


  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  .مستقلة  آهيئة حكومية ٢٠٠٤ لسنة ٧٤رقم تأسست هيئة االوراق المالية بموجب القانون 

 من خالل تقوية البنية االستثمارية وتشجيع عملية  ،اهم اهدافها المساهمة بتحقيق التنمية االقتصادية المستقرة والمستدامة في العراق

 من منح التراخيص ومراقبة المشارآين في اسواق رأس المال بهدف ان تتسم بالشفافية واالفصاح والكفاءة تكوين رأس المال بما تمارسه

وذلك لحماية المتعاملين في اسواق المال اوالسلع من االحتيال والغش والخداع واستعمال اساليب االستغالل عند طرح ، والعدالة بين المتعاملين 

 وتحقيقًا لذلك تعمل الهيئة على رفع  .ة الى السعي لخفض المخاطر التي تتعرض لها االوراق المالية في االسواقاو تداول االوراق المالية اضاف

الوعي االستثماري بمستوى عام من توعية وتنوير المستثمرين في االوراق المالية بكيفية الحفاظ على حقوقهم بهذا المجال وتنميتها ضمن 

  .اسواق المال في العراق

  .ان تنشيط التداول في االسهم يعتبر حجر الزاوية االساسي في تطوير وتنمية عراق المستقبل 

  . وهو واحد من التقارير الدورية التي تصدرها الهيئة ٢٠٠٨عام ل السنوي تقرير الوترجمة لذلك نضع بين ايدآم 

                                         من اهللا التوفيق                                                      

          عبد الرزاق داود السعدي                                                                                                                                       

 رئيس هيئة االوراق المالية



القطاعات

نسبة التغير عام Yearsالسنوات
(%) ٢٠٠٧

النسبة الى الكلي 
(%)

The sectors

(مليون دينار) 

20082007

 ratio of the 
Changing 
for 2007(%)

The ratio 
for total (%)

(million ID)

34.488.7Banking-267156.1407175.4المصرفي

16147.39774.065.25.4Industrialالصناعي

13667.34949.4176.14.5الفندقي والسياحي
Hotels & 
tourism

20.10.9Services-2683.83360.6الخدمات

49.30.2Investment-651.31285.4االستثمار

12.60.2Agricultural-540.7619.0الزراعي 

503.8203.7147.30.2Insuranceالتامين

29.5100.0Total-301350.3427367.5المجموع
2168.03591.3المعدل اليومي

y
average

*

ام ٢٠٠٧ الى مايقارب(٣٠١) مليار دينار خالل عام ٢٠٠٨ وبنسبة مقدارها (٢٩٫٥%)  ،  احتل القطاع المصرفي خالل عام ٢٠٠٨ المرتبة ار خالل  ع ارب(٤٢٧) مليار دين داول  من مايق م الت انخفض حج
ارب (٢٦٧)مليار دينار وبنسبة ( ٨٨٫٧%) من المجموع الكلي ،وجاء في المرآز الثاني القطاع الصناعي حيث بلغ حجم التداول ما يقارب (١٦)مليار ا يق داول م االولى من حيث حجم التداول حيث بلغ حجم الت
ارب         (١٣) مليار دينار وبنسبة (٤٫٥% ) من المجموع الكلي ،  وقد بلغ المعدل ا يق داول م غ حجم الت دقي والسياحي حيث بل ي   ، وجاء في المرآز الثالث قطاع الفن ار وبنسبة ( ٥٫٤% ) من المجموع الكل دين
غ عدد جلسات    ذاالعام       (١٣٩) جلسة تداول بينما بل داول خالل ه ار خالل عام     ٢٠٠٧ ، وبلغت  عدد جلسات الت ار دين ل    ( ٣٫٦ ) ملي ار مقاب ار دين ارب  (٢٫٢) ملي ام   ٢٠٠٨مايق داول خالل ع الجلسه لحجم الت

التداول خالل عام ٢٠٠٧ (١١٩)* جلسه  .

ابتداء من ١/٧/٢٠٠٧ بدأ العمل في السوق بواقع ثالث جلسات تداول بدًأل من جلستين.

اداء سوق العراق لالوراق المالية خالل عام ٢٠٠٨

1ـ حجم التداول        

جدول يبين حجم التداول مصنفًا قطاعيًا لالعوام (٢٠٠٧-٢٠٠٨)
Schedule showing the trading volume according to sectors for 2007-2008 

حجم التداول مصنفًا قطاعيًا لعام ٢٠٠٨  (%)

88.7%

5.4%

4.5%

0.9%0.2%

0.2%

0.2%

1

Trading volume is categorised sectorially for 2008 %



القطاعات

نسبة التغير عن Yearsالسنوات
عام ٢٠٠٧ (%)

النسبة الى 
الكلي (%)

The sectors

(مليون سهم)

20082007
Ratio of the 
Changing 
for 2007(%)

The ratio 
for total 

(%)

(million share)

5.488.3Banking-133199.3140802.8المصرفي 

13307.58408.558.38.8Industrialالصناعي

1060.0196.8438.60.7الفندقي والسياحي
Hotels & 
tourism

32.30.7Services-1115.31647.1الخدمات

972.6765.627.00.6Agriculturalالزراعي

32.00.5Investment-711.91047.4االستثمار

486.5122.8296.20.3Insuranceالتامين

1.4100.0Total-150853.1152991.0المجموع

1085.31285.6Daily averageالمعدل اليومي

ام    ٢٠٠٨ الــــى ما يقارب(١٥١) مليار ســــــــهم مقـــــابل ما يقارب (١٥٣) مليــــارسهـــــم خـــــالل  عــــــام ٢٠٠٧ وبنسبة مقدارهــــــــا (١٫٤%) .احتل الل عــــــــ ة خــــــ هم المتداولـــــ انخفض عـــدد االســــ
ارب           (١٣٣٫١)مليار سهم وبنسبة  (٨٨٫٣%) من المجموع الكلي وجاء في المرآز الثاني القطاع ا يق غ عدد االسهم م ة حيث بل ى من حيث عدد االسهم المتداول ة االول ام ٢٠٠٨ المرتب القطاع المصرفي خالل ع
ارب     (١٣)مليار سهـــم وبنسبة ( ٨٫٨%) من المجموع الكلي ،وجاء في المرآز الثالث القطاع الفندقي والسياحي حيث بلغ عدد االسهم المتداولة ما يقارب مليارسهم وبنسبـــة ا يق الصناعي حيث بلغ عدد االسهم م

(٠٫٧%) من المجموع الكلي ، وقد بلغ المعــــدل الجلسه لعـــدد االسهم المتداولة خالل عام ٢٠٠٨ حوالي  مليار سهم مقابل   (١٫٣ ) مليــــار سهـــــم لعــــام ٢٠٠٧.

اداء سوق العراق لالوراق المالية خالل عام ٢٠٠٨

جدول يبين عدد االسهم المتداولة مصنفًا قطاعيًا لالعوام (٢٠٠٧ - ٢٠٠٨)   
Schedule showing the number of traded shares according to sectors2007-2008 

2ـ عدد االسهم المتداولة       

 عدد االسهم مصنفًا قطاعيًا لعام ٢٠٠٨ (%)

88.3%

8.8%

0.7%

0.7%
0.6%

0.5%

0.3%
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نسبة التغير عن yearsالسنوات
عام ٢٠٠٧ (%)

النسبة الى 
الكلي (%)

20082007

Ratio of the 
Changing 
for 2007(%)

The ratio 
for total 

(%)

2.568.0Banking-2115621706المصرفي

12.718.2Industrial-56746500الصناعي

2122674214.86.8Hotels & tourismالفندقي والسياحي

1420122615.84.6Servicesالخدمات

383149157.01.2Agriculturalالزراعي

54.10.9Investment-268584االستثمار

854684.80.3Insuranceالتامين

31108308850.7100.0Totalالمجموع 

223.8259.5Daily averageالمعدل اليومي

       The  sectors القطاعات (عقد)
    (Transaction)

بلغ عـــــدد العــــقود المنــــفذة خـــــالل  عــــــام         ٢٠٠٨ ما يقارب     (٣١٫١)الف عـــقد مقـــــارنة بما يقارب     (٣٠٫٨) الف عـــقد لعام     ٢٠٠٧ وبــنسبة ارتفاع   (٠٫٧%)  ، احتل القطاع المصرفي المرتبة     
االولى من حيث عدد العقود حيث بلغ عدد العقود            (٢١) الف عقد وبنسبة   (٦٨%) من المجموع الكلي    ، وجاء في المرآز الثاني القطاع الصناعي حيث بلغ عدد العقود            (٥٦٧٤) عقد وبنسبة   (١٨٫٢%)
من المجموع الكلي    ،وجاء في المرآز الثالث  قطاع الفندقي والسياحي حيث بلغ عددالعقود المنفذة                   (٢١٢٢) عقد وبنسبة  (٦٫٨%) من المجموع الكلي وقد بــــلغ المـــــعدل الجلسه لعـــــدد العقـــــود             

المــــنفذة مايقارب (٢٢٣٫٨) عقد خالل عام ٢٠٠٨ مقارنة مع (٢٥٩٫٥) عقد خالل عام ٢٠٠٧.

3ـ عدد العقود        

جدول يبين  عدد العقود مصنفًا قطاعيًا لالعوام (٢٠٠٧-٢٠٠٨)
Schedule showing the number of executed transactions according to sectors for 2007-2008

اداء سوق العراق لالوراق المالية خالل  عام ٢٠٠٨

عدد العقود مصنفًا قطاعيًا لعام ٢٠٠٨ (%)

68%

18.2%6.8%

4.6%

0.3%

1.2%0.9%
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BanksInsuranceInvestmentServicesIndustryTourism&HotelAgricultureGeneralNo. of Points

1
آانون االول   

٢٠٠٧/
December36.16098.395108.97077.13011.36314.34585.60034.5900.310

2
      اذار      
٢٠٠٨/

March38.00097.870110.43078.67011.41713.71085.85037.5100.040

3
  حزيران  
٢٠٠٨/June38.71280.030109.51981.40511.74312.61685.32038.1450.073

4
ايلول     
٢٠٠٨/Sept38.81980.035109.50282.77911.92212.54984.98938.9820.030

5
آانون االول 
٢٠٠٨/December38.48981.163109.39384.85211.77618.99785.41358.3600.161

6.441-17.5130.38810.0123.63532.429-0.21868.719

ام ٢٠٠٨ ارتفاعًا بلغت نسبته (٦٨٫٧١٩%) ليغلق في نهاية العام عند (٥٨٫٣٦٠ ) نقطة مقابل (٣٤٫٥٩٠) نقطة في نهاية عام ة لع سجل الرقم القياسي لالسعار في سوق العراق لالوراق المالي
اع ، حيث ارتفع الرقم القياسي  في (٥) قطاعات مدرجة في السوق هي ( المصرفي  ، ل قط ٢٠٠٧  .  حيث ان هذه المؤشرات يتم احتسابها لقياس التغيرات في اسعار اسهم الشرآات المدرجه لك

االستثمار ،الخدمي ،الصناعي ،السياحي والفندقي) وانخفض الرقم القياسي في قطاعين هما ( التامين،الزراعي) .

الخدمات االستثمار

   

وردت هذه االرقام في تقارير منشوره للسوق العراق لالوراق الماليه . وقد آما وردتنا اعتراضات من بعض المستثمرين المتخصصين على مصداقية هذه االرقام آما توجد لدى الهيئة تحفظات حول الرقم القياسي لذلك فأن الهيئة 
اعدت برنامج متكامل لدراسه موضوع الرقم القياسي وسيتم نشر نتائج هذه الدراسات عند اآتمالها .

            التغير (%)            
Changing(%)

عدد النقاطالمصرفي العام الزراعيالتامين الفنادقالصناعي

جدول يبين حرآة االغالق الفصلي للرقم القياسي لسوق العراق لالوراق المالية 
Table showing the quarter closing movement of Index number of price of ISX 

الرقم القياسي لالسعار في سوق العراق لالوراق الماليه 
Index No. of price at ISX
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( الرقم القياسي العام والمصرفي)
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*٢٠٠٨عام  لنيالتداول لغير العراقي  

  

الي من   %) 8.2(مليار دينار اي بنسبة     ) 24.7( ما يقارب      العامبلغ حجم التداول لغير العراقيين لهذا        ذا               إجم ة له غ عدد االسهم المتداول ي وبل داول الكل  حجم الت

 .عقد )٣٠٨٤(مليار سهم و بلغ عدد العقود المنفذة لهذا الفصل ) 15.4( ما يقارب  العام

ي     شرآات الت دد ال غ ع راقي  وبل همها لغيرالع داول اس ذا  ، نيت الل ه امخ ة     ) ٦٠(  الع ات التالي ى القطاع سمه عل رآة مق صرفي(ش تثمار،) ٢٠(الم ، ) ٤(االس

  .)٢( ،التأمين )٢(الزراعي،) ٧(الفندقي والسياحي،)  ١٩(الصناعي،)  ٦(الخدمات

راقيين               ر الع داول غي داول    ا  حجم   من حيث    وقد احتل القطاع المصرفي المرآز االول في  ت ارب      إذ لت ا يق غ م سبة    ) ١٩٫٨(بل ار اي بن ار دين من  % ) ٨٠٫١(ملي

ارب          ،اجمالي التداول لغير العراقيين    ار سهم    ) ١٣٫٤(واحتل ايضا القطاع المصرفي المرآز االول من حيث عدد االسهم المتداولة حيث بلغ ما يق ل   ،ملي ضا احت اي

  .عقد  ) ٢٢٤٧ (القطاع المصرفي المرآز االول من حيث عدد العقود المنفذه حيث بلغ 

راقي               )  االهلي العراقي  مصرف(ولقد احتلت شرآة     ر الع داول لغي ز االول من حيث حجم ت ارب           يالمرآ ا يق داول م غ حجم الت سبة     ) ٣٫٢(ن اذ بل ار اي بن ار دين ملي

ل   األسهم عدد إجماليمن %) ١٨٫٩(يعادل مليار سهم اي ما   ) ٢٫٩( ما يقارب    ع حجم التداول لغير العراقيين وعدد اسهم      من مجمو %) ١٢٫٩(  المتداولة من قب

  .العامغير العراقيين خالل هذا 

  
ًا  . اء ر تحديد تداول االجانب بين البيع والشتتضمن ٢٠٠٩ جديدة اعتبارًا من الفصل االول لعام  معلومات هيئة تحاول تقديمولموضوعية هذا الطلب فأن ال.  اذا آان تداول االجانب بيعًا او شراء        ما تثمرين حول سوردتنا ايضاحات من بعض ال    * وعموم

ام    الل ع ب خ داول االجان ان ت داً     ٢٠٠٨ف ًا ج ان طفيف هم آ ب لالس ع االجان راء وان بي ام ش شكل ع ت ب  آان

 



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(%)
4188.4688.616.45778.5965.016.7165423514.2Commercial Bank of Iraqiالمصرف التجاري العراقي

3333.0704.021.18211.81809.322.0113020318.0Bank Of Baghdadمصرف بغداد

7450.7692.49.36773.3628.79.3155116810.8Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي 

8084.4803.19.919848.51976.510.030362267.4Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط لالستثمار

7553.81359.918.08772.81529.517.417601196.8Investment Bank Of Iraqiمصرف االستثمار العراقي

5629.71699.530.27309.72198.930.1148525917.4مصرف البصرة الدولي
Basrah international Bank for 

Investment

3864.12909.975.34333.53196.473.86428713.6National Bank of Iraqiالمصرف االهلي العراقي

660.425.23.82578.8101.63.9457286.1Credit Bank of Iraqمصرف االئتمان العراقي

246.372.529.41525.1486.431.92715419.9Dar El-salam Investment Bankمصرف دار السالم لالستثمار

5449.318.90.35504.219.90.4290113.8Summer commercial Bankمصرف سومر التجاري

3218.7271.68.43680.5317.88.6871789.0Babylon Bankمصرف بابل

 3784.210.60.37400.822.80.31131210.6Economy Bankمصرف االقتصاد

1691.271.44.22190.785.83.9548295.3Gulf commercial Bankمصرف الخليج التجاري

17348.01898.410.925181.32850.811.331642568.1Warka Investment Bankمصرف الورآاء لالستثمار

3830.2455.411.94366.0517.811.9108211310.4Mosul Bank for Investmentمصرف الموصل

411.92.80.7310.02.10.710321.9Union Bank of Iraqمصرف االتحاد العراقي

42678.6508.31.2135958.11529.61.19029410.4North  Bankمصرف الشمال

2789.9189.96.84962.6343.26.93258225.2Kurdistan Investment  Bankمصرف آردستان

9377.8960.310.210439.81110.310.6127116212.7Ashur International Bankمصرف اشور الدولي 

 1608.875.24.72030.695.14.7501295.8Al-Mansoor Bankمصرف المنصور 
 133199.313418.1267156.119787.4211562247Totalالمجموع

صرفي
Th الم

e 
ba

nk
s

 Company  name
The traded shares ( million share)The trading volume (million ID)The NO.of Transactions

اسم الشرآة

عدد العقودحجم التداول (مليون دينار)االسهم المتداولة ( مليون سهم)

٢٠٠٨ The trading for Non - Iraqis at 2008 التداول لغير العراقيين لعام
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(١:٢) لغير العراقيينالكلي (١:٢) لغير العراقيينالكلينسبة  نسبة  (١:٢)لغير العراقيينالكلينسبة 
TotalFor non-IraqisRatio(2:1)TotalFor non-IraqisRatio(2:1)TotalFor non-IraqisRatio(2:1)

12(%)12(%)12(%)
3672.40.73672.50.727414.8Al-Ameen for Insuranceاالمين للتامين 
 7810.012.8779.512.32015.0Al-Ahlia for Insuranceاالهلية للتامين

 44512.444412.0475Totalالمجموع

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

12(%)12(%)12(%)
33525.47.6191.918.59.61331914.3AL-Khier for financial Investmentالخير لالستثمار المالي

20.418.81.80.525.06116.7Al-Ameen for financial Investmentاالمين لالستثمار المالي 

801.82.3100.92.32.34412.3Al-Waa'm for financial investmentالوئام لالستثمار المالي

12299.081.1182.8148.581.22514.0Al-Qum'a for financial investmentالقمة لالستثمار المالي 
 539126.6477.4169.820822Totalالمجموع

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

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

481.4131.327.3790.2217.127.54807114.8Mamoura for Realestate Investmentالمعمورة لالستثمارات العقارية 

 23.20.10.258.40.10.21915.3Al-Nukhba for general constructionشرآة النخبة للمقاوالت العامة 

225.70.80.4910.43.20.418763.2Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري

 241.315.56.4534.234.46.4374287.5transport for goods and oil  productionsنقل المنتوجات النفطية والبضائع

99.023.023.2308.369.622.6250124.8Al-Badia for general transportationالبادية للنقل العام
26.10.93.531.61.34.16146.6Baghdad for motor cars servicingبغداد لخدمات السيارات

 1070.6170.62601.5324.51310118Totalالمجموع

الخدمات
Th

e 
se

rv
ic

es
االستثمار

In
ve

st
m

en

اسم الشرآة

عدد العقودحجم التداول (مليون دينار)االسهم المتداولة ( مليون سهم)

Company  name
The traded shares ( million share)

التامين
In

su
ra

nc
e 

اسم الشرآة

عدد العقودحجم التداول (مليون دينار)االسهم المتداولة ( مليون سهم)

 Company  name
The traded shares ( million share)

Company  name
The traded shares ( million share)The trading volume (million ID)The NO.of Transactions

The trading volume (million ID)The NO.of Transactions

اسم الشرآة

عدد العقودحجم التداول (مليون دينار)االسهم المتداولة ( مليون سهم)

The trading volume (million ID)The NO.of Transactions

The trading  for NON - Iraqis at 2008 التداول لغير العراقيين لعام ٢٠٠٨  التداول لغير العراقيين لعام ٢٠٠٨
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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(%)
212.529.013.6208.328.213.51511811.9Nineveh Food Industriesنينوى للصناعات الغذائية

105.840.538.3124.648.939.21452315.9المنصور للصناعات الدوائية
AL-mansour pharmaceuticals 

industries

50.27.515.048.67.816.010698.5Modern Sewingالخياطة الحديثة

 15.42.113.850.16.813.68878.0Iraqi For Tufted Carpetsالعراقية للسجاد والمفروشات

 1654.0136.78.31580.6136.58.6371246.5North soft drinksالمشروبات الغازيه الشماليه

8174.5838.410.39408.8968.610.3164321713.2Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية

887.5180.420.3979.4203.420.85128316.2Al-hilal Industrialالهالل الصناعية

450.544.89.9584.161.110.5452276.0The Light industriesالصناعات الخفيفة

283.658.320.6561.5117.420.94794910.2الصناعات الكيمياويه والبالستيكيه
National Chemical &Plastic 

Industris

254.017.46.8359.725.07.0437153.4Electronic Industriesالصناعات االلكترونيه

68.83.95.6141.08.35.912486.5AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي النتاج اللقاحات البيطرية

303.95.11.7361.75.71.616595.5National for food industriesالوطنية للصناعات الغذائية

  15.42.918.930.95.919.121419.0Geometrical Industriesالصناعات الهندسية 

 40.67.217.657.510.217.86357.9Al-Khazer for constructionالخازر النتاج المواد االنشائية 

454.773.516.2854.9156.518.34416915.6Modern Paint Industriesصناعات االصباغ الحديثة

64.422.334.6107.737.534.81491912.8Metallic Indistries and Bicyclesالصناعات المعدنية والدراجات

 31.70.41.362.90.60.98722.3Ready made clothesااللبسة الجاهزة 

90.95.15.6145.78.65.99477.4Iraqi for Carton manufacturesالعراقية لصناعة الكارتون

20.01.68.214.91.28.330310.0Modern constructionصناعه المواد االنشائية الحديثة 

 12965.91448.115474.61810.15407580Totalالمجموع

صناعي
ال

Th
e 

In
du

st
ry

اسم الشرآة
The traded shares ( million share)The trading volume (million ID)

عدد العقودحجم التداول (مليون دينار) االسهم المتداولة ( مليون سهم)
The NO.of Transactions

 Company  name

The trading  for NON - Iraqis at 2008 التداول لغير العراقيين  لعام ٢٠٠٨
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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)

12.0(%)12.0(%)12(%)

36.96.417.2725.5156.821.616831.8Ishtar Hotelsفنادق عشتار

 150.50.60.42031.79.40.558450.9Babylon Hotelفندق بابل

121.73.73.01273.545.03.5235218.9Baghdad Hotelفندق بغداد

27.60.93.2214.46.33.013921.4National for Tourist Investmentالوطنية لالستثمارات السياحية

 263.23.01.11097.912.91.229682.7Karbala Hotelsفنادق آربالء

319.7113.535.55890.12328.439.5392328.2Al-Mansour Hotelفندق المنصور 

10.90.00.3497.31.90.42713.7Al-Sadeer Hotelفندق السدير

 930.5128.111730.42560.8184172Totalالمجموع

 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)

12.0(%)12.0(%)12(%)

902.116.81.9433.38.41.9196168.2الثرار لالنتاج الزراعي
AL-Therar for Agricultural 

Production

االهلية لالنتاج الزراعي 
38.320.052.230.516.052.52229.1

Al-Ahlia for agricultural production

 38.320.030.516.0222Totalالمجموع

 150329.315370.6298587.724718.5303993084Entire totalالمجموع الكلي  

   
   

A
gr

ic
ul

tu
ra

l 

The traded shares ( million share)The trading volume (million ID)The NO.of Transactions

 Company  name

عدد العقودحجم التداول (مليون دينار) االسهم المتداولة ( مليون سهم)

اسم الشرآة

اسم الشرآة

الفندقي والسياحي
الزراعي

Company  name

To
ur

is
m

 &
 H

ot
el

s 

The traded shares ( million share)The trading volume (million ID)The NO.of Transactions
عدد العقودحجم التداول (مليون دينار) االسهم المتداولة ( مليون سهم)

The trading for NON - Iraqis at 2008 التداول لغير العراقيين لعام ٢٠٠٨
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نسبة  (١:٢)االمر الخاصالكلينسبة  (١:٢)  االمر الخاصالكلينسبة  (١:٢)االمر الخاصالكلي
TotalSpecial Trans.Ratio(2:1)TotalSpecial Trans.Ratio(2:1)TotalSpecial Trans.Ratio(2:1)

12(%)12(%)12(%)
4188.4157.03.75778.5208.93.6165430.2Commercial Bank of Iraqمصرف التجاري العراقي1

 3333.01385.841.68211.83113.037.9113030.3Bank of Baghdadمصرف بغداد2

 7450.7447.26.06773.3402.55.9155110.1Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي3
8084.4880.010.919848.51885.59.5303640.1Middle East Investment Bankمصرف الشرق االوسط لالستثمار4
7553.82060.827.38772.81459.216.6176080.5Investment Bank Of Iraqiمصرف االستثمار العراقي5
5629.7775.413.87309.7907.312.4148560.4Basrah international Bank for Investmentمصرف البصره الدولي لالستثمار6

3864.12678.169.34333.52954.468.264230.5National Bank of Iraqiالمصرف االهلي العراقي7
660.464.39.72578.3295.611.545710.2Credit Bank of Iraqمصرف االئتمان العراقي 8
246.385.534.71525.1498.132.727120.7Dar Al-Salam Investment Bankمصرف دار السالم لالستثمار9
 5449.34357.480.05504.24437.180.6290258.6Sumer commercial Bankمصرف سومر التجاري10
3218.7404.912.63680.5434.511.887120.2Babylon Bankمصرف بابل11
 3784.23549.193.87400.85979.380.811387.1Economy Bankمصرف االقتصاد12
1691.2740.243.82190.7967.544.254850.9Gulf commercial Bankمصرف الخليج التجاري13
17348.07166.241.325181.310511.641.7316480.3Warka Investment Bankمصرف الورآاء لالستثمار14
 3830.2423.911.14366.0482.611.1108240.4Mosul Bankمصرف الموصل15

411.951.712.6310.038.812.510311.0Union Bank of Iraqمصرف االتحاد العراقي16
42678.641183.096.5135958.1131148.096.5902171.9North  Bankمصرف الشمال17
2789.91948.769.84962.63492.270.432582.5Kurdistan Investment  Bankمصرف آردستان18

 Company name

عدد العقودحجم التداول (مليون دينار)

NO. of Transactionsاسم الشرآة ت

 االسهم المتداولة (مليون سهم )
The traded shares (million share)The trading volume (million ID)

The trading of particular transactions for 2008 تداول االوامر الخاصة لعام ٢٠٠٨
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نسبة  (١:٢)  االمر الخاصالكلينسبة  (١:٢)  االمر الخاصالكلينسبة  (١:٢)  االمر الخاصالكلي
TotalSpecial Trans.Ratio(2:1)TotalSpecial Trans.Ratio(2:1)TotalSpecial Trans.Ratio(2:1)

12(%)12(%)12(%)
9377.85288.356.410439.85536.753.01271201.6Ashur International Bankمصرف أشور الدولي19
367.0355.396.8367.0355.396.82713.7Al-Ameen for Insuranceاالمين للتأمين20
 78.050.064.177.050.064.92015.0Ahlia for Insuranceاالهلية للتأمين21
80.062.578.1100.978.177.44412.3Al-Waam for financial investmentالوئام لالستثمار المالي22

122.099.081.1182.8148.581.22514.0Al-Qum"a for Investmentالقمة لالستثمار المالي23
225.7140.062.0910.4602.066.118710.5Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري24

1654.0419.425.41580.6398.425.237120.5North Soft Drinksالمشروبات الغازية الشمالية25

2.32.087.0180.6158.387.76116.7Modern chemical Industriesالصنائع الكيمياوية العصرية26

8174.53395.041.59408.83953.842.0164340.2Baghdad for soft drinksبغداد للمشروبات الغازية27

303.9182.660.1361.7228.263.116510.6National food Industriesالوطنية للصناعات الغذائية28

454.7100.022.0854.9170.019.944110.2modern Paint Industriesصناعات االصباغ الحديثة29

90.952.457.6145.786.559.49411.1Iraqi for Carton Manufacturesالعراقية لصناعات الكارتون30

99.291.191.8158.1145.892.23512.9Household furniture Industriesالوطنية لصناعة االثاث المنزلي31

127.532.025.11896.1480.025.323810.4Palestine Hotelفندق فلسطين32
 36.96.116.5725.5151.020.816810.6Ishtar Hotelفندق عشتار33
121.770.858.21273.5647.850.923520.9Baghdad hotelفندق بغداد34
 319.7232.772.85890.13331.456.639251.3AL-Mansour Hotelفندق المنصور35
 10.9906.08311.9497.3432.286.92713.7AL-Sadder Hotelفندق السدير36

143859.579844.4289736.5186170.124773155Total

 No. of traded shares of companies which itsــــــ6335ــــــ11613.8ــــــ6993.6
shares traded without special transactions 

Entire totalــــــ31108ــــــ301350.3ــــــ150853.1

مجموع تداول االسهم الشرآات التي لم يتم 
تداول اسهمها بعقود خاصة

المجموع الكلي

 Company name

المجموع 

عدد العقودحجم التداول (مليون دينار)

اسم الشرآة ت

 االسهم المتداولة (مليون سهم )
The traded shares ( million share) The trading volume (million ID)NO. of Transactions

The trading of particular transactions at 2008 تداول االوامر الخاصة لعام ٢٠٠٨
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نسبة التغير  (%)سعر االغالق السابق (دينار)سعر االغالق (دينار)

The closing price 
(ID) 

The previous closing 
price (ID) Changing (%)

4.3501.200262.5Transportation for goods and oil productionنقل منتوجات النفطية والبضائع1

3.1501.200162.5Ready made clothesانتاج االلبسة الجاهزة2

3.7501.750114.3Al-Nukhba for constructionشرآة النخبة للمقاالت3

3.0001.500100.0Middle East for fish productionالشرق االوسط لالسماك4

2.4001.25092.0Babil for cinematic productionبابل لالنتاج السينمائي5

 1.8001.00080.0Al-Khazer for construction materialsالخازر للمواد االنشائية6

2.5001.50066.7Al-Falluja for construction materialsالفلوجة للمواد االنشائية7
 6.5004.10058.5Dar-Alsalam Bankمصرف دار السالم  لالستثمار8
9.1506.00052.5Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب9
11.0007.35049.7National for tourisum investmentالوطنية لالستثمارات السياحية 10

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

The closing price 
(ID) 

The previous closing 
price (ID) Changing (%)

55.1Al-Ameen for estate investment-1.5503.450االمين لالستثمار العقارية1
 52.5Karbala Hotels-4.75010.000فنادق آربالء المساهمة     2

 49.4AL-Mansour Hotels-20.00039.500فندق المنصور3

40.5AL-Ameen for financial investment-1.1001.850االمين لالستثمار المالي4

36.7Dar-Alsalam for insurance-1.9003.000دار السالم للتأمين5

 35.6AL-Qum'a for financial-1.4502.250القمة لالستثمار المالي 6

35.0Union Bank of Iraq-0.6501.000مصرف االتحاد العراقي لالستثمار7
35.0Ishtar Hotel-18.20028.000فنادق عشتار8
33.3Economy Bank-2.0003.000مصرف  االقتصا د9
29.0Bank of Baghdad-2.2003.100مصرف  بغداد10

Company  name اسم الشرآةت

Company  name اسم الشرآةت

جدول يبين الشرآات االآثر ارتفاعا في اسعار اسهمها خالل عام ٢٠٠٨

جدول يبين الشرآات االآثر انخفاضا في اسعار اسهمها خالل  عام ٢٠٠٨

Table showing the most highest companies at its 
shares' price  during  2008

Table showing the most lowest companies at its 
shares' price during  2008
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    حجم التداول (مليون 
دينار )

سعر االغالق 
(دينار)

النسبة الى الكلي 
(%)

Trading volume ( 
million ID)

Closing 
price  (ID)

Ratio for 
total (%)

 135958.12.80045.1North Bankمصرف الشمال1

25181.31.3008.4مصرف الورآاء لالستثمار2
AL-Warka investment 

Bank

19848.52.1506.6مصرف  الشرق االوسط لالستثمار3
Middle east investment 

Bank

 10439.81.0503.5Ashour Bankمصرف اشور الدولي لالستثمار4

9408.81.2003.1Baghdad Soft Drinksبغداد غازية5

 8772.81.0502.9Investment Bank of Iraqiمصرف  االستثمار العراقي6

8211.82.2002.7Bank of Baghdadمصرف  بغداد7

7400.82.0002.5Economic Bankمصرف  االقتصا د8

7309.71.2002.4Basrah International Bankمصرف البصرة الدولي9

6773.30.8002.2Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي10

23930579.4Total المجموع

 company name اسم الشرآة

ارب       (١٣٦) مليار دينار وبنسبة  (٤٥٫١%) من مجموع التداول الكلي ، وجاء في المرآز الثاني (مصرف الورآاء لالستثمار ) اذ بلغ حجم التداول ما يقارب ا يق غ م داول اذ بل ل (مصرف الشمال) المرآز االول في حجم الت احت
ي     ، وجاء في المرآز الثالث     (مصرف الشرق االوسط ) اذ بلغ حجم التداول ما يقارب (٢٠) مليار دينار وبنسبة (٦٫٦%) من مجموع التداول الكلي .علمًا ان حجم داول الكل ار وبنسبة (٨٫٤%) من مجموع الت ار دين (٢٥) ملي

التداول للشرآات العشرة االولى بلغ ما يقارب (٢٣٩) مليار دينار وتمثل (٧٩٫٤%) من مجموع التداول الكلي للسوق .وبين الجدول ان (٩) شرآات تقع ضمن القطاع المصرفي ووشرآه واحدة تقع ضمن القطاع الصناعي .

ت

الشرآات العشرة االآثر تداوال من حيث حجم التداول

جدول يبين الشرآات العشرة االآثر تداوال من حيث حجم التداول
Table showing the most top ten traded companies of its trading volume

( حجم التداول)
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    عدد االسهم    
(مليون سهم )

سعر االغالق 
(دينار)

النسبة الى 
الكلي (%)

The No.of 
shares  

(million share)

Closing 
price (ID) 

The ratio 
for total 

(%)

 42678.62.80028.3North Bankمصرف الشمال1

17348.01.30011.5AL-Warka investment Bankمصرف الورآاء لالستثمار2

9377.81.0506.2Ashour International Bankمصرف اشور الدولي لالستثمار3

8174.51.2005.4Baghdad Soft Drinksبغداد غازية4

8084.42.1505.4Middle east investment Bankمصرف  الشرق االوسط لالستثمار5

 7553.81.0505.0Investment Bank of Iraqiمصرف  االستثمار العراقي6

7450.70.8004.9Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي7

5629.71.2003.7Basrah International Bankمصرف البصرة الدولي8

 5449.30.9003.6Summer Commercial Bankمصرف  سومر التجاري9

4188.41.1502.8Commercial Bank of Iraqiالمصرف التجاري  العراقي10

11593577Total

ق (مصرف الشمال ) المرآز االول من حيث عدد االسهم االآثر تداوًال حيث بلغ عدد االسهم ما يقارب (٤٢٫٦) مليار سهم وبنسبة (٢٨٫٣%) من المجموع الكلي ،وجاء في المرآز الثاني اسهم شرآة ( مصرف الورآاء حق
ار سهم وبنسبة    (١١٫٥%) من المجموع الكلي ، وجاء في المرآز الثالث اسهم شرآة     (مصرف اشور الدولي لالستثمار) حيث بلغ عدد االسهم ما يقارب (٩٫٣) ارب (١٧٫٣) ملي ا يق غ عدد االسهم م لالستثمار ) حيث بل
دد   ي لع ثل    (٧٧%) من المجموع الكل م وهي تمــــــ ار سهــــــــــــ ارب          (١١٥٫٩) مليــــــــــــــ ا يق ى م رة االول رآات العشـــــ داولة للشــــــــــــ غ عدد االسهم المتـــــــــــ ي    ، بل ار سهم وبنسبة   (٦٫٢%) من المجموع الكل ملي

االسهم المتداولة ، وبين الجدول ان (٩) تقع ضمن القطاع المصرفي  وشرآه واحدة تقع ضمن القطاع الصناعي .

المجموع 

Company  name  اسم الشرآةت

الشرآات العشرة االآثر تداوال من حيث عدد االسهم المتداولة

جدول يبين الشرآات العشرة االآثر تداوال من حيث عدد االسهم المتداولة
Table showing the top ten traded companies of traded shares number  

(عدد االسهم)
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سعر االغالق  عدد العقود
(دينار)

النسبة الى 
الكلي (%)

NO.of 
transactions

Closing 
price (ID) 

The ratio 
for entire 

(%)
31641.30010.2AL-Warka investment Bankمصرف الورآاء لالستثمار1

30362.1509.8Middle east investment Bankمصرف  الشرق االوسط لالستثمار2

 17601.0505.7Investment Bank of Iraqiمصرف  االستثمار العراقي3

11302.2003.6Bank of Baghdadمصرف  بغداد9

10821.0503.5Mosul Bank for Investmentمصرف  الموصل  لالستثمار10

1777657.1 Total

اء لالستثمار) المرآز االول في عدد العقود المنفذة حيث بلغت   (٣١٦٤) عقد  وبنسبة (١٠٫٢%) من مجموع العقود الكلي ،وجاء في المرآز الثاني ( مصرف الشرق االوسط لالستثمار ) اذ بلغ ت شرآة (مصرف الورآ  احتل
ذة    (٣٠٣٦ ) عقد وبنسبة  (٩٫٨%) من مجموع العقود الكلي  ، وجاء في المرآز الثالث (مصرف االستثمار العراقي)اذ بلغ عدد العقود المنفذة  ( ١٧٦٠) عقد وبنسبة (٥٫٧%) من مجموع العقود الكلي . عقود المنف دد الـــ عـــ
ه  (٩) شرآات تقع ضمن القطاع المصرفي وشرآه واحدة تقع ثل   (٥٧٫١%) من المجموع الكلي لعدد العقود ،وبين الجدول ان قد وهي تمــــــ ى  (١٧٧٧٦)عــــ رة االول رآات العشـــــ ذة للشــــــــــــ عقود المنف دد الـــ ًا ان  عـــ علم

ضمن القطاع الصناعي .

المجموع 

Company nameت اسم الشرآة

الشرآات العشرة االآثر تداوال من حيث عدد العقود المنفذة

جدول يبين الشرآات العشرة االآثر تداوال من حيث عدد العقود المنفذة
Table showing the most traded companies at its number of executed transactions 

16541.1505.3Commercial Bank of Iraqiالمصرف التجاري  العراقي4

16431.2005.3Baghdad Soft Drinksبغداد غازية5

Iraqi Islamic Bank 15510.8005.0المصرف العراقي االسالمي6

74.8Basrah International Bank 14851.200مصرف البصرة الدولي

12711.0504.1Ashour International Bankمصرف اشور الدولي لالستثمار8
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عدد االسهم 
المتداولة لعام 
٢٠٠٨

(مليون سهم )

راس مال الشرآة
(مليون سهم)

معدل دوران 
السهم

                         

The number of 
traded shares 

for 2008 (million 
share )

Capital paid up 
of company 

(million share)

Share 
turnover 
average 

 42678.610000042.7North Bankمصرف الشمال1

 902.1240037.6AL-Therar for Agricultural productionالثرار لالنتاج الزراعي2

 366.9100036.7AL-Ameen for Insuranceاالمين للتأمين3

17348.05100034.0Warka Investment Bankمصرف الورآاء لالستثمار4

 263.281032.5Karbala Hotelفنادق آربالء المساهمة     5

 7450.72559629.1Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي6

 5449.32512521.7Sumer commercial Bankمصرف  سومر التجاري7

7553.83750020.1Investment Bank of Iraqمصرف  االستثمار العراقي8

8084.44200019.2Middle East Investment Bankمصرف  الشرق االوسط لالستثمار9

9377.85000018.8Ashour International Bankمصرف اشور الدولي لالستثمار10

احتلت اسهم شرآة (مصرف الشمال)المرآز االول من حيث معدل دوران اسهمها حيث بلغ معدل دوران السهم (٤٢٫٧)، وجاء في المرآز الثاني اسهم شرآة (الثرار لالنتاج الزراعي)  حيث بلغ معدل الدوران دوران السهم 
(٣٧٫٦)،وجاء في المرآز الثالث اسهم شرآة (االمين للتأمين )وبلغ معدل دوران السهم (٣٦٫٧)

ويتم احتساب معدل دوران السهم بموجب المعادلة التالية:
معدل دوران السهم= (عدد االسهم المتداولة للشرآة خالل عام ٢٠٠٨ / راس مال الشرآة نهاية نهاية عام ٢٠٠٨)× ١٠٠.

  Company name اسم الشرآة ت

السهم دوران معدل حيث من تداوال االآثر العشرة الشرآات

جدول يبين الشرآات العشرة االآثر تداوال من حيث معدل دوران السهم
Table showing the most traded top ten companies by its share  turnover average 

(معدل دوران السهم)
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سعر االغالق 
لعام ٢٠٠٨

سعر االغالق 
نسبه التغير لعام ٢٠٠٧

عدد اال سهم 
المتداولة  / لعام 

٢٠٠٨

عدد اال سهم 
المتداولة  / لعام 

٢٠٠٧
حجم التداول / لعام نسبة التغير

٢٠٠٨
حجم التداول / لعام 

نسبة التغيرنسبة التغير٢٠٠٧

(%)(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سهم)( مليون سهم)(%)ديناردينار
Closing 
price for 
2008 (ID)

Closing 
price for 
2007 (ID)

Changing 
of ratio (%)

No.of traded 
shares for 

2008 
(million 
share)

No.of 
traded 

shares for 
2007 

(million 
share)

 changing 
of Ratio 

(%)

Trading 
volume for 

2008  (million 
ID)

Trading 
volume for 

2007 (million 
ID )

Changing 
of ratio %

The No. 
of Trans. 
for 2008

The No. 
of Trans. 
for 2007

Changing 
of ratio %

14.84188.42768.451.35778.54640.124.5165415963.6Commercial Bank of Iraqi-1.1501.350المصرف التجاري  العراقي1
34.3Bank Of Baghdad-46.411301719-41.28211.815322.9-29.03333.05672.1-2.2003.100مصرف  بغداد2
0.8000.8000.07450.74066.683.26773.33889.874.1155115092.8Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي3

1.419848.519843.50.03036248922.0Middle East Investment Bank-14.08084.48203.0-2.1502.500مصرف  الشرق االوسط لالستثمار4

42.4Investment Bank Of Iraqi-10.917603057-19.27553.86874.29.98772.89846.8-1.0501.300مصرف  االستثمار العراقي5

 30.9Basrah international Bank for-1.2001.00020.05629.75607.10.47309.77197.81.614852149مصرف البصرة الدولي6
Investment

12.1National Bank of Iraq-14.33864.13226.819.74333.53521.923.0642730-0.9001.050المصرف  االهلي  العراقي7
20.8660.4289.7127.92578.31098.7134.7457199129.6Credit Bank of Iraq-2.8503.600مصرف االئتمان  العراقي8

 40.8Dar El-salam Investment-19.4271458-13.81525.11892.0-6.5004.10058.5246.3285.6مصرف دار السالم  لالستثمار9
Bank

 41.1Sumer Commercial Bank-0.9000.9000.05449.32085.7161.35504.22165.7154.2290492مصرف  سومر التجاري10
5.2Babylon Bank-3.2871919-8.03218.73207.10.43680.53802.5-1.1501.250مصرف  بابل11
3.31691.2911.885.52190.71317.166.3548.0040136.7Gulf commercial Bank-1.4501.500مصرف الخليج التجاري12
7.117348.07803.9122.325181.313104.992.2316431141.6Warka Investment Bank-1.3001.400مصرف الورآاء لالستثمار13
1.0501.0500.03830.22345.263.34366.02652.864.6108268757.5Mosul Bank for Investmentمصرف  الموصل  لالستثمار14
 33.33784.2273.51283.47400.8590.91152.511351121.6Economy Bank-2.0003.000مصرف  االقتصا د15
30.5North  Bank-54.69021298-44.5135958.1299288.1-27.342678.676833.7-2.8003.850مصرف الشمال16
70.7Union Bank of Iraq-51.4103351-37.7310.0637.8-35.0411.9661.7-0.6501.000مصرف االتحاد العراقي لالستثمار17
22.29377.85118.083.210439.86904.951.21271119968.1Ashur International Bank-1.0501.350مصرف اشور الدولي لالستثمار18
11.7Kurdistan Investment  Bank-47.5325368-38.94962.69457.2-8.62789.94568.4-1.6001.750مصرف آردستان19
Al-Mansour Bankــــــ501ــــــ2030.6ــــــ1608.8ــــــ1.300مصرف المنصور20

133199.3140802.8267156.1407175.42115621706Total 

 Company name

مجموع قطاع المصارف

اسم الشرآةت

عدد العقود  
لعام٢٠٠٨

عدد العقود  
لعام٢٠٠٧

القطاع المصرفي

  Comparing the trading movement of companies' shares for 2008 with 2007   مقارنة حرآة التداول اسهم الشرآات لعام ٢٠٠٨ مع عام ٢٠٠٧

 The Banks sector
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سعر االغالق لعام 
٢٠٠٨

سعر االغالق 
نسبه التغير لعام ٢٠٠٧

عدد اال سهم 
المتداولة  / لعام 

٢٠٠٨

عدد اال سهم 
المتداولة  / لعام 

٢٠٠٧
حجم التداول / لعام نسبة التغير

٢٠٠٨
حجم التداول / لعام 

نسبة التغيرنسبة التغير٢٠٠٧

(%)(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سهم)( مليون سهم)(%)ديناردينار
Closing 
price for 
2008 (ID)

Closing 
price for 
2007 (ID)

Changing 
of ratio %

No.of traded 
shares for 

2008 (million 
share)

No.of traded 
shares for 

2007 
(million 
share)

 changing 
of Ratio 

(%)

Trading 
volume for 

2008  
(million ID)

Trading 
volume for 

2007  (million 
ID)

Changing 
of ratio %

The No. 
of Trans. 
for 2008

The No. 
of Trans. 
for 2007

Changing 
 of ratio 

(%)

Al-Ameen for  Insuranceِ 1.0500.95010.5366.918.21917.3367.218.51885.9271493االمين للتأمين1

 74.0261844Dar EL-Salam for Insurance-64.530.4116.9-36.713.538.1-1.9003.000دار السالم للتأمين2

 0.9000.9000.078.00.98639.976.90.89490.5204400Ahlia for Insuranceاالهلية للتأمين3

 60.7111010Al-Hamraa for Insurance-60.126.667.5-4.826.265.6-1.0001.050الحمراء للتأمين4

5
الخليج للتأمين وأعادة 

ــــــ1ــــــ2.8ــــــ1.8ــــــ1.500التأمين
Gulf for insurance & Re-

Insurance
486.5122.8503.8203.78546Total 

 Company name

المجموع 

اسم الشرآةت

عدد العقود  
لعام٢٠٠٨

عدد العقود  
لعام٢٠٠٧

قطاع التأمين

Comparing the trading movement of companies' shares for 2008 with 2007  مقارنة حرآة التداول اسهم الشرآات  لعام ٢٠٠٨ مع عام ٢٠٠٧

The insurance sector
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سعر االغالق 
لعام ٢٠٠٨

سعر االغالق 
نسبه التغير لعام ٢٠٠٧

عدد اال سهم 
المتداولة  / لعام 

٢٠٠٨

عدد اال سهم المتداولة 
حجم التداول / نسبة التغير / لعام ٢٠٠٧

لعام ٢٠٠٨
حجم التداول / 
نسبة التغيرنسبة التغيرلعام ٢٠٠٧

(%)(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سهم)( مليون سهم)(%)ديناردينار
Closing 
price for 
2008 (ID)

Closing 
price for 
2007 (ID)

Changing 
of ratio %

No.of traded 
shares for 

2008 (million 
share)

No.of traded 
shares for 

2007 (million 
share)

 changing 
of Ratio 

(%)

Trading 
volume for 

2008  
(million ID)

Trading 
volume for 

2007  
(million ID)

Changing 
of ratio %

The 
No.of 
Trans. 

for 2008

The No. 
of 

Trans. 
for 2007

Changing 
of ratio (%)

8.3335.1157.0113.4191.991.8109.01337577Al-Khair Financial Investment-0.5500.600الخير لالستثمار المالي1

40.51.50.2696.21.80.4405.062200Al-Ameen Financial Investment-1.1001.850االمين لالستثمار المالي2

1.0001.0000.055.021.1160.255.021.1160.2194375Al-Ayaam for Financial investmentااليام لالستثمار المالي 3

90Al-Wiaam Financial investment-62.044428-57.3100.9265.4-13.079.9187.2-1.0001.150الوئام لالستثمار المالي4

44Mesopotamia Investment-64.859-62.054.8155.6-1.3000.80062.559.2155.7بين النهرين لالستثمارات 5

57Al-Batek Investment-2.0001.50033.310.35.396.915.67.8100.537الباتك لالستثمار المالي6

17Al-Qum'a for financial investment-70.52530-69.3182.8620.0-35.6122.4398.6-1.4502.250القمة لالستثمار المالي 7

1.0001.0000.017.912.246.317.912.246.3183500AL-Khaima for Financial Investmentالخيمة لالستثمار المالي8
42AL-Zawraa for Financial Investment-72.51526-72.230.6111.2-1.0001.0000.030.6110.1الزوراء لالستثمار المالي9

711.91047.4651.31285.4268584Total

 Company name

مجموع قطاع االستثمار

اسم الشرآةت

عدد العقود  
لعام٢٠٠٨

عدد العقود  
لعام٢٠٠٧

 The investment sector قطاع االستثمار

Comparing the trading movement of companies' shares for2008 with 2007  مقارنة حرآة التداول اسهم الشرآات لعام ٢٠٠٨ مع عام ٢٠٠٧
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سعر االغالق 
لعام ٢٠٠٨

سعر االغالق 
عدد اال سهم المتداولة نسبه التغيرلعام ٢٠٠٧

 / لعام ٢٠٠٨

عدد اال سهم 
المتداولة  / لعام 

٢٠٠٧
حجم التداول / لعام نسبة التغير

٢٠٠٨
حجم التداول / لعام 

نسبة التغيرنسبة التغير٢٠٠٧

(%)(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سهم)( مليون سهم)(%)ديناردينار
Closing 
price for 
2008 (ID)

Closing 
price for 
2007 (ID)

Changing 
of ratio %

No.of traded 
shares for 

2008 (million 
share)

No.of traded 
shares for 

2007 (million 
share)

 Changing 
of Ratio 

(%)

Trading 
volume for 

2008  
(million ID)

Trading 
volume for 

2007  
(million ID)

Changing 
of ratio %

The No. 
of 

Trans. 
for 2008

The No. 
of 

Trans. 
for 2007

Changing 
of ratio 

(%)

Al-Karkh tour amusement cityــــــ6ــــــ2.1ــــــ42.80.2-10.500*6.000العاب الكرخ1
Amusement town / Alrisifaـــ39ــــــ41.2ــــــــــــ7.9007.9000.0*مدينة العاب / الرصافة2
 9.1506.00052.50.40.245.52.51.572.29650AL-Mosul for funfairsالموصل لمدن االلعاب3
8Mamoura Real estate investment-6.7481.4436.310.3790.2788.90.2480521-1.4001.500المعمورة العقاريــــة4
77AL-Ameen Estate Investment-96.926115-96.941.91356.9-55.116.9549.7-1.5503.450االمين لالستثمار العقارية5
21AL-Nukhba for Construction-7.258.438.253.11924-3.7501.750114.323.225.0شرآة النخبة للمقاالت6
  3.8502.65045.3225.7126.278.9910.4362.2151.41871747Iraqi Land transportالعراقية للنقل البري7
1.3001.00030.026.14.1543.331.64.0682.0619578Baghdad motor cars servicingبغداد لخدمات السيارات8
57.12502442AL-Badia general trasportation-78.2308.3718.4-3.1002.8508.899.0454.8البادية للنقل العام9

4.3501.200262.5241.332.2649.6534.235.41408.537473412Goods & Oil transportationنقل منتوجات النفطية والبضائع10
2.4001.25092.00.40.357.50.90.3171.93250Babil for cinematic  productionبابل لالنتاج السينمائي11
 Basrah Pearl shipingـــ19ــــــ13.5ــــــ12.9ـــ0.9500.9500*لؤلؤة البصرة للنقل البحري12

ــــــ5ــــــ3.2ــــــ5.2506.60.6*5.600بغداد لنقل الرآاب والبضائع13
Baghdad for Passengers & goods 

Transportation
1115.31647.12683.83360.614201226Total

 Company name

مجموع قطاع الخدمات

اسم الشرآةت

عدد العقود  
لعام٢٠٠٨

عدد العقود  
لعام٢٠٠٧

  Comparing the trading movement of companies' shares for 2008 with 2007مقارنة حرآة التداول اسهم الشرآات  لعام ٢٠٠٨ مع عام ٢٠٠٧

The services sector قطاع الخدمات
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سعر االغالق 
لعام ٢٠٠٨

سعر االغالق لعام 
نسبه التغير ٢٠٠٧

عدد اال سهم 
المتداولة  / لعام 

٢٠٠٨

عدد اال سهم 
المتداولة  / لعام 

٢٠٠٧
حجم التداول / نسبة التغير

لعام ٢٠٠٨
حجم التداول / 
نسبة التغيرنسبة التغيرلعام ٢٠٠٧

(%)(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سهم)( مليون سهم)(%)ديناردينار

Closing 
price for 
2008 (ID)

Closing 
price for 
2007 (ID)

Changing of 
ratio %

No.of traded 
shares for 

2008 (million 
share)

No.of traded 
shares for 

2007 (million 
share)

 changing 
of Ratio (%)

Trading 
volume for 

2008  
(million ID)

Trading 
volume for 

2007  
(million ID)

Changing 
of ratio %

The No. 
of Trans. 
for 2008

The No. of 
Trans. for 

2007

Changing 
of ratio (%)

 52.5263.27.63369.11097.958.31781.7296221245.5karbala Hotels-4.75010.000فنادق آربالء المساهمة     1

 16.30016.0001.9127.57.81523.91896.1144.51212.023833621.2Palestine Hotelفندق فلسطين2

 35.036.928.927.6725.5721.60.516884100.0Ishtar Hotel-18.20028.000فنادق عشتار3

 9.5150.512.81075.72031.7315.4544.158494521.3Babylon Hotel-19.00021.000فندق بابل4

 49.4319.770.2355.65890.12434.4142.0392103280.6Al-Mansour Hotel-20.00039.500فندق المنصور5

 40.0AL-Sadeer Hotels-0.92745-19.210.97.642.8497.3502.1-48.50060.000فندق السدير السياحي6

16.50011.55042.9121.741.0196.61273.5573.4122.123513080.8Baghdad Hotelفندق بغداد7

11.0007.35049.727.614.985.3214.4116.983.413910729.9National for tourist Investmentاالستثمارات السياحية 8

Tourist Village of Mousil Damــــــــــــ43ــــــــــــ40.7ــــــــــــ58.32.1-25.00060.000سد الموصل السياحيه9

Ashour Hotelــــــ56ــــــــــــ82.6ــــــــــــ5.9ــــــ16.00016.0000.0*فندق اشور 10

1060.0196.813667.34949.42122674Total

 Company name

مجموع 

اسم الشرآة ت

عدد العقود  
لعام٢٠٠٨

عدد العقود  
لعام٢٠٠٧

قطاع الفنادق والسياحة

  comparing the trading movement of companies' shares for2008 with 2007مقارنة حرآة التداول اسهم الشرآات لعام ٢٠٠٨ مع عام ٢٠٠٧

 The Tourism & Hotels sector
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سعر االغالق لعام 
٢٠٠٨

سعر االغالق لعام 
نسبه التغير ٢٠٠٧

عدد اال سهم 
المتداولة  / لعام 

٢٠٠٨

عدد اال سهم 
المتداولة  / لعام 

٢٠٠٧
حجم التداول / نسبة التغير

لعام ٢٠٠٨
حجم التداول / 
نسبة التغيرنسبة التغيرلعام ٢٠٠٧

(%)(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سهم)( مليون سهم)(%)ديناردينار
Closing 
price for 
2008 (ID)

Closing 
price for 
2007 (ID)

Changing 
of ratio %

No.of traded 
shares for 

2008 (million 
share)

No.of traded 
shares for 

2007 (million 
share)

 Changing 
of Ratio 

(%)

Trading 
volume for 

2008  
(million ID)

Trading 
volume for 

2007  
(million ID)

Changing 
of ratio %

The No. 
of Trans. 
for 2008

The No. 
of Trans. 
for 2007

Changing 
of ratio (%)

45Nineveh Food Industries-25.6151276-19.6208.3280.1-1.0000.9505.3212.5264.2نينوى للصناعات الغذائية1

12.0105.821.6391.0124.627.0362.01458081-1.1001.250المنصور للصناعات الدوائية2
AL-Mansour 

pharmaceuticals Industries

 11.150.238.630.048.638.127.71069314Modern sewing-0.8000.900الخياطه  الحديثه3
 3.5003.10012.915.49.759.350.135.541.1887911Iraqi for Tufted Carpetsالعراقيه للسجاد والمفروشات4
 47North Soft Drinks-40.0371700-41.31580.62634.1-1.0000.90011.11654.02819.8المشروبات الغازيه الشماليه5
15.00015.0000.04.30.0410315.864.90.610315.821100Messan for food Industriesميسان للصناعات الغذائيه6
Eastern Breweryــــــ84ــــــــــــ73.9ــــــــــــ86.2ــــــ0.8500.8500.0*البيره  الشرقيه7

48-35.22242-49.732.249.7-4.2503.25030.89.118.1بغداد لصناعه مواد تغليف8
Baghdad for Packing 

materials
20.62.30.52341.8180.646.7286.262200Modern Chemical Industries-71.50090.000الصنائع الكيمياوية العصرية9

 1.2001.2000.08174.52038.5301.09408.82413.6289.81643148710Baghdad Soft Drinksبغداد غازية10

ــــــ84ــــــــــــ222.4ــــــــــــ124.5ــــــ2.0002.0000.0*التمور العراقية11
Iraqi for manufacturing & 

Marketing Dates
      36Al-Hilal  Industrial-34.0512794-32.4979.41484.9-9.1887.51313.7-1.0001.100الهالل الصناعية12
 6The Light Industries-1.2001.1504.3450.5397.713.3584.1536.98.8452479الصناعات الخفيفة13

14
الصناعات الكيمياوية 

1.9001.45031.0283.6251.712.7561.5416.734.74794643Chemical & Plastic Industriesوالبالستكيه

 Company name اسم الشرآةت

عدد العقود  
لعام٢٠٠٨

عدد العقود  
لعام٢٠٠٧

قطاع الصناعة

  Comparing the trading movement of companies' shares for2008 withمقارنة حرآة التداول اسهم الشرآاتلعام ٢٠٠٨ مع عام ٢٠٠٧
2007  

The Industry sector 
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سعر االغالق لعام 
٢٠٠٨

سعر االغالق لعام 
نسبه التغير ٢٠٠٧

عدد اال سهم 
المتداولة  / لعام 

٢٠٠٨

عدد اال سهم 
المتداولة  / لعام 

٢٠٠٧
حجم التداول / نسبة التغير

لعام ٢٠٠٨
حجم التداول / 
نسبة التغيرنسبة التغيرلعام ٢٠٠٧

(%)(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سهم)( مليون سهم)(%)ديناردينار
Closing 
price for 
2008 (ID)

Closing 
price for 
2007 (ID)

Changing 
of ratio %

No.of 
traded 

shares for 
2008 

(million 
share)

No.of 
traded 

shares for 
2007 

(million 
share)

 Changing 
of Ratio (%)

Trading 
volume for 

2008  
(million ID)

Trading 
volume for 

2007  
(million ID)

Changing 
of ratio %

The No. 
of Trans. 
for 2008

The No. 
of Trans. 
for 2007

Changing 
of ratio (%)

 24Electronic Industries-19.2437578-18.7359.7445.1-1.4001.3503.7254.0312.6الصناعات االلكترونية15

2.5001.80038.968.819.5251.8141.039.7254.812455125الكندي لللقاحات البيطرية16
Al-Kindi of  Veterinary 
Vaccines 

2.5001.50066.73.82.836.87.44.274.0359289الفلوجة للمواد االنشائية17
Fallujah for Construction 
materials 

13.0303.933.6805.4361.736.3895.316547251National for Food Industries-1.0001.150الوطنية للصناعات الغذائية18

67Iraqi Engineering Works-33.32164-36.830.946.4-9.115.424.4-2.0002.200العراقية لالعمال الهندسية 19

1.8001.00080.040.62.41609.057.52.52220.36332000الخازر للمواد االنشائية20
Al-Khazer for Construction 
Materials

10.010.42.2365.614.83.3346.9141217-1.3501.500آرآوك للمواد االنشائية21
Kirkuk for producing 
construction Materials

34Modern Paint  Industries-1.7001.7000.0454.7449.21.2854.9676.926.3441672صناعات االصباغ الحديثة22

32Metallic Industries & Bicycles-17.6149218-31.6107.7130.7-2.0501.60028.164.494.1الصناعات المعدنية والدراجات23

 3.1501.200162.531.78.2286.662.98.8614.18710770Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة24

40-12.590.972.924.7145.7114.727.094157-1.4001.600العراقية لصناعات الكارتون25
Iraqi for Carton manufactures

100.000100.0000.00.10.03105.06.43.1105.0220Iraqi Bottling and Canningالتعبئة والتعليب (مشن)26

6.720.01.51272.614.91.5862.6304650-0.7000.750المواد االنشائية الحديثة 27
Modern Construction 
Materials

1.6001.20033.399.20.425062.6158.10.532487.4354775Household Furniture Industryصناعات االثاث المنزلي28

13307.58408.516147.39774.056746500Total          

عدد العقود  
لعام٢٠٠٧

 Company name

مجموع قطاع الصناعة

اسم الشرآةت

عدد العقود  
لعام٢٠٠٨

  Comparing the trading movement of companies' shares for 2008 with 2007مقارنة حرآة التداول اسهم الشرآات لعام ٢٠٠٨ مع عام ٢٠٠٧

 The Industry sectorقطاع الصناعة
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سعر االغالق 
لعام ٢٠٠٨

سعر االغالق 
نسبه التغير لعام ٢٠٠٧

عدد اال سهم 
المتداولة  / لعام 

٢٠٠٨

عدد اال سهم 
المتداولة  / لعام 

٢٠٠٧
حجم التداول / لعام نسبة التغير

٢٠٠٨
حجم التداول / لعام 

نسبة التغيرنسبة التغير٢٠٠٧

(%)(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سهم)( مليون سهم)(%)ديناردينار
Closing 
price for 
2008 (ID)

Closing 
price for 
2007 (ID)

Changing of 
ratio %

No.of traded 
shares for 

2008 (million 
share)

No.of traded 
shares for 

2007 (million 
share)

 Changing 
of Ratio 

(%)

Trading 
volume for 

2008  (million 
ID)

Trading 
volume for 

2007  (million 
ID)

Changing 
of ratio %

The No. 
of Trans. 
for 2008

The No. of 
Trans. for 

2007

Changing 
of ratio (%)

26.419679148-10.0902.1739.722.0433.3588.6-0.4500.500الثرار لالنتاج الزراعي1
Al-Therar for agricultural 

production 

ــــــــــــ1ــــــــــــ0.4ــــــــــــ1.4000.00.3*1.400الحديثة لالنتاج الحيواني2
The Modern for animal 

production

0.8000.70014.338.31.62281.730.51.32276.82221000االهلية لالنتاج الزراعي3
Al-Ahlyia for Agricultural 

production 

4.0452673-49.813.814.4-3.0001.500100.05.711.4الشرق االوسط لالسماك4
Middle East For Fish 

production

14-22.03237-13.810.112.9-1.1000.95015.810.812.5العراقية النتاج البذور5
Iraqi for Seeds production

6
العراقيه النتاج وتسويق 

ــــــــــــ76ــــــــــــ50.4ــــــــــــ70.414.9-11.000*3.250اللحوم
Iraqi for meat marketing

8.00.40.423.72.21.820.8115120Iraqi Agricultural Products-4.6005.000العراقية للمنتجات الزراعية7

972.6765.6540.7619.0383149Total    

150853.1152991.0301350.3427367.53110830885The General Total for 
Shares

*

المجموع العام لالسهم

مجموع قطاع الزراعة

Company name اسم الشرآةت

                   * Don't traded on company'shares

عدد العقود  
لعام٢٠٠٨

عدد العقود  
لعام٢٠٠٧

لم يتم التداول على أسهم الشرآة

 Comparing the trading movement of companies' shares for 2008 with 2007مقارنة حرآة التداول اسهم الشرآات  لعام ٢٠٠٨ مع عام ٢٠٠٧

 The agricultural sectorقطاع الزراعي
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رمز اسم الشرآة
الشرآة

عدد اسهم الشرآه في 
٢٠٠٨/١٢/٣١

القيمه السوقية لعام 
٢٠٠٨

عدد اسهم  الشرآه في 
٢٠٠٧/١٢/٣١

القيمه السوقية لعام 
Company  name التغير٢٠٠٧

(%)( مليون دينار)(مليون سهم)( مليون دينار)(مليون سهم)

No.of company 
shares at   

31/12/2008   
(million share)

Closing 
price 

The marketing 
value of  2008   
    (million ID)

No.of  company 
shares at 

31/12/2007 
(million  share)

Closing 
price 

The marketing 
value of 2007   

 (million ID)

Changing   
(%)

14.8Commercial Bank of Iraqi-600001.15069000600001.35081000أهليالمصرف التجاري  العراقي1
6.2Bank Of Baghdad-700002.200154000529733.100164216.3بغدادمصرف  بغداد2
255960.80020476.8255960.80020476.80.0Iraqi Islamic Bankاسالمالمصرف العراقي االسالمي3

420002.15090300310002.5007750016.5Middle East Investment Bankاوسطمصرف  الشرق االوسط لالستثمار4

375001.05039375297501.300386751.8Investment Bank Of Iraqiاثمارمصرف  االستثمار العراقي5

550001.20066000550001.0005500020.0بصرةمصرف البصره الدولي لالستثمار6
Basrah international Bank for 
Investment

14.3National Bank of Iraqi-250000.90022500250001.05026250نخيلالمصرف  االهلي  العراقي7
700002.850199500500003.60018000010.8Credit Bank of Iraqآريدتمصرف االئتمان  العراقي8

500006.500325000500004.10020500058.5Dar El-salam Investment Bankسالممصرف دار السالم  لالستثمار9

 251250.90022612.5211800.9001906218.6Sumer Commercial Bankسومرمصرف  سومر التجاري10
8.0Babylon Bank-300001.15034500300001.25037500بلبنكمصرف  بابل11
 250002.00050000100003.0003000066.7Economy Bankاقتصادمصرف  االقتصا د12
250001.45036250223441.500335168.2Gulf commercial Bankخليجمصرف الخليج التجاري13
7.1Warka Investment Bank-510001.30066300510001.40071400ورآاءمصرف الورآاء لالستثمار14
250001.05026250250001.050262500.0Mosul Bank for Investmentموصلمصرف  الموصل  لالستثمار15
 250000.65016250160001.000160001.6Union Bank of Iraqاتحادمصرف االتحاد العراقي16
27.3North  Bank-1000002.8002800001000003.850385000شمالمصرف الشمال 17
8.6Kurdistan Investment  Bank-500001.60080000500001.75087500آوردمصرف آوردستان18
22.2Ashur International Bank-500001.05052500500001.35067500اشورمصرف اشور الدولي لالستثمار19
 Al-Mansour Bankــــــــــــ550001.30071500أمبايمصرف المنصور20

8962211722314.37548431621846.1Total 

Banks Sector       

المجموع

ت

سعر اغالقسعر اغالق

 قطاع المصارف

The marketing value for shares (1)القيمة السوقية لألسهم (١)
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عدد اسهم الشرآه في اسم الشرآة
٢٠٠٨/١٢/٣١

القيمه السوقية لعام 
٢٠٠٨

عدد اسهم  الشرآه في 
٢٠٠٧/١٢/٣١

القيمه السوقية لعام 
Company  nameالتغير٢٠٠٧

(%)( مليون دينار)(مليون سهم)( مليون دينار)(مليون سهم)

No.of company 
shares at   

31/12/2008   
(million share)

Closing 
price 

The marketing 
value of  2008     

  (million ID)

No.of  company 
shares at 

31/12/2007 (million  
share)

Closing 
price 

The marketing 
value of 2007    

(million ID)

Changing   
 (%)

8.3Al-Khair for Financial Investment-70000.550385070000.6004200الخيرالخير  لالستثمار  المالي1ـ
40.5Al-Ameen for Financial Investment-7501.1008257501.8501387.5ابورتاالمين  لالستثمار  المالي2ـ
4001.0004004001.0004000.0Al-Ayaam for Financial Investmentايامااليام لالستثمار المالي3ـ
12501.300162512501.1501437.513.0Al-Wiaam for Financial Investmentوئامالوئام  لالستثمار  المالي4ـ
10000.95095010000.80080018.8Mesopotamia for Investmentبينهربين النهرين لالستثمارات الماليه5ـ
10001.45014505002.250112528.9Al-Qum'a for Financial Investmentقمةالقمة لالسثمار المالي 6ـ
4001.0004004001.0004000.0Al-Khaima for Financial Investmentخيمةالخيمة لالسثمار المالي7ـ
10001.000100010001.00010000.0Al-Zawraa for Financial Investmentزوراءالزوراء لالسثمار المالي8ـ
10002.000200010001.500150033.3Al-Batek for Financial Investmentماربتالباتك لالستثمارات الماليه9ـ

13800125001330012250Total 

عدد اسهم الشرآه في اسم الشرآة
٢٠٠٨/١٢/٣١

القيمه السوقية لعام 
٢٠٠٨

عدد اسهم  الشرآه في 
٢٠٠٧/١٢/٣١

القيمه السوقية لعام 
Company  name التغير٢٠٠٧

(%)( مليون دينار)(مليون سهم)( مليون دينار)(مليون سهم)

No.of company 
shares at   

31/12/2008   
(million share)

Closing 
price 

The marketing 
value of  2008     

  (million ID)

No.of  company 
shares at 

31/12/2007 (million  
share)

Closing 
price 

The marketing 
value of 2007    

(million ID)

Changing   
 (%)

10001.050105010000.95095010.5Al-Ameen for Insuranceاميناالمين  للتامين1ـ
12.0Dar El-slam for Insurance-20001.900380014403.0004320داسلمدار  السالم  للتامين2ـ
11500.900103510000.90090015.0Ahlia for Insuranceاهليةاالهليه  للتامين3ـ
 4.8AL- Hamraa for Insurance-6001.0006006001.050630حمراءالحمراء للتأمين4ـ
The Gulf for Insurance and re-insuranceــــــــــــ10001.5001500امانالخليج للتامين واعادة التامين5ــ

5750798540406800TOTAL

    قطاع االستثمار

المجموع

ت

ت
 قطاع التامين

المجموع

سعر اغالق

سعر اغالق

سعر اغالق

The Investment  Sector       

The Insurance Sector       

سعر اغالق

The marketing value for shares (2)القيمة السوقية لألسهم (٢)
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عدد اسهم الشرآه في اسم الشرآة
٢٠٠٨/١٢/٣١

القيمه السوقية لعام 
٢٠٠٨

عدد اسهم  الشرآه في 
٢٠٠٧/١٢/٣١

القيمه السوقية لعام 
Company  nameالتغير٢٠٠٧

(%)( مليون دينار)(مليون سهم)( مليون دينار)(مليون سهم)

No.of company 
shares at   

31/12/2008   
(million share)

Closing 
price 

The marketing 
value of  2008   
    (million ID)

No.of  company 
shares at 

31/12/2007 
(million  share)

Closing 
price 

The marketing 
value of 2007    

(million ID)

Changing   
(%)

42.9kharkh Tour Amuzement City-906.0005409010.500945شماآسمدينه  العاب الكرخ السياحيه1
الرصافه2 / 2507.90019752507.90019750.0Amusement Town / Alrisifaمدينةمدينه  العاب
1149.1501043.11146.00068452.5Al-mosul for Funfairsالعابالموصل لمدن  االلعاب3
6.7Mamoura Realestate Investment-61801.400865261801.5009270عقارالمعموره لالستثمارات العقاريه4
55.1Al-Ameen Estate Investment-69601.5501078869603.45024012اميكواالمين لالستثمارات العقاريه5
501.75087.5501.750880.0AL-Ma'mun for general Tradingـــــالمامون للتجارة العامة6
8003.75030008001.7501400114.3AL-Nukhba for general Constructionنخبةالنخبه للمقاوالت العامه7

34003.8501309020002.6505300147.0Iraqi Land Transportبراريالعراقيه  للنقل  البري8
1605.6008961605.2508406.7Baghdad Passengers Transportبغداد  لنقل الرآاب والبضائع9
15004.350652515001.2001800262.5Iraqi for General Transportationنفطيةنقل المنتجات النفطيه والبضائع10
9003.10027909002.85025658.8AL-Badia General Transportionباديةالباديه للنقل العام11
1142.400273.61141.25014392.0Babil for Cinematic Productionـــــبابل لالنتاج التلفزيوني والسينمائي12
3601.3004683601.00036030.0Baghdad for Motor cars servicingسيارةبغداد لخدمات السيارات13
140000.95013300140000.950133000.0Basrah  Pearl Shippingلؤلؤةلؤلؤة البصرة للنقل البحري14

3487863428.23347862681TOTAL المجموع

 The services sector  قطاع الخدمات
ت

سعر اغالق سعر اغالق

The marketing value for shares (3)القيمة السوقية لألسهم (٣)
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عدد اسهم الشرآه في اسم الشرآة
٢٠٠٨/١٢/٣١

القيمه السوقية لعام 
٢٠٠٨

عدد اسهم  الشرآه في 
٢٠٠٧/١٢/٣١

القيمه السوقية لعام 
Company  name التغير٢٠٠٧

(%)( مليون دينار)(مليون سهم)( مليون دينار)(مليون سهم)

No.of company 
shares at   

31/12/2008   
(million share)

Closing 
price 

The marketing 
value of  2008   
    (million ID)

No.of  company 
shares at 

31/12/2007 
(million  share)

Closing 
price 

The marketing 
value of 2007    

(million ID)

Changing   
(%)

 300016.30048900225016.0003600035.8Palestine Hotelالنورفندق فلسطين1-
 2.5Ishtar Hotel-150018.20027300100028.00028000عشتارفندق  عشتار2ـ
135019.0002565090021.0001890035.7Babylon Hotelبابلفندق  بابل3ـ
 192216.50031713192211.55022199.142.9Baghdad Hotelsبغتيلفندق  بغداد 4ـ
 190011.0002090019007.3501396549.7National for Tourist Investmentسياحةالوطنيه  لالستثمارات  السياحيه5ـ

18816.000300818816.00030080.0Ashour Hotelـــفندق  اشور6ـ
 16.7Tourist Village of Mosul Dam-4025.00010002060.0001200سديمالمدينه السياحيه في سد الموصل7ـ
 8104.7503847.527010.000270042.5Karbala Hotelsآربالءفنادق آربالء           8-
201620.00040320100839.500398161.3Mansour Hotelsمنصورفندق المنصور9-
 19.2Al-Sadeer Hotels-35448.5001716935460.00021240سديرفندق السدير10-

13080219807.59812187028.1Total 

عدد اسهم الشرآه في اسم الشرآة
٢٠٠٨/١٢/٣١

القيمه السوقية لعام 
٢٠٠٨

عدد اسهم  الشرآه في 
٢٠٠٧/١٢/٣١

القيمه السوقية لعام 
Company  name التغير٢٠٠٧

(%)( مليون دينار)(مليون سهم)( مليون دينار)(مليون سهم)

No.of company 
shares at   

31/12/2008   
(million share)

Closing 
price 

The marketing 
value of  2008   
    (million ID)

No.of  company 
shares at 

31/12/2007 
(million  share)

Closing 
price 

The marketing 
value of 2007    

(million ID)Changing   
 (%)

36001.000360036000.95034205.3Nineveh Food Industriesان سينينوئ للصناعات الغذائيه1
12.0AL-Mansour pharmaceuticals Industries-12171.1001338.712171.2501521.25مندواالمنصور للصناعات الدوائية2

11.1Modern Sewing-18000.800144018000.9001620مسكالخياطه  الحديثه3

 5003.50017505003.100155012.9Iraqi For Tufted Carpetsسجادالعراقيه للسجاد والمفروشات4
250001.00025000250000.9002250011.1North soft drinksآوالالمشروبات الغازيه الشماليه5
6015.0009006015.0009000.0Messan for food Industriesميسانميسان للصناعات الغذائيه6

ت
 The industry sector  قطاع الصناعه

ت
 قطاع الفنادق و السياحيه 

المجموع

سعر اغالق

سعر اغالق

سعر اغالق

سعر اغالق

TheTourism & Hotels 
sector 

The marketing value for shares (4)القيمة السوقية لألسهم (٤)
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عدد اسهم الشرآه في اسم الشرآة
٢٠٠٨/١٢/٣١

القيمه السوقية لعام 
٢٠٠٨

عدد اسهم  الشرآه في 
٢٠٠٧/١٢/٣١

القيمه السوقية لعام 
Company  name التغير٢٠٠٧

مليون دينار)(مليون سهم) مليون دينار)(مليون سهم)( )(%)

No.of company 
shares at   

31/12/2008   
(million share)

Closing 
price 

The marketing 
value of  2008    

(million ID)

No.of company 
shares at 

31/12/2007 
(million  share)

Closing 
price 

The marketing 
value of 2007  

(million ID)

Changing   
(%)

37800.850321337800.85032130.0Eastern Breweryفريدةالبيره  الشرقيه7

2704.2501147.52703.250877.530.8Baghdad for Packing materialsتغليفبغداد لصناعه مواد تغليف8

20.6Modern Chemical Industries-6071.50042906090.0005400عصريةالصنائع الكيمياويه العصريه9

132001.40018480132001.400184800.0غازيةالرافدين للمشروبات الغازية10
AL-Rafidain for Carbonated Drinks & pure 

Water
 840001.200100800600001.2007200040.0Baghdad Soft Drinksبيبسيبغداد للمشربات الغازيه11

63372.0001267463372.000126740.0Iraqi for manufacturing & Marketing Datesتمورالعراقيه لتصنيع وتسويق التمور12

      9.1Al-Hilal  Industrial-66001.000660066001.1007260هاللالهالل الصناعيه13

 112001.20013440112001.150128804.3The Light Industriesخفيفةالصناعات الخفيفه14

75931.90014426.775931.45011009.8531.0Chemical & Plastic Industriesاسفنجالصناعات الكيمياويه والبالسيكية15

 100001.40014000100001.350135003.7Electronic Industriesلكتروالصناعات  االلكترونيه16

 10002.500250010001.800180038.9Al-Kindi of  Veterinary Vaccinesآندفتالكندى النتاج اللقاحات البيطريه17
 2702.5006752701.50040566.7Fallujah for Construction materialsفكاشيالفلوجه النتاج المواد االنشائيه18
13.0National for Food Industries-66001.000660066001.1507590غذائيالوطنيه للصناعات الغذائيه19
9.1Iraqi for Engineering Works-5002.00010005002.2001100هندسةالعراقيه لالعمال الهندسيه20
10001.800180010001.000100080.0Al-Khazer for Construction Materialsخازرالخازر النتاج المواد االنشائيه21

10.0Kirkuk for producing construction Materials-1241.350167.41241.500186آابلوآرآوك النتاج المواد االنشائيه22

92131.70015662.192131.70015662.10.0Modern Paint  Industriesاصباغصناعات االصباغ الحديثه23

50002.0501025050001.600800028.1Metallic Industries & Bicyclesدراجةالصناعات المعدنيه والدراجات24

 7203.15022687201.200864162.5Ready Made Clothesارامسانتاج االلبسه الجاهزه25

12.5Iraqi for Carton manufactures-25201.400352825201.6004032ايسسمالعراقيه لصناعه الكارتون26

9100.0009009100.0009000.0Iraqi Bottling and Canningمشنالتعبئه والتعليب (مشن)27

6.7Modern Construction Materials-14580.7001020.614580.7501093.5حديثةصناعه المواد االنشائيه الحديثه28

9001.60014409001.200108033.3Household Furniture Industryاثاثمالوطنيه لصناعات االثاث المنزلي29

204531270911180531232518.2Total

The industry sector 

سعر اغالق

المجموع

ت
  قطاع الصناعه

سعر اغالق

The marketing value for shares (5)القيمة السوقية لألسهم (٥)
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عدد اسهم الشرآه في اسم الشرآة
٢٠٠٨/١٢/٣١

القيمه السوقية لعام 
٢٠٠٨

عدد اسهم  الشرآه في 
٢٠٠٧/١٢/٣١

القيمه السوقية لعام 
Company  name التغير٢٠٠٧

(%)( مليون دينار)(مليون سهم)( مليون دينار)(مليون سهم)

No.of company 
shares at   

31/12/2008   
(million share)

Closing 
price 

The marketing 
value of  2008   

 (million ID)

No.of company 
shares at 

31/12/2007 
(million  share)

Closing 
price 

The marketing 
value of 2007  

(million ID)

Changing   
 (%)

3504.20014703504.20014700.0Babil for Animal Productionبابلحبابل لالنتاج الحيواني1
10.0AL-Therar for Agricultural Production-24000.450108024000.5001200ـــالثرار لالنتاج الزراعي2
1601.4002241601.4002240.0Modern for Animal Productionحيونيالحديثه لالنتاج الحيواني3
7650.850650.257650.8506500.0AL- Ekha'a for Agricultural productionـــاالخاء لالنتاج الزراعي4
5750.8004605000.70035031.4Al-Ahlyia for Agricultural productionاهليةاالهليه لالنتاج الزراعي5
 3003.0009003001.500450100.0Middle East for Fish Productionاوسماكالشرق االوسط النتاج االسماك6
20001.100220020000.950190015.8Iraqi for Seeds Productionبذورالعراقيه النتاج البذور7
 26.1Iraqi for  Production & Marketing Meats-25003.2508125100011.00011000لحومالعراقيه لالنتاج وتسويق اللحوم8
8.0Iraqi for Agricultural Productions-3604.60016563605.0001800تسويقالعراقيه للمنتجات الزراعيه9

905015109747517244TOTAL

1177670231946110038392142169Entire total 

.

سعر اغالق

المجموع الكلي

The agricultural sector قطاع الزراعي
ت

سعر اغالق

المجموع

The marketing value for shares (6)القيمة السوقية لألسهم (٦)
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1

2
الخليج للتامين واعادة 

1000التامين

 مصرف المنصور
The Gulf for Insurance and re-

insurance 09/11/2008

Al-Mansour Bank 55000 01/07/2008

 تم خالل عام ٢٠٠٨ ادراج اسهم شرآتين للتداول في قاعة سوق العراق لالوراق المالية ليصبح عدد الشرآات المدرجة (٩٦) شرآة .      
 Shares of two companies have listed for trading at ISX Hall during 2008,so the NO.of .listed

companies becomes (96) company

Date of listing تاريخ االدراج
راسمالها االسمي  (مليون دينار )      
 )         Nominal Capital   

(Million ID ت
 Company nameاسم الشرآة

اخبار الشرآات

اوال :ادراج  الشرآات

جدول يبين اسماء الشرآات المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية
Table showing the listed companies at ISX

Companies'news

First: Listing of Companies
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رأس المال السابق نسبة الزيادة
(مليون دينار)

رأس المال 
الحالي (مليون 

دينار)
تاريخ المصادقة 

Increment 
ratio

Previous capital  
(million ID)

Current capital 
(million ID)Date of Ratification 

90013501/7/2008%50فندق بابل1
Babylon Hotel

صناعة المواد االنشائية الحديثة2
300%

Modern Construction materials 
Industry

ـــــــ2550031875%25المشروبات الغازية الشمالية 4
North Soft Drinks 

18837618/11/2008%100فندق اشور5
Ashour Hotel 

25125376884/9/2008%50مصرف سومر التجاري6
Sumer Commercial Bank

800160030/11/2008%100.0النخبة للمقاوالت العامة7
Al-Nukhba for General Construction

ـــــــ25205040%100العراقية لصناعة الكارتون8
Iraqi for Carton Manufactures

840001050014/12/2008%25بغداد للمشروبات الغازية9
Baghdad Soft Drinks 

376884500016/12/2008Sumer Commercial Bank%19.4مصرف سومر التجاري10

Fallujah for Construction Materialsـــــــــ270540%100الفلوجة النتاج المواد االنشائيه11

تم خالل عام ٢٠٠٨ زيادة رؤوس اموال الشرآات وبالشكل االتي:

Date of Meeting

اسم الشرآة

14/2/2008

26/2/2008

تاريخ االجتماع

            تم الغاء قرار الزيادة بتاريخ ٢٠٠٨/٩/٩                               
 The decision of Increment had been cancelled at   
٩/٩/٢٠٠٨

Company Name 

10/07/2008

12/06/2008

ت

24/5/2008

15/6/2008

26/8/2008

20/4/2008

7/8/2008

16/8/2008

ثانيًا:- زيادة رؤوس اموال الشرآات 

أ- الشرآات التي زاد رأسمالها وفق المادة ٥٥/ اوًال

Second :- Increasing of companies' capital

A- The companies that their capital had increased according to item/55first
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نسبة الزيادة
رأس المال 

السابق 
(مليون دينار)

رأس المال 
الحالي 

(مليون دينار)
تاريخ المصادقة 

Increment 
ratio

Previous 
capital  

(million ID)

Current 
capital 

(million ID)
Date of Ratification 

 20020250005/3/2008Economy Bank%24.9مصرف االقتصاد1

310004200015/6/2008Middle East Investment Bank%35.5مصرف الشرق االوسط2

50057512/8/2008Al-Ahlia for agricultural production%15االهلية لالنتاج الزراعي3

529737000015/7/2008Bank Of Baghdad%32.00مصرف بغداد4

297503750020/7/2008Investment Bank Of Iraqi%26.1مصرف االستثمار العراقي5

  2000340019/10/2008Iraqi Land transport%70.0العراقية للنقل البري6

 1000115019/11/2008Ahlia for Insurance%15.0االهلية للتامين7

500007000017/9/2008Credit Bank of Iraq%40.0مصرف االئتمان8

1000150010/11/2008Ishtar Hotels%50فندق عشتار9

550006050019/1/2009Al-Mansour Bank%10مصرف المنصور10

 Electronic Industriesــــــــــ1000012000%20الصناعات االلكترونيه11

35470820/1/2009Al-Sadeer Hotel%100فندق السدير12

ت

اسم الشرآة

15/10/2008

Date of Meeting

تاريخ االجتماع

7/9/2008

12/02/2008

11/10/2008

22/12/2008

Company Name 

6/8/2008

22/9/2008

19/6/2008

29/5/2008

21/2/2008

12/6/2008
8/6/2008

B- The companies that their capital had increased according to item/55 secondب- الشرآات التي زاد رأسمالها وفق المادة ٥٥/ ثانيًا
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رأس المال نسبة الزيادةنسبة الزيادة
السابق

رأس المال 
الحالي

(مليون دينار)(مليون دينار)وفق المادة (٥٥/ ثانيا)وفق المادة (٥٥/ اوًال)

 250005000005/08/2008Ashour Bank%20%3/3/200866.66مصرف اشور1

 1440200011/02/2008Dar EL-Salam for Insurance%11.11%23/7/200825دار السالم للتامين2

250003750020/1/2009Gulf commercial Bank%16%15/9/200834مصرف الخليج التجاري3

4
مصرف البصرة الدولي

18/9/2008

Basrah international Bank for 
Investment

5
الكندي النتاج اللقاحات

ـــــــ14/10/2008100%20%10002200
Al-Kindi of Veterinary Vaccines

6
مصرف الموصل

20/11/200828%12%250003500030/12/2008
Mosul Bank 

 National Bank of Iraqـــــــ2500050000%10%16/11/200890مصرف االهلي العراقي7

 تم الغاء قرار الزيادة لعدم موافقة البنك المرآزي بموجب الكتاب المرقم ٢٥٦٦ في ٢٨/١٢/٢٠٠٨                           
The increment has been cancelled because of central bank disagrement

Date of Ratification 

 Company Nameت

تاريخ المصادقة تاريخ االجتماع

اسم الشرآة

Date of Meeting
Increment ratio 

according to 
Item (55/first)

Increment ratio 
according to 

item (55/second)

Previous 
capital  

(million ID)

Current 
capital 

(million ID)

C- The companies that their capital had increased according to item/55 first & secondج - الشرآات التي زاد رأسمالها وفق المادة ٥٥/ اوال ، ثانيًا
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نسبة االرباح

Ratio of 
Profits

1150%Tourist Village of Mosul Dam 
225%Iraqi For Tufted Carpets 
47.76%Al-Batek for Financial Investment
550%AL-Mosul for funfairs 

69%AL-Mansour pharmaceuticals Industries

7100%Iraqi Bottling and Canning
825%Iraqi for Engineering Works
9100%Modern Chemical Industries

107.5%Metallic Industries & Bicycles
1120%Middle East for Fish Production 
1250%AL-Badia General Transportion
1332%Iraqi for General Transportation
1440%Ready Made Clothes 

20/8/2008
24/8/2008نقل المنتجات النفطية

The distribution of monetary profits during 2008

Company name

11/6/2008

5/7/2008

تم خالل عام ٢٠٠٨ توزيع ارباح نقدية  وبالشكل االتي:- 

سد الموصل السياحية

تاريخ االجتماع

25/8/2008انتاج االلبسة الجاهزة

14/7/2008 العراقية لالعمال الهندسية
الصنائع الكيمياوية العصرية

27/7/2008 الشرق االوسط لالسماك
27/7/2008
18/7/2008

البادية للنقل العام

الصناعات المعدنية والدراجات

الباتك لالستثمارات المالية

المنصور للصناعات الدوائية
25/6/2008

5/7/2008التعبئة والتعليب العراقية

اسم الشرآةت
Date of Meeting

الموصل لمدن االلعاب

العراقية للسجاد والمفروشات
11/5/2007
18/5/2008

توزيع االرباح Forth:- The profit Distributionرابعًا:-
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        Notifications Company  nameالمالحظاتاسم الشرآةت

Cessation of trading by decision from ISCايقاف تداول بقرار من هيئة االوراق الماليهالمأمون لتجاره العامه1
AL-Ma'mun for general Trading

Cessation of trading by decision from ISCايقاف تداول بقرار من هيئة االوراق الماليهبابل لالنتاج الحيواني2
Babil for Animal Production

Cessation of trading by decision from ISCايقاف تداول بقرار من هيئة االوراق الماليهاالخاء لالنتاج الزراعي3
AL- Ekha'a for Agricultural production

Cessation of trading by decision from ISCايقاف تداول بقرار من هيئة االوراق الماليهالبيرة الشرقية4
Eastern Brewery

Cessation of trading by decision from ISCايقاف تداول بقرار من هيئة االوراق الماليهالعراقيه لتصنيع وتسويق التمور5
Iraqi Date Processing and Marketing

مدينه العاب / الرصافه 6
ايقاف تداول بقرار من مجلس محافظي سوق 

Cessation of trading by decision from BOGالعراق
Amusement Town/Alrisifa

 General Assemblyهيئه عامهلؤلؤة البصرة للنقل البري7
Basrah  Pearl Shipping

 General Assemblyهيئه عامهفندق أشور8
Ashour Hotel

9
 General Assemblyهيئه عامهالرافدين للمشروبات الغازية

Al-Rafidain for Carbonated drinks & 
pure waters 

 The names of untraded companies for 3rd quarter from 2008  اسماء الشرآات الغير متداولة لعام ٢٠٠٨
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1commercial.iraq@ahliunited.comCommercial Bank of Iraqi

2info@bankofbaghdad.orgBank Of Baghdad

3inf@iraqiislamicb.comIraqi Islamic Bank

4cendep@iraqimdlestbank.comMiddle East Investment Bank

5investmentiraq@yahoo.comInvestment Bank Of Iraqi

6headoffice@basrahbank.comBasrah international Bank 
for Investment

7nbiraq@yahoo.comNational Bank of Iraqi

8info@mansourbank.comAl-Mansoor Bank 

9board@northbankiq.comNorth Bank 

10creditbkiq@yahoo.comCredit Bank of Iraq

11info@desiraq.comDar El-salam Investment 
Bank

12gulfbank1@yahoo.comGulf commercial Bank

13info@babylonbank-iq.comBabylon Bank

14warka_bank_isx@yahoo.comWarka Investment Bank

15sumerbank99@yahoo.comSumer commercial Bank

16mosul_bank@yahoo.comMosul Bank for Investment

17econommy_bank@yahoo.comEconomy Bank 

18ubiq@ub-iq.comUnion  Bank of Iraq 

19baghdad@kurdistanib.comKurdistan Investment  Bank

20info@ashurbank.comAshur International Bank

7199063

المصرف العراقي االسالمي   

7404310حي السعدون/ محلة (١٠٢) شارع (٣٩) مبنى (١٢١) المصرف التجاري العراقي

7175007شارع الكرادة /خلف المسرح الوطنيمصرف بغداد

شارع السعدون /(٩٠٣)/ شارع (٩٩)/مبنى (٢٧) مصرف الخليج التجاري

العــــــــنــــــــــــواناســماء الشــرآاتت

مصرف االستثمار العراقي

مصرف البصرة الدولي لالستثمار

باب المعظم / ساحة الميدان /عمارة الكهية
7173743عرصات الهندية /محلة (٩٢٩) شارع (٣٠) عمارة (٦٥)مصرف الشرق االوسط لالستثمار

مجاور مستشفى العلوية االهلي(٩٠٢)ز(٢)مبنى(٢٧)

شارع النضال /بارك السعدون / م(١٠٣) ش (٤١)مبنى (٣) مصرف دار السالم لالستثمار

حي الوحدة /م(٩٠٦) شارع(١٤)عمارة (٦٩٥)

مصرف االئتمان العراقي

آرادة خارج م/(٩٠٣) ز(٧٧) مبنى (١١) 

   فرع اربيل :- شارع عبد السالم البارزاني _بناية (٧٠)        فرع بغداد 
:-حي الوحدة ساحة الواثق م(٩٠٢) شارع (٤) مبنى(٦٦)

حي الرياض /م(٩٠٨) بناية (١٣)

7172828

مصرف الموصل 

مصرف سومر التجاري

مصرف بابل 
مصرف الورآاء لالستثمار

7189115المصرف االهلي العراقي
7173090

7191944

7178098ساحة الفتح شارع ٩٩ مبنى (٥١)

السعدون/عمارة العلوية م(١٠٢) ش(٩)مبنى(١٨٧)

السعدون /ساحة الفردوس / م(٩٠٦)شارع (١٤) عمارة (٦٩٥)

مصرف الشمال 
مصرف المنصور لالستثمار

7184466مصرف اشور الدولي بغداد/قرب ساحة عقبة بن نافع

5426828 المنصور/شارع (١٤) رمضان مقابل مزاد الزهور

7178434

مصرف االقتصاد

مصرف االتحاد العراقي

7197885 مصرف آردستان 

7762044

حي الوحدة/م(٩٠٢)ش(١٤) مبنى (٥٠)
7185150

Company name البريد االلكتروني

7193010

ساحة التحريات/قرب مطعم االوائل

7177704

الهـــاتف

4164939

7902728950

7901379559شارع النضال/القصر االبيض

السعدون مقابل وزارة الزراعة م(١٠١)ز(٩١) مبنى (٢٢)

عنــاوين الشــرآات المســاهمة المدرجـة فـي ســوق العـراق لـالوراق المالــية

 Bank Sectorقطــــاع المصرفــي

 Addresses of listed Companies at ISX                              
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البرديد االلكترونيت
1ameeninsco@yahoo.com
2daralsalaminsurance@yahoo.com
3info@aic-iraq.com
4alhamraais@yahoo.com

5gulf _insurance@yahoo.com

1ameeninvest@yahoo.com

2al_kheir_invest@yahoo.com.ph
3mesoivest07@yahoo.com
ــــــــــــــ4

ــــــــــــــ5

ــــــــــــــ6

7alayaaminvestment@yahoo.com

8batico@babylonbank-iq.com

9wiaamca@yahoo.com

AL-Zawraa for Financial Investment

Company name 

Mesopotamia for financial Investment

Al-Batek for financial Investment

Al-Qum'a for financial investment

AL-Khaima for Financial Investment

Al-Khair for Financial Investment

Al-Ameen for Financial Investment

Al-Ayaam for Financial investment

Al-Wiaam for Financial investment

7185150حي الوحدة م (٩٠٢) ز(١٢) عمارة (٣٧) 

7199511شارع النضال /عمارة القصر االبيض/ط (٢)الزوراء لالستثمار المالي

7199480شارع النضال / عمارة القصر االبيض الخيمة لالستثمارات المالية 

7171379شارع النضال / عمارة القصر األبيض/ م(١٠٣)/ مبنى ٥/٥٧الوئام لالستثمار المالي

7171121شارع النضال /عمارة الرافدين القمة لالستثمار المالي 

7192102شارع النضال /عمارة الرافدين االيام لالستثمار المالي
الباتك لالستثمارات المالية 

7190453الكرادة /م(٩٠٥)عمارة باسل الوندي ط ٣الخير لالستثمار المالي

7787658عرصات الهندية  /محلة (٢٩٢ /ز(٣٠) /بناية (١٣٢)بين النهرين لالستثمارات المالية

البربد االلكترونيالهـــاتفالعــــــــنــــــــــــواناســماء الشــرآاتت
7175004بغداد / المسبح /بناية مصرف بغداد / الطابق الخامساالمين لالستثمار المالي

Gulf for insurance

Company name الهـــاتفالعــــــــنــــــــــــوان
7184239 المسبح /محلة (٩٠٣) / شارع (١٧) /مبنى (١٢)

7177340

7197231العلوية / بناية مصرف االستثمار / الطابق الثالثالخليج للتامين

7904565829ساحة التحريات /خلف مطعم االوئل 

اســماء الشــرآات

Dar EL-Salam for Insurance 

Al-Hamraa for Insurance 

 Al-Ameen for Insuranceِ

Ahlia for Insurance 

االمين للتامين
دار السالم للتأمين 
االهلية للتأمين
آرادة خارج /عمارة آمونة الحمراء للتامين

7195531شارع السعدون /عمارة العاني /اقرب سينما بابل 

قطــــاع التأمين

قطــــاع االســـتثمار

Insurance Sector

Investment Sector

39



ـــــــــــــــ1

2atco_b@yahoo.com

3mosulalaab@yahoo.com
4almamoura-com@yahoo.com

5i_1_t_company@yahoo.com

ـــــــــــــــ6

7iraqi_company@yahoo.com
ـــــــــــــــ8

9amecoreinv@yahoo.com
10alnukhba2@yahoo.com

11albadia_comp@yahoo.com

12baghdad_mcsco@yahoo.com

ـــــــــــــــ13

14bysea_byland_byair@yahoo.com

البادية للنقل العام

ت

المعمورة لالستثمارات العقارية

مدينة العاب / الرصافة
الموصل لمدن االلعاب السياحية

مدينة العاب الكرخ السياحية

االمين لالستثمارات العقارية
النخبة للمقاوالت العامة

حي النضال / م(١٠٣) ز(١٧) د(١٨) نقل المنتجات النفطية والبضائع

بغداد/ حي الوحدة م/ (٩٠٢) ش (٤٠) م (١٠)
7192097
7175048

بابل لالنتاج التلفزيوني 
والسينمائي

بغداد لخدمات السيارات 

7192097الكرادة زوية / خلف مرقد سيد ادريس

5542091السيدية / حي اجنادين /شارع قطر الندى
الهـــاتفالعــــــــنــــــــــــواناســماء الشــرآات

المامون للتجارة العامة

7744496 بغداد/ قناة الجيش
816933الموصل / الجانب االيسر /قرب جسر نينوى

ساحة النهضة / شارع المعارض / قرب آراج النهضة العراقية للنقل البري
العامرية / شارع ابو غريب القديم بغداد لنقل الرآاب والبضائع

7613115

7199063

بغداد الجديدة حي سومر م(٧٠٤)ش(٢٦) د(١٠)

8865613خلف معارض النهضة / مقابل آراج شرآة الظالل

7193739
7194941 حي النضال  / م(١٠٣) / ز(٢٨) بناية (١٥)

حي الوحدة / م (٩٠٤) ز (١١) مبني (٢٥)

Mamoura Realestate Investment

Iraqi Land Transport

البريد االلكتروني

بغداد / ساحة التحريات / بناية مصرف البصرة لؤلؤة البصرة للنقل البحري

8161874

8866491
5556611

7186293الكرادة م(٩٠١) ز(٥) د(٥)

Company Name 

kharkh Tour Amuzement City

Amusement Town / Alrisifa

Al-mosul for Funfairs

Basrah  Pearl Shipping

AL-Ma'mun for general Trading

Al-Ameen Estate Investment

AL-Nukhba for general Construction

AL-Badia General Transportion

Baghdad Passengers Transport

Iraqi for General Transportation

Baghdad for Motor cars Shipping

Babil for Cinematic Production

Service Sectorقطــاع الخدمــــــات
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1
palestine-hotel2003@hotmail.comPalestine Hotel 

2ishtarhotel@yahoo.comIshtar Hotel 
3babilhotel@yahoo.comBabylon Hotel

4alsadeerhotel@yahoo.comAl-Sadeer Hotels 

 Baghdad Hotelsـــــــــــ5

Ashour Hotelـــــــــــ6

 National for Tourist Investmentـــــــــــ7

8tcimd-90@yahoo.comTourist Village of Mosul Dam 

 Karbala Hotelsـــــــــــ9

Mansour Hotelsـــــــــــ10

Company Name 
ت

شارع السعدون

77881964

7171881

العــــــــنــــــــــــوان

السعدون / م (١٠١) ز(٦١) مبنى(٢٦)فنادق آربالء

اســماء الشــرآات

فندق بابل
فندق السدير
فندق بغداد

فندق فلسطين

فندق عشتار

البريد االلكتروني

 بغداد / ساحة االندلس 

بغداد/ الصالحية/مقابل االذاعةفندق المنصور

8160093 بغداد / شارع السعدون

5417106المدينة السياحية في سد الموصل 

7194079

778012 فندق اشور
الوطنية لالستثمارات السياحية

5373228

الهـــاتف
شارع السعدون/م(١٠٢) ش(٤٧) 

7184727

بغداد/ جمعية الداودي االستهالآية/ مقابل محطة الوقود

بغداد/الجادرية

7172466

نينوى/شارع الكورنيش

المسبح/ م(٩٢٩) ز(١٤)بناية(١٦)خلف فندق سبأ

7470874 
7470875 

Tourism & Hotels Sectorقطـــاع الفنادق والســــياحة
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1tuffco1973@yahoo.com

2modern2003@yahoo.com

ـــــــــ3
4bagoffice_nc_co@yahoo.com

ـــــــــ5
6alasriya@yahoo.com

ـــــــــ7
8bsdc@burntmail.com

9alhilal62@yahoo.com

ـــــــــ10
11ishtarlico@yahoo.com

ـــــــــ12
13elein@uruklink.net

14alkindi_vet@yahoo.com

15scfc70@yahoo.com

16iraqiengineeringco@yahoo.com

17khazir_tiles@yahoo.com

ـــــــــ18
19mpi_iraq@yahoo.com

20nmibc_m@yahoo.com

21

22n_rmc2000@yahoo.com

23lraqiccm@yahoo.com

24

25altaghleef@yahoo.com
26ninavafur@yahoo.com

27mansoor_co@yahoo.co

28al_rafidain_soft_drinks@yahoo.com

29ncp20032001@yahoo.Chemical & Plastic Industries

National for Food Industries

Iraqi Engineering Works

Al-Khazer for Construction Materials
Kirkuk for producing construction 

Materials
Modern Paint  Industries

Metallic Industries & Bicycles

Ready Made Clothes 

Iraqi for Carton manufactures

Household Furniture Industry

7730001بغداد /الزعفرانية-المنطقة الصناعيةالصناعات الكيمياوية والبالستيكية

البريد االلكتروني
5553409

7190038

الزعفرانية / المنطقة الصناعية

7176338حي الوحدة/ م(٩٠٤) ز(٦٨) د(٢)

5462526

7199063بغداد /ساحة التحريات / بناية مصرف البصرة الرافدين للمشروبات الغازية 

الداودي/حي الحمراء م(٦٢٢) ز (٢٨) بناية (٥)العراقية للسجاد والمفروشات

4253324بغداد /الوزيرية /م(٣٠٣) ز(١٠) بناية(٢)

7186086الموصل / الجسر الثالث - مكتب بغداد/ حي الوحدة /قرب ساحة الواثق

الخياطة الحديثة 

الهـــاتفالعــــــــنــــــــــــواناســماء الشــرآات

7780624حي بابل/خلف معمل باتا م(٩٢٥) ز(٨) بناية (٢٨)

الموصل/الرشيدية -بغداد/عمارة الطيب/طريق المعسكرنينوى للصناعات الغذائية

5225173بغداد / الشالجية /خلف جامع براثا

7733100

بغداد / طريق معسكر الرشيد/ حي الرياض

7730351

7733600الزعفرانية / المنطقة الصناعية

بغداد /الزعفرانيةبغداد للمشروبات الغازية 

الهالل الصناعية 

الكندي النتاج اللقاحات البيطرية

   5117106بغداد/ابو غريب/ قبل معمل حليب بالديالمنصور للصناعات الدوائية
5114811

7730541

7901604914االنبار/الفلوجة /ناحية الكرمة

5110073ابو غريب/ تقاطع عكرآوف

7730311الزعفرانية / المنطقة الصناعية

7733551 الزعفرانية / المنطقة الصناعية

24662083االنبار/قضاء الفلوجة /قرب معمل سمنت الفلوجة

816600نينوى / منطقة الخازر/ طريق الموصل اربيل 

نينوى /نهاية الحي العربي/ مدخل طريق دهوك 850497الوطنية لصناعات االثاث المنزلي

العراقية لالعمال الهندسية

الصناعات االلكترونية

الوطنية للصناعات الغذائية

بغداد /الزعفرانية/المنطقة الصناعية

7734041 الزعفرانية/المنطقة الصناعية

الزعفرانية/المنطقة الصناعية

5462910بغداد /المحمودية

7732301

الفلوجة النتاج المواد االنشائية 

7701308725

بغداد /المحمودية/ قرب شرآة الدراجات

ت

آرآوك النتاج المواد االنشائية

صناعات االصباغ الحديثة

البيره  الشرقيه

الصناعات المعدنية والدراجات

الخازر النتاج المواد االنشائية

الصناعات الخفيفة

التعبئة والتعليب العراقية (مشن )

العراقية لصناعات الكارتون

صناعة المواد االنشائية الحديثة

بغداد لصناعه مواد تغليف

التأميم/طريق ليالن -مجاورمعمل االسمنت

بغداد / الزعفرانية

Compnay name 
Iraqi for Tufted Carpets 

Modern sewing 

7170750

7185960

Baghdad for Packing materials

Nineveh Food Industries

Messan for food Industries

المشروبات الغازية الشمالية

مكتب بغداد/حي الرياض م(٩٠٨) ز(٩) د(١)مجاور معمل مشن  ميسان للصناعات الغذائية 

العراقية لتصنيع وتسويق التمور

الصنائع الكيمياوية العصرية

انتاج االلبسة الجاهزة

7731152

Eastern Brewery

Iraqi Bottling and Canning

Baghdad Soft Drinks 

Al-Hilal  Industrial      

AL-Mansour pharmaceuticals Industries

AL-Rafidain For Carbonated Drinks 
&Pure Waters 

North Soft Drinks 

Modern Chemical Industries

Iraqi for manufacturing & Marketing Dates

The Light Industries 

Electronic Industries 

Modern Construction Materials

Al-Kindi of  Veterinary Vaccines 

Fallujah for Construction materials 

 Industry Sectorقطــــاع الصناعــي
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ــــــــــ1
ــــــــــ2
ــــــــــ3
ــــــــــ4

5icsp_baghdad@yahoo.com
6fish.meco@yahoo.comMiddle East for Fish Production 
ــــــــــ7
ــــــــــ8
ــــــــــ9

الهـــاتفالعــــــــنــــــــــــواناســماء الشــرآاتت Company Nameالبريد االلكتروني

7783403AL-Therar for Agricultural Productionحي بابل /م(٩٢٥) ش(١٨) بناية(١٥٨)الثرار لالنتاج الزراعي

7510574Babil for Animal Productionالفضيلية/ خاف محطة تعبئة وقود المشتلبابل لالنتاج الحيواني

Modern for Animal Production
7901719485Al-Ahlyia for Agricultural productionشارع (٥٢) / م(٩٠٢)ز (٣٢)د(١)االهلية لالنتاج الزراعي

7182629الصناعة /حي الوحدة/ م(٩٠٦)ش (١٥) ع ناصر حلوةالشرق االوسط النتاج لالسماك

5559987العامرية/ شارع المنظمة م(٦٣٢) ز(٣٤)بناية (١٣٢)الحديثة لالنتاج الحيواني

5115687Iraqi for Seeds Productionابو غريب / مدخل شارع عكرآوفالعراقية لالنتاج البذور

 7750780Iraqi for  Production & Marketing Meatsبغداد/ الدورة /البعيثةالعراقية لالنتاج وتسويق اللحوم

7901922768Iraqi for Agricultural Productionsبغداد /ساحة النسور /نقابة المهندسين الزراعين تسويق المنتجات الزراعية

7901361672AL- Ekha'a for Agricultural productionالراشدية / قرب محطة تعبئة البشائر االخاء لالنتاج الزراعي

Agriculture sectorقطـــاع الزراعــي
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AL-Hayat Companyطالب عباس الطباطبائيal_hayat_broker_06@yahoo.comشارع السعدون /م(٩٠٤)بناية (٥٦)مجاور فندق سكمن٧١٩٣٠٣٨شرآة الحياة١

AL-Fawz Companyاحمد وليد احمدalfawz_co@yahoo.comالعرصات / قرب مطعم البندقيةـــــــــــــــشرآة الفوز٢

AL-Karmal Companyوسيم يوحنا الجزراويinfo@isx-karmal.comشارع النضال / عمارة القصر االبيض ط٧١٩٣٤٧٦٢شرآة الكرمل٣

 AL-Waffa'a Companyهاشم حسن علي الموسويthabet_1969@yahoo.comشارع النضال / عمارة الفتح ط٧١٩٥٧٦٨٢شرآة الوفاء٤

 Babil Companyدينا عبد اللطيف مهديhaitham_saman2005@yahoo.comالبتاوين /م(١٠١)ز(٣٩)د(٤٨)/شارع مطعم الطبيخ٨١٦٩٣٣١شرآة بابـل٥

Baram Al-Khair Companyفرزدق عبد الرزاقadmin@iraqimdlestpank.comعرصات الهندية / مجاور نادي الهندية٧١٧٣٧٤٣شرآة براعم الخير٦

Al-Aman Companyعمار اآرم صالحaman_iraqicom@yahoo.comتقاطع المسبح / خلف السفارة االلمانية٧١٩١٣١٣شرآة األمان٧

AL-Jawhara Companyعلي جمال امينjawharabrokerage@yahoo.comحي بابل / عرصات الهندية م(٩٢٩)ش(٣٠)مبنى(١٣٢)٧١٨٢٠٠٢شرآة الجوهرة٨

Timiem Companyحكمت سليمان حسنtimiem_ex@yahoo.comالكرادة / مقابل مصرف بغداد / عمارة الزهور ط٧١٧٣١٦٩١شرآة تميم٩

Baghdad Companyشروق سلمان هاشم/وآالةshoroq_bankbaghdad@yahoo.co.ukالكرادة / قرب المسرح الوطني٧١٨٨٨٧٧شرآة بغداد ١٠

العنوانالهاتفشرآة الوساطةت Brokerage companyاسم المدير المفوضالبريد االلكتروني

   Addresses of licensed brokerage companies at ISXعناوين شرآات الوساطة المجازة في سوق العراق لالوراق المالية
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AL-Kassab Companyفائق نعوم عبد الكريمalkassabcompany@yahoo.comالعلوية خلف مستشفى العلوية االهلي/عمارة الوفاق ط٧٤٠٠٢٨٤١شرآة الكساب ١١

 Atlac Companyسامي حمودي محمدatlaco_alatlas@yahoo.comشارع النضال / عمارة الرافدين ط٧١٩٠٠٥٧١شرآة أطلس١٢

AL-Baraka Companyعماد شاآر عبد الجبارalbaraka310@yahoo.comارخيتة /عمارة نديم جميل م(٩٠٣)ش(١٤)مبنى (١٩)ط٧١٧٢٠٠٨١شرآة البرآة ١٣

Almutahida Companyفرمان غثوان حسنalmutahida_broker@yahoo.comشارع النضال / عمارة الفتح ط٧١٨٨٨٠٩٢الشرآة المتحدة١٤

آرادة خارج/مجاور آنيسة مريم العذراء عمارة باسل الونداوي ٧٧٦٢١٠٣شرآة الواحة١٥
AL-Waha Companyلبنى انور العطارwaha20042003@yahoo.comط١

 Iraq Companyمحي عباس فليحiraqcom_iraq@yahoo.comشارع سلمان فائق / عمارة السرور ط٧١٨٢١٣٦١شرآة العراق ١٦

AL-Rafdian Companyلؤي محمد القيسيalrafdianshares@yahoo.comارخيتة /عمارة نديم جميل م(٩٠٣)ش(١٤)مبنى (١٩)ط٧١٩٠٥٧٥١شرآة الرافدين١٧

AL-Jazera Companyحسن عبد اللطيفaljazeraco@gmail.comارخيتة /عمارة نديم جميل م(٩٠٣)ش(١٤)مبنى (١٩)ط٧١٨١٨٣٩٣شرآة الجزيرة١٨

AL-Warka Companyجاسم مطلب مطرwarka_bank_isx@yahoo.comساحة الخالني٧١٧٢٨٢٨شرآة الورآاء١٩

AL-Athmar Companyمي محمد ياس/ وآالةinvestmentiraq@yahoo.comقرب مستشفى العلوية االهلية / م (٩٠٢) ز(٢) مبنى (٢٧)٧١٩٣٠١٠شرآة االثمار ٢٠

العنوانالهاتفشرآة الوساطةت Brokerage companyاسم المدير المفوضالبريد االلكتروني

   Addresses of licensed brokerage companies at ISXعناوين شرآات الوساطة المجازة في سوق العراق لالوراق المالية
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Dar-AlSalam Companyطارق عبد المجيد brokers_daressalam@yahoo.comبارك السعدون / النضال م(١٠٣)ز(٤١)بناية(٣)٧١٧٧٧٠٣شرآة دار السالم٢١

AL-Awel Companyزيد فؤاد عبد اهللاbasrah_bank_broker@yahoo.comساحةالتحريات / قرب مطعم االوائل٧١٩٩٠٦٣شرآة االوائل٢٢

Okadh Companyعلي حسن عليokadh_brokerage@yahoo.comارخيتة /عمارة نديم جميل م(٩٠٣)ش(١٤)مبنى (١٧)٧١٧٤٣٩٤شرآة عكـاظ٢٣

AL-Sharqiya Companyفؤاد حمزة السعيدsumerbank590@yahoo.comحي بابل /  م(٩٠٨)ز(١٦)بناية(١٣)شارع خالد بن الوليد٧١٩٦٤٧٢شرآة الشرقية٢٤

Al-Ahly AlMutahid Companyمها نعمان نوريcommerce.iraq@ahliunited.comشارع السعدون /م(١٠٢) شارع (٩) مبنى (١٢١)٧١٧٠٠٥٧شرآةاالهلي المتحد  ٢٥

Zahrat Alkheej Companyميسم مرزة حمزةgulf_broker1@yahoo.comبغداد / شارع السعدون / قرب بدالة العلوية٧٧٦٠١٧٠شرآة زهرة الخليج ٢٦

AL-Shimal Company عبد الحسين علي حسين alshimal_broker_co@yahoo.comشارع الواثق/مقابل المصرف التجاري /قرب صيدلية مرحبا٧١٨٧٨٨٥شرآة الشمال ٢٧

AL-Rabee Companyنه وشيروان آمال بابانInfo@rabeesecurities.comارخيتة /عمارة نديم جميل م(٩٠٣)ش(١٤)مبنى (١٩)ط٧١٨٠٦٩٦٢شرآة الربيع٢٨

AL-Shorga Companyاالء حسين عليshorga.com_isx@yahoo.comتقاطع المسبح / خلف السفارة االلمانية٧١٧١٣١٣شرآة الشورجة ٢٩

AL-Hadher Companyمحمد جواد عبد الخالقalhatarco@yahoo.comالكرادة الشرقية / ارخيتة / عمارة نديم جميل٧١٧٠٥٤٢شرآة الحضر٣٠

العنوانالهاتفشرآة الوساطةت Brokerage companyاسم المدير المفوضالبريد االلكتروني

   Addresses of licensed brokerage companies at ISXعناوين شرآات الوساطة المجازة في سوق العراق لالوراق المالية
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 Dijla Companyوسن خالد العميدdijilabrokerage@gmail.comالسعدون / مقابل مستشفى السعدون االهلي٧١٩٧١٥٩شرآة دجلة٣١

AL-Batek Companyطارق عبد الباقي عبودbabylon_o_e@yahoo.comالسعدون / مقابل وزارة الزراعة م(١٠١) مبنى (٢٢) ٧١٩٠٩٩٨شرآة الباتك٣٢

AL-Abrar Companyاسراء عبد الحميد احمد alislamibank92@yahoo.comالمنصور / شارع ١٤ رمضان فوق مطعم فلس ط٧٤٠٥٢٣٧١شرآة االبرار٣٣

AL-Ateman Compnyمحمود نذير يونسmahmoody@nbk.comالسعدون / عمارة العلوية / قرب نادي العلوية م(١٠٢)٧١٩١٩٤٤شرآة االئتمان ٣٤

Nainaw Companyسيروب بيدروس سرآيسnainawebroker@yahoo.comمصرف آوردستان / فرع بغداد / ساحة الواثق٧١٩٢٩٥٢شرآة آوردستان٣٥

AL-Fourat Companyسالم محمود شكرal.fouratseco@yahoo.comحي الوحدة / م(٩٠٤) ز(٩٩) بناية (٥٦/١٠)ط٨٨٦٧١٧١٣شرآة الفرات ٣٦

AL-Aseel Companyنعمان حسين المعاضيديalaseelco500@yahoo.comآرادة خارج / ارخيتة عمارة االحفاد٧١٩٣٤١٣شرآة األصيل٣٧

Um-Alrabeain Companyصالح مهدي العزاويmousl-b-baghdad@yahoo.comشارع النضال / مجاور مطعم البهو٨٨٥٠٢٠٨شرآة ام الربيعين٣٨

زينب عبد المنعم محمد unitbank2004@yahoo.comساحة الواثق قرب السفارة االندنوسية٧١٧١٣٦٢شرآة الدولي المتحد٣٩
علي

AL-Dewaly almutahed Company

AL-Eqtsad alhor Companyليث حكمت سليمانeconomy@yahoo.comالمنصور / شارع (١٤) رمضان ٥٤١٦٨٢٨شرآة االقتصاد الحر٤٠

العنوانالهاتفشرآة الوساطةت Brokerage companyاسم المدير المفوضالبريد االلكتروني

   Addresses of licensed brokerage companies at ISXعناوين شرآات الوساطة المجازة في سوق العراق لالوراق المالية
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Al-Qdwaa Companyمحمد  اسماعيل مرادshahnaz.ahmad@yahoo.comآرادة خارج / ارخيتة /فرع مصرف الرشيد٧١٨٢٢٤٠شرآة القدوة٤١

Economical  Bankتغريد عباس حسنn_bank35@yahoo.comالسنك / ساحة الخالني٨١٧٢١٨٣المصرف الصناعي٤٢

Wahat Alnakheel Companyعبد اللطيف روضان nbi_iraq@yahoo.comساحة الفردوس / مجاور محطة تعبئة الوقود٧١٨٦١٣٤شرآة واحة النخيل٤٣

Agricultural Bankنبيلة نجيب جرجيسzera3y_bank@yahoo.comشارع الرشيد / السنك / مقابل االتصاالت٨١٨٩٠٨٣المصرف الزراعي٤٤

AL-Rasheed Bankنمير هادي عبدfinanc_rash@yahoo.comشارع الرشيد / الوثبة / بناية فرع الوثبة ط٨١٨٠٠٨٨١مصرف الرشيد٤٥

 AL-Rafidain Companyنضال جميل الكنديrafidainbank@yahoo.comشارع النضال / مصرف الرافدين / القصر االبيض٧١٩٧١٥٤مصرف الرافدين٤٦

AL-Sadoon Companyوليد عبد الهادي السعدونwalidalsadoon2000@yahoo.comمجاور مستشفى الراهبات / عمارة احمد جميل ط٧١٧٤٠٥٢٣شرآة السعدون ٤٧

AL-Hikma Companyسهير فريد سكمنalhikmacosh@yahoo.comالسعدون / فندق سكمن٧١٨٥٨٨٥شرآة الحكمة٤٨

AL-Nibras Companyعلي داود عبد الباقيalnibras_broker@yahoo.comحي الجامعة / نفق الشرطة / عمارة المعمورة ط٥٤١٧١٤٦١شرآة النبراس٤٩

Elaf Companyايناس محمد احمدelaf isx @ yahoo.comمجاور بدالة العلوية٧١٩٩٥٩٣شرآة ايالف  ٥٠

العنوانالهاتفشرآة الوساطةت Brokerage companyاسم المدير المفوضالبريد االلكتروني
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