


 
 
 
 
 
 
 

  

 
 وهي هيئة 2004لسنة ) 74( المالية بموجب القانون رقم األوراقانشئت هيئة 

  .حكومية مستقلة

هدفها تنشيط عمليات التنميه االقتصادية في القطر من خالل توسيع نشاط 

االستثمار في االوراق المالية وما يتطلبه من ازاله آافة اسباب الغش واالحتيال عن 

د للتعامل في االسواق المالية العراقية تتسم باالفصاح طريق وضع اسس وقواع

بيعًا او والشفافية بحيث يكون المستثمر على دراية تامه باالسهم التي يتداولها 

  . شراء

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

   .المستقبل 

 المعلومات المتعلقة بالشرآات آافةأن تضع بين ايدي الجميع الهيئة  وجدت وقد

وضمن خطة الهيئة حاليا اصدار آراس فصلي وآراس سنوي ، وحرآة التداول 

يتضمن آافة الفصول ونضع بين ايديكم حرآة التداول في سوق العراق لالوراق 

  .المالية للفصل الثاني من هذا العام 

 
 

وفيقتومن اهللا ال  
 
 

 
 

زاق داود السعدي عبد الر  

 رئيس هيئة االوراق المالية

هيئة االوراق المالية



(مليون دينار)(مليون دينار)(مليون دينار)(مليون دينار)(مليون دينار)(مليون دينار)(مليون دينار)
الفصل الثاني  من 
210172150772525451820.324997عام ٢٠٠٧

الفصل االول من 
153751202131010319620711521414عام ٢٠٠٧

99.716.7-60.4-85.9-41.05150.0-36.778.9نسبة التغير(%)

النسبة الى الكلي 
(%)

84.18.63.12.11.80.30.001100

1

الخدماتالصناعيالمصرفي
الفندقي 
االستثماروالسياحي

المجموع السنة
الزراعي

القطاعات

التامين

ارتفع  حجم التداول من مايقارب        (٢١) مليار دينار خالل الفصل االول من عام           ٢٠٠٧ الى مايقارب   (٢٥) مليار دينار خالل   
الفصل الثاني من عام   ٢٠٠٧ وبنسبة مقدارها   (١٦٫٧%) ، وقد بلغ المعدل اليومي لحجم التداول خالل الفصل الثاني من عام            
٢٠٠٧مايقارب ( ١) مليار دينار مقابل مايقارب   (  ٠٫٩ ) مليار دينار خالل الفصل االول  لعام        ٢٠٠٧ ، حيث بلغت  عدد ايام    
التداول خالل هذاالفصل  (٢٦) يوم تداول مقابل   (٢٤) يوم تداول للفصل االول من عام         ٢٠٠٧ . احتل القطاع المصرفي خالل    
الفصل الثاني من عام     ٢٠٠٧ المرتبة االولى من حيث حجم التداول حيث بلغ حجم التداول ما يقارب               (٢١)مليار دينار وبنسبة  
( ٨٤٫١%) من المجموع الكلي   ،وجاء في المرآز الثاني القطاع الصناعي حيث بلغ حجم التداول ما يقارب                (٢ )مليار دينار 
وبنسبة ( ٨٫٦% ) من المجموع الكلي     ، وجاء في المرآز الثالث قطاع الخدمات حيث بلغ حجم التداول ما يقارب               (١) مليار

دينار وبنسبة (٣٫١% ) من المجموع الكلي .

اداء سوق العراق لالوراق المالية خالل الفصل الثاني من عام ٢٠٠٧

1ـ حجم التداول        

جدول يبين حجم التداول مصنفا قطاعياً

هيئة االوراق المالية
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(حجم التداول مصنفًا قطاعيًا)

الفصل الثاني  من عام ٢٠٠٧ الفصل االول من عام ٢٠٠٧

ر)
ينا
ن د

يو
 مل

)



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

الفصل الثاني 
13604189461241793240.216644من عام ٢٠٠٧

الفصل االول من 
91141064107011491153811191عام ٢٠٠٧

نسبة 
99.548.7-79.2-37.6-40.5-49.378.06020.0التغير(%)
النسبة الى 
81.711.43.72.50.60.10.001100الكلي (%)

القطاعات

االستثمارالزراعيالصناعيالمصرفي التامينالخدمات

ارتفع عـــدد االســــهم المتداولـــــة خــــــالل الفصل الثاني من عــــــــام             ٢٠٠٧ الــــى ما يقارب    (١٧) مليار ســــــــهم مقـــــابل ما    
) مليــــارسهـــــم خـــــالل الفصل االول عــــــام          ٢٠٠٧ وبنسبة مقدارهــــــــا     (٤٩%)،وقد بلغ المعــــدل اليومــــي        يقارب (١١
( ٠٫٥ ) مليــــار سهـــــم للفصل    لعـــدد االسهم المتداولة خالل الفصل الثاني من عام             ٢٠٠٧ حوالي  (٠٫٦) مليار سهم مقابل          
االول من عــــام     ٢٠٠٧ .احتل القطاع المصرفي خالل الفصل الثاني من عام          ٢٠٠٧ المرتبة االولى من حيث عدد االسهم المتداولة         
حيث بلغ عدد االسهم ما يقارب        (١٤)مليار سهم وبنسبة     ( ٨١٫٧%) من المجموع الكلي وجاء في المرآز الثاني القطاع الصناعي           
حيث بلغ عدد االسهم ما يقارب          (٢)مليار سهم وبنسبة     ( ١١٫٤ %) من المجموع الكلي    ،وجاء في المرآز الثالث قطاع الزراعي       

حيث بلغ عدد االسهم المتداولة ما يقارب (٠٫٦) مليار سهم وبنسبة (٣٫٧%) من المجموع الكلي .

2

المجموع الفندقي 
والسياحي

السنة

اداء سوق العراق لالوراق المالية خالل الفصل الثاني من  عام ٢٠٠٧

جدول يبين عدد االسهم المتداولة مصنفا قطاعياً

هيئة اوراق المالية

2ـ عدد االسهم المتداولة        
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المصرفي الصناعي الزراعي الخدمات اخرى

(عدد االسهم مصنفًا قطاعيًا)

الفصل الثاني من عام ٢٠٠٧ الفصل االول من عام ٢٠٠٧
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الفصل الثاني 
496217213321831724537418من عام ٢٠٠٧
الفصل االول 
4333120931220415922186257من عام ٢٠٠٧

نسبة
83.318.6-10.38.2104.5-14.542.36.4التغير(%)
النسبة الى 
66.923.24.52.52.30.60.04100الكلي (%)

3

االستثمار
السنة

التامينالخدماتالصناعيالمصرفي

) الـــف عـــقد مقـــــارنة         بلغ عـــــدد العــــقود المنــــفذة خـــــالل الفصل الثاني من عــــــام                                  ٢٠٠٧ مــا يقــــارب        (٧
%) ،وقد بــــلغ المـــــعدل      بمــــايقــــارب(٦)الـــف عـــقد خالل الفصل االول لعـــام                  ٢٠٠٧ وبــنسبة ارتفاع بلغــــت         (١٨٫٦
اليــــــومي لعـــــدد العقـــــود المــــنفذة      (٢٨٥) عقد خالل الفصل الثاني من عام       ٢٠٠٧ مقارنة مع    (٢٦١) عقد خالل الفصل االول   
من عام    ٢٠٠٧. قد احتل القطاع المصرفي المرتبة االولى من حيث عدد العقود حيث بلغت عدد العقود ما يقارب                             (٤) الف عقد   
وبنسبة (٦٦٫٩%) من المجموع الكلي   ، وجاء في المرآز الثاني القطاع الصناعي حيث بلغت عدد العقود ما يقارب               (١) الف عقد 
%) من المجموع الكلي      ،وجاء في المرآز الثالث  قطاع الخدمات حيث بلغت عدد العقود المنفذة ما يقارب                                  وبنسبة   (٢٣٫٢

(٠٫٣)الف عقد وبنسبة (٤٫٥%) من المجموع الكلي.

المجموع  الفندقي 
الزراعيوالسياحي

القطاعات

3ـ عدد العقود        

جدول يبين  عدد العقود  مصنفا قطاعياً

اداء سوق العراق لالوراق المالية خالل الفصل الثاني من  عام ٢٠٠٧
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الصناعهالخدماتاالستثمارالتامينالمصرفي
الفندقي 
عدد النقاطالعامالزراعيوالسياحي

1
اذار / لعام 
٢٠٠٧37.8397.24108.2175.8911.5511.3486.1228.750.33

36.4097.24108.8075.5111.3710.9186.1226.600.20نيسان2

35.2097.30107.5775.3011.2310.4886.3024.440.27ايار3

36.2797.30107.5776.4111.4710.4086.0325.880.08حزيران4

-4.120.06-0.590.69-0.69-8.29-0.10-9.98

4

بته   ت نس ًا بلغ ام             ٢٠٠٧ انخفاض ام ع ن ع اني م ل الث ة للفص الوراق المالي راق ل وق الع ي س عار ف ي لالس رقم القياس جل ال س
ام ٢٠٠٧ عند (٢٥٫٨٨ ) نقطة مقابل (٢٨٫٧٥) نقطة في نهاية الفصل االول من اني من ع (٩٫٩٨%)ليغلق في نهاية الفصل الث
م     تي يت ذه المؤشرات هي ال ة انخفضت وه رقم القياسي القطاعي ام ٢٠٠٧  .  ويعود سبب هذا االنخفاض الن معظم مؤشرات ال ع
اع  ، حيث انخفض الرقم القياسي  الى (٥) قطاعات مدرجة ل قط ه لك عار اسهم الشرآات المدرج ي اس يرات ف احتسابها لقياس التغ
اعين رقم القياسي لقط اع ال ان ارتف زراعي ) وآ ياحي ، ال دقي والس تثمار ، الصناعي ، الفن ي ( المصرفي ، ااالس ي السوق وه ف

مدرجين في السوق وهم (التأمين ،الخدمات ).

نسبة التغير (%)

الرقم القياسي لالسعار في سوق العراق لالوراق المالية

جدول يبين حركة االغالق الشهري للرقم القياسي لسوق العراق لالوراق المالية

(الرقم القياسي لالسعار العام)
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5

الرقم القياسي لالسعار في سوق العراق لالوراق المالية

هيئة اوراق المالية

(الرقم القياسي لقطاع الصناعة)
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نسبة التغير  (%)سعر االغالق السابقسعر االغالقاسم الشرآةت

1.1500.95021.1بغداد غازية1

3.3002.75020.0بغداد لصناعه مواد تغليف2

10.0008.50017.6فنادق آربالء المساهمة3

8.1007.00015.7مدينة العاب / الرصافة4

نسبة التغير  (%)سعر االغالق السابقسعر االغالقاسم الشرآةت
3.0003.0000.0دار السالم للتأمين1

6.0006.0000.0الموصل لمدن االلعاب2

0.9500.9500.0الخياطه  الحديثه3

1.3001.3000.0الصناعات الخفيفة4

نسبة التغير  (%)سعر االغالق السابقسعر االغالقاسم الشرآةت
55.0-0.4501.000الخير لالستثمار المالي1

49.2-30.50060.000فندق السدير السياحي2

32.3-10.50015.500فندق اشور 3

25.7-1.3001.750العراقية لالعمال الهندسية 4
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هيئة االوراق المالية

جدول يبين الشرآات االآثر ارتفاعًا في اسعار اسهمها خالل الفصل الثاني من  عام ٢٠٠٧

جدول يبين الشرآات االآثراستقرارفي اسعار اسهمها خالل الفصل الثاني من عام ٢٠٠٧

جدول يبين الشرآات االآثرانخفاضًا في اسعار اسهمها خالل الفصل ا لثاني من عام ٢٠٠٧



اسم الشرآةت
      حجم التداول     

سعر االغالق   (مليون دينار )
النسبة الى 
الكلي (%)

41102.10016.4مصرف الشمال1

28792.45011.5مصرف  الشرق االوسط لالستثمار2

22321.7008.9مصرف الورآاء لالستثمار3

21331.6008.5مصرف آردستان4

18461.2507.4مصرف  االستثمار العراقي5

14461.4005.8المصرف التجاري  العراقي6

11411.0504.6مصرف البصرة الدولي7

10102.3504.0مصرف  بغداد8

8780.9003.5المصرف العراقي االسالمي9

8711.1503.5بغداد غازية10

ي للسوق      داول الكل ل (٧٤%) من مجموع الت ار وهي تمث ار دين ارب (١٩) ملي ا يق ى م داول للشرآات العشرة االول م الت غ حج بل
ارب  (٤) مليار دينار وبنسبة (١٦%) من مجموع التداول ،وآانت اسهم (مصرف الشمال  ) اآثر تداوال اذا بلغ حجم التداول ما يق
ار وبنسبة   ارب      (٣) مليار دين ا يق داول م م الت غ حج تثمار   ) اذا بل اني (مصرف الشرق االوسط لالس رآز الث ي الم اء ف ي ، وج الكل
اء لالستثمار   ) اذا بلغ حجم التداول ما يقارب (٢) ث (مصرف الورآ رآز الثال ي الم اء ف ي ، وج داول الكل وع الت (١٢%) من مجم

مليار دينار وبنسبة (٩%) من مجموع التداول الكلي .

7

الشرآات العشرة االآثر تداوال من حيث حجم التداول

جدول يبين الشركات العشرة االكثر تداوال من حيث حجم التداول

هيئة االوراق المالية

(حجم التداول)



اسم الشرآةت
    عدد االسهم    

النسبة الى الكلي (%)سعر االغالق(مليون سهم )
24792.10014.9مصرف الشمال1
14171.2508.5مصرف  االستثمار العراقي2
13011.7007.8مصرف الورآاء لالستثمار3
12171.6007.3مصرف آردستان4
11842.4507.1مصرف  الشرق االوسط لالستثمار5
10620.9006.4المصرف العراقي االسالمي6
10461.0506.3مصرف البصرة الدولي7
9441.4005.7المصرف التجاري  العراقي8
8671.1505.2بغداد غازية9

7970.9504.8مصرف سومر10

8

) مليــــــــــــــار سهــــــــــــم وهي       بلغ عدد االسهم المتـــــــــــداولة للشــــــــــــرآات العشـــــرة االولى ما يقارب                         (١٢
تمــــــثل(٧٤%) من المجموع الكلي لعدد االسهم المتداولة ، وآانت اسهم          (مصرف الشمال ) اآثر تداوال من حيث عدد االسهم     
حيث بلغ عدد االسهم ما يقارب        (٢) مليار سهم وبنسبة    (١٤٫٩%) من المجموع الكلي    ،وجاء في المرآز الثاني اسهم شرآة      
( مصرف االستثمار العراقي  ) حيث بلغ عدد االسهم ما يقارب        (١) مليار سهم وبنسبة     (٨٫٥%) من المجموع الكلي ، وجاء     
في المرآز الثالث اسهم شرآة      (مصرف الورآاء لالستثمار  ) حيث بلغ عدد االسهم ما يقارب      (١) مليار سهم وبنسبة    (٧٫٨%)

من المجموع الكلي .

الشرآات العشرة االآثر تداوال من حيث عدد االسهم المتداولة

جدول يبين الشركات العشرة االكثر تداوال من حيث عدد االسهم المتداولة

هيئة اوراق المالية

(عدد االسهم المتداولة)



سعر االغالقعدد العقوداسم الشرآةت
النسبة الى 
الكلي (%)

7281.2509.8مصرف  االستثمار العراقي1

6652.4509.0مصرف  الشرق االوسط لالستثمار2

5101.0506.9مصرف البصرة الدولي3

5051.1506.8بغداد غازية4

4262.1005.7مصرف الشمال5

4141.4005.6المصرف التجاري  العراقي6

4091.7005.5مصرف الورآاء لالستثمار7

3990.9005.4المصرف العراقي االسالمي8

3892.3505.2مصرف  بغداد9

2101.0002.8الهالل الصناعية10

9

دد    ي لع ل نسبة      (٦٣%) من المجموع الكل د وهي تمث ارب          (٥) الف عق ا يق ى م ذة للشرآات العشرة االول ود المنف غ عدد العق بل
د وبنسبة ذة(٧٢٨)عق ود المنف دد العق غ ع ود حيث بل ذا للعق ثر تنفي راقي ) اآ تثمار الع ت شرآة (مصرف االس د آان ود ، وق العق
ذة  تثمار  ) اذ بلغ عدد العقود المنف اني ( مصرف الشرق االوسط لالس رآز الث ي الم اء ف ي ، وج ود الكل وع العق (١٠%) من مجم
دولي  ) اذ بلغ عدد العقود رآز الثالث     (مصرف البصرة ال ي الم اء ف ي     ، وج ود الكل د وبنسبة   (٩%) من مجموع العق (٦٦٥) عق

المنفذة (٥١٠)عقد وبنسبة (٧%) من مجموع العقود الكلي .

الشرآات العشرة االآثر تداوال من حيث عدد العقودالمنفذة

جدول يبين الشركات العشرة االكثر تداوال من حيث عدد العقود المنفذة

هيئة اوراق المالية

(عدد العقود)



     

اسم الشرآةت

   عدد االسهم المتداولة      
       للفصل الثاني      

(مليون سهم)
راس مال الشرآة

(مليون سهم)
معدل دوران 
السهم(%)

599.3240025.0الثرار لالنتاج الزراعي1

192.690021.4البادية للنقل العام2

342.366005.2الهالل الصناعية3

1417.3297504.8مصرف  االستثمار العراقي4

1184.1270004.4مصرف  الشرق االوسط لالستثمار5

1300.6310004.2مصرف الورآاء لالستثمار6

1062.0255964.1المصرف العراقي االسالمي7

796.8211803.8مصرف سومر8

10.63003.5الشرق االوسط لالسماك9

31.310003.1الزوراء لالستثمار المالي10

10

دل دوران السهم        (٢٥٫٠%)، وجاء في غ مع دل دوران اسهمها حيث بل زراعي   )المرآز االول من حيث مع اج ال ثرار لالنت احتلت اسهم شرآة    (ال
الل رآة    (اله هم ش ث اس رآز الثال ي الم اء ف هم   (٢١٫٤%)،وج دل دوران الس غ مع ث بل ام   ) حي ل الع ة للنق رآة   (البادي هم ش اني اس رآز الث الم
ة   : ة التالي ب المعادل هم بموج دل دوران الس اب مع م احتس هم  (٥٫٢%)ويت دل دوران الس غ مع ناعية)وبل الص

معدل دوران السهم=(عدد االسهم المتداولة للشرآة خالل الفصل االول لعام ٢٠٠٧ / راس مال الشرآة )*١٠٠

الشرآات العشرة االآثر تداوال من حيث معدل دوران السهم

جدول يبين الشركات العشرة االكثر تداوال من حيث معدل دوران السهم

هيئة اوراق المالية
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  نسبة التغير
عدد اال سهم 
للفصل الثاني 
من عام ٢٠٠٧

عدد اال سهم 
للفصل االول 
من عام ٢٠٠٧

نسبة التغير
حجم التداول 

للفصل الثاني من 
عام ٢٠٠٧

حجم التداول 
للفصل االول من 
عام ٢٠٠٧

نسبة التغيرنسبة التغير

(%)(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سهم)( مليون سهم)  (%) اسماء الشرآاتت

24.3944.1557.769.31446.2901.260.541437311.0-1.4001.850المصرف التجاري  العراقي1
24.8-35.6389517-37.21010.11568.9-21.7428.9683.4-2.3503.000مصرف  بغداد2
5.31062.0895.618.6878.1845.13.939935313.0-0.9000.950المصرف العراقي االسالمي3
5.3-9.31184.1994.819.02879.42280.526.3665702-2.4502.700مصرف  الشرق االوسط لالستثمار4
5.3-24.4728769-17.41845.92440.3-13.81417.31715.9-1.2501.450مصرف  االستثمار العراقي5
19.21045.8832.425.61140.81105.43.2510249104.8-1.0501.300مصرف البصرة الدولي6
3.11841764.5-15.4203.6182.111.8222.4229.5-1.1001.300المصرف  االهلي  العراقي7
37.113711717.1-29.9379.5603.5-24.855.779.5-6.2008.250مصرف دار السالم  لالستثمار8
35.2-1.4105162-3.8573.7581.9-16.7538.5560.0-1.0001.200مصرف  بابل9

17.9458.917.62512.8618.426.22261.913819626.3-1.1501.400مصرف الخليج التجاري10
42.1-32.1409707-26.92232.03287.3-5.61300.61780.1-1.7001.800مصرف الورآاء لالستثمار11
86.6211910.5-87.462.1464.0-2.3002.1507.027.8221.0مصرف  االقتصا د12
25.61216.8405.4200.12132.9857.4148.8905563.6-1.6002.150مصرف آردستان13
5.0367.5188.095.5345.2183.787.918711562.6-0.9501.000مصرف االتحاد العراقي14
ــــــ426ــــــ4109.8ــــــ2478.5ــــــ2.100مصرف الشمال15
ــــــ75ــــــ330.0ــــــ77.1ــــــ4.000مصرف االئتمان16
ــــــ85ــــــ810.9ــــــ796.8ــــــ0.950مصرف سومر17

13604.09113.521017.315374.949624333

11

سعر االغالق 
للفصل الثاني 

من عام 
٢٠٠٧

سعر االغالق 
للفصل االول 

من عام 
٢٠٠٧

مجموع قطاع المصارف

عدد العقود  
للفصل 

الثاني من 
عام٢٠٠٧

عدد العقود 
للفصل االول 

من 
عام٢٠٠٧

هيئة االوراق المالية

مقارنة حرآة التداول اسهم الشرآات للفصل الثاني لعام ٢٠٠٧ مع الفصل االول لعام ٢٠٠٧

قطاع المصرفي



  نسبة التغير

عدد اال سهم
للفصل الثاني 

من عام 
٢٠٠٧

عدد اال سهم
للفصل االول 

من عام 
٢٠٠٧

نسبة التغير

حجم التداول
للفصل الثاني 

من عام 
٢٠٠٧

حجم التداول
للفصل االول 

من عام 
٢٠٠٧

نسبة التغيرنسبة التغير

(%)(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سهم)( مليون سهم)  (%) اسماء الشرآاتت
ـــ2ــــــ0.7ــــــ0.6ــــــ1.250ـــاالمين للتأمين1
93.8-99.9116-99.90.1114.2-3.0003.0000.00.0337.2دار السالم للتأمين2
ــــــ2ــــــ0.2ــــــ0.2ــــــ0.900االهلية للتأمين3

0.237.80.3114.9318

  نسبة التغير

عدد اال سهم
للفصل الثاني 

من عام 
٢٠٠٧

عدد اال سهم
للفصل االول 

من عام 
٢٠٠٧

نسبة التغير

حجم التداول
للفصل الثاني 

من عام 
٢٠٠٧

حجم التداول
للفصل االول 

من عام 
٢٠٠٧

نسبة التغيرنسبة التغير

(%)(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سهم)( مليون سهم)  (%) اسماء الشرآاتت
55.037.69.5295.119.49.1114.1434975.0-0.4501.000الخير لالستثمار المالي1
ــــــ1ــــــ0.002ــــــ0.001ــــــ1.800االمين لالستثمار المالي2
9.9-78.8118131-72.831.3147.7-20.024.590.3-1.2001.500الوئام لالستثمار المالي3
ـــ7ــــــ35.4ــــــ35.4ــــــ1.000ـــبين النهرين لالستثمارات 4
ـــ1ــــــ0.1ــــــ0.1ــــــ1.000ـــالقمة لالستتثمار المالي5
43.8-9.131.313.7128.231.514.6116.4916-1.0001.100الزوراء لالستثمار المالي6
ــــــ1ــــــ0.1ــــــ0.1ــــــ1.000االيام لالستثمار المالي7

93.5149.082.4206.8172159

12

عدد العقود  
للفصل الثاني 
من عام٢٠٠٧

عدد العقود  
للفصل االول 
من عام٢٠٠٧

عدد العقود  
للفصل الثاني 
من عام٢٠٠٧

عدد العقود  
للفصل االول 
من عام٢٠٠٧

سعر االغالق 
للفصل الثاني 

من عام 
٢٠٠٧

سعر االغالق 
للفصل االول 

من عام 
٢٠٠٧

مجموع قطاع التامين

مجموع قطاع االستثمار

سعر االغالق 
للفصل الثاني 

من عام 
٢٠٠٧

سعر االغالق 
للفصل االول 

من عام 
٢٠٠٧

هـيئة االوراق المالية

مقارنة حرآة التداول اسهم الشرآات للفصل الثاني لعام ٢٠٠٧ مع الفصل االول لعام ٢٠٠٧

قطاع االستثمار

قطاع التأمين



  نسبة التغير

عدد اال سهم
للفصل الثاني 

من عام 
٢٠٠٧

عدد اال سهم
للفصل االول 

من عام 
٢٠٠٧

نسبة التغير

حجم التداول
للفصل الثاني 

من عام 
٢٠٠٧

حجم التداول 
للفصل االول 

من عام 
٢٠٠٧

نسبة التغيرنسبة التغير

(%)(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سهم)( مليون سهم)  (%) اسماء الشرآاتت
72.013944.4-76.312.745.6-10.0008.50017.6471.56.1فنادق آربالء المساهمة1
93.0283833.3-86.532.3459.3-49.1670.96.6-30.50060.000فندق السدير السياحي2
90.517166.3-89.912.6131.9-13.5140.77.1-16.00018.500فندق فلسطين3
40.5-88.02542-88.571.6595.9-1.8182.824.2-27.00027.500فنادق عشتار4
ـــ12ــــــ56.6ــــــ1.8ــــــ31.500ـــفندق بابل5
48.9-92.12345-91.9124.81571.5-7.7673.745.8-33.25036.050فندق المنصور6
19.1-39.73847-40.5172.5285.9-14.51611.920.1-13.25015.500فندق بغداد7
53.3-80.81430-80.79.549.3-32.2580.73.6-10.50015.500فندق اشور8
ــــــ25ــــــ14.7ــــــ1.7ــــــ6.750الوطنية لالستثمارات السياحية9

23.9115.4450.83196.0183204

  نسبة التغير

عدد اال سهم
للفصل الثاني 

من عام 
٢٠٠٧

عدد اال سهم
للفصل االول 

من عام 
٢٠٠٧

نسبة التغير

حجم التداول
للفصل الثاني 

من عام 
٢٠٠٧

حجم التداول 
للفصل االول 

من عام 
٢٠٠٧

نسبة التغيرنسبة التغير

(%)(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سهم)( مليون سهم)  (%) اسماء الشرآاتت
الرصافة1 / 8.1007.00015.72.71.0175.419.86.5203.5226266.7مدينة العاب
6.0006.0000.00.10.135.90.40.335.921100.0الموصل لمدن االلعاب2
2.814512516.0-2.7135.5128.15.8232.7239.5-1.8001.850المعمورة العقاريــــة3
76.6-71.01877-81.0199.6688.1-9.367.2354.5-3.4003.750االمين لالستثمار العقارية4
10.0-86.9910-84.91.611.9-5.01.711.2-0.9501.000لؤلؤة البصرة للنقل البحري5

13

عدد العقود  
للفصل الثاني 
من عام٢٠٠٧

مجموع قطاع الفنادق والسياحة

عدد العقود  
للفصل االول 
من عام٢٠٠٧

سعر االغالق 
للفصل الثاني 

من عام 
٢٠٠٧

سعر االغالق 
للفصل االول 

من عام 
٢٠٠٧

سعر االغالق 
للفصل الثاني 

من عام 
٢٠٠٧

سعر االغالق 
للفصل االول 

من عام 
٢٠٠٧

عدد العقود  
للفصل الثاني 
من عام٢٠٠٧

عدد العقود  
للفصل االول 
من عام٢٠٠٧

هـيئة االوراق المالية
مقارنة حرآة التداول اسهم الشرآات للفصل الثاني لعام ٢٠٠٧ مع الفصل االول لعام ٢٠٠٧

قطاع الفنادق والسياحة

قطاع الخدمات



  نسبة التغير

عدد اال سهم
للفصل الثاني 

من عام 
٢٠٠٧

عدد اال سهم
للفصل االول 

من عام 
٢٠٠٧

نسبة التغير

حجم التداول
للفصل الثاني 

من عام 
٢٠٠٧

حجم التداول
للفصل االول 

من عام 
٢٠٠٧

نسبة التغيرنسبة التغير

(%)(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سهم)( مليون سهم)  (%) اسماء الشرآاتت
54.78633.3-53.06.013.1-3.24.08.4-1.5001.550شرآة النخبة للمقاالت6
40.4-75.23152-75.538.8156.8-6.512.952.4-2.9003.100العراقية للنقل البري7
1.5001.4503.4192.6145.332.6273.1193.141.49635174.3البادية للنقل العام8
ــــــ1ــــــ0.1ــــــ0.1ــــــ1.000بابل لالنتاج السينمائي9

416.7700.9772.11309.5332312

  نسبة التغير

عدد اال سهم
للفصل الثاني 

من عام 
٢٠٠٧

عدد اال سهم
للفصل االول 

من عام 
٢٠٠٧

نسبة التغير

حجم التداول
للفصل الثاني 

من عام 
٢٠٠٧

حجم التداول
للفصل االول 

من عام 
٢٠٠٧

نسبة التغيرنسبة التغير

(%)(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سهم)( مليون سهم)  (%) اسماء الشرآاتت
30.6-52.56898-48.953.7113.2-13.652.2102.3-0.9501.100نينوى للصناعات الغذائية1
3.811.07.154.513.69.051.74220110.0-1.2501.300المنصور للصناعات الدوائية2
30.0-58.4710-62.30.92.1-0.9500.9500.00.92.4الخياطه  الحديثه3
33.3-7.02030-12.811.312.1-5.02.93.3-3.8004.000العراقيه للسجاد والمفروشات4
26.7-24.51115-31.16.08.0-6.38.211.9-0.7500.800البيره  الشرقيه5
1.1500.95021.1867.2222.9289.0871.3218.9298.0505180180.6بغداد غازية6
2.0001.80011.1114.310.21025.9205.317.01106.05727111.1التمور العراقية7
10.6-25.8210235-17.5324.8437.8-9.1342.3415.1-1.0001.100الهالل الصناعية8
1.3001.3000.067.355.820.682.567.422.31008616.3الصناعات الخفيفة9

30.0-40.9710-57.010.517.7-3.3002.75020.03.58.1بغداد لصناعه مواد تغليف10
(مشن)11 ــــــــ1ــــــــ0.2ــــــــ0.002ــــــــ100.000تعبئة وتعليب
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مجموع قطاع الخدمات

عدد العقود  
للفصل الثاني 
من عام٢٠٠٧

عدد العقود  
للفصل االول 
من عام٢٠٠٧

عدد العقود  
للفصل الثاني 
من عام٢٠٠٧

عدد العقود  
للفصل االول 
من عام٢٠٠٧

سعر االغالق 
للفصل الثاني 

من عام 
٢٠٠٧

سعر االغالق 
للفصل االول 

من عام 
٢٠٠٧

سعر االغالق 
للفصل الثاني 

من عام 
٢٠٠٧

سعر االغالق 
للفصل االول 

من عام 
٢٠٠٧

هـيئة االوراق المالية
مقارنة حرآة التداول اسهم الشرآات للفصل الثاني لعام ٢٠٠٧ مع الفصل االول لعام ٢٠٠٧

قطاع الخدمات

قطاع الصناعة



  نسبة التغير

عدد اال سهم
للفصل الثاني 

من عام 
٢٠٠٧

عدد اال سهم
للفصل االول 

من عام 
٢٠٠٧

نسبة التغير

حجم التداول
للفصل الثاني 

من عام 
٢٠٠٧

حجم التداول 
للفصل االول 

من عام 
٢٠٠٧

نسبة التغيرنسبة التغير

(%)(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سهم)( مليون سهم)  (%) اسماء الشرآاتت
1.7501.7002.9113.747.1141.6174.570.0149.316513026.9الصناعات الكيمياوية12
3.8105.731.5235.5126.340.3213.519276152.6-1.2501.300الصناعات االلكترونية13
ــــــ1ــــــ0.01ـــ0.004ــــــ1.250صناعات االثاث المنزلي14
0.65.65.52.6181163.6-20.02.62.6-2.0002.500الكندي لللقاحات البيطرية15
ـــ6ــــــ2.5ــــــ1.7ــــــ1.450ـــالفلوجة للمواد االنشائية16
ـــ6ــــــ3.4ــــــ2.4ــــــ1.400ـــالوطنية للصناعات الغذائية17
29.4-55.81217-51.83.47.6-25.72.44.9-1.3001.750العراقية لالعمال الهندسية18
ـــ24ـــ0.21.4ـــ0.21.1ـــ1.5001.350آرآوك للمواد االنشائية19
ـــ172186ـــ206.3131.8ـــ157.8104.4ـــ1.4501.400صناعات االصباغ الحديثة20
14.0664353.5-2.723.727.5-18.521.722.3-1.1001.350الصناعات المعدنية والدراجات21
3.419.76.9187.729.68.8234.26519242.1-1.4001.450العراقية لصناعات الكارتون22

1893.71064.02149.61202.117211209

  نسبة التغير

عدد اال سهم
للفصل الثاني 

من عام 
٢٠٠٧

عدد اال سهم
للفصل االول 

من عام 
٢٠٠٧

نسبة التغير

حجم التداول
للفصل الثاني 

من عام 
٢٠٠٧

حجم التداول 
للفصل االول 

من عام 
٢٠٠٧

نسبة التغيرنسبة التغير

(%)(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سهم)( مليون سهم)  (%) 
10.710.60.116523.913.20.114744.71811700.0-1.2501.400الشرق االوسط لالسماك1
23.8-74.81621-74.22.610.3-13.62.610.0-0.9501.100العراقية النتاج البذور2
ــــــــ1ــــــــ0.06ــــــــ0.01ــــــــ5.000العراقية للمنتجات الزراعية3
ــــــــ10ــــــــ509.4ــــــــ599.3ــــــــ0.950الثرار لالنتاج الزراعي4

612.410.1525.310.44522
16644.411190.624997.721414.774186257
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المجموع العام لالسهم

اسماء الشرآاتت

مجموع قطاع الزراعة

سعر االغالق 
للفصل الثاني 

من عام 
٢٠٠٧

سعر االغالق 
للفصل االول 

من عام 
٢٠٠٧

سعر االغالق 
للفصل الثاني 

من عام 
٢٠٠٧

سعر االغالق 
للفصل االول 

من عام 
٢٠٠٧

عدد العقود  
للفصل الثاني 
من عام٢٠٠٧

مجموع قطاع الصناعة

عدد العقود  
للفصل االول 
من عام٢٠٠٧

عدد العقود  
للفصل الثاني 
من عام٢٠٠٧

عدد العقود  
للفصل االول 
من عام٢٠٠٧

هـيئة االوراق المالية
مقارنة حرآة التداول اسهم الشرآات للفصل الثاني لعام ٢٠٠٧ مع الفصل االول لعام ٢٠٠٧

قطاع الصناعة

قطاع الزراعي



         الشرآات
القيمه السوقية للفصل 

الثاني من من عام 
٢٠٠٧

القيمه السوقية 
للفصل االول من 
من عام ٢٠٠٧

التغير

(%)( مليون دينار)( مليون دينار) قطاع المصارف
24.3-600001.40084000600001.850111000المصرف التجاري  العراقي1ـ
21.7-529732.350124487529733.000158919مصرف  بغداد2ـ
5.3-255960.90023036255960.95024316المصرف العراقي االسالمي3ـ
9.3-270002.45066150270002.70072900مصرف  الشرق االوسط لالستثمار4ـ
13.8-297501.25037188297501.45043138مصرف  االستثمار العراقي5ـ
19.2-550001.05057750550001.30071500مصرف البصره االهلي6ـ
15.4-250001.10027500250001.30032500المصرف  االهلي  العراقي7ـ
23.8-500004.0002000002500010.500262500مصرف االئتمان  العراقي8ـ
24.8-500006.200310000500008.250412500مصرف دار السالم  لالستثمار9ـ
17.4-211800.95020121168091.45024373مصرف  سومر التجاري10ـ
16.7-300001.00030000300001.20036000مصرف  بابل11ـ
17.9-223441.15025696223441.40031282مصرف الخليج التجاري12ـ
5.6-310001.70052700310001.80055800مصرف الورآاء لالستثمار13ـ
200002.00040000200002.000400000.0مصرف  الموصل  لالستثمار14-
1000002.100210000250001.00025000740.0مصرف الشمال 15-
25.6-500001.60080000500002.150107500مصرف آوردستان16-
5.0-160000.95015200160001.00016000مصرف االتحاد العراقي17-
100002.30023000100002.150215007.0مصرف  االقتصا د18-

67584314268275714721546727المجموع

           الشرآات
القيمه السوقية للفصل 

الثاني من من عام 
٢٠٠٧

القيمه السوقية 
للفصل االول من 
من عام ٢٠٠٧

التغير

(%)( مليون دينار)( مليون دينار)    قطاع االستثمار
55.0-70000.450315070001.0007000الخير  لالستثمار  المالي1ـ
7501.80013506001.800108025.0االمين  لالستثمار  المالي2ـ
20.0-12501.200150012501.5001875الوئام  لالستثمار  المالي3ـ
5001.0005005001.0005000.0بين النهرين لالستثمارات الماليه4ـ
4001.0004004001.0004000.0االيام لالستثمار المالي5ـ
5001.0005005001.0005000.0القمة لالسثمار المالي 6ـ
4001.0004004001.0004000.0الخيمة لالسثمار المالي7ـ
9.1-10001.000100010001.1001100الزوراء لالسثمار المالي8ـ
10001.150115010001.15011500.0الباتك لالستثمارات الماليه9ـ

1280099501265014005المجموع

           الشرآات
القيمه السوقية للفصل 

الثاني من من عام 
٢٠٠٧

القيمه السوقية 
للفصل االول من 
من عام ٢٠٠٧

التغير

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

5701.250712.55701.250712.50.0االمين  للتامين1ـ
12003.000360012003.00036000.0دار  السالم  للتامين2ـ
10000.90090010000.75075020.0االهليه  للتامين3ـ
ـــــ6001.0006006001.000600الحمراء للتأمين4ـ

3370581333705663

ت

ت

ت

المجموع

سعر االغالق 
للفصل االول 

من عام 
٢٠٠٧

سعر االغالق 
للفصل الثاني 

من عام 
٢٠٠٧
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سعر االغالق 
للفصل االول 

من عام 
٢٠٠٧

سعر االغالق 
للفصل االول 

من عام 
٢٠٠٧

عدد االسهم آما في 
٢٠٠٧/٦/٢٧
(مليون دينار)

عدد االسهم آما في 
٢٠٠٧/٣/٣١
(مليون دينار)

عدد االسهم آما في 
٢٠٠٧/٦/٢٧
(مليون دينار)

عدد االسهم آما في 
٢٠٠٧/٦/٢٧
(مليون دينار)

عدد االسهم آما في 
٢٠٠٧/٣/٣١
(مليون دينار)

عدد االسهم آما في 
٢٠٠٧/٣/٣١
(مليون دينار)

سعر االغالق 
للفصل الثاني 

من عام 
٢٠٠٧

سعر االغالق 
للفصل الثاني 

من عام 
٢٠٠٧

القيمة السوقية لألسهم (١)

هيئة اوراق المالية



            الشرآات
القيمه السوقية 
للفصل الثاني 
من من عام 
٢٠٠٧

القيمه السوقية 
للفصل االول 
من من عام 
٢٠٠٧

التغير

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

9010.5009459010.5009450.0مدينه  العاب الكرخ السياحيه1ـ
2508.10020252507.000175015.7مدينه  العاب / الرصافه2ـ
2.7-61801.8001112461801.85011433المعموره لالستثمارات العقاريه3ـ
6.5-20002.900580020003.1006200العراقيه  للنقل  البري4ـ
1605.2508401605.2508400.0بغداد  لنقل الرآاب والبضائع5ـ
15001.150172515001.15017250.0نقل المنتجات النفطيه والبضائع6ـ
1146.0006841146.0006840.0الموصل لمدن  االلعاب7ـ
3.2-8001.50012008001.5501240النخبه للمقاوالت العامه8ـ
9.3-69603.4002366469603.75026100االمين لالستثمارات العقاريه9-
9001.50013509001.45013053.4الباديه للنقل العام10ـ
501.75087.5501.75087.50.0المامون للتجارة العامة11ـ
751.00075751.000750.0بابل لالنتاج التلفزيوني والسينمائي12ـ
3000.9002703000.9002700.0بغداد لخدمات السيارات13ـ
ـــــ140000.95013300140001.00014000لؤلؤة البصرة للنقل البحري14ـ

33379630903337966655

            الشرآات
القيمه السوقية
للفصل الثاني 
من من عام 
٢٠٠٧

القيمه السوقية 
للفصل االول 
من من عام 
٢٠٠٧

التغير

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

13.5-225016.00036000225018.50041625فندق فلسطين1-
1.8-100027.00027000100027.50027500فنادق  عشتار2ـ
60031.5001890060031.500189000.0فندق  بابل3ـ
14.5-192213.25025466.5192215.50029791فندق  بغداد 4ـ
34.3-19006.75012825130215.00019530الوطنيه  لالستثمارات  السياحيه5ـ
27010.00027002708.500229517.6فنادق آربالء6ـ
32.3-18810.500197418815.5002914فندق  اشور7ـ
2060.00012002060.00012000.0المدينه السياحيه في سد الموصل8-
7.8-100833.25033516100836.05036338.4فندق المنصور9-
35430.5001079735415.500548796.8فندق السدير10-

95121703798914185580

            الشرآات
القيمه السوقية
للفصل الثاني 
من من عام 
٢٠٠٧

القيمه السوقية 
للفصل االول 
من من عام 
٢٠٠٧

التغير

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

13.6-36000.950342036001.1003960نينوئ للصناعات الغذائيه1ـ
18000.950171018000.95017100.0الخياطه  الحديثه2ـ
5.0-5003.80019005004.0002000العراقيه للسجاد والمفروشات3ـ
107502.75029563107502.750295630.0المشروبات الغازيه الشماليه4ـ
6.3-37800.750283537800.8003024البيره  الشرقيه5ـ
2703.3008912702.75074320.0بغداد لصناعه مواد تغليف6ـ
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عدد االسهم آما 
في 

٢٠٠٧/٣/٣١
(مليون دينار)

سعر االغالق 
للفصل االول 
من عام ٢٠٠٧

ت

المجموع

عدد االسهم آما 
في 

٢٠٠٧/٣/٣١
(مليون دينار)

عدد االسهم 
آما في 

٢٠٠٧/٦/٢٧
(مليون دينار)

عدد االسهم 
آما في 

٢٠٠٧/٦/٢٧
(مليون دينار)

عدد االسهم 
آما في 

٢٠٠٧/٦/٢٧
(مليون دينار)

سعر االغالق 
للفصل االول 
من عام ٢٠٠٧

عدد االسهم آما 
في 

٢٠٠٧/٣/٣١
(مليون دينار)

سعر االغالق 
للفصل االول 
من عام ٢٠٠٧

سعر االغالق 
للفصل الثاني 
من عام ٢٠٠٧

سعر االغالق 
للفصل الثاني 
من عام ٢٠٠٧

سعر االغالق 
للفصل الثاني 
من عام ٢٠٠٧

ت

المجموع

ت

القيمة السوقية لألسهم (٢)

هيئة اوراق المالية



   الشرآات
القيمه السوقية 
للفصل الثاني 
من من عام 
٢٠٠٧

القيمه السوقية 
للفصل االول 
من من عام 
٢٠٠٧

التغير

مليون دينار)  قطاع الصناعه (%)( مليون دينار)(
600001.15069000600000.9505700021.1بغداد للمشربات الغازيه7-
9.1-66001.000660066001.1007260الهالل الصناعيه8ـ
112001.30014560112001.300145600.0الصناعات الخفيفه9ـ
75931.7501328875931.700129082.9الصناعات الكيمياويه10ـ
3.8-100001.25012500100001.30013000الصناعات  االلكترونيه11ـ
20.0-10002.000200010002.5002500الكندى النتاج اللقاحات البيطريه12ـ
25.7-5001.3006505001.750875العراقيه لالعمال الهندسيه13ـ
8001.0508408001.0508400.0الخازر النتاج المواد االنشائيه14ـ
92131.4501335992131.400128983.6صناعات االصباغ الحديثه15ـ
18.5-50001.100550050001.3506750الصناعات المعدنيه والدراجات16ـ
3602.4008643602.4008640.0انتاج االلبسه الجاهزه17ـ
3.4-25201.400352825201.4503654العراقيه لصناعه الكارتون18ـ
6090.00054006090.00054000.0الصنائع الكيمياويه العصريه19ـ
9100.0009009100.0009000.0العراقيه للتعبئه والتعليب20ـ
2701.4503922701.4503920.0الفلوجه للمواد االنشائيه21ـ
13501.350182313501.35018230.0صناعه المواد االنشائيه الحديثه22ـ
6015.0009006015.0009000.0ميسان للصناعات الغذائيه23ـ
63372.0001267463371.8001140711.1العراقيه لتصنيع وتسويق التمور24ـ
9001.25011259001.25011250.0الوطنيه لصناعات االثاث المنزلي25ـ
1241.5001861241.35016711.1آرآوك النتاج المواد االنشائيه26ـ

ـــ132001.40018480132001.40018480الرافدين للمشروبات الغازية27ـ
3.8-12171.250152112171.3001582المنصور للصناعات الدوائية28-
33001.400462033001.40046200.0الوطنيه للصناعات الغذائيه29ـ

162313231027162313220903المجموع

  الشرآات
القيمه السوقية 
للفصل الثاني 
من من عام 
٢٠٠٧

القيمه السوقية 
للفصل االول 
من من عام 
٢٠٠٧

التغير

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

5001.0005005001.0005000.0االهليه لالنتاج الزراعي1ـ
10.7-3001.2503753001.400420الشرق االوسط النتاج االسماك2ـ
13.6-20000.950190020001.1002200العراقيه النتاج البذور3ـ
3605.00018003605.00018000.0العراقيه للمنتجات الزراعيه4ـ
3504.20014703504.20014700.0بابل لالنتاج الحيواني5ـ
1601.4002241601.4002240.0الحديثه لالنتاج الحيواني6ـ
24000.95022809601.1001056115.9الثرار لالنتاج الزراعي7ـ
7650.850650.257650.850650.250.0االخاء لالنتاج الزراعي8-
100011.00011000100011.000110000.0العراقيه لالنتاج وتسويق اللحوم9-

783520199639519320المجموع
90505219272847984932058853المجموع الكلي
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عدد االسهم آما 
في 

٢٠٠٧/٣/٣١
(مليون دينار)

سعر االغالق 
للفصل الثاني 

من عام 
٢٠٠٧

سعر االغالق 
للفصل االول 
من عام ٢٠٠٧

عدد االسهم آما 
في 

٢٠٠٧/٣/٣١
(مليون دينار)

سعر االغالق 
للفصل االول 
من عام ٢٠٠٧

ت

ت

عدد االسهم 
آما في 

٢٠٠٧/٦/٢٧
(مليون دينار)

سعر االغالق 
للفصل الثاني 

من عام 
٢٠٠٧

عدد االسهم 
آما في 

٢٠٠٧/٦/٢٧
(مليون دينار)

القيمة السوقية لألسهم (٣)

هيئة اوراق المالية



ت

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9
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تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في                           
٢٠٠٥/١٢/٣١ وتم اقرار مقسوم االرباح  .

العاب الكرخ

ندرج لكم ادناه اسماء الشرآات التي تم انعقاد الهيئة العامة لها خالل الفصل الثاني من عام ٢٠٠٧ .

تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في                           05/04/2007بابل سينمائي
. ٢٠٠٦/١٢/٣١

03/04/2007

الفلوجة للمواد االنشائية

العراقية لنقل المنتجات النفطية

تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في                           
٢٠٠٦/١٢/٣١  وتم  زيادة رأسمال الشرآة وفق                                          
%) من رأس   ) وبنسبة(٨٫٧  %،١٥ المادة(٥٥/اوال ، ثانياً     

المال .

المواد االنشائية الحديثة

16/04/2007

24/04/2007

21/04/2007

18/04/2007

تم مناقشة الحسابات الختامية للسنتين الماليتين المنتهيتين في           
٢٠٠٤/٢١/٣١ ،  ٢٠٠٥/١٢/٣١  وتم اقرار مقسوم االرباح            

للسنتين ٢٠٠٤،٢٠٠٥ .

مصرف الموصل

تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في                           
٢٠٠٦/١٢/٣١ وتم اقرار مقسوم االرباح بنسبة(٢٥%) .

تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في                           
٢٠٠٦/١٢/٣١ ،وتم زيادة رأس مال الشرآة وفق المادة                       

(٥٥/ اوًال، ثانيًا) وبنسبة (٦١% ، ١٤٫٤%)

تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في                           
٢٠٠٥/١٢/٣١،وتم انتخاب تكميلي لممثلي القطاع الخاص                 

(اثنان اصليين واربعة احتياط ).

) يمثلون06/03/2007بغداد للمشروبات الغازية انتخاب خمسة مساهمين لعضوية المجلس           (اصليين
القطاع الخاص وخمسة مساهمين (احتياط) .

25/04/2007االمين للتأمين

موضوع االجتماعتاريخ االجتماعاسم الشرآة

ًا)01/04/2007فندق بابل ادة    (٥٥/ ثاني ق الم رآة وف مال الش ادة رأس م زي ت
وبنسبة(٥٠%)من رأس المال .

هيئة اوراق المالية

اخبار الشرآات

اجتماعات الهيئة العامة
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الشرآة العراقية للنقل البري

موضوع االجتماع

ندرج لكم ادناه اسماء الشرآات التي تم انعقاد الهيئة العامة لها خالل الفصل الثاني من عام ٢٠٠٧ .

10/05/2007

تاريخ االجتماعاسم الشرآة

انتخاب خمسة اعضاء يمثلون القطاع الخاص وخمسة                    
اعضاء (احتياط )من القطاع المذآور .

تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في                
٢٠٠٦/١٢/٣١ وتم اقرار مقسوم االرباح بنسبة (٨٠%) . 28/05/2007فندق بغداد

17/05/2007

22/05/2007

تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في                
٢٠٠٦/١٢/٣١

تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في                
. ٢٠٠٦/١٢/٣١

الخيمة لالستثمارات المالية

البادية للنقل العام

24/05/2007

تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في                
٢٠٠٦/١٢/٣١، وتم انتخاب اعضاء مجلس االدارة

ي  ة ف ة المنتهي نة المالي ة للس ابات الختامي م مناقشة الحس ت
اح  وم االرب رار مقس م اق ٢٠٠٦/١٢/٣١ وت

بنسبة(١٤٫٥%) .

تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في                
٢٠٠٦/١٢/٣١ وتم زيادة رأسمال الشرآة وفق                                  

المادة(٥٥/ثانيًا) وبنسبة(٦٤%)من رأس المال .

ي  ة ف ة المنتهي نة المالي ة للس ابات الختامي م مناقشة الحس ت
اح  وم االرب رار مقس م اق ٢٠٠٦/١٢/٣١ وت

بنسبة(١٣٫٢%) .
31/05/2007

28/05/2007مصرف الشمال

31/05/2007مصرف بابل

انتخاب  اعضاء جدد (القطاع الخاص) لمجلس االدارة .

العراقية للسجاد والمفروشات

02/06/2007
ي  ة ف ة المنتهي نة المالي ة للس ابات الختامي م مناقشة الحس ت
ق رآة وف مال الش ادة رأس م  زي ٢٠٠٦/٢١/٣١  وت

المادة(٥٥/اوال) وبنسبة(١٠٠%)من رأس المال .

تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في                07/06/2007
٢٠٠٦/١٢/٣١ وتم اقرار مقسوم االرباح بنسبة(٣٥%) .

سد الموصل لالستثمارات السياحية

مصرف الورآاء

الباتك لالستثمارات المالية

31/05/2007

هيئة اوراق المالية
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