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داول ة للت ايير الدولي ع

امة م جموعة من المھ
ة ة الخاص ات المالي يان
ة بتعريف الجمھور ھيئ
رخيص ا الت رز مھامھ
ة ومكافحة غسل لنقدي

عور ق ، والش ح الفري
ب فضالً  عن ض والطل

.تصدرھا الھيئة ة التي

                          

 
  يصل الھيـــمص

ھيئة األوراق المـالية
 
 

 بسم اهللا الرح

كھيئة حكومية م ٢٠٠٤

ة والخارج ثمارات الداخلي
ل المع تخدام افض ين باس
ة ولى الھيئ ة . تت العالمي
ر البي ات ونش ث التعليم

ة . تم الھ ل الھيئ ا تھ كم
ن ابولع، ج د م ل واح

ة وال سم السياسة المالي

روح ل ب فافية ، العم ش
وة العرض ى ق أة عل لكف

  ية .

حد من التقارير الدورية

ق                         

في                         
رئيس ھ

  

٤لسنة  )٧٤ (ب القانون

ة  وجذب االستث لعراقي
تثمرين وق المس مان حق
ة وا سواق المال االقليمي
ديث دار وتح الل اص ن خ
ل جھات المرخصة من قب
ى االدراج ركات عل ز الش
لھيئة الى المشاركة برس

رص ، الش  افؤ الف وتك
اخ المناسب لضمان ا ن

مات العربية والدوليظمن

وھو وا٢٠٢٠من عام 

من هللا التوفيق
  

                           

 االوراق المالية بموجب

ق راس المال والسلع ا
ن ض ي وفضالً ع عراق
فافية وعدالة يضاھي اس
ن تثمرين م وق المس حق
صاح والرقابة على الجھ
ز ة لتحفي االوراق المالي
يدة ، فضالً عن سعي ال

  .يل االرھاب

ة ة والعدال ا النزاھ ھ
وفير المن ى ت وتھدف ال
للتعاون مع الھيئات والم

الثالثيكم تقرير الفصل

ديـاعـين السـبد الحس

                          

  
تاسست ھيئة

تمكين اسواقل 
ادي الع االقتص
باالسواق بشف

ا  ة منھ ححماي
بالتداول واالفص
ا تثمار ب باالس
لالسواق الجدي
االموال وتموي

ا وقيمھ ھويتھ
لية.وبالمسؤ

السعي الجاد ل

نضع بين أيديك

  

الء عبـعد . 

  

         



T
f
f

 
 
 
 
 

The Comm
former Pres
for his eff
Commissio

Ackno

mission pre
sident Dr. A
forts and d
on.  

wledgme
 

esents its 
Alaa Abdulh
dedications

  ي

ent  

gratitude t
hussein Al-
s in leadin

ديـاعـين السـعبد الحس

 
 

 

 
 

 

to the 
-Saedi 

ng the 

الء عـعد . 

  

لھيئة االسبق
ي ه ف  وتفاني

  دير

نان لرئيس ال
وده عدي لجھ

 

شكر وتقد
  

الشكر واالمتن
لحسين الساع

با ارة الھيئة
د ال  عالء عب

 

 

 
  

اد تقدمت
الدكتور
.تھاادار

 

 

 



C
 

o
I
c
 
P
p
w
 
H
M
d
 
M

Commission 

His Excellenc
order issued 
Iraq (TBI) wh
consolidate the

Previously, he 
posts in local, 
was to capitaliz

He holds an M
Ministerial Co
development in

Mr. Al Haimu

 
 

 
 

 

Management

cy Mr. Faisal 
by the Prime

hich is the lar
e leading positi

served as a S
regional and in
ze on the oppo

MBA in Busines
ommittee and 
n Iraq and UA

s has a total of

 وقد شغل قبل ذلك
عمله في المصرف

غل عدة مناصب في
صة ھي لتطوير فر

عدة مؤتمرات تعنى
 سواق المالية 

t  

Al Haimus ha
e Minister No
rgest bank in 
ion of TBI thro

enior Deputy C
nternational b

ortunities prese

ss Administrat
he participat

AE. 

f 25 years exper

، ١٤/٩/٢٠٢٠ي
ت واالرباح. وخالل 

 لبنك بغداد، كما شغ
نت مھامة االساسية

 كان محاضر في ع
نوك و االسي مجال الب

as appointed
. 225 in 14/9/2
the country b

ough improvin

CEO for the C
anks such as H

ented by the ra

tion from Stan
ted as global 

rience in banki

في ٢٢٥ ذي العدد
من حيث الموجودات

  ازة للعمالء.
التنفيذي ي والرئيس

عربية والعراق. وكان

  نيا.
وزراء العراقي كما

عاماً في ٢٥صل الى

d as a preside
2020, formerl
by profitability
g performance

Commercial Ba
HSBC and Stan
apidly growing 

nffordshire Uni
speaker and 

ing and financ

جب االمر الديواني
بر مصرف عراقي م
وتقديم الخدمة الممتا
ف التجاري العراقي
ي دولة االمارات الع

فوردشير في بريطان
نبثقة من مجلس الو
ل الھيمص خبرة تص

ent of Iraqi Se
y, he occupie
y and assets. 
e, efficiencies, a

ank of Iraq an
ndard Charter
Iraqi Market. 

iversity in the 
lecturer in va

cial market. 

الوراق المالية بموج
جارة والذي يعد اكب
خالل تطوير االداء و
س التنفيذي للمصرف
واش اس بي سي في

عة ستافعمال من جام
راقية وھي لجنة من
ويمتلك السيد فيصل

ecurities Com
ed a position 
During his te

and the deliver

nd CEO for Ba
red bank in Ira

UK. He serves
arious confere

ً لھيئة اال مص رئيسا
للتجمصرف العراقي

صرف الرائدة من خ
ھيمص كنائب للرئيس
 ستاندرد تشارترد و

  اقي.
جستير في ادارة االع
رية االقتصادية العر
ة االمارات والعراق.و

mmission, in a
 of a Presiden

enure, Mr. Al 
ry of service ex

ank of Baghda
aq and UAE. H

s as a member 
ences related 

  ية

السيد فيصل الھيم
س ادارة ورئيس الم
 الھيمص مكانة المص
شغل السيد فيصل الھ
ة وعالمية مثل بنك
 السوق المالي العر
د الھيمص على ماج
ية في اللجنة الوزار
مال والمال في دولة

accordance w
t of the Trade 
Haimus conti

xcellence. 

ad. He also hel
His main respo

of the Iraqi E
to cooperate 

دارة الھئيأ
 
 
 
 

 
معاليعين 

رئيس مجلس
عزز فيصل

  

وقبل ذلك ش
بنوك اقليمية
االعمال في

  

حصل السيد
  

لدية عضوي
بمجال االعم

 

with the 
Bank of 

inued to 

ld senior 
onsibility 

conomic 
business 



حجم التداول 
(مليون دينار)

عدد االسھم 
المتداولة 

(مليون سھم)
القيمة السوقية عدد العقود

(مليون دينار)
عدد الشركات 
المدرجة

Trading 
volume 

(million IQD)

Number of 
traded shares 
(million share )

Number of 
transactions

Market Value 
(billion IQD)

Number of 
listed 

Companies

75841.5115059.8186355,888,29158The Regular Marketالسوق النظامي

62226.1101767.65857,746,34047The Second Marketالسوق الثاني

الكلي المجموع
للسوقين

138067.6216827.41922013,634,631105Total of the two Markets

نسبة النظامي الى 
الكلي (%)

54.9%53.1%97.0%43.2%55.2%
Ratio of the Regular Market 
to the total (%)

نسبة الثانوي الى 
الكلي (%)

45.1%46.9%3.0%56.8%44.8%
Ratio of the Second Market 
to the total (%)

 مؤشرات تداول سوق العراق لالوراق المالية للفصل الثالث
٢٠٢٠لعام 

54.9%45.1%

حجم التداول
Trading Volume

53.1%
46.9%

عدد االسھم المتداولة
NO. of traded shares

43.2%

56.8%

القيمة السوقية
Market Value

ISX  Indexes of trading during 3rd 
quarter  of 2020
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الفصل الثالث  من 
عام ٢٠٢٠

الفصل الثاني 
من عام٢٠٢٠

الفصل الثالث من 
عام ٢٠١٩

نسبة التغير عن 
الفصل الثاني/   

(%)٢٠٢٠

نسبة التغير 
عن الفصل 

الثالث 
(%) ٢٠١٩/

The 3rd 
quarter of 2020

The 2nd 
quarter of 

2020

The 3rd 
quarter of 2019

Percentage 
change of  
2nd quarter 

2020(%)

Percentage
 change of 

 3rd 
quarter 
2019(%)

80.1160746.12287.511161.42555.6444.3Bankingالمصرفي

88.1Insurance-0.1760.112.5504.0382.5التأمين

3.132366.6546.61873.9333.026.3Servicesالخدمات

11.528739.84041.15316.5116.364.4Industrialالصناعي

63.3Hotels & Tourism-1.451045.2263.72844.9296.4الفنادق والسياحة

63.5Agricultural-2.3-0.96674.2689.71848.6الزراعي

2.942209.51701.61525.129.844.9Communicationsاالتصاالت

75841.59542.625074.4Total

1516.8414.9425.0Session Ratio

المجموع

معدل الجلسه

The sectorsالنسبة الى الكلي (%)القطاعات
Proportion to 

total (%)

٢٠٢٠اداء سوق العراق لالوراق المالية خالل الفصل الثالث من عام  

)يبين حجم التداول قطاعياً  مليون دينار    جدول(
  Table showes the trading volume according to sectors ( million IQD)        

ـ حجم التداول١        

Iraq Stock Exchange activity during 3rd quarter of 2020

      1.Trading  volume

80.1

0.1

3.1
11.5 1.4 0.9 2.9

(%)٢٠٢٠/حجم التداول قطاعيا للفصل الثالث 
Trading volume sectoraly during 3rd quarter /2020(%)

 )٩.٥( يقارب ما مقابل دينار مليار )٧٥.٨( يقارب ما الى ٢٠٢٠ عام من الثالث الفصل خالل التداول حجم ارتفع
 حجم أن بالذكر الجدير ومن ، )%٦٩٤.٨( قدرھا ارتفاع وبنسبة ٢٠٢٠ عام من الثاني الفصل خالل دينار مليار

 ،)٢٠١٩( السابق العام عن الثالث الفصل في عليه كان ما عن )%٢٠٢.٥ ( بنسبة ارتفع الثالث للفصل التداول
 حجم بلغ حيث التداول حجم حيث من االولى المرتبة ٢٠٢٠ عام من الثالث الفصل خالل المصرفي القطاع احتل

 قطاع الثاني المركز في وجاء ، الكلي المجموع من )%٨٠.١ ( وبنسبة دينار مليار)٦٠.٧( يقارب ما التداول
 في وجاء ، الكلي المجموع من ) %١١.٥ ( وبنسبة دينار مليار)٨.٧( يقارب ما التداول حجم بلغ حيث الصناعي
 المجموع من ) %٣.١( وبنسبة دينار مليار )٢.٤( يقارب ما التداول حجم بلغ حيث  الخدمات قطاع الثالث المركز
 مقابل دينار مليار )١.٥( مايقارب ٢٠٢٠ عام من الثالث الفصل خالل التداول لحجم الجلسة معدل بلغ وقد ،  الكلي
 ھذا خالل التداول جلسات عدد  بلغت حيث ، ٢٠٢٠ لعام الثاني الفصل خالل دينار مليار )٠.٤( يقارب ما

. ٢٠٢٠ عام من الثاني للفصل تداول جلسة )٢٣( مقابل تداول جلسة )٥٠(الفصل

The trading volume increasing during the third quarter of 2020 approximately to (75.8)
billion dinars, compared to approximately (9.5) billion dinars during the second quarter of
2020 with an increasing raitio (694.8%), it is worth mentioning that the trading volume for the
third quarter increased by ( 202.5%) compared with the third quarter of the previous year
(2019), the Bank sector came in the first position during the third quarter of 2020 in terms of
trading volume ,which reached approximately to (60.7) billion dinars at a rate (80.1%) of the
total trading volume, in the second place came the Industrial sector in terms of trading
volume which reached approximately to ( 8.7) billion dinars with percentage ratio(11.5%) of
the total trading, came in the third place the services sector in terms of trading volume which
reached approximately (2.4) billion dinars at a rate (3.1%) of the total, the average trading
volume for one session during the third quarter of 2020 reached approximately to (1.5)
billion dinars, compared to approximately (0.4) billion dinars during the second quarter of
2020, where the number of trading sessions during this quarter reached (50) trading
sessions versus (23) trading sessions for the second quarter of the 2020.

3



الفصل الثالث  
من عام ٢٠٢٠

الفصل الثاني 
من عام ٢٠٢٠

الفصل الثالث من 
عام ٢٠١٩

نسبة التغير عن 
الفصل الثاني/   

(%)٢٠٢٠

نسبة التغير عن 
الفصل الثالث 
(%) ٢٠١٩/

The 3rd 
quarter of 

2020

The 2nd 
quarter of 

2020

The 3rd 
quarter of 

2019

Percentage 
change from 

the 2nd 
quarter 
2020(%)

Percentage 
change from 

the 3rd 
quarter 
2019(%)

95.81110218.18193.622902.61245.2381.2Bankingالمصرفي 

89.6Insurance-0.16108.218.41041.5487.4التأمين

9.4Services-0.931050.7324.61159.7223.7الخدمات

39.7Industrial-2.723112.32020.25160.054.1الصناعي

47.8Hotels & Tourism-0.17102.120.4195.6400.7الفنادق والسياحة

56.2Agricultural-2.7-0.15154.0158.2351.5الزراعي

0.34314.5252.7186.424.568.7Communicationsاالتصاالت

115059.810988.130997.5Total

2301.2477.7525.4Session Ratio

المجموع

معدل الجلسه

القطاعات

النسبة الى الكلي (%)

The sectors
Percentage  
to total(%)

٢٠٢٠من  عام   اداء سوق العراق لالوراق المالية خالل الفصل الثالث

ـ عدد االسهم المتداولة٢          

مليون سهم جدول يبين عدد االسهم المتداولة  قطاعيا ً
Table showes number of traded shares sectorally( million Shares )  

Iraq Stock Exchange activity during 3rd quarter of 

 2.Number of traded shares

95.8
0.1

0.9 2.7 0.1 0.1
0.3

(%) ٢٠٢٠/عدد االسھم قطاعيا للفصل الثالث 

NO. of traded shares sectorally during 3rd quarter 2020 
(%)

 مليار )١١٥.١(يقارب ما الــــى ٢٠٢٠ عــــــــام من الثالث الفصل خــــــالل المتداولـــــة االســــھم عـــدد ارتفع
 ارتفاع  وبنسبة ٢٠٢٠ عــــــام من الثاني الفصل خـــــالل مليــــارسھـــــم )١١.٠( يقارب ما مقـــــابل ســــــــھم

 ما عن )%٢٧١.٢( بنسبة ارتفع الثالث للفصل االسھم عدد أن بالذكر الجدير  ومن ، )%٩٤٧.١( مقدارھــــــــا
 ٢٠٢٠ عام من الثالث الفصل خالل المصرفي القطاع احتل ، )٢٠١٩( السابق العام عن الثالث الفصل في عليه كان

  وبنسبة سھم مليار)١١٠.٢( يقارب ما االسھم عدد بلغ حيث المتداولة االسھم عدد حيث من االولى المرتبة
 مليار)٣.١( يقارب ما االسھم عدد بلغ حيث الصناعي قطاع الثاني المركز في وجاء الكلي المجموع من )%٩٥.٨(

 المتداولة االسھم عدد بلغ حيث الخدمات قطاع الثالث المركز في وجاء ، الكلي المجموع من )%٢.٧ ( وبنسبة سھم
 المتداولة االسھم لعـــدد الجلسة معدل بلغ وقد ، الكلي المجموع من )%٠.٩( وبنسبة سھم مليار )١.١( يقارب ما

 من الثاني للفصل سھـــــم مليــــار ) ٠.٥(   مقابل سھم مليار )٢.٣( حوالي ٢٠٢٠ عام من الثالث الفصل خالل

The number of traded shares increased during 3rd quarter of 2020 closely to
(115.1) billion shares Comparing to (11.0) billion shares during the 2nd quarter of
2020 with increasing percentage ratio (947.1%), what is worth mentioning is that
the number of traded shares for the 3rd quarter increased to ( 271.2%), comparing
with the 3rd quarter of 2019, the Banking sector occupied first position by number
of traded shares during 3rd quarter of 2020 as it reached about (110.2) billion with
percentage ratio (95.8%) from the entire total, the Industrial sector achieved the
second position where The number of traded shares reached about (3.1) billion
shares with percentage ratio (2.7% ) from the entire total, the Services sector
occupied the third position where the number of traded shares reached about
(1.1) billion shares represent (0.9% ) from the entire total. The session average of
the number of traded shares reached about (2.3) billion shares during the third
quarter of 2020 compared to (0.5) billion shares for the second quarter of 2020
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الفصل الثالث 
من عام 
٢٠٢٠

الفصل 
الثاني من 
عام ٢٠٢٠

الفصل 
الثالث من 
عام ٢٠١٩

نسبة التغير عن 
الفصل الثاني/   

(%)٢٠٢٠

نسبة التغير عن 
الفصل 

الثالث/٢٠١٩ 
(%)

The 3rd 
quarter 
of 2020

The 2nd 
quarter 
of 2020

The 3rd 
quarter 
of 2019

Percentage 
change from 

the 2nd 
quarter 
2020(%)

Percentage 
change from 

the 3rd 
quarter 
2019(%)

35.41658816324202303.756.8Bankingالمصرفي 

97.1Insurance-0.2738141313171.4التأمين

13.1324375771911322.427.5Servicesالخدمات

34.9265093299631997.33.0Industrialالصناعي

46.4-3.95736371137398.4الفنادق والسياحة
Hotels & 
Tourism

96.5Agricultural-0.467770218010.0الزراعي
12.142250143142657.2428.2Communicationاالتصاالت

18635739417724Total

372.7321.5300.4 Session Ratio

المجموع

معدل الجلسه

القطاعات
النسبة الى الكلي (%)

 sectors Percentage  to 
total(%)

جدول يبين  عدد العقود  قطاعياً  
Table showes the number of executed transactions Sectorally 

٢٠٢٠خالل الفصل الثالث من  عام    الماليةاداء سوق العراق لالوراق  
ـ عدد العقود٣        

Iraq Stock Exchange activity during 3rdquarter of 2020
3.Number of Transactions

35.4

0.2

13.1

34.9

3.9

0.4 12.1

 (%) ٢٠٢٠عدد العقود مصنف قطاعيا خالل الفصل الثالث من عام 
 NO. of transactions categorised sectorally during 3rd quarter of 

2020(%)

 عـــقد الف )١٨.٦(يقارب ما ٢٠٢٠ عــــــام من الثالث الفصل خـــــالل المنــــفذة العــــقود عـــــدد بلغ
 ،  )%١٥٢.٠( بلغــــت ارتفاع وبــنسبة ٢٠٢٠ عام من الثاني للفصل عـــقد الف )٧.٤( يقارب بما مقـــــارنة

 من الثالث الفصل في عليه كان ما عن )%٥.١( بنسبة ارتفع الثالث للفصل العقود عدد أن بالذكر الجدير ومن
 ما العقود عدد بلغ حيث العقود عدد حيث من االولى المرتبة المصرفي القطاع احتل وقد ، )٢٠١٩( السابق العام
 بلغ حيث الصناعي قطاع الثاني المركز في وجاء ، الكلي المجموع من )%٣٥.٤( وبنسبة عقد الف )٦.٦(يقارب
 قطاع  الثالث المركز في وجاء ، الكلي المجموع من )%٣٤.٩( وبنسبة عقد الف )٦.٥(مايقارب العقود عدد

 وقد الكلي المجموع من )%١٣.١( وبنسبة عقد الف )٢.٤( يقارب ما المنفذة عددالعقود بلغ حيث الخدمات
 ٢٠٢٠ عام من الثالث الفصل خالل عقد )٣٧٢.٧( يقارب ما المــــنفذة العقـــــود لعـــــدد الجلسة معدل بــــلغ
.٢٠٢٠ عام من الثاني الفصل خالل عقد )٣٢١.٥( مع مقارنة

The number of executed transactions during the 3rd quarter of 2020, reached
approximately (18.6) thousand transactions compared nearly to (7.4) thousand
transactions for the second quarter of 2020, with an increasing percentage ratio
(152.0%), it is worth mentioning that the number of transactions for the third quarter
increasing to (5.1%) from what it was in the third quarter of 2019. The Banking
sector occupied the first position from number of transactions where reached
around (6.6) thousand transactions with percentage ratio(35.4%) of the total ,the
Industrial sector came in the second position, where the number of transactions
reached approximately (6.5) thousand transactions with percentage ratio (34.9%)
of the total transactions, The Services sector came in the third position, where the
number of the executed transactions reached approximately (2.4) thousand
transactions with percentage (13.1%) of the total transactions, The session
average for the number of executed transactions reached approximately (372.7)
during the third quarter of 2020 compared with (321.5) during the second quarter of
2020.
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434.94451.99469.75484.3811.37 Isx60  المؤشر العام

نسبة التغير ايلول
(%) اب تموزحزيراناالشھر

 لسوق العراق لالوراق المالية جدول يبين حركة االغالق الشھري للرقم القياسي 

 The index of shares prices at ISXلالسعار في سوق العراق لالوراق المالية الرقم القياسي 

 Table shows the monthly closing movement Index at ISX

  لعام لثالثا للفصل المالية لالوراق العراق سوق في االسھم )ISX60( السعار العام المؤشر سجل
ً ا٢٠٢٠   دــــعن ٢٠٢٠ لعام لــثالثا لــالفص ةــــنھاي يــــف قــــليغل )%١١.٣٧( نسبته تــبلغ رتفاعا

  .  ٢٠٢٠ عام من حزيران نھاية في نقطة )٤٣٤.٩٤( مقابل نقطة )٤٨٤.٣٨ (

The general Index of shares prices at ISX60 recorded increasing reached (11.37%)
for the 3rd quarter of 2020 to be closed at the end of the same quarter at
(484.38) points compared to (434.94) points at the end of June 2020
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عدد ايام التداول الكلي
نسبه ايام التداول الى 
اجمالي  ايام التداول 

الفصلي

متوسط  عدد االسھم في 
الجلسه الواحده

متوسط حجم التداول في 
الجلسه الواحده

Number of 
trading days

Ratio of trading 
days to the total 
of the quarterly 

trading days 

Company Nameاسم الشركة
(مليون دينار)(مليون سھم)

Average of the 
number shares  
in one session 
(million shares)

Average of 
trading volume in 

one session 
(million IQD)

 4284.011.85.6Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي

Banking Sector قطاع المصارف

Number of 
trading days

Ratio of trading 
days to the total 
of the quarterly 

trading days 

Company Nameاسم الشركة

4998.0461.2194.5Bank of Baghdadمصرف بغداد 
3468.08.93.9Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي

3876.060.86.9Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط
 4386.014.43.7Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي
4284.064.744.4National Bank of Iraqالمصرف االھلي العراقي
3570.012.34.9Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري 

3468.042.23.4Babylon Bankمصرف بابل 
4590.035.24.8Gulf Commercial Bankمصرف الخليج التجاري 

3672.013.71.8Mosul Bank for Investmentمصرف الموصل
1326.01127.41138.7Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

3264.013.13.9Ashur International Bankمصرف اشور
 4590.022.813.8Mansour Bank for Investmentمصرف المنصور
4386.043.23.0United Bank for Investmentالمصرف المتحد

1632.01247.7249.5Elaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي
918.04305.93014.1Trans-Iraq Bankمصرف عبر العراق

24.021.113.7National islamic Bankالمصرف الوطني االسالمي
1938.026.861.3Cihan Islamic Bankمصرف جيھان االسالمي

Banking Sector قطاع المصارف

Table shows the trading days during 3rd  ٢٠٢٠لعام   جدول يبين ايام التداول للفصل الثالث quarter of 
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عدد ايام التداول 
الكلي

النسبه ايام التداول الى اجمالي  
ايام التداول الفصلي

متوسط  عدد االسھم في الجلسه 
الواحده

متوسط حجم التداول في 
الجلسه الواحده

(مليون دينار)(مليون سھم)
Average of shares 

number in one 
session (Million 

shares)

Average of trading 
volume in one 

session (Million IQD)

1530.06.13.2Al-Ameen for Insuranceاالمين للتأمين

 24.08.35.9Gulf Insuranceالخليج للتأمين

3672.04.619.5Kharkh Tour Amuzement Cityالعاب الكرخ السياحية

2856.00.69.6Mosul for Fun Fairsالموصل لمدن االلعاب

 3264.05.08.5Mamoura Realestateالمعمورة  العقارية

24.03.51.3AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة

4590.015.523.0Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري

 3366.00.132.6Iraq Baghdad for General Transportationبغداد العراق للنقل العام

2346.00.21.7Palestine Hotelفندق فلسطين

3468.00.19.9Babylon Hotelفندق بابل

2244.02.217.1Baghdad Hotelفندق بغداد

1224.01.411.3National for Tourism Investmentاالستثمارات السياحية 

12.00.020.1Tourisim of Mosel damسد الموصل السياحية

1938.00.70.5Karbala Hotelsفنادق كربالء

1938.00.44.1Mansour Hotelsفنادق المنصور

2448.00.32.9Al-Sadeer Hotelفندق  السدير

Company name اسم الشركة

قطاع التأمين 

قطاع الخدمات 

 قطاع الفنادق 
و السياحة

Insurance 
Sector

Services 
Sector

Number of 
trading days

Ratio of trading days 
to the total of the 
quarterly trading 

days 

Hotels & 
Tourism 
Sector

٢٠٢٠The table shows the trading days during 3rd quarter of 2020لعام  الفصل الثالث    جدول يبين ايام التداول
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عدد ايام التداول 
الكلي

النسبه ايام التداول 
الى اجمالي  ايام 
التداول الفصلي

متوسط  عدد االسھم في 
الجلسه الواحده

متوسط حجم التداول 
في الجلسه الواحده

(مليون دينار)(مليون سھم)

Average of 
number shares in 

one session 
(Million shares)

Average of 
trading volume 
in one session 

(Million IQD)

4488.07.28.7Al‐Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

2958.02.5621.7Modern Sewingالخياطة الحديثة

Iraqi for Tufted Carpets 3060.00.43.8السجاد والمفروشات 

510.09.717.5Baghdad for Packing Materialsبغداد لصناعة مواد التغليف

4488.052.0153.6Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

12.00.10.1Iraqi Date Processing and Marketingالتمورالعراقية

4998.06.213.2National Chemical &Plastic Industriesالكيمياوية والبالستيكية 

AL‐ Kindi of Veterinary Vaccines 2652.02.02.8الكندي النتاج اللقاحات

2856.00.51.3Metallic Industries and Bicycles Industriesالصناعات المعدنية والدراجات

1632.00.10.8Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاھزة

4998.00.010.01Al‐Ahlyia for Agricultural Productاالھلية النتاج الزراعي

2652.00.020.1Middle East for Production‐ Fishالشرق االوسط لالسماك

2856.05.523.9Iraqi Products Marketing Meatانتاج وتسويق اللحوم

Iraqi Agricultural Products 1632.00.010.1المنتجات الزراعية

 4488.07.150.2Asia Cell Telecommunicationsاسيا سيل لالتصاالتقطاع االتصاالت
Communications 

Sector

 Agriculturalالقطاع الزراعي
Sector

Industrial 
Sector

Company name اسم الشركة
Number of 

trading days

Ratio of 
trading days 
to the total of 
the quarterly 
trading days 

القطاع الصناعي

The table  shows the trading days during 3rd ٢٠٢٠لعام  للفصل الثالث    جدول يبين ايام التداول quarter of 2020
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نسبة التغير  (%)سعر االغالق السابق (دينار)سعر االغالق (دينار)

 Closing price (IQD) Last closing price (IQD) Changing ratio (%)

10.2505.90073.7Modern Sewingالخياطة الحديثة1

88.00062.00041.9Babylon Hotelفندق بابل2

4.4803.32034.9Karkh Tour Amusement Cityمدينة العاب الكرخ السياحية3

3.3902.52034.5Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية4

0.6700.50034.0National Bank of Iraqالمصرف االھلي العراقي5

0.2800.21033.3Ashur International Bankمصرف اشور الدولي6

1.9001.46030.1Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية7

0.2600.21023.8Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي8

16.00013.54018.2Mousel Funfairالموصل لمدن االلعاب9

0.0700.06016.7United Bank for Invistmentالمصرف المتحد لالستثمار10

نسبة التغير  (%)سعر االغالق السابق (دينار)سعر االغالق (دينار)اسم الشركةت

Closing price (IQD) Last closing price (IQD) Changing ratio(%)

14.0Mansour Hotel‐9.25010.750فندق المنصور1

9.4Al‐Mansour Pharmaceuticals Industries‐1.1501.270المنصور للصناعات الدوائية2

9.4National Chemical & Plastic Industries‐2.0302.240الصناعات الكيمياوية والبالستيكية3

9.1Cihan Bank‐2.2902.520مصرف جيھان4

6.3Karbala Hotels‐0.7500.800فنادق كربالء5

5.8Al‐Ameen for Insurance‐0.4900.520االمين للتأمين6

5.6Metallic Industries and Bicycles‐2.5502.700الصناعات المعدنية والدراجات7

4.8Sumer Commerical Bank‐0.4000.420مصرف سومر التجاري8

3.0National for Tourist Investment‐8.0008.250الوطنية لالستثمارات السياحية9

2.8AL‐ Kindi of Veterinary Vaccines‐1.4001.440الكندي النتاج اللقاحات البيطرية10

Table shows  the highest companies according to its shares price 
during 3rd quarter of 2020 comparing with the previous quarter

Company  name اسم الشركةت

 Company  name

Table shows the lowest companies according to its shares  price  
during 3rd quarter of 2020 comparing with the previous quarter

جدول يبين الشركات االكثر ارتفاعا في اسعار اسھمھا خالل الفصل الثالث من  عام  
مقارنة مع الفصل السابق ٢٠٢٠

جدول يبين الشركات االكثر انخفاضا في اسعار اسھمھا خالل الفصل الثالث من عام 
مقارنة مع الفصل السابق ٢٠٢٠
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       حجم التداول     
 (مليون دينار )

سعر االغالق 
(دينار)

النسبة الى الكلي 
(%)

Trading 
volume    

(Million IQD)

Closing 
price  (IQD)

Ratio to 
total

27127.00.70035.8Trans Iraq Bankمصرف عبر العراق1

14802.91.01019.5Kurdistan International Bankمصرف كوردستان2

9532.30.37012.6Bank of Baghdadمصرف بغداد 3

6758.53.3908.9Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 4

3992.70.2205.3Elaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي5

 2209.56.8902.9Asia Cellاسيا سيل6
Telecommunication

1865.70.6702.5National Bank of Iraqالمصرف االھلي العراقي 7

1164.52.2901.5Cihan Bankمصرف جيھان8

1035.41.5401.4Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري9

 703.64.4800.9Kharkh Tour Amuzementمدينة العاب الكرخ السياحية10
City

69191.9Total 

75841.5Entire total 

      المجموع

      المجموع الكلي 

 company name اسم الشركةت

جدول يبين الشركات العشرة االكثر تداوال من حيث حجم التداول
Table shows the most  traded ten companies in terms of trading volume  

الشركات العشرة االكثر تداوال من حيث حجم التداول

35.8

19.5

12.6

8.9

5.3 2.9 2.5 1.5 1.4 0.9

(%) نسبه حجم التداول
Trading volume ratio (%)

 وبنسبة دينار مليار )٢٧.١( يقارب ما بلغ اذ التداول حجم في االول المركز )العراق عبر مصرف( شركة احتلت
 ما التداول حجم بلغ اذ )كوردستان مصرف (شركة الثاني المركز في وجاء ، الكلي التداول مجموع من )%٣٥.٨(

 مصرف( شركة الثالث المركز في وجاء ، الكلي التداول مجموع من )%١٩.٥( وبنسبة دينار مليار )١٤.٨( يقارب
ً . الكلي التداول مجموع من )%١٢.٦( وبنسبة دينار مليار )٩.٥( يقارب ما التداول حجم بلغ اذ )بغداد  حجم ان علما

  للسوق الكلي التداول مجموع من )%٩١.٢( وتمثل دينار مليار )٦٩.٢( يقارب ما بلغ االولى العشرة للشركات التداول
 قطاع ضمن وشركة الصناعي القطاع ضمن تقع واحدة وشركة المصرفي القطاع ضمن تقع )٦( ان الجدول وبين.

. الخدمات قطاع ضمن وشركتان االتصاالت

Trans Iraq Bank occupied the first position by trading volume which reached about
(27.1) billion ID with percentage ratio (35.8%) from the entire total, Kurdistan Bank
achieved the second position by trading volume, which reached about (14.8) billion ID
with percentage ratio (19.5%) from the entire total, Bank of Baghdad became in the
third position, where the trading volume reached about (9.5) billion ID with percentage
ratio (12.6%) from the entire total. Whereas the trading volume of the top ten
companies reached about (69.2) billion ID with percentage ratio (91.2%) from ISX
entire total. The table shows that (6) companies within the Banking sector,
onecompanies in the Industrial sector, one company in the communication sector and
two companies in the Services sector.

The most traded ten  companies according to trading volume
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    عدد االسھم    
(مليون سھم )

سعر االغالق 
(دينار)

النسبة الى 
الكلي (%)

 No.of 
shares  
(million 
shares)

Closing 
price (IQD) 

Ratio to 
total (%)

 38752.80.70033.7Trans Iraq Bank forمصرف عبر العراق1
Investment

22600.60.37019.6Bank of Baghdadمصرف بغداد 2

19963.30.22017.4Elaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي3

14656.31.01012.7Kurdistan International Bankمصرف كوردستان4

2717.60.6702.4National Bank of Iraqالمصرف االھلي العراقي 5

2309.60.1102.0Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط لالستثمار6

2287.93.3902.0Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 7

1859.40.0701.6United Bank for Invistmentالمصرف المتحد لالستثمار8

1584.10.1401.4Gulf Commercial Bankمصرف الخليج التجاري 9

1433.80.0801.2Babylon Bankمصرف بابل 10

108165.4 Total

115059.8Entire total  المجموع الكلي      

      المجموع

اسم الشركة Company  name  ت

الشركات العشرة االكثر تداوال من حيث عدد االسهم المتداولة

جدول يبين الشركات العشرة االكثر تداوال من حيث عدد االسهم المتداولة
Table shows the most traded ten companies in terms of  number of traded shares 

33.7

19.6

17.4

12.7
2.4 2.0 2.0 1.61.4 1.2

(% ) نسبة عدد االسھم
Shares number ratio(%)

 سھم مليار )٣٨.٨( يقارب ما بلغ اذ المتداولة االسھم عدد في االول المركز )العراق عبر مصرف( شركة احتلت
 االسھم عدد بلغ اذ )بغداد مصرف(شركة الثاني المركز في وجاء ، الكلي التداول مجموع من )%٣٣.٧( وبنسبة
 شركة الثالث المركز في وجاء ، الكلي التداول مجموع من )%١٩.٦( وبنسبة سھم مليار )٢٢.٦( يقارب ما التداول

 مجموع من )%١٧.٤( وبنسبة سھم مليار )٢٠.٠( يقارب ما التداول االسھم عدد بلغ اذ )االسالمي ايالف مصرف(
ً . الكلي التداول   وتمثل سھم مليار )١٠٨.٢( يقارب ما بلغ االولى العشرة للشركات المتداولة االسھم عدد ان علما

 وشركة المصرفي القطاع ضمن تقع شركات )٩( ان الجدول وبين. للسوق الكلي التداول مجموع من )%٩٤.٠(
   .الصناعي القطاع ضمن واحدة

Trans Iraq Bank occupied the first position by the number of traded
shares which reached about (38.8) billion shares with percentage ratio
(33.7%) from the entire total, Bank of Baghdad achieved the second
position as the number of traded shares reached about (22.6) billion
shares, with percentage ratio (19.6%) from the entire total, Elaf Islamic
Bank became in the third position as the number of traded shares
reached about (20.0) billion shares with percentage ratio (17.4%) from
the entire total. Whereas the number of traded shares for the top ten
companies reached about (108.2) billion shares with percentage ratio
(94.0%) from ISX entire total. The table shows that (9) companies within
the Banking sector, one company in the Industrial sector.

The most traded ten companies according to traded 
shares number  
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سعر االغالق  عدد العقود
(دينار)

النسبة الى 
الكلي (%)

NO.of 
transactions

Closing 
price (IQD) 

Ratio to 
total (%)

46093.39024.7Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 1

28950.37015.5Bank of Baghdadمصرف بغداد 2

 22506.89012.1Asia Cellاسيا سيل3
Telecommunication

8554.4804.6Karhk Tour Amuesment Cityمدينة العاب الكرخ السياحية4

7821.5404.2Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري5

 7612.0304.1National Chemical & Plasticالصناعات الكيمياوية والبالستيكي6
Industries

 5950.6103.2Mansour Bank forمصرف المنصور لالستثمار7
Investment

5600.6703.0National Bank of Iraqالمصرف االھلي العراقي 8

 5021.1502.7Al-Mansourالمنصور للصناعات الدوائية9
Pharmaceuticals Industries

35816.0001.9Mosul Funfairالموصل لمدن االلعاب10

14167 Total

18635Entire total

المجموع

المجموع الكلي

Company nameت اسم الشركة

الشركات العشرة االكثر تداوال من حيث عدد العقود المنفذة

جدول يبين الشركات العشرة االكثر تداوال من حيث عدد العقود المنفذة
Table shows the most traded ten companies from the number of executed 

transactions  

The most traded ten companies from the number of executed 

24.7

15.5

12.1

4.6

4.2
4.1

3.2
3.0 2.7 1.9

(%) نسبة عدد العقود
Number of Ttransactions  Ratio    (%)  

  المنفذة العقود عدد بلغت حيث المنفذة العقود عدد في االول المركز )الغازية للمشروبات بغداد( شركة احتلت 
 بلغ اذ ) بغداد مصرف( الثاني المركز في وجاء ، الكلي العقود مجموع من )%٢٤.٧( وبنسبة  عقد )٤٦٠٩(

 اسيا( الثالث المركز في وجاء ،  الكلي العقود مجموع من )%١٥.٥( وبنسبة عقد ) ٢٨٩٥( المنفذة الـــعقود عـــدد
ً  . الكلي العقود مجموع من )%١٢.١( وبنسبة عقد )٢٢٥٠( المنفذة العقود عدد بلغ اذ ) لالتصاالت سيل   ان علما
 المجموع من )%٧٦.٠(تمــــــثل وھي عــــقد)١٤١٦٧(  االولى العشـــــرة للشــــــــــــركات المنفذة الـــعقود عـــدد
 القطاع ضمن تقع  شركات )٣(و المصرفي القطاع ضمن تقع شركات )٣( انه الجدول ،وبين العقود لعدد الكلي

. االتصاالت قطاع ضمن  واحدة وشركة الخدمات قطاع ضمن تقع  شركات )٣(و الصناعي

 

Baghdad Soft Drinks occupied the first position from the number of executed
transactions where reached around (4609) thousand transactions with percentage
ratio(24.7%) of the total , Bank of Baghdad came in the second position, where the
number of executed transactions reached approximately (2895) thousand
transactions with percentage ratio (15.5%) of the total transactions, Acia cell
Telecommunication came in the third position where the number of the executed
transactions reached approximately (2250) thousand transactions with percentage
(12.1%) of the total transactions. What is worth mentioning is that the number of
executed transactions for the first ten companies reached approximately (14167)
with percentage (76.0%) of total executed transactions. The table shows that there
are (3) companies within the Banking sector, (3) companies in the industrial sector,
(3) companies in the Services sector and one company in the communication
sector.
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عدد االسھم 
المتداولة للفصل 
الثالث لعام ٢٠٢٠

(مليون سھم )

راس مال الشركة
معدل دوران السھم(مليون سھم)

Number of traded 
shares of 3rd 

quarter of 2020 
(million shares )

Capital of the 
company    

(million shares)

share turnover 
average 

166.7100016.7Karhk Tour Amuesment Cityمدينة العاب الكرخ السياحية1

38752.826400014.7Trans Iraq Bank for Investmentمصرف عبر العراق2

22600.62500009.0Bank of Baghdadمصرف بغداد 3

19963.32500008.0Elaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي4

74.310007.4Modern Sewingالخياطة الحديثة5

696.7140005.0Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري6

Al‐Mansour Pharmaceuticals 318.56469.34.9المنصور للصناعات الدوائية7
Industries

48.710804.5Baghdad for Packing Materialsبغداد لصناعة مواد التغليف8

14656.34000003.7Kurdistan International Bankمصرف كوردستان9

152.950003.1Iraqi Products Marketing Meatالعراقية النتاج وتسويق اللحوم 10

ت

Karhk Tour Amuesment City occupied the first position from the average of
share turnover which reached about (16.7), Trans Iraq Bank achieved the
second position from the average of share turnover which reached about
(14.7), Bank of Baghdad occupied the third position from the average of share
turnover which reached about (9.0)

  Company name اسم الشركة

 
The average of turnover share  has been calculated according to the following 

formula:
Turnover Share average= (the number of company traded shares during the 

3rd quarter of 2020 \ the company capital at the end of September  2020) x 100.
جدول يبين الشركات العشرة االكثر تداوال من حيث معدل دوران السهم

The table showes the most traded ten companies  of the share turnover average 

The most traded ten companies in trem of  share  turnover averageالسهم  العشرة االكثر تداوال من حيث معدل دوران  الشركات

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16.7

14.7

9.0
8.0

7.4

5.0 4.9 4.5
3.7

3.1

(%) معدل دوران السھم
Share turnover average(%)

 الســـــھم دوران معدل بلغ حيث اســــــھمھا دوران معدل حيث من االول المركز ) الكرخ العاب مدينة( شركة اســــــــھم حتلتا
 ، ) ١٤.٧( السھم دوران  معدل بلغ حيث  )العراق عبر مصرف ( شركـــة اســـــــــــھم الثاني المــــــركز في وجاء ، )١٦.٧(

. )٩.٠( السھم دوران معدل بلغ حيث )بغداد مصرف( شــــركة اســـھم الثـــــــالث المركز في وجاءت

:التالية المعادلة بموجب السھم دوران معدل احتساب ويتم 

 ايلول شھر نھاية الشركة مال راس / ٢٠٢٠ عام من لثالثا الفصل خالل للشركة المتداولة االسھم عدد( =السھم دوران معدل
١٠٠ ×)٢٠٢٠.
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سعر االغالق 
للفصل الثالث 
من عام٢٠٢٠

سعر االغالق 
للفصل الثاني 
من عام٢٠٢٠

نسبة التغير
عدد االسھم 

المتداولة للفصل 
الثالث / ٢٠٢٠

عدد االسھم المتداولة 
للفصل الثاني / 

٢٠٢٠
حجم التداول للفصل نسبة التغير

الثالث من عام٢٠٢٠
حجم التداول للفصل 
نسبة التغيرالثاني من عام٢٠٢٠

عدد العقود  
للفصل الثالث 
من عام ٢٠٢٠

عدد العقود  
للفصل الثاني 
من عام ٢٠٢٠

نسبة التغير

(%)(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سھم)( مليون سھم)(%)ديناردينار
Closing 
price for 

3rd quarter 
2020(IQD)

Closing 
price for 

2nd quarter 
2020(IQD)

Changing 
ratio (%)

 No.of 
traded 

shares for 
3rd quarter  

2020 
(million 
share)

 No.of traded 
shares for 

2nd quarter  
2020 (million 

share)

Changing 
ratio (%)

Trading 
volume for 
3rd quarter  
2020 (million 

IQD)

Trading 
volume for 

2nd quarter  
2020 (million 

IQD)

Changing 
ratio (%)

 No. of 
Trans.for 

3rd 
quarter  

2020

 No. of 
Trans.for 

2nd 
quarter  

2020

Changing 
ratio (%)

0.4600.4307.0497.541.01113.3234.017.51237.434541741.5Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي1

0.3700.3505.722600.64604.0390.99532.31429.1567.02895649346.1Bank of Baghdadمصرف بغداد2

0.4300.4104.9302.418.21565.3134.17.21764.818918950.0Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي3

0.1100.10010.02309.6360.8540.2260.934.8648.7341104227.9Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط4

0.2600.21023.8620.132.01839.3159.27.32096.520225708.0Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي5

0.6700.50034.02717.613.320354.81865.76.927084.9560114990.9National Bank of Iraqالمصرف االھلي العراقي6

 4.8430.3154.5178.4173.069.5149.117587101.1Sumer Commercial Bank‐0.4000.420مصرف سومر التجاري7

0.0800.0800.01433.8332.7331.0115.328.1310.218239366.7Babylon Bankمصرف بابل8

0.1400.1307.71584.1480.5229.7217.662.5248.428891216.5Gulf commercial Bankمصرف الخليج التجاري9

0.1300.1300.0493.884.7482.965.311.0491.815038294.7Mosul Bank For Investmentمصرف الموصل10

1.0101.0100.014656.374.519572.914802.975.219572.94120105.0Kurdistan International Bankمصرف كردستان11

0.2800.21033.3419.650.8725.6124.310.91043.629752471.2Ashur International Bankمصرف اشور الدولي12

0.6100.55010.91026.6828.323.9620.8455.736.259531688.3Al‐Mansour Bankمصرف المنصور13

0.0700.06016.71859.41115.366.7129.267.790.724613286.4United Bank  For Investmentالمصرف المتحد لالستثمار14

Elaaf Islamic Bankــــــــــــــــ24.0ــــــــــــــــ3992.7ــــــــــــــــ0.2200.18022.219963.3مصرف ايالف االسالمي15

0.6500.6500.042.12.02006.727.41.32006.7330.0National Islamic Bankالمصرف الوطني االسالمي16

9.1508.31.144530.51164.52.940476.6386533.3Cihan Bank‐2.2902.520مصرف جيھان17

Trans Iraq Bank for Investmentــــــــــــــــ17.0ــــــــــــــــ27127.0ــــــــــــــــ0.7000.7000.038752.8مصرف عبر العراق18

110218.18193.660746.12287.565881632Total 

Some percentages ratio may not be matched when we calculate them due to approximation *قد التتطابق بعض النسب عند احتسابھا بسبب التقريب*

 Company name اسم الشركةت

المجموع

القطاع المصرفي  

٢٠٢٠Comparing the trading activity of companiesمع الفصل الثاني لعام ٢٠٢٠مقارنة حركة تداول اسھم الشركات للفصل الثالث لعام shares for  the 3rd quarter 2020 
with the 2nd quarter  2020

The Banking sector
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سعر االغالق 
للفصل الثالث 
من عام٢٠٢٠

سعر االغالق 
للفصل الثاني 
من عام٢٠٢٠

نسبة التغير
عدد االسھم 

المتداولة للفصل 
الثالث / ٢٠٢٠

عدد االسھم 
المتداولة للفصل 
الثاني / ٢٠٢٠

حجم التداول للفصل نسبة التغير
الثالث من عام٢٠٢٠

حجم التداول 
للفصل الثاني 
من عام٢٠٢٠

نسبة التغير
عدد العقود  
للفصل الثالث 
من عام ٢٠٢٠

عدد العقود  
للفصل الثاني 
من عام ٢٠٢٠

نسبة التغير

(%)(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سھم)( مليون سھم)(%)ديناردينار
Closing 
price for 

3rd quarter 
2020(IQD)

Closing 
price for 

2nd quarter 
2020(IQD)

Changing 
ratio (%)

 No.of 
traded 

shares for 
3rd 

quarter  
2020 

(million 
h )

 No.of 
traded 

shares for 
2nd 

quarter  
2020 

(million 
h )

Changing 
ratio (%)

Trading 
volume for 
3rd quarter  
2020 (million 

IQD)

Trading 
volume for 

2nd 
quarter  

2020 
(million 

IQD)

Changing 
 ratio (%)

 No. of 
Trans.for 

3rd 
quarter  

2020

 No. of 
Trans.for 

2nd 
quarter  

2020

Changing 
ratio (%)

5.891.74.41975.248.42.41932.83411209.1Al‐Ameen for Insurance‐0.4900.520االمين للتأمين1

1.416.514.017.911.710.116.24333.3Gulf Insurance &Reinsurance‐0.7100.720الخليج للتأمين واعادة التأمين2

108.218.460.112.53814TOTAL

سعر االغالق 
للفصل الثالث 
من عام٢٠٢٠

سعر االغالق 
للفصل الثاني 
من عام٢٠٢٠

نسبة التغير
عدد االسھم 

المتداولة للفصل 
الثالث / ٢٠٢٠

عدد االسھم 
المتداولة للفصل 
الثاني / ٢٠٢٠

حجم التداول للفصل نسبة التغير
الثالث من عام٢٠٢٠

حجم التداول 
للفصل الثاني 
من عام٢٠٢٠

نسبة التغير
عدد العقود  
للفصل الثالث 
من عام ٢٠٢٠

عدد العقود  
للفصل الثاني 
من عام ٢٠٢٠

نسبة التغير

(%)(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سھم)(مليون سھم)(%)ديناردينار
Closing 
price for 

3rd quarter 
2020(IQD)

Closing 
price for 

2nd quarter 
2020(IQD)

Changing 
ratio (%)

 No.of 
traded 

shares for 
3rd 

quarter  
2020 

(million 
h )

 No.of 
traded 

shares for 
2nd 

quarter  
2020 

(million 
h )

Changing 
ratio (%)

Trading 
volume for 
3rd quarter  
2020 (million 

IQD)

Trading 
volume for 

2nd 
quarter  

2020 
(million 

IQD)

Changing 
 ratio (%)

 No. of 
Trans.for 

3rd 
quarter  

2020

 No. of 
Trans.for 

2nd 
quarter  

2020

Changing 
ratio (%)

1.0314.5252.724.52209.51701.629.82250143157.2Asiacell telecommunication‐6.8906.960اسياسيل1

314.5252.72209.51701.622501431TOTAL

قد التتطابق بعض النسب عند احتسابھا بسبب التقريب*

المجموع
*Some percentages ratio may not be matched when we calculate them due to approximation

 Company name

المجموع

اسم الشركةت

Company name اسم الشركةت

قطاع التأمين

  ٢٠٢٠Comparing the trading activity of companies  shares for the 3rd quarter ofمع الفصل الثاني لعام  ٢٠٢٠مقارنة حركة تداول اسھم الشركات للفصل الثالث لعام 
2020 with the 2nd quarter  2020

The Insurance sector

The Communication sectorقطاع االتصاالت  
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سعر االغالق
للفصل الثالث 
من عام٢٠٢٠

سعر االغالق
للفصل الثاني 
من عام٢٠٢٠

نسبة التغير
عدد االسھم

المتداولة للفصل 
٢٠٢٠ / الثالث

عدد االسھم المتداولة 
نسبة التغيرللفصل الثاني / ٢٠٢٠

حجم التداول
للفصل الثالث من 
عام٢٠٢٠

حجم التداول
للفصل الثاني من 
عام٢٠٢٠

نسبة التغير
عدد العقود 

للفصل الثالث من 
٢٠٢٠ عام

عدد العقود 
للفصل الثاني من 
٢٠٢٠ عام

نسبة التغير

(%)(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سھم)( مليون سھم)(%)ديناردينار
Closing 
price for 

3rd quarter 
2020(IQD)

Closing 
price for 

2nd 
quarter 

2020(IQD)

Changing 
 ratio (%)

 No.of 
traded 

shares for 
3rd quarter  

2020 
(million 
share)

 No.of traded 
shares for 2nd 
quarter  2020 
(million share)

Changing 
 ratio (%)

Trading 
volume for 
3rd quarter  

2020 
(million IQD)

Trading 
volume for 

2nd quarter  
2020 

(million IQD)

Changing 
ratio (%)

 No. of 
Trans.for 3rd 
quarter  2020

 No. of 
Trans.for 

2nd quarter  
2020

Changing 
ratio (%)

4.4803.32034.9166.734.0389.6703.6115.9507.3855189352.4Al‐Karkh tour amusment cityمدينة العاب الكرخ السياحية 1

16.00013.54018.216.43.1423.0268.643.0524.335862477.4Al‐Mosul for Funfairsالموصل لمدن االلعاب 2

1.9001.46030.1159.527.7476.8271.740.8565.826449438.8Mamoura for Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية3

 33.3Al‐Nukhba for general constructions‐2.67.02.0252.72.60.7255.269‐0.3700.380النخبة للمقاوالت العامة 4

1.5401.39010.8696.7257.6170.51035.4342.4202.4782235232.8Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري5

20.00017.50014.34.40.21929.684.73.72185.117233421.2بغداد العراق للنقل العام6
Iraq Baghdad For General 
Transportation 

1050.7324.62366.6546.62437577TOTAL

Some percentages  ratios may  not be matched at the  calculation due to the approximation *قد التتطابق بعض النسب عند احتسابھا بسبب التقريب*

 Company name

المجموع

اسم الشركةت

٢٠٢٠مع الفصل الثاني لعام ٢٠٢٠مقارنة حركة تداول اسھم الشركات للفصل الثالث لعام 
   

Comparing the trading activity of companies  shares for the 3rd quarter  
2020 with the 2nd quarter  2020

The Services Sectorقطاع الخدمات

17



سعر االغالق 
للفصل الثالث 
من عام٢٠٢٠

سعر االغالق 
للفصل الثاني 
من عام٢٠٢٠

نسبة التغير

عدد االسھم
المتداولة 

للفصل الثالث / 
٢٠٢٠

عدد االسھم 
المتداولة 

للفصل الثاني / 
٢٠٢٠

نسبة التغير
حجم التداول 

للفصل الثالث من 
عام٢٠٢٠

حجم التداول 
للفصل الثاني من 
عام٢٠٢٠

نسبة التغير
عدد العقود  
للفصل الثالث 
من عام ٢٠٢٠

عدد العقود  
للفصل الثاني 
من عام ٢٠٢٠

نسبة التغير

مليون سھم)(%)ديناردينار
)

مليون سھم)
(%)(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)(

Closing 
price for 

3rd quarter 
2020(IQD)

Closing 
price for 

2nd 
quarter 

2020(IQD)

Changing 
ratio (%)

 No.of 
traded 

shares for 
3rd 

quarter  
2020 

(million 
share)

 No.of 
traded 

shares for 
2nd 

quarter  
2020 

(million 
share)

Changing 
ratio (%)

Trading 
volume for 
3rd quarter  

2020 
(million 

IQD)

Trading 
volume for 

2nd quarter  
2020 

(million IQD)

Changin
g ratio 

(%)

 No. of 
Trans.for 

3rd quarter  
2020

 No. of 
Trans.for 

2nd quarter  
2020

Changing 
ratio (%)

8.7008.3504.24.51.3242.438.211.2241.94422100.0Palestine Hotelفندق فلسطين1

 88.00062.00041.94.41.2277.9336.972.1367.225069262.3Babylon Hotelفندق بابل2

7.6007.5001.349.00.86179.9376.85.96284.712223430.4Baghdad Hotelفندق بغداد3

3.017.12.6552.1135.822.4505.8418412.5‐8.0008.250الوطنيه لالستثمارات السياحيه4
National for Tourist 
Investment

 Tourist Village of Mosulــــــــــــــــ2ــــــــــــــــ0.1ــــــــــــــــ5.1004.9004.10.018المدينة السياحية في سد الموصل5
dam

 6.312.50.61989.310.00.52005.93831166.7Karbala Hotels‐0.7500.800فنادق كربالء6

14.07.80.51581.877.44.71544.011511945.5Al‐Mansour Hotel‐9.25010.750فندق المنصور7

47.2AL‐Sadeer Hotel‐52.3124235‐50.070.0146.9‐10.00010.0000.06.713.4فندق السدير8

102.120.41045.2263.7736371Total

Some percentage  ratios may  not be matched at the  calculation due to the approximation *قد التتطابق بعض النسب عند احتسابھا بسبب التقريب*

Company name

المجموع

اسم الشركةت

قطاع الفنادق والسياحة

٢٠٢٠مع الفصل الثاني لعام ٢٠٢٠مقارنة حركة تداول اسھم الشركات للفصل الثالث لعام 
  

Comparing the trading activity of companies shares for the 3rd quarter  
2020 with the 2nd quarter  2020

The  Hotels & Tourism  Sector

18



سعر االغالق 
للفصل الثالث 
من عام٢٠٢٠

سعر االغالق 
للفصل الثاني 
من عام٢٠٢٠

نسبة التغير

عدد االسھم 
المتداولة 

للفصل الثالث / 
٢٠٢٠

عدد االسھم 
المتداولة 

للفصل الثاني / 
٢٠٢٠

نسبة التغير
حجم التداول 
للفصل الثالث 
من عام٢٠٢٠

حجم التداول 
للفصل الثاني 
من عام٢٠٢٠

نسبة التغير
عدد العقود  
للفصل الثالث 
من عام ٢٠٢٠

عدد العقود  
للفصل الثاني من 
عام ٢٠٢٠

نسبة التغير

مليون سھم)(%)ديناردينار
)

مليون سھم)
(%)(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)(

Closing 
price for 

3rd quarter 
2020(IQD)

Closing 
price for 

2nd 
quarter 

2020(IQD)

Changing 
ratio (%)

 No.of 
traded 

shares for 
3rd 

quarter  
2020 

(million 
share)

 No.of 
traded 

shares for 
2nd 

quarter  
2020 

(million 
share)

Changing 
ratio (%)

Trading 
volume 
for 3rd 
quarter  

2020 
(million 

IQD)

Trading 
volume 
for 2nd 
quarter  

2020 
(million 

IQD)

Changing 
ratio (%)

 No. of 
Trans.for 3rd 
quarter  2020

 No. of 
Trans.for 

2nd quarter  
2020

Changing 
ratio (%)

9.4318.5289.89.9382.7360.86.150242917.0Al‐Mansoor pharmaceuticals industries‐1.1501.270المنصورللصناعات الدوائية1

10.2505.90073.774.30.326802.7630.11.737696.2301102910.0Modern sewingالخياطه الحديثه2

 9.9009.1008.811.98.638.5114.882.040.01048030.0Iraqi For Tufted Carpetsالعراقيه للسجاد والمفروشات3

Baghdad for Packing Materialsــــــــــــــــ7.0ــــــــــــــــ87.7ــــــــــــــــ1.8001.8000.048.7بغداد لصناعة مواد التغليف4

3.3902.52034.52287.91135.0101.66758.52608.7159.146091975133.4Baghdad soft drinkبغداد للمشروبات الغازية5

97.8Iraqi Products Marketing Dates‐100.0289‐100.00.1289.9‐0.80.1245.2‐1.2001.210العراقية لصناعة وتسويق التمور6

9.4305.2300.81.5645.9626.43.176161922.9National chemical & plastic industries‐2.0302.240الصناعات الكيمياوية والبالستيكية7

2.851.030.269.271.643.464.9866434.4Al‐Kindi of veterinary vaccins‐1.4001.440الكندي النتاج اللقاحات البيطرية8

5.613.410.428.535.128.124.910633221.2Metallic Industries and Bicycles‐2.5502.700الصناعات المعدنية والدراجات9

Ready Made Clothesــــــــــــــــ31.0ــــــــــــــــ13.2ــــــــــــــــ11.6009.05028.21.3انتاج االلبسة الجاھزة10

3112.32020.28739.84041.165093299Total

Some percentages  ratios may  not be matched at the  calculation due to the approximation*قد التتطابق بعض النسب عند احتسابھا بسبب التقريب*

Company name اسم الشركةت

المجموع

قطاع الصناعة  

٢٠٢٠مع الفصل الثاني لعام   ٢٠٢٠مقارنة حركة تداول اسھم الشركات للفصل الثالث لعام  
  

Comparing the trading activity of companies  shares for the 3rd quarter  
2020 with the 2nd quarter  2020

The Industrial sector 
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سعر االغالق
للفصل الثالث 
من عام٢٠٢٠

سعر االغالق
للفصل الثاني 
من عام٢٠٢٠

نسبة التغير
عدد االسھم

المتداولة للفصل 
٢٠٢٠ / الثالث

عدد االسھم 
المتداولة للفصل 
٢٠٢٠ / الثاني

نسبة التغير
حجم التداول

للفصل الثالث من 
عام٢٠٢٠

حجم التداول
للفصل الثاني 
من عام٢٠٢٠

نسبة التغير
عدد العقود 

للفصل الثالث 
٢٠٢٠ من عام

عدد العقود 
للفصل الثاني 
٢٠٢٠ من عام

نسبة التغير

(%)(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سھم)( مليون سھم)(%)ديناردينار

Closing 
price for 

3rd quarter 
2020(IQD)

Closing 
price for 

2nd quarter 
2020(IQD)

Changing 
ratio (%)

 No.of traded 
shares for 3rd 
quarter  2020 
(million share)

 No.of 
traded 

shares for 
2nd quarter  
2020 (million 

)

Changing 
ratio (%)

Trading 
volume for 
3rd quarter  

2020 
(million IQD)

Trading 
volume for 

2nd quarter  
2020 (million 

IQD)

Changing 
ratio (%)

 No. of 
Trans.for 3rd 
quarter  2020

 No. of 
Trans.for 

2nd quarter  
2020

Changing 
ratio (%)

50.0‐63.224‐60.40.51.5‐1.1001.0108.90.51.3االھليه لالنتاج الزراعي1
Al‐Ahlia for Agricultural 
Production

2
الشرق االوسط النتاج 

47.56450.0‐48.03.46.4‐8.5008.4201.00.40.8االسماك
Middle East for Fish 
Production

العراقيه النتاج وتسويق 3
1.6634831.3‐2.0668.5679.7‐4.4004.3002.3152.9156.0اللحوم

Iraqi for Meat Product & 
Marketing

57.1‐16.4614‐15.61.82.1‐12.45011.5008.30.20.2العراقيه للمنتجات الزراعيه4
Iraqi for Agricultural 
Production

154.0158.2674.2689.77770Total 

115059.810988.175841.59542.6186357394Entire Total

Some percentages  ratios may  not be matched at the  calculation due to the approximation قد التتطابق بعض النسب عند احتسابھا بسبب التقريب

 Company name

المجموع
المجموع الكلي

اسم الشركةت

٢٠٢٠مع الفصل الثاني لعام ٢٠٢٠مقارنة حركة  تداول اسھم الشركات للفصل الثالث لعام 
  

Comparing the trading activity of companies shares for the 3rd quarter  2020

 The Agriculture Sectorقطاع الزراعة
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عدد اسھم الشركه في رمز الشركهاسم الشركة
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠٢٠/٩/٣٠

الثالث من عام ٢٠٢٠
عدد اسھم الشركه في 

القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠٢٠/٦/٣٠
Company  name التغيرالثاني من عام ٢٠٢٠

(%)( مليون دينار)(دينار)(مليون سھم)( مليون دينار)(دينار)(مليون سھم)

company 
symbol

No.of shares 
at 30/9/2020
   (Million 

share)

Closing 
price(IQD)

 Market value 
of the 3rd 

quarter 2020
 (Million IQD)

No.of shares at 
30/6/2020

   (Million share)

Closing 
price(IQD)

 Market value of 
the 2nd quarter 

2020
 (Million IQD)

Changing   (%)

BCOI2500000.4601150002500000.4301075007.0Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي1

BBOB2500000.370925002500000.350875005.7Bank of Baghdadمصرف بغداد 2

BIIB2500000.4301075002500000.4101025004.9Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي3

BIME2500000.110275002500000.1002500010.0Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط لالستثمار4

BIBI2500000.260650002500000.2105250023.8Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي5

BNOI2500000.6701675002500000.50012500034.0National Bank of Iraqالمصرف االھلي العراقي6

 BSUC2500000.4001000002500000.420105000-4.8Sumer Commercial Bankمصرف سومر التجاري 7

BBAY2500000.080200002500000.080200000.0Babylon Bankمصرف بابل 8

BGUC3000000.140420003000000.130390007.7Gulf commercial Bankمصرف الخليج التجاري 9

BMFI2525000.130328252525000.130328250.0Mosul Bank for Investmentمصرف الموصل10

BNOR3000000.110330003000000.110330000.0North  Bankمصرف الشمال  11

BKUI4000001.0104040004000001.0104040000.0Kurdistan Investment  Bankمصرف كوردستان 12

BASH2500000.280700002500000.2105250033.3Ashur International Bankمصرف اشور الدولي 13

BMNS2500000.6101525002500000.55013750010.9Al‐Mansour Bank for Investmentمصرف المنصور لالستثمار 14

 BUND3000000.070210003000000.0601800016.7United Bank  for Investmentالمصرف المتحد لالستثمار15

BELF2500000.220550002500000.1804500022.2Elaaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي16

BNAI2510000.6501631502510000.6501631500.0National Islamic Bankالمصرف الوطني االسالمي17

BCIH2550002.2905839502550002.520642600-9.1 Cihan Bankمصرف جيھان االسالمي18

BTRI2640000.7001848002640000.7001848000.0Trans Iraq Bank for Investmentمصرف عبر العراق لالستثمار   19

5072500243722550725002377375Total 

ت
       Banking Sector  قطاع المصارف

المجموع 

The market value of shares (1))١(القيمة السوقية لألسھم 
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عدد اسھم الشركه في رمز الشركهاسم الشركة
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠٢٠/٩/٣٠

الثالث من عام ٢٠٢٠
عدد اسھم الشركه في 

القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠٢٠/٦/٣٠
Company  name التغيرالثاني من عام ٢٠٢٠

(%)( مليون دينار)(دينار)(مليون سھم)( مليون دينار)(دينار)(مليون سھم)

company 
symbol

No.of shares at 
30/9/2020

   (Million share)

Closing 
price(IQD)

 Market value 
of the 3rd 

quarter 2020
 (Million IQD)

No.of shares at 
30/6/2020

   (Million share)

Closing 
price(IQD)

 Market value 
of the 2nd 

quarter 2020
 (Million IQD)

Changing   
(%)

NAME38190.490187138190.5201986-5.8Al‐Ameen for Insuranceاالمين للتأمين 1

2
‐NGIR20000.710142020000.7201440-1.4Gulf for Insurance and reالخليج للتأمين وأعادة التامين

insurance

5819329158193426TOTAL

عدد اسھم الشركه في رمز الشركهاسم الشركة
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠٢٠/٩/٣٠

الثالث من عام ٢٠٢٠
عدد اسھم الشركه في 

القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠٢٠/٦/٣٠
Company  name التغيرالثاني من عام ٢٠٢٠

(%)( مليون دينار)(دينار)(مليون سھم)( مليون دينار)(دينار)(مليون سھم)

 company قطاع االتصاالت
symbol

No.of shares at 
30/9/2020

   (Million share)

Closing 
price(IQD)

 Market value 
of the 3rd 

quarter 2020
 (Million IQD)

No.of shares at 
30/6/2020

   (Million share)

Closing 
price(IQD)

 Market value 
of the 2nd 

quarter 2020
 (Million IQD)

Changing   
(%)

TASC3100006.89021359003100006.9602157600-1.0Asiacell Telecommunicationاسيا سيل1

31000021359003100002157600TOTAL المجموع

ت
  Insurance Sector  قطاع التأمين

ت
Telecommunications 

Sector       

المجموع

The market value of shares (2))٢(القيمة السوقية لألسھم 
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عدد اسھم الشركه في رمز الشركهاسم الشركة
سعر اغالق٢٠٢٠/٩/٣٠

القيمه السوقية 
للفصل الثالث من 
عام ٢٠٢٠

عدد اسھم الشركه في 
سعر اغالق٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمه السوقية 
للفصل الثاني من 
عام ٢٠٢٠

Company  name التغير

(%)( مليون دينار)(دينار)(مليون سھم)( مليون دينار)(دينار)(مليون سھم)

 company قطاع الخدمات
symbol

No.of shares 
at 30/9/2020
   (Million 

share)

Closing 
price(IQD)

 Market value 
of the 3rd 

quarter 2020
 (Million IQD)

No.of shares 
at 30/6/2020
   (Million 

share)

Closing 
price(IQD)

 Market value 
of the 2nd 

quarter 2020
 (Million IQD)

Changin
g   (%)

SKTA10004.480448010003.320332034.9Al‐Karkh tour amusment cityمدينة العاب الكرخ السياحية 1

 SMOF80016.0001280080013.5401083218.2Al‐Mosul for Funfairsالموصل لمدن االلعاب  2

SMRI227801.90043282227801.4603325930.1Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية3

 SNUC20660.37076420660.380785-2.6Al‐Nukhba for general constructionالنخبة للمقاوالت العامة 4

SILT140001.54021560140001.3901946010.8Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري5

 SBPT100020.00020000100017.5001750014.3Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام6
SBAG22000.590129822000.59012980.0Al‐Badia for general transportationالبادية للنقل العام 7

438461041844384686454TOTAL

عدد اسھم الشركه في رمز الشركهاسم الشركة
سعر اغالق٢٠٢٠/٩/٣٠

القيمه السوقية 
للفصل الثالث من 
عام ٢٠٢٠

عدد اسھم الشركه في 
سعر اغالق٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمه السوقية 
للفصل الثاني من 
عام ٢٠٢٠

Company  name التغير
(%)( مليون دينار)(دينار)(مليون سھم)( مليون دينار)(دينار)(مليون سھم)

company 
symbol

No.of shares 
at 30/9/2020
   (Million 

share)

Closing 
price(IQD)

 Market value 
of the 3rd 

quarter 2020
 (Million IQD)

No.of shares 
at 30/6/2020
   (Million 

share)

Closing 
price(IQD)

 Market value 
of the 2nd 

quarter 2020
 (Million IQD)

Changin
g   (%)

HPAL44708.7003888944708.350373254.2Palestine Hotelفندق فلسطين1
HISH350010.50036750350010.500367500.0Ishtar Hotelsفندق عشتار 2
HBAY200088.000176000200062.00012400041.9Babylon Hotelفندق بابل3
HBAG38457.6002922038457.500288361.3Baghdad Hotelفندق بغداد4
HNTI62538.0005002562538.25051589-3.0National for Tourist Investmentالوطنية االستثمارات السياحية 5
HTVM2405.10012242404.90011764.1Tourist village of Mousel Damالمدينة السياحية في سد الموصل  6
 HKAR75000.750562575000.8006000-6.3Karbala Hotelsفنادق كربالء7
HMAN29239.25027040292310.75031424-14.0Al‐Mansour Hotelفندق المنصور8
HSAD173510.00017350173510.000173500.0Al‐Sadeer Hotelفندق السدير 9

3246638212332466334450Total  المجموع

المجموع

ت
Services  Sector       

ت
     Hotels & Tourism Sector  قطاع الفنادق والسياحة

The Market Value of Shares (3))٣(لقيمة السوقية لألسھما
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عدد اسھم الشركه في رمز الشركهاسم الشركة
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠٢٠/٩/٣٠

الثالث من عام ٢٠٢٠
عدد اسھم الشركه في 

سعر اغالق٢٠٢٠/٦/٣٠
القيمه السوقية 

للفصل الثاني من عام 
٢٠٢٠

Company  name التغير

(%)( مليون دينار)(دينار)(مليون سھم)( مليون دينار)(دينار)(مليون سھم)

company 
symbol

No.of shares at 
30/9/2020

   (Million share)

Closing 
price(IQD)

 Market value of 
the 3rd quarter 

2020
 (Million IQD)

No.of shares at 
30/6/2020

   (Million share)

Closing 
price(IQD)

 Market value 
of the 2nd 

quarter 2020
 (Million IQD)

Changing   
(%)

IMAP64691.150744064691.2708216-9.4Al‐Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية1

IMOS100010.2501025010005.900590073.7Modern Sewingالخياطة الحديثة2

 IITC5009.90049505009.10045508.8Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات 3

IBPM10801.800194410801.80019440.0Baghdad for Packing Materialsبغداد لصناعة مواد التغليف4

IBSD1773333.3906011601773332.52044688034.5Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 5

IIDP172501.20020700172501.21020873-0.8Iraqi for manufacturing & Marketing Datesالعراقية لتصنيع وتسويق التمور6

IHLI123750.4805940123750.48059400.0Al‐hilal Industrialالھالل الصناعية7

INCP151882.03030831151882.24034020-9.4National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية8

IELI180000.4508100180000.45081000.0Electronic Industriesالصناعات االلكترونية9

 IKLV59401.400831659401.4408554-2.8AL‐ Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي النتاج اللقاحات البيطرية10

IIEW15000.820123015000.82012300.0Iraqi Engineering Worksالعراقية لالعمال الھندسية 11

IMIB50002.5501275050002.70013500-5.6Metallic Indistries and Bicyclesالصناعات المعدنية والدراجات12

 IRMC159311.6001848215939.0501441928.2Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاھزة13

IICM75900.270204975900.27020490.0Iraqi for Carton manufacturesالعراقية لصناعات الكارتون14

270818734142270818576175Total 

ت
     Industrial Sector  قطاع الصناعي

المجموع

The Market Value of Shares (4))٤(لقيمة السوقية لألسھم ا
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عدد اسھم الشركه في رمز الشركهاسم الشركة
سعر اغالق٢٠٢٠/٩/٣٠

القيمه السوقية 
للفصل الثالث من 
عام ٢٠٢٠

عدد اسھم الشركه في 
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠٢٠/٦/٣٠

Company  name التغيرالثاني من عام ٢٠٢٠

(%)( مليون دينار)(دينار)(مليون سھم)( مليون دينار)(دينار)(مليون سھم)

company 
symbol

No.of shares at 
30/9/2020   

(Million share)

Closing 
price(IQD)

 Market 
value of the 
3rd quarter 

2020  (Million 
IQD)

No.of shares at 
30/6/2020   

(Million share)

Closing 
price(IQD)

 Market value of 
the 2nd quarter 
2020  (Million 

IQD)

Changing   
(%)

1
AMAP41010.21086141010.2108610.0Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيواني 

2
AAHP5751.1006335751.0105818.9االھلية لالنتاج الزراعي    

Al‐Ahlyia for Agricultural 
production

3
AMEF3008.50025503008.42025261.0الشرق االوسط النتاج االسماك

Middle East for Fish 
Production 

4
AISP105005.80060900105005.800609000.0Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

5
AIPM50004.4002200050004.300215002.3العراقية النتاج وتسويق اللحوم

Iraqi for Meat Producing & 
Marketing

AIRP36012.450448236011.50041408.3العراقية للمنتجات الزراعية 6
Iraqi for Agricultural 
production

20836914262083690508TOTAL
5756285588829157562855625983Entire total 

ت
  Agricultural Sector  قطاع الزراعي

المجموع
المجموع الكلي 

The market value of shares (5))٥(لقيمة السوقية لألسھم ا
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Banking Sector

سعر االغالق للفصل 
الثالث  من عام ٢٠٢٠

سعر االغالق للفصل 
عدد العقود حجم التداول عدد االسھم المتداوله نسبة التغيرالثاني  من عام ٢٠٢٠

( عقد)( مليون دينار)( مليون سھم )(%)ديناردينار
Closing price for 3rd 

quarter  2020(IQD)
 Closing price for 2nd 

quarter  2020 (IQD)
changing ratio (%)

No. of traded 
shares (million 

shares)

trading volume 
(million IQD)

No. of 
transactions 
(transaction)

0.3900.3900.0260.6102.2132Credit Bank Of Iraqمصرف االئتمان العراقي1

0.1600.1600.0213.530.9116Al‐Ataa Islamic Bankمصرف العطاء االسالمي 2

1.0001.0000.07,843.27,843.24Iraq Noor Islamic Bank For Investmentمصرف نور العراق3

4.40.30.52International Islamic Bank‐1.7501.830المصرف الدولي االسالمي4

76.032,400.07,778.413Al‐Qabedh Islamic Bank for Finance & Investment‐0.2401.000مصرف القابض االسالمي5

0.3500.3500.04,000.21,400.14Trust International Islamic Bankمصرف الثقة الدولي6

0.3800.3702.723,185.68,810.533Zain Al‐Iraq Islamic Bank for Investmentمصرف زين العراق االسالمي7

1.1001.1000.02,901.03,191.122Asia Al Iraq Islamic Bank for Investmentمصرف اسيا العراق8

16.711,938.412,286.3146Al Taif Islamic Bank for Investment & Finance‐1.0001.200مصرف الطيف االسالمي9

1.0001.0000.047.747.726AlJanoob Islamic Bank Investment and Financeمصرف الجنوب10

1.0001.0000.04.54.59Al ‐Qurtas Islamic Bank for Investmentمصرف القرطاس االسالمي11

1.0001.0000.018,941.918,941.97Rajih Islamic Bank for Investment &  Financeمصرف الراجح االسالمي12

101,736.960,437.4514Total

Company name اسم الشركه ت 

المجموع

نشره التداول للفصل الثالث من عام 
السوق الثاني٢٠٢٠

Trading Bulletin for the 3rd 
quarter of 2020 ( the Second 

Market)

القطاع المصرفي
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سعر االغالق للفصل 
الثالث  من عام ٢٠٢٠

سعر االغالق للفصل 
عدد العقود حجم التداول عدد االسھم المتداوله نسبة التغيرالثاني  من عام ٢٠٢٠

( عقد)( مليون دينار)( مليون سھم )(%)ديناردينار

Closing price for 3rd 
quarter  2020(IQD)

 Closing price for 2nd 
quarter  2020 (IQD)

changing ratio (%)No. of traded 
shares (million 

shares)

trading volume 
(million IQD)

No. of 
transactions 
(transaction)

0.6400.6301.61.61.05Dar Al‐Salam for Insuranceدار السالم للتأمين 1

0.4500.4500.00.10.0413AHliya For Insuranceاالھلية للتأمين2

1.61.018Total

سعر االغالق للفصل 
الثالث  من عام ٢٠٢٠

سعر االغالق للفصل 
عدد العقود حجم التداول عدد االسھم المتداوله نسبة التغيرالثاني  من عام ٢٠٢٠

( عقد)( مليون دينار)( مليون سھم )(%)ديناردينار
Closing price for 3rd 

quarter  2020(IQD)
 Closing price for 2nd 

quarter  2020 (IQD)
changing ratio (%)No. of traded 

shares (million 
shares)

trading volume 
(million IQD)

No. of 
transactions 
(transaction)

0.6500.6500.00.30.26Al‐Ameen Estate Investmentاالمين لالستثمارات العقارية1

0.30.26Total

Insurance Sector

Company nameاسم الشركهت 

المجموع

Services Sector

المجموع

Company nameاسم الشركهت 

نشره التداول للفصل الثالث من عام 
السوق الثاني٢٠٢٠

Trading Bulletin for the 3rd quarter of 2020 
for the Second Market

قطاع التامين

قطاع الخدمات

28



سعر االغالق للفصل 
الثالث  من عام ٢٠٢٠

سعر االغالق للفصل 
عدد العقود حجم التداول عدد االسھم المتداوله نسبة التغيرالثاني  من عام ٢٠٢٠

( عقد)( مليون دينار)( مليون سھم )(%)ديناردينار

Closing price for 3rd 
quarter  2020(IQD)

 Closing price for 2nd 
quarter  2020 (IQD)

changing ratio (%)No. of traded 
shares (million 

shares)

trading volume 
(million IQD)

No. of 
transactions 
(transaction)

1.4001.4000.01.01.37National Household Furniture Industryالوطنية لصناعات االثاث المنزلي1

7.727.61785.7036Modern Chemical Industries‐60.00065.000الصنائع الكيمياوية العصرية2

28.51,787.043Total

سعر االغالق للفصل 
الثالث  من عام ٢٠٢٠

سعر االغالق للفصل 
عدد العقود حجم التداول عدد االسھم المتداوله نسبة التغيرالثاني  من عام ٢٠٢٠

( عقد)( مليون دينار)( مليون سھم )(%)ديناردينار
Closing price for 3rd 

quarter  2020(IQD)
 Closing price for 2nd 

quarter  2020 (IQD)
changing ratio (%)No. of traded 

shares (million 
shares)

trading volume 
(million IQD)

No. of 
transactions 
(transaction)

2.10.30.64Al‐Khatem Telecoms‐2.3502.400الخاتم لالتصاالت1

0.30.64Total

101,767.662,226.1585Entire Total المجموع الكلي

Industrial sectors

Company nameاسم الشركهت 

المجموع

Telecommunications Sector

المجموع

Company nameاسم الشركهت 

نشره التداول للفصل الثالث من عام 
السوق الثاني٢٠٢٠

Trading Bulletin for the 3rd quarter of 2020 
for the Second Market

قطاع الصناعي

قطاع االتصاالت

29



عدد اسھم الشركه في رمز الشركة
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠٢٠/٩/٣٠

الثالث  / ٢٠٢٠

( مليون دينار)دينار(مليون سھم)

  companyقطاع المصرفي
symbol

No.of the 
company shares 

on  
30/9/2020(million 

share)

Closing 
price 
(IQD)

The market  value 
of the 3rd quarter  
in 2020   (million 

IQD)

Banking Sector

BAAI250,0001.000250,000AL Arabiya Islamic Bankمصرف العربية االسالمي1

BZII250,0000.38095,000Zain Al-Iraq Islamic Bank for Investmentمصرف زين العراق2

BINI250,0001.000250,000Iraq Noor Islamic Bank For Investmentمصرف نور العراق3

BINT100,0001.750175,000International Islamic Bankمصرف الدولي االسالمي4

BWOR250,0001.000250,000World Islamic Bank for Investment & Financeمصرف العالم 5

 BIDB250,0000.810202,500International Development Bank for Investmentمصرف التنمية6

BQAB250,0000.24060,000ALQabedh Islamic Bankمصرف القابض  االسالمي 7

BERI265,0000.11029,150Erbil Bank for Investment & Financeمصرف اربيل8

BTRU250,0000.35087,500Trust International Islamic Bankمصرف الثقة االسالمي9

BJAB250,0001.000250,000AlJanoob Islamic Bank Investment and Financeمصرف الجنوب10

BRTB250,0001.000250,000Region Trade Bank for Investment and Financeمصرف االقليم التجاري11

BROI250,0000.39097,500Credit Bank of Iraqمصرف االئتمان12

BDSI150,0000.13019,500Dar Al-Salam Investment Bankمصرف دار  السالم13

BEFI207,1540.43089,076Economy Bank For Investmentمصرف االقتصاد لالستثمار 14

BVOI252,0000.29073,080Union Bank of Iraqمصرف االتحاد العراقي 15

BDFD112,0000.25028,000Dijlah & Furat Bankمصرف دجلة والفرات16

BLAD250,0000.16040,000Al-Ataa Islamic Bankمصرف العطاء االسالمي17

BAIB150,0001.100165,000Asia Al Iraq Islamic Bank for Investmentمصرف اسيا العراق االسالمي18

BQUR250,0001.000250,000Qurtas Islamic Bank for Investment and Financeمصرف القرطاس االسالمي19

BTIB100,0001.000100,000Al Taif Islamic Bank for Investment & Financeمصرف الطيف االسالمي20

BMUI150,0001.000150,000Al Mustashar Islamic Bankمصرف المستشار21

 BAME100,0001.000100,000Ameen Al-Iraq Bank for Islamic Investmenمصرف امين العراق22

BRAJ250,0001.000250,000Rajih Islamic Bank for Investment &Financeمصرف الراجح23

4,836,1543,261,306Total

ت

المجموع 

Company Name   اسم الشركة

Market Value of Shares (1)  ) ١ (القيمة السوقية لألسهم  
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عدد اسھم الشركه في رمز الشركة
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠٢٠/٩/٣٠

الثالث  / ٢٠٢٠

( مليون دينار)دينار(مليون سھم)

  companyقطاع التامين
symbol

No.of the 
company shares 

on  
30/9/2020(million 

share)

Closing 
price (IDQ)

The market  value 
of the 3rd quarter  
in 2020   (million 

IQD)

Insurance Sector

NDSA7,0000.6404,480Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمين1
NAHF2,5000.4501,125AHliya For Insuranceاالھلية للتأمين2
NHAM7,0000.4202,940Al-Hamraa For Insuranceالحمراء للتأمين3

16,5008,545Total
عدد اسھم الشركه في رمز الشركة

القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠٢٠/٩/٣٠
الثالث  / ٢٠٢٠

( مليون دينار)دينار(مليون سھم)

  companyقطاع االستثمار
symbol

No.of the 
company shares 

on  
30/9/2020(million 

share)

Closing 
price (IQD)  

The market  value 
of the 3rd quarter  
in 2020   (million 

IQD)

Investment Sector

VWIF2,0000.6501,300AL-Wiaam for Financial Investmentالوئام لالستثمار المالي1
VZAF1,1500.330380Al-Zawraa for Finanical Investmentالزوراء لالستثمار المالي2
VKHF7,0000.2201,540Al-Khair  Finanical Investmentالخير لالستثمار المالي3
VAMF1,5000.8801,320Al-Ameen for Finanical Investmentاالمين لالستثمار المالي4
VMES1,0000.900900Bain Alnahrain Investmentبين النھرين لالستثمارات المالية5
VBAT1,0000.450450AL- Batek Financial Investmentالباتك لالستثمارات المالية6

13,6505,890Total
عدد اسھم الشركه في رمز الشركة

القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠٢٠/٩/٣٠
الثالث  / ٢٠٢٠

( مليون دينار)دينار(مليون سھم)

  companyقطاع االتصاالت
symbol

No.of the 
company shares 

on  
30/9/2020(million 

share)

Closing 
price (IQD)  

The market  value 
of the 3rd quarter  
in 2020   (million 

IQD)

Telecom Sector

.TZNI1,829,7832.3504,299,989Al-Khatem Telecommunicationsالخاتم لالتصاالت1
1,829,7834,299,989Total

ت

Company Name   اسم الشركة

المجموع

المجموع

ت

ت

المجموع

   Company Name اسم الشركة

Company Name   اسم الشركة

Market Value of Shares (2))  ٢( القيمة السوقية لألسهم
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عدد اسھم الشركه في رمز الشركة
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠٢٠/٩/٣٠

الثالث  / ٢٠٢٠

( مليون دينار)دينار(مليون سھم)

  companyقطاع الفنادق والسياحة
symbol

No.of the 
company shares 

on  
30/9/2020(million 

share)

Closing 
price (IQD)  

The market  value 
 for 3nd of 2020  

(million IQD)
Hotels and tourism sector

HASH3766.4002,406Ashour Hotelفندق اشور1

3762,406Total
عدد اسھم الشركه في رمز الشركة

القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠٢٠/٩/٣٠
الثالث  / ٢٠٢٠

( مليون دينار)دينار(مليون سھم)

  companyقطاع التحويل المالي
symbol

No.of the 
company shares 

on  
30/9/2020(million 

share)

Closing 
price (IQD)  

The market  value 
 for 3nd of 2020  

(million IQD)
Money  Transfer Sector

MTMA45,0001.00045,000Almanafe for Mony Transferالمنافع للتحويل المالي1

MTNO45,0001.00045,000Nobles For Money Transferالنبالء للتحويل المالي 2

90,00090,000Total
عدد اسھم الشركه في رمز الشركة

القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠٢٠/٩/٣٠
الثالث  / ٢٠٢٠

( مليون دينار)دينار(مليون سھم)

  companyقطاع الزراعة
symbol

No.of the 
company shares 

on  
30/9/2020(million 

share)

Closing 
price (IQD)  

The market  value 
 for 3nd of 2020  

(million IQD)
Agriculture sector

HASH30,0001.00030,000Al-Ribas Poultry and Feed Companyشركة الريباس للدواجن واالعالف1

30,00030,000Total

ت

المجموع

المجموع

Company Names   اسم الشركة

ت

المجموع

ت

   Company Names اسم الشركة

Company Names   اسم الشركة

Market Value of Shares (3))   ٣(  القيمة السوقية لألسهم
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عدد اسھم الشركه في رمز الشركة
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠٢٠/٩/٣٠

الثالث  / ٢٠٢٠

( مليون دينار)دينار(مليون سھم)

  companyقطاع الخدمات
symbol

No.of the 
company 

shares on  
30/9/2020(million

 share)

Closing 
price  (IQD)  

The market  value 
of the 3nd quarter 
in  2020   (million 

IQD)

Service Sector

 SIGT3,9000.5502,145Iraqi for General Transportationنقل المنتجات النفطية والبضائع1

 SAEI6,9600.6504,524Al-Ameen Estate Investmentاالمين لالستثمارات العقارية 2

 SIBD3,0001.0003,000Ibdaa Al-Sharq Al-Awsat General Contractابداع شرق االوسط3

13,8609,669Total
عدد اسھم الشركه في رمز الشركة

القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠٢٠/٩/٣٠
الثالث  / ٢٠٢٠

( مليون دينار)دينار(مليون سھم)

  companyقطاع الصناعي
symbol

No.of the 
company 

shares on  
30/9/2020(million

 share)

Closing 
price  (IQD)  

The market  value 
of the 3nd quarter 
in  2020   (million 

IQD)

Industrial Sector

ITLI16,8000.3105,208The Light Industriesالصناعات الخفيفة 1
IFCM3,1201.5104,711Fallujah for Construction Materialsالفلوجة النتاج المواد االنشائية 2
IKHC1,0001.4501,450Al -Khazer for Construction Materialsالخازر النتاج المواد االنشائية 3
IMPI9,2141.25011,517Modern Paint Industriesاالصباغ الحديثة 4
IMCI18060.00010,800Modern Chemical Industriesالصنائع الكيماوية العصرية 5
IMCM5,3710.4702,524Modern Constrcution Materials Industryالمواد االنشائية الحديثة 6
IHFI1,6601.4002,324National Household Furniture Industryالوطنية لصناعات لالثاث المنزلي7

37,34538,535Total
6,867,6687,746,340Entire Total

   Company Names اسم الشركة

   Company Names اسم الشركة

المجموع الكلي

ت

المجموع

ت

المجموع

 Market Value of Shares (4)) ٤ (القيمة السوقية لألسهم  
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ن( للسوقي

Regular &
ter 2020

لعراقيين

& the Sec

غير اول

cond Ma

 

 

تداو

arkets 



       الكلي في السوق             التداول
      ( مليون دينار )

    غير العراقيين (١)     
(مليون دينار)

         العراقيين  (٢)      
    ( مليون دينار )

نسبة غير العراقيين الى الكلي 
( %)

        نسبة العراقيين الى          
الكلي  (%)

Trading Total in ISX 
(million IQD)

  Non-Iraqis (1) 
(million IQD)

Iraqis (2)  (million 
IQD)

Proportion to total for 
non -Iraqis(%)

Proportion to total for 
Iraqis (%)

Sell  75,841.52,557.673,283.93.3796.63البيع

Buy 75,841.521,253.554,588.028.0271.98الشراء

 )السوق النظامي( شراء-بيع -التداول الكلي لغير العراقيين والعراقيين  ‐
Total trading for Iraqis and Non‐Iraqis sell & buy (Regular Market)

غير العراقيين     
٣%

العراقيين                 
٩٧%

البيع غير العراقيين
Selling for non‐Iraqis

غير العراقيين     
٢٨%

العراقيين                 
٧٢%

الشراء غير العراقيين
Buying for non‐Iraqis 

The above table shows the purchase by foreigners during this
quarter which reached (21253.5) million IQD, and it was more
than the foreigners sale during the same quarter which reached
(2557.6) million IQD. Which made the foreign investment net
increase to (18695.9) million IQD (purchase shares by
foreigners - sale shares by foreigners) .

 مليون )٢١٢٥٣.٥( بلغ  فصللا ھذا خالل االجانب شراء اعاله الجدول يوضح
 مليون )٢٥٥٧.٦( بيعھم بلغ حيث  الفصل ھذا خالل االجانب بيع من اكثر دينار
 قبل من االسھم شراء( يرتفع االجنبي االستثمار صافي جعل الذي االمر . دينار

  االستثمار صافي  بلغ حيث ) االجــــانب قبل من االســــــھم بيع - االجـــــانب
 دينار مليون )١٨٦٩٥.٩(
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       الكلي في السوق             التداول
   ( مليون دينار )

    غير العراقيين (١)     
(مليون دينار)

         العراقيين  (٢)      
    ( مليون دينار )

نسبة غير العراقيين الى الكلي 
( %)

        نسبة العراقيين الى          
الكلي  (%)

Trading Total in ISX 
(million IQD)

  Non-Iraqis (1) 
(million IQD)

Iraqis (2)  (million 
IQD)

Proportion to total for 
non -Iraqis(%)

Proportion to total for 
Iraqis (%)

Sell  62,226.18,550.753,675.413.7486.26البيع

Buy 62,226.1205.662,020.50.3399.67الشراء

 )السوق الثاني( شراء-بيع -التداول الكلي لغير العراقيين والعراقيين  ‐
Total trading for Iraqis and Non‐Iraqis(sell & buy) Second Market

غير العراقيين     

العراقيين                 

البيع غير العراقيين
Selling for non‐Iraqis

غير     
العراقيين 

العراقيين                 

الشراء غير العراقيين
Buying for non‐Iraqis 

The above table shows the purchase by foreigners during this
quarter which reached (205.6) million IQD, and it was less than
the foreigners sale during the same quarter which reached (0.6)
million IQD. Which made the foreign investment net decrease to
(8345.1 )million IQD (purchase shares by foreigners - sale
shares by foreigners)

 اقل دينار مليون )٢٠٥.٦( بلغ  ھذاالفصل خالل االجانب شراء اعاله الجدول يوضح
 االمر . دينار مليون )٨٥٥٠.٧( بيعھم بلغ حيث  الفصل ھذا خالل االجانب بيع من
 بيع - االجـــــانب قبل من االسھم شراء(ينخفض االجنبيي االستثمار صافي جعل الذي

 دينار مليون )٨٣٤٥.١( االستثمار صافي  بلغ حيث ) االجــــانب قبل من االســــــھم
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نسبة  (١:٢)لغير العراقيينالكلينسبة  (١:٢)  لغير العراقيينالكلينسبة  (١:٢) لغير العراقيينالكلي
TotalFor non-

Iraqis  Ratio(2:1)TotalFor non-
Iraqis   Ratio(2:1)TotalFor non-

Iraqis   Ratio(2:1)

12(%)12(%)12(%)
497.51.50.3234.00.70.334530.9Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي1
22600.65527.224.59532.32337.624.5289541714.4Bank of Baghdadمصرف بغداد 2
2309.647.12.039260.96.12.33134192.6Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط 3
2717.62160.979.51865.71491.079.956033259.3National Bank of Iraqالمصرف االھلي العراقي 4
1433.865.04.5115.35.95.118242.2Babylon Bankمصرف بابل 5
1584.179.95.04217.611.25.162883110.8Gulf Commercial Bankمصرف الخليج التجاري 6
493.80.0300.00665.30.0040.00615010.7Mosul Bank For Investmentمصرف الموصل 7
14656.314629.499.8214802.914775.799.82412868.3Kurdistan International Bankمصرف كوردستان8
1026.6320.331.2620.8197.531.859512821.5Mansour Bankمصرف المنصور9
159.590.156.484271.7153.656.5432649837.1Mamoura Realestate Investmentالمعمورة العقارية10
318.529.09.1382.733.58.8502224.4Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية11
2287.9625.527.3416758.51823.826.986460987819.0Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 12
305.23.31.1645.97.21.176140.5National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية13
4.42.148.8336.9179.253.22508032.0Babylon Hotelفندق بابل 14
314.532.410.3092209.5230.310.42522501285.7Asia Cell Telecomsاسيا سيل لالتصاالت15

50709.923613.838319.921253.5140332163Entire Totalالمجموع الكلي

Some ratios may be not matched when we calculate them due to approximation *قد التتطابق بعض النسب عند احتسابھا بسبب التقريب*

 Company Nameاسم الشركة

عدد العقود حجم التداول (مليون دينار) االسھم المتداولة ( مليون سھم)
 No.of Transactions Trading volume(million IQD) Traded shares ( million shares)

Trading of non - Iraqis during 3rd quarter of 
2020

٢٠٢٠من عام  التداول لغير العراقيين للفصل الثالث   
)شراء(
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نسبة  (١:٢)لغير العراقيينالكلينسبة  (١:٢)  لغير العراقيينالكلينسبة  (١:٢) لغير العراقيينالكلي
TotalFor non-

Iraqis  Ratio(2:1)TotalFor non-
Iraqis   Ratio(2:1)TotalFor non-

Iraqis   Ratio(2:1)

12(%)12(%)12(%)
497.50.20.05234.00.10.0434510.3Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي1

22600.63472.015.49532.31383.914.528952077.2Bank of Baghdadمصرف بغداد 2

2309.617.20.7260.91.70.734120.6Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط لالستثمار3

620.156.99.2159.212.67.9202146.9Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي 4

2717.627.51.01865.719.41.0560244.3National Bank of Iraqالمصرف االھلي العراقي 5

1433.80.10.01115.30.010.0118210.5Babylon Bankمصرف بابل 6

1584.114.40.9217.62.00.928841.4Gulf Commercial Bankمصرف الخليج التجاري 7

493.81.50.3165.30.20.3015021.3Mosul Bank For Investmentمصرف الموصل 8

14656.31.90.0114802.91.90.014149.8Kurdistan International Bankمصرف كوردستان9

419.61.80.4124.30.50.429731.0Ashur International Bankمصرف اشور10

1026.621.32.1620.812.12.0595233.9Mansour Bankمصرف المنصور11

1859.43.50.2129.20.20.224620.8United Bank For Invistmentمصرف المتحد12

159.517.010.7271.728.010.3264103.8Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية13

74.30.10.1630.11.00.230110.3Modern Sewingالخياطة الحديثة 14

11.90.11.1114.81.31.110432.9Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات15

Some ratios may be not matched when we calculate them due to approximation *قد التتطابق بعض النسب عند احتسابھا بسبب التقريب*

 Company Nameاسم الشركة

عدد العقود حجم التداول (مليون دينار) االسھم المتداولة ( مليون سھم)
 No.of Transactions Trading volume(million IQD) Traded shares ( million shares)

Trading of non - Iraqis during 3nd quarter of 2020
(Sell)

٢٠٢٠من عام الثالث  التداول لغير العراقيين للفصل    
) بيع(
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نسبة  (١:٢)لغير العراقيينالكلينسبة  (١:٢)  لغير العراقيينالكلينسبة  (١:٢) لغير العراقيينالكلي
TotalFor non-

Iraqis  Ratio(2:1)TotalFor non-
Iraqis   Ratio(2:1)TotalFor non-

Iraqis   Ratio(2:1)

12(%)12(%)12(%)

48.70.10.287.70.20.27114.3Baghdad for Packing Materialsبغداد لصناعة مواد التغليف16

2287.9331.214.56758.5988.014.646094259.2Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 17

305.20.10.033645.90.20.03276110.1National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية18

51.08.015.771.611.315.8861922.1AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي النتاج اللقاحات البيطرية19

13.40.11.035.10.41.010610.9Metallic Industries and Bicyclesالصناعات المعدنية والدراجات20

4.52.044.3538.217.144.894424.5Palestine Hotelفندق فلسطين21

4.40.051.1336.93.61.125052.0Babylon Hotelفندق بابل 22

12.50.010.0810.00.010.073812.6Karbala Hotelsفنادق كربالء23

7.80.030.477.40.30.411521.7Mansour Hotelفندق المنصور24

6.70.010.170.00.10.112421.6Al-Sadeer Hotelفندق السدير 25

314.510.03.22209.571.63.22250301.3Asia Cell Telecommunicationاسيا سيل لالتصاالت26

53521.33987.239484.92557.615201790Entire Totalالمجموع الكلي

Some ratios may be not matched when we calculate them due to approximation *قد التتطابق بعض النسب عند احتسابھا بسبب التقريب*

 Company Nameاسم الشركة

عدد العقود حجم التداول (مليون دينار) االسھم المتداولة ( مليون سھم)
 No.of Transactions Trading volume (million IQD) Traded shares ( million shares)

Trading of non - Iraqis during 3rd quarter of 2020
(Sell)

٢٠٢٠من عام  التداول لغير العراقيين للفصل الثالث   
) بيع(
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نسبة  (١:٢) لغير العراقيينالكلينسبة  (١:٢) لغير العراقيينالكلينسبة  (١:٢) لغير العراقيينالكلي
TotalFor non-IraqisRatio(2:1)TotalFor non-

IraqisRatio(2:1)TotalFor non-
IraqisRatio(2:1)

12(%)12(%)12(%)

11,938.4205.01.712,286.3205.001.714632.1Al-Taif Islamic Bankمصرف الطيف اإلسالمي1

0.10.0033.20.040.0013.21317.7AHliya For Insuranceاالھلية للتأمين2

1.61.064.51.00.6364.55360.0Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمين 3

11940.1206.012287.3205.61647Total

نسبة  (١:٢) لغير العراقيينالكلينسبة  (١:٢) لغير العراقيينالكلينسبة  (١:٢) لغير العراقيينالكلي
TotalFor non-IraqisRatio(2:1)TotalFor non-

IraqisRatio(2:1)TotalFor non-
IraqisRatio(2:1)

12(%)12(%)12(%)

260.60.100.038102.20.040.0413210.8Credit Bank of Iraqمصرف األئتمان العراقي 1

23,185.622,501.097.08,810.58,550.497.0332163.6Zain Iraq Islamic Bankمصرف زين العراق اإلسالمي2

0.30.1040.00.60.2440.04125.0Al-Khatem Telecomsالخاتم لالتصاالت3

23446.422501.28913.38550.716923Total

*

اسم الشركة

عدد العقودحجم التداول (مليون دينار)االسھم المتداولة ( مليون سھم)

* Some percentages ratios may be not matched when we calculate them due to approximatio

 Company  name
Traded shares ( million shares)Trading volume (million IQD) NO.of Transactions

قد التتطابق بعض النسب عند احتسابھا بسبب التقريب

المجموع 

اسم الشركة

عدد العقودحجم التداول (مليون دينار)االسھم المتداولة ( مليون سھم)

 Company  name
Traded shares ( million shares)Trading volume(million IQD) NO.of Transactions

المجموع 

٢٠٢٠التداول لغير العراقيين للفصل الثالث للسوق الثاني من عام    
)شراء(

Trading of non-Iraqis during 3rd quarter  2020
for the second market (buy)

٢٠٢٠التداول لغير العراقيين للفصل الثالث للسوق الثاني من عام    
)بيع(

Trading for non-Iraqis during 3rd quarter  2020
for the second market (sell)
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تم خالل الفصل الثالث من عام٢٠٢٠ ادراج سھم شركة واحدة للتداول في  سوق العراق لالوراق الماليه ،  ليصبح عدد الشركات المدرجه  (١٠٥) شركه .

During the third quarter of 2020  a share was listed to trade at  Iraqi stock exchage  , bringing the number of listed companies to 105.

Company name 

 19/07/202030,000Al-Ribas Poultry and Feedشركة الريباس للدواجن واالعالف1
Company

اسم الشركةت
تاريخ االدراج
 Date of 
listing

راسمالھا االسمي
 (مليون دينار )        

      Nominal Capital 
(million IQD)

اخبار الشركات

ادراج الشركات:اوال 

Companies news

First: Listing Companies

 Table shows the listed companies at ISXجدول يبين اسماء الشركات المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية
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تاريخ االجتماع اسم الشركةت
Meeting dateموضوع االجتماعSubject of  meetingCompany name  

 original members were elected, as well as (4)تم انتخاب (٤) اعضاء اصليين ومثلھم احتياط .05/07/2020البذور العراقية1
reserve ones.

Iraqi for Seed Production

12/07/2020اسيا سيل2
تم مناقشة الحسابات الختامية لعام  ٢٠١٩ وتم اقرار مقسوم 

ارباح بنسبة  (١٠٠%)
The final accounts for the year 2019 were 
discussed and a dividend of 100% was approved.

Asia Cell Telecoms

21/07/2020بغداد للمشروبات الغازية3
تم مناقشة الحسابات الختامية لعام  ٢٠١٩ وتم اقرار مقسوم 

ارباح بنسبة (١٥%)    وانتخاب تسعة اعضاء اصليين ومثلھم 
احتياط لمجلس االدارة .

The final accounts for the year 2019 were 
discussed, a dividend of 15% was approved, and 
nine original members were elected, with the 
same reserve for the Board of Directors.

Baghdad Soft Drinks

22/07/2020السجاد والمفروشات4
تم مناقشة الحسابات الختامية لعام  ٢٠١٩ وتم اقرار مقسوم 

ارباح بنسبة  (٧٠%)
The final accounts for the year 2019 were 
discussed and a dividend of 70% was approved.

Iraqi For Tufted Carpets

 Four original and reserve members were electedتم انتخاب اربعة اعضاء اصلييين واحتياط لمجلس االدارة .26/07/2020االستثمارات السياحية5
to the Board of Directors.

National for Tourist 
Investment

26/07/2020مصرف عبر العراق6

تم مناقشة الحسابات الختامية لعام  ٢٠١٩ وتم اقرار مقسوم 
ارباح بنسبة  (٠٫٧٥٨%) ،   وزيادة عدد اعضاء من خمسة 
الى سبعة واجراء انتخابات تكميلية النتخاب عضوين اصليين 

وخمسة احتياط .

The final accounts for the year 2019 were 
discussed and a dividend was approved at the 
rate of (0.758%), increasing the number of 
members from five to seven, and holding by‐
elections to elect two original members and five 
reserve members.

Trans Iraq Bank

12/08/2020االھلية للتامين7

تم مناقشة الحسابات الختامية لعام  ٢٠١٨ ، وانتخاب خمسة 
اعضاء اصليين ومثلھم احتياط  لمجلس االدارة وتمت الموافقة 
على زيادة راسمال الشركة بنسبة (١٨٠%) وفق المادة (٥٥/ 

اوالً )

The final accounts for the year 2018 were 
discussed, and five original members were 
elected, as well as a reserve for the Board of 
Directors, and the company’s capital increase 
was approved by (180%) in accordance with 
Article (55 / First).

AHliya For Insurance
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Second: Meetings of the General Assembly

تاريخ االجتماع اسم الشركةت
Meeting dateموضوع االجتماعSubject of  meetingCompany name  

.The final accounts for 2019 were discussedتم مناقشة الحسابات الختامية لعام  ٢٠١٩ .16/08/2020االمين لالستثمار المالي8
Al‐Ameen for Financial 
Investment

18/08/2020مصرف نور العراق9
تم مناقشة الحسابات الختامية لعام  ٢٠١٩ وتم اقرار مقسوم 
ارباح بنسبة  (١٫٠٤%) ،  وانتخاب سبعة اعضاء اصلييين 

ومثلھم  احتياط لمجلس االدارة  .

The final accounts for the year 2019 were 
discussed and a dividend was approved at a 
rate of (1.04%), and seven original members 
and the same reserve were elected to the Board 
of Directors.

Iraq Noor Islamic Bank

19/08/2020مصرف وطني اسالمي10
تم مناقشة الحسابات الختامية لعام  ٢٠١٨ وتم  انتخاب سبعة 

اعضاء اصليين ومثلھم احتياط  لمجلس االدارة.

The final accounts for the year 2018 were 
discussed, and seven original members were 
elected, with the same reserve for the Board of 
Directors.

National Islamic Bank

31/08/2020تصنيع وتسويق التمور11
تم انتخاب خمسة اعضاء اصليين ومثلھم احتياط  لمجلس 

االدارة .
Five original and one reserve members were 
elected to the Board of Directors.

Iraqia for the manufacture 
and marketing of dates

14/09/2020مدينة العاب الكرخ12
تم مناقشة الحسابات الختامية لعام  ٢٠١٨ ،  وانتخاب سبعة 

اعضاء اصلييين ومثلھم احتياط لمجلس االدارة  .

The final accounts for the year 2018 were 
discussed, and seven original members and the 
same reserve were elected to the Board of 
Directors.

Kharkh Tour Amuzement City

16/09/2020مصرف زين العراق13
تم انتخاب سبعة  اعضاء اصليين ومثلھم احتياط  لمجلس 

االدارة .
Seven original members and as well reserve to 
the Board of Directors

Zain Iraq Islamic Bank
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Second: Meetings of the General Assembly

تاريخ االجتماع اسم الشركةت
Meeting dateموضوع االجتماعSubject of  meetingCompany name  

21/09/2020مصرف اشور14
تم مناقشة الحسابات الختامية لعام  ٢٠١٩ وتم اقرار مقسوم 

ارباح بنسبة (٢%)
The final accounts for the year 2019 were 
discussed and a dividend of 2% was approved.

Ashur International Bank

Election of new board members.Baghdad Hotelانتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد .23/09/2020فندق بغداد15

The final accounts for 2019 were discussed.Almustashar islamic bankتم مناقشة الحسابات الختامية لعام  ٢٠١٩ .28/09/2020مصرف المستشار16

29/09/2020الخياطة الحديثة17

تم مناقشة الحسابات الختامية لعام  ٢٠١٩ و اقرار مقسوم 
ارباح بنسبة (١٠%) ، والموافقة على زيادة راسمال الشركة 

بنسبة (٨٠% ) وفق المادة ( ٥٥/ اوالً ) وبنسبة (٢٠% ) وفق 
ُ )  ،  وانتخاب سبعة اعضاء اصلييين ومثلھم  المادة ( ٥٥/ثانيا

احتياط لمجلس االدارة  .

The final accounts for the year 2019 were 
discussed and a dividend of 10% was approved, 
and the company’s capital increased by (80%) 
according to Article (55 / First) and by (20%) in 
accordance with Article (55 / Second), and 
seven original members were elected. And the 
same as a reserve for the Board of Directors.

Modern Sewing

29/09/2020الوطنية لالستثمارات السياحية18
تم مناقشة تعيين لجنة تفتيشية وفق المادة (١٤٣،١٤٠) من 

قانون الشركات .

The appointment of an inspection committee 
was discussed in accordance with Article 
(143,140) of the Companies Law.

National for Tourist 
Investment

30/09/2020مصرف الطيف االسالمي19
تم مناقشة الحسابات الختامية لعام  ٢٠١٩ ، والموافقة على 
زيادة راسمال الشركة بنسبة (٥٢٫٦٨%) وفق المادة ( ٥٥/ 

اوالً  )   .

The final accounts for the year 2019 were 
discussed, and the company’s capital increased 
by (52.68%) according to Article (55 / First).

Al‐Taif Islamic Bank
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