


  
  
  
  
  

    آهيئة حكومية 2004 لسنة 74تأسست هيئة االوراق المالية بموجب القانون رقم 

  .مستقلة 

اهم اهدافها المساهمة بتحقيق التنمية االقتصادية المستقرة والمستدامة في العراق 

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

مراقبة المشارآين في اسواق رأس المال بهدف ان تتسم بالشفافية منح التراخيص و

واالفصاح والكفاءة والعدالة بين المتعاملين وذلك لحماية المتعاملين في اسواق المال 

 من االحتيال والغش والخداع واستعمال اساليب االستغالل عند طرح او تداولالسلع او

خاطر التي تتعرض لها االوراق المالية في  لخفض الماالوراق المالية اضافة الى السعي

االسواق وتحقيقًا لذلك تعمل الهيئة على رفع الوعي االستثماري بمستوى عام من توعية 

وتنوير المستثمرين في االوراق المالية بكيفية الحفاظ على حقوقهم بهذا المجال 

  .وتنميتها ضمن سوق العراق لالوراق المالية 

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

  .المستقبل 

 وهو واحد من التقارير 2007وترجمة لذلك نضع بين ايدآم التقرير السنوي لعام 

  .الدورية التي تصدرها الهيئة 

  من اهللا التوفيق
  
  
  

  عبد الرزاق داود السعدي                                                                     

  هيئة االوراق الماليةرئيس 



سعر اول صفقة تم تنفذها في بداية العامسعر االفتتاح( دينار) :

يعتبر سـوق العراق لالوراق المالية هو نافذة العراق لالسـتثمارفي االوراق الماليـة وحيث يضم معظم                       
( القطاع شـرآات القطاع الخاص والمختلط موزعة  على القطاعات االقتصـادية وبالشكل االتي                                    
) شرآات     ,قطاع , قطاع االسـتثمار     (9 ) شـرآات ,  القطاع التامين    (4 ) شرآة المصـرفي (19
) شرآات , القطاع الفندقي والسياحي          (10 ) شرآة , القطاع الصناعي    (29 ) شرآة  الخدمات(14
) حيث تم خالل هذه السنه ادراج اسهم شرآتين وشطب ادراج اسهم                        ) شرآات    ,القطاع الزراعي  (9
) شرآة. شرآة واحدة من التداول ليصبح عدد الشرآات المدرجة خالل عام                                         2007 (94
نقدم لكم في هذا التقرير عرضا لحرآة التداول في سوق العراق لالوراق المالية لعام                    2007 مع اجراء   

بعض المقارنات مع عام 2006

هو اخر سعر تداول نفذ على اسهم الشرآة في نهاية العامسعر االغالق (دينار ): 

هي عدد االسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل مضروبة بالسعر 
االسمي وهو دينار واحد بموجب قانون الشرآات

اعلى سعر تم التنفيذ بهاعلى سعر (دينار):

اقل سعر تم التنفيذ بهادنى سعر (دينار):

 الصفوف التي باللون( االخضر)   تشير الى الشرآات التي لم يتم التداول فيها خالل عام 2007

معدل السعر (دينار) =

القيمة السوقية =

نسبة التغير (%) =

حجم التداول /عدد االسهم المتداولة 

عدد االسهم×سعر االغالق

القيمة الحالية -القيمة السابقة/القيمة السابقة ×100

الصفوف التي باللون (الوردي) تشير الى الشرآات التي تم ادراجها خالل عام 2007

الصفوف التي باللون ( االصفر ) تشير الى الشرآات التي تم شطبها خالل عام 2007

راس المال :
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2007عام للتداول لغير العراقيين ا  

 
و لغير العراقيين في سوق العراق لالوراق المالية  تداول االوراق المالية العام خالل هذا بدا  

 )17(  ما يقارب  لهذا العام حيث بلغ حجم التداول لغير العراقيين 2007اب من عام ابتداء من 

ما لهذا العام اولة وبلغ عدد االسهم المتدمن اجمالي حجم التداول  ) %4( اي بنسبة  دينارمليار

  .عقد  )337 (العام سهم وايضا بلغ عدد العقود المنفذة لهذا مليار) 7(يقارب 

شرآة ) 40(العامخالل هذا ,اسهمها مستثمرين غير عراقيين وبلغ عدد الشرآات التي تداول 

 ) 14(الصناعي ,) 2(الخدمات, ) 3(االستثمار,) 17(المصرفي(مقسمه على القطاعات التالية

   ).) 1(الزراعي,) 3(فندقي والسياحيال,

حيث ,تداول غير العراقيين من حيث حجم التداول  القطاع المصرفي المرآز االول في  وقد احتل

واحتل ,من اجمالي التداول لغير العراقيين) %98( اي بنسبة  دينار مليار)17(بلغ ما يقارب 

 )7(ايضا القطاع المصرفي المرآز االول من حيث عدد االسهم المتداولة حيث بلغ ما يقارب 

ايضا القطاع المصرفي احتل المرآز االول من حيث عدد العقود المنفذه حيث بلغ , سهم مليار

  .عقد ) 219(

حجم  بلغ اذالمرآز االول من حيث تداول غير العراقيين  ) بغدادمصرف (ولقد احتلت شرآة 

 هذا العاممن مجموع تداول لغير العراقيين خالل ) %53( دينار اي بنسبة مليار) 9(التداول

 المتداولةمن اجمالي عدد االسهم ) %47( سهم اي ما يعادل ارملي) 3(ما يقارب وبعدد اسهم 

  .هذا العاممن قبل غير العراقيين خالل 
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نسبة  (١:٢)  لغير العراقينالكلينسبة  (١:٢)  لغير العراقينالكلينسبة  (١:٢)  لغير العراقينالكلي
12(%)12(%)12(%)

2768.413.20.54640.122.80.51596100.6الـمـصــرف الـتــجــاري

5672.13250.657.315322.99110.359.51719603.5مــصــــرف بـــغــــداد 

4066.636.10.93889.834.50.9150950.3الـمـصــرف االســالمــي 

82031987.624.219843.54863.224.52489140.6مـصـرف الشــرق اآلوســط 

6874.219.20.39846.826.80.33057100.3مصرف اآلسـتثمار العراقي 

5607.111.20.27197.814.60.2214970.3مــصـــرف الـبــصــــرة 

3226.822.30.73521.924.80.7730152.1المصـرف االهـلي العراقي 

289.74.31.51098.716.01.519963.0مـصـرف األئتمان العراقي 

285.624.18.51892117.66.245871.5مصرف دارالسالم لألستثمار

2085.70.80.02165.70.80.049230.6مـصـرف سـومـر الـتـجاري

3207.1106.13.33802.5122.33.2919111.2مـــصـــرف بـــابـــــل 

911.81.10.11317.11.70.140120.5مــصـــــرف الخــليـــج 

7803.9122.81.613104.9190.31.53114351.1مـصــــرف الــورآــــاء 

2345.2131.85.62652.8138.85.268750.7مصــــرف المــوصــــــل 

76833.73.70.0299288.114.50.0129840.3مــصـــــرف الشمـــــال 

4568.4999.821.99457.22116.722.4368205.4مصرف آـــردستان

51186.70.16904.98.30.111954.2مصرف اشورالدولي لالستثمار

139867.36741.4405946.716824.021304219المجموع

صرفي
 الم

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

RPPW@âbÈÛ@@µÓa‹ÈÛa@ÌÛ@Þëa‡nÛa@òjã
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(١:٢) لغير العراقينالكلينسبة  (١:٢) لغير العراقينالكلي نسبة  (١:٢)  لغير العراقينالكلينسبة 
12(%)12(%)12(%)

187.20.30.1265.40.30.142810.2الوئام لالستثمارالمالـي 
398.60.50.16200.80.13026.7القمـة لالستثمار المالي 
12.210.082.012.210.082.03133.3الخيمة لالستثمار المالي 

59810.8897.611.14614المجموع

(١:٢) لغير العراقينالكلينسبة  (١:٢) لغير العراقينالكلي نسبة  (١:٢)  لغير العراقينالكلينسبة 
12(%)12(%)12(%)

436.317.84.1788.931.24.0521101.9المـعـمـورة العـقـاريـة 

32.24.012.335.44.612.97345.5نقل منتوجات النفطية والبضائع 
468.521.8824.335.859414المجموع

(١:٢) لغير العراقينالكلينسبة  (١:٢) لغير العراقينالكلي نسبة  (١:٢)  لغير العراقينالكلينسبة 
12(%)12(%)12(%)

21.60.41.9270.51.98011.3الـمنصــور الـدوائـيــة 
38.60.41.038.10.40.99311.1الـخـياطــة الحـديـثــة 
2819.837.11.32634.134.21.3700142.0غــازيـــة شــمـالـيــة 

86.22.73.173.92.53.48411.2الـبـيـرة الـشــرقـيــة

صناعي
ال

عدد العقود

الخدمات

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

االستثمار

اسم الشرآة
حجم التداول (مليون دينار) االسهم المتداولة (مليون سهم )

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

RPPW@âbÈÛ@@µÓa‹ÈÛa@ÌÛ@Þëa‡nÛa@òjã
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(١:٢) لغير العراقينالكلينسبة  (١:٢)  لغير العراقينالكلي نسبة  (١:٢)  لغير العراقينالكلينسبة 
12(%)12(%)12(%)

2038.556.62.82413.675.43.11487211.4بـــغـــداد غـــازيـــة

1313.739.23.01484.947.23.279481.0الـهـالل الـصـنـاعـيــة 

397.75.21.3536.97.61.447920.4الصـناعـات الخـفـيـفـة 

251.71.70.7416.73.10.746481.7الصـناعـات الكـيمياويـة 

312.67.02.2445.111.62.6578101.7الصـناعات االلكـترونيـة 

19.50.42.139.70.81.95511.8الـكــنـدي لللـقـاحــات 

33.65.717.036.36.517.847714.9الصـناعـات الـغــذائيـة 

449.21.50.3676.92.80.467240.6االصــبـاغ الـحـديـثــة 

94.12.62.8130.74.53.521852.3الدراجات واالنـابـيـــب

72.91.41.9114.72.22.015710.6صــنـاعــة الـكـارتــون 

7950.7161.89069.6199.4590984المجموع

عدد العقود

صناعي
ال

اسم الشرآة
حجم التداول (مليون دينار) االسهم المتداولة (مليون سهم )

RPPW@âbÈÛ@@µÓa‹ÈÛa@ÌÛ@Þëa‡nÛa@òjã
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(١:٢) لغير العراقينالكلينسبة  (١:٢) لغير العراقينالكلي نسبة  (١:٢)  لغير العراقينالكلينسبة 
12(%)12(%)12(%)

12.81.310.0315.428.29.09422.1فندق بابل

410.61.4573.46.91.213032.3فندق بغداد

14.90.32.0116.92.32.010710.9االستثمارات السياحية
68.72.11005.737.43316المجموع

(١:٢) لغير العراقينالكلينسبة  (١:٢) لغير العراقينالكلي نسبة  (١:٢)  لغير العراقينالكلينسبة 
12(%)12(%)12(%)

74021.93.0588.612.42.1791012.7الثرار لالنتاج الزراعي

74021.9588.612.47910المجموع

149693.26959.8418332.517120.128678337المجموع الكلي

 االسهم المتداولة (مليون سهم )

 االسهم المتداولة (مليون سهم )

عدد العقودحجم التداول (مليون دينار)

عدد العقودحجم التداول (مليون دينار)

الزراعي

اسم الشرآة

اسم الشرآة

الفنادق والسياحة

RPPW âbÈÛ@@µÓa‹ÈÛa@ÌÛ@Þëa‡nÛa@òjã
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(مليون دينار)(مليون دينار)(مليون دينار)(مليون دينار)(مليون دينار)(مليون دينار)(مليون دينار)(مليون دينار)

2007407175,497744949,43360,61285,4619203,7427367,5

200611598818191330459682220697523146891
نسبة

61,1190,9-11,2-42,1-43,7-46,349,8-251,0التغير(%)
النسبة الى 
95,32,31,20,80,30,10,05100الكلي (%)

المجموع 
االستثمار

ام 2007 الل ع ار خ ار دين ارب(427) ملي ى مايق ام  2006 ال الل ع ار خ ار دين ارب  (147) ملي ن مايق داول م م الت ع حج ارتف
ام 2007 (3.5) مليار دينار مقابل ( 1.5 ) مليار داول خالل ع دارها (191%) , وقد بلغ المعدل اليومي لحجم الت وبنسبة مق
ل   (92) يوم تداول لعام 2006 داول مقاب ام         (119) يوم ت ذا الع داول خالل ه ام الت غ عدد اي ام 2006 , حيث بل ار خالل ع دين
ارب   (407)مليار ا يق ام  2007 المرتبة االولى من حيث حجم التداول حيث بلغ حجم التداول م اع المصرفي خالل ع ل القط احت
ارب     (10 ا يق داول م ي    ,وجاء في المرآز الثاني القطاع الصناعي حيث بلغ حجم الت ار وبنسبة  ( 95%) من المجموع الكل دين
داول ي , وجاء في المرآز الثالث القطاع الفندقي والسياحي حيث بلغ حجم الت وع الكل بة ( 2% ) من المجم ار وبنس ار دين )ملي

ما يقارب (5) مليار دينار وبنسبة (1% ) من المجموع الكلي .

السنة
الزراعي

القطاعات

التامين الخدماتالصناعيالمصرفي
الفندقي 
والسياحي

2007@âbÇ@Þý‚@òîÛb¾a@ÖaŠëýÛ@Öa‹ÈÛa@Öì@õa†a

1ـ حجم التداول        

جدول يبين حجم التداول مصنفا قطاعيا لالعوام 2007-2006

0

100000

200000

300000

400000

500000

المصرفي الصناعي الفندقي والسياحي الخدمات اخرى

(حجم التداول مصنفًا قطاعيا لالعوام 2007-2006)

2007 2006

نار
 دي
ون
ملي

7



(مليون سهم )(مليون سهم )(مليون سهم )(مليون سهم )(مليون سهم )(مليون سهم )(مليون سهم )

2007140803840916471047766197123152991

200643467103552101101073512917957975
نسبة

31,2163,9-21,63,74,252,3-18,8-223,9التغير(%)
النسبة الى
92,05,51,10,70,50,10,1100الكلي (%)

القطاعات

التامينالزراعياالستثمارالخدماتالصناعيالمصرفي
المجموع الفندقي 

والسياحي السنة

ارب  ارب   (153) مليار ســــــــهم مقـــــابل ما يق ا يق ى م ام    2007 الــــ الل عــــــــ ة خــــــ هم المتداولـــــ دد االســــ ع عـــ ارتفـــــــ
هم     دد االس ي لعـــ دل اليومــــ غ المعــــ د بل ا  (164%),وق بة مقدارهــــــــ ام   2006 وبنس الل عــــــ م خـــــ (58) مليــــارسهـــــ
ام 2006 . م  لعــــ ار سهـــــ ل   ( 0.6 ) مليــــ هم مقاب ار س ي (1.2) ملي ة حوال المتداول
ارب ام 2007 المرتبة االولى من حيث عدد االسهم المتداولة حيث بلغ عدد االسهم ما يق اع المصرفي خالل ع ل القط           احت
ارب ا يق بة (92%) من المجموع الكلي وجاء في المرآز الثاني القطاع الصناعي حيث بلغ عدد االسهم م ار سهم وبنس (141)ملي
ا    ة م ي ,وجاء في المرآز الثالث قطاع الخدمات حيث بلغ عدد االسهم المتداول وع الكل ار سهم وبنسبة ( 6 %) من المجم (8)ملي

يقارب (2) مليار سهم وبنسبة (1%) من المجموع الكلي .

2007@âbÇ@Þý‚@òîÛb¾a@ÖaŠëýÛ@Öa‹ÈÛa@Öì@õa†a

2ـ عدد االسهم المتداولة        

جدول يبين عدد االسهم المتداولة مصنفا قطاعيا لالعوام 2007-2006
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المصرفي الصناعي الخدمات االستثمار اخرى

(عدد االسهم مصنفًا قطاعيًا لالعوام 2007-2006)
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2007@âbÇ@Þý‚@òîÛb¾a@ÖaŠëýÛ@Öa‹ÈÛa@Öì@õa†a

2ـ عدد االسهم المتداولة        

جدول يبين عدد االسهم المتداولة مصنفا قطاعيا لالعوام 2007-2006



200721706650012266745841494630885

20062526410355146550763621718338627
نسبة

20,0-74,9-31,3-8,2-16,332,9-37,2-14,1-التغير(%)
النسبة الى 
70,321,04,02,21,90,50,1100الكلي (%)

السنة
التامينالخدماتالصناعيالمصرفي

ارب       (30) الـــف عـــقد مقـــــارنة بمــــايقــــارب(39)الـــف ا يقــــ ام مــ ذا العــــــ الل هــــ فذة خـــــ قود المنــــ      بلغ عـــــدد العــــ
نفذة (260) ت (20%) ,وقد بــــلغ المـــــعدل اليــــــومي لعـــــدد العقـــــود المــــ اض بلغــــ نسبة انخفــــ ام 2006 وبــ قد لعـــ عـــ
ام   2006 . الل ع د خ ع (420) عق ة م ام 2007 مقارن الل ع د خ عق
د وبنسبة   ارب      (22) الف عق ا يق ود م دد العق ود حيث بلغت ع دد العق ى من حيث ع ة االول ل القطاع المصرفي المرتب د احت        ق
ارب         (7) الف عقد وبنسبة ا يق ود م اني القطاع الصناعي حيث بلغت عدد العق رآز الث ي الم ي , وجاء ف وع الكل (%70) من المجم
د وبنسبة      ارب الف عق ا يق ي ,وجاء في المرآز الثالث    قطاع الخدمات حيث بلغت عدد العقود المنفذة م وع الكل (%21) من المجم

(%4) من المجموع الكلي.

المجموع  الفندقي 
الزراعيوالسياحي

القطاعات

االستثمار

3ـ عدد العقود        

جدول يبين  عدد العقود  مصنفا قطاعيا لالعوام 2007-2006

2007@âbÇ@Þý‚@òîÛb¾a@ÖaŠëýÛ@Öa‹ÈÛa@Öì@õa†a
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الصناعهالخدماتاالستثمارالتامينالمصرفي
الفندقي 
عدد النقاطالعامالزراعيوالسياحي

1
آانون

36,3997,24108,2373,2911,0811,3185,9825,290,04االول/2006

37,8397,21108,2175,8911,5511,3486,1228,750,33اذار/22007

3Qer-0736,2797,30107,5776,4111,4710,4086,0325,880,18

0,25-37,3998,40109,3777,1011,7615,0685,8038,55ايلول/42007

5
آانون

36,1689,22108,9777,1311,3614,3485,6034,590,31االول/2007

0,4436,78-8,250,695,252,5326,85-0,62-نسبة التغير (%)

ام 2007 ارتفاعًا بلغت نسبته (36.78%)ليغلق في نهاية العام ة لع سجل الرقم القياسي لالسعار في سوق العراق لالوراق المالي
رقم     رات ال م مؤش ذااالرتفاع الن معظ بب ه ود س ام    2006  .  ويع ة ع ي نهاي ة ف ل  (25.29) نقط ة مقاب د (34.59 ) نقط عن
اع , ل قط القياسي القطاعية ارتفعت وهذه المؤشرات هي التي يتم احتسابها لقياس التغيرات في اسعار اسهم الشرآات المدرجه لك
ان ياحة) وآ دقي والس دمات,الصناعة,الفن تثمار,الخ ي السوق وهي ( االس ة ف رقم القياسي  لـ (4) قطاعات مدرج ع ال ث ارتف حي

ارتفاع الرقم القياسي لـ (3) قطاعات مدرجة في السوق وهم ( المصرفي,التامين,الزراعي ).

òîÛb¾a@ÖaŠëýÛ@Öa‹ÈÛa@Öì@À@ŠbÈýÛ@ïbîÔÛa@áÓ‹Ûa

جدول يبين حركة االغالق الفصلي للرقم القياسي لسوق العراق لالوراق المالية

(الرقم القياسي العام لالسعار)
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(الرقم القياسي العام والمصرفي لالسعار)
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òîÛb¾a@ÖaŠëýÛ@Öa‹ÈÛa@Öì@À@ŠbÈýÛ@ïbîÔÛa@áÓ‹Ûa
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نسبة التغير  (%)سعر االغالق السابقسعر االغالقاسم الشرآةت
3,8501,000285,0مصرف الشمال1

2,2501,000125,0القمة لالستثمار المالي 2

3,4502,00072,5االمين لالستثمار العقارية3

1,6001,00060,0الصناعات المعدنية والدراجات4
3,1002,00055,0مصرف  بغداد5
3,0001,95053,8مصرف  االقتصا د6

نسبة التغير  (%)سعر االغالق السابقسعر االغالقاسم الشرآةت
67,3-0,9002,750المشروبات الغازيه الشماليه           +1

65,7-3,60010,500مصرف االئتمان  العراقي              ++2

59,3-1,1002,700الهالل الصناعية                        +++3

56,3-1,7504,000مصرف آردستان4

54,5-0,5001,100الثرار لالنتاج الزراعي              ++++5

51,0-7,35015,000االستثمارات السياحية              +++++6
  +  
++

 +++ 
     ++++  

 +++++

نسبة التغير  (%)سعر االغالق السابقسعر االغالقاسم الشرآةت
1,3001,3000,0مصرف  االستثمار العراقي1

1,0501,0500,0المصرف  االهلي  العراقي2

1,0001,0000,0االيام لالستثمار المالي 3

1,0001,0000,0الخيمة لالستثمار المالي4
6,0006,0000,0الموصل لمدن االلعاب5
0,9000,9000,0الخياطة الحديثة6

تمت زيادة راس المال من (10.7)مليار سهم الى (25)مليار سهم

تمت زيادة راس المال من (3.3)مليار سهم الى (6.6)مليار سهم
تمت زيادة راس المال من (0.9)مليار سهم الى (2.4)مليار سهم
تمت زيادة راس المال من (1.3)مليار سهم الى (1.9)مليار سهم

تمت زيادة راس المال من (25)مليار سهم الى (50)مليار سهم

2007@âbÇ@Þý‚@bèàèa@ŠbÈa@À@bÇbÐmŠa@‹r×üa@pb×‹“Ûa@µjí@Þë‡u

2007@âbÇ@Þý‚@bèàèa@ŠbÈa@À@bšbÐ¯a@‹r×üa@pb×‹“Ûa@µjí@Þë‡u

2007@âbÇ@Þý‚@bèàèa@ŠbÈa@À@Ša‹Ôna@‹r×üa@pb×‹“Ûa@µjí@Þë‡u

12



    حجم التداول        اسم الشرآةت
النسبة الى سعر االغالق(مليون دينار )

الكلي (%)

299288,13,85070,0مصرف الشمال1
19843,52,5004,6مصرف  الشرق االوسط لالستثمار2
15322,93,1003,6مصرف  بغداد3
13104,91,4003,1مصرف الورآاء لالستثمار4
9846,81,3002,3مصرف  االستثمار العراقي5
9457,21,7502,2مصرف آردستان6
7197,81,0001,7مصرف البصرة الدولي7
6904,91,3501,6مصرف اشور الدولي لالستثمار8
4640,11,3501,1المصرف التجاري  العراقي9

3889,80,8000,9المصرف العراقي االسالمي10
38949691,1

ي للسوق      داول الكل ل     (91%) من مجموع الت ار وهي تمث ار دين ارب       (389) ملي ا يق ى م داول للشرآات العشرة االول غ حجم الت بل
وع ن مجم بة (70%) م ار وبنس ار دين ارب  (299) ملي ا يق داول م م الت غ حج داوال اذا بل ثر ت مال ) اآ هم (مصرف الش ت اس ,وآان
ار  ارب      (20) مليار دين ا يق داول م غ حجم الت تثمار ) اذا بل اني (مصرف الشرق االوسط لالس رآز الث ي الم اء ف ي , وج داول الكل الت
ارب    (15) مليار ا يق داول م داد  ) اذا بلغ حجم الت رآز الثالث     (مصرف بغ ي الم ي   , وجاء ف داول الكل وبنسبة (5%) من مجموع الت

دينار وبنسبة (4%) من مجموع التداول الكلي .

8

المجموع

Þëa‡nÛa@ávy@sîy@åß@üëa‡m@‹r×üa@ñ‹“ÈÛa@pb×‹“Ûa

جدول يبين الشركات العشرة االكثر تداوال من حيث حجم التداول

( حجم التداول )
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ت
اسم الشرآة

      عدد االسهم       
سعر االغالق(مليون سهم )

النسبة الى 
الكلي (%)

768343,85050,2مصرف الشمال1
82032,5005,4مصرف  الشرق االوسط لالستثمار2
78041,4005,1مصرف الورآاء لالستثمار3
68741,3004,5مصرف  االستثمار العراقي4
56723,1003,7مصرف  بغداد5
56071,0003,7مصرف البصرة الدولي6
51181,3503,3مصرف اشور الدولي لالستثمار7
45681,7503,0مصرف آردستان8
40670,8002,7المصرف العراقي االسالمي9

32271,0502,1المصرف  االهلي  العراقي10
12797483,6

ي  م وه ار سهــــــــــــ ارب      (128) مليــــــــــــــ ا يق ى م رة االول رآات العشـــــ داولة للشــــــــــــ هم المتـــــــــــ دد االس غ ع بل
ة     . هم المتداول دد االس ي لع وع الكل ن المجم ثل (84%) م تمــــــ
ار سهم ارب  (77) ملي ا يق دد االسهم م غ ع ث بل دد االسهم حي ث ع داوال من حي ثر ت مال ) اآ ت اسهم (مصرف الش      وآان
تثمار  ) حيث بلغ اني اسهم شرآة ( مصرف الشرق االوسط لالس رآز الث ي الم اء ف ي ,وج وع الكل وبنسبة (50%) من المجم
رآز الثالث اسهم شرآة    (مصرف ي . وجاء في الم وع الكل ار سهم وبنسبة (5%) من المجم ارب (8) ملي ا يق دد االسهم م ع

الورآاء لالستثمار ) حيث بلغ عدد االسهم ما يقارب (8) مليار سهم وبنسبة (5%) من المجموع الكلي .

المجموع

òÛëa‡n¾a@áèüa@†‡Ç@sîy@åß@üëa‡m@‹r×üa@ñ‹“ÈÛa@pb×‹“Ûa

جدول يبين الشركات العشرة االكثر تداوال من حيث عدد االسهم المتداولة

 عدد االسهم المتداولة
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ت
سعر االغالقعدد العقوداسم الشرآة

النسبة الى 
الكلي (%)

31141,40010,1مصرف الورآاء لالستثمار1
30571,3009,9مصرف  االستثمار العراقي2
24892,5008,1مصرف  الشرق االوسط لالستثمار3
21491,0007,0مصرف البصرة الدولي4
17193,1005,6مصرف  بغداد5
15961,3505,2المصرف التجاري  العراقي6
15090,8004,9المصرف العراقي االسالمي7
14871,2004,8بغداد غازية8
12983,8504,2مصرف الشمال9

9191,2503,0مصرف  بابل10
1933762,6

10

ارب (19) الف عقد وهي تمثل نسبة (63%) من المجموع الكلي لعدد ا يق ى م ذة للشرآات العشرة االول ود المنف بلغ عدد العق
د آانت شرآة (مصرف الورآاء لالستثمار) اآثر تنفيذا للعقود حيث بلغ عدد العقود المنفذة ما يقارب (3) الف عقد ود , وق العق
ي , وجاء في المرآز الثاني (المصرف االستثمار العراقي ) اذ بلغ عدد العقود المنفذة ود الكل وع العق بة (10%) من مجم وبنس
ط  رق االوس ث  (مصرف الش رآز الثال ي الم اء ف ي   , وج ود الكل وع العق ن مجم بة  (10%) م د وبنس ف عق ارب  (3) ال ا يق م

لالستثمار ) اذ بلغ عدد العقود المنفذة ما يقارب (2) الف عقد وبنسبة (8%) من مجموع العقود الكلي .

المجموع

ñ‰Ðä¾a†ìÔÈÛa@†‡Ç@sîy@åß@üëa‡m@‹r×üa@ñ‹“ÈÛa@pb×‹“Ûa

جدول يبين الشركات العشرة االكثر تداوال من حيث عدد العقود المنفذة

( عدد العقود المنفذة)
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اسم الشرآةت
عدد االسهم المتداولة 

لعام 2007
(مليون سهم )

راس مال الشرآة
(مليون سهم)

معدل دوران 
السهم

39950079,7القمة لالستثمار المالي 1
7683410000076,8مصرف الشمال2
45590050,5البادية للنقل العام3
740240030,8الثرار لالنتاج الزراعي4
82033100026,5مصرف  الشرق االوسط لالستثمار5
68742975023,1مصرف  االستثمار العراقي6
1314660019,9الهالل الصناعية7
40672559615,9المصرف العراقي االسالمي8
156100015,6بين النهرين لالستثمارات 9

78045100015,3مصرف الورآاء لالستثمار10

هم       دل دوران الس غ مع ث بل همها حي دل دوران اس ث مع ن حي رآز االول م الي  )الم تثمار الم رآة   (القمةلالس هم ش ت اس احتل
رآز ي الم اء ف دل دوران السهم (76.8)،وج غ مع اني اسهم شرآة (مصرف الشمال) حيث بل رآز الث ي الم اء ف (79.7)، وج
هم  (50.5) دل دوران الس غ مع ام  )وبل ل الع ة للنق رآة  (البادي هم ش ث اس الثال
ة     : ة التالي ب المعادل هم بموج دل دوران الس اب مع م احتس ويت

معدل دوران السهم=(عدد االسهم المتداولة للشرآة خالل عام 2007 / راس مال الشرآة في نهاية السنه )*100

áèÛa@æaŠë†@Þ‡Èß@sîy@åß@üëa‡m@‹r×üa@ñ‹“ÈÛa@pb×‹“Ûa

جدول يبين الشركات العشرة االكثر تداوال من حيث معدل دوران السهم

( معدل دوران السهم)
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جدول يبين الشركات العشرة االكثر تداوال من حيث معدل دوران السهم



سعر 
عدد اال سهم نسبة التغيرسعر االغالقاالغالق لعام

لعام 2007
عدد اال سهم 
حجم التداول نسبة التغيرلعام 2006

لعام2007
حجم التداول 
نسبة التغيرعدد العقودعدد العقودنسبة التغيرلعام2006

(%)لعام 2006لعام 2007(%)(الف دينار)(الف دينار)(%)( مليون سهم)( مليون سهم)(%)لعام 2006لعام 2007اسماء الشرآاتت

36,4-57,215962511-24,84640,110831,3-1,3501,3003,82768,43679,6المصرف التجاري  العراقي1
40,7-3,1002,00055,05672,12682,4111,515322,98761,374,917192897مصرف  بغداد2
51,7-65,415093124-43,63889,811243,9-5,94066,67214,6-0,8000,850المصرف العراقي االسالمي3
14,6-2,5001,80038,98203,03460,5137,019843,511240,976,524892914مصرف  الشرق االوسط لالستثمار4
5,93057256419,2-1,3001,3000,06874,24674,547,19846,810460,0مصرف  االستثمار العراقي5
26,5-33,421492922-5,17197,810801,9-13,05607,15906,1-1,0001,150مصرف البصرة الدولي6
22,3-1,0501,0500,03226,81235,2161,23521,93487,41,0730939المصرف  االهلي  العراقي7
13,9-82,7199231-24,41098,76367,7-65,7289,7383,3-3,60010,500مصرف االئتمان  العراقي8
41,9-82,9458788-63,51892,011032,3-45,3285,6783,6-4,1007,500مصرف دار السالم  لالستثمار9
37,92085,7555,6275,42165,7983,9120,149237830,2-0,9001,450مصرف  سومر التجاري10
18,3-37,99191125-28,33802,56124,4-1,2501,00025,03207,14476,0مصرف  بابل11
40,0-11,2401668-1,5001,35011,1911,8755,020,81317,11483,6مصرف الخليج التجاري12
1,73114240729,4-17,67803,94594,769,813104,913326,3-1,4001,700مصرف الورآاء لالستثمار13
33,0-47,52345,21245,388,32652,82606,61,86871026-1,0502,000مصرف  الموصل  لالستثمار14
50,5-87,851103-46,6590,94825,7-3,0001,95053,8273,5512,2مصرف  االقتصا د15
3,8501,000285,076833,71308,35772,8299288,12409,812319,6129866694,9مصرف الشمال16
ــــــــــــــــ351ــــــــــــــــ637,8ــــــــــــــــ661,7ــــــــــــــــ1,000مصرف االتحاد الصناعي17
ــــــــــــــــ119ــــــــــــــــ6904,9ــــــــــــــــ5118,0ــــــــــــــــ1,350مصرف اشور الدولي لالستثمار18

56,34568,40,31827261,79457,21,0945622,1368136700,0-1,7504,000مصرف آردستان19

140802,843467,2407175,4115988,02170625264 مجموع قطاع المصارف
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قطاع المصرفي
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سعر
عدد اال سهم نسبة التغيرسعر االغالقاالغالق لعام

2007 لعام
عدد اال سهم
2006 حجم التداولنسبة التغيرلعام

لعام2007
حجم التداول
نسبة التغيرعدد العقودعدد العقودنسبة التغيرلعام2006

(%)لعام 2006لعام 2007(%)(الف دينار)(الف دينار)(%)( مليون سهم)( مليون سهم)(%)لعام 2006لعام 2007اسماء الشرآاتت
39,1-36,718,25,1257,918,511,068,11423-0,9501,500االمين للتأمين1
84,1-73,818113-70,4116,9445,7-7,738,1128,5-3,0003,250دار السالم للتأمين2
91,5-98,8447-98,00,866,0-0,9000,75020,00,944,8االهلية للتأمين3
ــــــــــــــــ10ــــــــــــــــ67,5ــــــــــــــــ65,6ــــــــــــــــ1,050الحمراء للتأمين4

122,8178,5203,7522,746183

سعر
عدد اال سهم نسبة التغيرسعر االغالقاالغالق لعام

2007 لعام
عدد اال سهم
2006 حجم التداولنسبة التغيرلعام

لعام2007
حجم التداول
نسبة التغيرعدد العقودعدد العقودنسبة التغيرلعام2006

(%)لعام 2006لعام 2007(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سهم)( مليون سهم)(%)لعام 2006لعام 2007اسماء الشرآاتت

76,17525200,0-59,791,8383,8-36,8157,0389,4-0,6000,950الخير لالستثمار المالي1
71,4-88,927-88,00,43,2-1,8501,8002,80,21,6االمين لالستثمار المالي2
69,2-1,0001,0000,021,111,780,121,113,852,9413االيام لالستثمار المالي3
5,3-81,1428452-36,8265,41405,5-32,4187,2295,9-1,1501,700الوئام لالستثمار المالي4
71,0-27,4931-20,0155,7145,57,0155,6214,2-0,8001,000بين النهرين لالستثمارات 5
79,37540,0-84,27,837,5-1,5001,15030,45,333,3الباتك لالستثمار المالي6
31,8-2,2501,000125,0398,621,21784,5620,029,12029,83044القمة لالستثمار المالي7
57,1-1,0001,0000,012,21,5700,812,21,8589,637الخيمة لالستثمار المالي8
50,0-15,22652-9,1110,1109,40,7111,2131,1-1,0001,100الزوراء لالستثمار المالي9

1047,41009,61285,42219,9584636

مجموع قطاع التامين

مجموع قطاع االستثمار
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قطاع التأمين

قطاع االستثمار
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سعر 
عدد اال سهم نسبة التغيرسعر االغالقاالغالق لعام

لعام 2007
عدد اال سهم 
حجم التداول نسبة التغيرلعام 2006

لعام2007
حجم التداول 
نسبة التغيرعدد العقودعدد العقودنسبة التغيرلعام2006

(%)لعام 2006لعام 2007(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سهم)( مليون سهم)(%)لعام 2006لعام 2007اسماء الشرآاتت
9,97,65,051,758,356,33,6221915,8-10,00011,100فنادق آربالء المساهمة    1
25,07,60,23165,3502,118,72584,24514400,0-60,00080,000فندق السدير السياحي2
10,8-37,43337-3,0144,5230,9-20,07,88,1-16,00020,000فندق فلسطين3
28,00023,00021,728,94,5536,5721,6227,3217,4845844,8فنادق عشتار4
47,512,80,81413,8315,454,8475,99422327,3-21,00040,000فندق بابل5
39,50036,0009,770,239,378,62434,41405,673,210344134,1فندق المنصور6
30,9-36,5130188-9,4573,4903,5-23,041,045,3-11,55015,000فندق بغداد7
65,91078230,5-32,5116,9342,9-51,014,922,1-7,35015,000االستثمارات السياحية8
ــــــــ8ــــــــــــــــ3,4ــــــــــــــــ0,1ــــــــــــــــ60,000ــــــــسد الموصل السياحية9
16,00013,00023,15,93,856,782,661,235,1564816,7فندق اشور 10

196,8129,24949,43304,6674507

سعر 
عدد اال سهم نسبة التغيرسعر االغالقاالغالق لعام

لعام 2007
عدد اال سهم 
حجم التداول نسبة التغيرلعام 2006

لعام2007
حجم التداول 
نسبة التغيرعدد العقودعدد العقودنسبة التغيرلعام2006

(%)لعام 2006لعام 2007(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سهم)( مليون سهم)(%)لعام 2006لعام 2007اسماء الشرآاتت

ــــــــ3ــــــــــــــــ9,9ــــــــــــــــ1,0ــــــــــــــــ10,500ــــــــمدينة العاب الكرخ1
الرصافة2 35,0-50,43960-43,941,283,0-7,9006,50021,55,69,9مدينة العاب /
14,3-52,467-39,21,53,0-6,0006,0000,00,20,4الموصل لمدن االلعاب3

مجموع قطاع الفنادق والسياحة
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قطاع الفنادق والسياحة

قطاع الخدمات
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سعر
عدد اال سهم نسبة التغيرسعر االغالقاالغالق لعام

2007 لعام
عدد اال سهم
2006 حجم التداولنسبة التغيرلعام

لعام2007
حجم التداول
نسبة التغيرعدد العقودعدد العقودنسبة التغيرلعام2006

(%)لعام 2006لعام 2007(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سهم)( مليون سهم)(%)لعام 2006لعام 2007اسماء الشرآاتت

13,0-81,1521599-65,0788,94176,7-14,3436,31245,6-1,5001,750المعمورة العقاريــــة4
3,4502,00072,5549,780,2585,01356,9128,0959,911554113,0االمين لالستثمار العقاري5
12,525,03,3648,338,26,6479,22412100,0-1,7502,000شرآة النخبة للمقاوالت6
54,8-70,1174385-73,4362,21210,2-11,7126,2474,6-2,6503,000العراقية للنقل البري7
ــــــــ10ــــــــــــــــ7,5ــــــــــــــــ1,4ــــــــــــــــ5,250ــــــــبغداد لنقل للرآاب والبضائع8
1,0000,90011,14,11,5169,34,01,4191,394125,0بغداد لخدمات السيارات9
18,6454,814,72993,2718,450,01335,824441495,1-2,8503,500البادية للنقل العام10
74,8-87,873290-88,035,4291,3-1,2001,1504,332,2267,9منتوجات النفطية والبضائع11
ــــــــــــــــ2ــــــــــــــــ0,3ــــــــــــــــ0,3ــــــــــــــــ1,250بابل لالنتاج السينمائي12
ــــــــــــــــ19ــــــــــــــــ13,5ــــــــــــــــ12,9ــــــــــــــــ0,950لؤلؤة البصرة للنقل البحري13

1647,12100,63360,65967,712261465

سعر 
عدد اال سهم نسبة التغيرسعر االغالقاالغالق لعام

لعام 2007
عدد اال سهم 
حجم التداول نسبة التغيرلعام 2006

لعام2007
حجم التداول 
نسبة التغيرعدد العقودعدد العقودنسبة التغيرلعام2006

(%)لعام 2006لعام 2007(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سهم)( مليون سهم)(%)لعام 2006لعام 2007اسماء الشرآاتت
20,8264,2157,467,8280,1252,011,227623318,5-0,9501,200نينوى للصناعات الغذائية1
25,9-36,280108-19,427,042,3-16,721,626,7-1,2501,500المنصور للصناعات الدوائية2
0,9000,9000,038,618,4109,538,131,720,0937819,2الخياطه  الحديثه3
44,0-64,179141-62,035,598,9-10,19,725,4-3,1003,450العراقيه للسجاد والمفروشات4
67,32819,8366,4669,62634,1981,9168,3700258171,3-0,9002,750المشروبات الغازيه الشماليه5

مجموع قطاع الخدمات
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قطاع الخدمات

قطاع الصناعة
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سعر
عدد اال سهم نسبة التغيرسعر االغالقاالغالق لعام

2007 لعام
عدد اال سهم
2006 حجم التداولنسبة التغيرلعام

لعام2007
حجم التداول
نسبة التغيرعدد العقودعدد العقودنسبة التغيرلعام2006

(%)لعام 2006لعام 2007(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سهم)( مليون سهم)(%)لعام 2006لعام 2007اسماء الشرآاتت

50,0-95,912-95,90,615,3-15,00015,0000,00,041,0ميسان للصناعات الغذائيه6
5,6-72,48489-65,773,9268,2-0,8500,60041,786,2251,1البيره  الشرقيه7
60,7-78,142107-65,549,7227,3-3,2502,30041,318,152,6بغداد لصناعه مواد تغليف8
ــــــــــــــــ2ــــــــــــــــ46,7ــــــــــــــــ0,52ــــــــــــــــ90,000الصنائع الكيمياوية العصرية9
ــــــــ94ــــــــــــــــ770,1ــــــــــــــــ505,7ــــــــــــــــ1,400ــــــــرافدين للمشروبات الغازية10
ــــــــــــــــ2ــــــــــــــــ3,1ــــــــــــــــ0,03ــــــــــــــــ100,000التعبئة والتعليب (مشن)12
69,2-77,714874830-66,52413,610808,1-1,2000,95026,32038,56083,6بغداد غازية14
77,2-57,784368-48,7222,4525,5-2,0001,35048,1124,5242,6التمور العراقية15
59,31313,751,42453,61484,9165,8795,4794204289,2-1,1002,700الهالل الصناعية16
25,3-58,9479641-58,5536,91306,2-1,1501,0509,5397,7959,3الصناعات الخفيفة17
37,0-15,3464736-24,6416,7492,1-1,4501,15026,1251,7333,8الصناعات الكيمياوية 18
15,2-23,4578682-18,5445,1581,0-1,3501,05028,6312,6383,7الصناعات االلكترونية19
59,6-38,055136-39,239,764,1-12,219,532,2-1,8002,050الكندي لللقاحات البيطرية20
25,0-8,5912-1,5001,5000,02,82,71,64,24,6الفلوجة للمواد االنشائية21
0,7473727,0-20,733,624,537,236,336,6-1,1501,450الوطنية للصناعات الغذائية22
7,2-18,96469-34,346,457,2-2,2001,50046,724,437,1العراقية لالعمال الهندسية 23

94,3-90,0353-86,02,524,8-4,82,416,9-1,0001,050الخازر للمواد االنشائية24

1,5001,25020,02,21,0125,33,31,2166,81211100,0آرآوك للمواد االنشائية25

14,5-21,7672786-1,7001,5509,7449,2440,12,0676,9864,2صناعات االصباغ الحديثة26
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سعر
عدد اال سهم نسبة التغيرسعر االغالقاالغالق لعام

2007 لعام
عدد اال سهم
2006 حجم التداولنسبة التغيرلعام

لعام2007
حجم التداول
نسبة التغيرعدد العقودعدد العقودنسبة التغيرلعام2006

(%)لعام 2006لعام 2007(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سهم)( مليون سهم)(%)لعام 2006لعام 2007اسماء الشرآاتت

32,7-52,6218324-31,4130,7275,5-1,6001,00060,094,1137,2الصناعات المعدنية والدراجات27

50,08,20,15482,08,80,42397,1103233,3-1,2002,400انتاج االلبسة الجاهزة28

47,0-56,0157296-60,8114,7260,5-1,6001,15039,172,9186,0العراقية لصناعات الكارتون29

71,4-54,3414-41,51,53,4-44,41,52,5-0,7501,350المواد االنشائية الحديثة 30

92,5-98,5453-97,50,532,3-4,00,415,7-1,2001,250صناعات االثاث المنزلي31

8408,5103559774,018191650010355

سعر
لعام عدد اال سهم نسبة التغيرسعر االغالقاالغالق

2007 لعام
عدد اال سهم
2006 حجم التداولنسبة التغيرلعام

لعام2007
حجم التداول
نسبة التغيرعدد العقودعدد العقودنسبة التغيرلعام2006

(%)لعام 2006لعام 2007(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سهم)( مليون سهم)(%)لعام 2006لعام 2007
ــــــــ5ــــــــــــــــ2,7ــــــــــــــــ0,6ــــــــــــــــ4,200ــــــــبابل لالنتاج الحيواني1
24,8-7,779105-54,5739,7691,86,9588,6637,5-0,5001,100الثرار لالنتاج الزراعي2
ــــــــ5ــــــــــــــــ3,7ــــــــــــــــ4,6ــــــــــــــــ0,850ــــــــاالخاء لالنتاج الزراعي4
92,3-94,5226-90,81,323,3-30,01,617,5-0,7001,000االهلية لالنتاج الزراعي5
1,5001,4007,111,43,3244,114,45,4165,7262218,2الشرق االوسط لالسماك6
21,3-34,83747-20,412,919,8-0,9500,9500,012,515,7العراقية النتاج البذور7
28,6-63,057-63,01,84,8-5,0005,0000,00,41,0العراقية للمنتجات الزراعية8

765,6734,5619,0697,3149217

152991,057974,5427367,5146891,23088538627

مجموع قطاع الصناعة

المجموع العام لالسهم

اسماء الشرآاتت

مجموع قطاع الزراعة

قطاع الزراعي
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عدد االسهم في         الشرآات
2007/12/31

القيمه السوقية
2007 لعام

عدد االسهم في 
2006/12/31

القيمه السوقية 
التغيرلعام 2006

(%)( مليون دينار)(مليون سهم)( مليون دينار)(مليون سهم) قطاع المصارف

600001,35081000600001,300780003,85المصرف التجاري  العراقي1ـ
529733,100164216,3529732,00010594655,00مصرف  بغداد2ـ
5,88-255960,80020476,8255960,85021757المصرف العراقي االسالمي3ـ
310002,50077500270001,8004860059,47مصرف  الشرق االوسط لالستثمار4ـ
297501,30038675297501,300386750,00مصرف  االستثمار العراقي5ـ
4,35-550001,00055000500001,15057500مصرف البصره االهلي6ـ
250001,05026250250001,050262500,00المصرف  االهلي  العراقي7ـ
31,43-500003,6001800002500010,500262500مصرف االئتمان  العراقي8ـ
45,33-500004,100205000500007,500375000مصرف دار السالم  لالستثمار9ـ
21,79-211800,90019062168091,45024373مصرف  سومر التجاري10ـ
300001,25037500300001,0003000025,00مصرف  بابل11ـ
223441,50033516212801,3502872816,67مصرف الخليج التجاري12ـ
510001,40071400310001,7005270035,48مصرف الورآاء لالستثمار13ـ
34,38-250001,05026250200002,00040000مصرف  الموصل  لالستثمار14-
1000003,850385000250001,000250001440,00مصرف الشمال 15-
56,25-500001,75087500500004,000200000مصرف آوردستان16-
160001,00016000160001,000160000,00مصرف االتحاد العراقي17-
100003,00030000100001,9501950053,85مصرف  االقتصا د18-
ــــــــــــــــــــــــــــ250001,35033750مصرف اشور الدولي لالستثمار19-

7298431588096,15654081450529

عدد االسهم في           الشرآات
القيمه السوقية سعر اغالق2007/12/31

2007 لعام
عدد االسهم في 
القيمه السوقية  سعر اغالق2006/12/31

التغيرلعام 2006

(%)( مليون دينار)(مليون سهم)( مليون دينار)(مليون سهم)    قطاع االستثمار
36,84-70000,600420070000,9506650الخير  لالستثمار  المالي1ـ
7501,8501387,56001,800108028,47االمين  لالستثمار  المالي2ـ
32,35-12501,1501437,512501,7002125الوئام  لالستثمار  المالي3ـ
10000,8008005001,00050060,00بين النهرين لالستثمارات الماليه4ـ
4001,0004004001,0004000,00االيام لالستثمار المالي5ـ
5002,25011255001,000500125,00القمة لالسثمار المالي 6ـ
4001,0004004001,0004000,00الخيمة لالسثمار المالي7ـ
9,09-10001,000100010001,1001100الزوراء لالسثمار المالي8ـ
10001,500150010001,150115030,43الباتك لالستثمارات الماليه9ـ

13300122501265013905

عدد االسهم في           الشرآات
القيمه السوقية سعر اغالق2006/12/31

2006 لعام
عدد االسهم في 
القيمه السوقية  سعر اغالق2006/12/31

التغيرلعام 2006

(%)( مليون دينار)(مليون سهم)( مليون دينار)(مليون سهم) قطاع التامين

10000,9509505701,50085511,11االمين  للتامين1ـ
14403,000432012003,250390010,77دار  السالم  للتامين2ـ
10000,90090010000,75075020,00االهليه  للتامين3ـ
6001,0506306001,0006005,00الحمراء للتأمين4ـ

4040680033706105

سعر اغالق
ت

ت

سعر اغالق

المجموع

المجموع

ت

المجموع

H1I@áèÿÛ@òîÓìÛa@òàîÔÛa
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عدد االسهم في             الشرآات
القيمه السوقية  سعر اغالق2007/12/31

لعام 2007
عدد االسهم في 
القيمه السوقية  سعر اغالق2006/12/31

لعام 2006
التغير

(%)( مليون دينار)(مليون سهم)( مليون دينار)(مليون سهم)  قطاع الخدمات

9010,5009459010,5009450,00مدينه  العاب الكرخ السياحيه1ـ
الرصافه2ـ / 2507,90019752506,500162521,54مدينه  العاب
14,29-61801,500927061801,75010815المعموره لالستثمارات العقاريه3ـ
11,67-20002,650530020003,0006000العراقيه  للنقل  البري4ـ
1605,2508401605,2508400,00بغداد  لنقل الرآاب والبضائع5ـ
15001,200180015001,15017254,35نقل المنتجات النفطيه والبضائع6ـ
1146,0006841146,0006840,00الموصل لمدن  االلعاب7ـ
12,50-8001,75014008002,0001600النخبه للمقاوالت العامه8ـ
69603,4502401269602,0001392072,50االمين لالستثمارات العقاريه9-
9002,85025653003,5001050144,29الباديه للنقل العام10-
501,75087,5501,75087,50,00المامون للتجارة العامة11-
1141,250142,5751,0007590,00بابل لالنتاج التلفزيوني والسينمائي12-
3601,0003603000,90027033,33بغداد لخدمات السيارات13-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ140000,95013300لؤلؤة البصرة للنقل البري14-

33478626811877939637

عدد االسهم في          الشرآات
 سعر اغالق2007/12/31

القيمه السوقيه
لعام 2007

عدد االسهم في 
 سعر اغالق2006/12/31

القيمه السوقيه 
التغيرلعام 2006

(%)( مليون دينار)(مليون سهم)( مليون دينار)(مليون سهم) قطاع الفنادق و السياحيه 

20,00-225016,00036000225020,00045000فندق فلسطين1-
100028,00028000100023,0002300021,74فندق  عشتار2ـ
21,25-90021,0001890060040,00024000فندق  بابل3ـ
23,00-192211,55022199,1192215,00028830فندق  بغداد 4ـ
28,49-19007,35013965130215,00019530الوطنيه  لالستثمارات  السياحيه5ـ
18816,000300818813,000244423,08فندق  اشور6ـ
2060,00012002060,00012000,00المدينه السياحيه في سد الموصل7ـ
9,91-27010,000270027011,1002997فنادق آربالء           8-
100839,50039816100836,000362889,72فندق المنصور9-
25,00-35460,0002124035480,00028320فندق السدير10-

9812187028,18914211609

عدد االسهم في        الشرآات
 سعر اغالق2007/12/31

القيمه السوقيه
لعام 2007

عدد االسهم في 
 سعر اغالق2006/12/31

القيمه السوقيه 
التغيرلعام 2006

(%)( مليون دينار)(مليون سهم)( مليون دينار)(مليون سهم)  قطاع الصناعه
20,83-36000,950342036001,2004320نينوئ للصناعات الغذائيه1ـ
18000,900162018000,90016200,00الخياطه  الحديثه2ـ
10,14-5003,10015505003,4501725العراقيه للسجاد والمفروشات3ـ
23,89-250000,90022500107502,75029563المشروبات الغازيه الشماليه4ـ
37800,850321337800,600226841,67البيره  الشرقيه5ـ
2703,250877,52702,30062141,30بغداد لصناعه مواد تغليف6ـ
600001,20072000600000,9505700026,32بغداد للمشربات الغازيه7-
18,52-66001,100726033002,7008910الهالل الصناعيه8-

ت

ت

ت

المجموع

المجموع
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عدد االسهم في        الشرآات
2007/12/31

القيمه السوقيه 
لعام 2007

عدد االسهم في 
2006/12/31

القيمه السوقيه 
لعام 2006

التغير

(%)( مليون دينار)(مليون سهم)( مليون دينار)(مليون سهم)  قطاع الصناعه

112001,15012880112001,050117609,52الصناعات الخفيفه9-
75931,45011009,8575931,150873226,09الصناعات الكيمياويه10-
100001,35013500100001,0501050028,57الصناعات  االلكترونيه11-
10001,80018008202,05016817,08الكندى النتاج اللقاحات البيطريه12-
5002,20011005001,50075046,67العراقيه لالعمال الهندسيه13-
4,76-8001,0008008001,050840الخازر النتاج المواد االنشائيه14-
92131,70015662,192131,550142809,68صناعات االصباغ الحديثه15-
50001,600800050001,000500060,00الصناعات المعدنيه والدراجات16-
7201,2008643602,4008640,00انتاج االلبسه الجاهزه17-
25201,600403225201,150289839,13العراقيه لصناعه الكارتون18-
6090,00054006090,00054000,00الصنائع الكيمياويه العصريه19-
9100,0009009100,0009000,00العراقيه للتعبئه والتعليب20-
2701,5004052701,5004050,00الفلوجه للمواد االنشائيه21-
40,00-14580,7501093,513501,3501823صناعه المواد االنشائيه الحديثه22-
6015,0009006015,0009000,00ميسان للصناعات الغذائيه23-
63372,0001267463371,350855548,15العراقيه لتصنيع وتسويق التمور24-
4,00-9001,20010809001,2501125الوطنيه لصناعات االثاث المنزلي25-
1241,5001861241,25015520,00آرآوك النتاج المواد االنشائيه26-
132001,40018480132001,400184800,00الرافدين للمشروبات الغازية27-
12171,2501521,259901,50014852,44المنصور للصناعات الدوائية28-
66001,150759033001,450478558,62الوطنيه للصناعات الغذائيه29-

180331232318167786219001

عدد االسهم في           الشرآات
القيمه السوقيه  سعر اغالق2007/12/31

لعام 2007
عدد االسهم في 
القيمه السوقيه  سعر اغالق2006/12/31

لعام 2006
التغير

(%)( مليون دينار)(مليون سهم)( مليون دينار)(مليون سهم)قطاع الزراعي

30,00-5000,7003505001,000500االهليه لالنتاج الزراعي1ـ
3001,5004503001,4004207,14الشرق االوسط النتاج االسماك2ـ
20000,950190020000,95019000,00العراقيه النتاج البذور3ـ
3605,00018003605,00018000,00العراقيه للمنتجات الزراعيه4ـ
3504,20014703504,20014700,00بابل لالنتاج الحيواني5ـ
1601,4002241601,4002240,00الحديثه لالنتاج الحيواني6ـ
24000,50012009601,100105613,64الثرار لالنتاج الزراعي7ـ
7650,850650,257650,850650,250,00االخاء لالنتاج الزراعي8-
100011,00011000100011,000110000,00العراقيه لالنتاج وتسويق اللحوم9-
ـــــــ4001,000400ـــــــــــــــــــــــــــاالثمار الزراعية10

783519044,25679519420

9786392108217,57837021960205

.

ت
 سعر اغالق سعر اغالق

المجموع الكلي

المجموع

المجموع

ت

H3I@áèÿÛ@òîÓìÛa@òàîÔÛa

25



1

2

1

د          ير عق ري بتغ ل البح رة للنق ؤة البص رآة لؤل ه لش ة العام اد الهيئ اريخ  2006/10/26 انعق م بت ت
يران / مساهمة خاصة بحيث يصبح اسم الشرآة لؤلؤة دين للط ع شرآة الراف دمجها م تاسيسها وذلك ب

البصرة للنقل العام /مساهمة خاصة وتمت موافقة مسجل الشرآات بتاريخ 2007/1/11

-1

اه الصحية 2- ة والمي اريخ 2006/10/26 انعقاد الهيئة العامه لشرآة  الرافدين للمشروبات الغازي م بت ت
ة       / ة والتعليب والصناعات التحويلي دي العراق للتعبئ ع شرآة راف بتغير عقد تاسيسها وذلك بدمجها م
اهمة اه الصحية    /مس ه والمي روبات الغازي دين للمش رآة الراف م الش ث يصبح اس اهمة خاصة بحي مس

خاصة وتمت موافقة مسجل الشرآات بتاريخ 2007/1/11

ام 2007 ادراج اسهم شرآتين للتداول في قاعة سوق العراق لالوراق المالية وايضا تم الل ع تم خ
ات   ر متطلب دم توف ة لع الوراق المالي راق ل شطب ادراج اسهم شرآة واحدة من التداول في سوق الع

استمرار االدراج ليصبح عدد الشرآات المدرجة (94) شرآة .

راسمالها االسمي  (مليون دينار )تاريخ االدراجاسم الشرآة

اسم الشرآة

االثمار الزراعية

ت

ت

25000 2007-11-11 مصرف اشور الدولي

14000لؤلؤة البصرة للنقل البحري 2007-01-25

pb×‹“Ûa@Šbj‚a

pb×‹“Ûa@kİ’ë@xaŠ†aZ@üëa

جدول يبين اسماء الشركات المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية

جدول يبين الشركات المشطوبة من سوق العراق لالوراق المالية

ò×‹’@îdm@‡ÔÇ@Ýí‡Èm@Zbîãbq@  
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جدول يبين اسماء الشركات المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية

جدول يبين الشركات المشطوبة من سوق العراق لالوراق المالية



نسبة الزيادةاسم الشرآةت
رأس المال 

السابق 
(مليون دينار)

رأس المال 
الحالي 

(مليون دينار)
تاريخ المصادقة 

01-04-80010002007%25الخازر النتاج المواد االنشائية1

02-05-3003602007%20بغداد لخدمات السيارات2

08-07-50010002007%100بين النهرين لالستثمارات المالية3

22-11-20402007%100المدينة السياحية الموصل4

08-12-2708102007%200فنادق آربالء5

15-01-16000250002008%65,2مصرف االتحاد العراقي6

لم يتم المصادقه12172434%100منصور الدوائيه7

14-01-60000840002008%40بغداد للمشروبات الغازيه8

لم يتم المصادقه2118025125%20مصرف سومر9

ت
نسبة الزيادةاسم الشرآة

رأس المال 
السابق 

(مليون دينار)

رأس المال 
الحالي 

(مليون دينار)
تاريخ المصادقة 

25-06-6009002007%50فندق بابل1

25-06-31000510002007%64,5مصرف الورآاء2

10-09-200022502007%12,5العراقية النتاج وتسويق اللحوم3

03-09-120014402007%20دار السالم للتأمين4

14-08-27000310002007%14,8مصرف الشرق االوسط5
26-12-225025002007%11,11العراقية النتاج وتسويق اللحوم6 2007-10-28

2007-07-04

2007-02-22

2007-10-09

2007-07-30

2007-07-30

2007-05-31

2007-07-29

2007-09-22

تم خالل عام 2007 زيادة رؤوس اموال الشرآات وبالشكل االتي:

تاريخ االجتماع

2007-04-01

2007-11-07

2007-01-07

2007-01-09

تاريخ االجتماع

2007-06-02

2007-07-12

@pb×‹“Ûa@Þaìßa@‘ëúŠ@ñ†bíŒ@MZbrÛbq@

أ- الشركات التي زاد رأسمالها وفق المادة 55/ اوالً

ب- الشركات التي زاد رأسمالها وفق المادة 55/ ثانياً
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رأس المال نسبة الزيادةنسبة الزيادةت
السابق

رأس المال 
الحالي

وفق المادة  
اوًال) /55)

وفق المادة    
(مليون دينار)(مليون دينار)(55/ ثانيا)

26-07-20000250002007%15%188,7-04-2007مصرف الموصل1
02-08-57010002007%14,4%2561-04-2007االمين للتامين2
10-01-100820162008%25%2175-08-2007فندق المنصور 3
16-01-22344250002008%4,8%247-10-2007مصرف الخليج4
30-12-100020202007%40%0743-10-2007مصرف االقتصاد5

رأس المال نسبة الزيادةنسبة الزيادةت
السابق

رأس المال 
الحالي

وفق المادة   
(55/ اوًال)

وفق المادة    
(مليون دينار)(مليون دينار)(55/ ثالثا)

لم تتم المصادقة 5001000%45%1555-10-2007القمة لالستثمار المالي1

نسبة االرباحت

133%
225%
380%
414,5%
513,2%
635%
750%
810%
971%

1071%
1125%
1220%
1350%
1415%
158%

تاريخ 
االجتماع تاريخ المصادقةاسم الشرآة

تاريخ اسم الشرآة
تاريخ المصادقةاالجتماع

 العراقية النقل البري

2007-05-28
2007-04-16

2007-12-15

2007-08-27
2007-09-29 الحديثه  لالنتاج الحيواني

2007-05-31

2007-06-07

19-12-2007االصباغ الحديثة
30-12-2007نقل المنتجات النفطيه والبضائع

االهليه لالنتاج الزراعي

29-09-2007البادية للنقل العام

تاريخ االجتماع

مدينة العاب الكرخ السياحية
2007-01-15

2007-07-23

الباتك  لالستثمارالمالي

فندق بغداد

اسم الشرآة

تم خالل عام 2007 توزيع ارباح نقدية للشرآات وبالشكل االتي:- 

02-10-2007العراقية النتاج وتسويق المنتجات الزراعية

مصرف بابل

 الموصل لمدن االلعاب
النخبه للمقاوالت العامة

العراقية للسجاد للمفروشات
2007-05-31

30-09-2007الشرق االوسط  النتج االسماك

د- الشركات التي زاد رأسمالها وفق المادة 55/ اوال , ثانياً

biŠüa@ÉíŒìm MZbÈiaŠ
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د- الشركات التي زاد رأسمالها وفق المادة 55/ اوال , ثالثا




