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الرحمن الرح
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الرزاق داود السعدي

المالية األوراق ھيئة 

 
 

 بسم اهللا ا

كھيئة ٢٠٠٤لسنة

المستقرة والمستدام

ن رأس المال بما

با أن تتسم ھدف وال

أسواقعاملين في

األوراقتداول  أو

و . األسواقية في

وعية وتنوير المستث

المال أسواقضمن

في تطوير وتنمية ي

وھو  ٢٠١٥ عام

ق                         

عبد د . 

 رئيس

  

ل ٧٤رقم ب القانون

 التنمية االقتصادية ا

شجيع عملية تكوين

، رأس المال سواق

وذلك لحماية المتع

الستغالل عند طرح

المالي األوراقض لھا

بمستوى عام من تو

ذا المجال وتنميتھا ض

األساسيجر الزاوية

ر الفصل االول من

من هللا التوفيق

المالية بموجب ألوراق

المساھمة بتحقيق

ة االستثمارية وتش

أسة المشاركين في

، بين المتعاملين

اال أساليبواستعمال

مخاطر التي تتعرض

لوعي االستثماري ب

فاظ على حقوقھم بھذ

يعتبر حج األسھمفي

تقرير كميأيدع بين

  رھا الھيئة .

  
األتأسست ھيئة 

أھدافھا أھم

خالل تقوية البنية

التراخيص ومراقبة

والكفاءة والعدالة

والغش والخداع و

السعي لخفض الم

الھيئة على رفع ال

المالية بكيفية الحف

تنشيط التداول ف إن

وترجمة لذلك نضع

الدورية التي تصدر



الفصل ااالول  من 
عام ٢٠١٥

الفصل الرابع 
من عام٢٠١٤

الفصل ااالول  من 
عام ٢٠١٤

نسبة التغير عن 
الفصل الرابع/   

(%)٢٠١٤

نسبة التغير 
عن الفصل 

االول 
(%) ٢٠١٤/

The 1st 
quarter of 2015

The 4th 
quarter of 

2014

The 1st quarter 
of 2014

Percentage 
change of the 

4th quarter 
2014(%)

Percentage
 change of 

the 1st 
quarter 
2014(%)

54.8Banking-19.2-81.0193762.2115977.6207379.0المصرفي

56.5196.8Insurance-0.67693.91596.8233.8التأمين

92.1Investment-89.2-0.000180.11.31.8االستثمار

46.5Service-4.144718.93632.88821.629.9الخدمي

36.2Industrial-8.8-6.527486.78206.811731.4الصناعي

39.9Hotel-6.036894.24969.511472.238.7الفندقي

0.86912.8487.8754.687.121.0Agriculturalالزراعي

71.8Communications-1.251357.0529.54817.8156.3االتصاالت

115825.8135402.2245212.1Total

1997.02554.84227.8Session Ratio

المجموع

معدل الجلسه

القطاعات
النسبة الى الكلي (%)

The sectors

The trading volume decreased during the first quarter of 2015 approximately to (115.8) billion dinars, compared 
to approximately (135.4) billion dinars during the fourth quarter of 2014 and a decrease of (14.5%), it is worth 
mentioning that the trading volume for the first quarter decreased by ( 52.8%) from what it was in the first 
quarter of the previous year (2014), the banking sector came in the first position during  the first quarter of 
2015 in terms of trading volume ,which reached approximately to (93.8) billion dinars at a rate (81.0%) of the 
total trading volume, in the  second place came the industrial sector in terms of trading volume which reached 
approximately to ( 7.5) billion dinars with percentage ratio(6.5%) of the total trading, came in the third place the 
hotel sector in terms of trading volume which reached approximately (6.9) billion dinars at a rate of (6.0%) of 
the total, the average trading volume for one session ,during the first quarter of 2015 reached approximately to 
(1.9) billion dinars, compared to approximately (2.6) billion dinars in the fourth quarter of 2014,where  the 
number of trading sessions during this chapter reached (58) trading sessions versus (53) trading sessions for the 
fourth quarter of the 2014.

انخفض حجم التداول خالل الفصل االول من عام ٢٠١٥ الى ما يقارب (١١٥٫٨) مليار دينار مقابل ما يقارب 
(١٣٥٫٤) مليار دينار خالل الفصل الرابع من عام ٢٠١٤ وبنسبة انخفاض قدرھا (١٤٫٥%) , ومن الجدير 
بالذكر أن حجم التداول للفصل االول انخفض بنسبه ( ٥٢٫٨%) عن ما كان عليه في الفصل االول عن العام 
السابق (٢٠١٤), احتل القطاع المصرفي خالل الفصل االول من عام ٢٠١٥ المرتبة االولى من حيث حجم 
التداول حيث بلغ حجم التداول ما يقارب (٩٣٫٨)مليار دينار وبنسبة ( ٨١٫٠%) من المجموع الكلي , وجاء 
في المركز الثاني القطاع الصناعي حيث بلغ حجم التداول ما يقارب (٧٫٥)مليار دينار وبنسبة ( ٦٫٥% ) من 
المجموع الكلي , وجاء في المركز الثالث قطاع الفنادق حيث بلغ حجم التداول ما يقارب (٦٫٩) مليار دينار 
وبنسبة (٦٫٠% ) من المجموع الكلي  ، وقد بلغ معدل الجلسة لحجم التداول خالل الفصل االول من عام 

٢٠١٥ مايقارب (١٫٩) مليار دينار مقابل ما يقارب (٢٫٦) مليار دينار خالل الفصل الرابع لعام ٢٠١٤ , حيث 
بلغت  عدد جلسات التداول خالل ھذا الفصل(٥٨) جلسة تداول مقابل (٥٣) جلسة تداول للفصل الرابع من عام 

. ٢٠١٤

٢٠١٥اداء سوق العراق لالوراق المالية خالل الفصل االول من عام  

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

ـ حجم التداول١        

Iraq Stock Exchange activity during 1st quarter of 2015

     1.Trading  volume

81.0

0.6

0.0001

4.1
6.5

6.0 0.8 1.2

(%)٢٠١٥/حجم التداول قطاعيا للفصل االول 
Trading volume sectorally during 1st quarter /2015(%)
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الفصل ااالول  
من عام ٢٠١٥

الفصل الرابع 
من عام ٢٠١٤

الفصل ااالول  
من عام ٢٠١٤

نسبة التغير عن 
الفصل الرابع/   

(%)٢٠١٤

نسبة التغير عن 
الفصل االول 
(%) ٢٠١٤/

The 1st 
quarter of 

2015

The 4th 
quarter of 

2014

The 1st 
quarter of 

2014

Percentage 
change from 

the 4th 
quarter 
2014(%)

Percentage 
change from 

the 1st 
quarter 
2014(%)

22.9Banking-93.71127458.9123363.1165250.03.3المصرفي 

19.4313.9Insurance-0.54684.3849.4165.3التأمين

84.6Investment-89.2-0.000180.21.91.3االستثمار

53.0Service-1.031406.3985.42992.142.7الخدمي

15.3Industrial-4.125575.65297.86584.05.2الصناعي
41.3Hotel-0.45480.6401.5819.519.7الفندقي

0.26226.8103.0173.5120.230.7Agriculturalالزراعي

47.4Communications-0.17141.141.4268.4240.5االتصاالت

135974.0131043.5176254.0Total

2344.42472.53038.9Rate at Session

المجموع

معدل الجلسه

The number of traded shares increased during 1st quarter of 2015  closely to (135.9) billion 
shares Comparing to (131.0) billion shares during the 4th quarter of 2014 with increasing 
percentage ratio (3.8%), what worth mentioning is that  The number of traded shares for the 1st 
quarter decreased to      ( 22.9%), comparing with the 1st quarter of 2014, the Banking sector 
occupied first position by number of traded shares during 1st quarter of 2015 as it reached 
about (127.5) billion with percentage ratio (93.7%) from the entire total, the Industrial sector 
achieved the second position where The number of traded shares reached about (5.6) billion 
shares with percentage ratio (4.1%) from the entire total,  the Service sector became in  the third 
position where the number of traded shares reached about (1.4) billion shares represent (1.0% ) 
from the entire total. The session's average of the number of traded shares reached about (2.3) 
billion shares during the first quarter of 2015 compared to (2.5) billion shares for the fourth 
quarter of 2014.

القطاعات

النسبة الى الكلي (%)

The sectors
Percentage  
to total(%)

ارتفع عـــدد االســــھم المتداولـــــة خــــــالل الفصل االول من عــــــــام ٢٠١٥ الــــى ما يقارب(١٣٥٫٩) مليار ســــــــھم 
مقـــــابل ما يقارب (١٣١٫٠) مليــــارسھـــــم خـــــالل الفصل الرابع من عــــــام ٢٠١٤ وبنسبة  زياده مقدارھــــــــا 

(٣٫٨%) , ومن  الجدير بالذكر أن عدد االسھم للفصل االول انخفض بنسبه (٢٢٫٩%) عن ما كان عليه في الفصل االول عن 
العام السابق (٢٠١٤) , احتل القطاع المصرفي خالل الفصل االول من عام ٢٠١٥ المرتبة االولى من حيث عدد االسھم 
المتداولة حيث بلغ عدد االسھم ما يقارب (١٢٧٫٥)مليار سھم وبنسبة (٩٣٫٧%) من المجموع الكلي وجاء في المركز 

الثاني القطاع الصناعي حيث بلغ عدد االسھم ما يقارب (٥٫٦)مليار سھم وبنسبة ( ٤٫١%) من المجموع الكلي , وجاء في 
المركز الثالث قطاع الخدمي حيث بلغ عدد االسھم المتداولة ما يقارب (١٫٤) مليار سھم وبنسبة (١٫٠%) من المجموع الكلي 
, وقد بلغ معدل الجلسة لعـــدد االسھم المتداولة خالل الفصل االول من عام ٢٠١٥ حوالي (٢٫٣) مليار سھم مقابل   (٢٫٥ ) 

مليــــار سھـــــم للفصل الرابع من عــــام ٢٠١٤  .

٢٠١٥من  عام   اداء سوق العراق لالوراق المالية خالل الفصل االول

ـ عدد االسهم المتداولة٢          

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

Iraq Stock Exchange activity during 1st quarter of 2015

 2.Number of traded 

2

93.7

0.5

0.0001

1.0

4.1

0.4
0.2

0.1

(%) ٢٠١٥/عدد االسھم قطاعيا للفصل االول 



الفصل ااالول 
 من عام 
٢٠١٥

الفصل 
الرابع من 
عام ٢٠١٤

الفصل 
ااالول  من 
عام ٢٠١٤

نسبة التغير عن 
الفصل الرابع/   

(%)٢٠١٤

نسبة التغير عن 
الفصل االول 
(%) ٢٠١٤/

The 1st 
quarter 
of 2015

The 4th 
quarter 
of 2014

The 1st 
quarter 
of 2014

Percentage 
change from 

the 4th 
quarter 
2014(%)

Percentage 
change from 

the 1st 
quarter 
2014(%)

21.7Banking-52.511494991371909063.6المصرفي 

15.1Insurance-0.8723687278171.3التأمين

90.9Investment-90.9-0.004811111االستثمار

13.9339682308275471.944.1Serviceالخدمي

1.2Industrial-18.2251903499525148.3الصناعي

25.0Hotel-9.3426501656353360.0الفندقي

2.9Agricultural-3.951099578113290.1الزراعي
1.3636826724737.849.0Communicationsاالتصاالت

284611754332296Total

490.7331.0556.8 Session Ratio

المجموع

معدل الجلسه

القطاعات
النسبة الى الكلي (%)

 sectors Percentage  to 
total(%)

بلغ عـــــدد العــــقود المنــــفذة خـــــالل الفصل االول من عــــــام ٢٠١٥ ما يقارب(٢٨٫٥) الف عـــقد مقـــــارنة 
بما يقارب (١٧٫٥) الف عـــقد للفصل الرابع من عام ٢٠١٤ وبــنسبة ارتفاع بلغــــت (٦٢٫٢%)  , ومن الجدير 
بالذكر أن عدد العقود للفصل االول انخفض بنسبه (١١٫٩%) عن ما كان عليه في الفصل االول من العام السابق 
(٢٠١٤) , وقد احتل القطاع المصرفي المرتبة االولى من حيث عدد العقود حيث بلغ عدد العقود ما يقارب(١٤٫٩) 
الف عقد وبنسبة (٥٢٫٥%) من المجموع الكلي , وجاء في المركز الثاني قطاع الصناعي حيث بلغ عدد العقود 

مايقارب(٥٫٢) الف عقد وبنسبة (١٨٫٢%) من المجموع الكلي , وجاء في المركز الثالث  قطاع الخدمات حيث بلغ 
عددالعقود المنفذة ما يقارب (٣٫٩) الف عقد وبنسبة (١٣٫٩%) من المجموع الكلي وقد بــــلغ معدل الجلسة لعـــــدد 

العقـــــود المــــنفذة ما يقارب (٤٩٠٫٧) عقد خالل الفصل االول من عام ٢٠١٥ مقارنة مع (٣٣١٫٠) عقد خالل 
الفصل الرابع من عام ٢٠١٤.

The number of executed transactions during the first quarter of 2015, reached approximately        
(28.5) thousand transactions compared nearly to (17.5) thousand transactions for the fourth quarter 

of 2014, with an increasing percentage ratio (62.2%), it is worth mentioning that the number of 
transactions for the first quarter decreased by (11.9 %) from what it was in the first quarter of      

2014. The banking sector has occupied the first position from number of transactions where reached 
around (14.9) thousand transactions with percentage ratio(52.5%) of the total ,  came in second 
position, the Industrial sector where the number of transactions reached approximately (5.2) 

thousand transactions with percentage ratio (18.2%)  of the total transactions, The services sector 
came in the  third position, where the number of the  executed transactions reached approximately 
(3.9) thousand transactions with percentage  (13.9%) of the total transactions, The session's average 
for the number of executed transactions reached approximately (490.7) during the first quarter of 

2015 compared with (331.0) during the fourth quarter of 2014.

 جدول يبين  عدد العقود  قطاعياً 
A table showing the number of executed transactions Sectorally

٢٠١٥خالل الفصل االول من  عام    الماليةاداء سوق العراق لالوراق  
ـ عدد العقود٣        

52.5

0.80.004

13.9

18.2

9.3

3.9 1.3

(%)٢٠١٥/عدد العقود مصنفا قطاعيا للفصل االول 
Number of transactions categorised sectorally

during 1st quarter/2015(%) 

Iraq Stock Exchange activity during 1st quarter of 2015
3.Number of Transactions

3



__________70.4972.853.34

92.0061.46__________‐33.20

سجل المؤشر العام السعار(isx60) االسھم في سوق العراق لالوراق المالية للفصل االول لعام ٢٠١٥ارتفاعا 
بلغت نسبة (٣٫٣٤%) ليغلق في نھاية الفصل االول لعام ٢٠١٥ عند ( ٧٢٫٨٥) نقطة مقابل (٧٠٫٤٩) نقطة في 

نھاية شھر شباط   . سجل المؤشر العام لالسعار (isx37) انخفاضا بلغ (٣٣٫٢٠) خالل شھر كانون الثاني 
٢٠١٥ مقارنة مع شھر كانون االول ٢٠١٤

The Index of shares' price at ISX60  recorded increased reached (3.34%) 
for the 1st quarter of 2015 to be closed at the end of the same quarter at 
(72.85) points compared to (70.49) points at the end of February. The 
general price index (isx37) recorded a decrease reached (33.20) during 
January 2015 compared with December 2014

Isx60  المؤشر العام

Isx37  المؤشر العام

نسبة التغير اذار
(%) شباط كانون االول االشھر

كانون الثاني(٢٠١٤)

 لسوق العراق لالوراق المالية جدول يبين حركة االغالق الشھري للرقم القياسي 

Theلالسعار في سوق العراق لالوراق المالية الرقم القياسي  index of prices at ISX
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 Table shows the monthly closing movement Index 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  (%)

TradingTotal in ISX 
(million dinars)

  Non-Iraqis (1) 
(million dinars)

Iraqis (2)  (million 
dinars)

percentage ratio to 
total for non -Iraqis(%)

percentage ratio to 
total for Iraqis (%)

Sell  115825.852338.863487.045.1954.81البيع

Buy 115825.846590.969234.940.2259.78الشراء

يوضح الجدول اعاله شراء االجانب خالل ھذا الفصل بلغ (٤٦٥٩٠٫٩) مليون دينار 
اقل من بيع االجانب خالل ھذا الفصل حيث بلغ بيعھم (٥٢٣٣٨٫٨) مليون دينار . 

االمر الذي جعل صافي االستثمار االجنبي ينخفض (شراء االسھم من قبل االجـــــانب -
 بيع االسھم من قبل االجــــانب ) حيث بلغ صافي االستثمار (-٥٧٤٧٫٩) مليون دينار

The above table explains buying for non‐Iraqis which reached (46590.9) million 
ID during this quarter, and it was less than selling for non‐Iraqis where reached 

(52338.8) million ID during the same quarter. Which makes the Non‐Iraqis 
investment net (buy‐sell shares) decreased to reach to (‐5747.9) million ID.

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

غير العراقيين     
العراقيين                 %٤٥

٥٥%

بيع غير العراقيين
Sell for non‐Iraqis

غير العراقيين      العراقيين                 

غير     
العراقيين 

٤٠%

         
العراقيين        

٦٠%

شراء غير العراقيين
Buy for non‐Iraqis  

غير العراقيين      العراقيين                 
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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(%)
 14314.712744.489.07692.06768.788.0706699.8Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي1
6686.01440.021.58374.21721.020.623142149.2Bank of Baghdadمصرف بغداد 2
2233.82000.289.51686.01500.189.017763.4Islamic Bankالمصرف االسالمي3
4109.64.90.12171.82.50.11413201.4Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط 4
1743.31.50.11567.71.40.157540.7Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي5
37402.437334.299.830404.030346.599.81001919.0National Bank of Iraqالمصرف االھلي العراقي6
2461.2109.14.41918.976.24.0929444.7Credit Bankمصرف االئتمان7
525.81.200.2429.80.980.222662.7Dar es Salam Bankمصرف دار  السالم8
502.43.60.7173.41.30.730451.6Babylon Bankمصرف بابل 9
28498.31055.63.721732.7824.43.831891524.8Gulf Commercial Bankمصرف الخليج التجاري 10
 Mosul Bank for investment 7138.2399.35.62459.5117.44.81394372.7مصرف الموصل11
1333.70.70.11210.80.70.128093.2Union Bank of Iraqمصرف االتحاد العراقي 12
12925.178.90.67331.852.90.71141464.0North Bankمصرف الشمال  13
461.44.41.0868.98.31.0259259.7Kurdistan international Bankمصرف كوردستان 14
463.30.20.04273.70.10.023410.4Ashur International Bankمصرف اشور الدولي 15
2834.2517.218.22264.8412.918.28359110.9Mansour Bank for Investmentمصرف المنصور لالستثمار 16
2438.81.70.11568.31.00.168930.4United Bank for Investmentالمصرف المتحد لالستثمار17
72.99.613.245.96.814.854814.8Elaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي18
141.185.360.41357.0795.358.63685715.5Asiacellاسيا سيل19
471.34.91.0529.86.51.210254.9Al-Ameen for Insuranceاالمين للتأمين 20

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

 Company Nameاسم الشركة

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

Trading of non - Iraqis during 1st quarter of 2015
(Buy)

٢٠١٥التداول لغير العراقيين للفصل االول من عام    
)شراء(
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نسبة  (١:٢لغير 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(%)
101.890.488.8105.890.585.553713.2Dar AL Salam for Insuranceدار السالم للتأمين21

96.17.57.745.93.78.07168.5Gulf Insuranceالخليج للتأمين22

135.70.10.11396.21.10.1154920.1Kharkh Tour Amuzement Cityمدينة العاب الكرخ السياحية23

 374.5104.828.01478.4421.028.597719319.8Mamoura Realestateالمعمورة لالستثمارات العقارية24

 29.10.020.1604.50.40.143520.5Iraq Baghdad For General Transportationبغداد العراق للنقل العام25

225.91.20.5176.80.90.524131.2Mansour Pharmaceutical Industriesالمنصور للصناعات الدوائية26

27.10.020.182.50.10.122410.4Modern Sewingالخياطة الحديثة27

2321.91347.758.04025.12363.058.7143033523.4Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية28

744.20.80.11107.21.10.164540.6Iraqi Date Processing and Marketingالتمورالعراقية29

222.13.11.4126.61.61.318021.1The Light industryالصناعات الخفيفة30

653.60.90.1444.20.60.148261.2National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية31

 215.80.20.1256.20.20.129720.7AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي النتاج اللقاحات البيطرية32

102.60.40.4166.00.70.435341.1Fallujah for Construction Materialsالفلوجة النتاج المواد االنشائية33

246.91.30.5202.51.20.627041.5Iraqi Engineering Worksالعراقية لالعمال الھندسية34

19.10.10.38.50.030.43313.0Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعات الكارتون35

79.10.10.11111.51.50.156410.2Palestine Hotelفندق فلسطين36

15.513.285.21240.01055.185.119412463.9Babylon Hotelفندق بابل37

162.31.30.8235.51.80.817142.3Karbala hotelفنادق كربالء38

8.70.030.4181.30.70.412621.6Mansour Hotelفندق المنصور39

97.70.90.963.90.61.049612.2Modern for animal productionالحديثة لالنتاج الحيواني40
72.70.010.02600.70.10.0272920.3Iraqi for seed productionالعراقية النتاج البذور41

132709.9757370.9107720.346590.9243621532Entire Totalالمجموع الكلي

قد التتطابق بعض النسب عند احتسابھا بسبب التقريب*

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

 Company  name Traded shares ( million shares)Trading volume (million Dinars) No.of Transactionsاسم الشركة

* Some percentage ratios may be not matched  when we calculate them due to approximation.

٢٠١٥التداول لغير العراقيين للفصل االول من عام    
)شراء(

Trading of Non‐Iraqis during 1st quarter 2015
(buy)
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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(%)1(%)
 14,314.712434.886.97,692.06590.485.770620.3Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي1
6,686.02025.830.38,374.22490.929.7231440217.4Bank of Baghdadمصرف بغداد 2
4,109.6868.721.142,171.8451.320.78141318513.1Iraqi Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط 3
37,402.437250.099.630,404.030282.599.610022.0National Bank of Iraqالمصرف االھلي العراقي4
2,461.2882.135.81,918.9608.831.792923024.8Credit Bankمصرف االئتمان5
28,498.3210.40.721,732.7149.40.73189180.6Gulf Commercial Bankمصرف الخليج التجاري 6
7,138.22680.737.62,459.5919.037.4139426318.9Mosul Bank For Investmentمصرف الموصل7
1,333.71.70.11,210.81.40.128031.1Union Bank of Iraqمصرف االتحاد العراقي 8
12,925.110940.784.67,331.85842.179.7114132528.5North Bankمصرف الشمال  9
461.449.510.7868.988.810.22593413.1Kurdistan International Bankمصرف كوردستان 10
463.3164.335.5273.794.334.42345021.4Ashur International Bankمصرف اشور الدولي 11
 2,834.224.00.82,264.819.20.883560.7Mansour Bankمصرف المنصور لالستثمار 12
2,438.871.42.91,568.340.32.573689273.9United Bank for Investmentالمصرف المتحد لالستثمار13
 38.08.522.219.54.120.84025.0Dijlah & Furat Bankمصرف دجلة والفرات14
72.91.11.545.90.71.55435.6Elaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي15
141.1116.982.81,357.01102.681.236811330.7Asiacellاسيا سيل16
471.31.00.2529.81.10.210276.9Al-Ameen for Insuranceاالمين للتأمين 17
101.895.193.5105.895.590.2531528.3Dar AL Salam for Insuranceدار السالم للتأمين 18
96.145.747.545.920.544.7712636.6Gulf Insuranceالخليج للتأمين 19
 374.542.211.31,478.4168.211.4977454.6Mamoura Realestateالمعمورة لالستثمارات العقارية20
742.724.43.31,099.235.63.2842161.9Iraqi land transportالعراقية للنقل البري21
225.94.01.77176.82.81.6124110.4Mansour Pharmaceutical Indusالمنصور للصناعات الدوائية22
27.10.10.3482.50.280.34224.020.9Modern Sewingالخياطة الحديثة23
 7.50.22.729.50.82.69144.4Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات 24
27.40.41.342.90.61.34636.5Baghdad for Packing Materialsبغداد لصناعة مواد التغليف25
2,321.9953.841.14025.11567.138.9143024717.3Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 26
.Some percentage ratios may be not matched when we calculate them due to approximation *قد التتطابق بعض النسب عند احتسابھا بسبب التقريب*

اسم الشركة

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

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

٢٠١٥التداول لغير العراقيين للفصل االول من عام    
)بيع(

Trading for non-Iraqis during 1st quarter of 2015 
(sell)
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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(%)
744.24.10.51,107.25.40.564540.6Iraqi Date Processing and Marketingالتمورالعراقية27

 409.00.0040.001300.60.0030.00115010.7Al -HiLal Industriesالھالل الصناعية 28

222.122.09.9126.613.110.318052.8The Light industryالصناعات الخفيفة 29

653.6188.528.8444.2131.129.54826513.5National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستي30

102.60.00.02166.00.030.035310.3Fallujah for Construction Materialsالفلوجة النتاج المواد االنشائية31

246.976.731.1202.559.529.42706323.3Iraqi Engineering Worksالعراقية لالعمال الھندسية32

239.283.034.7351.1116.033.03865013.0Modern Paintingاالصباغ الحديثة 33

104.656.253.722,133.61190.7455.8103943842.2Ishtar Hotelsفنادق عشتار 34

Babylon Hotel 15.50.32.21240.027.62.219410.5فندق بابل35

12.72.620.6208.242.520.414553.4National for Tourist Investmentالوطنية االستثمارات السياحية36

8.74.147.4181.385.647.31264132.5Mansour Hotelفندق المنصور37

97.70.20.263.90.10.24912.0Modern for animal productionالحديثة لالنتاج الحيواني 38

72.73.54.8600.727.94.7729152.1Iraqi for seed productionالعراقية النتاج البذور 39

34.011.533.9184.961.033.01843016.3Iraqi Products Marketing Meatالعراقية النتاج وتسويق اللحوم40

128,678.5 69,350.0       104,620.6      52,338.822,954    2,751      Total

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

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

اسم الشركة

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

المجموع الكلي

٢٠١٥التداول لغير العراقيين للفصل االول من عام    
)بيع(

Trading for non-Iraqis during 1st quarter of 2015 
(sell)
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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 number 
shares  in one session

Average of trading 
volume in one 

session

 5187.9280.7150.8Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي
58100.0115.3144.4Bank of Baghdadمصرف بغداد 

3560.363.848.2Islamic Bankالمصرف االسالمي
58100.070.937.4Middle East Bankمصرف الشرق االوسط 
58100.030.127.0Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي
3560.31,068.6868.7National Bank of Iraqالمصرف االھلي العراقي

5696.644.034.3Credit Bankمصرف االئتمان
4984.510.78.8Dar es Salam Bankمصرف دار  السالم

2339.724.223.0Sumer Commercial Bankمصرف سومر التجاري 
4577.611.23.9Babylon Bankمصرف بابل 

58100.0491.3374.7Gulf Commercial Bankمصرف الخليج التجاري 
3662.1198.368.3Mosul Bank For Investmentمصرف الموصل

5289.725.623.3Union Bank of Iraqمصرف االتحاد العراقي 
5798.3226.8128.6North Bankمصرف الشمال  

4475.910.519.7Kurdistan International Bankمصرف كوردستان 
3356.914.08.3Ashur International Bankمصرف اشور الدولي 

 4882.859.047.2Mansour Bankمصرف المنصور لالستثمار 
58100.042.027.0United Bank for Investmentالمصرف المتحد لالستثمار

 1627.62.41.2Dijlah & Furat Bankمصرف دجلة والفرات
2339.73.22.0Elaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي

915.579.8115.4Islamic National Bankالمصرف الوطني االسالمي

 T
he

 B
an

k 
se

ct
or صرفي

القطاع الم

Number of 
trading days

Ratio of trading 
days to the 
total of the 
quarterly 

trading days 

Company Nameاسم الشركة

Table shows the trading days for 2015  ٢٠١٥لعام   جدول يبين ايام التداول
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عدد ايام التداول 
الكلي

النسبه ايام التداول الى اجمالي  
ايام التداول الفصلي

متوسط  عدد االسھم في الجلسه 
الواحده

متوسط حجم التداول في 
الجلسه الواحده

(مليون دينار)(مليون سھم)

Average of shares 
number in one session 

(million shares)

Average of trading 
volume in one 

session (million ID)

3458.613.915.6Al-Ameen for Insuranceاالمين للتأمين

2848.33.63.8Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمين

46.93.83.1AHliya For Insuranceاالھلية للتأمين

 2136.24.62.2Gulf Insuranceالخليج للتأمين واعادة التأمين

قطاع 
االست
11.70.20.1Al-Zawraa for Finanical Investmentالزوراء لالستثمار الماليثمار

Investment 
Sector

5187.92.727.4Kharkh Tour Amuzement Cityمدينة العاب الكرخ السياحية 

 5798.36.625.9Mamoura Realestateالمعمورة لالستثمارات العقارية

813.81.30.8AL-Nukhba for Constructionالنخبة للمقاوالت العامة 

 5696.613.319.6Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري

5289.70.611.6Iraq Baghdad For General Transportبغداد العراق للنقل العام

3865.53.03.5AL-Badia for General Transالبادية للنقل العام 

5594.81.420.2Palestine Hotelفندق فلسطين

5594.81.938.8Ishtar Hotelsفنادق عشتار 

3662.10.434.4Babylon Hotelفندق بابل

3153.40.66.1Baghdad Hotelفندق بغداد

4069.00.35.2National for Tourist Investmentالوطنية االستثمارات السياحية 

1729.30.31.4Ashour Hotelفندق أشور

3153.40.73.6Tourist Village of Mosul damالمدينة السياحية لسد الموصل

4577.63.65.2Karbala Hotelsفنادق كربالء

3865.50.24.8Mansour Hotelفندق المنصور

4984.51.129.8Al-Sadeer Hotelفندق السدير 

قطاع الفنادق

H
ot

el
s 

se
ct

or

Nunber of 
trading days

Ratio of trading days 
to the total of the 
quarterly trading 

days 

Company name اسم الشركة

Inقطاع التامين
su

ra
nc

e 
se

ct
or

قطاع الخدمات

Se
rv

ic
es

 S
ec

to
r

٢٠١٥Table shows the trading days during 2015لعام  الفصل االول    جدول يبين ايام التداول
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عدد ايام التداول 
الكلي

النسبه ايام التداول 
الى اجمالي  ايام 
التداول الفصلي

متوسط  عدد االسھم في 
الجلسه الواحده

متوسط حجم التداول 
في الجلسه الواحده

(مليون دينار)(مليون سھم)

Average of 
number shares in 

one session 
(million shares)

Average of 
trading volume 
in one session 

(million ID)

4882.84.73.7Al‐Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية

4170.70.72.0Modern Sewingالخياطة الحديثة

Iraqi For Tufted Carpets 3153.40.21.0العراقية للسجاد والمفروشات 

2237.91.22.0Baghdad for Packing Materialsبغداد لصناعة مواد التغليف

58100.040.069.4Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 

58100.012.819.1Iraqi Date Processing and Marketingالتمورالعراقية

Al ‐HiLal Industries 3967.210.57.7الھالل الصناعية 

4781.04.72.7The Light Industriesالصناعات الخفيفة 

5289.712.68.5National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية 

ELectronic Industries 3356.92.23.1الصناعات االلكترونية

AL‐ Kindi of Veterinary Vaccines 3255.26.78.0الكندي النتاج اللقاحات البيطرية 

4984.52.13.4Fallujah for Construction Materialsالفلوجة النتاج المواد االنشائية 

4272.45.94.8Iraqi Engineering Worksالعراقية لالعمال الھندسية

35.20.10.2Al ‐Khazer Construction Materialsالخازر النتاج المواد االنشائية 

4374.15.68.2Modern Paint Industriesاالصباغ الحديثة 

2950.01.10.6Metallic Industries and Bicyclesالصناعات المعدنية والدراجات

Ready Made Clothes 4374.10.21.1انتاج االلبسة الجاھزة

1627.61.20.5Iraqi Carton Manufacturiesالعراقية لصناعات الكارتون

23.40.40.2Modern Constrcution Materialsالمواد االنشائية الحديثة 

صناعي
قطاع ال
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Company name اسم الشركة
Nunber of 

trading days

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

Table  shows the trading days during 1st quarter of ٢٠١٥لعام  للفصل االول    جدول يبين ايام التداول 2015
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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)

2034.54.90.7Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيواني 

Al‐Ahlyia for Agricultural 1729.31.11.2االھلية النتاج الزراعي

1932.80.07.4Middle East for Production‐ Fishالشرق االوسط لالسماك 

5391.41.48.3Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور 

4272.40.85.4Iraqi Products Marketing Meatالعراقية النتاج وتسويق اللحوم 

Iraqi Agricultural Products 2848.30.110.2العراقية للمنتجات الزراعية 

قطاع 
 5187.92.89.6AsiacellCommunicationاسيا سيلاالتصاالت

sector
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 Company name اسم الشركة

قطاع الزراعي

Nunber of trading 
days

Ratio of trading 
days to the total of 

the quarterly 
trading days 

٢٠١٥Tableلعام  للفصل االول    جدول يبين ايام التداول shows the trading days during 1st quarter of 2015
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(%)نسبة التغير  (دينار)سعر االغالق السابق (دينار)سعر االغالق 

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

8.3006.75023.0Iraqi  for seed productionالبذور النتاج العراقية1

 1.2501.10013.6Al-Ahlyia agriculturalالزراعي لالنتاج االهلية2

1.6201.5206.6Iraqi land transportالبري للنقل العراقية3

1.3501.2706.3Iraqi Date Processing and Marketingالتمور وتسويق لتصنيع العراقية4

 0.7000.6704.5Al -HiLal Industriesالصناعية الهالل5

28.50028.0001.8Al-Sadeer Hotelالسدير فندق6

 0.6700.6601.5Commercial Bank of Iraqالعراقي التجاري المصرف7

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

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

53.5Ishtar Hotel-18.35039.500عشتار فنادق1

Ready made clothes 48.5-4.3508.450الجاهزة االلبسة انتاج2

46.4Kharkh Tour Amuzement City-9.24017.250السياحية الكرخ العاب مدينة3

39.0North Bank-0.6401.050الشمال مصرف4

37.6Ashur International Bank-0.5800.930الدولي اشور مصرف5

36.5Iraqi Products Marketing Meat-5.0007.880اللحوم وتسويق النتاج العراقية6

 28.4Iraq Baghdad For General Transportation-19.70027.500العام للنقل العراق بغداد7

 25.8Dijlah & Furat Bank-0.4900.660والفرات دجله مصرف8

25.2AL-Badia for General Trans-1.1001.470العام للنقل البادية9

23.9The Light industry-0.5100.670الخفيفة الصناعات10

Table shows  the highest companies at its shares' price during the 1st quarter 

2015 comparing with the previous quarter

Company  name اسم الشركةت

 Company  name

Table shows the lowest companies at its shares' price  during the 1st quarter 

2015 comparing with the previous quarter 

جدول يبين الشركات االكثر ارتفاعا في اسعار اسهمها خالل الفصل االول من  عام  
مقارنة مع الفصل السابق2015

جدول يبين الشركات االكثر انخفاضا في اسعار اسهمها خالل الفصل االول من عام 
مقارنة مع الفصل السابق2015
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       حجم التداول    
 (مليون دينار )

سعر االغالق
(دينار)

النسبة الى الكلي
(%)

Trading 
volume    
(million 
Dinars)

Closing 
price  (ID)

Ratio to 
total

30404.00.85026.2National Bank of Iraqالمصرف االھلي العراقي 1

21732.70.87018.8Gulf Commercial Bankمصرف الخليج التجاري 2

8374.21.2707.2Bank of Baghdadمصرف بغداد 3

 7692.00.6706.6Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي4

7331.80.6406.3North Bankمصرف الشمال5

4025.11.7503.5Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 6

2459.50.3502.1Mosul Bank For Investmentمصرف الموصل 7

 2264.80.7902.0Mansour Bankمصرف المنصور لالستثمار8

 2171.80.4701.9Iraqi Middle East Investmentمصرف الشرق االوسط لالستثمار9
Bank

2133.618.3501.8Ishtar Hotelsفنادق عشتار 10

 88589.6Total      المجموع

 115825.8Entire total      المجموع الكلي 

 company name اسم الشركةت

احتلت شركه (مصرف االھلي العراقي) المركز االول في حجم التداول اذ بلغ ما يقارب (٣٠٫٤) مليار دينار وبنسبة 
(٢٦٫٢%) من مجموع التداول الكلي , وجاء في المركز الثاني شركه( مصرف الخليج التجاري) اذ بلغ حجم التداول ما 

يقارب (٢١٫٧) مليار دينار وبنسبة (١٨٫٨%) من مجموع التداول الكلي , وجاء في المركز الثالث شركه (مصرف 
ً  ان حجم  بغداد) اذ بلغ حجم التداول ما يقارب (٨٫٣) مليار دينار وبنسبة (٧٫٢%) من مجموع التداول الكلي .علما

التداول للشركات العشرة االولى بلغ ما يقارب (٨٨٫٦) مليار دينار وتمثل (٧٦٫٥%) من مجموع التداول الكلي للسوق 
.وبين الجدول ان (٨) شركات تقع ضمن القطاع المصرفي وشركة تقع ضمن القطاع الصناعي وشركة ضمن القطاع 

الفندقي

  National Bank of Iraq occupied the first position by trading volume which reached about 
(30.4) billion ID with percentage ratio (26.2%) from the entire total, Gulf Commercial Bank 
achieved the second position by trading volume, which reached about (21.7) billion ID with 

percentage ratio (18.8%) from the entire total, Bank of Baghdad became in the third 
position, where the trading volume reached about (8.3) billion ID with percentage ratio 
(7.2%) from the entire total. Whereas the trading volume of the top ten companies 

reached about (88.6) billion ID with percentage ratio (76.5%) from the market entire total. 
The table shows that (8) companies within the Banking sector, and one company in the 

Industrial sector. and another one company in the Hotel Sector

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

الشركات العشرة االكثر تداوال من حيث حجم التداول

26.2

18.8

7.2

6.6

6.3
3.5 2.1

2.0 1.9 1.8

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

37402.40.85027.5National Bank of Iraqالمصرف االھلي العراقي 1

28498.30.87021.0Gulf Commercial Bankمصرف الخليج التجاري 2

 14314.70.67010.5Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي3

12925.10.6409.5North Bankمصرف الشمال4

7138.20.3505.2Mosul Bank For Investmentمصرف الموصل 5

6686.01.2704.9Bank of Baghdadمصرف بغداد 6

 4109.60.4703.0Iraqi Middle East Investmentمصرف الشرق االوسط لالست7
Bank

 2834.20.7902.1Mansour Bankمصرف المنصور لالستثمار8

2461.20.8601.8Credit Bank of Iraqمصرف األئتمان العراقي 9

2438.80.5801.8united Bank For Invistmentالمصرف المتحد لالستثمار10

Total 118808.5      المجموع

 135974.0Entire total      المجموع الكلي 

احتلت شركه (المصرف االھلي العراقي) المركز االول في عدد االسھم التداول اذ بلغ ما يقارب (٣٧٫٤) مليار سھم وبنسبة (٢٧٫٥%) 
من مجموع التداول الكلي , وجاء في المركز الثاني شركه(مصرف الخليج التجاري ) اذ بلغ عدد االسھم التداول ما يقارب (٢٨٫٤) 
مليار سھم وبنسبة (٢١٫٠%) من مجموع التداول الكلي , وجاء في المركز الثالث شركه (المصرف التجاري العراقي) اذ بلغ عدد 

ً  ان عدد االسھم المتداوله للشركات  االسھم التداول ما يقارب (١٤٫٣) مليار سھم وبنسبة (١٠٫٥%) من مجموع التداول الكلي .علما
العشرة االولى بلغ ما يقارب (١١٨٫٨) مليار سھم وتمثل (٨٧٫٤%) من مجموع التداول الكلي للسوق .وبين الجدول ان (١٠) شركات 

تقع ضمن القطاع المصرفي  .

 National Bank of Iraq occupied the first position by the number of traded shares which 
reached about (37.4) billion shares with percentage ratio (27.5%) from the entire total, Gulf 
Commercial Bank achieved the second position as the number of traded shares reached 
about (28.4) billion shares, with percentage ratio (21.0%) from the entire total, Commercial 
Bank of Iraq became in the third position as the number of traded shares reached about 
(14.3) billion shares with percentage ratio (10.5%) from the entire total. Whereas the 
number of traded shares for the top ten companies reached about (118.8) billion shares 
with percentage ratio (87.4%) from the market entire total. The table  shows that 
(10)companies within the Banking 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 shows the most traded ten companies in terms of  number of traded shares 

27.5

21.0
10.5

9.5

5.2

4.9

3.0 2.1 1.8 1.8

(% ) نسبة عدد االسھم
Ratio of shares number
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سعر االغالق  عدد العقود
(دينار)

النسبة الى 
الكلي (%)

NO.of 
transactions

Closing 
price (ID) 

Ratio to 
total (%)

31890.87011.2Gulf Commercial Bankمصرف الخليج التجاري 1

23141.2708.1Bank of Baghdadمصرف بغداد 2

15499.2405.4Kharkh Tour Amuzement Cityمدينة العاب الكرخ السياحية3

14301.7505.0Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 4

 14130.4705.0Iraqi Middle East Investmentمصرف الشرق االوسط لالستثمار5
Bank

13940.3504.9Mosul Bank For Investmentمصرف الموصل 6

11410.6404.0North Bankمصرف الشمال7

103918.3503.7Ishtar Hotelsفنادق عشتار 8

 9773.8503.4Mamoura Realestateالمعمورة لالستثمارات العقارية9

9290.8603.3Credit Bankمصرف األئتمان العراقي 10

Total 15375المجموع

28461Entire totalالمجموع الكلي

 احتلت شركة (مصرف الخليج التجاري) المركز االول في عدد العقود المنفذة حيث بلغت عدد العقود المنفذة (٣١٨٩) 
عقد  وبنسبة (١١٫٢%) من مجموع العقود الكلي , وجاء في المركز الثاني (مصرف بغداد) اذ بلغ عـــدد الـــعقود المنفذة 

(٢٣١٤ ) عقد وبنسبة (٨٫١%) من مجموع العقود الكلي  ، وجاء في المركز الثالث (مدينة العاب الكرخ السياحية) اذ 
ً  ان  عـــدد الـــعقود المنفذة  بلغ عدد العقود المنفذة  ( ١٥٤٩) عقد وبنسبة (٥٫٤%) من مجموع العقود الكلي . علما

للشــــــــــــركات العشـــــرة االولى  (١٥٣٧٥)عــــقد وھي تمــــــثل(٥٤٫٠٢%) من المجموع الكلي لعدد العقود ،وبين 
الجدول انه (٦) شركات تقع ضمن القطاع المصرفي وشركة واحدة تقع ضمن القطاع الصناعي وشركه واحدة تقع ضمن 

القطاع الفندقي  وشركتان ضمن قطاع الخدمات

Company name اسم الشركة

 Gulf Commercial Bank occupied the first position from the number of executed transactions 
where reached around (3189) thousand transactions with percentage ratio(11.2%) of the total 
,  came in the second position, Bank of Baghdad where the number of executed transactions 
reached approximately (2314) thousand transactions with percentage ratio (8.1%) of the total 
transactions, Kharkh Tour Amusement City came in the  third position, where the number of 
the  executed transactions reached approximately (1549) thousand transactions with 
percentage  (5.4%) of the total transactions. What is worth mentioning is that the number of 
executed transactions for the first ten companies reached approximately (15375) with 
percentage (54.02%) of total executed. The table shows that there are (6) companies within 
the Banking sector, and one company lies within the industrial sector, another company 
within the Hotel sector, and two other companies within the service sector.

الشركات العشرة االكثر تداوال من حيث عدد العقود المنفذة

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

executed transactions  

The most traded ten companies from the number of executed 

11.2

8.1

5.4
5.0

5.04.9

4.0

3.7

3.4
3.3

(%) نسبه عدد العقود
Ratio  of the Number of transactions
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عدد االسھم
المتداولة للفصل 
االول لعام ٢٠١٥
( (مليون سھم

راس مال الشركة
معدل دوران السھم(مليون سھم)

Number of traded 
shares of 1st 

quarter of 2015 
(million shares )

Capital of the 
company    

(million shares)

Stock turnover 
rate 

135.750027.1Kharkh Tour Amuzement Cityمدينة العاب الكرخ السياحية1

246.9150016.5Iraqi Engineering Worksالعراقية لالعمال الھندسية 2

471.3300015.7Al‐Ameen for Insuranceاالمين للتأمين3

37402.425000015.0National Bank of Iraqالمصرف االھلي العراقي 4

28498.33000009.5Gulf Commercial Bankمصرف الخليج التجاري 5

20.32408.5Tourist Village of Mosul damالمدينة السياحية في سد الموصل6

104.615007.0Ishtar Hotelsفنادق عشتار 7

Commercial Bank of Iraq 14314.72500005.7المصرف التجاري العراقي8

742.7140005.3Iraqi land transportالعراقية للنقل البري9

114.122005.2AL‐Badia for General Transالبادية للنقل العام10

ت

ويتم احتساب معدل دوران السھم بموجب المعادلة التالية:
معدل دوران السھم= (عدد االسھم المتداولة للشركة خالل الفصل االول من عام ٢٠١٥ / راس مال الشركة نھاية شھر اذار ٢٠١٥)× ١٠٠.

احتلت اســــــــھم شركة (مدينة العاب الكرخ السياحية) المركز االول من حيث معدل دوران اســــــھمھا حيث بلغ معدل دوران 
الســـــھم (٢٧٫١ ) ، وجاء في المــــــركز الثاني اســـــــــــھم شركـــة ( العراقية لالعمال الھندسية)  حيث بلغ معدل  دوران السھم 

(١٦٫٥ ) ، وجاءت في المركز الثـــــــالث اســـھم شــــركة (االمين للتأمين) حيث بلغ معدل دوران السھم (١٥٫٧) .

Kharkh Tour Amuzement City occupied the first position from the average of 
share's turnover which reached about (27.1), Iraqi Engineering Works 
achieved the second position from the average of share's turnover which 
reached about (16.5), Al-Ameen for Insurance became in the third position from 
the average of share's turnover which reached about (15.7)

  Company name

The average of  rates of turnover shares  has been calculated according to the 
following formula:

Turnover Share’s average= (the number of company traded shares during the 
1st quarter of 2015 \ the company capital at the end of March  2015) x 100.

اسم الشركة

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

 The most traded ten companies in trem of  share's  turnoverالسهم  العشرة االكثر تداوال من حيث معدل دوران  الشركات
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سعر االغالق 
للفصل االول من 
عام ٢٠١٥

سعر االغالق 
للفصل  الرابع 
من عام ٢٠١٤

نسبة التغير
عدد اال سھم 

المتداولة للفصل 
االول / ٢٠١٥

عدد اال سھم 
المتداولة للفصل 
الرابع / ٢٠١٤

حجم التداول للفصل نسبة التغير
االول من عام ٢٠١٥

حجم التداول للفصل 
نسبة التغيرالرابع من عام ٢٠١٤

عدد العقود  
للفصل االول 
من عام ٢٠١٥

عدد العقود  
للفصل الرابع 
من عام ٢٠١٤

نسبة التغير

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

1st quarter 
of 2015 (ID)

 Closing 
price for 

4th quarter 
of 2014 (ID)

Changing 
ratio (%)

 No.of 
traded 

shares for 
1st quarter/ 

2015 (million 
share)

 No.of traded 
shares for 4th 
quarter/ 2014 
(million share)

Changing 
ratio (%)

Trading 
volume for 

1st quarter of 
2015 (million 

ID)

 Trading 
volume for 

4th quarter of 
2014 (million 

ID)

Changing 
ratio (%)

 No. of 
Trans.for 

1st 
quarter of 

2015

 No. of 
Trans.for 

4th 
quarter of 

2014

Changing 
ratio (%)

0.6700.6601.514314.7817.21651.77692.0552.91291.270638782.4Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي1

18.16686.03330.9100.78374.25154.062.52314946144.6Bank of Baghdad‐1.2701.550مصرف بغداد2

96.117715018.0Iraqi Islamic Bank‐95.11686.043193.1‐22.12233.845670.0‐0.7400.950المصرف العراقي االسالمي3

21.74109.62056.299.92171.81327.363.6141391554.4Middle East Investment Bank‐0.4700.600مصرف الشرق االوسط4

21.0Investment Bank of Iraq‐32.3575728‐30.01567.72317.1‐10.01743.32491.1‐0.9001.000مصرف االستثمار العراقي5

35.5National Bank of Iraq‐5.637402.4408.09067.830404.0391.87660.2100155‐0.8500.900المصرف االھلي العراقي6

87.4929362156.6Credit Bank of Iraq‐72.51918.915263.6‐18.12461.28947.9‐0.8601.050مصرف االئتمان العراقي7

0.9Dar El‐salam Investment Bank‐15.4525.8319.364.7429.8302.941.9226228‐0.7700.910مصرف دار السالم لالستثمار8

 37.2Sumer Commercial Bank‐6.35994‐4.3529.4564.9‐5.0557.2582.2‐0.9501.000مصرف سومر التجاري9

4.1Babylon Bank‐9.8304317‐17.9502.4496.01.3173.4192.3‐0.3200.390مصرف بابل10

3.328498.36857.9315.621732.75883.6269.431891411126.0Gulf commercial Bank‐0.8700.900مصرف الخليج التجاري11

Mosul Bank For Investmentــــــــــــــــــــــــــــــ1394ــــــــــــــــــــــــــــــ2459.5ــــــــــــــــــــــــــــــ51.47138.2‐0.3500.720مصرف الموصل12

87.4280108159.3Union Bank of Iraq‐86.61210.89609.8‐2.21333.79920.4‐0.9100.930مصرف االتحاد العراقي13

39.012925.14382.6194.97331.84725.155.2114188229.4North  Bank‐0.6401.050مصرف الشمال14

11.6Kurdistan International Bank‐27.3259293‐27.2868.91194.8‐8.9461.4634.2‐1.7301.900مصرف كردستان15

37.6463.3187.2147.6273.7159.371.9234111110.8Ashur International Bank‐0.5800.930مصرف اشور الدولي16

41.3Al‐Mansour Bank‐46.48351422‐47.82264.84222.9‐6.02834.25434.2‐0.7900.840مصرف المنصور17

18.32438.8885.7175.41568.3643.8143.668951932.8Union Bank for Investment‐0.5800.710المصرف المتحد لالستثمار18

 34.4Dijlah & Furat Bank‐99.94061‐99.919.520225.9‐25.838.029872.0‐0.4900.660مصرف دجله والفرات19

12.6544812.5Elaaf Islamic Bank‐15.172.970.23.845.952.5‐0.6200.730مصرف ايالف االسالمي20

National Islamic Bankــــــــــــــــــــــــــــــ31ــــــــــــــــــــــــــــــ1038.9ــــــــــــــــــــــــــــــ718.5ــــــــــــــــــــــــــــــ1.460المصرف الوطني االسالمي21

127458.9123363.193762.2115977.6149499137Total 

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

 Company name

المجموع

اسم الشركةت

القطاع المصرفي  

٢٠١٤مع الفصل الرابع لعام ٢٠١٥مقارنة حركة تداول اسھم الشركات للفصل االول لعام
Comparing the trading activity of companies' shares for the 1st quarter of 

2014 with the 4th quarter of 2013
The Bank sector
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سعر االغالق 
للفصل االول من 
عام ٢٠١٥

سعر االغالق 
للفصل  الرابع 
من عام ٢٠١٤

نسبة التغير
عدد اال سھم 

المتداولة للفصل 
االول / ٢٠١٥

عدد اال سھم 
المتداولة للفصل 
الرابع / ٢٠١٤

حجم التداول للفصل نسبة التغير
االول من عام ٢٠١٥

حجم التداول 
للفصل الرابع 
من عام ٢٠١٤

نسبة التغير
عدد العقود  

للفصل االول من 
عام ٢٠١٥

عدد العقود  
للفصل الرابع 
من عام ٢٠١٤

نسبة التغير

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

1st quarter 
of 2015 (ID)

 Closing 
price for 

4th quarter 
of 2014 (ID)

Changing 
ratio (%)

 No.of 
traded 

shares for 
1st 

quarter/ 
2015 

(million 
h )

 No.of 
traded 

shares for 
4th 

quarter/ 
2014 

(million 
h )

Changing 
ratio (%)

Trading 
volume for 

1st quarter of 
2015 (million 

ID)

 Trading 
volume for 

4th 
quarter of 

2014 
(million ID)

Changing 
ratio (%)

 No. of 
Trans.for 

1st quarter 
of 2015

 No. of 
Trans.for 

4th 
quarter of 

2014

Changing 
ratio (%)

66.61025585.5Al‐Ameen for Insurance‐44.0529.81587.9‐14.1471.3841.1‐1.2201.420االمين للتأمين1

21.5101.81.19539.8105.82.14984.45317211.8Dar Al‐Salam for Insurance‐1.5001.910دار السالم للتأمين2

33.3AHliya For Insurance‐21.115.17.2109.012.56.882.21015‐0.7500.950االھليه للتامين3

 Gulf Insuranceــــــــــــــــــــــــــــــ71ــــــــــــــــــــــــــــــ45.9ــــــــــــــــــــــــــــــ96.1ــــــــــــــــــــــــــــــ0.410الخليج للتأمين واعادة التأمين4

684.3849.4693.91596.823687TOTAL

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

 Company name

المجموع

اسم الشركةت

قطاع التأمين

 ٢٠١٤Comparing the trading activity of companies' shares for the 1st quarter ofمع الفصل الرابع لعام  ٢٠١٥مقارنة حركة تداول اسھم الشركات للفصل االول لعام 
2015 with the 4th quarter of 2014

The Insurance sector
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سعر االغالق 
للفصل االول 
من عام ٢٠١٥

سعر االغالق 
للفصل  الرابع 
من عام ٢٠١٤

نسبة التغير

عدد اال سھم
المتداولة 

للفصل االول / 
٢٠١٥

عدد اال سھم
المتداولة 

للفصل الرابع / 
٢٠١٤

نسبة التغير
حجم التداول 
للفصل االول 
من عام ٢٠١٥

حجم التداول 
للفصل الرابع 
من عام ٢٠١٤

نسبة التغير
عدد العقود  
للفصل االول 
من عام ٢٠١٥

عدد العقود  
للفصل الرابع 
من عام ٢٠١٤

نسبة التغير

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

1st quarter 
of 2015 (ID)

 Closing 
price for 

4th quarter 
of 2014 (ID)

Changing 
ratio (%)

 No.of 
traded 

shares for 
1st 

quarter/ 
2015 

(million 
h )

 No.of 
traded 

shares for 
4th 

quarter/ 
2014 

(million 
h )

Changing 
ratio (%)

Trading 
volume for 

1st 
quarter of 

2015 
(million ID)

 Trading 
volume for 

4th 
quarter of 

2014 
(million ID)

Changing 
ratio (%)

 No. of 
Trans.for 

1st 
quarter of 

2015

 No. of 
Trans.for 

4th 
quarter of 

2014

Changing 
ratio (%)

90.9Al‐Zawraa for Financial Investment‐89.2111‐89.20.11.3‐0.7000.7000.00.21.9الزوراء لالستثمار المالي1

0.21.90.11.3111Total 

سعر االغالق 
للفصل االول 
من عام ٢٠١٥

سعر االغالق 
للفصل  الرابع 
من عام ٢٠١٤

نسبة التغير

عدد اال سھم
المتداولة 

للفصل االول / 
٢٠١٥

عدد اال سھم
المتداولة 

للفصل الرابع / 
٢٠١٤

نسبة التغير
حجم التداول 
للفصل االول 
من عام ٢٠١٥

حجم التداول 
للفصل الرابع 
من عام ٢٠١٤

نسبة التغير
عدد العقود  
للفصل االول 
من عام ٢٠١٥

عدد العقود  
للفصل الرابع 
من عام ٢٠١٤

نسبة التغير

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

Closing 
price for 

1st quarter 
of 2015 (ID)

 Closing 
price for 

4th quarter 
of 2014 (ID)

Changing 
ratio (%)

 No.of 
traded 

shares for 
1st 

quarter/ 
2015 

(million 
h )

 No.of 
traded 

shares for 
4th 

quarter/ 
2014 

(million 
h )

Changing 
ratio (%)

Trading 
volume for 

1st 
quarter of 

2015 
(million ID)

 Trading 
volume for 

4th 
quarter of 

2014 
(million ID)

Changing 
ratio (%)

 No. of 
Trans.for 

1st 
quarter of 

2015

 No. of 
Trans.for 

4th 
quarter of 

2014

Changing 
ratio (%)

7.7141.141.4240.51357.0529.5156.336826737.8Asiacell‐12.00013.000اسياسيل1

141.141.41357.0529.5368267TOTAL

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

Company name اسم الشركةت

المجموع

 Company name

المجموع

اسم الشركةت

 The Investment sectorقطاع االستثمار  

Comparing the trading activity of companies' shares for the 1st quarter of 2015 
with the 4th quarter of 2014

٢٠١٤مع الفصل الرابع لعام ٢٠١٥مقارنة حركة تداول اسھم الشركات للفصل االول لعام  

Communication sectorت  قطاع االتصاال
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سعر االغالق 
للفصل االول 
من عام ٢٠١٥

سعر االغالق 
للفصل  الرابع 
من عام ٢٠١٤

نسبة 
التغير

عدد اال سھم
المتداولة 

للفصل االول / 
٢٠١٥

عدد اال سھم
المتداولة 

للفصل الرابع / 
٢٠١٤

نسبة التغير
حجم التداول 

للفصل االول من 
عام ٢٠١٥

حجم التداول 
للفصل الرابع من 
عام ٢٠١٤

نسبة التغير
عدد العقود  
للفصل االول 
من عام ٢٠١٥

عدد العقود  
للفصل الرابع 
من عام ٢٠١٤

نسبة التغير

مليون سھم)(%)ديناردينار
)

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

Closing 
price for 

1st quarter 
of 2015 (ID)

 Closing 
price for 

4th quarter 
of 2014 (ID)

Changing 
 ratio (%)

 No.of 
traded 

shares for 
1st 

quarter/ 
2015 

(million 
share)

 No.of 
traded 

shares for 
4th 

quarter/ 
2014 

(million 
share)

Changing 
ratio (%)

Trading 
volume for 
1st quarter 

of 2015 
(million ID)

 Trading 
volume for 
4th quarter 

of 2014 
(million ID)

Changing 
ratio (%)

 No. of 
Trans.for 

1st 
quarter of 

2015

 No. of 
Trans.for 

4th 
quarter of 

2014

Changing 
ratio (%)

46.4135.761.0122.31396.2598.6133.31549648139.0Al‐Karkh tour amusment city‐9.24017.250مدينة العاب الكرخ السياحية 1

Al‐Mosul for Funfairsـــــــــــــــ16ــــــــــــــــــــــــــــــ7.0ــــــــــــــــــــــــــــــ0.5ـــــــــــــــ14.52014.5200.0الموصل لمدن االلعاب 2

23.097762755.8Mamoura for Realestate Investment‐14.51478.41918.8‐21.1374.5438.2‐3.8504.880المعمورة لالستثمارات العقارية3

 14.310.31.5598.36.31.0510.8175240.0Al‐Nukhba for general constructions‐0.6000.700النخبة للمقاوالت العامة 4

1.6201.5206.6742.7368.7101.41099.2575.990.9842373125.7Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري5

28.429.110.8170.3604.5366.465.043539510.1Iraq Baghdad For General Transportation‐19.70027.500بغداد العراق للنقل العام6

39.3Al‐Badia for general transportation‐18.7148244‐25.2114.1104.79.0134.2165.1‐1.1001.470البادية للنقل العام 7

1406.3985.44718.93632.839682308TOTAL

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

 Company name

المجموع

اسم الشركةت

٢٠١٤مع الفصل الرابع  لعام ٢٠١٥مقارنة حركة تداول اسھم الشركات للفصل االول لعام 
   

Comparing the trading activity of companies' shares for the 1st quarter 
of 2015 with the 4th quarter of 2014

The Services sectorقطاع الخدمات
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سعر االغالق 
للفصل االول 
من عام ٢٠١٥

سعر االغالق 
للفصل  الرابع 
من عام ٢٠١٤

نسبة التغير

عدد اال سھم
المتداولة 

للفصل االول / 
٢٠١٥

عدد اال سھم 
المتداولة 

للفصل الرابع / 
٢٠١٤

نسبة التغير
حجم التداول 

للفصل االول من 
عام ٢٠١٥

حجم التداول 
للفصل الرابع من 
عام ٢٠١٤

نسبة التغير
عدد العقود  
للفصل االول 
من عام ٢٠١٥

عدد العقود  
للفصل الرابع 
من عام ٢٠١٤

نسبة التغير

مليون سھم)(%)ديناردينار
)

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

Closing 
price for 

1st quarter 
of 2015 (ID)

 Closing 
price for 

4th quarter 
of 2014 (ID)

Changing 
ratio (%)

 No.of 
traded 

shares for 
1st 

quarter/ 
2015 

(million 
share)

 No.of 
traded 

shares for 
4th 

quarter/ 
2014 

(million 
share)

Changing 
ratio (%)

Trading 
volume for 
1st quarter 

of 2015 
(million ID)

 Trading 
volume for 
4th quarter 

of 2014 
(million ID)

Changing 
ratio (%)

 No. of 
Trans.for 

1st 
quarter of 

2015

 No. of 
Trans.for 

4th 
quarter of 

2014

Changing 
ratio (%)

7.05645532.0Palestine Hotel‐20.679.175.54.91111.51195.0‐13.10016.500فندق فلسطين1

53.5104.613.5673.52133.6547.3289.81039219374.4Ishtar Hotels‐18.35039.500فنادق عشتار 2

 37.819413148.1Babylon Hotel‐28.61240.01992.9‐1.315.521.7‐79.00080.000فندق بابل3

30.6998220.7Baghdad Hotel‐26.3188.9272.3‐13.819.526.5‐9.35010.850فندق بغداد4

11.0‐16.3145163‐13.2208.2248.8‐13.512.714.6‐16.00018.500الوطنيه لالستثمارات السياحيه5
National for Tourist 
Investment

2.64.71.9155.524.012.099.83315120.0Ashour Hotel‐6.0006.160فندق اشور6

7
سد في السياحية المدينة

4.220.313.155.4112.766.270.11048719.5‐5.5005.740الموصل
Tourist village of Mousel 
Dam

 34.2Karbala Hotels‐29.8171260‐27.3235.5335.6‐11.3162.3223.4‐1.4201.600فنادق كربالء8

4.11266885.3Al‐Mansour Hotel‐12.58.77.417.7181.3189.0‐21.75024.850فندق المنصور9

28.50028.0001.853.24.01220.71458.7110.51220.317578124.4Al‐Sadeer Hotelفندق السدير10

480.6401.56894.24969.526501656Total

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

Company name

المجموع

اسم الشركةت

قطاع الفنادق والسياحة

٢٠١٤مع الفصل الرابع لعام ٢٠١٥مقارنة حركة تداول اسھم الشركات للفصل االول لعام 
  

Comparing the trading activity of companies' shares for the1st quarter of 
2015 with the 4th quarter of 2014

The Tourism & Hotels sector
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سعر االغالق 
للفصل االول 
من عام ٢٠١٥

سعر االغالق 
للفصل  الرابع 
من عام ٢٠١٤

نسبة التغير

عدد اال سھم 
المتداولة 

للفصل االول / 
٢٠١٥

عدد اال سھم 
المتداولة 

للفصل الرابع / 
٢٠١٤

نسبة التغير
حجم التداول 
للفصل االول 
من عام ٢٠١٥

حجم التداول 
للفصل الرابع 
من عام ٢٠١٤

نسبة التغير
عدد العقود  
للفصل االول 
من عام ٢٠١٥

عدد العقود  
للفصل الرابع 
من عام ٢٠١٤

نسبة 
التغير

مليون سھم)(%)ديناردينار
)

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

Closing 
price for 

1st quarter 
of 2015 (ID)

 Closing 
price for 

4th quarter 
of 2014 (ID)

Changing 
ratio (%)

 No.of 
traded 

shares for 
1st 

quarter/ 
2015 

(million 
share)

 No.of 
traded 

shares for 
4th 

quarter/ 
2014 

(million 
share)

Changing 
ratio (%)

Trading 
volume 
for 1st 

quarter of 
2015 

(million ID)

 Trading 
volume 
for 4th 

quarter of 
2014 

(million ID)

Changing 
ratio (%)

 No. of 
Trans.for 

1st 
quarter of 

2015

 No. of 
Trans.for 

4th 
quarter of 

2014

Changin
g ratio 

(%)

31.3Al‐Mansoor pharmaceuticals industries‐23.3241351‐27.5176.8230.4‐9.5225.9311.4‐0.7600.840المنصورللصناعات الدوائية1

9.727.112.3119.582.538.2115.822468229.4Modern sewing‐3.1603.500الخياطه الحديثه2

 7.17.53.3129.629.511.9147.69135160.0Iraqi For Tufted Carpets‐3.9504.250العراقيه للسجاد والمفروشات3

17.627.41.51789.842.92.31784.5468475.0Baghdad for packing matrial‐1.4001.700بغداد لصناعة مواد التغليف4

24.0143099344.0Baghdad soft drink‐3.54025.15294.4‐22.62321.92405.9‐1.7502.260بغداد للمشروبات الغازية 5

9.81107.2986.512.2645313106.1Iraqi Products Marketing Dates‐1.3501.2706.3744.2825.4العراقية لصناعة وتسويق التمور6

 0.7000.6704.5409.0105.0289.5300.672.4315.115059154.2Al ‐HiLal Industriesالھالل الصناعية7

57.8The Light Industries‐74.7180427‐75.4126.6500.6‐23.9222.1902.6‐0.5100.670الصناعات الخفيفه8

22.4653.6129.1406.4444.293.6374.7482105359.0National chemical & plastic industries‐0.6600.850الصناعات الكيمياوية والبالستيكية 9

 18.214610539.0ELectronic Industries‐8.5101.2123.8‐18.872.979.7‐1.3001.600الصناعات االلكترونيه10

4.5Al‐Kindi of veterinary vaccins‐13.7297311‐7.8256.2296.8‐17.2215.8234.2‐1.0601.280الكندي النتاج اللقاحات البيطرية11

9.035323848.3Al‐Falluja for construction matrials‐8.5166.0182.3‐9.0102.6112.2‐1.6201.780الفلوجة النتاج المواد االنشائية 12

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

Company name اسم الشركةت

قطاع الصناعة  

٢٠١٤مع الفصل الرابع لعام   ٢٠١٥مقارنة حركة تداول اسھم الشركات للفصل االول لعام  
  

Comparing the trading activity of companies' shares for the 1st quarter 
of 2015 with the 4th quarter of 2014 

The Industrial sector 
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سعر االغالق 
للفصل االول 
من عام ٢٠١٥

سعر االغالق 
للفصل  الرابع 
من عام ٢٠١٤

نسبة التغير
عدد االسھم 

المتداولة للفصل 
االول / ٢٠١٥

عدد اال سھم 
المتداولة للفصل 
الرابع / ٢٠١٤

نسبة 
التغير

حجم التداول 
للفصل االول من 
عام ٢٠١٥

حجم التداول 
للفصل الرابع من 
عام ٢٠١٤

نسبة التغير
عدد العقود  
للفصل االول 
من عام ٢٠١٥

عدد العقود  
للفصل الرابع 
من عام ٢٠١٤

نسبة التغير

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

1st quarter 
of 2015 (ID)

 Closing 
price for 

4th quarter 
of 2014 (ID)

Changing 
ratio (%)

 No.of 
traded 

shares for 
1st quarter/ 

2015 
(million 
share)

 No.of 
traded 

shares for 
4th quarter/ 

2014 
(million 
share)

Changin
g ratio 

(%)

Trading 
volume for 
1st quarter 

of 2015 
(million ID)

 Trading 
volume for 
4th quarter 

of 2014 
(million ID)

Changing 
ratio (%)

 No. of 
Trans.for 

1st 
quarter of 

2015

 No. of 
Trans.for 

4th 
quarter of 

2014

Changing 
ratio (%)

0.9000.9000.0246.912.41895.0202.512.21562.627039592.3Iraqi Engineering Worksالعراقيه لالعمال الھندسيه13

 13.00.30.1264.40.60.2232.36520.0Al‐Khazer for construction Material‐2.0002.300الخازر النتاج المواد االنشائية14

13.9239.285.2180.8351.1111.7214.4386127203.9Modern Paint Industries‐1.3001.510االصباغ الحديثه15

0.6300.6300.030.625.221.418.617.93.77127163.0Metallic Indistries and Bicyclesالصناعات المعدنية والدراجات16

 47.7Ready Made Clothes‐79.6135258‐79.046.2226.4‐48.58.741.5‐4.3508.450االلبسة الجاھزة17

4.419.111.172.48.55.358.9333010.0Iraqi for Carton manufactures‐0.4300.450العراقيه لصناعات الكارتون18

19
صناعة المواد االنشائية 

 Modern Construction Materialــــــــــــــــــــــــ4ــــــــــــــــــــــــ0.4ــــــــــــــــــــــــ16.10.8‐0.4700.560الحديثة
Industry

5575.65297.87486.78206.851903499Total

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

 Company name

المجموع

اسم الشركةت

٢٠١٤مع الفصل الرابع لعام ٢٠١٥مقارنة حركة  تداول اسھم الشركات للفصل االول لعام 
   

Comparing the trading activity of companies' shares for the 1st quarter of 2015  
with the 4th quarter of 2014 

 The Industry sectorقطاع الصناعة  
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سعر االغالق
للفصل االول من 
٢٠١٥ عام

سعر االغالق
للفصل  الرابع 
٢٠١٤ من عام

نسبة التغير
عدد اال سھم

المتداولة للفصل 
٢٠١٥ / االول

عدد اال سھم 
المتداولة للفصل 
٢٠١٤ / الرابع

حجم التداول للفصل نسبة التغير
االول من عام ٢٠١٥

حجم التداول للفصل
الرابع من عام 

٢٠١٤
نسبة التغير

عدد العقود 
للفصل االول من 
٢٠١٥ عام

عدد العقود  
للفصل الرابع من 
عام ٢٠١٤

نسبة التغير

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

Closing 
price for 1st 
quarter of 
2015 (ID)

 Closing 
price for 4th 
quarter of 
2014 (ID)

Changing 
ratio (%)

 No.of traded 
shares for 1st 
quarter/ 2015 
(million share)

 No.of traded 
shares for 4th 
quarter/ 2014 
(million share)

Changing 
ratio (%)

Trading 
volume for 

1st quarter of 
2015 (million 

ID)

 Trading 
volume for 

4th quarter of 
2014 (million 

ID)

Changing 
ratio (%)

 No. of 
Trans.for 

1st quarter 
of 2015

 No. of 
Trans.for 

4th quarter 
of 2014

Changing 
ratio (%)

2.0Modern for Animal Production‐2.897.729.7229.163.921.5197.84950‐0.7000.720الحديثه لالنتاج الحيواني1

1.2501.10013.618.36.8167.122.07.2205.9291952.6االھليه لالنتاج الزراعي2
Al‐Ahlia for Agricultural 
Production

3
الشرق االوسط النتاج 

7.5Middle East for Fish Production‐85.33740‐83.21.812.3‐9.70.21.5‐7.0007.750االسماك

8.3006.75023.072.717.6312.4600.7117.8409.8729108575.0Iraqi for Seed Productionالعراقيه النتاج البذور4

العراقيه النتاج وتسويق 5
40.5‐36.0184309‐22.7184.9289.0‐36.534.043.9‐5.0007.880اللحوم

Iraqi for Meat Product & 
Marketing

1.3715236.5Iraqi for Agricultural Production‐18.93.93.412.539.540.0‐9.20011.350العراقيه للمنتجات الزراعيه6

226.8103.0912.8487.81099578Total 

135974.0131043.5115825.8135402.22846117543Entire Total

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

 Company name

المجموع
المجموع الكلي

اسم الشركةت

٢٠١٤مع الفصل الرابع لعام ٢٠١٥مقارنة حركة  تداول اسھم الشركات للفصل االول لعام 
  

Comparing the trading activity of companies' shares for the 1st quarter of 2015  with 
the 4th quarter of 2014 

 The Industry sectorقطاع الزراعة
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عدد اسھم الشركه في رمز الشركهاسم الشركة
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠١٥/٣/٣١

االول من عام ٢٠١٥
عدد اسھم  الشركه في 
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠١٤/١٢/٣١

Company  name التغيرالرابع من عام ٢٠١٤

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

company's 
symbol

No.of shares 
at 31/3/2015   
(million share)

Closing 
price(ID)

 Market value of 
1st quarter 2015  

(million ID)

No.of shares at 
31/12/2014 

(million  share)

Closing 
price (ID)

 Market value of 
4th quarter at 

2014  (million ID)

Changing   
 (%)

BCOI2500000.6701675002500000.6601650001.5Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي1

BBOB2500001.2703175002500001.550387500‐18.1Bank of Baghdadمصرف بغداد 2

BIIB2500000.7401850002500000.950237500‐22.1Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي3

BIME2500000.4701175002500000.600150000‐21.7Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط لالستثم4

BIBI2500000.9002250002500001.000250000‐10.0Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي5

BNOI2500000.8502125002500000.900225000‐5.6National Bank of Iraqالمصرف االھلي العراقي6

BROI2500000.8602150002500001.050262500‐18.1Credit Bank of Iraqمصرف االئتمان العراقي7

BDSI1500000.7701155001500000.910136500‐15.4Dar El‐salam Investment Bankمصرف دار  السالم لالستثمار8

 BSUC2500000.9502375002500001.000250000‐5.0Sumer Commercial Bankمصرف سومر التجاري 9

BBAY1788590.320572351788590.39069755‐17.9Babylon Bankمصرف بابل 10

BEFI1500000.7201080001500000.7201080000.0Economy Bank  for Investmentمصرف االقتصاد لالستثمار 11

BGUC3000000.8702610003000000.900270000‐3.3Gulf commercial Bankمصرف الخليج التجاري 12

BMFI2525000.350883752020000.730147460‐40.1Mosul Bank for Investmentمصرف الموصل13

 BUOI2520000.9102293202520000.930234360‐2.2Union Bank of Iraqمصرف االتحاد العراقي 14

BNOR3000000.6401920003000001.050315000‐39.0North  Bankمصرف الشمال  15

BKUI4000001.7306920004000001.900760000‐8.9Kurdistan Investment  Bankمصرف كوردستان 16

BASH2500000.5801450002500000.930232500‐37.6Ashur International Bankمصرف اشور الدولي 17

BMNS2500000.7901975002500000.840210000‐6.0Al‐Mansour Bank for Investmentمصرف المنصور لالستثمار 18

 BUND3000000.5801740003000000.710213000‐18.3Union Bank for Investmentالمصرف المتحد لالستثمار19

 BDFD1000000.490490001000000.66066000‐25.8Dijlah & Furat Bankمصرف دجله والفرات20

BELF1520000.620942401520000.730110960‐15.1Elaaf Islamic Bankمصرف ايالف االسالمي21

National Islamic BankــــــــــــــــــــــــــــــــBNAI2510001.460366460المصرف الوطني االسالمي22

5286359444713049848594801035Total 

ت
       Bank Sector  قطاع المصارف

المجموع

The market value for shares (1))١(القيمة السوقية لألسھم 
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عدد اسھم الشركه في رمز الشركهاسم الشركةت
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠١٥/٣/٣١

االول من عام ٢٠١٥
عدد اسھم  الشركه في 
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠١٤/١٢/٣١

Company  name التغيرالرابع من عام ٢٠١٤

Insurance sector(%)( مليون دينار)(دينار)(مليون سھم)( مليون دينار)(دينار)(مليون سھم) قطاع التامين

company's 
symbol

No.of shares at 
31/3/2015   

(million share)

Closing 
price(ID)

 Market value 
of 1st quarter 
2015  (million 

ID)

No.of shares at 
31/12/2014 

(million  share)

Closing 
price (ID)

 Market value 
of 4th quarter 

at 2014 
(million ID)

Changing   
(%)

NAME30001.220366030001.4204260‐14.1Al‐Ameen for Insuranceاالمين للتأمين 1

NDSA31901.500478529001.9105539‐13.6Dar El‐slam for Insuranceدار السالم للتأمين 2

NAHF25000.750187525000.9502375‐21.1AHliya For Insuranceاالھلية للتأمين 3

NGIR20000.41082020000.6901380‐40.6Gulf for Insurance and re‐insuranceالخليج للتأمين وأعادة التامين4

10690111401040013554TOTAL

عدد اسھم الشركه في رمز الشركهاسم الشركةت
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠١٥/٣/٣١

االول من عام ٢٠١٥
عدد اسھم  الشركه في 
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠١٤/١٢/٣١

Company  name التغيرالرابع من عام ٢٠١٤

Investment sector(%)( مليون دينار)(دينار)(مليون سھم)( مليون دينار)(دينار)(مليون سھم) قطاع االستثمار

company's 
symbol

No.of shares at 
31/3/2015  

(million share)

Closing 
price(ID)

 Market value 
of 1st quarter 
2015  (million 

ID)

No.of shares at 
31/12/2014 

(million  share)

Closing 
price (ID)

 Market value 
of 4th quarter 

at 2014  
(million ID)

Changing   
(%)

VWIF20001.190238020001.19023800.0Al‐Wiaam for Financial Investmentالوئام لالستثمار المالي 1

VZAF11500.70080511500.7008050.0Al‐Zawraa for Financial Investmentالزوراء لالستثمار المالي 2

3150318531503185TOTAL

المجموع

المجموع

The market value for shares (2))٢(القيمة السوقية لألسھم 
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عدد اسھم الشركه في رمز الشركهاسم الشركة
سعر اغالق٢٠١٥/٣/٣١

القيمه السوقية 
للفصل االول من عام 

٢٠١٥

عدد اسھم  الشركه 
سعر اغالقفي ٢٠١٤/١٢/٣١

القيمه السوقية 
للفصل الرابع من 
عام ٢٠١٤

Company  name التغير

       Services  Sector(%)( مليون دينار)(دينار)(مليون سھم)( مليون دينار)(دينار)(مليون سھم) قطاع الخدمي

company's 
symbol

No.of shares at 
31/3/2015   

(million share)

Closing 
price(ID)

 Market value 
of 1st quarter 
2015  (million 

ID)

No.of shares 
at 31/12/2014 

(million  share)

Closing 
price (ID)

 Market value 
of 4th quarter 

at 2014  
(million ID)

Changing   
(%)

SKTA5009.240462050017.2508625‐46.4Al‐Karkh tour amusment cityمدينة العاب الكرخ السياحية 1

SMOF40014.520580840014.52058080.0Al‐Mosul for Funfairsالموصل لمدن االلعاب 2

SMRI165113.85063567165114.88080574‐21.1Mamoura Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية3

 SNUC20000.600120020000.7001400‐14.3Al‐Nukhba for general constructionالنخبة للمقاوالت العامة 4

SILT140001.62022680140001.520212806.6Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري5

SBPT100019.7001970050027.5001375043.3Iraq Baghdad For General Transportatioبغداد العراق للنقل العام6

SIGT15008.0001200015008.000120000.0Transport for goods and oil  productionsنقل المنتجات النفطية والبضائع7

SBAG22001.100242022001.4703234‐25.2Al‐Badia for general transportationالبادية للنقل العام 8

 SBMC10801.690182510801.69018250.0Baghdad Motor Cars Servicingبغداد لخدمات السيارات9

3919113382138691148496TOTAL

عدد اسھم الشركه في رمز الشركهاسم الشركة
سعر اغالق٢٠١٥/٣/٣١

القيمه السوقية 
للفصل االول من عام 

٢٠١٥

عدد اسھم  الشركه 
سعر اغالقفي ٢٠١٤/١٢/٣١

القيمه السوقية 
للفصل الرابع من 
عام ٢٠١٤

Company  name التغير

(%)( مليون دينار)(دينار)(مليون سھم)( مليون دينار)(دينار)(مليون سھم) قطاع االتصاالت
Communication  

Sector       

company's 
symbol

No.of shares at 
31/3/2015   

(million share)

Closing 
price(ID)

 Market value 
of 1st quarter 
2015  (million 

ID)

No.of shares 
at 31/12/2014 

(million  share)

Closing 
price (ID)

 Market value 
of 4th quarter 

at 2014  
(million ID)

Changing   
(%)

TASC27001212.000324014427001213.0003510156‐7.7Asiacellاسيا سيل1

27001232401442700123510156TOTALالمجموع

المجموع

ت

ت

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

29



عدد اسھم الشركه في رمز الشركهاسم الشركة
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠١٥/٣/٣١

االول من عام ٢٠١٥
عدد اسھم  الشركه في 
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠١٤/١٢/٣١

Company  name التغيرالرابع من عام ٢٠١٤

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

company's 
symbol

No.of shares at 
31/3/2015   

(million share)

Closing 
price(ID)

 Market value 
of 1st quarter 
2015   (million 

ID)

No.of shares 
at 31/12/2014 

(million  share)

Closing 
price (ID)

 Market value 
of 4th quarter 

at 2014       
(million ID)

Changing   
 (%)

HPAL447013.10058557447016.50073755-20.6Palestine Hotelفندق فلسطين1

HISH150018.35027525150039.50059250-53.5Ishtar Hotelsفندق عشتار 2

HBAY135079.000106650135080.000108000-1.3Babylon Hotelفندق بابل3

HBAG38449.35035941384410.85041707-13.8Baghdad Hotelفندق بغداد4

HNTI543716.00086992543718.500100585-13.5National for Tourist Investmentالوطنية االستثمارات السياحية5

HASH3766.00022563766.1602316-2.6Ashour Hotelفندق أشور6

HTVM2405.50013202405.7401378-4.2Tourist village of Mousel Damالمدينة السياحية في سد الموص7

 HKAR50001.420710050001.6008000-11.3Karbala Hotelsفنادق كربالء8

HMAN292321.75063575292324.85072637-12.5Al‐Mansour Hotelفندق المنصور9

HSAD123928.50035312123928.000346921.8Al‐Sadeer Hotelفندق السدير 10

2637942522826379502319Total 

عدد اسھم الشركه في رمز الشركهاسم الشركة
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠١٥/٣/٣١

االول من عام ٢٠١٥
عدد اسھم  الشركه في 
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠١٤/١٢/٣١

Company  name التغيرالرابع من عام ٢٠١٤

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

company's 
symbol

No.of shares at 
31/3/2015   

(million share)

Closing 
price(ID)

 Market value 
of 1st quarter 
2015   (million 

ID)

No.of shares 
at 31/12/2014 

(million  share)

Closing 
price (ID)

 Market value 
of 4th quarter 

at 2014       
(million ID)

Changing   
 (%)

IMAP64690.760491664690.8405434-9.5المنصور للصناعات الدوائية1
AL‐mansour pharmaceuticals 
industries

IMOS9003.16028449003.5003150-9.7Modern Sewingالخياطة الحديثة2

 IITC5003.95019755004.2502125-7.1Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات 3

INSD414370.35014503414370.350145030.0North Soft Drinksالمشروبات الغازية الشمالية4

ت
 قطاع الفندقي 
والسياحي

 Hotels & Tourism 
Sector       

ت
     Industrial Sector  قطاع الصناعي

المجموع

The market value for shares (4))٤(لقيمة السوقية لألسھم ا
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عدد اسھم الشركه في رمز الشركهاسم الشركة
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠١٥/٣/٣١

االول من عام ٢٠١٥
عدد اسھم  الشركه في 
سعر اغالق٢٠١٤/١٢/٣١

القيمه السوقية 
للفصل الرابع من عام 

٢٠١٤
Company  name التغير

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

company's 
symbol

No.of shares at 
31/3/2015   

(million share)

Closing 
price(ID)

 Market value of 
1st quarter 2015  

 (million ID)

No.of shares at 
31/12/2014 

(million  share)

Closing 
price (ID)

 Market value 
of 4th quarter 

at 2014      
(million ID)

Changing   
(%)

IBPM10801.400151210801.7001836‐17.6Baghdad for Packing Materialsبغداد لصناعة مواد التغليف5

IBSD1330001.7502327501330002.260300580‐22.6Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية 6

IIDP172501.35023288172501.270219086.3العراقية لتصنيع وتسويق التمور7
Iraqi for manufacturing & 
Marketing Dates

IHLI123750.7008663123750.67082914.5Al‐hilal Industrialالھالل الصناعية8

ITLI168000.5108568168000.67011256‐23.9The Light Industriesالصناعات الخفيفة9

INCP151870.66010023151870.85012909‐22.4National Chemical &Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية10

IELI180001.30023400180001.60028800‐18.8Electronic Industriesالصناعات االلكترونية11

 IKLV54001.060572454001.2806912‐17.2AL‐ Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي النتاج اللقاحات البيطرية12

 IFCM31201.620505431201.7805554‐9.0Al‐Fallujah for construction materialsالفلوجة النتاج المواد االنشائية13

IIEW15000.900135015000.90013500.0Iraqi Engineering Worksالعراقية لالعمال الھندسية 14

 IKHC10002.000200010002.3002300‐13.0Al‐Khazer for constructionالخازر النتاج المواد االنشائية 15

IMPI92131.3001197792131.51013912‐13.9Modern Paint Industriesصناعات االصباغ الحديثة16

IMIB50000.630315050000.63031500.0Metallic Indistries and Bicyclesالصناعات المعدنية والدراجات17

 IRMC15934.350693015938.45013461‐48.5Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاھزة18

IICM75900.430326475900.4503416‐4.4Iraqi for Carton manufacturesالعراقية لصناعات الكارتون19

IMCM56200.470264156200.5603147‐16.1Modern Construction Material Indusصناعة المواد االنشائية الحديثة 20

IHFI12600.900113412600.90011340.0Al‐Watania household furnitureالوطنية لصناعات لالثاث المنزلي21

304294375666304294465126Total 

ت
    Industrial Sector  قطاع الصناعي

المجموع

The market value for shares (5))٥(لقيمة السوقية لألسھم ا
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عدد اسھم الشركه في رمز الشركهاسم الشركة
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠١٥/٣/٣١

االول من عام ٢٠١٥
عدد اسھم  الشركه في 
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠١٤/١٢/٣١

Company  name التغيرالرابع من عام ٢٠١٤

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

company's 
symbol

No.of shares at 
31/3/2015   

(million share)

Closing 
price(ID)

 Market value 
of 1st quarter 
2015   (million 

ID)

No.of shares at 
31/12/2014 

(million  share)

Closing 
price (ID)

 Market value of 
4th quarter at 

2014      (million 
ID)

Changing   
(%)

AMAP39060.7002734.236000.72025925.5Modern for Animal Productionالحديثة لالنتاج الحيواني 1

AAHP5751.250718.755751.100632.513.6االھلية لالنتاج الزراعي    2
Al‐Ahlyia for Agricultural 
production

 AMEF3007.00021003007.7502325‐9.7Middle East for Fish Productionالشرق االوسط النتاج االسماك3

AISP51288.30042562.451286.7503461423.0Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور4

AIPM41255.0002062541257.88032505‐36.5العراقية النتاج وتسويق اللحو5
Iraqi for Meat Producing & 
Marketing

AIRP3609.200331236011.3504086‐18.9Iraqi for Agricultural productionالعراقية للمنتجات الزراعية 6

14394720521408876755TOTAL
5954469870836656518739520626Entire total 

ت
  Agricultural Sector  قطاع الزراعي

المجموع
المجموع الكلي 

The market value for shares (6))٦(لقيمة السوقية لألسھم ا
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تاريخ االجتماع اسم الشركةت
Meeting's dateموضوع االجتماعSubject of  meetingCompany name  

08/01/2015المصرف التجاري1
تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠١٣/١٢/٣١  

وتم توزيع ارباح نقدية بنسبة (٣٫٧%) .
The final accounts were discussed for the financial 
year 31.12.2013, with cash dividend 3.7%.

Commercial Bank of Iraq 

 The final accounts were discussed for the financialتم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠١٣/١٢/٣١ .11/01/2015االمين لالستثمار المالي2
year 31.12.2013

Al‐Ameen for Financial 
Investment

22/01/2015مصرف ايالف االسالمي3

تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠١٣/١٢/٣١ 
.وتم اقرار زيادة راسمال الشركة بنسبة (٢٠٫٠٦%) وفق 

المادة (٥٥/ اوالً  ) وبنسبة (١١٫٥١٣%) وفق المادة 
( ً (٥٥/ثانيا

The final accounts were discussed for the financial 
year  31.12.2013; and an approval has been got for 
increasing the capital of the company with 
percentage rate (20.06%) in accordance with 
Article (55 / I) and by (11.513%) in accordance 
with Article (55 / II)

Elaf Islamic Bank

26/01/2015مدينة العاب الكرخ4
تمت الموافقة على زيادة راسمال الشركة وفق المادة 

(٥٥/اوالً ) وبنسبة (١٠٠%)

 an approval has been got for increasing the capital of 
the company by (100%), in accordance with Article (55 
/ I)

Kharkh Tour Amuzement City

28/01/2015مصرف سومر التجاري5
تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة النتھية في 
٢٠١٣/١٢/٣١   وانتخاب مجلس ادارة جديد.

The final accounts were discussed for the financial 
year 31.12.2013, a new board of directors  was electedSumer Commerical Bank

Companies'newsاخبار الشركات

General Assembly Meetingsاجتماعات الھيئة العامة 
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تاريخ االجتماع اسم الشركةت
Meeting's dateموضوع االجتماعSubject of  meetingCompany name  

29/01/2015الزوراء لالستثمار المالي6
تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتھية في ٢٠١٣/١٢/٣١ 

.
The final accounts were discussed for the financial year  
31.12.2013

Al‐Zawraa for Finanical Investment

  The final accounts were discussed for the financial yearتم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتھية في 10/02/2015٢٠١٤/٣/٣١االھلية لالنتاج الزراعي7
31.3.2014

Al‐Ahlyia for Agricultural 

 The final accounts were discussed for the financial yearsتم مناقشة الحسابات الختامية لسنتين ٢٠١١ و٢٠١٢ .23/02/2015منتجات نفطية8
2011‐ 2012Iraqi for General Transportation  

25/02/2015الكندي النتاج اللقاحات9
تم مناقشة الحسابات الختامية لسنة ٢٠١٣/١٢/٣١ تم اقرار 
 (  ً زيادة راسمال الشركة بنسبة (١٠%) وفق المادة (٥٥/ ثانيا

وانتخاب مجلس ادارة جديد .

The final accounts were discussed for the financial year  
31.12.2013; and an approval has been got for increasing 
the capital of the company with percentage rate (10%) in 
accordance with Article (55 / II) and a new board of 
directors was elected

AL‐ Kindi of Veterinary Vaccines 

01/03/2015البادية للنقل العام10
تم مناقشة الحسابات الختامية لسنة ٢٠١٣/١٢/٣١ وتغيير اسم 

الشركة من البادية للنقل العام الى شركة البادية للتجارة والنقل 
العام

The final accounts were discussed for the financial year 
31.12.2013; and an approval has been got for 
Changing the name of the company from AL‐Badia for 
General Trans to AL‐Badia for trading and General Trans.

AL‐Badia for General Trans

 The final accounts were discussed for the financial yearsتم مناقشة الحسابات الختامية لسنتين ٢٠١٢ و٢٠١٣ .09/03/2015االھلية للتامين11
2012‐ 2013AHliya For Insurance

 The final accounts were discussed for the financial yearsتم مناقشة الحسابات الختامية لسنتين  ٢٠١٢ ،  19/03/2015٢٠١٣الصناعات االلكترونية12
2012‐ 2013ELectronic Industries 

General Assembly  Meetingsاجتماعات الھيئة العامة 
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تاريخ االجتماع اسم الشركةت
Meeting's dateموضوع االجتماعSubject of  meetingCompany name  

21/03/2015مصرف بابل13
تم مناقشة زيادة راسمال الشركة وفق المادة (٥٥/ اوالً  ) وبنسبة 

ً  ) وبنسبة (٣٫٩%). (   ٣٥٫٩%  ) ووفق المادة (٥٥/ ثانيا

were discussed for increasing the capital of the 
company in  accordance with Article (55 / I) with 
percentage rate (35.9%), and in accordance with Article 
(55 / II) by (3.9%).

Babylon Bank

22/03/2015مصرف المنصور14
تم مناقشة الحسابات الختامية لسنة ٢٠١٤ وتم اقرار توزيع 

ارباح نقدية بنسبة (٥%) .

The final accounts were discussed for the financial year 
2014; and an approval has been got for profit dividend 
by (5%).

Mansour Bank

23/03/2015االصباغ الحديثة15
تم مناقشة الحسابات الختامية لسنة ٢٠١٣ وانتخاب مجلس 

ادارة جديد .
The final accounts were discussed for the financial year 
2013; and a new board of directors was elected

Modern Paint 
Industries

25/03/2015النخبة للمقاوالت العامة16
تم مناقشة الحسابات الختامية لسنة ٢٠١٣ وتم زيادة راسمال 

الشركة بنسبة (١٥٠%)وفق المادة (٥٥/ اوالً ) .

The final accounts were discussed for the financial year 
2013; and an approval has been got for increasing the 
capital of the company with percentage rate (150%) in 
accordance with Article (55 / I)

AL‐Nukhba for 
Construction

General Assembly  Meetingsاجتماعات الھيئة العامة 
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رمز 
الشركه

رأس مال الشركه 
(مليون دينار )

معدل السعر 
الحالي 
(دينار )

عدد االسھم 
المتداوله 

( مليون سھم )

حجم التداول 
(مليون دينار )

عدد العقود 
(عقد )

Company's 
 symbol

Company's capital 
(million ID)

Average of 
current price (ID) 

No. of traded 
shares (million ID)

Trading volume 
(million ID)

No. of 
transactions 
(transaction)

NHAM50001.0000.020.021Al-Hamraa for Insuranceالحمراء للتامين1

VAMF10001.4106.010.636Al-Ameen for Financial Investmentاالمين لالستثمار المالي2

SAEI69600.4008.33.721Al-Ameen Estate Investmentاالمين لالستثمارات العقارية3
IMCI18095.0000.431.213Modern Chemical Industriesالصنائع الكيماوية العصرية 4

14.745.671Entire total

Company name اسم الشركه ت 

المجموع الكلي

٢٠١٥نشره التداول للفصل االول من عام 
السوق الثاني

Trading bulletin of 1st quarter of
2015 for the Second Market
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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(%)

8.30.33.63.70.12.721314.3Al-Ameen Estate Investmentاالمين لالستثمارات العقارية1

8.30.33.70.1213.0Total

*

اسم الشركة

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

* Some percentage ratios may be not matched when we calculate them due to approximation

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

قد التتطابق بعض النسب عند احتسابھا بسبب التقريب

المجموع 

٢٠١٥التداول لغير العراقيين للفصل االول  للسوق الثاني من عام    
)بيع(

Trading for non-Iraqis during 1st quarter of 2015 
for the second market (sell)
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