول االسهم المباعة من غٌر العراقٌٌن فً سوق العراق لالوراق المالٌة لشهر تموز 

Non-Iraqi Monthly Trading Report (Sell)  july 2020  

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الخدمات

مجموع قطاع الخدمات 



عدداالسهم المتداولةالجلسات 
االهمٌة 

%النسبٌة
    القٌمة المتداولة

االهمٌة 

%النسبٌة
الصفقات

االهمٌة 

%النسبٌة 

الشركات 

المتداولة

الشركات 

المدرجة

مؤشر 

السوق

SessionsTraded Volume
Change 

% 
Traded Value

Change 

 % 

No.of 

Trans

Change 

% 
Co.TradedCo.Listed 

ISX 

Index

01/07/2020531,816,4803.30800,291,7619.272584.9920104434.290

05/07/2020468,729,8452.91446,397,6325.172584.9923104432.950

06/07/2020212,407,3351.32121,944,6151.411072.0714104432.150

07/07/2020458,617,0902.85339,124,9473.932364.5719104432.300

08/07/20202,580,913,56216.041,166,958,53813.521883.6427104432.170

12/07/2020663,783,1044.12387,718,2994.492915.6320104441.640

13/07/2020857,190,9895.33567,150,4926.573877.4923104449.960

15/07/20201,043,816,2956.49434,591,8505.043186.1523104450.870

19/07/2020634,089,2493.94273,173,7863.172935.6726105457.790

20/07/20202,257,380,29714.031,034,336,26211.9959811.5727105465.680

21/07/20202,551,922,64415.861,047,857,59212.1461411.8827105460.950

22/07/20201,455,147,1859.04587,735,0446.813566.8929105455.300

26/07/2020431,184,2612.68305,481,3423.542384.6127105451.410

27/07/2020331,660,2052.06313,029,1343.633576.9132105447.740

28/07/2020450,091,5362.80236,600,3602.742304.4530105443.900

29/07/20201,164,995,4457.24567,442,8036.584388.4832105451.990

المجموع الحالً 

Total This 

Month

16,093,745,5221008,629,834,457100516710056105451.990

المجموع السابق   

Total Last 

Month

14,303,149,9901008,431,592,632100317610049104434.940

Change12.520.002.350.0062.690.0014.290.963.92% %التغٌر

ــــــــــ14ـــــ549ـــــ1,363,141,061ـــــ2,049,488,341غٌر العراقٌٌن شراء

ــــــــــ25.00ـــــ10.63ـــــ15.80ـــــ12.73النسبة من الكلً

ــــــــــ8ـــــ168ـــــ282,274,852ـــــ265,091,026"غٌر العراقٌٌن بٌعا

ــــــــــ14.29ـــــ3.25ـــــ3.27ـــــ1.65النسبة من الكلً

2020مؤشرات التداول الٌومٌة فً سوق العراق لالوراق المالٌة لشهر تموز  (1)جدول رقم 

     TabIe No.(1)   Main Trading indicators distributed in sessions July 2020     
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عدداالسهم المتداولةالجلسات 
االهمٌة 

%النسبٌة
   القٌمة المتداولة

االهمٌة 

%النسبٌة
الصفقات

االهمٌة 

%النسبٌة

الشركات 

المتداولة

SessionsTraded VolumeChange % Traded ValueChange % 
No.of 

Trans

Change 

% 
Co.Traded

01/07/202015,900,0000.7814,120,0001.04142.552

05/07/202075,758,0003.7038,949,1402.86193.462

06/07/20206,500,0000.3216,340,1361.20122.191

07/07/202014,073,5710.6934,695,3992.55203.642

08/07/20204,500,0000.2211,410,0000.8471.281

12/07/2020137,200,0006.69127,171,0259.336812.393

13/07/2020220,449,16510.76242,872,11517.8210519.132

15/07/2020350,000,00017.08140,341,21610.30509.111

19/07/202071,357,9993.4839,392,4492.89213.833

20/07/2020272,705,00013.31144,475,25010.60285.102

21/07/2020341,864,26916.68149,723,70410.98468.386

22/07/2020228,000,00011.12117,233,0008.60274.925

26/07/202084,593,0004.1348,992,2503.59162.917

27/07/202064,000,0003.1252,521,5003.85213.834

28/07/202067,475,0003.2964,537,8904.73325.833

29/07/202095,112,3374.64120,365,9868.836311.484

المجموع الحالً 

Total This 

Month

2,049,488,3411001,363,141,06010054910014

المجموع السابق   

Total Last 

Month

1,969,181,077100935,414,45910044910016

 (%)التغٌٌر

(%)Change
12.50-ـــــ22.27ـــــ45.73ـــــ4.08

2020مؤشرات التداول الٌومٌة المشتراة لغٌر العراقٌٌن فً سوق العراق لالوراق المالٌة لشهر تموز  (2)جدول رقم 

 Main Trading indicators for non Iraqis (Buy) distributed in sessions july 2020     



عدداالسهم المتداولةالجلسات 
االهمٌة 

%النسبٌة
    القٌمة المتداولة

االهمٌة 

%النسبٌة
الصفقات

االهمٌة 

%النسبٌة

الشركات 

المتداولة

SessionsTraded VolumeChange % Traded ValueChange % 
No.of 

Trans

Change 

% 
Co.Traded

01/07/20204,145,7751.562,280,1760.8131.791

05/07/20207,691,2682.9026,912,8769.53137.742

06/07/20205,000,0001.892,750,0000.9752.981

07/07/202014,960,0005.6438,042,90013.482313.691

08/07/202043,500,00016.4113,035,0004.6284.762

12/07/202051,693,98319.5022,711,4998.05127.143

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ13/07/2020

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ15/07/2020

19/07/202015,000,0005.6610,720,0003.801810.711

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ20/07/2020

21/07/202065,000,00024.5232,500,00011.5142.381

22/07/20208,000,0003.0212,740,0004.5152.981

26/07/20204,000,0001.516,800,0002.4121.191

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ27/07/2020

28/07/202026,000,0009.8166,589,30023.595230.951

29/07/202020,100,0007.5847,193,10016.722313.693

المجموع الحالً 

Total This 

Month

265,091,026100282,274,8511001681008

المجموع السابق   

Total Last 

Month

379,512,526100871,453,97110035810011

 (%)التغٌٌر

(%)Change
27.27-ـــــ53.07-ـــــ67.61-ـــــ30.15-

2020مؤشرات التداول الٌومٌة المباعة من غٌر العراقٌٌن فً سوق العراق لالوراق المالٌة لشهر تموز  (3)جدول رقم 

       Main Trading indicators for non Iraqis (Sell) distributed in session july 2020



 القطاع 

SECTOR

المصارف

Banks 

االتصاالت

Telecommunication

التأمٌن

Insurance

االستثمار

Investment 

التحوٌل المالً

Money transfer

 الخدمات

Services 

 الصناعة

Industry

 الفنادق والسٌاحة

Tourism&Hotels 

 الزراعة

Agriculture 

 2020مؤشرات التداول القطاعٌة  فً سوق العراق لالوراق المالٌة لشهر تموز  (4)جدول رقم 

      Main Trading indicators distributed in to Sectors  july 2020     

عدد االسهم المتداولة  

Traded Volume

االهمية 

النسبية 

(%)

   القٌمة المتداولة    

Traded Value

االهمية 

النسبية 

(%)

الصفقات 

No.of 

Trans

االهمية 

النسبية 

(%)

الشركات 

المتداولة 

Co.Traded

الشركات 

المدرجة 

Co.Listed

15,091,328,21993.85,669,407,21165.7256649.72442

34,733,0000.2220,355,8500.24230.4535

6ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

120,548,4820.75243,043,6282.823186.15710

659,309,8094.101,549,266,25517.95132325.60921

11,078,3290.07127,504,2051.481502.90710

TOTAL16,093,745,5221008,629,834,4571005,16710056105المجموع 

99,245,6830.62688,693,6087.9875914.722

77,502,0007 0.48331,563,7003.84280.544



 القطاع 

SECTOR

المصارف

Banks 

االتصاالت

Telecommunication

التأمٌن

Insurance

االستثمار

Investment 

التحوٌل المالً

Money transfer

 الخدمات

Services 

 الصناعة

Industry

 الفنادق والسٌاحة

Tourism&Hotels 

 الزراعة

Agriculture 

 القطاع 

SECTOR

المصارف

Banks 

االتصاالت

Telecommunication

التأمٌن

Insurance

االستثمار

Investment 

التحوٌل المالً

Money transfer

 الخدمات

Services 

 الصناعة

Industry

 الفنادق والسٌاحة

Tourism&Hotels 

 الزراعة

Agriculture 

2020مؤشرات التداول القطاعٌة المشتراة لغٌر العراقٌٌن لشهر تموز  (5)جدول رقم 

Main Trading indicators distributed in to Sectors for non Iraqis(Buy)for the   july 2020  

عدد االسهم المتداولة  

Traded Volume

االهمية 

النسبية 

(%)

   القٌمة المتداولة    

Traded Value

االهمية 

النسبية 

(%)

الصفقات 

No.of 

Trans

االهمية 

النسبية 

(%)

الشركات 

المتداولة 

Co.Traded

الشركات 

المدرجة 

Co.Listed

1,817,523,33688.68779,927,09157.2222540.98942

4,840,0000.2433,573,6002.4625512

3,0000.00011,3500.000110.182115

6 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ــــــــــــــــــــــــــــــ

41,224,2692.0167,905,4044.98305.46110

ـــــ

185,897,7369.07481,733,61635.3426848.82221

10ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

10014105 TOTAL2,049,488,3411001,363,141,061100549المجموع 

الشركات 

المدرجة 

Co.Listed

TOTAL265,091,026100282,274,8521001681008105المجموع 

7ــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

1

ـــــــــــــــــــــــــ

21

10ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

66,371,49025.04169,473,60060.0410864.29

ـــــ 2ــــــــــــــــــــ

17,000,0006.4127,950,0009.90105.95110

ــــــــــ

22

5ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1,791,2680.6812,073,8764.2842.38

الصفقات 

No.of 

Trans

االهمية 

النسبية 

(%)

الشركات 

المتداولة 

Co.Traded

179,928,26867.8772,777,37625.784627.38

6ـــــ

2020مؤشرات التداول القطاعٌة المباعة من غٌر العراقٌٌن لشهر تموز  (6)جدول رقم 

Main Trading indicators distributed in to Sectors for non Iraqis(Sell)for the   july 2020

442

عدد االسهم المتداولة  

Traded Volume

االهمية 

النسبية 

(%)

   القٌمة المتداولة    

Traded Value

االهمية 

النسبية 

(%)



الشهر الحالً 

This Month

الشهر السابق 

Last Month

0.4500.35037.306,002,788,532Bank of Baghdadمصرف بغداد1

0.3500.35012.432,000,100,000Trust International  IslamIc Bankمصرف الثقة الدول2ً

0.1100.10010.071,621,365,596Iraqi Middle East  Bankمصرف الشرق االوسط3

1.2001.2006.15989,250,000AlTaif Islamic Bankمصرف الطٌف االسالم4ً

0.1400.1305.73922,069,393Gulf Commercial Bankمصرف الخلٌج التجاري5

71.6811,535,573,521Total

الشهر الحالً 

This Month

الشهر السابق 

Last Month

0.4500.35030.452,627,473,762Bank of Baghdadمصرف بغداد1

1.2001.20013.761,187,100,000AlTaif Islamic Bankمصرف الطٌف االسالم2ً

2.6502.52013.101,130,394,183Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازٌة3

0.3500.3508.11700,035,000Trust International  IslamIc Bankمصرف الثقة الدول4ً

6.9606.9607.98688,458,608Asia Cell Telecommunicationاسٌا سٌل لالتصاالت5

73.396,333,461,552Total

المجموع 

2020الشركات الخمس االكثر تداوال من حٌث القٌمة المتداولة فً سوق العراق لالوراق المالٌة لشهر تموز  (8)جدول رقم 

Top Five Companies By Traded Value for the July 2020

اسم الشركة

       سعر االغالق    

Closing Price

 النسبة الى التداول 

%الكلً 

  To the Total 

%Value

   القٌمة المتداولة    

Traded Value
Company name

 2020الشركات الخمس االولى من حٌث عدد االسهم المتداولة فً سوق العراق لالوراق المالٌة لشهر تموز  (7)جدول رقم 

Top Five Companies ByTraded Volume for the July 2020

اسم الشركة

 Closing       سعر االغالق    

Price

النسبة الى االسهم 

%الكلً 

  To the Total 

%Volume

عدد االسهم المتداولة  

Traded Volume
Company Name

المجموع 



Banks 9,908,65478.495,815,05642.82المصارف 

Telecommunication2,139,78316.956,457,58947.55االتصاالت 

Insurance22,3190.1811,8810.09التأمٌن 

Investment 13,6500.115,8900.04االستثمار 

Money Transfer90,0000.7190,0000.66التحوٌل المالً 

Services 57,7060.46101,9000.75 الخدمات  

Industry  308,1632.44637,8694.70الصناعة 

Tourism&Hotels32,8420.26341,3312.51الفنادق والسٌاحة 

Agriculture50,8360.40120,1010.88 الزراعة 

TOTAL12,623,95310013,581,617100المجموع 

 2020االسهم المدرجة والقٌمة السوقٌة قطاعٌاً للشركات المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة لشهر تموز  (9)جدول رقم 

 Listed Shares Companies & Companies' market Cap. distributed in to sectors july 2020

SECTOR        القطاع    

     االسهم المدرجة    

  (ملٌون دٌنار)  

Listed Shares  

(million ID)

   (%)النسبة 

%Change

       القٌمة السوقٌة             

        (ملٌون دٌنار)  

.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 

الحالً 

Average 

Price

سعر 

االغالق 

Closing 

Price

سعر االغالق 

السابق 

Previous 

Clo.Price

% التغٌر 

Change

%

الصفقات 

No.of 

Trans

عدد االسهم المتداولة  

  Traded 

Volume

    القٌمة المتداولة    

Traded Value

عدد اٌام 

التداول 

Trading

 days

Company name

قطاع المصارف

 BCOI0.4300.5100.4200.4770.4500.4304.65229318,367,717151,809,57113Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري

BBOB0.3500.5200.3200.4380.4500.35028.579426,002,788,5322,627,473,76216Bank of Baghdadمصرف بغداد

BIIB0.4100.4500.4000.4360.4000.410-2.443431,653,50013,792,9708Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقً االسالمً

BIME0.0900.1300.0900.1140.1100.10010.001871,621,365,596184,423,89712Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط

 BIBI0.2200.2900.2100.2490.2500.21019.0569203,309,58750,578,20312Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقً

BNOI0.5200.7600.5200.6860.6800.50036.00140111,726,25376,661,87115National Bank of Iraqالمصرف االهلً العراقً

BSUC0.4200.4200.4000.4090.4000.420-4.765499,787,51940,848,50812Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

BBAY0.0800.0900.0700.0780.0800.0800.0086884,374,49268,728,67410Babylon Bankمصرف بابل

BGUC0.1300.1600.1200.1410.1400.1307.69146922,069,393130,034,03815Gulf Commercial Bankمصرف الخلٌج

 BMFI0.1300.1500.1300.1340.1400.1307.6979310,800,50041,654,06513Mosul Bankمصرف الموصل لالستثمار

BKUI1.0101.0101.0101.0101.0101.0100.0011,000,0001,010,0001Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BASH0.2200.2800.2100.2540.2700.21028.578499,599,29325,260,32912Ashur International Bankمصرف اشور

BMNS0.5500.6300.5500.5750.5800.5505.45194370,683,351213,146,92814Mansour Bankمصرف المنصور

BUND0.0600.0800.0600.0690.0800.06033.33130893,493,37061,403,53914united Bank For Invistmentالمصرف المتحد

BELF0.1900.2100.1900.2010.2000.18011.116850,000170,5004Elaf Islamic Bankمصرف اٌالف االسالمً

 BNAI0.6500.6500.6500.6500.6500.6500.0011,000,000650,0001National Islamic Bankالمصرف الوطنً االسالمً

BCIH2.5202.5202.2902.4492.2902.520-9.13213,516,4008,611,90410Cihan Bank for Islamicمصرف جٌهان االسالمً

240311,876,385,5033,696,258,75816TOTAL

قطاع االتصاالت

TASC7.0907.1006.5006.9446.9606.9600.0075899,145,683688,458,60810Asia Cell Telecommunicationاسٌا سٌل

75899,145,683688,458,60810TOTAL

قطاع التامٌن

NAME0.5200.5300.5000.5160.5200.5200.00922,200,00011,466,0005Al-Ameen for Insuranceاالمٌن للتأمٌن

 NGIR0.7100.7100.7100.7100.7100.720-1.39312,500,0008,875,0001Gulf Insuranceالخلٌج للتأمٌن

1234,700,00020,341,0005TOTAL

Banks Sector

مجموع قطاع االتصاالت

Monthly Trading Bulletin july 2020النشرة الشهرٌة لتداول االسهم فً السوق النظامً لشهر تموز 

مجموع قطاع المصارف

مجموع قطاع التامٌن

Telecommunication Sector

Insurance Sector



اسم الشركة

رمز 

الشركة 

Code

سعر االفتتاح 

Opening 

Price

اعلى سعر  

High 

Price

ادنى سعر 

Low 

Price

معدل السعر 

الحالً 

Average 

Price

سعر 

االغالق 

Closing 

Price

سعر االغالق 

السابق 

Previous 

Clo.Price

% التغٌر 

Change

%

الصفقات 

No.of 

Trans

عدد االسهم المتداولة  

  Traded 

Volume

    القٌمة المتداولة    

Traded Value

عدد اٌام 

التداول 

Trading

 days

Company name

 قطاع الخدمات

SKTA3.3504.1003.3003.6913.4503.3203.9210818,193,90167,154,22814Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السٌاحٌة

SMOF14.00015.00014.00014.88915.00013.54010.78445,110671,6502Al-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب

 SMRI1.5001.7001.4501.6421.6901.46015.753843,674,26971,707,9047Mamoura Realestateالمعمورة العقارٌة

SNUC0.3800.3800.3800.3800.3800.3800.00147,22017,9441AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة

 SILT1.3901.3901.3001.3291.3001.390-6.4713157,023,48275,810,48313Iraqi Land Transportالعراقٌة للنقل البري

SBPT17.50018.01017.50017.80318.00017.5002.86351,554,50027,674,9208Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام

317120,538,482243,037,12814TOTAL

 قطاع الصناعة

IMAP1.2501.2901.2201.2551.2201.270-3.94163101,489,085127,341,51815Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائٌة

IMOS6.2006.9306.0006.3226.3005.9006.78197,486,55647,329,5748Modern Sewingالخٌاطة الحدٌثة

 IITC9.50010.0009.2509.4999.2509.1001.659176,7781,679,2033Iraqi For Tufted Carpetsالعراقٌة للسجاد والمفروشات

IBSD2.4802.6702.4602.5732.6502.5205.16864439,259,4771,130,394,18310Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازٌة

IIDP1.2001.2001.2001.2001.2001.210-0.832100,000120,0001Iraqi Date Processing and Marketingالعراقٌة لتصنٌع التمور

INCP2.2402.2702.1702.2162.1802.240-2.6820996,140,000213,083,25016National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة

 IKLV1.4201.4201.4001.4121.4001.440-2.78118,100,00011,440,0006AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي لللقاحات البٌطرٌة

IMIB2.6502.7502.4302.6412.6002.700-3.70436,477,23817,108,26912Metallic Industries and Bicyclesالمعدنٌة والدراجات

 IRMC9.0509.6009.0509.5489.6009.0506.08380,675770,2591Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة

1323659,309,8091,549,266,25516TOTAL

 قطاع الفنادق والسٌاحة

HPAL8.2508.4008.1508.2218.0008.350-4.1910986,0008,105,6505Palestine Hotelفندق فلسطٌن

HBAY61.00065.00060.00061.39565.00062.0004.8431615,37037,780,5706Babylon Hotelفندق بابل

HBAG7.5507.6507.5007.5467.6507.5002.007180,0001,358,2503Baghdad Hotelفندق بغداد

HNTI8.2508.2508.2508.2508.2508.2500.0053,320,00027,390,0003National for Tourist Investmentالوطنٌة لالستثمارات السٌاحٌة

HKAR0.7600.7600.7500.7570.7500.800-6.25101,000,000757,0004Karbala Hotelsفنادق كربالء

HMAN10.60010.60010.25010.50710.25010.750-4.656700,0007,355,0002Mansour Hotelفنادق المنصور

HSAD9.60011.2509.50010.46511.25010.00012.50814,276,95944,757,73511Al-Sadeer Hotelفندق  السدٌر

15011,078,329127,504,20511TOTAL

 قطاع الزراعــــــة

AAHP10.05010.05010.0501.0501.0501.0103.961500,000525,0001Al-Ahlyia for Agricultural Productionاالهلٌة لالنتاج الزراعً

AMEF8.4208.4208.4208.4208.4208.4200.0015,00042,1001Middle East for Production- Fishالشرق االوسط لالسماك

AIPM4.2504.4004.1604.2974.2504.300-1.162576,977,000330,776,6007Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسوٌق اللحوم

 AIRP11.00011.00011.00011.00011.00011.500-4.35120,000220,0001Iraqi Agricultural Productsتسوٌق المنتجات الزراعٌة

2877,502,000331,563,7007TOTAL

499112,878,659,8066,656,429,65416Grand TOTAL المجموع الكلً 

Industry Sector

مجموع قطاع الصناعة

Service Sector

Tourism&Hotels Sector

Agriculture Sector

مجموع قطاع الزراعة

مجموع قطاع الخدمات
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مجموع قطاع الفنادق والسٌاحة



اسم الشركة
رمز 

الشركة
Company Namesالقٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

Banks Sector

 BCOI120,0009,400Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقً

BBOB1401,496,680,337659,484,792Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

BIME645,000,0005,850,000Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط 

 BNOI3045,292,99932,053,999National Bank Of Iraqالمصرف االهلً العراقً 

BBAY465,000,0005,850,000Babylon Bankمصرف بابل 

BGUC946,000,0006,520,000Gulf Commercial Bankمصرف الخلٌج التجاري 

BMFI130,0003,900Mousil Bankمصرف الموصل 

BKUI11,000,0001,010,000Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

BMNS33118,500,00069,145,000Al-Mansour Bankمصرف المنصور

2251,817,523,336779,927,091Total Bank sector

Service Sector

 SMRI3041,224,26967,905,404Mamoura Realestateالمعمورة العقارٌة

3041,224,26967,905,404Service Sector Service Sector

Industry Sector

IBSD265182,897,736475,133,616Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازٌة 

INCP33,000,0006,600,000National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة

268185,897,736481,733,616Total Industry sector

Telecommunication Sector

TASC254,840,00033,573,600Asia Cell Telecommunicationاسٌا سٌل لالتصاالت

254,840,00033,573,600Total Telecommunication sector

5482,049,485,3411,363,139,711Grand Total

2020النشرة الشهرٌة لتداول االسهم المشتراة لغٌر العراقٌٌن  فً السوق النظامً لشهر تموز

Non-Iraqi Monthly Trading Report (Buy) july 2020 

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

 قطاع الخدمات 

 قطاع الخدمات 

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلً



اسم الشركة
رمز 

الشركة
Company Namesالقٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقات

Banks Sector

BBOB10100,038,85744,763,600Bank Of Baghdadمصرف بغداد 

 BIBI1055,743,63612,263,600Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقً 

 BNOI1815,000,00010,720,000National Bank Of Iraqالمصرف االهلً العراقً 

BMNS89,145,7755,030,176Al-Mansour Bankمصرف المنصور

46179,928,26872,777,376Total Bank sector

Service Sector

SMRI1017,000,00027,950,000Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارٌة

1017,000,00027,950,000Total Service sector

Industry Sector

IBSD10866,371,490169,473,600Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازٌة 

10866,371,490169,473,600Total Industry sector

Telecommunication Sector

TASC31,691,26811,838,876Asia Cell Telecommunicationاسٌا سٌل لالتصاالت

31,691,26811,838,876Total Telecommunication sector

167264,991,026282,039,852Grand Total

مجموع قطاع الخدمات 

قطاع الصناعة 

مجموع قطاع الصناعة 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلً

2020النشرة الشهرٌة لتداول االسهم المباعة من غٌر العراقٌٌن  فً السوق النظامً لشهر تموز 

Non-Iraqi Monthly Trading Report (Sell) july 2020 

قطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

قطاع الخدمات



عدداالسهم المتداولةالجلسات 
االهمٌة 

%النسبٌة
  القٌمة المتداولة

االهمٌة 

%النسبٌة
الصفقات

االهمٌة 

%النسبٌة 

الشركات 

المتداولة

الشركات 

المدرجة

Sessions
Traded 

Volume

Change 

 % 
Traded Value

Change 

 % 

No.of 

Trans

Change 

 % 
Co.TradedCo.Listed 

01/07/2020281,306,4802.18500,205,2617.512494.991758434.290

05/07/2020312,679,8452.43264,573,1323.972535.072058432.950

06/07/2020212,402,3351.65121,942,7651.831062.121358432.150

07/07/2020425,908,7323.31327,075,3554.912244.491758432.300

08/07/2020328,638,5622.55166,170,5382.501773.552358432.170

12/07/2020642,783,1044.99379,808,2995.712805.611958441.640

13/07/2020838,866,6316.51560,061,4928.413737.472158449.960

15/07/2020983,586,2957.64412,636,0506.202925.852058450.870

19/07/2020611,689,2494.75265,216,7863.982755.512458457.790

20/07/20201,978,880,29715.37722,423,55110.8557411.502558465.680

21/07/20202,549,922,64419.801,047,032,59215.7361012.222658460.950

22/07/20201,438,647,18511.17581,220,0448.733426.852758455.300

26/07/2020340,210,2612.64196,880,5422.962234.472358451.410

27/07/2020330,160,2052.56312,129,1344.693557.113058447.740

28/07/2020449,682,5363.49236,528,3103.552254.512858443.900

29/07/20201,153,295,4458.96562,525,8038.454338.682858451.990

المجموع الحالً 

Total This 

Month

12,878,659,8061006,656,429,65410049911004658451.990

المجموع السابق   

Total Last 

Month

4,842,618,6961004,006,515,88110031281004158434.940

 (%)التغٌٌر

(%)Change
3.92ـــــ12.20ـــــ59.56ـــــ66.14ـــــ165.94

ــــــــــ13ـــــ548ـــــ1,363,139,711ـــــ2,049,485,341غٌر العراقٌٌن شراء

ــــــــــ28.26ـــــ10.98ـــــ20.48ـــــ15.91النسبة من الكلً

ــــــــــ7ـــــ167ـــــ282,039,852ـــــ264,991,026"غٌر العراقٌٌن بٌعا

ــــــــــ15.22ـــــ3.35ـــــ4.24ـــــ2.06النسبة من الكلً

2020اهم مؤشرات التداول حسب جلسات التداول فً السوق النظامً لشهر تموز  (10)جدول رقم 

   60 مؤشر 

 ISX 60

   Main Trading indicators distributed in sessions july  2020   



عدداالسهم المتداولةالجلسات 
االهمٌة 

%النسبٌة
الصفقات%االهمٌة النسبٌة  القٌمة المتداولة

االهمٌة 

%النسبٌة

الشركات 

المتداولة

SessionsTraded VolumeChange % Traded ValueChange % 
No.of 

Trans

Change 

% 
Co.Traded

01/07/202015,900,0000.7814,120,0001.04142.552

05/07/202075,758,0003.7038,949,1402.86193.472

06/07/20206,500,0000.3216,340,1361.20122.191

07/07/202014,073,5710.6934,695,3992.55203.652

08/07/20204,500,0000.2211,410,0000.8471.281

12/07/2020137,200,0006.69127,171,0259.336812.413

13/07/2020220,449,16510.76242,872,11517.8210519.162

15/07/2020350,000,00017.08140,341,21610.30509.121

19/07/202071,357,9993.4839,392,4492.89213.833

20/07/2020272,705,00013.31144,475,25010.60285.112

21/07/2020341,864,26916.68149,723,70410.98468.396

22/07/2020228,000,00011.12117,233,0008.60274.935

26/07/202084,590,0004.1348,990,9003.59152.746

27/07/202064,000,0003.1252,521,5003.85213.834

28/07/202067,475,0003.2964,537,8904.73325.843

29/07/202095,112,3374.64120,365,9868.836311.504

المجموع الحالً 

Total This 

Month

2,049,485,3411001,363,139,71010054810013

المجموع السابق   

Total Last 

Month

1,966,117,477100933,621,6551004441004

 (%)التغٌٌر

(%)Change
225.00ـــــ23.42ـــــ46.01ـــــ4.24

2020اهم مؤشرات التداول المشتراة  لغٌر العراقٌٌن حسب جلسات التداول فً السوق النظامً لشهر تموز  (11)جدول رقم 

 Main Trading indicators for non Iraqis (Buy) distributed in sessions july 2020



عدداالسهم المتداولةالجلسات 
االهمٌة 

%النسبٌة
الصفقات%االهمٌة النسبٌة  القٌمة المتداولة

االهمٌة 

%النسبٌة

الشركات 

المتداولة

SessionsTraded VolumeChange % Traded ValueChange % 
No.of 

Trans

Change 

% 
Co.Traded

01/07/20204,145,7751.562,280,1760.8131.801

05/07/20207,691,2682.9026,912,8769.54137.782

06/07/20205,000,0001.892,750,0000.9852.991

07/07/202014,960,0005.6538,042,90013.492313.771

08/07/202043,500,00016.4213,035,0004.6284.792

12/07/202051,693,98319.5122,711,4998.05127.193

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ13/07/2020

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ15/07/2020

19/07/202015,000,0005.6610,720,0003.801810.781

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ20/07/2020

21/07/202065,000,00024.5332,500,00011.5242.401

22/07/20208,000,0003.0212,740,0004.5252.991

26/07/20204,000,0001.516,800,0002.4121.201

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ27/07/2020

28/07/202026,000,0009.8166,589,30023.615231.141

29/07/202020,000,0007.5546,958,10016.652213.172

المجموع الحالً 

Total This 

Month

264,991,026100282,039,8511001671007

المجموع السابق   

Total Last 

Month

379,512,526100871,453,97110035810018

 (%)التغٌٌر

(%)Change
61.11-ـــــ53.35-ـــــ67.64-ـــــ30.18-

2020اهم مؤشرات التداول المباعة من غٌر العراقٌٌن حسب جلسات التداول  فً السوق النظامً لشهر تموز  (12)جدول رقم 

       Main Trading indicators for non Iraqis (Sell) distributed in session july 2020



 القطاع 
الشركات 

المدرجة

SECTOR Co.Listed 

 المصارف

Banks

االتصاالت

Telecommunication

التأمٌن

Insurance

 الخدمات

Services 

 الصناعة

Industry

 الفنادق والسٌاحة

Tourism&Hotels 

 الزراعة

Agriculture 

758 10.34

3,696,258,758

1,549,266,255

34,700,00020,341,000

317

659,309,809

243,037,128 0.94

55.53

0.31

99,145,683688,458,608

92.22

0.27

120,538,482

2

14 1323 23.27

12

6

2

3.65

0.24

2020مؤشرات التداول الرئٌسٌة موزعة قطاعٌا  فً السوق النظامً لشهر تموز  (13)جدول رقم 

عدد االسهم المتداولة  

Traded Volume

   القٌمة المتداولة    

Traded Value

الصفقات 

No.of 

Trans

االهمٌة النسبٌة 

(%) 

%Change

االهمٌة النسبٌة 

(%) 

%Change

االهمٌة 

 (%)النسبٌة 

%Change

الشركات 

المتداولة 

Co.Traded

      Main Trading indicators distributed in to Sectors July 2020

17 48.15 240319 11,876,385,503

77,502,000

9 7 3.01 150 11,078,329

12,878,659,806 TOTALالمجموع 

6 4 0.56 28 4.98

1.92

331,563,700

15.191 0.771

127,504,205 0.09

9 26.51

7 6.35

0.60

5.12

10058 46 100 4,991 100 6,656,429,654

Banks  مصارف 

Insurance  التأمين  

Services  الخدمات  

Industry  الصناعة 

 الفنادق والسياحة
Tourism&Hotels      

Agriculture  الزراعة 

  االتصاالت    
Telecommunication   

   Traded Volumeعدد االسهم المتداولة قطاعيا  

Banks   مصارف 

Insurance  التأمين  

Services  الخدمات 

Industry  الصناعة 

 الفنادق والسياحة
Tourism&Hotels   

Agriculture  الزراعة 

اتصاالت
Telecommunication 

  Traded Valueالقيمة المتداولة قطاعيا  



 القطاع 
الشركات 

المدرجة

SECTOR Co.Listed 

 المصارف

Banks

االتصاالت

Telecommunication

التأمٌن

Insurance

 الخدمات

Services 

 الصناعة

Industry

 الفنادق والسٌاحة

Tourism&Hotels 

 الزراعة

Agriculture 

 القطاع 
الشركات 

المدرجة

SECTOR Co.Listed 

 المصارف

Banks

االتصاالت

Telecommunication

التأمٌن

Insurance

 الخدمات

Services 

 الصناعة

Industry

 الفنادق والسٌاحة

Tourism&Hotels 

 الزراعة

Agriculture 

67,905,4044.98305.47

10

4.20

1,363,139,711

9.91

2020مؤشرات التداول القطاعٌة المباعة من غٌر العراقٌٌن فً السوق النظامً لشهر تموز   (15)جدول رقم 

7

   القٌمة المتداولة    

Traded Value

2,049,485,341

ـــــ

27.54

Main Trading indicators distributed in to Sectors for non Iraqis(Sell)for the  July  2020 

ـــــ

0.64

100

االهمٌة 

 (%)النسبٌة 

%Change

100

3

ـــــ

1.80 1,691,268

27,950,000

ـــــ

ـــــ

11,838,876

عدد االسهم المتداولة  

Traded Volume

ـــــ

17,000,000

ـــــ

ـــــ

ـــــ

6.42

ــــــــــ ـــــ

 2020مؤشرات التداول القطاعٌة المشتراة لغٌر العراقٌٌن فً السوق النظامً لشهر تموز  (14)جدول رقم 

6ـــــ

264,991,026

46

1

1 25.05169,473,600

1

100

66,371,490

2

9 ـــــ

58

ـــــ

1

108

ـــــ

TOTALالمجموع 

19

االهمٌة 

 (%)النسبٌة 

Change 

%

72,777,376

14

100

179,928,26867.90

7

ـــــ

282,039,852100

ـــــ

167

الصفقات 

No.of 

Trans

االهمٌة 

 (%)النسبٌة 

Change 

%

ـــــ

64.67

ـــــ

60.09

ــــــــــ

الشركات 

المتداولة 

Co.Traded

ـــــ

ـــــ

2

13

ـــــ

35.34

5.99

4

57.22

9

100

26848.91

548

ـــــ

17

4,840,0000.2433,573,600

58

6ـــــ

14

ـــــ

41,224,2692.01

1

2

الشركات 

المتداولة 

Co.Traded

25

ـــــ

عدد االسهم المتداولة  

Traded Volume

االهمٌة 

 (%)النسبٌة 

%Change

   القٌمة المتداولة    

Traded Value

االهمٌة 

 (%)النسبٌة 

Change 

%

الصفقات 

No.of 

Trans

ـــــ

ــــــــــ ـــــ

Main Trading indicators distributed in to Sectors for non Iraqis(Buy)for the  july  2020 

779,927,091919

ــــــــــ

1

88.68225

9.07481,733,616

TOTALالمجموع 

ـــــ

25.80

ـــــ

ـــــ

185,897,736

ـــــ

االهمٌة 

 (%)النسبٌة 

Change 

%

41

2.46

ــــــــــ

5

ـــــ

1,817,523,336



SECTOR        القطاع    

      االسهم المدرجة         

      (ملٌون دٌنار)  

Listed Shares 

(Million ID)

   (%)النسبة 

%Change

      القٌمة السوقٌة        

   (ملٌون دٌنار)

.Market Cap   

(Million ID)

   (%)النسبة 

%Change

Banks 5,072,50088.122,437,75042.63المصارف 

Telecommunication310,0005.392,157,60037.73االتصاالت 

Insurance5,8190.103,4060.06التأمٌن 

Services 43,8460.7692,2311.61 الخدمات  

Industry  270,8184.70598,43510.46 الصناعة 

Tourism&Hotels  32,4660.56338,9225.93الفنادق والسٌاحة 

Agriculture20,8360.3690,1011.58 الزراعة 

TOTAL5,756,2851005,718,445100المجموع 

    2020روؤس اموال الشركات والقٌمة السوقٌة للشركات مقسمة قطاعٌا فً السوق النظامً لشهر تموز  (16) جدول رقم 

Listed Shares &Companies' market Cap. distributed in to sectors  July 2020  

Banks مصارف 

اتصاالت                    
Telecommunication 

Insurance التأمين 

Services الخدمات 

Industry   الصناعة 

الفنادق والسياحة  
Tourism&Hotels   

Agriculture  الزراعة 

Listed Shares  )million )االسهم المدرجة    

Banks  مصارف 

اتصاالت       
Telecommunication 

Insurance التأمين 

Services الخدمات 

Industry  الصناعة 

الفنادق والسياحة  
Tourism&Hotels   

Agriculture  الزراعة 

  Market Capitalization (million ID)القيمة السوقية 



      االسهم المدرجة      

         (ملٌون دٌنار)     

Listed Shares    

(Million ID)

سعر االغالق 

Closing 

Price

 القٌمة السوقٌة 

 (ملٌون دٌنار)

Market 

Capitalization

 Company Name

Banks Sector

 250,0000.450112,500Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراق1ً

250,0000.450112,500Bank of Baghdadمصرف بغداد 2

250,0000.400100,000Iraqi Islamic Bankالمصرف االسالم3ً

250,0000.11027,500Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط 4

 250,0000.25062,500Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراق5ً

250,0000.680170,000National Bank of Iraqالمصرف االهلً العراق6ً

250,0000.400100,000Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري 7

250,0000.08020,000Babylon Bankمصرف بابل 8

300,0000.14042,000Gulf Commercial Bankمصرف الخلٌج التجاري 9

 252,5000.14035,350Mosul Bankمصرف الموصل10

              300,0000.11033,000North Bankمصرف الشمال  11

400,0001.010404,000Kurdistan International Bankمصرف كوردستان 12

250,0000.27067,500Ashur International Bankمصرف اشور الدولً 13

250,0000.580145,000Mansour Bankمصرف المنصور لالستثمار 14

300,0000.08024,000united Bank For Invistmentالمصرف المتحد لالستثمار15

250,0000.20050,000Elaf Islamic Bankمصرف اٌالف16

 251,0000.650163,150National Islamic Bankالمصرف الوطنً االسالم17ً

264,0000.700184,800Trans Iraq Bank Investmentمصرف عبر العراق لالستثمار18

255,0002.290583,950Cihan Bank for Islamicمصرف جٌهان االسالم19ً

Telecommunication Sector

310,0006.9602,157,600Asia Cell Telecommunicationاسٌا سٌل لالتصاالت1

Insurance Sector

1,986Al-Ameen for Insurance   3,8190.520االمٌن للتأمٌن 1

 2,0000.7101,420Gulf Insuranceالخلٌج للتأمٌن وأعادة التامٌن2

Services Sector

3,450Kharkh Tour Amuzement City   1,0003.450مدٌنة العاب الكرخ السٌاحٌة 1

 22,7801.69038,498Mamoura Realestateالمعمورة لالستثمارات العقارٌة2

785AL-Nukhba for Construction   2,0660.380النخبة للمقاوالت العامة 3

 14,0001.30018,200Iraqi Land Transportالعراقٌة للنقل البري4

18,000Iraq Baghdad For General Transportation 1,00018.000بغداد العراق للنقل العام5

2,2000.5901,298AL-Badia for General Transالبادٌة للنقل العام 6

12,000Al-Mosul for funfairs 80015.000الموصل لمدن االلعاب 7

قطاع التأمٌن

اسماء الشركات

 قطاع المصارف

قطاع االتصاالت

2020رأس المال وسعر االغالق والقٌمة السوقٌة ومعـدل دوران السهم للشركات المساهمة فً السوق النظامً لشهر تموز   (17)جدول رقم 

قطاع الخدمات 

Listed Shares and Closing Price,Market Cap.,Turnover Ratio for the Listed Companies in ISX  July 2020   



      االسهم المدرجة      

         (ملٌون دٌنار)     

Listed Shares    

(Million ID)

سعر االغالق 

Closing 

Price

 القٌمة السوقٌة 

 (ملٌون دٌنار)

Market 

Capitalization

   COMPANY NAMES

IndustrySector

7,893Al-Mansour Pharmaceuticals Industries   6,4691.220المنصور للصناعات الدوائٌة1

1,0006.3006,300Modern Sewingالخٌاطة الحدٌثة2

 4,625Iraqi For Tufted Carpets   5009.250العراقٌة للسجاد والمفروشات 3

1,0801.8001,944Baghdad for Packing Materialsبغداد لصناعة مواد التغلٌف4

469,933Baghdad Soft Drinks   177,3332.650بغداد للمشروبات الغازٌة 5

17,2501.20020,700Iraqi Date Processing and Marketingالتمورالعراقٌة6

 5,940Al -HiLal Industries   12,3750.480الهالل الصناعٌة 7

15,1882.18033,109National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة 8

 8,100ELectronic Industries   18,0000.450الصناعات االلكترونٌة9

 5,9401.4008,316AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي النتاج اللقاحات البٌطرٌة 10

1,230Iraqi Engineering Works   1,5000.820العراقٌة لالعمال الهندسٌة11

5,0002.60013,000Metallic Industries and Bicyclesالصناعات المعدنٌة والدراجات12

 15,296Ready Made Clothes   1,5939.600انتاج االلبسة الجاهزة13

7,5900.2702,049Iraqi Carton Manufacturiesالعراقٌة لصناعات الكارتون14

Tourism&Hotels Sector

35,760Palestine Hotel   4,4708.000فندق فلسطٌن1

3,50010.50036,750Ishtar Hotelsفنادق عشتار 2

130,000Babylon Hotel 2,00065.000فندق بابل3

3,8457.65029,413Baghdad Hotelفندق بغداد4

51,589National for Tourist Investment   6,2538.250الوطنٌة االستثمارات السٌاحٌة 5

2404.9001,176Tourist Village of Mosul damالمدٌنة السٌاحٌة  فً سد الموصل6

5,625Karbala Hotels   7,5000.750فنادق كربالء7

2,92310.25029,963Mansour Hotelفندق المنصور8

18,647Al-Sadeer Hotel 1,73511.250فندق السدٌر 9

Agricultur Sector

861Modern for Animal Production   4,1010.210الحدٌثة لالنتاج الحٌوانً 1

5751.050604Al-Ahlyia for Agricultural Productionاالهلٌة النتاج الزراع2ً

2,526Middle East for Production- Fish   3008.420الشرق االوسط لالسماك 3

10,5005.80060,900Iraqi for Seed Productionالعراقٌة النتاج البذور 4

21,250Iraqi Products Marketing Meat   5,0004.250العراقٌة النتاج وتسوٌق اللحوم 5

 36011.0003,960Iraqi Agricultural Productsالعراقٌة للمنتجات الزراعٌة 6

قطاع الفنادق والسٌاحة

 قطاع الزراعة

اسماء الشركات

Listed Shares and Closing Price,Market Cap.,Turnover Ratio for the Listed Companies in ISX  July 2020   

قطاع الصناعة 

2020رأس المال وسعر االغالق والقٌمة السوقٌة ومعـدل دوران السهم للشركات المساهمة فً السوق النظامً لشهر تموز   (17)جدول رقم 



اسم الشركة

رمز 

الشركة 

Code

سعر االفتتاح 

Opening 

Price

اعلى سعر  

High 

Price

ادنى سعر 

Low 

Price

سعر االغالق 

Closing 

Price

معدل السعر 

الحالً 

Average 

Price

معدل السعر 

السابق 

Previous 

Average 

Price

% التغٌر 

Change

%

الصفقات 

No.of 

Trans

عدد االسهم المتداولة    

Traded Volume

    القٌمة المتداولة    

Traded Value

عدد اٌام 

التداول 

Trading 

days

Company Names

BROI0.3700.4300.3600.4000.4000.3902.56105208,462,71681,255,15313Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان العراقً

BLAD0.1600.2000.1600.1700.2000.16025.003114,000,0002,536,00010Al-Attaa Islamic Bankمصرف العطاء االسالمً 

BINT1.8101.8101.8101.8101.8101.830-1.09130,00054,3001International Islamic Bankالمصرف الدولً االسالمً

BQAB0.8500.8500.8500.7000.8501.000-15.0033,000,0002,130,0003Al- Qabidh Isiamic Bankمصرف القابض االسالمً

BTRU0.3500.3500.3500.3500.3500.3500.0022,000,100,000700,035,0001Trust International  IslamIc Bankمصرف الثقة الدولً

BZII0.3800.3800.3800.3800.3800.3702.701100,00038,0001Zain Al-Iraq Isiamic Bankمصرف زٌن العراق االسالمً

BTIB1.2001.2001.2001.2001.2001.2000.0020989,250,0001,187,100,0005AlTaif Islamic Bankمصرف الطٌف االسالمً

1633,214,942,7161,973,148,453TOTAL

NAHF0.4500.4500.4500.4500.4500.4500.001133,00014,8502Ahlia Insuranceاالهلٌة للتأمٌن

1133,00014,8502TOTAL

SAEI0.6500.6500.6500.6500.6500.710-8.45110,0006,5001Al-Ameen Estate Investmentاالمٌن لالستثمارات العقارٌة

110,0006,5001TOTAL

قطاع االتصاالت

TZNI2.3502.3502.3502.3502.3502.400-2.081100,000235,0001Al-Khatem Telecomsالخاتم لالتصاالت

1100,000235,0001TOTAL

1763,215,085,7161,973,404,80316Grand TOTAL

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

 2020النشرة الشهرٌة لتداول االسهم فً السوق الثانً لشهر تموز 

Non Regular Monthly Trading Bulletin of July 2020

المجموع الكلً 

Banks Sectorقطاع المصارف

مجموع قطاع المصارف

مجموع قطاع التامٌن

مجموع قطاع االتصاالت

Telecommunication Sector

Insurance Sector

مجموع قطاع التامٌن

Services Sectorقطاع الخدمات

قطاع التامٌن



Company Namesالقٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

Insurance Sector

NAHF13,0001,350Ahliya For Insuranceاالهلٌة للتأمٌن

13,0001,350Total Insurance sector

13,0001,350Grand Total

Company Namesالقٌمة المتداولةاالسهم المتداولةالصفقاترمز الشركةاسم الشركة

Telecommunication Sector

TZNI1100,000235,000Al-Khatem Telecomsالخاتم لالتصاالت

1100,000235,000Total Telecommunication sector

1100,000235,000Grand Total

Non-Iraqi Monthly Trading Report (Sell) july 2020 

قطاع االتصاالت 

مجموع قطاع االتصاالت 

المجموع الكلً

2020النشرة الشهرٌة لتداول االسهم المشتراة لغٌر العراقٌٌن  فً السوق الثانً لشهر تموز 

 Non-Iraqi Trading Bulletin (Buy) in Non Regular Market  July 2020

قطاع التامٌن 

مجموع قطاع التامٌن 

المجموع الكلً

2020النشرة الشهرٌة لتداول االسهم المباعة من غٌر العراقٌٌن  فً السوق الثانً لشهر تموز 



عدداالسهم المتداولةالجلسات 
االهمٌة 

%النسبٌة
  القٌمة المتداولة

االهمية 

%النسبية
الصفقات

االهمية 

%النسبية 

الشركات 

المتداولة

الشركات 

المدرجة

SessionsTraded Volume
Change 

% 
Traded Value

Change 

% 

No.of 

Trans

Change 

% 
Co.TradedCo.Listed 

01/07/2020250,510,0007.7917300,086,50015.206595.11346

05/07/2020156,050,0004.85181,824,5009.2152.84346

06/07/20205,00001,850011146

07/07/202032,708,3581.0212,049,5920.61126.82246

08/07/20202,252,275,00070.05331,000,788,00050.7138116.25446

12/07/202021,000,0000.657,910,0000.40116.25146

13/07/202018,324,3580.56997,089,0000.3592147.95246

15/07/202060,230,0001.8721,955,8001.112614.77346

19/07/202022,400,0000.69677,957,0000.40321810.23247

20/07/2020278,500,0008.66311,912,71115.812413.64247

21/07/20202,000,0000.0622825,0000.041842.27147

22/07/202016,500,0000.516,515,0000.33147.95247

26/07/202090,974,0002.8296108,600,8005.5032158.52447

27/07/20201,500,0000.05900,0000.0521.14247

28/07/2020409,0000.012772,0500.003752.84247

29/07/202011,700,0000.364,917,0000.2552.84447

المجموع الحالً 

Total This 

Month

3,215,085,7161001,973,404,8031001761001047

المجموع السابق   

Total Last 

Month

9,460,531,2941004,425,076,75110048100846

% التغٌر

%Change
ـــ25.0ـــ266.7ـــ55.4-ـــ66.0-

2020مؤشرات التداول حسب جلسات التداول فً السوق الثانً لشهر تموز  (18)جدول رقم 

      Main Trading indicators distributed in sessions July  2020



عدداالسهم المتداولةالجلسات 
االهمٌة 

%النسبٌة
  القٌمة المتداولة

االهمية 

%النسبية
الصفقات

االهمية 

%النسبية 

الشركات 

المتداولة

الشركات 

المدرجة

SessionsTraded Volume
Change 

% 
Traded Value

Change 

% 

No.of 

Trans

Change 

% 
Co.TradedCo.Listed 

46ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ01/07/2020

46ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ05/07/2020

46ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ06/07/2020

46ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ07/07/2020

46ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ08/07/2020

46ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ12/07/2020

46ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ13/07/2020

46ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ15/07/2020

47ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ19/07/2020

47ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ20/07/2020

47ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ21/07/2020

47ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ22/07/2020

26/07/20203,0001001,3501001100147

47ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ27/07/2020

47ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ28/07/2020

47ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ29/07/2020

المجموع الحالً 

Total This 

Month

3,0001001,3501001100147

المجموع السابق   

Total Last 

Month

3,063,6001001,792,8041005100146

% التغٌر

%Change
ـــــــــــ0.0ـــــــــــ80.0-ـــــــــــ99.9-ـــــــــــ99.9-

عدداالسهم المتداولةالجلسات 
االهمٌة 

%النسبٌة
  القٌمة المتداولة

االهمية 

%النسبية
الصفقات

االهمية 

%النسبية 

الشركات 

المتداولة

الشركات 

المدرجة

SessionsTraded Volume
Change 

% 
Traded Value

Change 

% 

No.of 

Trans

Change 

% 
Co.TradedCo.Listed 

46ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ01/07/2020

46ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ05/07/2020

46ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ06/07/2020

46ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ07/07/2020

46ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ08/07/2020

46ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ12/07/2020

46ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ13/07/2020

46ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ15/07/2020

47ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ19/07/2020

47ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ20/07/2020

47ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ21/07/2020

47ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ22/07/2020

47ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ26/07/2020

47ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ27/07/2020

47ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ28/07/2020

29/07/2020100,000100235,0001001100147

المجموع الحالً 

Total This 

Month

100,000100235,0001001100147

المجموع السابق   

Total Last 

Month

17,206,66710040,749,600100153100345

% التغٌر

%Change
66.74.4-ـــــــــــ99.3-ـــــــــــ99.4-ـــــــــــ99.4-

2020مؤشرات التداول المشتراة لغٌرالعراقٌٌن حسب جلسات التداول فً السوق الثانً لشهر تموز  (19)جدول رقم 

      Main Trading indicators distributed in sessions (buy) July 2020

2020مؤشرات التداول المباعة من غٌرالعراقٌن حسب جلسات التداول فً السوق الثانً لشهر تموز  (26)جدول رقم 

      Main Trading indicators distributed in sessions (Sell) July 2020



 القطاع 
االهمية 

%النسبية

االهمية 

%النسبية

SECTOR
Change 

% 

Change 

 % 

المصارف

Banks 

االتصاالت

Telecommunication

التأمٌن

Insurance

االستثمار

Investment 

التحوٌل المالً

Money transfer

 الخدمات

Services 

 الصناعة

Industry

 الفنادق والسٌاحة

Tourism&Hotels 

 الزراعة

Agriculture
1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االهمٌة 

 (%)النسبٌة 

%Change

6

1001,973,148,453100163

ـــــ

1 14,850

الشركات 

المدرجة 

Co.Listed

TOTALالمجموع 

3

3

ـــــ ـــــ

ـــــ

2ــــــــــ
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 2020مؤشرات التداول القطاعٌة فً السوق الثانً لشهر تموز  (20)جدول رقم 

      Main Trading indicators distributed in to Sectors  July 2020

عدد االسهم المتداولة  

Traded Volume

   القٌمة المتداولة    

Traded Value

92.61

الصفقات 

No.of 

Trans

الشركات 

المتداولة 

Co.Traded

723 3,214,942,716

7 ـــــــــــــــ

10

ــــــــــ

1,973,404,803

1

3,215,085,716100

ـــــ

0.00036,500

ـــــ

ـــــــــــــــ

ـــــ ـــــ

1

ـــــ

1 10,0000.0003

ـــــ

33,0000.00100.00086.25

ــــــــــ

11

ـــــ

ـــــ

ـــــ

100176

ـــــ

1

ـــــ

100

ـــــ

1 100,0000.0031235,0000.0119111



 القطاع 
االهمية 

%النسبية

االهمية 

%النسبية

االهمية 

%النسبية

الشركات 

المدرجة

SECTOR
Change 

% 

Change 

% 

Change 

 % 
 Co.Listed 

المصارف

Banks 

االتصاالت

Telecommunication

التأمٌن

Insurance

االستثمار

Investment 

التحوٌل المالً

Money transfer

 الخدمات

Services 

 الصناعة

Industry

 الفنادق والسٌاحة

Tourism&Hotels 

 الزراعة

Agriculture

 القطاع 
االهمية 

%النسبية

االهمية 

%النسبية

االهمية 

%النسبية

SECTOR
Change 

% 

Change 

% 

Change 

 % 

المصارف

Banks 

االتصاالت

Telecommunication

التأمٌن

Insurance

االستثمار

Investment 

التحوٌل المالً

Money transfer

 الخدمات

Services 

 الصناعة

Industry

 الفنادق والسٌاحة

Tourism&Hotels 

 الزراعة

Agriculture

100147 TOTAL100,000100235,0001001المجموع 

1ـــــ

1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـــــ

7ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـــــ

2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

1

3ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

23ــــــــــ

100,000100235,00010011001

عدد االسهم المتداولة  

Traded Volume

   القٌمة المتداولة    

Traded Value

الصفقات 

No.of 

Trans

الشركات 

المتداولة 

Co.Traded

الشركات 

المدرجة 

Co.Listed

ـــــــــــــــــــــــــ

7

1

1
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 2020مؤشرات التداول القطاعٌة المباعة من غٌرالعراقٌن فً السوق الثانً لشهر شباط  (29)جدول رقم 

        Non Regular Main Trading indicators distributed in to Sectors for non Iraqis(Sell) February 2020

23

1

3

6

2

3

 2020مؤشرات التداول القطاعٌة المشتراة لغٌرالعراقٌن فً السوق الثانً لشهر تموز  (21)جدول رقم 

      Non Regular Main Trading indicators distributed in to Sectors for non Iraqis(buy) July 2020

عدد االسهم المتداولة  

Traded Volume

   القٌمة المتداولة    

Traded Value

الصفقات 

No.of 

Trans

1

ــــــــــ

TOTAL3,0001001,3501001100المجموع 

ـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ

1001

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3,0001001,3501001

ــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ

الشركات 

المتداولة 

Co.Traded



Banks 4,836,15470.423,377,30642.95المصارف 

Telecommunication1,829,78326.644,299,98954.69االتصاالت 

Insurance16,5000.248,4750.11التأمٌن 

Investment 13,6500.205,8900.07االستثمار 

Money Transfer90,0001.3190,0001.14التحوٌل المالً 

Services 13,8600.209,6690.12 الخدمات  

Industry  37,3450.5439,4350.50 الصناعة 

Tourism&Hotels3760.012,4090.03الفنادق والسٌاحة 

Agriculture300.0030,0000.38 الزراعة 

TOTAL6,867,6681007,863,173100المجموع 

 2020القٌمة السوقٌة واالسهم المدرجة للشركات المدرجة فً السوق الثانً مقسمة قطاعٌا لشهر تموز  (22)جدول رقم 

 Listed Shares Companies & Companies' market Cap. distributed in to sectors July 2020

SECTOR        القطاع    

      االسهم المدرجة     

      (ملٌون دٌنار)      

Listed Shares 

(Million ID)

   (%)النسبة 

%Change

       القٌمة السوقٌة          

        (ملٌون دٌنار)     

.Market Cap   

(Million ID)

     (%)النسبة 

%Change

Banks مصارف 

االتصاالت 
Telecommunication 

   Insuranceالتامٌن  

Investment  االستثمار 

 Moneyالتحوٌل المالً      
Transfer   

Services   الخدمات 

 Industry     الصناعة 

الفنادق والسٌاحة 
Tourism&Hotels 

Listed Shares million ID    (ملٌون دٌنار)االسهم المدرجة  
 

Banks  مصارف 

االتصاالت 
Telecommunication 

   Insuranceالتامٌن 

  Investmentاالستثمار 

 Moneyالتحوٌل المالً        
Transfer   

Services  الخدمات 

      Industryالصناعة

الفنادق والسٌاحة 
Tourism&Hotels 

 Agricultureالزراعة  

  Market Capitalization (million ID)القٌمة السوقٌة 



االسهم المدرجة 

ملٌون 

Listed 

Shares

سعر 

االغالق 

Closing 

Price

 القٌمة السوقٌة 

 (ملٌون دٌنار)

Market 

Capitalization

   COMPANY NAMES

Banks Sector

250,0001.000250,000Arab Islamic Bankمصرف العربٌة االسالم1ً

95,000Zain Al-Iraq Isiamic Bank    250,0000.380مصرف زٌن العراق2

250,000Iraq Noor Islamic Bank    250,0001.000مصرف نور العراق3

181,000International Islamic Bank    100,0001.810مصرف الدولً االسالم4ً

250,000World Islamic Bank    250,0001.000مصرف العالم 5

202,500International Development Bank    250,0000.810مصرف التنمٌة6

145,000Al- Qabidh Isiamic Bank    250,0000.580مصرف القابض  االسالمً 7

29,150Erbil Investment & FinanceBank    265,0000.110مصرف اربٌل8

87,500Trust International  IslamIc Bank    250,0000.350مصرف الثقة االسالم9ً

250,000Al Janoob Islamic Bank Investment    250,0001.000مصرف الجنوب10

250,000Region Trade Bank    250,0001.000مصرف االقلٌم التجاري11

100,000Credit Bank Of Iraq    250,0000.400مصرف االئتمان12

19,500Dar es salam Investment  Bank    150,0000.130مصرف دار  السالم13

   89,076Economy Bank    207,1540.430مصرف االقتصاد لالستثمار 14

73,080Union Bank of Iraq    252,0000.290مصرف االتحاد العراقً 15

 28,000Dijlah & Furat Bank    112,0000.250مصرف دجلة والفرات16

42,500Al-Attaa Islamic Bank    250,0000.170مصرف العطاء االسالم17ً

165,000Asia Al Iraq Islamic Bank for Investment    150,0001.100مصرف اسٌا العراق االسالم18ً

 250,000Al-Qurtas Isiamic Bank    250,0001.000مصرف القرطاس االسالم19ً

120,000AlTaiF Islamic Bank    100,0001.200مصرف الطٌف االسالم20ً

150,000Al mustashar islamic bank    150,0001.000مصرف المستشار21

100,000Ameen al-Iraq Bank For  islamic bank    100,0001.000مصرف امٌن العراق22

250,000Al- Rajih bank    250,0001.000مصرف الراجح23

Telecommunication Sector

4,299,989Al-Khatem Telecoms    1,829,7832.350الخاتم لالتصاالت1

Insurance Sector

4,410Dar Al-Salam for Insurance    7,0000.630دار السالم للتأمٌن 1

1,125AHliya For Insurance    2,5000.450االهلٌة للتأمٌن 2

2,940Al-Hamraa For Insurance    7,0000.420الحمراء للتأمٌن 3

Investment Sector

2,0000.6501,300AL-Wiaam for Financial Investmentالوئام لالستثمار المالً 1

1,1500.330380Al-Zawraa for Finanical Investmentالزوراء لالستثمار المالً 2

7,0000.2201,540Al-Khair For Financial Investmentالخٌر لالستثمار المالً 3

1,5000.8801,320Al-Ameen For Financial Investmentاالمٌن لالستثمار المالً 4

1,0000.900900Bain Al-Nahrain Financial Investmentبٌن النهرٌن لالستثمارات المالٌة 5

1,0000.450450Al- Batek  Investmentالباتك لالستثمارات المالٌة 6

قطاع االستثمار

قطاع التأمٌن

 2020رأس المال وسعر االغالق والقٌمة السوقٌة ومعـدل دوران السهم للشركات المدرجة فً السوق الثانً لشهر تموز   (23)جدول رقم 

Listed Shares and Closing Price,Market Cap.,TurnoverRatio for the Listed Companies in ISX July 2020

اسماء الشركات

 قطاع المصارف

 قطاع االتصاالت



االسهم المدرجة 

ملٌون 

Listed 

Shares

سعر 

االغالق 

Closing 

Price

 القٌمة السوقٌة 

 (ملٌون دٌنار)

Market 

Capitalization

   COMPANY NAMES

Money Transfer Sector

45,0001.00045,000AL Manafaa Companyالمنافع للتحوٌل المال1ً

45,0001.00045,000Nobles For Money Transferالنبالء للتحوٌل المالً 2

Services Sector

  2,145Iraqi for General Transportation    3,9000.550نقل المنتجات النفطٌة والبضائع1

6,9600.6504,524Al-Ameen Estate Investmentاالمٌن لالستثمارات العقارٌة 2

3,000Ibdaa Al sharq Al Awsat general    3,0001.000ابداع شرق االوسط3

IndustrySector

16,8000.3105,208The Light Industriesالصناعات الخفٌفة 1

3,1201.5104,711Fallujah for Construction Materialsالفلوجة النتاج المواد االنشائٌة 2

1,0001.4501,450Al -Khazer Construction Materialsالخازر النتاج المواد االنشائٌة 3

9,2141.25011,517Modern Paint Industriesاالصباغ الحدٌثة 4

18065.00011,700Modern Chemical Industriesالصنائع الكٌماوٌة العصرٌة 5

5,3710.4702,524Household Furniture Industryالمواد االنشائٌة الحدٌثة 6

1,6601.4002,324Modern Constrcution Materialsالوطنٌة لصناعات لالثاث المنزل7ً

Tourism&Hotels Sector

3766.4002,406Ashour Hotelفندق اشور1

Agricultur Sector

301.00030,000AL -Rebass for Poultry & Feedشركة الرٌباس للدواجن واالعالف1

.متوقفة بقرارات من هٌئة االوراق المالٌة لعدم االلتزام بتعلٌمات االفصاح *

قطاع الصناعة 

اسماء الشركات

 2020رأس المال وسعر االغالق والقٌمة السوقٌة ومعـدل دوران السهم للشركات المدرجة فً السوق الثانً لشهر تموز   (23)جدول رقم 

Listed Shares and Closing Price,Market Cap.,TurnoverRatio for the Listed Companies in ISX July 2020

 قطاع الزراعة

قطاع الفنادق والسٌاحة

قطاع الخدمات 

قطاع التحوٌل المالً 



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 العربٌة االسالمً 1

BWOR1.0001.000World Islamic Bankالمصرف العالم االسالم2ً

 Al-Qurtas Isiamic BankــــــــــــــــــــBQURمصرف القرطاس االسالم3ً

BIDB0.8100.810International Development Bankمصرف التنمٌة الدولً 4

BRTB1.0001.000Region Trade Bankمصرف اقلٌم التجاري5

BJAB1.0001.000Al Janoob Islamic Bank Investmentمصرف الجنوب6

BERI0.1100.110Erbil Investment & FinanceBankمصرف اربٌل7

Al mustashar islamic bankــــــــــــــــــــBMUIمصرف المستشار8

BTRI0.7000.700Trans Iraq Bank Investmentمصرف عبر العراق9

Ameen al-Iraq Bank For  islamic bankــــــــــــــــــــBAMEمصرف امٌن العراق10

Al- Rajih bankــــــــــــــــــــBRAJمصرف الراجح االسالم11ً

BINI1.0001.000Iraq Noor Islamic Bankمصرف نور العراق12

BAIB1.1001.100Asia Al Iraq Islamic Bank for Investmentمصرف اسٌا العراق13

Insurance Sector

NHAM0.4200.420Al-Hamraa For Insuranceالحمراء للتأمٌن 14

NDSA0.6300.630Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمٌن 15

Investment Sector

VMES0.9000.900Bain Al-Nahrain Financial Investmentبٌن النهرٌن لالستثمارات المالٌة16

VWIF0.6500.650AL-Wiaam for Financial Investmentالوئام لالستثمار المالً 17

VZAF0.3300.330Al-Zawraa for Finanical Investmentالزوراء لالستثمار المال18ً

VAMF0.8800.880Al-Ameen For Financial Investmentاالمٌن لالستثمار المالً 19

Money Transfer Sector

MTNO1.0001.000Nobles For Money Transferالنبالء للتحوٌل المال20ً

Services Sector

Ibdaa Al sharq Al Awsat generalــــــــــــــــــــSIBDابداع شرق االوسط21

Industry Sector

IBPM1.8001.800Baghdad for Packing Materialsبغداد لصناعة مواد التغلٌف22

IMCI65.00065.000Modern Chemical Industriesالصنائع الكٌمٌاوٌة العصرٌة23

IKHC1.4501.450Al -Khazer Construction Materialsطرٌق الخازر  المواد االنشائٌة 24

IHFI1.4001.400Modern Constrcution Materialsالوطنٌة لصناعات االثاث المنزل25ً

Tourism&Hotels Sector

HTVM4.9004.900Tourist Village of Mosul damسد الموصل السٌاحٌة26

قطاع الخدمات 

قطاع التحوٌل المالً

قطاع التأمٌن

قطاع الفنادق والسٌاحة

قطاع الصناعة

 2020الشركات التً لم ٌجر التداول على أسهمها  خالل شهر تموز  (24)جدول رقم  

 Companies That Have Not been Traded in ISX July 2020

قطاع المصارف

قطاع االستثمار



سبب االٌقاف والمالحظاتتارٌخ االٌقافاسم الشركةت

1
الفلوجة النتاج المواد االنشائٌة 

(IFCM)
7/6/2015

 2017 و2016 و2015 و2014 واستمرار االٌقاف لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 2015عدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام 

.دٌنار (1.510)، سعر االغالق 2018و2017و2016  واالفصاح الفصلً لالعوام 2018و

2
صناعة المواد االنشائٌة الحدٌثة 

(IMCM)
7/6/2015

 2017 و2016 و2015 و2014 واستمرار االٌقاف لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 2015عدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام 

.دٌنار (0.470) ، سعر االغالق 2019و2018و2017و2016 واالفصاح الفصلً لالعوام 2018و

3
صناعات االصباغ الحدٌثة 

(IMPI)
8/6/2015

  واالفصاح الفصلً لالعوام 2018 و2017و2016  و2015 و2014عدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 

.دٌنار (1.250)، سعر االغالق 2019و2018و2017و2016

7/13/2016(ITLI)الصناعات الخفٌفة 4
 2017و2016 و 2015 واستمرار االٌقاف لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 2016عدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام  

.دٌنار (0.310)سعر االغالق . 2019  والفصل الثانً والثالث لعام 2018 و2017واالفصاح الفصلً لعامً 2018و

7/6/2017(SBAG)البادٌة للنقل العام 5
 واالفصاح 2018و2017و2016 واستمرار االٌقاف لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 2017عدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام 

.دٌنار (0.590)سعر االغالق . ،2019و2018الفصلً لعامً 

6
الخٌر لالستثمار المالً 

(VKHF)
7/6/2017

واالفصاح 2018 و2017و2016 واستمرار االٌقاف لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 2017عدم تقدٌم االفصاح الفصلً لعام 

.دٌنار (0.220)سعر االغالق  . 2019 و 2018الفصلً لعامً 

7
مصرف االتحاد العراقً 

(BUOI)
.دٌنار (0.290)سعر االغالق  . 2018و2017 و2016عدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 8/6/2017

8
صناعة وتجارة الكارتون 

(IICM)
8/6/2017

واستمرار االٌقاف لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل الثانً والثالث 2018 و2017 و2016عدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 

.دٌنار (0.270)سعر االغالق   . 2019 و 2018 واالفصاح الفصلً لعامً 2017لعام 

8/6/2017(IELI)الصناعات االلكترونٌة 9
سعر . 2019 والفصل الثانً والثالث لعام 2018واالفصاح الفصلً لعام 2018 و2017و2016عدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 

.دٌنار (0.450)االغالق 

8/6/2017(SIGT)نقل المنتجات النفطٌة 10
 واستمرار االٌقاف لعدم تقدٌم االفصاح الفصلً للفصل الثانً والثالث 2018 و2017 و2016عدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 

.دٌنار (0.550)سعر االغالق  . 2019 و2018 واالفصاح الفصلً لعام 2017لعام 

3/5/2017(BEFI)مصرف االقتصاد 11

من قانون الشركات ، واستمرار االٌقاف بقرار  (رابعا/56)انعقاد االجتماع الهٌئة العامة للشركة لزٌادة راس مال الشركة وفق المادة 

،واستمرار االٌقاف لعدم تقدٌم 2017من هٌئة االوراق المالٌة لحٌن تقدٌم حسابات كاملة وواضحة حسب المعاٌٌر المحاسبٌة لعام 

 .2018االفصاح السنوي لعام 

.دٌنار (0.110)سعر االغالق .2018 و2017عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعامً 8/8/2018(BNOR)مصرف الشمال12

8/9/2016(BDSI)مصرف دار السالم 13
 2016 و2015 وضع المصرف تحت وصاٌة البنك المركزي العراقً واستمرار االٌقاف لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 

.دٌنار (0.130)سعر االغالق . 2019واالفصاح الفصلً للفصل الثالث لعام 2018 و2017و

14
مصرف دجلة والفرات 

(BDFD)
1/5/2017

. 2018و2017و2016وضع المصرف تحت وصاٌة البنك المركزي العراقً واستمرار االٌقاف لعدم تقدٌم االفصاح السنوي لالعوام 

.دٌنار  (0.250)سعر االغالق 

.دٌنار (6.400)سعر االغالق .2019عدم تقدٌم البٌانات المالٌة الفصلٌة للفصل االول والثانً والثالث لعام 7/8/2019(HASH)فندق اشور15

16
الباتك لالستثمارات 

(VBAT)المالٌة
.دٌنار (0.450)سعر االغالق .2018عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 8/20/2019

17
الحدٌثة لالنتاج الحٌوانً 

(AMAP)
.دٌنار (0.210)سعر االغالق .2018عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 8/20/2019

.دٌنار (10.500)سعر االغالق .2018عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 8/20/2019(HISH)فنادق عشتار18

19
العراقٌة لالعمال الهندسٌة 

(IIEW)
.دٌنار (0.820)سعر االغالق .2018عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 8/20/2019

.دٌنار (0.480)سعر االغالق .2018عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لعام 8/20/2019(IHLI)الهالل الصناعٌة 20

11/12/2019(AISP)العراقٌة النتاج البذور 21

قررت الهٌئة العامة فً . دٌنار  (5.800)سعر االغالق .2019/3/31عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة للسنة المالٌة المنتهٌة 

 (ثانٌا وثالثا/ 55)من راسمال الشركة  استنادا الى المادة  (%30) زٌادة رأسمال الشركة بنسبة 2019/7/11اجتماعها المنعقد فً 

.من قانون الشركات 

22
المنافع للتحوٌل 

(MTMA)المالً
2/17/2020

 بعد قرار البنك المركزي العراقً 2020/2/17اٌقاف التداول على اسهم شركة المنافع للتحوٌل المالً المالً اعتبارا من جلسة 

( A ) تحوٌل نشاطها الى شركة صرافة فئة 2019/12/31 فً 29439 5/9الصادر بالكتاب المرقم 

.دٌنار (1.200)سعر االغالق  .2019/8/31عدم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة للسنة المالٌة المنتهٌة ف7/8/2020ً(IIDP)تصنٌع وتسوٌق التمور23

 2020الشركات المتوقفة عن التداول بقرارات من هٌئة االوراق المالٌة لشهر تموز  (25)جدول رقم 
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