
الرقم التعريفي االسمت
)NIN(اشارة نوع التداولرقم الحسابالوسيط

رقم العقدالتاريخاجمالي المبلغالسعرعدد االسهمالتداول

-4592630.0000.00005/07/2021-نقل خاص من-مركز اإليداع950خليل سلمان علي عيسى الجبوري1

-4592630.0000.00005/07/2021+نقل خاص إلى-مركز اإليداع198248933585وسن خليل سلمان الجبوري2

-4592630.0000.00005/07/2021-نقل خاص من-مركز اإليداع950خليل سلمان علي عيسى الجبوري3

-4592630.0000.00005/07/2021+نقل خاص إلى-مركز اإليداع198758003847شيماء خليل سلمان الجبوري4

-4592630.0000.00005/07/2021-نقل خاص من-مركز اإليداع950خليل سلمان علي عيسى الجبوري5

-4592630.0000.00005/07/2021+نقل خاص إلى-مركز اإليداع198165105067اسماء خليل سلمان الجبوري6

-9185260.0000.00005/07/2021-نقل خاص من-مركز اإليداع950خليل سلمان علي عيسى الجبوري7

-9185260.0000.00005/07/2021+نقل خاص إلى-مركز اإليداع229203علي خليل سلمان الجبوري8

-9185260.0000.00005/07/2021-تفعيل من-مركز اإليداع229203علي خليل سلمان الجبوري9

شركة المال 229203علي خليل سلمان الجبوري10
-9185260.0000.00005/07/2021+تفعيل إلى-العراقي

-4592630.0000.00005/07/2021-تفعيل من-مركز اإليداع198165105067اسماء خليل سلمان الجبوري11

شركة المال 198165105067اسماء خليل سلمان الجبوري12
-4592630.0000.00005/07/2021+تفعيل إلى-العراقي

-4592630.0000.00005/07/2021-تفعيل من-مركز اإليداع198758003847شيماء خليل سلمان الجبوري13

شركة المال 198758003847شيماء خليل سلمان الجبوري14
-4592630.0000.00005/07/2021+تفعيل إلى-العراقي

-4592630.0000.00005/07/2021-تفعيل من-مركز اإليداع198248933585وسن خليل سلمان الجبوري15

شركة المال 198248933585وسن خليل سلمان الجبوري16
-4592630.0000.00005/07/2021+تفعيل إلى-العراقي

1000001.2712700005/07/202150652821+شراء42646141شركة االطلس104902قتيبة احمد شهاب الدين االعظمي17

1000001.2712700005/07/202150652821-بيع60681570شركة الحضرAR-CO/7248شركة الزوراء لالستثمار المالي18

1500001.2719050005/07/202150652822+شراء-شركة عكاظ114627طارق حمادي عباس القريشي19
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1500001.2719050005/07/202150652822-بيع60681570شركة الحضرAR-CO/7248شركة الزوراء لالستثمار المالي20

1000001.2712700005/07/202150652823+شراء-شركة الربيع699506عمر سليم صالح ياسين الويس21

1000001.2712700005/07/202150652823-بيع60681570شركة الحضرAR-CO/7248شركة الزوراء لالستثمار المالي22

6500001.2782550005/07/202150652824+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي23

6500001.2782550005/07/202150652824-بيع60681570شركة الحضرAR-CO/7248شركة الزوراء لالستثمار المالي24

1000001.2712700005/07/202150652843+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي25

شركة ام AR-J/345847محمد جواد كاظم الفتال وي26
1000001.2712700005/07/202150652843-بيع-الربيعين

1000001.2612600005/07/202150652865+شراء42646141شركة االطلس104902قتيبة احمد شهاب الدين االعظمي27

1000001.2612600005/07/202150652865-بيع56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي28

1500001.2618900005/07/202150652866+شراء-شركة عكاظ114627طارق حمادي عباس القريشي29

1500001.2618900005/07/202150652866-بيع56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي30

شركة ام AR-J/345847محمد جواد كاظم الفتال وي31
500001.246200005/07/202150652885+شراء-الربيعين

500001.246200005/07/202150652885-بيع56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي32

870521.2510881505/07/202150652932+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي33

شركة المال 198758003847شيماء خليل سلمان الجبوري34
870521.2510881505/07/202150652932-بيع-العراقي

1000001.2412400005/07/202150652954+شراء-شركة عكاظ114627طارق حمادي عباس القريشي35

شركة المال 198758003847شيماء خليل سلمان الجبوري36
1000001.2412400005/07/202150652954-بيع-العراقي

1000001.212000006/07/202150653072+شراء-شركة الرافدين816570عمر نوفل محمد النعيمي37

شركة نور 244420محمد عبدالهادي ابراهيم السعدي38
1000001.212000006/07/202150653072-بيع70000159الوميض

500001.195950006/07/202150653075+شراء45513562شركة البركة316585محمد عبدالمجيد حميد39

شركة ام AR-J/345847محمد جواد كاظم الفتال وي40
500001.195950006/07/202150653075-بيع-الربيعين
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1823801.19217032.206/07/202150653129+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي41

1823801.19217032.206/07/202150653129-بيع-شركة القدوة195148جعفر صادق ياسين الياسين42

5000001.1859000006/07/202150653132+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي43

شركة المال 198758003847شيماء خليل سلمان الجبوري44
5000001.1859000006/07/202150653132-بيع-العراقي

شركة ام 709935محمد احمد جاسم علنجي45
150001.181770006/07/202150653133+شراء-الربيعين

شركة المال 198758003847شيماء خليل سلمان الجبوري46
150001.181770006/07/202150653133-بيع-العراقي

11000001.18129800006/07/202150653134+شراء88139943شركة الكساب391397جاسم محمد صادق الربيعي47

شركة المال 198758003847شيماء خليل سلمان الجبوري48
11000001.18129800006/07/202150653134-بيع-العراقي

350001.184130006/07/202150653136+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي49

شركة المال 198758003847شيماء خليل سلمان الجبوري50
350001.184130006/07/202150653136-بيع-العراقي

3370521.19401091.8807/07/202150653312+شراء94918371شركة االطلس418898حارث حمد ذياب الكبيسي51

شركة المال 198165105067اسماء خليل سلمان الجبوري52
3370521.19401091.8807/07/202150653312-بيع-العراقي

2500001.230000007/07/202150653313+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي53

2500001.230000007/07/202150653313-بيع73277466شركة االطلس934112باسم محمد عبدالمجيد حميدالداودي54

2500001.230000007/07/202150653314+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي55

مصطفى محمد عبدالمجيد حميد 56
2500001.230000007/07/202150653314-بيع-شركة االطلسAR-Y/043261الداودي

2500001.230000007/07/202150653319+شراء28924088شركة االطلس864009مناف احمد صالح رحيم57

شركة المال 198165105067اسماء خليل سلمان الجبوري58
2500001.230000007/07/202150653319-بيع-العراقي

2500001.230000007/07/202150653323+شراء28924088شركة االطلس864009مناف احمد صالح رحيم59

شركة المال 198165105067اسماء خليل سلمان الجبوري60
2500001.230000007/07/202150653323-بيع-العراقي
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5000001.260000007/07/202150653324+شراء28924088شركة االطلس864009مناف احمد صالح رحيم61

شركة المال 198165105067اسماء خليل سلمان الجبوري62
5000001.260000007/07/202150653324-بيع-العراقي

5000001.260000007/07/202150653326+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي63

شركة المال 198165105067اسماء خليل سلمان الجبوري64
5000001.260000007/07/202150653326-بيع-العراقي

18370521.22204462.407/07/202150653334+شراء70091685شركة االطلس142844ارزوقي حسين جاسم القزاز65

شركة المال 198248933585وسن خليل سلمان الجبوري66
18370521.22204462.407/07/202150653334-بيع-العراقي

1741041.22212406.8807/07/202150653335+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي67

شركة المال 229203علي خليل سلمان الجبوري68
1741041.22212406.8807/07/202150653335-بيع-العراقي

شركة االهلي AR-S/993137زيدون مكصد علوان محسن69
5000001.2261000007/07/202150653336+شراء47859017المتحد

شركة المال 229203علي خليل سلمان الجبوري70
5000001.2261000007/07/202150653336-بيع-العراقي

شركة االهلي AR-S/993137زيدون مكصد علوان محسن71
2500001.2230500007/07/202150653338+شراء47859017المتحد

شركة المال 229203علي خليل سلمان الجبوري72
2500001.2230500007/07/202150653338-بيع-العراقي

2500001.2230500007/07/202150653340+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي73

شركة المال 229203علي خليل سلمان الجبوري74
2500001.2230500007/07/202150653340-بيع-العراقي

1629481.2195537.607/07/202150653344+شراء70091685شركة االطلس142844ارزوقي حسين جاسم القزاز75

شركة المال 229203علي خليل سلمان الجبوري76
1629481.2195537.607/07/202150653344-بيع-العراقي

1620521.2194462.407/07/202150653345+شراء94918371شركة االطلس418898حارث حمد ذياب الكبيسي77

شركة المال 229203علي خليل سلمان الجبوري78
1620521.2194462.407/07/202150653345-بيع-العراقي
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8961.21075.207/07/202150653374+شراء94918371شركة االطلس418898حارث حمد ذياب الكبيسي79

شركة المال 229203علي خليل سلمان الجبوري80
8961.21075.207/07/202150653374-بيع-العراقي

2491041.2298924.807/07/202150653375+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي81

شركة المال 229203علي خليل سلمان الجبوري82
2491041.2298924.807/07/202150653375-بيع-العراقي

8961.21075.207/07/202150653392+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي83

شركة المال 229203علي خليل سلمان الجبوري84
8961.21075.207/07/202150653392-بيع-العراقي

7991041.2958924.807/07/202150653393+شراء-شركة الكرمل197194011088حيدر صالح ناجي البكاء85

شركة المال 229203علي خليل سلمان الجبوري86
7991041.2958924.807/07/202150653393-بيع-العراقي

8961.21075.207/07/202150653492+شراء-شركة الكرمل197194011088حيدر صالح ناجي البكاء87

شركة المال 229203علي خليل سلمان الجبوري88
8961.21075.207/07/202150653492-بيع-العراقي

2491041.2298924.807/07/202150653493+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي89

شركة المال 229203علي خليل سلمان الجبوري90
2491041.2298924.807/07/202150653493-بيع-العراقي

5000001.1959500007/07/202150653498+شراء94918371شركة االطلس418898حارث حمد ذياب الكبيسي91

شركة المال 229203علي خليل سلمان الجبوري92
5000001.1959500007/07/202150653498-بيع-العراقي

2500001.1829500007/07/202150653554+شراء-شركة الحضرAR-K/0515390محمد بديع جميل93

شركة المال 229203علي خليل سلمان الجبوري94
2500001.1829500007/07/202150653554-بيع-العراقي

1250001.1814750007/07/202150653555+شراء-شركة الحضرAR-K/0515390محمد بديع جميل95

شركة المال 229203علي خليل سلمان الجبوري96
1250001.1814750007/07/202150653555-بيع-العراقي

1250001.1814750007/07/202150653563+شراء-شركة الحضرAR-K/0515390محمد بديع جميل97
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شركة االهلي AR-S/993137زيدون مكصد علوان محسن98
1250001.1814750007/07/202150653563-بيع47859017المتحد

6250001.1873750007/07/202150653597+شراء-شركة عكاظ114627طارق حمادي عباس القريشي99

شركة االهلي AR-S/993137زيدون مكصد علوان محسن100
6250001.1873750007/07/202150653597-بيع47859017المتحد

2000001.1523000008/07/202150653747+شراء73277466شركة االطلس934112باسم محمد عبدالمجيد حميدالداودي101

2000001.1523000008/07/202150653747-بيع56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي102

مصطفى محمد عبدالمجيد حميد 103
2000001.1523000008/07/202150653748+شراء-شركة االطلسAR-Y/043261الداودي

2000001.1523000008/07/202150653748-بيع56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي104

شركة االهلي 879307بان صالح مهدي العزاوي105
5000001.1356500008/07/202150653749+شراء-المتحد

5000001.1356500008/07/202150653749-بيع56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي106

1000001.1311300008/07/202150653750+شراء45513562شركة البركة316585محمد عبدالمجيد حميد107

1000001.1311300008/07/202150653750-بيع56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي108

شركة ام 709935محمد احمد جاسم علنجي109
1500001.1316950008/07/202150653751+شراء-الربيعين

1500001.1316950008/07/202150653751-بيع56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي110

شركة ام 709935محمد احمد جاسم علنجي111
1500001.1517250008/07/202150653779+شراء-الربيعين

1500001.1517250008/07/202150653779-بيع56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي112

500001.175850008/07/202150653790+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي113

شركة ام 709935محمد احمد جاسم علنجي114
500001.175850008/07/202150653790-بيع-الربيعين

500001.185900008/07/202150653791+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي115

شركة ام 709935محمد احمد جاسم علنجي116
500001.185900008/07/202150653791-بيع-الربيعين

1000001.1811800008/07/202150653792+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي117
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1000001.1811800008/07/202150653792-بيع45513562شركة البركة316585محمد عبدالمجيد حميد118

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف119
500001.195950008/07/202150653793+شراء11831787الشمال

شركة ام 709935محمد احمد جاسم علنجي120
500001.195950008/07/202150653793-بيع-الربيعين

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف121
5000001.1959500008/07/202150653794+شراء11831787الشمال

5000001.1959500008/07/202150653794-بيع56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي122

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف123
5000001.1959500008/07/202150653813+شراء11831787الشمال

5000001.1959500008/07/202150653813-بيع56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي124

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف125
29250001.2351000008/07/202150653814+شراء11831787الشمال

شركة نور 244420محمد عبدالهادي ابراهيم السعدي126
29250001.2351000008/07/202150653814-بيع70000159الوميض

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف127
20000001.21242000008/07/202150653815+شراء11831787الشمال

20000001.21242000008/07/202150653815-بيع-شركة القدوة195148جعفر صادق ياسين الياسين128

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف129
1287021.21155729.4208/07/202150653818+شراء11831787الشمال

1287021.21155729.4208/07/202150653818-بيع-شركة االبرار643664خالد ربيع محمد حسون الجبوري130

شركة ام AR-J/345847محمد جواد كاظم الفتال وي131
250001.213025008/07/202150653820+شراء-الربيعين

شركة ام 709935محمد احمد جاسم علنجي132
250001.213025008/07/202150653820-بيع-الربيعين

شركة ام AR-J/345847محمد جواد كاظم الفتال وي133
1750001.2121175008/07/202150653821+شراء-الربيعين

1750001.2121175008/07/202150653821-بيع56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي134

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف135
2500001.2330750008/07/202150653822+شراء11831787الشمال



الرقم التعريفي االسمت
)NIN(اشارة نوع التداولرقم الحسابالوسيط

رقم العقدالتاريخاجمالي المبلغالسعرعدد االسهمالتداول

2500001.2330750008/07/202150653822-بيع42646141شركة االطلس104902قتيبة احمد شهاب الدين االعظمي136

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف137
1462981.23179946.5408/07/202150653823+شراء11831787الشمال

1462981.23179946.5408/07/202150653823-بيع-شركة القدوة195148جعفر صادق ياسين الياسين138

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف139
2500001.2230500008/07/202150653853+شراء11831787الشمال

2500001.2230500008/07/202150653853-بيع56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي140

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف141
500001.236150008/07/202150653854+شراء11831787الشمال

500001.236150008/07/202150653854-بيع-شركة القدوة195148جعفر صادق ياسين الياسين142

شركة ام 709935محمد احمد جاسم علنجي143
2000001.224000008/07/202150653855+شراء-الربيعين

2000001.224000008/07/202150653855-بيع56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي144

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف145
1000001.2112100008/07/202150653858+شراء11831787الشمال

1000001.2112100008/07/202150653858-بيع56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي146

1000001.2112100008/07/202150653865+شراء28924088شركة االطلس864009مناف احمد صالح رحيم147

1000001.2112100008/07/202150653865-بيع56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي148

6500001.2178650008/07/202150653866+شراء28924088شركة االطلس864009مناف احمد صالح رحيم149

6500001.2178650008/07/202150653866-بيع-شركة القدوة195148جعفر صادق ياسين الياسين150

11537021.211395979.4208/07/202150653867+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي151

11537021.211395979.4208/07/202150653867-بيع-شركة القدوة195148جعفر صادق ياسين الياسين152

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف153
2500001.2330750008/07/202150653875+شراء11831787الشمال

2500001.2330750008/07/202150653875-بيع56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي154

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف155
5000001.2361500008/07/202150653892+شراء11831787الشمال

5000001.2361500008/07/202150653892-بيع56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي156



الرقم التعريفي االسمت
)NIN(اشارة نوع التداولرقم الحسابالوسيط

رقم العقدالتاريخاجمالي المبلغالسعرعدد االسهمالتداول

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف157
7000001.2386100008/07/202150653896+شراء11831787الشمال

7000001.2386100008/07/202150653896-بيع17263857شركة القدوةAR-T/449805احمد عبدالجبار احمد الحداد158

3500001.2443400008/07/202150653897+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي159

3500001.2443400008/07/202150653897-بيع42646141شركة االطلس104902قتيبة احمد شهاب الدين االعظمي160

500001.246200008/07/202150653898+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي161

شركة ام 709935محمد احمد جاسم علنجي162
500001.246200008/07/202150653898-بيع-الربيعين

7150001.2488660008/07/202150653899+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي163

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف164
7150001.2488660008/07/202150653899-بيع11831787الشمال

7150001.2488660008/07/202150653900+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي165

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف166
7150001.2488660008/07/202150653900-بيع11831787الشمال

شركة ام 709935محمد احمد جاسم علنجي167
750001.239225008/07/202150653906+شراء-الربيعين

750001.239225008/07/202150653906-بيع56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي168

2000001.2424800008/07/202150653909+شراء-شركة االثمار854851خضير عباس  خلف العطواني169

شركة االهلي 879307بان صالح مهدي العزاوي170
2000001.2424800008/07/202150653909-بيع-المتحد

650001.227930011/07/202150654122+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي171

شركة ام 709935محمد احمد جاسم علنجي172
650001.227930011/07/202150654122-بيع-الربيعين

شركة ام 709935محمد احمد جاسم علنجي173
5000001.2160500011/07/202150654125+شراء-الربيعين

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف174
5000001.2160500011/07/202150654125-بيع11831787الشمال

1920001.2123232011/07/202150654126+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي175



الرقم التعريفي االسمت
)NIN(اشارة نوع التداولرقم الحسابالوسيط

رقم العقدالتاريخاجمالي المبلغالسعرعدد االسهمالتداول

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف176
1920001.2123232011/07/202150654126-بيع11831787الشمال

دجلة للوساطة في بيع وشراءاال وراق 177
4000001.2148400011/07/202150654127+شراء-شركة دجلة5874المالية

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف178
4000001.2148400011/07/202150654127-بيع11831787الشمال

2000001.2124200011/07/202150654157+شراء-شركة االثمار854851خضير عباس  خلف العطواني179

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف180
2000001.2124200011/07/202150654157-بيع11831787الشمال

920001.2111132011/07/202150654158+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي181

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف182
920001.2111132011/07/202150654158-بيع11831787الشمال

شركة ام AR-J/345847محمد جواد كاظم الفتال وي183
2500001.230000011/07/202150654274+شراء-الربيعين

2500001.230000011/07/202150654274-بيع46121538شركة دجلة690503وسن خالد عبد علي العميد184

5700001.1867260011/07/202150654302+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي185

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف186
5700001.1867260011/07/202150654302-بيع11831787الشمال

5700001.1867260011/07/202150654303+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي187

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف188
5700001.1867260011/07/202150654303-بيع11831787الشمال

5700001.1867260011/07/202150654304+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي189

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف190
5700001.1867260011/07/202150654304-بيع11831787الشمال

2900001.1834220011/07/202150654305+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي191

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف192
2900001.1834220011/07/202150654305-بيع11831787الشمال

شركة المالية االردني لالستثمار 193
شركة المال 10108والوساطة

2800001.1833040011/07/202150654306+شراء36436848العراقي



الرقم التعريفي االسمت
)NIN(اشارة نوع التداولرقم الحسابالوسيط

رقم العقدالتاريخاجمالي المبلغالسعرعدد االسهمالتداول

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف194
2800001.1833040011/07/202150654306-بيع11831787الشمال

شركة المالية االردني لالستثمار 195
شركة المال 10108والوساطة

5700001.1867260011/07/202150654307+شراء36436848العراقي

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف196
5700001.1867260011/07/202150654307-بيع11831787الشمال

شركة المالية االردني لالستثمار 197
شركة المال 10108والوساطة

5700001.1867260011/07/202150654308+شراء36436848العراقي

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف198
5700001.1867260011/07/202150654308-بيع11831787الشمال

شركة المالية االردني لالستثمار 199
شركة المال 10108والوساطة

5700001.1867260011/07/202150654309+شراء36436848العراقي

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف200
5700001.1867260011/07/202150654309-بيع11831787الشمال

شركة المالية االردني لالستثمار 201
شركة المال 10108والوساطة

100001.181180011/07/202150654310+شراء36436848العراقي

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف202
100001.181180011/07/202150654310-بيع11831787الشمال

شركة المالية االردني لالستثمار 203
شركة المال 10108والوساطة

5600001.1866080011/07/202150654311+شراء36436848العراقي

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف204
5600001.1866080011/07/202150654311-بيع11831787الشمال

شركة المالية االردني لالستثمار 205
شركة المال 10108والوساطة

5700001.1867260011/07/202150654312+شراء36436848العراقي

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف206
5700001.1867260011/07/202150654312-بيع11831787الشمال

شركة المالية االردني لالستثمار 207
شركة المال 10108والوساطة

4060001.1847908011/07/202150654313+شراء36436848العراقي

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف208
4060001.1847908011/07/202150654313-بيع11831787الشمال



الرقم التعريفي االسمت
)NIN(اشارة نوع التداولرقم الحسابالوسيط

رقم العقدالتاريخاجمالي المبلغالسعرعدد االسهمالتداول

شركة المالية االردني لالستثمار 209
شركة المال 10108والوساطة

1000001.1811800011/07/202150654362+شراء36436848العراقي

شركة ام AR-J/345847محمد جواد كاظم الفتال وي210
1000001.1811800011/07/202150654362-بيع-الربيعين

شركة المالية االردني لالستثمار 211
شركة المال 10108والوساطة

7500001.1888500012/07/202150654431+شراء36436848العراقي

7500001.1888500012/07/202150654431-بيع56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي212

شركة المالية االردني لالستثمار 213
شركة المال 10108والوساطة

7500001.1888500012/07/202150654432+شراء36436848العراقي

7500001.1888500012/07/202150654432-بيع56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي214

شركة المالية االردني لالستثمار 215
شركة المال 10108والوساطة

7500001.1888500012/07/202150654433+شراء36436848العراقي

7500001.1888500012/07/202150654433-بيع56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي216

شركة المالية االردني لالستثمار 217
شركة المال 10108والوساطة

7500001.1888500012/07/202150654434+شراء36436848العراقي

7500001.1888500012/07/202150654434-بيع56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي218

شركة المالية االردني لالستثمار 219
شركة المال 10108والوساطة

7500001.1888500012/07/202150654435+شراء36436848العراقي

7500001.1888500012/07/202150654435-بيع56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي220

شركة المالية االردني لالستثمار 221
شركة المال 10108والوساطة

250001.182950012/07/202150654436+شراء36436848العراقي

250001.182950012/07/202150654436-بيع56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي222

2500001.1929750012/07/202150654467+شراء28924088شركة االطلس864009مناف احمد صالح رحيم223

شركة ام 709935محمد احمد جاسم علنجي224
2500001.1929750012/07/202150654467-بيع-الربيعين

500001.195950012/07/202150654468+شراء28924088شركة االطلس864009مناف احمد صالح رحيم225

شركة ام 709935محمد احمد جاسم علنجي226
500001.195950012/07/202150654468-بيع-الربيعين

2000001.1923800012/07/202150654469+شراء28924088شركة االطلس864009مناف احمد صالح رحيم227



الرقم التعريفي االسمت
)NIN(اشارة نوع التداولرقم الحسابالوسيط

رقم العقدالتاريخاجمالي المبلغالسعرعدد االسهمالتداول

شركة ام 709935محمد احمد جاسم علنجي228
2000001.1923800012/07/202150654469-بيع-الربيعين

شركة المالية االردني لالستثمار 229
شركة المال 10108والوساطة

3500001.1841300012/07/202150654500+شراء36436848العراقي

شركة ام AR-J/345847محمد جواد كاظم الفتال وي230
3500001.1841300012/07/202150654500-بيع-الربيعين

شركة المالية االردني لالستثمار 231
شركة المال 10108والوساطة

3000001.1835400012/07/202150654501+شراء36436848العراقي

شركة ام 709935محمد احمد جاسم علنجي232
3000001.1835400012/07/202150654501-بيع-الربيعين

شركة المالية االردني لالستثمار 233
شركة المال 10108والوساطة

750001.188850012/07/202150654579+شراء36436848العراقي

750001.188850012/07/202150654579-بيع17263857شركة القدوةAR-T/449805احمد عبدالجبار احمد الحداد234

شركة المالية االردني لالستثمار 235
شركة المال 10108والوساطة

4250001.1850150012/07/202150654580+شراء36436848العراقي

4250001.1850150012/07/202150654580-بيع17263857شركة القدوةAR-T/449805احمد عبدالجبار احمد الحداد236

شركة المالية االردني لالستثمار 237
شركة المال 10108والوساطة

1500001.1817700012/07/202150654648+شراء36436848العراقي

1500001.1817700012/07/202150654648-بيع-شركة الرافدين816570عمر نوفل محمد النعيمي238

شركة المالية االردني لالستثمار 239
شركة المال 10108والوساطة

1500001.1817700012/07/202150654655+شراء36436848العراقي

1500001.1817700012/07/202150654655-بيع-شركة الرافدين816570عمر نوفل محمد النعيمي240

-3659540.0000.00013/07/2021-تفعيل من38817359مركز اإليداع47457هشام حسن فهمي علي المدفعي241

-3659540.0000.00013/07/2021+تفعيل إلى-شركة الحضر47457هشام حسن فهمي علي المدفعي242

-25500010.0000.00013/07/2021-تفعيل من38817359مركز اإليداع47457هشام حسن فهمي علي المدفعي243

-25500010.0000.00013/07/2021+تفعيل إلى-شركة الحضر47457هشام حسن فهمي علي المدفعي244

شركة اسودالرافدين ال زالة اال لغام 245
شركة زهرة 02-86672والمخلفات

-21742662770.0000.00013/07/2021-نقل خاص من-الخليج



الرقم التعريفي االسمت
)NIN(اشارة نوع التداولرقم الحسابالوسيط

رقم العقدالتاريخاجمالي المبلغالسعرعدد االسهمالتداول

شركة اسودالرافدين ال زالة اال لغام 246
-21742662770.0000.00013/07/2021+نقل خاص إلى-شركة الكرمل02-86672والمخلفات

شركة زهرة AR-CO/15403شركة الرشيد للخدمات االعال مية247
-3000000000.0000.00013/07/2021-نقل خاص من-الخليج

-3000000000.0000.00013/07/2021+نقل خاص إلى61520818شركة الكرملAR-CO/15403شركة الرشيد للخدمات االعال مية248

5000001.1959500013/07/202150654658+شراء28924088شركة االطلس864009مناف احمد صالح رحيم249

5000001.1959500013/07/202150654658-بيع56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي250

شركة المالية االردني لالستثمار 251
شركة المال 10108والوساطة

10000001.18118000013/07/202150654673+شراء36436848العراقي

دجلة للوساطة في بيع وشراءاال وراق 252
10000001.18118000013/07/202150654673-بيع-شركة دجلة5874المالية

4400001.1851920013/07/202150654674+شراء-شركة االئتمان436140غادة فيصل تركي القيسي253

دجلة للوساطة في بيع وشراءاال وراق 254
4400001.1851920013/07/202150654674-بيع-شركة دجلة5874المالية

شركة المالية االردني لالستثمار 255
شركة المال 10108والوساطة

10000001.18118000013/07/202150654675+شراء36436848العراقي

دجلة للوساطة في بيع وشراءاال وراق 256
10000001.18118000013/07/202150654675-بيع-شركة دجلة5874المالية

شركة المالية االردني لالستثمار 257
شركة المال 10108والوساطة

10000001.18118000013/07/202150654676+شراء36436848العراقي

دجلة للوساطة في بيع وشراءاال وراق 258
10000001.18118000013/07/202150654676-بيع-شركة دجلة5874المالية

شركة المالية االردني لالستثمار 259
شركة المال 10108والوساطة

1390001.1816402013/07/202150654677+شراء36436848العراقي

دجلة للوساطة في بيع وشراءاال وراق 260
1390001.1816402013/07/202150654677-بيع-شركة دجلة5874المالية

شركة المالية االردني لالستثمار 261
شركة المال 10108والوساطة

20000001.17234000013/07/202150654679+شراء36436848العراقي

20000001.17234000013/07/202150654679-بيع56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي262
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شركة المالية االردني لالستثمار 263
شركة المال 10108والوساطة

4210001.1749257013/07/202150654683+شراء36436848العراقي

دجلة للوساطة في بيع وشراءاال وراق 264
4210001.1749257013/07/202150654683-بيع-شركة دجلة5874المالية

شركة المالية االردني لالستثمار 265
شركة المال 10108والوساطة

15790001.17184743013/07/202150654725+شراء36436848العراقي

دجلة للوساطة في بيع وشراءاال وراق 266
15790001.17184743013/07/202150654725-بيع-شركة دجلة5874المالية

5000001.1758500013/07/202150654726+شراء-شركة عكاظ114627طارق حمادي عباس القريشي267

دجلة للوساطة في بيع وشراءاال وراق 268
5000001.1758500013/07/202150654726-بيع-شركة دجلة5874المالية

شركة المالية االردني لالستثمار 269
شركة المال 10108والوساطة

20000001.17234000013/07/202150654727+شراء36436848العراقي

دجلة للوساطة في بيع وشراءاال وراق 270
20000001.17234000013/07/202150654727-بيع-شركة دجلة5874المالية

شركة المالية االردني لالستثمار 271
شركة المال 10108والوساطة

19210001.17224757013/07/202150654728+شراء36436848العراقي

دجلة للوساطة في بيع وشراءاال وراق 272
19210001.17224757013/07/202150654728-بيع-شركة دجلة5874المالية

شركة المالية االردني لالستثمار 273
شركة المال 10108والوساطة

790001.179243013/07/202150654785+شراء36436848العراقي

790001.179243013/07/202150654785-بيع-شركة الرافدين816570عمر نوفل محمد النعيمي274

شركة المالية االردني لالستثمار 275
شركة المال 10108والوساطة

1210001.1714157013/07/202150654786+شراء36436848العراقي

1210001.1714157013/07/202150654786-بيع-شركة الرافدين816570عمر نوفل محمد النعيمي276

شركة المالية االردني لالستثمار 277
شركة المال 10108والوساطة

3000001.1735100013/07/202150654842+شراء36436848العراقي

شركة االهلي 879307بان صالح مهدي العزاوي278
3000001.1735100013/07/202150654842-بيع-المتحد

279Euphrates Iraq Fund Ltd2436102250001.1826550013/07/202150654843+شراء66572715شركة الربيع
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2250001.1826550013/07/202150654843-بيع17263857شركة القدوةAR-T/449805احمد عبدالجبار احمد الحداد280

شركة ام 709935محمد احمد جاسم علنجي281
10000001.2120000013/07/202150654845+شراء-الربيعين

شركة المال K651208خلدون يحيى موسى ملكاوي282
10000001.2120000013/07/202150654845-بيع88238508العراقي

شركة ام AR-M/835634نجاة مظهر مهدي الدوري283
20000001.2240000013/07/202150654846+شراء30928345الربيعين

شركة المال K651208خلدون يحيى موسى ملكاوي284
20000001.2240000013/07/202150654846-بيع88238508العراقي

شركة ام 709935محمد احمد جاسم علنجي285
500001.26000015/07/202150654974+شراء-الربيعين

500001.26000015/07/202150654974-بيع46121538شركة دجلة690503وسن خالد عبد علي العميد286

شركة االهلي 879307بان صالح مهدي العزاوي287
2000001.224000015/07/202150654978+شراء-المتحد

2000001.224000015/07/202150654978-بيع46121538شركة دجلة690503وسن خالد عبد علي العميد288

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف289
20000001.2240000015/07/202150654996+شراء11831787الشمال

شركة المال K651208خلدون يحيى موسى ملكاوي290
20000001.2240000015/07/202150654996-بيع88238508العراقي

شركة ام 709935محمد احمد جاسم علنجي291
2000001.2124200015/07/202150654997+شراء-الربيعين

2000001.2124200015/07/202150654997-بيع45513562شركة البركة316585محمد عبدالمجيد حميد292

20000001.2240000015/07/202150655073+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي293

شركة المال K651208خلدون يحيى موسى ملكاوي294
20000001.2240000015/07/202150655073-بيع88238508العراقي

شركة براعم 722128عماد جميل عبد ناصر295
200001.22400015/07/202150655109+شراء93256980الخير

200001.22400015/07/202150655109-بيع46121538شركة دجلة690503وسن خالد عبد علي العميد296

20000001.19238000015/07/202150655110+شراء60908706شركة االطلس347761زهراء محمد نور عبدالخالق297
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20000001.19238000015/07/202150655110-بيع46121538شركة دجلة690503وسن خالد عبد علي العميد298

شركة ام 709935محمد احمد جاسم علنجي299
2500001.1929750015/07/202150655111+شراء-الربيعين

2500001.1929750015/07/202150655111-بيع46121538شركة دجلة690503وسن خالد عبد علي العميد300

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف301
20000001.19238000015/07/202150655112+شراء11831787الشمال

20000001.19238000015/07/202150655112-بيع46121538شركة دجلة690503وسن خالد عبد علي العميد302

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف303
7500001.1989250015/07/202150655113+شراء11831787الشمال

7500001.1989250015/07/202150655113-بيع46121538شركة دجلة690503وسن خالد عبد علي العميد304

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف305
4800001.1957120015/07/202150655114+شراء11831787الشمال

4800001.1957120015/07/202150655114-بيع46121538شركة دجلة690503وسن خالد عبد علي العميد306

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف307
5000001.1959500015/07/202150655115+شراء11831787الشمال

شركة ام AR-M/835634نجاة مظهر مهدي الدوري308
5000001.1959500015/07/202150655115-بيع30928345الربيعين

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف309
2500001.1929750015/07/202150655116+شراء11831787الشمال

شركة ام 709935محمد احمد جاسم علنجي310
2500001.1929750015/07/202150655116-بيع-الربيعين

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف311
200001.192380015/07/202150655118+شراء11831787الشمال

شركة ام 709935محمد احمد جاسم علنجي312
200001.192380015/07/202150655118-بيع-الربيعين

2000001.1923800015/07/202150655119+شراء45513562شركة البركة316585محمد عبدالمجيد حميد313

شركة ام 709935محمد احمد جاسم علنجي314
2000001.1923800015/07/202150655119-بيع-الربيعين

2800001.1933320015/07/202150655143+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي315
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شركة ام 709935محمد احمد جاسم علنجي316
2800001.1933320015/07/202150655143-بيع-الربيعين

317Euphrates Iraq Fund Ltd24361020000001.2240000015/07/202150655161+شراء66572715شركة الربيع

شركة المال K651208خلدون يحيى موسى ملكاوي318
20000001.2240000015/07/202150655161-بيع88238508العراقي

319Euphrates Iraq Fund Ltd24361040000001.2480000015/07/202150655162+شراء66572715شركة الربيع

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف320
40000001.2480000015/07/202150655162-بيع11831787الشمال

321Euphrates Iraq Fund Ltd24361040000001.2480000015/07/202150655163+شراء66572715شركة الربيع

شركة المال K651208خلدون يحيى موسى ملكاوي322
40000001.2480000015/07/202150655163-بيع88238508العراقي

323Euphrates Iraq Fund Ltd24361020000001.2240000015/07/202150655166+شراء66572715شركة الربيع

شركة المال K651208خلدون يحيى موسى ملكاوي324
20000001.2240000015/07/202150655166-بيع88238508العراقي

325Euphrates Iraq Fund Ltd24361080000001.2960000015/07/202150655167+شراء66572715شركة الربيع

شركة المال K651208خلدون يحيى موسى ملكاوي326
80000001.2960000015/07/202150655167-بيع88238508العراقي

327Euphrates Iraq Fund Ltd2436105000001.260000015/07/202150655168+شراء66572715شركة الربيع

شركة ام AR-M/835634نجاة مظهر مهدي الدوري328
5000001.260000015/07/202150655168-بيع30928345الربيعين

329Euphrates Iraq Fund Ltd24361017500001.2210000015/07/202150655169+شراء66572715شركة الربيع

17500001.2210000015/07/202150655169-بيع28924088شركة االطلس864009مناف احمد صالح رحيم330

331Euphrates Iraq Fund Ltd24361025000001.2300000015/07/202150655170+شراء66572715شركة الربيع

شركة المال K651208خلدون يحيى موسى ملكاوي332
25000001.2300000015/07/202150655170-بيع88238508العراقي

333Euphrates Iraq Fund Ltd24361025000001.2300000015/07/202150655171+شراء66572715شركة الربيع

شركة المال K651208خلدون يحيى موسى ملكاوي334
25000001.2300000015/07/202150655171-بيع88238508العراقي

335Euphrates Iraq Fund Ltd24361025000001.2300000015/07/202150655172+شراء66572715شركة الربيع
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شركة المال K651208خلدون يحيى موسى ملكاوي336
25000001.2300000015/07/202150655172-بيع88238508العراقي

337Euphrates Iraq Fund Ltd24361025000001.2300000015/07/202150655173+شراء66572715شركة الربيع

شركة المال K651208خلدون يحيى موسى ملكاوي338
25000001.2300000015/07/202150655173-بيع88238508العراقي

339Euphrates Iraq Fund Ltd24361025000001.2300000015/07/202150655174+شراء66572715شركة الربيع

شركة المال K651208خلدون يحيى موسى ملكاوي340
25000001.2300000015/07/202150655174-بيع88238508العراقي

341Euphrates Iraq Fund Ltd24361025000001.2300000015/07/202150655175+شراء66572715شركة الربيع

شركة المال K651208خلدون يحيى موسى ملكاوي342
25000001.2300000015/07/202150655175-بيع88238508العراقي

343Euphrates Iraq Fund Ltd24361025000001.2300000015/07/202150655176+شراء66572715شركة الربيع

شركة المال K651208خلدون يحيى موسى ملكاوي344
25000001.2300000015/07/202150655176-بيع88238508العراقي

345Euphrates Iraq Fund Ltd24361025000001.2300000015/07/202150655177+شراء66572715شركة الربيع

شركة المال K651208خلدون يحيى موسى ملكاوي346
25000001.2300000015/07/202150655177-بيع88238508العراقي

347Euphrates Iraq Fund Ltd24361025000001.2300000015/07/202150655178+شراء66572715شركة الربيع

شركة المال K651208خلدون يحيى موسى ملكاوي348
25000001.2300000015/07/202150655178-بيع88238508العراقي

349Euphrates Iraq Fund Ltd2436102500001.230000015/07/202150655179+شراء66572715شركة الربيع

شركة المال K651208خلدون يحيى موسى ملكاوي350
2500001.230000015/07/202150655179-بيع88238508العراقي

5000001.1959500015/07/202150655221+شراء60908706شركة االطلس347761زهراء محمد نور عبدالخالق351

شركة ام 709935محمد احمد جاسم علنجي352
5000001.1959500015/07/202150655221-بيع-الربيعين

10000001.19119000015/07/202150655222+شراء60908706شركة االطلس347761زهراء محمد نور عبدالخالق353

شركة ام AR-M/835634نجاة مظهر مهدي الدوري354
10000001.19119000015/07/202150655222-بيع30928345الربيعين
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5000001.1959500015/07/202150655226+شراء60908706شركة االطلس347761زهراء محمد نور عبدالخالق355

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف356
5000001.1959500015/07/202150655226-بيع11831787الشمال

357Euphrates Iraq Fund Ltd24361015000001.19178500015/07/202150655227+شراء66572715شركة الربيع

شركة نسيم AR-K/1055298عدنان عزيز خلف358
15000001.19178500015/07/202150655227-بيع11831787الشمال

2000001.1923800025/07/202150655380+شراء73277466شركة االطلس934112باسم محمد عبدالمجيد حميدالداودي359

2000001.1923800025/07/202150655380-بيع60681570شركة الحضرAR-CO/7248شركة الزوراء لالستثمار المالي360

2000001.1823600025/07/202150655383+شراء45513562شركة البركة316585محمد عبدالمجيد حميد361

2000001.1823600025/07/202150655383-بيع60681570شركة الحضرAR-CO/7248شركة الزوراء لالستثمار المالي362

شركة المالية االردني لالستثمار 363
شركة المال 10108والوساطة

48000001.18566400025/07/202150655384+شراء36436848العراقي

48000001.18566400025/07/202150655384-بيع60681570شركة الحضرAR-CO/7248شركة الزوراء لالستثمار المالي364

شركة المالية االردني لالستثمار 365
شركة المال 10108والوساطة

2000001.1823600025/07/202150655386+شراء36436848العراقي

شركة ام 709935محمد احمد جاسم علنجي366
2000001.1823600025/07/202150655386-بيع-الربيعين

500001.185900025/07/202150655388+شراء88139943شركة الكساب391397جاسم محمد صادق الربيعي367

شركة ام 709935محمد احمد جاسم علنجي368
500001.185900025/07/202150655388-بيع-الربيعين

369RUDY GUAJADO4294005823000001.1935700025/07/202150655466+شراء-شركة الكرمل

3000001.1935700025/07/202150655466-بيع60681570شركة الحضرAR-CO/7248شركة الزوراء لالستثمار المالي370

-7221010.0000.00026/07/2021+إيداع-مركز اإليداع67427حامد مغشغش  لفته السعدي371

-1036300.0000.00026/07/2021+إيداع-مركز اإليداع67427حامد مغشغش  لفته السعدي372

373RUDY GUAJADO429400582500001.185900026/07/202150655731+شراء-شركة الكرمل

شركة االقتصاد 196025008462مي محمد علي خلف الوائلي374
500001.185900026/07/202150655731-بيع-الحر

2000001.1823600026/07/202150655732+شراء88139943شركة الكساب391397جاسم محمد صادق الربيعي375
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شركة االقتصاد 196025008462مي محمد علي خلف الوائلي376
2000001.1823600026/07/202150655732-بيع-الحر

233731.1827580.1426/07/202150655734+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي377

شركة االقتصاد 196025008462مي محمد علي خلف الوائلي378
233731.1827580.1426/07/202150655734-بيع-الحر

شركة ام AR-M/835634نجاة مظهر مهدي الدوري379
6378611.18752675.9826/07/202150655735+شراء30928345الربيعين

شركة االقتصاد 199073100443قيس  زهير عاشور كنعان380
6378611.18752675.9826/07/202150655735-بيع-الحر

شركة ام AR-M/835634نجاة مظهر مهدي الدوري381
3189301.18376337.426/07/202150655736+شراء30928345الربيعين

شركة االقتصاد 200064468157اقباس  زهير عاشور كنعان382
3189301.18376337.426/07/202150655736-بيع-الحر

3189301.18376337.426/07/202150655740+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي383

شركة االقتصاد 200036467655شمس  زهير عاشور كنعان384
3189301.18376337.426/07/202150655740-بيع-الحر

شركة المالية االردني لالستثمار 385
شركة المال 10108والوساطة

3189301.17373148.126/07/202150655743+شراء36436848العراقي

شركة االقتصاد 199393627429ايناس  زهير عاشور كنعان386
3189301.17373148.126/07/202150655743-بيع-الحر

شركة المالية االردني لالستثمار 387
شركة المال 10108والوساطة

3189301.17373148.126/07/202150655744+شراء36436848العراقي

شركة االقتصاد 198946162866ميس  زهير عاشور كنعان388
3189301.17373148.126/07/202150655744-بيع-الحر

شركة االهلي 879307بان صالح مهدي العزاوي389
5000001.1859000026/07/202150655755+شراء-المتحد

5000001.1859000026/07/202150655755-بيع60681570شركة الحضرAR-CO/7248شركة الزوراء لالستثمار المالي390

شركة ام 88516محمد يونس يحيى الغفور391
100001.181180027/07/202150655876+شراء54086522الربيعين

100001.181180027/07/202150655876-بيع-شركة الحضر47457هشام حسن فهمي علي المدفعي392
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4900001.1857820027/07/202150655878+شراء28924088شركة االطلس864009مناف احمد صالح رحيم393

4900001.1857820027/07/202150655878-بيع-شركة الحضر47457هشام حسن فهمي علي المدفعي394

شركة االقتصاد 198946162866ميس  زهير عاشور كنعان395
3189301.19379526.727/07/202150655894+شراء-الحر

3189301.19379526.727/07/202150655894-بيع60681570شركة الحضرAR-CO/7248شركة الزوراء لالستثمار المالي396

شركة االقتصاد 199393627429ايناس  زهير عاشور كنعان397
3189301.19379526.727/07/202150655915+شراء-الحر

3189301.19379526.727/07/202150655915-بيع60681570شركة الحضرAR-CO/7248شركة الزوراء لالستثمار المالي398

شركة االقتصاد 200036467655شمس  زهير عاشور كنعان399
3189301.19379526.727/07/202150655922+شراء-الحر

3189301.19379526.727/07/202150655922-بيع60681570شركة الحضرAR-CO/7248شركة الزوراء لالستثمار المالي400

432101.1951419.927/07/202150655923+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي401

432101.1951419.927/07/202150655923-بيع60681570شركة الحضرAR-CO/7248شركة الزوراء لالستثمار المالي402

5000001.1959500027/07/202150655924+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي403

5000001.1959500027/07/202150655924-بيع-شركة الحضر47457هشام حسن فهمي علي المدفعي404

شركة براعم 722128عماد جميل عبد ناصر405
300001.193570028/07/202150656088+شراء93256980الخير

300001.193570028/07/202150656088-بيع-شركة الحضر47457هشام حسن فهمي علي المدفعي406

شركة المالية االردني لالستثمار 407
شركة المال 10108والوساطة

10000001.17117000028/07/202150656209+شراء36436848العراقي

10000001.17117000028/07/202150656209-بيع-شركة الرافدين816570عمر نوفل محمد النعيمي408

شركة ام 709935محمد احمد جاسم علنجي409
5000001.1758500028/07/202150656210+شراء-الربيعين

5000001.1758500028/07/202150656210-بيع-شركة الرافدين816570عمر نوفل محمد النعيمي410

شركة المالية االردني لالستثمار 411
شركة المال 10108والوساطة

1500001.1717550028/07/202150656211+شراء36436848العراقي

1500001.1717550028/07/202150656211-بيع-شركة الرافدين816570عمر نوفل محمد النعيمي412

شركة المالية االردني لالستثمار 413
شركة المال 10108والوساطة

3189301.17373148.128/07/202150656228+شراء36436848العراقي
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شركة االقتصاد 199393627429ايناس  زهير عاشور كنعان414
3189301.17373148.128/07/202150656228-بيع-الحر

شركة المالية االردني لالستثمار 415
شركة المال 10108والوساطة

3189301.17373148.128/07/202150656229+شراء36436848العراقي

شركة االقتصاد 198946162866ميس  زهير عاشور كنعان416
3189301.17373148.128/07/202150656229-بيع-الحر

شركة المالية االردني لالستثمار 417
شركة المال 10108والوساطة

2121401.17248203.828/07/202150656231+شراء36436848العراقي

شركة االقتصاد 200036467655شمس  زهير عاشور كنعان418
2121401.17248203.828/07/202150656231-بيع-الحر

شركة المالية االردني لالستثمار 419
شركة المال 10108والوساطة

1067901.17124944.328/07/202150656232+شراء36436848العراقي

شركة االقتصاد 200036467655شمس  زهير عاشور كنعان420
1067901.17124944.328/07/202150656232-بيع-الحر

شركة المالية االردني لالستثمار 421
شركة المال 10108والوساطة

5000001.1758500028/07/202150656233+شراء36436848العراقي

5000001.1758500028/07/202150656233-بيع28924088شركة االطلس864009مناف احمد صالح رحيم422

شركة المالية االردني لالستثمار 423
شركة المال 10108والوساطة

3189301.17373148.128/07/202150656281+شراء36436848العراقي

شركة ام AR-M/835634نجاة مظهر مهدي الدوري424
3189301.17373148.128/07/202150656281-بيع30928345الربيعين

شركة المالية االردني لالستثمار 425
شركة المال 10108والوساطة

742801.1786907.628/07/202150656379+شراء36436848العراقي

742801.1786907.628/07/202150656379-بيع28924088شركة االطلس864009مناف احمد صالح رحيم426

شركة المالية االردني لالستثمار 427
شركة المال 10108والوساطة

4257201.17498092.428/07/202150656380+شراء36436848العراقي

4257201.17498092.428/07/202150656380-بيع28924088شركة االطلس864009مناف احمد صالح رحيم428

شركة المالية االردني لالستثمار 429
شركة المال 10108والوساطة

10000001.17117000029/07/202150656546+شراء36436848العراقي

10000001.17117000029/07/202150656546-بيع60681570شركة الحضرAR-CO/7248شركة الزوراء لالستثمار المالي430



الرقم التعريفي االسمت
)NIN(اشارة نوع التداولرقم الحسابالوسيط

رقم العقدالتاريخاجمالي المبلغالسعرعدد االسهمالتداول

شركة المالية االردني لالستثمار 431
شركة المال 10108والوساطة

10000001.17117000029/07/202150656547+شراء36436848العراقي

10000001.17117000029/07/202150656547-بيع60681570شركة الحضرAR-CO/7248شركة الزوراء لالستثمار المالي432

شركة المالية االردني لالستثمار 433
شركة المال 10108والوساطة

10000001.17117000029/07/202150656548+شراء36436848العراقي

10000001.17117000029/07/202150656548-بيع60681570شركة الحضرAR-CO/7248شركة الزوراء لالستثمار المالي434

شركة المالية االردني لالستثمار 435
شركة المال 10108والوساطة

10000001.17117000029/07/202150656549+شراء36436848العراقي

10000001.17117000029/07/202150656549-بيع60681570شركة الحضرAR-CO/7248شركة الزوراء لالستثمار المالي436

شركة المالية االردني لالستثمار 437
شركة المال 10108والوساطة

1500001.1717550029/07/202150656550+شراء36436848العراقي

شركة ام AR-M/835634نجاة مظهر مهدي الدوري438
1500001.1717550029/07/202150656550-بيع30928345الربيعين

شركة المالية االردني لالستثمار 439
شركة المال 10108والوساطة

2500001.1729250029/07/202150656551+شراء36436848العراقي

2500001.1729250029/07/202150656551-بيع45513562شركة البركة316585محمد عبدالمجيد حميد440

شركة المالية االردني لالستثمار 441
شركة المال 10108والوساطة

6000001.1770200029/07/202150656557+شراء36436848العراقي

6000001.1770200029/07/202150656557-بيع-شركة الحضر47457هشام حسن فهمي علي المدفعي442

شركة المالية االردني لالستثمار 443
شركة المال 10108والوساطة

5000001.1758500029/07/202150656558+شراء36436848العراقي

5000001.1758500029/07/202150656558-بيع-شركة الحضر47457هشام حسن فهمي علي المدفعي444

7859551.17919567.3529/07/202150656559+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي445

7859551.17919567.3529/07/202150656559-بيع-شركة الحضر47457هشام حسن فهمي علي المدفعي446

2140451.17250432.6529/07/202150656561+شراء56841354شركة الكرمل892906علي جعفر صادق السعدي447

شركة ام 709935محمد احمد جاسم علنجي448
2140451.17250432.6529/07/202150656561-بيع-الربيعين

شركة المالية االردني لالستثمار 449
شركة المال 10108والوساطة

2859551.17334567.3529/07/202150656572+شراء36436848العراقي
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شركة ام 709935محمد احمد جاسم علنجي450
2859551.17334567.3529/07/202150656572-بيع-الربيعين

شركة المالية االردني لالستثمار 451
شركة المال 10108والوساطة

50000001.17585000029/07/202150656573+شراء36436848العراقي

452 IMPERA IRAQ OPPORTUNITIES
HOLDING LTD166777150000001.17585000029/07/202150656573-بيع90635961شركة الربيع

شركة المالية االردني لالستثمار 453
شركة المال 10108والوساطة

793251.1792810.2529/07/202150656576+شراء36436848العراقي

454 IMPERA IRAQ OPPORTUNITIES
HOLDING LTD1667771793251.1792810.2529/07/202150656576-بيع90635961شركة الربيع

شركة المالية االردني لالستثمار 455
شركة المال 10108والوساطة

30001401.173510163.829/07/202150656608+شراء36436848العراقي

456 IMPERA IRAQ OPPORTUNITIES
HOLDING LTD166777130001401.173510163.829/07/202150656608-بيع90635961شركة الربيع

457Euphrates Iraq Fund Ltd24361019205351.172247025.9529/07/202150656661+شراء66572715شركة الربيع

458 IMPERA IRAQ OPPORTUNITIES
HOLDING LTD166777119205351.172247025.9529/07/202150656661-بيع90635961شركة الربيع

459Euphrates Iraq Fund Ltd24361010000001.17117000029/07/202150656668+شراء66572715شركة الربيع

460 IMPERA IRAQ OPPORTUNITIES
HOLDING LTD166777110000001.17117000029/07/202150656668-بيع90635961شركة الربيع

461Euphrates Iraq Fund Ltd24361010000001.17117000029/07/202150656669+شراء66572715شركة الربيع

462 IMPERA IRAQ OPPORTUNITIES
HOLDING LTD166777110000001.17117000029/07/202150656669-بيع90635961شركة الربيع

463Euphrates Iraq Fund Ltd24361010000001.17117000029/07/202150656670+شراء66572715شركة الربيع

464 IMPERA IRAQ OPPORTUNITIES
HOLDING LTD166777110000001.17117000029/07/202150656670-بيع90635961شركة الربيع

465Euphrates Iraq Fund Ltd243610794651.1792974.0529/07/202150656671+شراء66572715شركة الربيع

466 IMPERA IRAQ OPPORTUNITIES
HOLDING LTD1667771794651.1792974.0529/07/202150656671-بيع90635961شركة الربيع

467Euphrates Iraq Fund Ltd2436109205351.171077025.9529/07/202150656674+شراء66572715شركة الربيع
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468 IMPERA IRAQ OPPORTUNITIES
HOLDING LTD16677719205351.171077025.9529/07/202150656674-بيع90635961شركة الربيع

469Euphrates Iraq Fund Ltd24361010000001.17117000029/07/202150656675+شراء66572715شركة الربيع

470 IMPERA IRAQ OPPORTUNITIES
HOLDING LTD166777110000001.17117000029/07/202150656675-بيع90635961شركة الربيع

471Euphrates Iraq Fund Ltd24361010000001.17117000029/07/202150656676+شراء66572715شركة الربيع

472 IMPERA IRAQ OPPORTUNITIES
HOLDING LTD166777110000001.17117000029/07/202150656676-بيع90635961شركة الربيع

473Euphrates Iraq Fund Ltd24361010000001.17117000029/07/202150656677+شراء66572715شركة الربيع

474 IMPERA IRAQ OPPORTUNITIES
HOLDING LTD166777110000001.17117000029/07/202150656677-بيع90635961شركة الربيع

475Euphrates Iraq Fund Ltd24361010000001.17117000029/07/202150656678+شراء66572715شركة الربيع

476 IMPERA IRAQ OPPORTUNITIES
HOLDING LTD166777110000001.17117000029/07/202150656678-بيع90635961شركة الربيع

477Euphrates Iraq Fund Ltd24361010000001.17117000029/07/202150656679+شراء66572715شركة الربيع

478 IMPERA IRAQ OPPORTUNITIES
HOLDING LTD166777110000001.17117000029/07/202150656679-بيع90635961شركة الربيع

479Euphrates Iraq Fund Ltd24361010000001.17117000029/07/202150656680+شراء66572715شركة الربيع

480 IMPERA IRAQ OPPORTUNITIES
HOLDING LTD166777110000001.17117000029/07/202150656680-بيع90635961شركة الربيع

481Euphrates Iraq Fund Ltd24361030794651.173602974.0529/07/202150656683+شراء66572715شركة الربيع

482 IMPERA IRAQ OPPORTUNITIES
HOLDING LTD166777130794651.173602974.0529/07/202150656683-بيع90635961شركة الربيع

483Euphrates Iraq Fund Ltd24361019205351.172247025.9529/07/202150656684+شراء66572715شركة الربيع

484 IMPERA IRAQ OPPORTUNITIES
HOLDING LTD166777119205351.172247025.9529/07/202150656684-بيع90635961شركة الربيع

485Euphrates Iraq Fund Ltd243610230794651.1727002974.0529/07/202150656689+شراء66572715شركة الربيع

486 IMPERA IRAQ OPPORTUNITIES
HOLDING LTD1667771230794651.1727002974.0529/07/202150656689-بيع90635961شركة الربيع

487Euphrates Iraq Fund Ltd24361019205351.172247025.9529/07/202150656692+شراء66572715شركة الربيع

488 IMPERA IRAQ OPPORTUNITIES
HOLDING LTD166777119205351.172247025.9529/07/202150656692-بيع90635961شركة الربيع


