


 

تسعى ھيئة االوراق المالية منذ تأسيسھا ولحد االن الى النھوض بقطاع 

ليواكب مستوى العالم المتقدم مستغلة بذلك كل  هاالوراق المالية بكافة جوانب

جوانب التشريع لتوفر الفرص المتاحة للتطور . اصدرت الھيئة في عام 

الوراق تعليمات سمحت بموجبھا تداول غير العراقيين في اسواق ا ٢٠٠٧

  وحرصنا ان تكون التعليمات سلسة وتخدم االقتصاد العراقي. ،المالية العراقية

واالن نضع بين ايديكم تقرير عن تداول غير العراقيين في سوق العراق 

وھذا التقرير ھو واحد من سلسلة التقارير التي  ٢٠١٤لالوراق المالية لعام 

  تصدرھا الھيئة ليكون وسيلة اطالع للجميع .

 ن هللا التوفيقوم

                                                    الدكتورعبد الرزاق داود السعدي  
  رئيس ھيئة األوراق المالية 

  

The Iraq Securities Commission is seeking, from the first day of 

its establishment and until now, to raise the securities sector 

in all  its aspects,  in order  to keep pace with  the  level of  the 

developed world. The  ISC took the chance to seize all aspects 

of legislations to open opportuni es for development. In 2007, 

the  Commission  issued  regulations  allowed  trading  for  non‐

Iraqis  at  Iraq  Stock  Exchange.  ISC was  eager  to make  these 

regulations smooth and serves the economy of Iraq. 

 Here  in  after,  a  report  for  non‐Iraqis'  trading  at  Iraq  Stock 

Exchange for 2014, and it is one of reports series issued by the 

Commission to be an information mean for all. 

Best Regards 

Dr.Abdulrazzaq Dawood Al‐Sa’adi 

Chairman of Iraq Securities Commission 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
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يس تعرض ىذا التقرير ثداول غري العراقيني 

 ابالوراق املاليو يف سوق العراق لالوراق املاليو .

و أ  املعلومات ان غري العراقيني بديتضح من 

ابلتداول يف الاوراق املاليو العراقيو وبشلك 

وخاصة بعد اصدار  9002مزتايد منذ عام 

الييئو ثعلاميت ثداول غري العراقيني يف سوق 

 العراق لالوراق املاليو.

حيث اكن املعدل الس نوي لصايف الاستامثر 

للفرتة من  ( مليار دينار982) الاجنيب

(9022-9022)  . 
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 حجم التداول المشتراه من قبل غير العراقيين
 

 حجم التداول للمباع من قبل غير العراقيين
  

 9022ثقرير عن ثداول غري العراقيني يف سوق العراق لالوراق املاليو لعام 
 

Report about non-Iraqi’s trading at Iraq Stock 
Exchange for 2014 

 

This report shows, trading of securities for 
non-Iraqis at Iraq Stock Exchange. 

It was evident from the information that the 
non-Iraqis began trading increasingly in 
Iraqi securities since 2009, especially after 
Iraqi Securities Commission issued 
regulations for non-Iraqis' trading at Iraq 
Stock Exchange. At which the annual ratio 
for foreign investment net in Iraq reached 
(284) milliard ID during the period (2011-
2014). 
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  العراقيني قمية ثداوالت غرياجاميل 
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 Total of trading value for non-Iraqis  

 

 رشاء غري العراقيني -أ  

يف قمية مشرتايت غري العراقيني  اخنفاضا   9022شيد عام 

اذ  بلغت مشرتايت غري العراقيني . 9022مقارنو بعام 

 ( مليون دينار 229228.2ما يقارب )9022يف عام 
ما يقارب 9022 مقارنو مبشرتايت غري العراقيني لعام

( مليون دينار اي ابالخنفاض بنس بو 2222808.2)

 ( .2%( . وكام موحض ذكل يف جدول رمق )20.9)

 

a- Non-Iraqi's buying  
 
2014 witnessed a drop in the value of buying 

for non-Iraqis compared to 2013,  the buying 

of non-Iraqis reached closely to (112548.1) 

million ID in 2014 compared to (1149808.5) 

million ID in 2013, which means a drop  

ratio(90.2%), as shown in table (1). 

 بيع غري العراقيني -ب  

مبيعات الاسيم من  ةاخنفاضا يف قمي 9022شيد يف عام 

، اذ بلغت مبيعات  9022قبل غري العراقيني مقارنو بعام 

(  89282.9ما يقــــــارب )  9022غري العراقيني يف عام 

مايقارب  9022مليون دينار بيامن بلغت ىذه املبيعات لعام  

 ضاخنفا ( مليون دينار وبنس بو292922.2)

 (2%(.وكام موحض يف اجلدول رمق )22.2)

 

B -Non-Iraqi's selling  

 
 2014 witnessed a  drop in the value of selling 

shares for non-Iraqis compared to 2013, as the 

value of selling shares for non-Iraqis reached 

closely to (82483.2) million ID in 2014 compared 

to (169654.9)million ID in 2013 which means a 

drop ratio (51.4٪) as shown in table (1).   
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 صايف الاستامثر الاجنيب  -ج 

 

اخنفاضا  9022صايف الاستامثر الاجنيب لعام  ةشيدت قمي

، اذ بلـــــغ صايف الاستامثر الاجنيب 9022مقارنو بعام 

( مليون دينار 20092.2ما يقـــــارب ) 9022لعـــــام 

مايقـــارب  9022وبلغ صايف الاستمثـــــار الاجنيب لعــــــام 

( مليون دينار  وكام موحض يف اجلدول رمق 280222.9)

 %(29.2نس بة اخنفاض )وب  ( .2)

C - Foreign investment net 

 
The value of foreign investment net in 2014 

witnessed a drop compared to the value of 

2013, as it reached closely to (30064.9) 

million ID in 2014 compared to (980153.6) 

million ID in 2013, with dropping ratio(96.9٪), 

as shown in table (1). 
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تداول غري العراقيني حسب الرشاكت املدرجة

١)رشاء غري العراقيني    

جحم التداول اللكي

مليون دينار

جحم التداول لغري

العراقيني(رشاء) 

مليون دينار

النسـبة اىل اللكي

(%)

Total  trading 

volume million ID

 trading volume 

for non iraqis 

(Buying) million 

ID

Ratio to Total

 121468320.968.5Mamoura Realestateالمعمورة  العقارية

21593.014035.065.0Baghdad Soft Drinksبغداد  الغازية

28149.016145.657.4Credit Bankمصرف األئتمان

53880.022966.942.6Bank of Baghdadمصرف بغداد

25720.08489.833.0National Bank of Iraqالمصرف االھلي

75301.024442.932.5Iraqi Islamic Bankالمصرف  االسالمي

11379.02662.523.4Babylon Hotelفندق بابل

12422.02573.020.7Mansour Bankمصرف المنصور

149809.04247.4مصرف الخليج
2.8Gulf Commercial Bank

95390.01546.51.6Kurdistan International Bankمصرف كوردستان
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 Name of the companyامس الرشكه

مت خالل عام ٢٠١٤ تداول عىل اسهم (٦٧) رشكه مدرجة يف السوق ، اجلدول الايت يبني الرشاكت العرشة 

الاوىل يف جحم رشاء غري العراقيني نسـبه اىل اجاميل تداول السهم .

Trading for non iraqis  according to the listed companies

 Buying for  Non Iraqis

During 2014, has been trading on the shares of ( 67 )listed companies in the 

market, the follows table  shows the top ten companies in the volume of 

purchases by non-Iraqis to the total  share's  trading .
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تداول غري العراقيني حسب الرشاكت املدرجه 

٢) بيع  غري العراقيني   

جحم التداول اللكي

مليون دينار

جحم التداول لغري 

العراقيني(بيع) 

مليون دينار

النسـبة اىل 

اللكي

(%)

Total trading 

volume  million ID

 trading volume 

for non iraqis 

(Selling) 

million ID

Ratio to Total

مرصف أالئامتن
28149.017907.563.6

Credit Bank

مرصف املنصور
12422.07074.457.0

Mansour Bank

بغداد  الغازية
21593.08516.539.4

Bank of Baghdad

املعمورة  العقارية
12146.03804.331.3

Mamoura Realestate 

اسـيا سـيل
10971.03231.729.5

Asiacell

مرصف الشامل
32195.07120.822.1

North Bank              

املرصف الاهيل
25720.05524.121.5

National Bank of Iraq

مرصف بغداد
53880.07210.013.4

Bank of Baghdad

149809.0مرصف اخلليج
8248.8

5.5
Gulf Commercial Bank

مرصف كوردسـتان
95390.02249.52.4

Kurdistan International Bank
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Trading for non‐ iraqis according to the listed companies

Selling for Non‐ Iraqis 

مت خالل عام ٢٠١٤ تداول عىل اسهم (٦٣) رشكه مدرجة ، اجلدول الايت يبني الرشاكت العرشة الاوىل 

يف جحم مبيعات غري العراقيني نسـبه اىل اجاميل تداول السهم :

 Name of the companyامس الرشكه

During 2014, has been trading on the shares of ( 63) listed companies in the market, the 

follows table  shows the top ten companies in the volume of selling by non-Iraqis 

compared to the total  share's  trading .
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٣) صايف الاستامثر

جحم التداول اللكي

مليون دينار

جحم التداول لغري 

العراقيني(رشاء) 

مليون دينار

جحم التداول لغري 

العراقيني(بيع) 

مليون دينار

صايف الاستامثر 

الاجنيب

صايف الاستامثر 

الاجنيب اىل جحم 

التداول (%)

Total trading 

volume  million 

ID

 trading volume 

for non iraqis 

(Buying) million 

ID

 trading volume for 

non iraqis (Selling) 

million ID

Foreign 
investment 

 net

Foreign 
investment 
net to total 
trading

املرصف  الاساليم
75301.524442.911.024431.932.4

Iraqi Islamic Bank

مرصف بغداد
53879.822966.97210.015756.929.2

Bank of Baghdad

21593.314035.08516.55518.525.6Baghdad Soft Drinksبغداد  الغازية

املعمورة  العقارية
12145.98320.93804.34516.637.2

Mamoura Realestate

25720.08489.85524.12965.711.5National Bank of Iraqاملرصف الاهيل

فندق اببل
11379.22662.5905.61756.915.4

Babylon Hotel

24576.61261.6276.0985.64.0Mosul Bank For Investmentمرصف املوصل

الصناعات الالكرتونية
1318.6152.24.9147.311.2

ELectronic Industries 

1856.3104.8الامني للتأمني
3.3101.55.5

Al-Ameen for Financial 

Investment

الاهلية للتأمني
250.569.31.467.927.1

AHliya For Insurance

6

3‐ Foreign investment net
Foreign investment net witnessed (trading volume) an increase in the overall Iraq Stock Exchange, but 

that was due to the increase investment net in some companies and a decrease in the other.

The investment net for non-Iraqis increased  in the following companies (Iraqi Islamic Bank, Bank of 

Baghdad, Baghdad Soft Drinks, Mamoura Realestate) as shown in the following table:

امس الرشكة
Name of the 

company 

 قد ازداد صايف الاستامثر لغري العراقيني يف الرشاكت التالية(مرصف الاساليم ، مرصف بغداد ، بغداد 

غازية ، معمورة العقارية )وكام موحض يف اجلدول التايل :

شهد صايف الاستامثر الاجنيب (جحم التداول ) ارتفاعًا يف مجمل سوق العراق لالوراق املاليه ، الا ان 

ذكل اكن نتيجه زايدة صايف الاستامثر يف بعض الرشاكت واخنفاضها يف الاخر .
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جحم التداول اللكي

مليون دينار

جحم التداول لغري 

العراقيني(رشاء) 

مليون دينار

جحم التداول لغري 

العراقيني(بيع) 

مليون دينار

صايف الاستامثر 

الاجنيب

صايف الاستامثر 

الاجنيب اىل جحم 

التداول (%)

Total trading 

volume  million 

ID

trading volume 

for non iraqis 

(Buying) million 

ID

trading volume 

for non iraqis 

(Selling) million 

ID

Foreign 
investment 

net

Foreign 
investment net 
to total trading

18.4North Bank‐5918.2‐32195.01202.67120.8مرصف الشامل

36.2Mansour Bank‐4501.4‐12422.02573.07074.4مرصف املنصور

2.7‐4001.4‐149809.04247.48248.8مرصف اخلليج
Gulf Commercial 

Bank

18.5Asiacell‐2025.3‐10971.01206.43231.7اسـيا سـيل

8.8‐1883.9‐21347.0295.12179.0مرصف الرشق الاوسط
Iraqi Middle East 

Investment Bank

6.3Credit Bank‐1761.9‐28149.016145.617907.5مرصف أالئامتن

7.4Palestine Hotel‐1066.2‐14399.076.51142.7فندق فلسطني

12.5‐979.1‐7805.0742.21721.3املرصف التجاري
Commercial Bank 

of Iraq 

13.6‐886.7‐6533.010.9897.6املرصف املتحد
united Bank For 

Invistment

4.4‐706.2‐16176.0547.71253.9مرصف الاستامثر
Investment Bank 

of Iraq 

 وجود بعض االختالف في المجموع الكلي يعود الى عدم تداول غير العراقيين في بعض الشركات •
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There are some differences in the total sum due  to the lack of trading of  non‐Iraqis in some companies

امس الرشكه
Name of the 

company 

مقابل ذكل اكن هناكل خروج واحض للمستمثرين غري العراقيني من التداول عىل الرشاكت التالية مرصف الشامل ، مرصف املنصور

، مرصف اخلليج ، اسـيا سـيل )  ،كام مبني يف اجلدول الايت :

 

In exchange, there was a clear exit for non-Iraqi's investors from 

trading on the following companies: (North Bank, Mansour Bank, Gulf 

Commercial Bank, Asiacell), as shown in the following table:
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Table No. (1)جدول رمق (١)

السـنه
جحم التداول

مليون دينار

جحم التداول املشرتاة من قبل غري 

العراقيني

مليون دينار

جحم التداول للمباع من قبل غري العراقيني

مليون دينار

صايف الاستامثر 

الاجنيب 

مليون دينار

نسـبه التغري 

(رشاء) (%)

نسـبه التغري 

(بيع) (%)
نسـبه التغري 

(صايف الاستامثر) (%)

year
Trading Volume 

million ID

Trading Volume for non-

Iraqis (Buying)  million ID 

Trading Volume for non-

Iraqis (Selling) million ID

foreign 

investment net 

million ID

changing rate 

(buying%)

changing rate 

(selling%)
changing rate for investment net    ( 

%)

2011941198.2176499.348847.8127651.5180.7487.2133.9

2012893825.254047.756085.2‐2037.5‐69.414.8____

20132840220.41149808.5169654.9980153.62027.4202.5____

2014898316.0112548.182483.230064.9‐90.2‐51.4‐96.9
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1‐ Trading Volume

٢٠١٤-٢٠١١جدول يبني تداوالت غري العراقيني للفرته من
Table shows trading for non-Iraqis during 2011-2014
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1‐Trading Volume
Table No.(2)

القطاعات 

حجم التداول
مليون دينار 
 Trading
  Volume
million ID

التداول حجم
للمباع من قبل 
غير العراقيين
مليون دينار 
 Trading

 Volume for
 non‐Iraqis
  (Selling)
million ID

النسبه الى الكلي
 (%)

   Percentage
Rate to Total

التداول حجم
المشتراه من قبل 
غير العراقيين
مليون دينار 
 Trading

 Volume for
 non‐Iraqis
  (Buying)
million ID

النسبه الى الكلي
 (%)

   Percentage
 Ratio to
Total

صافي االستثمار 
االجنبي       
مليون دينار 
 Foreign

 Investment
 Net million

ID

حجم التداول
مليون دينار 
 Trading

 Volume  million
ID

التداول حجم
للمباع من قبل 
غير العراقيين
مليون دينار 
 Trading

 Volume for
 non‐Iraqis
  (Selling)
million ID

النسبه الى 
الكلي
 (%)

Percentag
 e   Ratio to

Total

التداول حجم
المشتراه من قبل 
غير العراقيين
مليون دينار 
 Trading

 Volume for
 non‐Iraqis
 (Buying)
million ID

النسبه الى 
الكلي
 (%)

Percentag
 e   Ratio to

Total

صافي االستثمار 
االجنبي       
مليون دينار  
 Foreign

 Investment
 Net million

ID

Sectors

763582.762362.18.284572.711.122210.6953874.347054.94.953019.25.65964.3Banking Sectorاملرصيف

40.5Insurance‐2218.313.10.6185.18.3171.91157.8311.426.9270.923.4التامني

17.60.21.10.21.10.01548.70.00.90.10.9Investmentالاستامثر

21503.54282.319.98403.539.14121.225980.01174.04.511709.645.110535.6Servicesاخلدمات

37916.59739.625.714911.039.35171.470035.44631.06.637090.453.032459.4Industrialالصناعي

59018.22757.14.73219.65.5462.525005.2774.83.14884.619.54109.8Hotel & Tourismالفنديق والسـيايح

199.5Agricultural‐47.310053.4280.62.881.10.8‐3088.097.03.149.71.6الزراعي
2025.31752565.6115428.26.61042751.859.5927323.6Communications‐10971.23231.729.51206.411.0اتصاالت

898316.082483.2112548.12840220.4169654.91149808.5Entire totalاجملموع اللكي 

9

٢٠١٤ ٢٠١٣عام عام
جدول رمق (٢)

جحم التداول -1

٢٠١٤-٢٠١٣جدول يبني تداوالت غري العراقيني قطاعيًا للفرتة من 
Table shows non-Iraqi's trading sectorally during 2013-2014 
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Table No.(3)1. Trading Volumeجدول رقم (٣)

امس الرشكه

جحم التداول

مليون دينار

 Trading Volume 

million ID

 جحم التداول املشرتاه من

قبل غري العراقيني

 مليون دينار

 Trading Volume  

for non-Iraqis  

(buying) million ID

 جحم التداول للمباع من

قبل غري العراقيني

مليون دينار

 Trading volume for 

non-Iraqis (selling) 

million ID

صايف الاستامثر 

الاجنيب   

   مليون دينار

Foreign 

 Investment net 

million ID

نسـبه صايف الاستامثر الاجنيب 

اىل جحم التداول 

(%)

 Rate of foreign   

 investment net to

trading volume

 Name of the Company

 12.5Commercial Bank of Iraq‐979.0‐7805.0742.21721.3املرصف التجاري

53879.822966.97210.015756.929.2Bank of Baghdadمرصف بغداد 

75301.524442.911.024432.032.4Iraqi Islamic Bankاملرصف العرايق الاساليم

8.8Iraqi Middle East Investment Bank‐1883.9‐21346.9295.12179.0مرصف الرشق الاوسط 

 4.4Investment Bank of Iraq‐706.2‐16176.0547.71253.9مرصف الاستامثر العرايق 

25720.08489.85524.12965.711.5National Bank of Iraqاملرصف الاهيل 

6.3Credit Bank‐1761.8‐28148.716145.617907.5مرصف االئامتن العرايق

0.3Dar es salam Investment  Bank‐27.5‐9264.51.328.8مرصف دار السالم

1.00.0Sumer Commerical Bank‐1.0____47585.4مرصف سومر التجاري 

0.1Babylon Bank‐4.0‐3416.05.99.9مرصف اببل

   0.5Economy Bank‐0.2‐42.60.010.2مرصف الاقتصاد 

2.7Gulf Commercial Bank‐4001.4‐149809.24247.48248.8مرصف اخلليج

24576.61261.6276.0985.64.0Mosul Bank For Investmentمرصف املوصل لالستامثر

 18.4North Bank‐5918.2‐32194.71202.67120.8مرصف الشامل

          Union Bank of Iraq   44.20.0‐92377.914.258.3مرصف الاحتاد العرايق

0.7Kurdistan International Bank‐702.9‐95389.81546.52249.5مرصف كوردسـتان ادلويل

16032.133.10.732.50.2Ashur International Bankمرصف اشور

36.2Mansour Bank‐4501.4‐12422.32573.07074.4مرصف املنصور 

13.6united Bank For Invistment‐886.7‐6532.910.9897.6املرصف املتحد

 1.2Dijlah & Furat Bank‐547.7‐45338.741.7589.4مرصف دجةل والفرات

4.01.8Elaf Islamic Bank____221.94.0مرصف ٔايالف الاساليم

1856.3104.83.3101.45.5Al-Ameen for Insuranceالامني للتأمني
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جحم التداول - 1

مقسام حسب الرشاكت ٢٠١٤جدول يبني تداوالت غري العراقيني لعام 
Table showes non-Iraqis trading for 2014 divided

according to companies 



امس الرشكه

جحم التداول

مليون دينار

 Trading Volume 

million ID

جحم التداول املشرتاه من 

قبل غري العراقيني

مليون دينار 

 Trading volume for

  non-Iraqis

million ID(buying)

جحم التداول للمباع من 

قبل غري العراقيني

مليون دينار

 Trading volume for 

 non-Iraqis

million ID(selling)

صايف الاستامثر 

الاجنيب    

   مليون دينار

Foreign 

 Investment net 

million ID

نسـبه صايف الاستامثر 

الاجنيب اىل جحم 

التداول 

(%)

 Rate of foreign  

 investment net

 to trading

volume

Name of the Company

61.38.38.30.00.0Dar Al‐Salam for Insuranceدار السالم للتأمني
250.569.31.467.827.1AHliya For Insuranceالاهلية للتأمني
 50.22.70.012.75.4Gulf Insuranceاخلليج للتأمني

0.11.4AL‐Wiaam for Financial Investment_____10.50.1الوئام لالستامثر املايل
1.4Al‐Zawraa for Finanical Investment‐0.1‐7.20.10.2الزوراء لالستامثر

 0.1Al‐Mosul for Funfairs‐0.3‐0.3_____328.1املوصل ملدن الالعاب
 12145.98320.93804.34516.637.2Mamoura Realestateاملعمورة العقارية

1.1AL‐Nukhba for Construction‐11.5‐1026.50.912.3النخبة للمقاوالت العامة
 3.5Iraqi Land Transport‐156.9‐4469.578.4235.3العراقية للنقل الربي

0.1Iraq Baghdad For General Transportation‐1.0‐886.60.11.1بغداد العراق للنقل العام
15.1AL‐Badia for General Trans‐225.6‐1497.53.3228.9البادية للنقل العام

0.7Al‐Mansour Pharmaceuticals Industries‐9.1‐1235.26.615.8املنصور للصناعات ادلوائية
1.5Modern Sewing‐11.3‐755.50.611.9اخلياطة احلديثة

 11.0Iraqi For Tufted Carpets‐16.0‐145.23.819.8العراقية للسجاد واملفروشات
0.20.1Baghdad for Packing Materials____178.10.2بغداد لصناعة مواد التغليف
21593.314035.08516.55518.525.6Baghdad Soft Drinksبغداد للمرشوابت الغازية
2.8Iraqi Date Processing and Marketing‐119.7‐4352.169.2188.9العراقية لتصنيع المتور

 1174.954.94.950.14.3Al ‐HiLal Industriesالهالل الصناعية
8.7The Light Industries‐135.5‐1555.10.9136.4الصناعات اخلفيفة

0.2National Chemical &Plastic Industries‐2.7‐1281.52.14.8الصناعات الكميياوية والبالستيكية
 1318.6152.24.9147.311.2ELectronic Industriesالصناعات الالكرتونية

 1936.9325.2308.616.60.9AL‐ Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي النتاج اللقاحات البيطرية
1.1Fallujah for Construction Materials‐6.4‐570.5245.0251.4الفلوجة النتاج املواد الانشائية
5.2Iraqi Engineering Works‐4.8‐93.20.45.3العراقية لالعامل الهندسـية
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مقسام حسب الرشاكت ٢٠١٤جدول يبني تداوالت غري العراقيني لعام 
Table showes non-Iraqi's trading for 2014 divided according to companies 



امس الرشكه

جحم التداول

مليون دينار

 Trading Volume 

million ID

جحم التداول املشرتاه من 

قبل غري العراقيني

مليون دينار 

 Trading volume for

  non-Iraqis

million ID(buying)

جحم التداول للمباع من 

قبل غري العراقيني

مليون دينار

 Trading volume for 

 non-Iraqis

million ID(selling)

صايف الاستامثر 

الاجنيب    

   مليون دينار

Foreign 

 Investment net 

million ID

نسـبه صايف الاستامثر الاجنيب 

اىل جحم التداول 

(%)

 Rate of foreign  

 investment net to

trading volume

Name of the Company

7.82.00.91.114.2Al -Khazer Construction Materialsاخلازر النتاج املواد الانشائية

20.8Modern Paint Industries‐245.5‐1181.02.4247.8صناعات الاصباغ احلديثة

2.5Metallic Industries and Bicycles‐2.5‐100.40.042.6الصناعات املعدنية وادلراجات

 2.7Ready Made Clothes‐9.0‐327.86.015.0انتاج الالبسة اجلاهزة

3.8Iraqi Carton Manufacturies‐3.8‐101.20.13.9العراقية لصناعة الاكرتون

2.255.6Modern Constrcution Materials_____3.92.2املواد الانشائية احلديثة

4.42.10.21.943.4Household Furniture Industryصناعة الااثث املزنيل

7.4Palestine Hotel‐1066.2‐14398.676.51142.7فندق فلسطني

6780.6339.4281.857.60.8Ishtar Hotelsفنادق عشـتار

11379.22662.5905.61756.915.4Babylon Hotelفندق اببل

1650.59.10.78.30.5Baghdad Hotelفندق بغداد

1.70.0National for Tourist Investment‐1.7_____3443.7الوطنية لالستامثرات السـياحية

0.0070.004Ashour Hotel____171.50.01فندق اشور

0.1Tourist Village of Mosul dam‐0.5‐453.42.22.7املدينة السـياحية يف سد املوصل

0.1Karbala Hotels‐1.3‐1954.82.03.4فنادق كربالء

1.8Mansour Hotel‐293.4‐15860.8114.5407.9فنادق املنصور

2925.113.310.52.80.1Al-Sadeer Hotelفندق السدير

 0.30.2Al-Ahlyia for Agricultural_____160.30.3الاهلية لالنتاج الزراعي

59.1Modern for Animal Production‐12.9‐21.80.113.0احلديثة لالنتاج احليواين 

6.5Middle East for Production- Fish‐5.1‐79.11.56.6الرشق الاوسط لالسامك

0.8Iraqi for Seed Production‐15.9‐2081.12.118.0العراقية النتاج البذور

2.5Iraqi Products Marketing Meat‐15.1‐606.044.359.4العراقية النتاج وتسويق اللحوم 

 1.41.0Iraqi Agricultural Products____139.71.4تسويق املنتجات الزراعية

18.5Asiacell‐2025.3‐10971.21206.43231.7اسـيا سـيل لالتصاالت
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مقسام حسب الرشاكت ٢٠١٤جدول يبني تداوالت غري العراقيني لعام 
Table showes non-Iraqi' s trading for 2014 divided according to companies 
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دد الاسهم املشرتاة من اخنفاضًا ع 4102عام شهد 

حيث  بلغت  4103كبل غري العراكيني عن العام 

ما  4102عدد الاسهم املشرتاة يف عام 

(  مليون سهم . وبلغ عدد الاسهم 67767.4يلارب)

( 011420.1)ما يلارب4103املشرتاه يف عام 

 ( . 2مليون سهم . وكام موحض ذكل يف جدول رمق ) 

يف عدد الاسهم املباعة من  خنفاضاا 4102شهد عام 

حيث بلغت عدد    4103كبل غري العراكيني عن

الاسهم املباعة من كبل غري العراكيني يف عـــــــام 

( مليون سهم بيامن بلغ 77410.7ما يلارب) 4102

( 21773.7مايلارب)4103عدد الاسهم املباعة لعام

مليون سهم عىل التوايل ، وكام موحض يف اجلدول رمق 

(2) 

 

 Total of trading shares for non-Iraqis  

 

a. Non-Iraqi's Buying 
 

2014 witnessed a drop in the number of 

buying shares  by non-Iraqis ,and it was less 

than 2013, which the number of bought 

shares reached closely to (76575.2) million 

shares in 2014, while the number of bought 

shares  reached closely to (100,248.9) 

million shares in 2013, as shown in table 

No.(4). 

 

b. Non-Iraqi's Selling 
 

 2014 witnessed a drop in the number 

of sold shares by non-Iraqis and it was 

less than 2013, which the number of sold 

shares by non-Iraqis reached closely to 

(56291.5) million shares in 2014, while in 

2013 the number of sold shares reached 

closely to (40553.6) million shares, as 

shown in table No.(4). 
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 صايف الاستامثر الاجنيب  .ج 

 
 

يف شهد صايف الاستامثر الاجنيب 

يف عدد الاسهم املتداوةل عن  اخنفاضاً 4102

 بلغ صايف الاستامثرحيث  4103العام السابق 

( 41403.6ما يلارب )4102 الاجنيب لعام

 مليون سهم وبلغت صايف الاستامثر الاجنيب

(مليون سهم، 71717.3ما يلارب)4103لعام 

 ( . 2وكام موحض يف اجلدول رمق ) 

 

c. Foreign Investment Net 
 

2014 witnessed a drop in foreign investment 

net , which the number of trading shares for 

2014 was less than  2013.Foreign 

investment net reached closely to (20283.7) 

million shares in 2014, while it reached 

closely to (59695.3) million shares in 2013, 

as shown in table No.(4). 
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Table No.(4)جدول رمق (٤)

السـنه
عدد الاسهم املتداوهل

مليون سهم

عدد الاسهم املشرتاه من قبل غري العراقيني

 مليون سهم
عدد الاسهم املباعه من قبل غري العراقيني 

مليون سهم

صايف الاستامثر الاجنيب 

(رشاء - بيع)

 مليون سهم

نسـبه التغري

(رشاء)

(%) 

نسـبه التغري 

(بيع)

(%) 

نسـبه التغري 

(صايف الاستامثر) 

(%)

year

Number of Traded 

Shares

 million ID

Number of bought shares  by non-

Iraqis 

million shares

number of sold  shares by non-

Iraqis 

million shares

foreign investment 

net (sell&buy)  

million shares

changing  rate  

(buy%)

changing  rate 

(sell%)

changing rate of 

investment net (%)

2011492371.582722.818723.263999.6258.4763.6222.6

2012625639.928475.836085.9‐7610.1‐65.692.7____

2013871182100248.940553.659695.3252.012.4____

2014743852.476575.256291.520283.7‐23.638.8‐66.0
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Number of Traded Sheres -2عدد الاسهم املتداوهل

٢٠١٤-٢٠١١جدول يبني تداوالت غري العراقيني للفرته من
Table showes trading for non-Iraqis  during 2011-2014 
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٢٠١٤-٢٠١١عدد الاسهم املتداوةل للفرتة من 

Number of traded shares during the period 2010-2013 

عدد الاسهم املتداوهل
 مليون سهم 

عدد الاسهم املشرتاه من قبل غري العراقيني
مليون سهم 
 

عدد الاسهم املباعه من قبل غري العراقيني 
 مليون سهم  



القطاعات 

عدد الاسهم

املتداوهل

مليون سهم 

 Number of

 Traded

 Shares

million ID

عدد الاسهم املباعه 

من قبل غري العراقيني 

مليون سهم  

  number of

 sold shares   by

 non-Iraqis

million shares

النسـبه اىل اللكي

 (%)

 Percentage

rate  to total

عدد الاسهم املشرتاة 

من قبل غري العراقيني 

مليون سهم  

 number of

   bought shares

 by non-Iraqis

million shares

النسـبه اىل اللكي

 (%)

 Percentage

rate  to total

صايف الاستامثر

الاجنيب       

مليون دينار 

 foreign

 investment

 net million

ID

عدد الاسهم املتداوهل

مليون سهم 

 Number of

 Traded Shares

million ID

عدد الاسهم املباعه 

من قبل غري 

العراقيني مليون 

 number  سهم

  of sold shares

  by non-Iraqis

million shares

النسـبه اىل اللكي

 (%)

 Percentage

rate  to total

عدد الاسهم

املشرتاة من قبل 

غري العراقيني 

مليون سهم  

 number of

 bought

shares   by

النسـبه اىل اللكي

 (%)

 Percentage

rate  to total

صايف الاستامثر 

الاجنيب       

مليون دينار 

 foreign

 investment

 net million

ID

Sectors

707114.450462.27.168572.49.718110.273722831941.54.333512.44.51570.9Bankingاملرصيف
98.7Insurance‐1344.07.20.5139.610.4132.41111.5342.030.8243.321.9التامني

0.60.10.6Investment________0.11062.1‐16.30.31.80.21.2الاستامثر
 6749.31054.415.61770.326.2715.96918.1314.04.53025.343.72711.3Servicesاخلدمات
23794.94418.318.65959.625.01541.341413.22775.76.715901.238.413125.5Industrialالصناعي

52.12553.530.91.2157.16.2126.2Hotels & Tourisim‐3515.6104.03.051.91.5الفنديق والسـيايح
20.7Agricultural‐23.81302.531.12.410.40.8‐623.032.85.39.01.4الزراعي

140.079593.25118.46.447398.659.642280.2Communications‐694.9212.230.572.310.4االتصاالت

743852.456291.576575.2871182.040553.6100248.9Entire totalالمجموع الكلي 
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2-Number of Traded Shares

(٥) Table No.(5)جدول رمق

عام ٢٠١٣عام ٢٠١٤

عدد الاسهم املتداوهل -٢

٢٠١٤-٢٠١٣جدول يبني تداوالت غري العراقيني قطاعيًا للفرتة من 
Table showes trading for non-Iraqis  sectorally during 2013-2014

0
10000
20000
30000
40000
50000

٢٠١٣لعام ) بيع ، رشاء(عدد الاسهم املتداوةل 

عدد الاسهم املباعه من قبل غري العراقيني 
 

عدد الاسهم املشرتاة من قبل غري العراقيني
 

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000

ھم
 س
ون
ملي

٢٠١٤لعام ) بيع ، رشاء(عدد الاسهم املتداوهل 

عدد الاسهم املباعه من قبل غري العراقيني 
 

عدد الاسهم املشرتاة من قبل غري العراقيني
 



Table No (6)جدول رمق (٦)

عدد الاسهم املتداوهل

مليون سهم

عدد الاسهم لغري العراقيني 

(رشاء) 

مليون سهم

عدد الاسهم لغري العراقيني 

(بيع)   

 مليون سهم

صايف الاستامثر الاجنيب     

  مليون سهم

نسـبه صايف الاستامثر 

الاجنيب اىل عدد الاسهم 

اللكي (%)

Number of
 Traded shares 

million ID

 Number of 
shares for non‐
iraqis (buying) 

million ID 

Number of 
shares  for non‐
iraqis (selling) 
million ID 

Foreign 
investment net 

million ID

Rate of the foreign 
investment net to 
the  total number 
of shares  (%) 

 14.5Commercial Bank of Iraq‐1411.0‐9726.2841.92252.9املرصف التجاري

31126.812841.24232.88608.527.7Bank of Baghdadمرصف بغداد 

78660.726002.510.125992.433.0Iraqi Islamic Bankاملرصف العرايق الاساليم

8.6Iraqi Middle East Investment Bank‐2218.1‐25780.7365.92584.0مرصف الرشق الاوسط 

 4.2Investment Bank of Iraq‐686.6‐16380.7553.01239.6مرصف الاستامثر العرايق 

29342.99563.16359.73203.410.9National Bank of Iraqاملرصف الاهيل 

6.6Credit Bank‐1168.6‐17742.69341.410510.0مرصف االئامتن العرايق

0.3Dar es salam Investment  Bank‐25.0‐9074.11.326.3مرصف دار السالم

1.20.0Sumer Commerical Bank‐1.2____51275.4مرصف سومر التجاري 

0.1Babylon Bank‐5.7‐6686.315.020.6مرصف اببل

   0.5Economy Bank‐0.3‐58.00.00.3مرصف الاقتصاد 

2.6Gulf Commercial Bank‐3869.8‐147910.44178.58048.3مرصف اخلليج

33281.11567.0413.71153.33.5Mosul Bank For Investmentمرصف املوصل لالستامثر

              20.6North Bank‐3940.4‐19157.6647.54587.9مرصف الشامل

0.1Union Bank of Iraq‐46.5‐75554.615.261.7مرصف الاحتاد العرايق

1.3Kurdistan International Bank‐646.5‐49584.3672.71319.2مرصف كوردسـتان ادلويل

19880.340.60.839.80.2Ashur International Bankمرصف اشور

44.1Mansour Bank‐5225.0‐11835.31850.87075.8مرصف املنصور 

12.4united Bank For Invistment‐875.4‐7076.811.6887.0املرصف املتحد

 1.2Dijlah & Furat Bank‐773.4‐66684.756.9830.4مرصف دجةل والفرات

6.22.1Elaf Islamic Bank____295.06.2مرصف ٔايالف الاساليم

980.461.31.659.86.1Al-Ameen for Insuranceالامني للتأمني

28.74.04.00.00.0Dar Al-Salam for Insuranceدار السالم للتأمني
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2- Number of Traded Shares

Name of the company امس الرشكه

عدد الاسهم املتداوهل -٢

مقسام حسب الرشاكت ٢٠١٤يبني تداوالت غري العراقيني لعام  جدول
Table shows Trading for non-Iraqis 2014 divided according to companies 



عدد الاسهم املتداوهل

مليون سهم

عدد الاسهم لغري 

العراقيني (رشاء) 

مليون سهم

عدد الاسهم لغري 

العراقيني (بيع)   

 مليون سهم

صايف الاستامثر الاجنيب  

   

  مليون سهم

نسـبه صايف الاستامثر 

الاجنيب اىل عدد الاسهم 

اللكي (%)

Number of

 Traded shares 

million ID

 Number of shares 

for non-iraqis 

(buying) million ID 

Number of shares  

for non-iraqis 

(selling) million ID 

Foreign 

Investment Net 

million ID

Rate of foreign 

investment net to 

the  total number 

of shares  (%) 

262.070.51.768.826.3AHliya For Insuranceالاهلية للتأمني
 72.93.80.013.85.2Gulf Insuranceاخلليج للتأمني

0.11.4AL-Wiaam for Financial Investment___8.50.1الوئام لالستامثر املايل
2.4Al-Zawraa for Finanical Investment‐0.2‐7.80.10.3الزوراء لالستامثر

 0.1Al-Mosul for Funfairs‐0.020.0___16.3املوصل ملدن الالعاب
 2522.81723.6788.7934.937.1Mamoura Realestateاملعمورة العقارية

1.1AL-Nukhba for Construction‐11.6‐1046.80.912.47النخبة للمقاوالت العامة
 4.3Iraqi Land Transport‐97.4‐2280.243.6141.0العراقية للنقل الربي

0.1Iraq Baghdad For General Transportatio‐23.80.00.030.0بغداد العراق للنقل العام
15.4AL-Badia for General Trans‐110.0‐715.82.2112.1البادية للنقل العام

0.6Al-Mansour Pharmaceuticals Industries‐10.4‐1602.78.618.9املنصور للصناعات ادلوائية
1.2Modern Sewing‐3.1‐257.90.23.3اخلياطة احلديثة

 11.9Iraqi For Tufted Carpets‐4.6‐38.60.95.5العراقية للسجاد واملفروشات
0.10.1Baghdad for Packing Materials____89.30.1بغداد لصناعة مواد التغليف
8418.35351.93338.92013.023.9Baghdad Soft Drinksبغداد للمرشوابت الغازية
2.5Iraqi Date Processing and Marketing‐98.3‐3855.863.1161.3العراقية لتصنيع المتور

 1732.678.07.670.44.1Al -HiLal Industriesالهالل الصناعية
10.7The Light Industries‐258.7‐2406.61.3260.0الصناعات اخلفيفة

0.2National Chemical &Plastic Industries‐3.6‐1501.42.46.1الصناعات الكميياوية والبالستيكية
 755.685.52.682.911.0ELectronic Industriesالصناعات الالكرتونية

 1307.3223.9217.96.00.5AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي النتاج اللقاحات البيطرية
0.7Fallujah for Construction Materials‐2.1‐296.3133.4135.5الفلوجة النتاج املواد الانشائية
5.8Iraqi Engineering Works‐5.1‐88.50.45.5العراقية لالعامل الهندسـية
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Name of the company امس الرشكه

مقسام حسب الرشاكت ٢٠١٤يبني تداوالت غري العراقيني لعام  جدول
 Table shows Trading for non-Iraqis for 2014 divided according to companies 



عدد الاسهم املتداوهل

مليون سهم

عدد الاسهم لغري العراقيني 

(رشاء) 

مليون سهم

عدد الاسهم لغري العراقيني 

(بيع)   

 مليون سهم

صايف الاستامثر الاجنيب     

  مليون سهم

نسـبه صايف الاستامثر 

الاجنيب اىل عدد الاسهم 

اللكي (%)

Number of

 Traded shares 

million ID

 Number of Shares 

for non-iraqis 

(buying) million ID 

Number of shares  

for non-iraqis 

(selling) million ID 

Foreign Investment 

Net million ID

Rate of the foreign 

investment net to 

the  total number of 

shares  (%) 

3.81.00.50.513.0Al -Khazer Construction Materialsاخلازر النتاج املواد الانشائية

22.5Modern Paint Industries‐234.7‐1043.12.3237.0صناعات الاصباغ احلديثة

2.4Metallic Industries and Bicycles‐2.9‐120.50.12.9الصناعات املعدنية وادلراجات

 5.0Ready Made Clothes‐3.3‐66.71.44.7انتاج الالبسة اجلاهزة

4.9Iraqi Carton Manufacturies‐9.9‐199.60.210.1العراقية لصناعة الاكرتون

3.154.0Modern Constrcution Materials___5.73.1املواد الانشائية احلديثة

4.52.10.21.942.5Household Furniture Industryصناعة الااثث املزنيل

7.3Palestine Hotel‐62.4‐850.54.767.1فندق فلسطني

182.39.58.01.40.8Ishtar Hotelsفنادق عشـتار

155.430.810.720.213.0Babylon Hotelفندق اببل

144.10.80.10.70.5Baghdad Hotelفندق بغداد

0.0010.003Ashour Hotel___20.00.001فندق اشور

0.1National for Tourist Investment‐0.1‐0.1____175.1الوطنية لالستامثرات السـياحية

0.1Tourist Village of Mosul dam‐0.1‐66.00.20.3املدينة السـياحية يف سد املوصل

0.1Karbala Hotels‐1.1‐1218.61.32.4فنادق كربالء

1.8Mansour Hotel‐11.0‐603.34.015.0فنادق املنصور

100.20.50.40.10.1Al-Sadeer Hotelفندق السدير

 0.30.1Al-Ahlyia for Agricultural___209.30.3الاهلية لالنتاج الزراعي

94.2Modern for Animal Production‐19.1‐20.30.119.2احلديثة لالنتاج احليواين 

7.1Middle East for Production- Fish‐0.6‐8.40.20.7الرشق الاوسط لالسامك

0.7Iraqi for Seed Production‐2.1‐282.90.32.4العراقية النتاج البذور

2.7Iraqi Products Marketing Meat‐2.5‐91.38.110.5العراقية النتاج وتسويق اللحوم 

 0.10.9Iraqi Agricultural Products____11.00.1تسويق املنتجات الزراعية

20.1Asiacell‐140.0‐694.972.3212.2اسـيا سـيل لالتصاالت
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Name of the company امس الرشكه

 مقسام حسب الرشاكت ٢٠١٤يبني تداوالت غري العراقيني لعام جدول
Table shows Trading for non-Iraqis 2014 divided according to companies 



Trading for non Iraqis  (second market) 2014

1‐No.of Traded Shares

عدد الاسهم اللكي 

 مليون سهم

عدد الاسهم لغري العراقيني 

رشاء 

مليون سهم

عدد الاسهم لغري العراقيني 

بيع 

مليون سهم

صايف الاستامثر الاجنيب 

مليون سهم

Number of  total Shares

 million shares

Number of shares for non 

iraqis 

(buying)

 million shares

Number of shares for non 

iraqis  (selling)  million 

shares

 foreign investment Net  

million shares

1710.20.20Al-Ameen for Financial Investmentالامني لالستامثر املايل

4Al-Khair for Financial Investment-4ــــــــــ5.1اخلري لالستامثر املايل

62.3Al-Ameen Estate Investment-12670.00262.31الامني لالستامثرات العقارية

1443.10.266.51Totalاجملموع

2‐Trading volume

جحم التداول

 مليون دينار

جحم التداول لغري العراقيني 

رشاء 

مليون دينار

جحم التداول  لغري العراقيني 

بيع

مليون دينار

صايف الاستامثر الاجنيب 

مليون دينار

Trading volume (million 

dinars)

Trading volume for non 

iraqis (buying) million dinars

Trading volume for non 

iraqis (selling) million 

dinars

foreign Investment Net  million 

0.15Al-Ameen for Financial Investment-243.00.30.5الامني لالستامثر املايل

1.7Al-Khair for Financial Investment-1.7ــــــــ2.1اخلري لالستامثر املايل

43.8Al-Ameen Estate Investment-1022.70.043.8الامني لالستامثرات العقارية

1267.80.346.0Totalاجملموع

وجود بعض االختالف في المجموع الكلي يعود الى عدم تداول غير العراقيين في بعض الشركات 
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There are some differences in the total sum due  to the lack of trading of  non‐Iraqis in some companies

 Name of the Company

 Name of the Company امس الرشكة 

امس الرشكة 

٢٠١٤لعام ) السوق الثاين(تداول غري العراقيني 

عدد الاسهم املتداوةل-١

 التداولجحم-٢
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