


  

  
  .مستقلة كھيئة حكومية  ٢٠٠٤لسنة  ٧٤رقم المالية بموجب القانون  األوراقتأسست ھيئة 

من  ، المساھمة بتحقيق التنمية االقتصادية المستقرة والمستدامة في العراق أھدافھا أھم

خالل تقوية البنية االستثمارية وتشجيع عملية تكوين رأس المال بما تمارسه من منح 

 واإلفصاحبالشفافية  أن تتسم ھدفوال,  رأس المال أسواقالتراخيص ومراقبة المشاركين في 

المال من االحتيال  أسواقوذلك لحماية المتعاملين في ، والكفاءة والعدالة بين المتعاملين 

 إلى إضافةالمالية  األوراقتداول  أواالستغالل عند طرح  أساليبوالغش والخداع واستعمال 

وتحقيقاً لذلك تعمل  . األسواقالمالية في  األوراقالسعي لخفض المخاطر التي تتعرض لھا 

 األوراق الھيئة على رفع الوعي االستثماري بمستوى عام من توعية وتنوير المستثمرين في

  .المال في العراق أسواقالمالية بكيفية الحفاظ على حقوقھم بھذا المجال وتنميتھا ضمن 

  .في تطوير وتنمية عراق المستقبل  األساسييعتبر حجر الزاوية  األسھمتنشيط التداول في  إن

وھو واحد من التقارير  ٢٠١٢من عام االول تقرير الفصل  كميأيدوترجمة لذلك نضع بين 

  .ورية التي تصدرھا الھيئة الد

                                           من هللا التوفيق                                                                         

                                                                                                                                                               

        عبد الرزاق داود السعديالدكتور

المالية األوراقرئيس ھيئة   

 

 

 
 
 
 
 

Iraq Securities Commission was established according to order NO 
(74) for year 2004 as independent government commission.  
Its most important  targets are contributing to achieve stability and 
ongoing development in IRAQ, by enhancing investment 
infrastructural and encouraging the development of capital forming 
through over granting licenses and oversight the participants at 
capital markets, to have transparency, disclosure, competency and 
justice among investors in order to protect them from deceiving, 
fraud, manipulation and using exploitation ways upon issuing or 
trading of the securities. As a result the Iraq Securities Commission 
works on promoting investment education as general by awareness 
and teaching the investors about how to preserve and develop their 
rights at this sector in capital market in Iraq. 
The enhancement of shares trading is consider as the corner stone 
of development and progress in  Iraq. 
For these reasons, we issue the 1st  quarter report for year 2012 as 
one of our periodical report. 
 
 
 
 

Best Regard 
 
 
 
DR. ABDULRAZZAQ AL-SA'ADI  
Chairman of ISC     
  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم



الفصل ااالول  
من عام 2012

الفصل الرابع من 
عام 2011

الفصل االول من 
عام 2011

نسبة التغير عن 
الفصل الرابع/   

(%)2011

نسبة التغير عن 
الفصل االول 
(%) 2011/

The 1st 
quarter of

The 4th 
quarter of

The 1st 
quarter of

Percentage 
change from

Percentage 
change from

انخفض حجم التداول خالل الفصل االول من عام 2012 الى ما يقارب (187.9) مليار دينار مقابل ما يقارب (347.1) مليار دينار 
خالل الفصل الرابع من عام 2011 وبنسبة انخفاض قدرھا (45.9%) ، ومن الجدير بالذكر أن حجم التداول للفصل االول انخفض 
بنسبه ( 29.8%) عن ما كان عليه في الفصل االول عن العام السابق (2011).احتل القطاع المصرفي خالل الفصل االول من عام 

2012 المرتبة االولى من حيث حجم التداول حيث بلغ حجم التداول ما يقارب (149.9)مليار دينار وبنسبة ( 79.8%) من المجموع 
الكلي ، وجاء في المركز الثاني القطاع الصناعي حيث بلغ حجم التداول ما يقارب (18.3)مليار دينار وبنسبة ( 9.7% ) من 

المجموع الكلي ، وجاء في المركز الثالث القطاع الزراعي حيث بلغ حجم التداول ما يقارب (9.2) مليار دينار وبنسبة (4.9% ) من 
المجموع الكلي  . وقد بلغ معدل الجلسة لحجم التداول خالل الفصل االول من عام 2012 مايقارب (3.4) مليار دينار مقابل ما 

يقارب (6.8) مليار دينار خالل الفصل الرابع لعام 2011 ، حيث بلغت  عدد جلسات التداول خالل ھذا الفصل(55) جلسة تداول 
مقابل (51) جلسة تداول للفصل الرابع من عام 2011 .

 The trading volume decreased to about (187.9) billion ID during 1st quarter of 2012 to 
closely (347.1) billion ID during 4th quarter of 2011 and it represents (45.9%),  the trading 
volume decreased in the 1st quarter represent (29.8%) comparing with the 1st quarter of 
2011, the bank sector occupied the first position by trading volume during 1st quarter of 
2012 as it reached about (149.9) represent (79.8%) from the entire total, the industrial 
sector achieved the second position where the trading volume reached about (18.3) billion 
ID represent (9.7%) from the entire total,  and the agricultural sector became in third 
position where the trading volume reached about (9.2) billion ID represent (4.9%) from the 
entire total. The session average of the trading volume was about (3.4) billion ID during 1st 
quarter of 2012 comaring with (6.8) billion ID during 4th quarter 2011, The number of 
trading sessions reached (55) trading sessions during this quarter while it reached (51) 
sessions during 4th quarter of 2011. 

القطاعات

النسبة الى الكلي (%)

The sectors
Proportion to 

total (%)

2012اداء سوق العراق لالوراق المالية خالل الفصل االول من عام  

)مليون دينار  ( يبين حجم التداول قطاعياً    جدول
  A table showing the trading volume according to sectors ( million dinars)        

ـ حجم التداول1          

Iraq Stock Exchange activity during 1st quarter of 2012 

      1.Trading volume

(%)2012/حجم التداول قطاعيا للفصل االول 

Trading volume sectorally during 1st quarter /2012(%)
quarter of 

2012
quarter of 

2011
quarter of 

2011
change from 

the 4th 
quarter 
2011(%)

change from 
the 1st 
quarter 
2011(%)

7.2Banking-50.4-79.81149905.3302187.5161556.5المصرفي
85.126.3Insurance-0.46719.14840.9569.4التامين

13.7Investment-0.37654.4398.4758.464.2االستثمار
58.9Services-69.5-1.953535.111589.38592.1الخدمات
75.1Industrial-13.3-9.7218282.621078.973507.0الصناعي
الفندقي 

 & 73.7Hotels-3.045614.04924.221350.614.0والسياحي
tourism

4.939220.42082.61311.1342.7603.3Agriculturalالزراعي 

29.8Total-45.9-187930.9347101.8267645.1المجموع

3416.96805.94460.8معدل الجلسه
Rate at 
Session

The sectorsا total (%)

79.8

0.4
0.3

1.9 9.7

3.0
4.9
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ا القطا

النسبة الى الكلي (%)

انخفض عـــدد االســــھم المتداولـــــة خــــــالل الفصل االول من عــــــــام 2012 الــــى ما يقارب(107.2) مليار ســــــــھم 
مقـــــابل ما يقارب (171.8) مليــــارسھـــــم خـــــالل الفصل الرابع من عــــــام 2011 وبنسبة  انخفاض مقدارھــــــــا (%37.6) 
, ومن  الجدير بالذكر أن عدد االسھم للفصل االول انخفضت بنسبه (28.4%) عن ما كان عليه في الفصل االول عن العام السابق 
(2011) .احتل القطاع المصرفي خالل الفصل االول من عام 2012 المرتبة االولى من حيث عدد االسھم المتداولة حيث بلغ عدد 

االسھم ما يقارب (92.3)مليار سھم وبنسبة (86.1%) من المجموع الكلي وجاء في المركز الثاني القطاع الصناعي حيث بلغ 
عدد االسھم ما يقارب (10.9)مليار سھم وبنسبة ( 10.3%) من المجموع الكلي ، وجاء في المركز الثالث قطاع الزراعي حيث 

بلغ عدد االسھم المتداولة ما يقارب (1.7) مليار سھم وبنسبة (1.6%) من المجموع الكلي . وقد بلغ معدل الجلسة لعـــدد االسھم 
المتداولة خالل الفصل االول من عام 2012 حوالي (1.9) مليار سھم مقابل   (3.4 ) مليــــار سھـــــم للفصل الرابع من عــــام 

.  2011

The number of traded shares decreased about (107.2) billion shares during 1st quarter 
of 2012 instead of about (171.8) billion shares during 4th quarter of 2011 and it 
represents (37.6%),it`s important to be mentioned the number of traded shares 
decreased represent(28.4%) comparing with 1st quarter of 2011, the bank sector 
occupied the first position by the number of traded shares during the 1st quarter as it 
reached about (92.3) billion shares represent(86.1%) from the entire total, the 
Industrial sector achieved the second position where the number of traded shares 
reached about (10.9) billion shares represent(10.3%) from the entire total, and the 
agricultural sector became in the third position where the number of traded shares 
reached about (1.7) billion shares represent(1.6%) from the entire total. The session 
average of the number of traded shares reached about (1.9) billion shares during 1st 
quarter of 2012 compared with (3.4) billion shares during 4th quarter of 2011.
 

Proportion to 

2012من  عام اداء سوق العراق لالوراق المالية خالل الفصل االول

ـ عدد االسهم المتداولة2           

)مليون سهم  (جدول يبين عدد االسهم المتداولة  قطاعياً  
A Table showing number of traded shares according to sectors( million Shares )  

0.8 0 2

(%) 2012/عدد االسھم قطاعيا للفصل االول 

Number of shares sectorally during 1st quarter/2012(%)

Iraq Stock Exchange activity during 1st quarter of 2012

 2.Number of traded shares

quarter of 
2012

quarter of 
2011

quarter of 
2011

g
change from 

the 4th 
quarter 
2011(%)

g
change from 

the 1st 
quarter 
2011(%)

2.0Banking-39.9-86.1192334.3153761.994239.4المصرفي 

64.4129.4Insurance-0.65619.81742.9270.2التامين
62.9Investment-0.46423.5301.31140.740.6االستثمار

67.1Services-64.5-0.84909.42560.02765.8الخدمات
78.2Industrial-14.6-10.3210999.712873.250544.7الصناعي
الفندقي 

 & 69.6Hotels-9.0-0.27221.2243.1728.4والسياحي
tourism

1.631736.1303.2189.5472.6816.1Agriculturalالزراعي

28.4Total-37.6-107243.9171785.6149878.7المجموع

 1949.93368.32498.0Rate atمعدل الجلسه
Session

The sectorsالقطاعات
p
total(%)

86.1

0.6
0.4

0.8

10.3

0.2 1.6

2



الفصل ااالول 
 من عام 
2012

الفصل 
الرابع من 
عام 2011

الفصل االول 
من عام 
2011

نسبة التغير عن 
الفصل الرابع/   

(%)2011

نسبة التغير عن 
الفصل االول 
(%) 2011/

The 1st 
t

The 4th 
t

The 1st 
t

Percentage 
h f

Percentage 
h f

The number of executed transactions reached (35.5)thousand transactions during 1st 
quarter of 2012 instead of  (33.2) thousand transactions during 4th quarter 2011 
represent(6.8%), it`s importent to be mentioned, the number of transactions 
decreased during 1st quarter represent (8%) comparing with the 1st quarter of 2011, 
the bank sector occupied in the first position by the number of transactions as it 
reached (17.7) thousand represent(50%) from the entire total, the Industrial sector 
achieved the second position where the number of transactions reached (9.7) 
thousand represent(27.5%)  from the entire total, and the services sector became in 
the third position where the number of executed transactions reached (2.5) thousand 
represent(7.1%) from the entire total. The session average of the number of executed 
transactions reached (645.4) during 1st quarter of 2012 comparing with (651.7) 
during 4th quarter of 2011.

ات القطا

النسبة الى الكلي (%)

Th t

بلغ عـــــدد العــــقود المنــــفذة خـــــالل الفصل االول من عــــــام 2012 ما يقارب(35.5) الف عـــقد مقـــــارنة بما يقارب (33.2) 
الف عـــقد للفصل الرابع من عام 2011 وبــنسبة ارتفاع بلغــــت (6.8%)  ، ومن الجدير بالذكر أن عدد العقود للفصل االول 

انخفضت بنسبه (8%) عن ما كان عليه في الفصل االول من العام السابق (2011) . وقد احتل القطاع المصرفي المرتبة االولى من 
حيث عدد العقود حيث بلغ عدد العقود ما يقارب(17.7) الف عقد وبنسبة (50%) من المجموع الكلي ،وجاء في المركز الثاني 

القطاع الصناعي حيث بلغ عدد العقود مايقارب(9.7) الف عقد وبنسبة (27.5%) من المجموع الكلي ، وجاء في المركز الثالث  
القطاع الخدمات حيث بلغ عددالعقود المنفذة ما يقارب (2.5) الف عقد وبنسبة (7.1%) من المجموع الكلي . وقد بــــلغ معدل 

الجلسة لعـــــدد العقـــــود المــــنفذة ما يقارب (645.4) عقد خالل الفصل االول من عام 2012 مقارنة مع (651.7) عقد خالل 
الفصل الرابع من عام 2011.

Proportion to 
t t l(%)

)عقد(جدول يبين  عدد العقود  قطاعياً  
A table showing the number of executed transactions according to sectors(transaction) 

2012اداء سوق العراق لالوراق المالية خالل الفصل االول من  عام  

ـ عدد العقود3          

(%)2012/عدد العقود مصنفا قطاعيا للفصل االول 
Number of transactions categorised sectorally

during 1st quarter/2012(%) 

Iraq Stock Exchange activity during 1st quarter of 2012
3. Number of transactions

quarter 
of 2012

quarter 
of 2011

quarter 
of 2011

change from 
the 4th 
quarter 
2011(%)

change from 
the 1st 
quarter 
2011(%)

15.8Banking-50.011775616290210779.0المصرفي 
3.26114284029436.0288.4Insuranceالتامين

64.8Investment-65.1-0.37122350347االستثمار
4.5Services-40.5-7.13251442242633الخدمات
12.9Industrial-27.52977787901123111.2الصناعي

6.6423311707212236.69.8Hotels & tourismالفندقي والسياحي
5.251854103487779.3111.4Agriculturalالزراعي

8.0Total-3549633235385816.8المجموع

645.4651.7643.0Rate at Sessionمعدل الجلسه

The sectorsالقطاعات total(%)

50.0

3.20.3

7.1

27.5

6.6 5.2

3



136.03121.66122.36122.33-10.07

سجل الرقم القياسي السعار االسھم في سوق العراق لالوراق المالية للفصل االول لعام ٢٠١٢انخفاضا بلغت نسبتة (-١٠.٠٧%) ليغلق في نھاية الفصل االول لعام ٢٠١٢ عند ( 
١٢٢.٣٣) نقطة مقابل (١٣٦.٠٣) نقطة في نھاية الفصل الرابع لعام ٢٠١١  .

The Index of shares' price at ISX recorded descreased represent (10.07-%) during 1st quarter of 2012 to be closed at the end of the 
same quarter at (122.33) points instead of (136.03) points at the end of the 4th quarter 2011

االشھر

المؤشر العام

نسبة التغير آذارشباطكانون الثاني
(%) كانون االول /٢٠١١

 لسوق العراق لالوراق المالية جدول يبين حركة االغالق الشھري للرقم القياسي 
 Table showing the monthly closing movement of ISX Indix

لالسعارفي سوق العراق لالوراق المالية الرقم القياسي 
 Index of price at ISX
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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  (%)

Circulation Total in ISX 
(million dinars)

  Non-Iraqis (1) 
(million dinars)

Iraqis (2)  (million 
dinars)

Proportion to total for 
non -Iraqis(%)

Proportion to total for 
Iraqis (%)

Sell  187930.926524.5161406.414.1185.89البيع

Buy 187930.920102.8167828.110.7089.30الشراء

يوضح الجدول اعاله بيع االجانب خالل ھذا الفصل بلغ (٢٦٥٢٤.٥) مليون دينار اكبر 
من شراء االجانب خالل ھذا الفصل حيث بلغ شرائھم (٢٠١٠٢.٨) مليون دينار . االمر 
ن ھ اال ان اال ل ق ن ھ اال ا (ش ن اال ا تث اال اف ل الذ

The table above explains that the Non-Iraqis selling reached (26524.5) 
million ID during this quarter  more than buying where reached (20102.8) 
million ID. So the Non-Iraqis investment net (buy-sell) reached (6421.7-) 

million ID.

بيعا وشراءا  - التداول الكلي لغير العراقيين والعراقيين   
Total circulation for Iraqis and Non‐Iraqis(sell & buy)

بيع االسھم من - (شراء االسھم من قبل االجـــــانب الذي جعل صافي االستثمار االجنبي
قبل االجــــانب ) خـــــالل ھذا الفصــــل ســــــالب بمقدار(-٦٤٢١.٧) مليون دينار

million ID.
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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(%)
 2393.0380.715.92959.6472.616.050913626.7Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي1
2395.1503.621.06776.21,445.121.3144824316.8Bank of Baghdadمصرف بغداد 2
2468.11.20.052998.71.50.0551371.4Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي 3
5721.8775.613.610596.51,454.613.7252031212.4Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط لالستثما4
 10808.0173.51.69828.0158.01.61864573.1Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي 5
187.823.412.5145.718.812.91451510.3National Bank of Iraqالمصرف االھلي العراقي 6
311.5155.549.91096.6551.050.32857124.9Credit Bank of Iraqمصرف األئتمان العراقي 7
635.9360.856.72453.51,430.958.386819422.4Dar El-salam Investment  Bankمصرف دارالسالم لالستثمار8

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

 Company  name اسم الشركة
Traded shares ( million shares)Trading volume (million Dinars) NO.of Transactions

٢٠١٢التداول لغير العراقيين للفصل االول من عام    
)شراء(

    Circulation of NON‐Iraqis during 1st quarter 2012
(buy)

269.00.030.01209.70.020.016711.5Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري9
5098.310.20.23851.98.40.21072151.4Babylon Bankمصرف بابل 10
   212.70.40.2264.50.50.216821.2Economy Bankمصرف االقتصاد11

8412.72.20.037641.52.00.031865130.7Gulf Commercial Bankمصرف الخليج التجاري 12

523.90.20.04417.10.20.0420121.0Union Bank of Iraqمصرف االتحاد العراقي 13

              37328.55932.415.970299.511,367.616.2132118914.3North Bankمصرف الشمال14
9079.8143.41.618053.0298.51.72240843.8Kurdistan International Bankمصرف كوردستان15

968.314.41.5859.313.11.5260135.0Ashur International Bankمصرف اشور الدولي16

1236.6122.09.91546.3151.49.8439306.8Mansour Bank for Investmentمصرف المنصور لالستثمار17
4037.6250.66.29678.0542.65.618311106.0United Bank For Invistmentالمصرف المتحد لالستثمار18

245.52.81.1229.82.71.21401611.4Elaaf Islamic Bankمصرف االيالف االسالمي19

186.12.41.3243.13.11.3435122.8Al-Ameen for Insuranceاالمين للتأمين20

271.40.40.1253.80.40.141820.5AHliya For Insuranceاالھلية للتأمين21
107.71.00.982.20.70.911254.5Gulf Insurance and Reinsuranceالخليج للتأمين واعادة التأمين22

Some ratios may be not identical at the  calculation because of the approximation *قد التتطابق بعض النسب عند احتسابھا بسبب التقريب*
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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(%)
386.90.20.1611.30.30.14512.2AL-Wiaam for Financial Investmentالوئام لالستثمار المالي23
26.30.20.834.30.30.76411.6Al-Zawraa for Finanical Investmentالزوراء لالستثمار المالي24
573.7167.229.11557.9445.328.67979712.2Mamoura Realestate investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية25
26.10.040.168.50.10.112210.8AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة26
 267.50.90.31325.14.30.397880.8Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري27
العام28 للنقل العراق 2بغداد 70 010 4155 10 60 415510 6Baghdad Iraq for General Transport

Company  nameاسم الشركة

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

Circulation of NON - Iraqis during 1st quarter of 2012
(Buy)

٢٠١٢التداول لغير العراقيين للفصل االول من عام    
)شراء(

2.70.010.4155.10.60.415510.6Baghdad Iraq for General Transportبغداد العراق للنقل العام28
28.52.910.3253.626.310.4279186.5AL-Badia for General Transportالبادية للنقل العام29
268.20.60.2699.21.60.289030.3Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية30
135.10.70.6258.71.50.640982.0Modern Sewingالخياطة الحديثة31
 15.40.020.273.90.10.29722.1Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات32
2513.4430.917.13353.3570.517.0163424915.2Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 33
1567.939.22.52111.256.02.71108141.3Iraqi Products Marketing datesالعراقية لتصنيع وتسويق التمور34
 3884.020.80.53796.920.90.61104161.4Al -Hilal Industriesالھالل الصناعية35
 571.984.614.81698.5268.115.8120812110.0AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي النتاج اللقاحات البيطرية36
5.30.030.614.70.10.72514.0Iraqi Engineering Worksالعراقية لالعمال الھندسية 37
8.40.45.218.41.05.37967.6Al -Khazer Construction Materialsالخازر النتاج المواد االنشائية38
281.2130.846.5904.0451.549.957218231.8Modern Paint Industriesصناعات االصباغ الحديثة39
824.590.311.01691.4169.610.0104111210.8Metallic Industries and Bicyclesالصناعات المعدنية والدراجات40
 368.20.040.012223.60.30.0125631.2Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاھزة41
173.9111.464.1213.3137.364.41727644.2Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعات الكارتون42
34.90.92.628.80.82.97279.7Modern Constrcution Materialsصناعة المواد االنشائية الحديثة 43

Some ratios may be not identical at the  calculation because of the approximation *قد التتطابق بعض النسب عند احتسابھا بسبب التقريب*
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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(%)
23.50.10.2722.31.90.325951.9Ishtar Hotelsفنادق عشتار 44
44.60.20.41,399.15.50.452620.4Babylon Hotelفندق بابل45
61.80.010.011,138.60.10.0173810.1National for Tourist Investmentالوطنية لالستثمارات السياحية 46
5.60.010.268.60.10.27611.3Ashour Hotelفندق اشور47
19.50.10.3592.61.90.311532.6Tourist Village of Mosul damالمدينة السياحية في سد الموصل48
15.50.010.173.90.050.18811.1Karbala Hotelsفنادق كربالء49
المنصور50 37فندق 40 20 61 220 07 70 637082 2Mansour Hotel

 Company  name اسم الشركة
Traded shares ( million shares)Trading volume (million Dinars) NO.of Transactions

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

Circulation of Non-Iraqis during 1st quarter of 2012 
(Buy)

٢٠١٢التداول لغير العراقيين للفصل االول من عام    
)شراء(

37.40.20.61,220.07.70.637082.2Mansour Hotelفندق المنصور50
13.30.10.4398.81.90.515974.4Al-Sadeer Hotelفندق السدير51
677.50.80.1732.20.90.163350.8Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيواني 52
1.90.12.946.41.53.19288.7Middle East for Production- Fishالشرق االوسط النتاج االسماك53
41.70.20.5174.40.80.524420.8Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور54
1,003.40.010.0018,236.10.10.00179510.1Iraqi Products Marketing Meatالعراقية النتاج وتسويق اللحوم 55

106,793.6   9,940.6         9.3186,305.3   20,102.8   10.83383525007.4Entire Total

Some ratios may be not identical at the  calculation because of the approximation *قد التتطابق بعض النسب عند احتسابھا بسبب التقريب*

 مجموع الكلي
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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(%)
 2,393.0211.08.82,959.6258.38.7509469.0Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي1
2,395.192.13.86,776.2274.94.11448805.5Bank of Baghdadمصرف بغداد 2
2,468.126.11.12,998.730.51.051371.4Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي 3
5,721.8139.32.410,596.5247.62.32520441.7Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط لالستثمار4
 10,808.01979.018.39,828.01,840.118.7186490.5Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي 5
187.835.218.7145.727.418.81451711.7National Bank of Iraqالمصرف االھلي العراقي 6
311.51.00.31,096.63.40.328541.4Credit Bank of Iraqمصرف األئتمان العراقي 7
635.947.67.52,453.5167.26.88688810.1Dar El-salam Investment  Bankمصرف دارالسالم لالستثمار8
269.00.040.01209.70.020.016711.5Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري9

ل10 ا 5ف 098 3186 63 73 851 9143 33 71072646 0B b l B k

اسم الشركة

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

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

٢٠١٢التداول لغير العراقيين للفصل االول من عام    
)بيع(

Circulation for non-Iraqis during 1st quarter of 2012 
(sell)

5,098.3186.63.73,851.9143.33.71072646.0Babylon Bankمصرف بابل 10
   212.774.535.0264.589.633.91684828.6Economy Bankمصرف االقتصاد11
8,412.7614.17.37,641.5587.07.718651126.0Gulf Commercial Bankمصرف الخليج التجاري 12
523.99.71.8417.17.81.920121.0Union Bank of Iraqمصرف االتحاد العراقي 13
              37,328.56148.416.570,299.511,086.915.8132118814.2North Bankمصرف الشمال14
9,079.84694.551.718,053.09,176.850.8224024611.0Kurdistan International Bankمصرف كوردستان15
968.312.91.3859.311.51.326072.7Ashur International Bankمصرف اشور الدولي16
1,236.6315.725.51,546.3385.724.94399421.4Mansour Bank for Investmentمصرف المنصور لالستثمار17
4,037.61.10.039,678.02.70.03183150.3United Bank For Invistmentالمصرف المتحد لالستثمار18
186.10.20.1243.10.30.143520.5Al-Ameen for Insuranceاالمين للتأمين19
386.90.010.003611.30.020.0034512.2AL-Wiaam for Financial Investmentالوئام لالستثمار المالي20
8.80.11.3123.01.71.314121.4Kharkh Tour Amuzement Cityمدينة العاب الكرخ السياحية21
573.7356.062.01,557.9958.861.579735844.9Mamoura Realestate investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية22
268.20.90.3699.22.30.389030.3Al-Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية23
135.10.10.1258.70.20.140910.2Modern Sewingالخياطة الحديثة24
 15.40.020.273.90.10.29744.1Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات25
121.00.10.1650.30.40.145120.4Baghdad for Packing Materialsبغداد لصناعة مواد التغليف26
2,513.454.42.23,353.378.12.31634493.0Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 27
1,567.93.30.22,111.24.50.2110840.4Iraqi Products Marketing Datesالعراقية لتصنيع وتسويق التمور28

Some ratios may be not identical at the  calculation because of the approximation *قد التتطابق بعض النسب عند احتسابھا بسبب التقريب*
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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(%)
 3884.0217.45.63796.9197.65.21104766.9Al -HiLal Industriesالھالل الصناعية29
 571.90.40.11698.51.10.1120820.2AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي النتاج اللقاحات البيطرية30
222.12.61.2538.46.01.162161.0Fallujah for Construction Materialsالفلوجة النتاج المواد االنشائية31
1.00.19.51.70.29.37114.3Karkuk for Construction Materialsكركوك النتاج المواد االنشائية32

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

اسم الشركة

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

٢٠١٢التداول لغير العراقيين للفصل االول من عام    
)بيع(

Circulation for non-Iraqis during 1st quarter of 2012 
(sell)

281.224.88.8904.065.57.2572386.6Modern Paint Industriesصناعات االصباغ الحديثة33
824.58.71.01691.416.81.0104150.5Metallic Industries and Bicyclesالصناعات المعدنية والدراجات34
 368.20.20.12223.61.20.125631.2Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاھزة35
173.91.00.6213.31.20.617221.2Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعات الكارتون36
23.55.623.7722.3169.023.42595722.0Ishtar Hotelsفنادق عشتار 37
44.620.245.21399.1620.244.352620338.6Babylon Hotelفندق بابل38
61.80.50.71138.67.60.773860.8National for Tourist Investmentالوطنية لالستثمارات السياحية 39
37.41.64.21220.050.14.1370287.6Mansour Hotelفندق المنصور40
677.50.50.1732.20.60.163320.3Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيواني 41

105036.715287.414.6175637.426524.515.131130.01917.06.2Entire Total

Some ratios may be not identical at the  calculation because of the approximation *قد التتطابق بعض النسب عند احتسابھا بسبب التقريب*

المجموع الكلي
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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

(مليون دينار)(مليون سھم)

Average of shares 
number in the session

Average of trading 
volume in the session

 5498.244.354.8Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي
55100.043.5123.2Bank of Baghdadمصرف بغداد 

4480.056.168.2Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي

Nunber of 
trading days

Ratio of trading 
days to the total 
of the quarterly 

trading days 

Company name اسم الشركة

Schedule showing the trading days during 2012  ٢٠١٢لعام   جدول يبين ايام التداول

ي qي
55100.0104.0192.7Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط لالستثمار

 55100.0196.5178.7Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي 
4378.24.43.4National Bank of Iraqالمصرف االھلي العراقي 
4276.47.426.1Credit Bank of Iraqمصرف األئتمان العراقي 

5294.512.247.2Dar El-salam Investment  Bankمصرف دارالسالم لالستثمار
610.944.834.9Sumer Commerical Bankمصرف سومر التجاري

55100.092.770.0Babylon Bankمصرف بابل 
   3665.55.97.3Economy Bankمصرف االقتصاد

4581.8186.9169.8Gulf Commercial Bankمصرف الخليج التجاري 
1425.537.429.8Union Bank of Iraqمصرف االتحاد العراقي 

              5396.4704.31,326.4North Bankمصرف الشمال
4887.3189.2376.1Kurdistan International Bankمصرف كوردستان

1832.753.847.7Ashur International Bankمصرف اشور الدولي
3156.439.949.9Mansour Bank for Investmentمصرف المنصور لالستثمار
55100.073.4176.0United Bank For Invistmentالمصرف المتحد لالستثمار
4683.65.35.0Elaaf Islamic Bankمصرف االيالف االسالمي

B
an

k 
Se

ct
or

صرفي
القطاع الم
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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 the session 

(million shares)

Average of trading 
volume in the session 

(million ID)

4683.64.05.3Al-Ameen for Insuranceاالمين للتأمين

3970.91.43.6Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمين

4480.06.25.8AHliya For Insuranceاالھلية للتأمين

3258.23.42.6Gulf Insurance and Reinsuranceالخليج للتأمين واعادة التأمين

11.81.00.5AL-Khair for financial Investmentالخير لالستثمار المالي

Nunber of 
trading days

Ratio of trading days 
to the total of the 

quarterly trading days 

Company name اسم الشركة

قطاع التامين

or
In

su
ra

nc
e 

se
ct

or

Schedule showing the trading days during 2012  ٢٠١٢لعام  الفصل االول    جدول يبين ايام التداول

11.80.50.3Al-Ameen for Financial Investmentاالمين لالستثمار المالي

35.51.00.7Al-Ayaam for Financial Investmentااليام لالستثمار المالي

1120.035.255.6Al-Waa'm for financial investmentالوئام لالستثمار المالي

 11.84.84.1Mesopotamia for Financial Investmentبين النھرين لالستثمارات المالية

35.50.30.6Al-Quma for Financial Investmentالقمة لالستثمار المالي

2749.11.01.3Al-Zawraa for Finanical Investmentالزوراء لالستثمار المالي

3258.20.33.8Kharkh Tour Amuzement Cityمدينة العاب الكرخ السياحية

 2036.40.12.6Al-Mosul for Funfairsالموصل لمدن االلعاب

5294.511.030.0Mamoura Realestate investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية

11.80.010.03Al-Ameen Estate Investmentاالمين لالستثمارات العقارية

3461.80.82.0AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة

 55100.04.924.1Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري

4072.70.13.9Baghdad Iraq for General Transportبغداد العراق للنقل العام

4683.60.65.5AL-Badia for General Transportationالبادية للنقل العام

قطاع الخدمات

Se
rv
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es

 S
ec

to
r

قطاع االستثمار
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عدد ايام التداول الكلي
النسبه ايام التداول 
الى اجمالي  ايام 
التداول السنوي

متوسط  عدد االسھم في 
الجلسه الواحده

متوسط حجم التداول في 
الجلسه الواحده

(مليون دينار)(مليون سھم)

Average of shares 
number in the 

session (million 
shares)

Average of 
trading volume 
in the session 

(million ID)

1527.31.648.2Ishtar Hotelsفنادق عشتار 
5396.40.826.4Babylon Hotelفندق بابل

55100.01.120.7National for Tourist Investmentالوطنية لالستثمارات السياحية 
اشور 2341فندق 80 23 0Ashour Hotelris

t s
ec

to
r  والسياحي

Company name اسم الشركة
Nunber of trading 

days

Ratio of 
trading days to 
the total of the 

quarterly 
trading days 

Schedule showing the trading days during 1st quarter of ٢٠١٢لعام  للفصل االول    جدول يبين ايام التداول 2012

2341.80.23.0Ashour Hotelفندق اشور
3665.50.516.5Tourist village of Mousel Damالمدينة السياحية في سد الموصل

 2341.80.73.2Karbala Hotelsفنادق كربالء
4480.00.827.7Al-Mansour Hotelفندق المنصور
4072.70.310.0Al-Sadeer Hotelفندق السدير

5498.25.012.9AL-mansour pharmaceuticals industriesالمنصور للصناعات الدوائية
2749.15.09.6Modern Sewingالخياطة الحديثة

 3665.50.42.1Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات
5090.92.413.0Baghdad for Packing Materialsبغداد لصناعة مواد التغليف
11.80.031.6Modern Chemical Industriesالصنائع الكيماوية العصرية 

55100.045.761.0Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 
55100.028.538.4Iraqi Products Marketing Datesالعراقية لتصنيع وتسويق التمور

4581.886.384.4Al-hilal Industrialالھالل الصناعية
 4989.111.734.7AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي النتاج اللقاحات البيطرية
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النسبه ايام التداول الى عدد ايام التداول الكلي
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 the 

session (million 
shares)

Average of 
trading volume 
in the session 

(million ID)

 47.355.5134.6Al-Fallujah for construction materialsالفلوجة النتاج المواد االنشائية

1629.10.30.9Iraqi Engineering Worksالعراقية لالعمال الھندسية 

2036.40.40.9Al-Khazer for construction materials productionالخازر النتاج المواد االنشائية

Nunber of trading 
days

Ratio of trading 
days to the total of 

the quarterly 
trading days 

or

 Company name اسم الشركة

Schedule showing the trading days during 1st quarter of ٢٠١٢لعام  للفصل االول    جدول يبين ايام التداول

59.10.20.3Karkuk for construction materials productionكركوك النتاج المواد االنشائية

3767.37.624.4Modern Paint Industriesصناعات االصباغ الحديثة

5192.716.233.2Metallic Indistries and Bicyclesالصناعات المعدنية والدراجات

 4785.57.847.3Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاھزة

3258.25.46.7Iraqi for Carton manufacturesالعراقية لصناعات الكارتون

2545.51.41.2Modern Constrcution Materialsصناعة المواد االنشائية الحديثة 

1221.80.30.4Al-Watania household furnitureالوطنية لصناعات لالثاث المنزلي

4072.716.918.3Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيواني 

 814.51.00.9Al-Ahlyia for Agriculturalاالھلية لالنتاج الزراعي

3156.40.11.5Middle East for Fish Productionالشرق االوسط النتاج االسماك

2647.31.66.7Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور

5498.218.6152.5Iraqi Products Marketing Meatالعراقية النتاج وتسويق اللحوم 

 2952.70.10.8Iraqi Agricultural Productsالعراقية للمنتجات الزراعية 

قطاع الزراعي
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نسبة التغير  (%)سعر االغالق السابق (دينار)سعر االغالق (دينار)

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

2.6000.740251.4Modern Sewingالخياطه الحديثه                *1

3.6502.75032.7Modern Paint Industriesاالصباغ الحديثه2

1.4501.15026.1Al-Zawraa for Finanical Investmentالزوراء لالستثمار المالي3

 7.8006.50020.0Iraqi Agricultural Productsالعراقيه للمنتجات الزراعيه4

1.4001.22014.8Al-Ameen for Insuranceاالمين للتأمين5

1.1501.01013.9Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي6

2.3302.10011.0Al -Khazer Construction Materialsالخازر النتاج المواد االنشائية7

2.0501.8908.5Metallic Industries and Bicyclesالصناعات المعدنية والدراجات8

18.50017.1707.7National for Tourist Investmentالوطنيه لالستثمارات السياحيه9

0.8700.8107.4Babylon Bankمصرف بابل10

Table showing the highest companies at its shares price during the 1st quarter 
2012 comparing with the previous quarter

Company  name اسم الشركةت

 ٢٠١٢جدول يبين الشركات االكثر ارتفاعا في اسعار اسھمھا خالل الفصل االول من  عام  
مقارنة مع الفصل السابق

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

Closing price (ID) Last closing price (ID) Change (%)

34.5Fallujah for Construction Materials-2.3703.620الفلوجة النتاج المواد االنشائية1

34.1Baghdad for Packing Materials-4.5506.900بغداد لصناعة مواد التغليف2

30.7Modern for Animal Production-1.1501.660الحديثه لالنتاج الحيواني3

30.3Dar Al-Salam for Insurance-2.3003.300دار السالم للتأمين4

29.6Baghdad Iraq for General Transport-53.80076.410بغداد العراق للنقل العام5

 28.2AL- Kindi of Veterinary Vaccines-2.9504.110الكندي النتاج اللقاحات البيطرية6

26.7Union Bank of Iraq-0.7701.050مصرف االتحاد العراقي7

26.4Al-Qum'a for Finanical Investment-1.6202.200القمة لالستثمار المالي8

 26.3Al -HiLal Industries-0.8701.180الھالل الصناعية9

25.3Bank of Baghdad-2.6003.480مصرف بغداد10

** علما بان الشركه قد اتخذت قرار بخفض راسمالھا بنسبه ٥٠%

 Company  name

Table showing the lowest companies at its shares price during the 1st quarter 
2012 comparing with the previous quarter

knowing, the company decided to decrease the capital at rate (50%)

 ٢٠١٢جدول يبين الشركات االكثر انخفاضا في اسعار اسھمھا خالل الفصل االول من عام 
مقارنة مع الفصل السابق
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       حجم التداول     
 (مليون دينار )

سعر االغالق 
(دينار)

النسبة الى الكلي 
(%)

Trading 
volume    
(million 
Dinars)

Closing 
price  (ID)

Ratio to 
total

              70299.51.90037.4North Bankمصرف الشمال1

 18053.02.0909.6Kurdistanمصرف كوردستان2
International Bank

 company اسم الشركةت
name 

احتلت شركه (مصرف الشمال) المركز االول في حجم التداول اذ بلغ ما يقارب (70.3) مليار دينار وبنسبة 
(%37.4) من مجموع التداول الكلي , وجاء في المركز الثاني شركه ( مصرف كوردستان) اذ بلغ حجم التداول ما 

يقارب (18.1) مليار دينار وبنسبة (9.6%) من مجموع التداول الكلي , وجاء في المركز الثالث شركه (مصرف 
الشرق االوسط لالستثمار) اذ بلغ حجم التداول ما يقارب (10.6) مليار دينار وبنسبة (5.6%) من مجموع التداول 

ً  ان حجم التداول للشركات العشرة االولى بلغ ما يقارب (148.8) مليار دينار وتمثل (79.2%) من  الكلي .علما
مجموع التداول الكلي للسوق .وبين الجدول ان (8) شركات تقع ضمن القطاع المصرفي  وشركة تقع ضمن 

القطاع الصناعي  وشركة تقع ضمن القطاع الزراعي.

  North Bank occupied the first position by the trading volume which reached about (70.3) 
billion ID represent (37.4%) from the entire total, Kurdistan International bank achieved the 
second position as the trading volume reached about (18.1) billion ID represent (9.6%) from 
the entire total, Middel East Investment Bank became in the third position as the trading 
volume reached about (10.6) billion ID represent (5.6%) from the entire total. Whereas the 
trading volume of the top ten companies reached about (148.8) billion ID epresent (79.2%) 
from the market entire total. The table shows that (8) companies within the Bank sector, 
one company in the Industrial sector & one company in the  Agricultural sector.

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

الشركات العشرة االكثر تداوال من حيث حجم التداول

4 4
4.1

3.6 2.0 2.0

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

 10596.51.8805.6Middle Eastمصرف الشرق االوسط لالستثمار3
Investment Bank

 9828.00.9305.2Investment Bank Ofمصرف االستثمار العراقي 4
Iraq

 9678.02.1405.1Union Bank forالمصرف المتحد لالستثمار5
Investment

 8236.17.8804.4Iraqi Productsالعراقية النتاج وتسويق اللحوم 6
Marketing Meat

7641.50.9104.1Gulf commercial Bankمصرف الخليج التجاري 7

6776.22.6003.6Bank of Baghdadمصرف بغداد 8

3851.90.8702.0Babylon Bankمصرف بابل 9

 3796.90.8702.0Al -HiLal Industriesالھالل الصناعية10

 148757.579.2Total      المجموع

 187930.9Entire total      المجموع الكلي 

37.4

9.6
5.6

5.2

5.1

4.4
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    عدد االسھم  
  (مليون سھم )

سعر االغالق 
(دينار)

النسبة الى 
الكلي (%)

 No.of 
shares  
(million 
shares)

Closing 
price (ID) 

Ratio to 
total (%)

              37328.51.90034.8North Bankمصرف الشمال1

العراقي2 االستثمار 10808مصرف 00 93010 1Investment Bank of Iraq

احتلت شركه (مصرف الشمال) المركز االول في عدد االسھم التداول اذ بلغ ما يقارب (37.3) مليار سھم وبنسبة 
(%34.8) من مجموع التداول الكلي , وجاء في المركز الثاني شركه(مصرف االستثمار العراقي) اذ بلغ عدد االسھم 
التداول ما يقارب (10.8) مليار سھم وبنسبة (10.1%) من مجموع التداول الكلي , وجاء في المركز الثالث شركه 

(مصرف كوردستان) اذ بلغ عدد االسھم التداول ما يقارب (9) مليار سھم وبنسبة (8.5%) من مجموع التداول الكلي 
ً  ان عدد االسھم التداول للشركات العشرة االولى بلغ ما يقارب (89.4) مليار سھم وتمثل (83.3%) من مجموع  .علما
التداول الكلي للسوق .وبين الجدول ان (8) شركات تقع ضمن القطاع المصرفي وشركتين تقع ضمن القطاع الصناعي .

 North Bank occupied the first position by the number of traded shares which reached 
about (37.3) billion shares represent (34.8%) from the entire total, Investment Bank of Iraq 
achieved the second position as the number of shares reached about (10.8) billion shares 
represent (10.1%) from the entire total, Kurdistan International bank became in the third 
position as the number of shares reached about (9)billion shares represent (8.5%) from the 
entire total. The number of the traded shares of the top ten companies reached about 
(89.4) billion shares and it represents (83.3%) from the entire total of number of the traded 
shares. The table shows that (8) companies within the Bank sector and two company in the 
Industrial sector. 

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
  A Table showing the most traded ten companies in terms of the number of traded shares 

3.5
3.4 2.6 2.4

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

10808.00.93010.1Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي2

9079.82.0908.5Kurdistan International Bankمصرف كوردستان3

8412.70.9107.8Gulf commercial Bankمصرف الخليج التجاري 4

5721.81.8805.3Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط لالستثما5

5098.30.8704.8Babylon Bankمصرف بابل 6

4037.62.1403.8Union Bank for Invstmentالمصرف المتحد لالستثمار7

 3884.00.8703.6Al -HiLal Industriesالھالل الصناعية8

2513.41.3002.3Baghdad soft drinkبغداد للمشروبات الغازية 9

2468.11.1502.3Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي 10

Total 89352.183.3      المجموع

 107243.9Entire total      المجموع الكلي 

21.3

19.6
14.0

5.3
5.0

4.1
3.5
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سعر االغالق  عدد العقود
(دينار)

النسبة الى 
الكلي (%)

NO.of 
transactions

Closing 
price (ID) 

Ratio to 
total (%)

 25201.8807.1Middle East Investmentمصرف الشرق االوسط لالستثمار1
Bank

 22402.0906.3Kurdistan Internationalمصرف كوردستان2
Bank

  Middle East Investment Bank of Iraq occupied the first position by the number of executed 
transactions which reached (2520) transactions represent (7.1%) from the transactions entire 
total, Kurdistan International Bank achieved the second position where the number of 
executed transactions reached (2240)represent (6.3%) from the entire total,Gulf Commercial 
Bank became in the third position where the number of executed transactions reached 
(1865) represent (5.3%) from the entire total. Whereas the number of executed transactions 
of the top ten companies reached (17039) transactions and it represents (48%) from the 
transactions entire total. The table shows that (7) companies within the Bank sector & (3) 
companies in the Industrial sector.

 احتلت شركة (مصرف الشرق االوسط لالستثمار) المركز االول في عدد العقود المنفذة حيث بلغت عدد العقود المنفذة 
(2520) عقد  وبنسبة (7.1%) من مجموع العقود الكلي , وجاء في المركز الثاني (مصرف كردستان) اذ بلغ عـــدد 

الـــعقود المنفذة (2240 ) عقد وبنسبة (6.3%) من مجموع العقود الكلي  ، وجاء في المركز الثالث (مصرف الخليج 
ً  ان  عـــدد الـــعقود  التجاري) اذ بلغ عدد العقود المنفذة  ( 1865) عقد وبنسبة (5.3%) من مجموع العقود الكلي . علما
المنفذة للشــــــــــــركات العشـــــرة االولى  (17039)عــــقد وھي تمــــــثل(48%) من المجموع الكلي لعدد العقود ،وبين 

الجدول انه (7) شركات تقع ضمن القطاع المصرفي و( 3 ) شركات تقع ضمن القطاع الصناعي  .

Company nameت اسم الشركة

من حيث عدد العقود المنفذة تداوالالشركات العشرة االكثر  

جدول يبين الشركات العشرة االكثر تداوال من حيث عدد العقود المنفذة
A table showing the most traded ten companies of the number of executed 

transactions  

The most traded ten companies of the number of executed transactions

7.13.4 3.1

(%)نسبه عدد العقود 

Number of transactions ratio (%)

18650.9105.3Gulf commercial Bankمصرف الخليج التجاري 3

 18640.9305.3Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي 4

18312.1405.2United Bank For Invistmentالمصرف المتحد لالستثمار5

16341.3004.6Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 6

14482.6004.1Bank of Baghdadمصرف بغداد 7

              13211.9003.7North Bankمصرف الشمال8

 12082.9503.4AL- Kindi of Veterinaryالكندي النتاج اللقاحات البيطرية9
Vaccines 

 11081.3203.1Iraqi Products Marketingالعراقية لتصنيع وتسويق التمور10
Dates

1703948.0 Total

35496Entire total

المجموع

المجموع الكلي

6.3

5.3

5.35.2

4.6

4.1

3.7
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عدد االسھم 
المتداولة للفصل 
االول لعام 2012
( (مليون سھم

راس مال الشركة
معدل دوران السھم(مليون سھم)

Number of traded 
shares of 1st 

quarter of 2012 
(million shares )

Capital of 
company    

(million shares)

Stock turnover 
rate 

المدينة السياحية في سد 1
19.54048.8Tourist Village of Mosul damالموصل

677.5180037.6Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيواني 2

ة نا ال الل ال

The shares of Tourist Village of Mosul dam company occupied the first position by the shares 
turnover average which reached (48.8), the shares of Modern for Animal Production 
company achieved the second position where the share turnover average reached (37.6), the 
shares of Al ‐HiLal Industries company became in the third position where the share turnover 
average reached (31.4). 

  Company name اسم الشركة ت

احتلت اســــــــھم شركة ( المدينة السياحية في سد الموصل) المركز االول من حيث معدل دوران اســــــھمھا حيث بلغ معدل دوران 
الســـــھم (48.8 ) ، وجاء في المــــــركز الثاني اســـــــــــھم شركـــة ( الحديثة لالنتاج الحيواني )  حيث بلغ معدل الدوران دوران 

السھم (37.6 ) ، وجاءت في المركز الثـــــــالث اســـھم شــــركة (الھالل الصناعية) حيث بلغ معدل دوران السھم (31.4) .

جدول يبين الشركات العشرة االكثر تداوال من حيث معدل دوران السهم
A table showing the most traded ten companies  of the share  turnover average 

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

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0 48.8

37.6

31.4

27.3 26.8
23.8 22.4 21 3

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

الصناعية3  3884.01237531.4Al -HiLal Industriesالھالل

 368.2135027.3Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاھزة4

العراقية النتاج وتسويق 5
اللحوم

1003.4375026.8Iraqi Products Marketing Meat

الكندي النتاج اللقاحات 6
البيطرية

571.9240023.8Al-Kindi for Veterinary Vaccines

121.054022.4Baghdad for Packing Materialsبغداد لصناعة مواد التغليف7

              37328.517500021.3North Bankمصرف الشمال  8

 386.9200019.3AL-Wiaam for Financialالوئام لالستثمار المالي 9
Investment

الصناعات المعدنية 10
والدراجات

824.5500016.5Metallic Industries and Bicycles

ويتم احتساب معدل دوران السھم بموجب المعادلة التالية:
معدل دوران السھم= (عدد االسھم المتداولة للشركة خالل الفصل االول من عام 2012 / راس مال 

الشركة نھاية شھر اذار 2012)× 100.

The Share turnover average has been calculated according to the following formula:
Share turnover average= (the number of company traded shares during the 1st quarter of 

2012 \ the company capital at the end of March 2012) x 100.
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سعر االغالق 
للفصل االول من 
عام ٢٠١٢

سعر االغالق 
للفصل  الرابع من 

عام ٢٠١١
نسبة التغير

عدد اال سھم 
المتداولة للفصل 
االول / ٢٠١٢

عدد اال سھم المتداولة 
حجم التداول للفصل نسبة التغيرللفصل الرابع / ٢٠١١

االول من عام ٢٠١٢
حجم التداول للفصل 
نسبة التغيرالرابع من عام ٢٠١١

عدد العقود  
للفصل االول من 
عام٢٠١٢

عدد العقود  
للفصل الرابع من 

عام٢٠١١
نسبة التغير

(%)(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سھم)( مليون سھم)(%)ديناردينار
Closing price 
for 1st quarter 

of 2012 (ID)

 Closing price 
for 4th quarter 

of 2011 (ID)

Changing 
ratio (%)

 No.of traded 
shares for 1st 
quarter/ 2012 
(million share)

 No.of traded 
shares for 4th 
quarter/ 2011 
(million share)

Changing 
ratio (%)

Trading volume 
for 1st quarter of 
2012 (million ID)

 Trading volume 
for 4th quarter of 
2011 (million ID)

Changing 
ratio (%)

 No. of 
Trans.for 1st 

quarter of 
2012

 No. of 
Trans.for 4th 

quarter of 
2011

Changing 
ratio (%)

53.2Commercial Bank of Iraq-47.85091087-47.32959.65665.3-1.2801.2700.82393.04538.7المصرف التجاري العراقي1

18.3Bank of Baghdad-36.214481772-20.26776.210624.9-25.32395.13002.7-2.6003.480مصرف بغداد2

Iraqi Islamic Bankــــــــــــــــــــــ513ــــــــــــــــــــــ2998.7ــــــــــــــــــــــ1.1501.01013.92468.1المصرف العراقي االسالمي 3

االوسط4 الشرق 2.15721-1.8801.920مصرف 88545 4-33.010596 516248 3-34.825203393-25.7Middle East Investment Bank

 Company name اسم الشركةت

القطاع المصرفي  

 ٢٠١١Comparing the trading movment of companies' shares for  the  1st quarter of 2012 with the 4thمع الفصل الرابع لعام  ٢٠١٢مقارنة حركة تداول اسھم الشركات للفصل االول لعام 
quarter of 2011

The Bank sector

الو4 رق  1.8801.9202.15721.88545.433.010596.516248.334.82520339325.7Middle East Investment Bankر 

25.9Investment Bank of Iraq-20.518642514-15.59828.012356.1-2.110808.012783.6-0.9300.950مصرف االستثمار العراقي5

40.1National Bank of Iraq-49.7145242-38.6145.7289.8-9.4187.8305.8-0.7700.850المصرف االھلي العراقي6

21.3Credit Bank of Iraq-94.2285362-94.21096.618934.3-2.8311.55355.8-3.5003.600مصرف االئتمان العراقي7

5.9635.9175.7261.92453.5821.3198.786846188.3Dar El-salam Investment Bank-4.0004.250مصرف دار السالم لالستثمار8

 Sumer Commercial Bankــــــــــــــــــــــ67ــــــــــــــــــــــ209.7ــــــــــــــــــــــ8.5269.0-0.7500.820مصرف سومر التجاري9

0.8700.8107.45098.31917.4165.93851.91551.6148.3107261175.5Babylon Bankمصرف بابل10

71.0Economy Bank-99.0168579-99.0264.526467.7-20.8212.721067.5-1.1801.490مصرف االقتصاد11

Gulf commercial Bankــــــــــــــــــــــ1865ــــــــــــــــــــــ7641.5ــــــــــــــــــــــ9.98412.7-0.9101.010مصرف الخليج التجاري12

Union Bank of Iraqــــــــــــــــــــــ201ــــــــــــــــــــــ417.1ــــــــــــــــــــــ26.7523.9-0.7701.050مصرف االتحاد العراقي13

16.3North  Bank-5.537328.54469.6735.270299.58595.9717.813211578-1.9002.010مصرف الشمال14

Kurdistan International Bankــــــــــــــــــــــ2240ــــــــــــــــــــــ18053.0ــــــــــــــــــــــ16.49079.8-2.0902.500مصرف كردستان15

Ashur International Bankــــــــــــــــــــــ260ــــــــــــــــــــــ859.3ــــــــــــــــــــــ8.1968.3-0.9100.990مصرف اشور الدولي16

48.6Al-Mansour Bank-54.0439854-51.41546.33364.9-1.3001.2900.81236.62542.1مصرف المنصور17

32.8Union Bank for Investment-95.118312723-95.49678.0196892.2-20.44037.688673.4-2.1402.690المصرف المتحد لالستثمار18

38.714011422.8Elaaf Islamic Bank-36.1229.8375.2-8.2245.5384.2-0.8900.970مصرف ايالف االسالمي19

92334.3153761.9149905.3302187.51775616290Total 

Some ratios may be not identical at the  calculation because of the approximation *قد التتطابق بعض النسب عند احتسابھا بسبب التقريب*

المجموع
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سعر االغالق 
للفصل االول من 
عام ٢٠١٢

سعر االغالق 
للفصل  الرابع من 

عام ٢٠١١
نسبة التغير

عدد اال سھم 
المتداولة للفصل 
االول / ٢٠١٢

عدد اال سھم 
المتداولة للفصل 
الرابع / ٢٠١١

نسبة التغير
حجم التداول 
للفصل االول 
من عام ٢٠١٢

حجم التداول 
للفصل الرابع 
من عام ٢٠١١

نسبة التغيرنسبة التغير

(%)(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)(مليون سھم)( مليون سھم)(%)ديناردينار
 Closing price 
for 1st quarter 

of 2012 (ID)

Closing price 
for 4th quarter 

of 2011 (ID)

Changing 
ratio (%)

 No.of traded 
shares for 

1st quarter/ 

 No.of traded 
shares for 

4th quarter/ 

Changing 
ratio (%)

 Trading 
volume for 
1st quarter 

Trading 
volume for 
4th quarter 

Changing 
ratio (%)

 No. of 
Trans.for 1st 

quarter of 

No. of 
Trans.for 4th 

quarter of 

Changing 
ratio (%)

 Company name اسم الشركةت

عدد العقود  
للفصل االول 
من عام٢٠١٢

عدد العقود  
للفصل الرابع 
من عام٢٠١١

قطاع التأمين

 ٢٠١١Comparing the trading movement of companies' shares for the 1st quarter of 2012مع الفصل الرابع لعام ٢٠١٢مقارنة حركة تداول اسھم الشركات للفصل االول لعام 
with the 4th quarter of 2011  

The Insurance sector

q
2012 (million 

share)

q
2011 (million 

share)

q
of 2012 

(million ID)

q
of 2011 

(million ID)

q
2012

q
2011

1.4001.22014.8186.1103.180.5243.1132.483.643522593.3Al-Ameen for Insuranceاالمين للتأمين1
41.4Dar Al-Salam for Insurance-96.8177302-95.9139.94437.5-30.354.71330.8-2.3003.300دار السالم للتأمين2
0.9200.8903.4271.4214.326.6253.8197.228.7418201108.0Al-Ahlia for Insuranceاالھليه للتامين3

0.7500.7401.4107.794.713.782.273.811.41121120.0الخليج للتامين واعاده التامين4
Gulf for insurance & 
reinsurance

619.81742.9719.14840.91142840TOTAL

Some ratios may be not identical at the  calculation because of the approximation *قد التتطابق بعض النسب عند احتسابھا بسبب التقريب*

المجموع
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سعر االغالق 
للفصل االول من 
عام ٢٠١٢

سعر االغالق 
للفصل  الرابع من 

عام ٢٠١١
نسبة التغير

عدد اال سھم 
المتداولة 

للفصل االول / 
٢٠١٢

عدد اال سھم 
المتداولة 

للفصل الرابع / 
٢٠١١

نسبة التغير
حجم التداول 
للفصل االول 
من عام ٢٠١٢

حجم التداول 
للفصل الرابع 
من عام ٢٠١١

نسبة التغيرنسبة التغير

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

for 1st 
quarter of 
2012 (ID)

Closing price 
for 4th 

quarter of 
2011 (ID)

Changing 
ratio (%)

 No.of 
traded 

shares for 
1st quarter/ 

2012 (million 
share)

 No.of 
traded 

shares for 
4th quarter/ 
2011 (million 

share)

Changing 
ratio (%)

 Trading 
volume for 
1st quarter 

of 2012 
(million ID)

 Trading 
volume for 
4th quarter 

of 2011 
(million ID)

Changing 
ratio(%)

 No. of 
Trans.for 1st 

quarter of 
2012

 No. of 
Trans.for 4th 

quarter of 
2011

Changing 
ratio (%)

 Company  name اسم الشركةت

عدد العقود  
للفصل االول 
من عام٢٠١٢

عدد العقود  
للفصل الرابع 
من عام٢٠١١

 The Investment sectorقطاع االستثمار  

Comparing the trading movement of companies' shares for the 1st quarter of 2012 
with the 4th quarter of 2011

٢٠١١مع الفصل الرابع لعام  ٢٠١٢مقارنة حركة تداول اسھم الشركات للفصل االول لعام 

90.0AL-Khair for financial Investmen-80.4110-80.40.52.6-8.91.05.1-0.5100.560الخير لالستثمار المالي1
46.3110.0Al-Ameen Financial Investment-45.80.30.6-0.6600.6600.00.50.9االمين لالستثمار المالي2
Al-Ayaam for Financial Investmeــــــــــــ4ــــــــــــ2.2ــــــــــــ14.83.1-0.6900.810االيام لالستثمار المالي3
85.6Al-Waa'm for financial investmen-6.9386.9274.441.0611.3374.663.245312-1.4901.600الوئام لالستثمار المالي 4
33.3Mesopotamia Investment-45.723-45.44.17.6-0.8600.8600.04.88.8بين النھرين لالستثمار 5
Al-Qum'a for Finanical Investmeــــــــــــ5ــــــــــــ1.7ــــــــــــ26.40.9-1.6202.200القمة لالستثمار المالي 6
1.4501.15026.126.311.8122.734.312.7169.86423178.3Al-Zawraa for Financial Investmeالزوراء لالستثمار المالي 7
 AL- Batek Investmentــــــ1ــــــــــــ0.3ــــــــــــ0.3ــــــ0.9000.9000.0الباتك لالستثمارات المالية8

423.5301.3654.4398.4122350Total 

Some ratios may be not identical at the  calculation because of the approximation *قد التتطابق بعض النسب عند احتسابھا بسبب التقريب*

المجموع
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سعر االغالق 
للفصل االول من 
عام ٢٠١٢

سعر االغالق 
للفصل  الرابع من 

عام ٢٠١١
نسبة التغير

عدد اال سھم 
المتداولة 

للفصل االول / 
٢٠١٢

عدد اال سھم 
المتداولة 

للفصل الرابع / 
٢٠١١

نسبة التغير
حجم التداول 
للفصل االول 
من عام ٢٠١٢

حجم التداول 
للفصل الرابع من 
عام ٢٠١١

نسبة التغيرنسبة التغير

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

for 1st 
quarter of 
2012 (ID)

 Closing 
price for 4th 
quarter of 
2011 (ID)

Changing 
ratio (%)

 No.of 
traded 

shares for 
1st quarter/ 

2012 
(million 
share)

 No.of 
traded 

shares for 
4th quarter/ 
2011 (million 

share)

Changing 
ratio (%)

 Trading 
volume for 
1st quarter 

of 2012 
(million ID)

Trading 
volume for 4th 

quarter of 
2011 (million 

ID)

Changing 
ratio (%)

 No. of 
Trans.for 1st 

quarter of 
2012

 No. of 
Trans.for 

4th quarter 
of 2011

Changing 
ratio (%) Company  name اسم الشركةت

عدد العقود  
للفصل االول 
من عام٢٠١٢

عدد العقود  
للفصل الرابع 
من عام٢٠١١

٢٠١١مع الفصل الرابع  لعام  ٢٠١٢مقارنة حركة تداول اسھم الشركات للفصل االول لعام 
  

Comparing the trading movement of companies' shares for the 1st quarter 
of 2012 with the 4th quarter of 2011

The Services sectorقطاع الخدمات

share)

18.5Al-Karkh tour amusment city-43.5141173-39.6123.0217.7-7.88.814.6-13.83015.000مدينة العاب الكرخ السياحية 1

69.4Al-Mosul for Funfairs-73.341134-71.851.9194.1-3.82.07.1-25.50026.500الموصل لمدن االلعاب 2

49.6Mamoura for Realestate Investment-77.47971580-68.71557.96897.4-22.5573.71833.2-2.5503.290المعمورة لالستثمارات العقارية3

96.0Al-Ameen for estate investment-99.9125-99.90.0363.9-3.2503.2500.00.0118.5االمين لالستثمارات العقارية 4

26.5Al-Nukhba for general constructions-70.1122166-65.268.5229.0-8.626.175.0-2.6502.900النخبة للمقاوالت العامة 5

33.6Iraqi Land Transport-56.09781472-49.61325.13009.6-10.3267.5530.8-4.8005.350العراقية للنقل البري6

29.62.71.3107.1155.167.8128.81558876.1Baghdad Passengers Transport-53.80076.410بغداد العراق للنقل العام7

52.4Al-Badia for general transportation-72.1279586-64.1253.6909.8-10.828.579.5-8.7009.750البادية للنقل العام 8

909.42560.03535.111589.325144224TOTAL

Some ratios may be not identical at the  calculation because of the approximation *قد التتطابق بعض النسب عند احتسابھا بسبب التقريب*

المجموع
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سعر االغالق 
للفصل االول من 
عام ٢٠١٢

سعر االغالق 
للفصل  الرابع من 

عام ٢٠١١
نسبة التغير

عدد اال سھم 
المتداولة 

للفصل االول / 
٢٠١٢

عدد اال سھم 
المتداولة 

للفصل الرابع / 
٢٠١١

نسبة التغير
حجم التداول 

للفصل االول من 
عام ٢٠١٢

حجم التداول 
للفصل الرابع من 
عام ٢٠١١

نسبة التغيرنسبة التغير

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

for 1st 
quarter of 
2012 (ID)

 Closing 
price for 4th 
quarter of 
2011 (ID)

Changing 
ratio (%)

 No.of 
traded 

shares for 
1st quarter/ 

2012 
(million 
share)

 No.of 
traded 

shares for 
4th quarter/ 
2011 (million 

share)

Changing 
ratio (%)

  Trading 
volume for 1st 

quarter of 
2012 (million 

ID )

Trading volume 
for 4th quarter 
of 2011 (million 

ID )

Changing 
ratio (%)

 No. of 
Trans.for 1st 

quarter of 
2012

 No. of 
Trans.for 

4th quarter 
of 2011

Changing 
ratio (%) Company  name اسم الشركةت

عدد العقود  
للفصل االول 
من عام٢٠١٢

عدد العقود  
للفصل الرابع 
من عام٢٠١١

قطاع الفنادق والسياحة

٢٠١١مع الفصل الرابع لعام  ٢٠١٢مقارنة حركة تداول اسھم الشركات للفصل االول لعام 
  

Comparing the trading movement of companies' shares for the1st quarter of 2012 with 
the 4th quarter of 2011

The Tourism & Hotels sector

share)

Ishtar Hotelsــــــــــــــــــــــ259ــــــــــــــــــــــ722.3ــــــــــــــــــــــ18.323.5-28.00034.260فنادق عشتار 1

 11.844.622.895.61399.1840.066.6526219140.2Babylon Hotel-30.00034.000فندق بابل2

Baghdad Hotelـــــــــــ301ــــــــــــــــــــــ710.7ــــــــــــــــــــــ33.9ـــــــــــ21.01021.0100.0فندق بغداد3

18.50017.1707.761.848.926.31138.6904.325.973841478.3National for Tourist Investmentالوطنيه لالستثمارات السياحيه4

49.3Ashour Hotel-89.176150-86.968.6627.6-11.95.642.9-11.90013.500فندق اشور5

8.119.57.3167.6592.6241.0145.911550130.0Tourist village of Mousel Dam-29.50032.100المدينة السياحية في سد الموصل  6

 34.3Karbala Hotels-71.288134-69.473.9256.8-4.9004.7503.215.550.6فنادق كربالء7

9.537.427.735.01220.01018.319.837032015.6Al-Mansour Hotel-31.00034.250فندق المنصور8

10.213.39.048.1398.8325.522.515911933.6Al-Sadeer Hotel-29.00032.300فندق السدير9

221.2243.15614.04924.223311707Total

Some ratios may be not identical at the  calculation because of the approximation *قد التتطابق بعض النسب عند احتسابھا بسبب التقريب*

المجموع
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سعر االغالق 
للفصل االول من 
عام ٢٠١٢

سعر االغالق 
للفصل  الرابع من 

عام ٢٠١١
نسبة التغير

عدد اال سھم 
المتداولة 

للفصل االول / 
٢٠١٢

عدد اال سھم 
المتداولة 

للفصل الرابع / 
٢٠١١

نسبة التغير
حجم التداول 
للفصل االول 
من عام ٢٠١٢

حجم التداول 
للفصل الرابع 
من عام ٢٠١١

نسبة التغيرنسبة التغير

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

for 1st 
quarter of 
2012(ID)

Closing price 
for 4th 

quarter of 
2011 (ID)

Changing 
ratio (%)

 No.of 
traded 

shares for 
1st quarter/ 

2012 
(million

 No.of 
traded 

shares for 
4th quarter/ 
2011 (million 

share)

Changing 
ratio (%)

 Trading 
volume for 
1st quarter 

of 2012 
(million ID)

Trading 
volume for 
4th quarter 

of 2011 
(million ID)

Changing 
ratio (%)

 No. of 
Trans.for 1st 

quarter of 
2012

 No. of 
Trans.for 

4th quarter 
of 2011

Changing 
ratio (%)

اسم الشركةت

عدد العقود  
للفصل االول 
من عام٢٠١٢

عدد العقود  
للفصل الرابع 
من عام٢٠١١

 Company  name

قطاع الصناعة  

٢٠١١مع الفصل الرابع لعام  ٢٠١٢مقارنة حركة تداول اسھم الشركات للفصل االول لعام 
  

Comparing the trading movement of companies' shares for the 1st quarter of 
2012 with the 4th quarter of 2011  

The Industry sector 

(million 
share)

share)

40.1Al-Mansoor pharmaceuticals industries-68.28901486-64.7699.22199.0-16.7268.2760.7-2.3502.820المنصورللصناعات الدوائية1

Modern sewingــــــــــــــــــــ409ــــــــــــــــــــ258.7ــــــــــــــــــــ2.6000.740251.4135.1الخياطه الحديثه2

 60.1Iraqi For Tufted Carpets-68.297243-67.473.9232.5-2.815.447.3-4.8605.000العراقيه للسجاد والمفروشات3

North Soft Drinksــــــــــ899ــــــــــــــــــــ2058.6ــــــــــــــــــــ4070.5ــــــــــ0.5700.5700.0المشروبات الغازية الشمالية4

34.1121.025.1381.9650.3180.2260.9451121272.7Baghdad for packing matrial-4.5506.900بغداد لصناعة مواد التغليف5

60.00060.0000.00.030.003775.01.60.2687.521100.0Modern Chemical Industriesالصنائع الكيماوية العصرية 6

13.5Baghdad soft drink-35.316341890-19.13353.35185.7-15.62513.43106.3-1.3001.540بغداد للمشروبات الغازية 7

32.5Iraqi Products Marketing Meat-50.82111.24904.711081642-10.81567.93188.5-1.3201.480العراقية لصناعة وتسويق التمور8

 Al -HiLal Industriesــــــــــــــــــــ1104ــــــــــــــــــــ3796.9ــــــــــــــــــــ26.33884.0-0.8701.180الھالل الصناعية9

National chemical & plastic industriesــــــــــ103ــــــــــــــــــــ88.6ــــــــــــــــــــ22.0ــــــــــ3.9903.9900.0الصناعات الكيمياوية والبالستيكية 10

28.2571.9376.851.81698.51467.915.7120869374.3Al-Kindi of veterinary vaccins-2.9504.110الكندي النتاج اللقاحات البيطرية11

Al-Falluja for construction matrialsــــــــــــــــــــ621ــــــــــــــــــــ538.4ــــــــــــــــــــ34.5222.1-2.3703.620الفلوجة النتاج المواد االنشائية 12

Some ratios may be not identical at the  calculation because of the approximation *قد التتطابق بعض النسب عند احتسابھا بسبب التقريب*
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سعر االغالق 
للفصل االول من 
عام ٢٠١٢

سعر االغالق 
للفصل  الرابع 
من عام ٢٠١١

نسبة التغير
عدد اال سھم 

المتداولة للفصل 
االول / ٢٠١٢

عدد اال سھم 
المتداولة للفصل 
الرابع / ٢٠١١

نسبة التغير
حجم التداول 
للفصل االول 
من عام ٢٠١٢

حجم التداول 
للفصل الرابع 
من عام ٢٠١١

نسبة التغيرنسبة التغير

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

price for 1st 
quarter of 
2012 (ID)

 Closing 
price for 4th 
quarter of 
2011 (ID)

Changing 
ratio (%)

 No.of traded 
shares for 1st 
quarter/ 2012 
(million share)

 No.of traded 
shares for 4th 
quarter/ 2011 
(million share)

Changing 
ratio (%)

 Trading 
volume for 

1st quarter of 
2012 (million 

ID )

 Trading 
volume for 

4th quarter of 
2011 (million 

ID )

Changing 
ratio (%)

 No. of 
Trans.for 

1st quarter 
of 2012

 No. of 
Trans.for 

4th quarter 
of 2011

Changing 
ratio(%)

13.8Iraqi Engineering Works-77.02529-76.114.763.8-3.0003.0000.05.322.1العراقيه لالعمال الھندسيه13

 Company  name اسم الشركةت

عدد العقود  
للفصل االول 
من عام٢٠١٢

عدد العقود  
للفصل الرابع 
من عام٢٠١١

٢٠١١مع الفصل الرابع لعام  ٢٠١٢مقارنة حركة  تداول اسھم الشركات للفصل االول لعام 
  

Comparing the trading movement of companies' shares for the 1st quarter of 2012  
with the 4th quarter of 2011 

 The Industry sectorقطاع الصناعة  

 6.47924229.2Al-Khazer for construction-0.318.419.7-2.3302.10011.08.48.4الخازر النتاج المواد االنشائية 14
Material 

 93.1Karkuk  for construction-96.37101-96.11.746.3-8.11.025.4-1.7001.850كركوك النتاج المواد االنشائية15
Material 

3.6502.75032.7281.239.4613.6904.0109.9722.5572123365.0Modern Paint Industriesاالصباغ الحديثه16

2.0501.8908.5824.565.81153.01691.4129.71204.11041167523.4Metallic Indistries and Bicyclesالصناعات المعدنية والدراجات17

 74.9Ready Made Clothes-43.92561021-51.52223.63965.3-6.4706.4001.1368.2759.3االلبسة الجاھزة18

13.6Iraqi for Carton manufactures-38.5172199-41.8213.3346.8-0.9173.9298.9-1.1601.170العراقيه لصناعات الكارتون19

 Modern Construction Materialــــــــــــــــــــــ72ــــــــــــــــــــــ28.8ــــــــــــــــــــــ18.434.9-0.8000.980صناعة المواد االنشائية الحديثة20
Industry

39.6Al-Watania household furniture-94.12948-93.94.780.0-4.33.456.7-1.3501.410الوطنيه لصناعات االثاث21

10999.712873.218282.621078.997778790Total 

Some ratios may be not identical at the  calculation because of the approximation *قد التتطابق بعض النسب عند احتسابھا بسبب التقريب*

المجموع
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سعر االغالق 
للفصل االول من 
عام ٢٠١٢

سعر االغالق 
للفصل  الرابع من 

عام ٢٠١١
نسبة التغير

عدد اال سھم 
المتداولة للفصل 
االول / ٢٠١٢

عدد اال سھم 
المتداولة للفصل 
الرابع / ٢٠١١

نسبة التغير
حجم التداول 

للفصل االول من 
عام ٢٠١٢

حجم التداول 
للفصل الرابع من 
عام ٢٠١١

نسبة التغيرنسبة التغير

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

for 1st 
quarter of 
2012 (ID)

Closing price 
for 4th 

quarter of 
2011 (ID)

Changing 
ratio (%)

 No.of traded 
shares for 1st 
quarter/ 2012 
(million share)

 No.of traded 
shares for 4th 
quarter/ 2011 
(million share)

Changing 
ratio (%)

  Trading 
volume for 1st 

quarter of 
2012 (million 

ID )

Trading 
volume for 4th 
quarter of 2011 

(million ID )

Changing 
ratio(%)

 No. of 
Trans.for 

1st quarter 
of 2012

 No. of 
Trans.for 

4th quarter 
of 2011

Changing 
ratio (%)

عدد العقود  
للفصل الرابع 
من عام٢٠١١

 Company  name اسم الشركةت

عدد العقود  
للفصل االول 
من عام٢٠١٢

٢٠١١مع الفصل الرابع لعام  ٢٠١٢مقارنة حركة  تداول اسھم الشركات للفصل االول لعام 
  

comparing the trading movement of companies' shares for the 1st  quarter of 2012  with 
the 4th quarter of 2011  

 The Agricultural sectorقطاع الزراعي

Modern for Animal Productionــــــــــــــــــ633ــــــــــــــــــ732.2ــــــــــــــــــ30.7677.5-1.1501.660الحديثه لالنتاج الحيواني1

59.5Al-Ahlia for Agricultural Production-46.11537-47.27.213.3-0.8800.8404.88.215.6االھليه لالنتاج الزراعي2

7.1Middle East for Fish Production-66.49299-66.246.4138.0-2.01.95.5-25.00025.500الشرق االوسط النتاج االسماك3

44.3Iraqi for Seed Production-67.9244438-62.2174.4543.8-4.3004.2002.441.7110.5العراقيه النتاج البذور4

2.61003.4170.0490.38236.11375.3498.979543184.5Iraqi for Meat Product & Marketing-7.8808.090العراقيه النتاج وتسويق اللحوم5

7.8006.50020.03.31.6107.824.112.297.37529158.6Iraqi for Agricultural Productionالعراقيه للمنتجات الزراعيه6

1736.1303.29220.42082.618541034Total 
107243.9171785.6187930.9347101.83549633235Entire Total

Some ratios may be not identical at the  calculation because of the approximation *قد التتطابق بعض النسب عند احتسابھا بسبب التقريب*

المجموع
المجموع الكلي
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عدد اسھم الشركه في رمز الشركهاسم الشركة
القيمه السوقية للفصل االول سعر اغالق٢٠١٢/٣/٣٠

من عام ٢٠١٢
عدد اسھم  الشركه في 

القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠١١/١٢/٣١
Company  name التغيرالرابع من عام ٢٠١١

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

company's 
symbol

No.of shares at 
30/3/2012   

(million share)

Closing 
price(ID)

 Market value of 1st 
quarter 2012  

(million ID)

No.of shares at 
31/12/2011 

(million  share)

Closing 
price (ID)

 Market value of 
4th quarter at 2011 

 (million ID)

Changing   
(%)

BCOI1000001.2801280001000001.2701270000.8Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي1

BBOB1129002.6002935401129003.480392892-25.3Bank of Baghdadمصرف بغداد 2

BIIB1023841.150117742511921.01051704127.7Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي3

BIME1000001.8801880001000001.920192000-2.1Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط لالستثمار4

BIBI1000000.930930001000000.95095000-2.1Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي5

BNOI1000000.770770001000000.85085000-9.4National Bank of Iraqالمصرف االھلي العراقي6

BROI1000003.5003500001000003.600360000-2.8Credit Bank of Iraqمصرف االئتمان العراقي7

لالستثمار8 السالم دار BDSI1058004.0004232001058004.250449650-5.9Dar El-salam Investment Bankمصرف

ت
       The Bank Sector قطاع المصارف

The market value for shares (1))١(القيمة السوقية لألسھم 

ر8 م  ر   BDSI1058004.0004232001058004.2504496505.9ر 
 BSUC1050000.750787501000000.82082000-4.0Sumer Commercial Bankمصرف سومر التجاري 9

BBAY1000000.870870001000000.810810007.4Babylon Bankمصرف بابل 10

BEFI1000001.1801180001000001.490149000-20.8Economy Bank  for Investmentمصرف االقتصاد لالستثمار 11

BGUC1039500.91094595569901.0105756064.3Gulf commercial Bankمصرف الخليج التجاري 12

BWAI750001.26094500750001.260945000.0Warka Investment Bankمصرف الوركاء لالستثمار13

BMFI500001.35067500500001.350675000.0Mosul Bank for Investmentمصرف الموصل14

 BUOI598000.77046046500001.05052500-12.3Union Bank of Iraqمصرف االتحاد العراقي 15

BNOR1750001.9003325001750002.010351750-5.5North  Bankمصرف الشمال  16

BKUI1500002.0903135001000002.50025000025.4Kurdistan Investment  Bankمصرف كوردستان 17

BASH1000000.91091000667000.9906603337.8Ashur International Bankمصرف اشور الدولي 18

BMNS1000001.3001300001000001.2901290000.8Al-Mansour Bank for Investmentمصرف المنصور لالستثمار 19

 BUND2000002.1404280002000002.690538000-20.4Union Bank for Investmentالمصرف المتحد لالستثمار20

 BDFD500000.85042500500000.850425000.0Dijlah & Furat Bankمصرف دجله والفرات21

BELF1000000.890890001000000.97097000-8.2Elaaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي22
2289834368337220935823811589Total المجموع

28



عدد اسھم الشركه في رمز الشركهاسم الشركة
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠١٢/٣/٣٠

االول من عام ٢٠١٢
عدد اسھم  الشركه في 

القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠١١/١٢/٣١
Company  name التغيرالرابع من عام ٢٠١١

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

company's 
symbol

No.of shares at 
30/3/2012   (million 

share)

Closing 
price(ID)

 Market value of 
1st quarter 2012 

  (million ID)

No.of shares at 
31/12/2011 (million 

 share)

Closing 
price (ID)

 Market value of 
4th quarter at 

2011       (million 
ID)

Changing   
(%)

NAME20001.400280020001.220244014.8Al-Ameen for Insuranceاالمين للتأمين 1

NDSA24202.300556624203.3007986-30.3Dar El-slam for Insuranceدار السالم للتأمين 2

NAHF25000.920230025000.89022253.4AHliya For Insuranceاالھلية للتأمين 3

 NHAM15002.200330015002.20033000.0AL- Hamraa for Insuranceالحمراء للتأمين 4

NGIR20000.750150020000.74014801.4Gulf for Insurance and re-insuranceالخليج للتأمين وأعادة التامين5

10420154661042017431TOTAL

ت
   The Insurance Sector قطاع التامين

المجموع

The market value for shares (2))٢(القيمة السوقية لألسھم 

عدد اسھم الشركه في رمز الشركهاسم الشركة
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠١٢/٣/٣٠

االول من عام ٢٠١٢
عدد اسھم  الشركه في 

القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠١١/١٢/٣١
Company  name التغيرالرابع من عام ٢٠١١

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

company's 
symbol

No.of shares at 
30/3/2012   (million 

share)

Closing 
price(ID)

 Market value of 
1st quarter 2012 

  (million ID)

No.of shares at 
31/12/2011 (million 

 share)

Closing 
price (ID)

 Market value of 
4th quarter at 

2011       (million 
ID)

Changing   
(%)

VKHF70000.510357070000.5603920-8.9Al-Khair for Financial Investmentالخير لالستثمار المالي 1
VAMF7500.6604957500.6604950.0Al-Ameen for Financial Investmentاالمين لالستثمار المالي 2
VAYF4000.6902764000.810324-14.8Al-Ayaam for Financial Investmentااليام لالستثمار المالي 3
VWIF20001.490298020001.6003200-6.9Al-Wiaam for Financial Investmentالوئام لالستثمار المالي 4
VMES10000.86086010000.8608600.0Mesopotamia for Investmentبين النھرين لالستثمارات المالية 5
VQUF10001.620162010002.2002200-26.4Al-Qum'a for Financial Investmentالقمة لالستثمار المالي 6
VKHA4001.0004004001.0004000.0Al-Khaima for Financial Investmentالخيمة لالستثمارات المالية 7
VZAF10001.450145010001.150115026.1Al-Zawraa for Financial Investmentالزوراء لالستثمار المالي 8
VBAT10000.90090010000.9009000.0Al-Batek for Financial Investmentالباتك لالستثمارات المالية 9

14550125511455013449TOTAL المجموع

ت
   The Investment Sector قطاع االستثمار
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عدد اسھم الشركه في رمز الشركهاسم الشركة
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠١٢/٣/٣٠

االول من عام ٢٠١٢
عدد اسھم  الشركه في 

القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠١١/١٢/٣١
Company  name التغيرالرابع من عام ٢٠١١

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

company's 
symbol

No.of shares at 
30/3/2012   

(million share)

Closing 
price(ID)

 Market value 
of 1st quarter 
2012   (million 

ID)

No.of shares at 
31/12/2011 

(million  share)

Closing 
price (ID)

 Market value 
of 4th quarter 

at 2011       
(million ID)

Changing   
(%)

SKTA17513.830242017515.0002625-7.8Al-Karkh tour amusment cityمدينة العاب الكرخ السياحية 1
SMOF22925.500584022926.5006069-3.8Al-Mosul for Funfairsالموصل لمدن االلعاب 2

ة قا ال ا ا ث لال ة ال

ت
     The Services Sector قطاع الخدمات

The market value for shares (3))٣(لقيمة السوقية لألسھم ا

SMRI117262.55029901117263.29038579-22.5Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية3
SAEI69603.2502262069603.250226200.0Al-Ameen for estate investmentاالمين لالستثمارات العقارية 4
 SNUC20002.650530020002.9005800-8.6Al-Nukhba for general constructionالنخبة للمقاوالت العامة 5
SILT100004.80048000100005.35053500-10.3Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري6
SBPT16053.800860816076.41012226-29.6Baghdad Iraq for General Transportبغداد العراق للنقل العام7
SIGT15008.0001200015008.000120000.0Transport for goods and oil  productioنقل المنتجات النفطية والبضائع8
SBAG18008.7001566013509.7501316319.0Al-Badia for general transportationالبادية للنقل العام 9

 SBMC10801.650178210801.65017820.0Baghdad Motor Cars Servicingبغداد لخدمات السيارات10

3563015213135180168362TOTAL المجموع
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عدد اسھم الشركه في رمز الشركهاسم الشركة
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠١٢/٣/٣٠

االول من عام ٢٠١٢
عدد اسھم  الشركه في 

القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠١١/١٢/٣١
Company  name التغيرالرابع من عام ٢٠١١

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

company's 
symbol

No.of shares at 
30/3/2012   (million 

share)

Closing 
price(ID)

 Market value of 
1st quarter 2012 

  (million ID)

No.of shares at 
31/12/2011 

(million  share)

Closing 
price (ID)

 Market value of 
4th quarter at 

2011       (million 
ID)

Changing   
(%)

HPAL447017.45078002447017.450780020.0Palestine Hotelفندق فلسطين1

HISH150028.00042000150034.26051390-18.3Ishtar Hotelsفندق عشتار 2

HBAY135030.00040500135034.00045900-11.8Babylon Hotelفندق بابل3

HBAG192221.01040381192221.010403810.0Baghdad Hotelفندق بغداد4

HNTI355318.50065731355317.170610057.7National for Tourist Investmentالوطنية االستثمارات السياحية 5

HASH37611.900447437613.5005076-11.9Ashour Hotelفندق أشور6

HTVM4029.50011804032.1001284-8.1Tourist village of Mousel Damالمدينة السياحية في سد الموصل  7

ف

ت
 The Hotels & Tourism قطاع الفندقي والسياحي

Sector       

The market value for shares (4))٤(لقيمة السوقية لألسھم ا

 HKAR16204.900793816204.75076953.2Karbala Hotelsفنادق كربالء8

HMAN292331.00090613292334.250100113-9.5Al-Mansour Hotelفندق المنصور9

HSAD123929.0003593170832.3002286857.1Al-Sadeer Hotelفندق السدير 10

1899340675018462413714Total 

عدد اسھم الشركه في رمز الشركهاسم الشركة
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠١٢/٣/٣٠

االول من عام ٢٠١٢
عدد اسھم  الشركه في 

القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠١١/١٢/٣١
Company  name التغيرالرابع من عام ٢٠١١

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

company's 
symbol

No.of shares at 
30/3/2012   (million 

share)

Closing 
price(ID)

 Market value of 
1st quarter 2012 

  (million ID)

No.of shares at 
31/12/2011 

(million  share)

Closing 
price (ID)

 Market value of 
4th quarter at 

2011       (million 
ID)

Changing   
(%)

INFI36000.900324036000.90032400.0Nineveh Food Industriesنينوى للصناعات الغذائية1
IMAP32342.350760032342.8209120-16.7AL-mansour pharmaceuticals industالمنصور للصناعات الدوائية2
IMOS9002.600234018000.740133275.7Modern Sewingالخياطة الحديثة3
 IITC5004.86024305005.0002500-2.8Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات 4
INSD318750.57018169318750.570181690.0North Soft Drinksالمشروبات الغازية الشمالية5

ت
    The Industrial Sector قطاع الصناعي

المجموع
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عدد اسھم الشركه في رمز الشركهاسم الشركة
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠١٢/٣/٣٠

االول من عام ٢٠١٢
عدد اسھم  الشركه في 

القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠١١/١٢/٣١
Company  name التغيرالرابع من عام ٢٠١١

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

company's 
symbol

No.of shares at 
30/3/2012   

(million share)

Closing 
price(ID)

 Market value of 
1st quarter 2012   

(million ID)

No.of shares at 
31/12/2011 

(million  share)

Closing 
price (ID)

 Market value of 
4th quarter at 

2011       
(million ID)

Changing   
(%)

Eastern Breweryــــــــ88450.7706811ــــــــــــــــــــــــIEABالبيرة الشرقيه6

IBPM5404.55024575406.9003726-34.1Baghdad for Packing Materialsبغداد لصناعة مواد التغليف7

IMCI7560.00045007560.00045000.0Modern Chemical Industriesالصنائع الكيماوية العصرية 8

IBSD1250001.3001625001250001.540192500-15.6Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 9

IIDP150001.32019800150001.48022200-10.8Iraqi for manufacturing & Marketing Datesالعراقية لتصنيع وتسويق التمور10

IHLI123750.87010766123751.18014603-26.3Al-hilal Industrialالھالل الصناعية11

ITLI168001.14019152168001.140191520.0The Light Industriesالصناعات الخفيفة12

ت
       The Industrial Sector قطاع الصناعي

The market value for shares (5))٥(لقيمة السوقية لألسھم ا

INCP75933.9903029675933.990302960.0National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية13

IELI180002.48044640180002.480446400.0Electronic Industriesالصناعات االلكترونية14

 IKLV24002.950708024004.1109864-28.2AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي النتاج اللقاحات البيطرية15

 IFCM21602.370511910803.620391030.9Al-Fallujah for construction materialsالفلوجة النتاج المواد االنشائية16

IIEW10003.000300010003.00030000.0Iraqi Engineering Worksالعراقية لالعمال الھندسية 17

 IKHC10002.330233010002.100210011.0Al-Khazer for constructionالخازر النتاج المواد االنشائية     18

IKFP7441.70012657441.8501376-8.1Kirkuk for Producing Construction Materialكركوك النتاج المواد االنشائية19

IMPI92133.6503362792132.7502533632.7Modern Paint Industriesصناعات االصباغ الحديثة20

IMIB50002.0501025050001.89094508.5Metallic Indistries and Bicyclesالصناعات المعدنية والدراجات21

 IRMC13506.470873513506.40086401.1Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاھزة22

IICM75901.160880475901.1708880-0.9Iraqi for Carton manufacturesالعراقية لصناعات الكارتون23

IMCM56200.800449637470.980367222.4Modern Construction Material Industryصناعة المواد االنشائية الحديثة 24

IHFI12601.350170112601.4101777-4.3Al-Watania household furnitureالوطنية لصناعات لالثاث المنزلي25

272829414297279621450793Total المجموع
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عدد اسھم الشركه في رمز الشركهاسم الشركة
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠١٢/٣/٣٠

االول من عام ٢٠١٢
عدد اسھم  الشركه في 

القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠١١/١٢/٣١
Company  name التغيرالرابع من عام ٢٠١١

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

company's 
symbol

No.of shares at 
30/3/2012   (million 

share)

Closing 
price(ID)

 Market value of 
1st quarter 2012  

 (million ID)

No.of shares at 
31/12/2011 

(million  share)

Closing 
price (ID)

 Market value of 
4th quarter at 

2011       (million 
ID)

Changing   
(%)

ATHP24000.40096024000.4009600.0AL-Therar for Agricultural Productiالثرار لالنتاج الزراعي *1
ان ال لالنتا ثة د AMAP1ال 150f

ت
   The Agricultural Sector قطاع الزراعي

The market value for shares (6))٦(لقيمة السوقية لألسھم ا

AMAP18001.15020705401.660896.4130.9Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيواني2
AAHP5750.8805065750.8404834.8Al-Ahlyia for Agricultural productioاالھلية لالنتاج الزراعي3
 AMEF30025.000750030025.5007650-2.0Middle East for Fish Productionالشرق االوسط النتاج االسماك4
AISP31404.3001350231404.200131882.4Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور5
AIPM37507.8802955037508.09030338-2.6Iraqi for Meat Producing & Marketinالعراقية النتاج وتسويق اللحوم 6
AIRP3607.80028083606.500234020.0Iraqi for Agricultural productionالعراقية للمنتجات الزراعية 7

12325568961106555855TOTAL
2654581474146324628804931193Entire total 

Unlisted in the automated trading but still listed at ISX *غير مدرجة في التداول االلكتروني ولكنھا مازالت مدرجة في السوق*

المجموع
المجموع الكلي 
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تاريخ االجتماع اسم الشركةت
Meeting's dateموضوع االجتماعSubject of  meetingCompany name  

Election a new   board of director. Credit Bank of Iraqتم انتخاب مجلس ادارة جديد .01/09/2012مصرف االئتمان1

 Discussion the final accounts of the year ended atتم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتھية في 21/1/2012.٣١/١٢/٢٠١١الصناعات المعدنية والدراجات2
31/12/2011

Metallic Industries and 
Bicycles

Companies'newsاخبار الشركات

General Assembly  Meetingsاجتماعات الھيئة العامة 

.23/1/2012االمين للتامين3 Election a new   board of director. Al-Ameen for Insuranceتم انتخاب مجلس ادارة جديد

تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتھية في ٣١/١٢/٢٠١١ 26/1/2012صناعات االصباغ الحديثة4
وانتخاب ممثلين القطاع الخاص االصلين واالحتياط ..

Discussion the final accounts of the year ended at 
31/12/2010 and election  representative of the private 
sector (original and  ubstantial ).

Modern Paint Industries

تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتھية في 02/01/2012الخياطة الحديثة5
. ٣١/١٢/٢٠١٠

Discussion the final accounts of the year ended at 
31/12/2010 .Modern Sewing

Election a new   board of director. United Bank For Invistmentتم انتخاب مجلس ادارة جديد .02/05/2012المصرف المتحد6

Election a new   board of director. Gulf Commercial Bankتم انتخاب مجلس ادارة جديد .02/09/2012مصرف الخليج7

الكندي لالنتاج اللقاحات 8
تم انتخاب خمسة اعضاء من مساھمي القطاع الخاص ومثلھم 02/09/2012البيطرية

احتياط  .
Election five members from the private sector's 
participants and ubstantial like them.  

AL- Kindi of Veterinary 
Vaccines 

 .Election a new   board of directorتم انتخاب مجلس ادارة جديد .22/2/2012الصناعات المعدنية والدراجات9
Metallic Industries and 
Bicycles

صناعة المواد االنشائية 10
تم انتخاب اعضاء اصلين واربعة احتياط لعضوية مجلس االدارة 27/2/2012الحديثة

من خارج القطاع .
Election an original members and four ubstansial for 
Board of Director membership from another sector.

Modern Constrcution 
Materials

34



تاريخ االجتماع اسم الشركةت
Meeting's dateموضوع االجتماعSubject of  meetingCompany name  

تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتھية في ٣١/١٢/٢٠١١ 03/04/2012الوئام لالستثمار المالي11
. 

Discussion the final accounts of the year ended at 
31/12/2011

AL-Wiaam for Financial 
Investment

03/05/2012مصرف الموصل12

تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتھية في ٣١/١٢/٢٠١١ واتم 
زيادة راسمال الشركة وفق المادتين ( ٥٥/ اوال وثانياً ) وبنسبة ( ٢٠% ) ( 

١٣.٣% ) على التوالي . والغاء قرار الھيئة العامة المتخذ في اجتماعھا بتاريخ 
٢٢/٥/٢٠١١ والخاص بدمج المصرف مع مصرف االتحاد العراقي وذلك 

لظروف مصرف االتحاد العراقي جراء التغير في مالكي حيازة المؤھلة وانتخاب 
اربعه اعضاء مجلس ادارة .

Discussion the final accounts of the year ended at 
31/12/2011  Increasing the company's capital 
according to article (55/first & second) at rate (20%) 
(13.3%) respectively. Cancelling the general assmbly 
decision of 22/5/2011 meeting concerning union of 
this bank with  United Bank of Iraq cause of changing 
with the owner and election four members for board 
of director.

Mosul Bank For Investment

٣١/١٢/٢٠١١ واقرار تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتھية في
Discussion the final accounts of the year ended at 
31/12/2011 and decide : 1. distribution the profit at rate

General Assembly  Meetingsاجتماعات الھيئة العامة 

03/06/2012مصرف المنصور13

١- توزيع ارباح وبنسبة ( ٦.٨% ) .
٢-زيادة راسمال الشركة وبنسبة ( ٨٥% ) وفق المادة ( ٥٦/ رابعاً ) .

٣-بعد استحصال موافقة البنك المركزي تقرر تحويل عالوة االصدار البالغة ( 
٥١ ) مليار دينار الى اسھم مجانية توزع على المساھمين وتمثل نسبة ( ٥١% 

) بموجب المادة ( ٥٥/ ثانياً ) .

31/12/2011 and decide : 1. distribution the profit at rate 
 (6.8%)  2. Increasing the company's capital at rate 
(85%) according to article (56/ fourth).  3. After the 
acceptane of Central Bank, decided to transfer the  
incrasing issue (51) billion ID to free shares for the 
participant at rate (51%) according to article 
(55/second)

Mansour Bank for 
Investment

تم مناقشة  زيادة راسمالھا وفق المادة ( ٥٥/ اوال ) وبنسبة ( 15/3/2012مصرف سومر14
. (%١٠.٤٧

Discussion the capital increasing  according  to article 
(55/first) at rate (10.47%).Sumer Commerical Bank

18/3/2012الھالل الصناعية15

تم مناقشة الحسابات الختامية للسنه المالية المنتھية في ٣١/١٢/٢٠١٠ 
وتم الموافقة على بيع قطعة ارض من العقارات التابعة للشركة وانتخاب 

مجلس ادارة جديد للشركة مكون من خمسة اعضاء اصليين وخمسة 
اعضاء احتياط .

Discussion the final accounts of the year ended at 
31/12/2010, acceptance for selling  area of company's 
real estate  and election five original members and 
five ubstansial for board of director.

Al -HiLal Industries 

تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتھية في ٣١/١٢/٢٠١٠ 22/3/2012فندق عشتار16
. 

Discussion the final accounts of the year ended at 
31/12/2010Ishtar Hotels

تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتھية في ٣١/١٢/٢٠١١ 31/3/2012المنصور الدوائية17
. 

Discussion the final accounts of the year ended at 
31/12/2011

Al-Mansour 
Pharmaceuticals Industries
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            Notifications Company  nameالمالحظاتاسم الشركةت

  Suspended by ISC decision Iraqi for General Transportationايقاف بقرار من الھيئهنقل المنتجات النفطية والبضائع 1
 Suspended by ISC decision Baghdad Motor Cars Servicingايقاف بقرار من الھيئهبغداد لخدمات السيارات2
Suspended by ISC decision Nineveh Food Industriesايقاف بقرار من الھيئهنينوى للصناعات الغذائية3
Suspended by ISC decision Palestine Hotelايقاف بقرار من الھيئهفندق فلسطين4
Suspended by ISC decision The Light Industriesايقاف بقرار من الھيئهالصناعات الخفيفة5

ة

٢٠١٢اسماء الشركات غير المتداولة خالل الفصل االول  من عام 
 

The names of untraded companies during 1st quarter of 2012 

 Suspended by ISC decision ELectronic Industriesايقاف بقرار من الھيئهالصناعات االلكترونية6
No trading on its sharesAl-Khaima for Finanical Investmentلم يتم التداول على اسھم الشركهالخيمة لالستثمار المالي7
No trading on its sharesAL- Batek Investment Financialلم يتم التداول على اسھم الشركهالباتك لالستثمارات المالية 8
General assemblyNorth Soft Drinksھيئه عامهالمشروبات الغازية الشمالية9

General assemblyNational Chemical &Plastic Industriesھيئه عامهالصناعات الكيمياوية والبالستيكية10
General assemblyBaghdad Hotelھيئه عامهفندق بغداد11
General assemblyAl- Warka Investment Bankھيئه عامهمصرف الوركاء لالستثمار12
General assemblyMosul Bank For Investmentھيئه عامهمصرف الموصل13
 General assemblyDijlah & Furat Bankھيئه عامهمصرف دجلة والفرات14
General assemblyAl-Hamraa for Insuranceھيئه عامهالحمراء للتامين15
 Unlisted in the automated tradingAl- Therar Agricultural Productsغير مدرج في التداول االلكترونيالثرار لالنتاج الزراعي 16
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