


 بسم اهللا الرحمن الرحيم    

  

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

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

والكفاءة  واإلفصاحبالشفافية  أن تتسم هدفوال،  تكوين رأس المال بما تمارسه من منح التراخيص ومراقبة المشارآين في اسواق رأس المال

لخداع واستعمال اساليب االستغالل عند طرح او تداول وذلك لحماية المتعاملين في اسواق المال من االحتيال والغش وا، والعدالة بين المتعاملين 

وتحقيقًا لذلك تعمل الهيئة على رفع الوعي  . االوراق المالية اضافة الى السعي لخفض المخاطر التي تتعرض لها االوراق المالية في االسواق

اسواق فاظ على حقوقهم بهذا المجال وتنميتها ضمن االستثماري بمستوى عام من توعية وتنوير المستثمرين في االوراق المالية بكيفية الح

  .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  ٢٠٠٩من عام  الثالث وترجمة لذلك نضع بين ايدآم تقرير الفصل

                      من اهللا التوفيق                                                                         

        عبد الرزاق داود السعدي                                                                                                                                              

 رئيس هيئة االوراق المالية



الفصل االثالث 
من عام ٢٠٠٩

الفصل الثاني من 
عام ٢٠٠٩

الفصل الثالث 
من عام ٢٠٠٨

نسبة التغير عن 
الفصل الثاني/   

(%)٢٠٠٩

نسبة التغير عن 
الفصل 

االثالث/٢٠٠٨ 

٢٠٠٩اداء سوق العراق لالوراق المالية خالل الفصل الثالث من عام
ـ حجم التداول١          

)مليون دينار ( يبن حجم التداول قطاعياً  جدول
  A table showing the trading volume of sectoral ( million dinars        

83.2

(%) ٢٠٠٩/ للفصل الثالث"حجم التداول قطاعيا

Trading Volume  of sectoral for 3rd Quarter ‐ 2009  %     

مليار دينار  ) ١١٩.٥(مليار دينار مقابل ما يقارب ) ٧٦.٣(الى ما يقارب  ٢٠٠٩انخفض حجم التداول خالل الفصل الثالث من عام 
ويرجع ذلك الى توقف التدوال اليدوي خالل هذا الفصل  ، في حين  ،%) ٣٦.١(وبنسبة مقدارها  ٢٠٠٩خالل الفصل الثاني من عام 

عن  %) ٢٩(آان تداول االسهم في الفصل الثاني يتم يدويًا والكترونيًا ، من الجدير بالذآر أن حجم التداول للفصل الثالث ارتفع بنسبه 
المرتبة االولى   ٢٠٠٩احتل القطاع المصرفي خالل الفصل الثالث من عام ، )٢٠٠٨(ما آان عليه في الفصل الثالث عن العام السابق 

وجاء في المرآز  ،من المجموع الكلي .%) ٨٣.٢(مليار دينار وبنسبة )٦٣.٥(من حيث حجم التداول حيث بلغ حجم التداول ما يقارب 
وجاء  ، من المجموع الكلي % ) ١٢.٦( مليار دينار وبنسبة )٩.٦(الثاني القطاع االفندقي والسياحي حيث بلغ حجم التداول ما يقارب 
من المجموع الكلي  ، وقد  % ) ٣.٥(مليار دينار وبنسبة ) ٢.٧(في المرآز الثالث قطاع الصناعي حيث بلغ حجم التداول ما يقارب 

مليار دينار  ) ٤.٧(مليار دينار مقابل ما يقارب ) ٢.٢(مايقارب ٢٠٠٩بلغ معدل الجلسة لحجم التداول خالل الفصل الثالث من عام 
جلسة تداول  ) ٢٥(جلسة تداول مقابل ) ٣٤(حيث بلغت  عدد جلسات التداول خالل هذا الفصل،  ٢٠٠٩خالل الفصل الثاني لعام 

.  ٢٠٠٩للفصل الثاني من عام 

(%)٢٠٠٩(%)
The 3rd 

quarter of 
2009

The 2nd 
quarter of 

2009

The 3rd 
quarter of 

2008

Percentage 
change from 

the 2nd 
quarter

Percentage 
change from 

the 3rd 
quarter

30.535.0Banking-83.2163513.291325.547055.2المصرفي

90.8Insurance-98.7-0.0167.1559.177.2التامين

95.9Investment-99.9-0.00372.22334.853.4االستثمار

63.99.2Services-0.74501.41388.1459.1الخدمات

57.4Industrial-71.6-3.532694.89488.36332.4الصناعي

الفندقي 
والسياحي

12.629614.113741.25110.5-30.088.1Hotels & 
tourism

91.8Agricultural-98.9-0.0157.6674.693.2الزراعي 

36.129.0Total-100.076340.4119511.659181.0المجموع

2245.34780.5معدل الجلسه
Rate at 
Session

حيث ان عدد الشرآات المتداوله  ٦٤ شرآه وذلك لبدء التداول االلكتروني*

النسبة الى الكلي (%)
Proportion to totalThe sectors القطاعات
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الفصل الثالث من 
عام ٢٠٠٩

الفصل االثاني  
من عام ٢٠٠٩

الفصل الثالث من 
عام ٢٠٠٨

نسبة التغير عن 
الفصل الثاني /   

(%)٢٠٠٩

نسبة التغير عن 
الفصل الثالث 
(%) ٢٠٠٨/

(%) النسبة الى الكلي
ط

٢٠٠٩اداء سوق العراق لالوراق المالية خالل الفصل االثالث من  عام 

)مليون سهم (جدول يبين عدد االسهم المتداولة  قطاعياً 
)A Table showing number of traded shares according to sectors( million Shares   

ـ عدد االسهم المتداولة٢          

94.8

(%) ٢٠٠٩/للفصل الثالث "االسهم قطاعيا عدد

No of Shares according to sector of 3rd quarter ‐2009 %

)  ٤٨(مليار ســــــــهم مقـــــابل ما يقارب ) ٤٣.٦(الــــى ما يقارب ٢٠٠٩انخفض عـــدد االســــهم المتداولـــــة خــــــالل الفصل الثالث من عــــــــام 
ومن  الجدير بالذآر أن عدد االسهم للفصل الثالث ارتفع ، %) ٩.٣(وبنسبة مقدارهــــــــا  ٢٠٠٩مليــــارسهـــــم خـــــالل الفصل الثاني من عــــــام 

المرتبة   ٢٠٠٩احتل القطاع المصرفي خالل الفصل الثالث من عام .،) ٢٠٠٨(عن ما آان عليه في الفصل الثالث من العام السابق %) ١٧.٣(بنسبه 
من المجموع الكلي وجاء في المرآز %) ٩٤.٨(مليار سهم وبنسبة )٤١.٣(االولى من حيث عدد االسهم المتداولة حيث بلغ عدد االسهم ما يقارب 

وجاء في المرآز الثالث قطاع الفندقي ،من المجموع الكلي %) ٤.٢( مليار سهم وبنسبة )١.٨(الثاني القطاع الصناعي حيث بلغ عدد االسهم ما يقارب 
وقد بلغ معدل الجلسة لعـــدد االسهم ، من المجموع الكلي %) ٠.٧(مليار سهم وبنسبة ) ٠.٣(والسياحي حيث بلغ عدد االسهم المتداولة ما يقارب 

.   ٢٠٠٩مليــــار سهـــــم للفصل الثاني من عــــام )  ١.٩(مليار سهم مقابل   ) ١.٢(حوالي  ٢٠٠٩المتداولة خالل الفصل الثالث من عام 

Proportion 
to total

The 3rd 
quarter of 

2009

The 2nd 
quarter of 

2009

The 3rd 
quarter of 

2008

Percentage 
change from 

the 2nd 
quarter

Percentage 
change from 

the 3rd quarter

94.8141318.737369.63128910.632.1Bankingالمصرفي 

92.6Insurance-98.6-0.01365.6409.575.3التامين

98.4Investment-100.0-0.00371.43059.887.2االستثمار

37.3Services-65.5-0.34130.1376.7207.4الخدمات

63.5Industrial-68.1-4.221814.15683.64964.3الصناعي
الفندقي 
18.7-22.4-0.73298.8385367.4والسياحي

Hotels & 
tourism

96.0Agricultural-99.2-0.0155.7747.4141.5الزراعي

9.317.3Total-100.043574.448031.637132.1المجموع

 1281.61921.3Rate atمعدل الجلسه
Session

حيث ان عدد الشرآات المتداوله  ٦٤ شرآه وذلك لبدء التداول االلكتروني*

( ) ي ى
The sectorsالقطاعات

0.013

0.003

0.3

4.2

0.7
0.01

*
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الفصل الثالث 
من عام ٢٠٠٩

الفصل الثاني  
من عام ٢٠٠٩

الفصل الثالث 
من عام ٢٠٠٨

نسبة التغير عن 
الفصل الثاني /   

(%)٢٠٠٩

نسبة التغير عن 
الفصل الثالث/٢٠٠٨ 

(%)

النسبة الى الكلي 
(%)

ـ عدد العقود٣         

)عقد(جدول يبين  عدد العقود  قطاعياً 
A Table showing the number of executed transactions according to sectors 

٢٠٠٩اداء سوق العراق لالوراق المالية خالل الفصل االثالث  من  عام

No. of Transactions according to sector of 3rd quarter / 2009 - % 

(%)  ٢٠٠٩/العقود مصنفًا قطاعيًا للفصل الثالث  عدد

الف عـــقد للفصل  )٦.٩(الف عـــقد مقـــــارنة ب) ٩.٦( ٢٠٠٩بلغ عـــــدد العــــقود المنــــفذة خـــــالل الفصل الثالث  من عــــــام 
ومن الجدير بالذآر أن عدد العقود للفصل الثالث ارتفع بنسبه ، %)  ٣٩.٢(وبــنسبة ارتفاع بلغــــت  ٢٠٠٩الثاني من عام 

وقد احتل القطاع المصرفي المرتبة االولى من حيث عدد  ، ) ٢٠٠٨(عن ما آان عليه في الفصل الثالث من العام السابق %) ٧.٤(
وجاء في المرآز الثاني القطاع  ، من المجموع الكلي %) ٦٧.١(الف عقد وبنسبة )٦.٤(العقود حيث بلغ عدد العقود ما يقارب

وجاء في المرآز الثالث   ،من المجموع الكلي %) ١٩.٩(الف عقد وبنسبة ) ١.٩(الفندقي والسياحي حيث بلغ عدد العقود مايقارب
من المجموع الكلي وقد بــــلغ معدل  %) ١٠.٧(الف عقد وبنسبة )١.٠٣(القطاع الصناعي حيث بلغ عددالعقود المنفذة ما يقارب 

عقد خالل  ) ٢٧٨.١(مقارنة مع  ٢٠٠٩عقد خالل الفصل الثالث من عام ) ٢٨٤.٦(الجلسة لعـــــدد العقـــــود المــــنفذة مايقارب 
.٢٠٠٩الفصل الثاني من عام 

(%)(%)

The 3rd 
quarter of 

2009

The 2nd 
quarter of 

2009

The 3rd 
quarter of 

2008

Percentage 
change from 

the 2nd quarter

Percentage 
change from 

the 3rd quarter

67.11649516386468296.50.4Bankingالمصرفي

40.0Insurance-85.2-0.16128120التامين

55.8Investment-89.0-0.251917343االستثمار

36.0Services-63.8-1.84176486275الخدمات

27.6Industrial-65.4-10.83103529881429الصناعي

19.921928126568352.4182.3الفندقي والسياحي
Hotels & 
tourism

87.4Agricultural-96.3-0.171232295الزراعي

100.0967769539013397.4Totalالمجموع 

284.6278.1معدل الجلسة
Rate at 
Session

حيث ان عدد الشرآات المتداوله  ٦٤ شرآه وذلك لبدء التداول االلكتروني*

القطاعات
Proportion to 

total

The  sectors    

*

67.1

0.10.21.8

10.8

19.9

0.1
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       الكلي في السوق                التداول
( مليون دينار )

            غير العراقين  (١)     
       ( مليون دينار )

       العراقين  (٢)      
    ( مليون دينار )

نسبة غير العراقين الى 
الكلي              (% )

   نسبة العراقين الى الكلي 
(%)              

Circulation Total                  
million dinars

  (Non-Iraqis (1) 
million dinars

(Iraqis (2) - 
million dinars

Proportion to 
total for non -

Iraqis

Proportion to 
total for Iraqis (%)

Sell  76340.4140.276200.20.299.8البيع
Buy 76340.44488.871851.65.994.1الشراء

بيعا وشراءا   -التداول الكلي لغير العراقيين والعراقيين
Total circulation for Iraqis and Non-Iraqis(sell & buy)

يوضح الجدول اعاله ان صافي االستثمار االجنبي (شراء االسهم من قبل االجانب  - بيع االسهم من قبل االجانب ) خالل الفصل قد بلغ (٤٣٤٨.٦) مليون 
دينار . وجاء ذلك نتيجه شراء االجانب لالسهم العراقيه بمبلغ (٤٤٨٨.٨) مليون دينار ، في حين اقتصرت مبيعاتهم من االسهم على (١٤٠.٢) مليون دينار 

فقط . ولدى مقارنه ذلك بالفصل السابق نتوصل الى زيادة اقبال المستثمرين االجانب على السوق العراقيه.

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000

1 2

140.2

76200.2

4488.8

71851.6
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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(%)

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

اسم الشرآة

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

 ٢٠٠٩التداول لغير العراقيين للفصل الثالث من عام  
)بيعاً(

Circulation of Non - Iraqis of 3rd quarter of 2009
(Sell)

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

2414.459.62.53886.585.12.2819192.3Commercial Bank Of Iraqالمصرف التجاري العراقي 

843.40.80.11737.71.80.142920.5Bank Of Baghdadمصرف بغداد

3284.43.80.16670.47.30.1110340.4Middle East Bankمصرف الشرق االوسط

6463.321.60.38997.929.30.3153190.6Warka Bankمصرف الورآاء

985.511.51.21323.215.31.238520.5Baghdad Soft Drinksبغداد غازيه

69.80.10.11581.01.40.134210.3Palestine Bankفندق فلسطين 

14060.897.40.724196.7140.20.64609370.8Entire totalالمجموع الكلي

5



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(%)

2414.4209.78.73886.5364.49.4819668.1Commercial Bank Of Iraqالمصرف التجاري العراقي

يتضح من الجدول التالي هنالك ترآيز لشراء االجانب على بعض الشرآات . اذ تزيد مشتريات االجانب من هذه الشرآات على مشتريات العراقيين فيها ،واحتلت شرآه النخبه للمقاوالت العامه المرآز االول حيث بلغـــت النسبه 
( ٨٣.٤%) من  حجم التداول الشرآه ،وجاء في المرآز الثاني شرآه المعموره لالستثمارات العقاريه حيث بلغت النسبه (٦٨.٦%) من حجم تداول الشرآه ، جاء في المرآز الثالث شرآه الصناعات الكيمياويه والبالستيكيه 

حيث بلغت النسبه (٦٦.٥%) من حجم تداول الشرآه ، وجاء في المرآز الرابع العراقيه للنقل البري حيث بلغت النسبه (٥٣.٣%) من حجم تداول الشرآه ، جاء في المرآز الخامس شرآه المنصور للصناعات الدوائيه  حيث 
بلغت النسبه (٥٢.١%) .

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

اسم الشرآة

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

٢٠٠٩التداول لغير العراقيين للفصل الثالث من عام  
)شراًء( 

Circulation of Non - Iraqis of 3rd quarter of 2009 
(Buy)

843.4173.420.61737.7360.120.74299121.2Bank Of Baghdadمصرف بغداد

2318.370.23.03220.497.93.0756273.6Gulf Commercial Bankمصرف الخليج

 3284.4419.512.86670.41044.915.7110311110.1Middle East Bankمصرف الشرق االوسط العراقي

20761.251.20.231432.589.30.31273241.9United Bankالمصرف المتحد

6463.3350.15.48997.9492.45.515311318.6Warka Bankمصرف الورآاء

249.90.70.3342.30.90.310321.9Babylon Bankمصرف بابل

86.43.64.2199.98.64.311076.4Economics Bankمصرف االقتصاد

4777.9156.93.36862.0223.93.33164514.2Mansour Bankمصرف المنصور

119.51.71.5163.62.41.45559.1Investment Bankمصرف االستثمار 

0.80.225.00.70.224.37114.3AL-Khair Financial investmentالخير لالستثمار المالي 

12.14.536.984.545.153.3382052.6Iraqi Land Transportالعراقيه للنقل البري

75.347.162.6284.9195.568.6792835.4Mamoura Realestateالمعمورة العقاريه

41.034.082.8121.9101.683.4371232.4AL-Nukhba General Contractingالنخبه للمقاوالت العامه

يتبع
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(١:٢) لغير العراقيينالكلي (١:٢) لغير العراقيينالكلينسبة  (١:٢)  لغير العراقيينالكلينسبة  نسبة 

Total
For non-

IraqisRatio(2:1)Total
For non-

IraqisRatio(2:1)TotalFor non-IraqisRatio(2:1)
12(%)12(%)12(%)

985.5282.428.71323.2382.128.93859223.9Baghdad Soft Drinksبغداد غازيه

 141.274.052.4201.9105.252.1812227.2AL-mansour pharmaceuticalsالمنصور للصناعات الدوائيه
industries

20.10.52.525.80.72.540410.0Modern Sewingالخياطه الحديثه

والدراجات المعدنيه للصناعات 8.91.111.922.32.913.030516.7AL-Watania for Metallic and Bicycleالوطنيه

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

اسم الشرآة

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

 ٢٠٠٩التداول لغير العراقيين للفصل الثالث من عام  
)شراء(

Circulation of NON - Iraqis of 3rd quarter of 2009
(Buy)

الوطنيه للصناعات المعدنيه والدراجات

 19.512.764.975.250.066.5382565.8National Chemical and Plasticالصناعات الكيمياويه
industries 

 518.780.915.6812.2129.015.92654818.1AL -Hilal Industrialالهالل الصناعيه

40.40.92.366.51.52.36557.7AL-Kindi of Veterinary Vaccinesالكندي النتاج اللقاحات

32.911.735.649.518.938.2441534.1AL -Wtania for Food Industriesالوطنيه الصناعات الغذائيه

32.111.736.363.423.136.5421535.7Fallujah for Constraction Materialالفلوجه االنشائيه

21.20.52.3518.911.92.3195105.1Baghdad Hotelفندق بغداد

148.511.57.75045.6378.17.5912535.8Ishtar Hotelفندق عشتار

56.33.76.62368.1161.96.8403225.5AL-Mansour Hotelفندق المنصور

69.88.6112.31581195.6312.43425415.8Palestine Hotelفندق فلسطين

0.90.011.149.20.61.22129.5Al-Sadeer Hotelفندق السدير 

43543.92022.94.676208.04488.85.995199429.9Entire Totelالمجموع الكلي 
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نسبة التغير  (%)سعر االغالق السابق (دينار)سعر االغالق (دينار)

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

44.83023.00094.9AL-Mansour Hotelفندق المنصور1

1.0000.55081.8AL-Khair Financial Investmentالخير لالستثمار المالي2

1.6701.00067.0AL-Hilal Industrialالهالل الصناعية3

 4.4802.80060.0National Chemical and Plastic Industriesالصناعات الكيمياوية 4

9.0205.90052.9Iraqi Land Transportالعراقية للنقل البري5

2.6001.80044.4AL-Wiaam Financial Investmentالوئام لالستثمار المالي6

3.2502.30041.3AL-Mamura Realestateالمعمورة العقاريــــة7

8.4506.10038.5Baghdad for Packing Materialبغداد لصناعه مواد تغليف8

8.0006.00033.3Iraqi for General Transportationنقل المنتوجات النفطية والبضائع9

33.50026.00028.8Ishtar Hotelفنادق عشتار10

Company  name اسم الشرآةت

مقارنة  ٢٠٠٩جدول يبين الشرآات االآثر ارتفاعا في اسعار اسهمها خالل الفصل الثالث من  عام  
مع الفصل السابق

A Table showing the most  companies in its share price rise during the 
3rd quarter of 2009 compared with the previous quarter

ر 33ق 5006 0008 8

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

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

 43.5Economy Bank-2.2604.000مصرف  االقتصا د1

37.0Warka Investment Bank-1.4502.300مصرف الورآاء لالستثمار2

28.2AL-Ameen Estate Invstment-1.4001.950االمين لالستثمار العقارية3

 23.9Gulf Commertial Bank-1.3701.800مصرف الخليج التجاري4

 22.9Babylon Bank-1.3501.750مصرف  بابل5

19.3AL-Watania for Tourist Investment-24.00029.750الوطنية لالستثمارات السياحية6

 18.8Dar AL-Salam Insurance-1.9502.400دار السالم للتأمين7

18.2AL-Hamra Insurance-0.9001.100الحمراء للتامين8

 17.7Palestine Hotel-22.21027.000فندق فلسطين 9

16.7Iraqi for Tufted Carpets-3.2503.900العراقيه للسجاد والمفروشات10

Company  name اسم الشرآةت

 ٢٠٠٩جدول يبين الشرآات االآثر انخفاضا في اسعار اسهمها خالل الفصل الثالث من عام 
مقارنة مع الفصل السابق

A Table showing the most decline in the companies share 
price in the 3rd quarter of 2009 compared with the previous 
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       حجم التداول      
(مليون دينار )

سعر االغالق 
(دينار)

النسبة الى الكلي 
(%)

Trading volume    Closing Proportion ت company name اسم الشرآة

الشركات العشرة االكثر تداوال من حيث حجم التداول

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

(%))نسبة حجم التداول (

Trading Volume Percentage(%)

) ٨.٩٩٨(اذ بلغ حجم التداول ما يقارب ) مصرف الورآاء لالستثمار( وجاء في المرآز الثاني ، من مجموع التداول الكلي %) ٤١.٢(مليار دينار وبنسبة ) ٣١.٤(المرآز االول في حجم التداول اذ بلغت ما يقارب ) المصرف المتحد لالستثمار(احتل 
علمًا ان حجم التداول للشرآات العشرة .من مجموع التداول الكلي %) ٩(مليار دينار وبنسبة ) ٦.٨٦٢(اذ بلغ حجم التداول ما يقارب ) مصرف المنصور لالستثمار(وجاء في المرآز الثالث ، من مجموع التداول الكلي %) ١١.٨(مليار دينار وبنسبة 

. شرآات  تقع ضمن القطاع  الفندقي)٣(شرآات تقع ضمن القطاع المصرفي و) ٧(وبين الجدول ان .من مجموع التداول الكلي للسوق %) ٩٤(مليار دينار وتمثل ) ٧١.٨(االولى بلغ ما يقارب 

( million Dinars)price  (ID)to the total

 31432.51.65041.2United Bank for Investmentالمصرف المتحد لالستثمار1

 8997.91.45011.8Warka Investment Bankمصرف الورآاء لالستثمار2

6862.21.4509.0AL-Mansour Investment Bankمصرف المنصور لالستثمار3

6670.42.0508.7Middle east Investment Bankمصرف الشرق االوسط لالستثمار4

 5045.633.5006.6Ishtar Hotelفندق عشتار5

3886.51.7605.1Commertial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي6

3220.41.3704.2Gulf commercial Bankمصرف الخليج التجاري7

 2368.144.8303.1AL Mansour Hotelفندق المنصور8

1737.72.1202.3Bank of Baghdadمصرف بغداد9

1581.022.2102.1Palestine Hotelفندق فلسطين10

 71802.394.1Total      المجموع
 76340.4Entire total      المجموع الكلي 

41.2%

11.8%
9.0%

8.7%

6.6%

5.1%

4.2%
3.1% 2.3% 2.1%

Trading Volume Percentage(%) 
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    عدد االسهم    
(مليون سهم )

سعر االغالق 
(دينار)

النسبة الى الكلي 
(%)

 No.of shares  Closing Proportion اسم الشرآةت Company  name

الشركات العشرة االكثر تداوال من حيث عدد االسهم المتداولة

جدول يبين الشركات العشرة االكثر تداوال من حيث عدد االسهم المتداولة
  A Table showing the ten most heavily traded companies in terms of number of shares traded 

(%))نسبة عدد االسهم (
No.of shares Percentage (%)

)  مصرف الورآاء لالستثمار(وجاء في المرآز الثاني اسهم شرآة ،من المجموع الكلي .%) ٤٧.٦(مليار سهم وبنسبة ) ٢٠.٧(المرآز االول من حيث عدد االسهم االآثر تداوًال حيث بلغ عدد االسهم ما يقارب ) المصرف المتحد لالستثمار( حقق 
من المجموع %) ١١(مليار سهم وبنسبة ) ٤.٨(حيث بلغت عدد االسهم ما يقارب ) مصرف المنصورلالستثمار(من المجموع الكلي ، وجاءت في المرآز الثالث اسهم شرآة %) ١٤.٨(مليار سهم وبنسبة ) ٦.٥(حيث بلغ عدد االسهم ما يقارب 

شرآات تقع ضمن القطاع ) ٨(وبين الجدول ان ، من المجموع الكلي لعدد االسهم المتداولة %) ٩٧.٨(مليــــــــــــــار سهــــــــــــم وهي تمــــــثل) ٤٢.٦(بلغت عدد االسهم المتـــــــــــداولة للشــــــــــــرآات العشـــــرة االولى ما يقارب ، الكلي 
.  المصرفي  وشرآتين تقع ضمن القطاع الصناعي  

(million 
shares)

price (ID) to total

20761.21.65047.6United Bank for Investment المصرف المتحد لالستثمار1

6463.31.45014.8Warka Bank for Investmentمصرف الورآاء لالستثمار2

4777.91.45011.0AL-Mansour Bank for Investmentمصرف المنصورلالستثمار3

3284.42.0507.5Middle East Bank for Investmentمصرف الشرق االوسط لالستثمار4

2414.41.7605.5Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي5

2318.31.3705.3Gulf Commertial Bankمصرف الخليج التجاري6

985.51.3302.3Baghdad Soft Drinksبغداد  للمشروبات الغازية7

843.42.1201.9Bank  of Baghdadمصرف بغداد8

 518.71.6701.2AL-Hilal Industriesالهالل الصناعية9

 249.91.3500.6Babylon Bankمصرف بابل10

Total 42617.097.8      المجموع 

 43574.3Entire total     المجموع الكلي                 

pم y

47.6%

14.8%

11.0%

7.5%

5.5%

5.3%

2.3% 1.9%

1.2%
0.6%

No.of shares Percentage (%)
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سعر االغالق  عدد العقود
(دينار)

النسبة الى الكلي 
(%)

NO ofClosingProportion Company nameت اسم الشرآة

الشركات العشرة االكثر تداوال من حيث عدد العقود المنفذة

جدول يبين الشركات العشرة االكثر تداوال من حيث عدد العقود المنفذة
  A Table showing the ten most heavily traded companies in terms of number of executed transactions  

(%) )نسبةعدد العقود ( 

عقد )  ١٢٧٣(اذ بلغ عـــدد الـــعقود المنفذة ) المصرف المتحد لالستثمار ( وجاء في المرآز الثاني ،من مجموع العقود الكلي %) ١٥.٨(عقد  وبنسبة ) ١٥٣١(المرآز االول في عدد العقود المنفذة حيث بلغت   ) مصرف الورآاء لالستثمار ( احتلت شرآة 
علمًا ان  عـــدد الـــعقود المنفذة للشــــــــــــرآات العشـــــرة . من مجموع العقود الكلي %) ١١.٤(عقد وبنسبة ) ١١٠٣( اذ بلغ عدد العقود المنفذة  )مصرف الشرق االوسط لالستثمار(من مجموع العقود الكلي  ، وجاء في المرآز الثالث %) ١٣.٢(وبنسبة 
.شرآة تقع ضمن القطاع الصناعي ) ١(شرآات تقع ضمن القطاع الفنادق و ) ٣(شرآات تقع ضمن القطاع المصرفي و) ٦(من المجموع الكلي لعدد العقود ،وبين الجدول انه %) ٨٢.٢(عــــقد وهي تمــــــثل)٧٩٥٣(االولى  

NO.of 
transactions

Closing 
price (ID) 

Proportion 
to total (%)

15311.45015.8AL-Warka Bank for Investmentمصرف الورآاء لالستثمار1

Union Bank of Iraq 12731.65013.2المصرف المتحد لالستثمار2

11032.05011.4Midlle East Bank for Investmentمصرف الشرق االوسط لالستثمار3

91233.5009.4Ishtar Hotelفندق عشتار4

 8191.7608.5Commertial Bank of Iraqالمصرف التجاري العراقي5

7561.3707.8Gulf Commercial Bank مصرف الخليج6

4292.1204.4Bank of Baghdadمصرف بغداد7

40344.8304.2AL-Mansour Hotelفندق المنصور8

3851.3304.0Baghdad Soft drinksبغداد لللمشروبات الغازيه9

34222.2103.5Palestine Hotelفندق فلسطين10

Total 7953.082.2      المجموع 
9677.0Entire total     المجموع الكلي      

p y م

15.8

13.2

11.49.4

8.5

7.8

4.4

4.2
4.0 3.5

NO.of Transctions Percentage(%)
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عدد االسهم 
المتداولة للفصل 
الثالث لعام ٢٠٠٩

(مليون سهم )

راس مال الشرآة
(مليون سهم)

معدل دوران 
السهم

                         

The number of

احتلت اســــــــهم شرآة ( المصرف المتحد )المرآز االول من حيث معدل دوران اســــــهمها حيث بلغ معدل دوران الســـــهم (٢٠.٨ )   ،  وجاء في المــــــرآز الثاني اســـــــــــهم شرآـــة ( قندق عشتار )  حيث بلغ معدل الدوران 
دوران السهم (٩.٩ ) ، وجاءت في المرآز الثـــــــالث اســـهم شــــرآة (مصرف الخليج ) حيث بلغ معدل دوران السهم (٨.٦) .

  Company name اسم الشرآة ت

ويتم احتساب معدل دوران السهم بموجب المعادلة التالية:
معدل دوران السهم= (عدد االسهم المتداولة للشرآة خالل الفصل الثالث من عام ٢٠٠٩ / راس مال الشرآة نهاية شهر ايلول ٢٠٠٩)× ١٠٠.

الشركات العشرة االكثر تداوال من حيث معدل دوران السهم

جدول يبين الشركات العشرة االكثر تداوال من حيث معدل دوران السهم
  A Table showing the ten most heavily traded  companies in terms of stock   turnover rate 

25.0

)   (%)معدل دوران السهم(

Stock turnover Rate (%)

The number of 
traded shares of 
2nd quarter of 
2009(million 

shares )

Capital of 
company    

(million shares )

Stock 
turnover 

rate 

 20761.210000020.8United Bankالمصرف المتحد1
 148.515009.9Ishtar Bankفنادق عشتار2
6463.3750008.6AL-Warka Bankمصرف الورآاء 3

141.221746.5AL-Mansour Pharmaceuticalsالمنصور للصناعات الدوائية4

4777.9750006.4AL-Mansour Bankمصرف المنصور5
518.782506.3AL-Hilal Industriesالهالل الصناعية6

 3284.4550006.0Midlle East Bankم. الشرق االوسط7
32.15405.9Fallujah for Construction Matالفلوجة للمواد االنشائية 8

2318.3500004.6Gulf Commertial Bankمصرف الخليج 9

2414.4600004.0Commertial Bank of Iraqالمصرف التجاري 10

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20.8

9.9
8.6

6.5 6.4 6.3 6.0 5.9
4.6

4.0
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سعر االغالق 
للفصل االثالث 
من  عام ٢٠٠٩

سعر االغالق 
للفصل الثاني 
من عام ٢٠٠٩

نسبة التغير
عدد اال سهم 

المتداولة للفصل 
الثالث / ٢٠٠٩

عدد اال سهم 
المتداولة للفصل 
الثاني  / ٢٠٠٩

نسبة التغير
حجم التداول 
للفصل الثالث 
من عام ٢٠٠٩

حجم التداول 
للفصل الثاني  
من عام ٢٠٠٩

نسبة التغيرنسبة التغير

(%)(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سهم)( مليون سهم)(%)ديناردينار
The closing 

price for 
3rd quarter 
of 2009 (ID)

Closing 
price for 

2nd quarter 
of 2009 (ID)

Change (%) No.of traded 
shares for 3rd 
quarter/ 2009 

(million shares)

 No.of traded 
shares for 2nd 
quarter/ 2009 

(million shares)

Change 
(%)

The trading 
volume for 

3rd quarter of 
2009 (million 

Dinars )

The trading 
volume for 

2nd quarter of 
2009 (million 

Dinars )

Change (%)The No. of 
Trans.for 

3rd quarter 
of 2009

The No. of 
Trans.for 

2nd quarter 
of 2009

Change (%)

Commercial Bank of Iraqــــــــــــــ819ــــــــــــــ3886.5ــــــــــــــ1.7601.45021.42414.4المصرف التجاري  العراقي1
97.942998337.8Bank Of Baghdad-97.41737.781530.4-13.5843.431973.5-2.1202.450مصرف  بغداد2
لالستثمار3 االوسط الشرق 2مصرف 0501 85010 83284 4447 6633.86670 41172 4469.01103161585.1Middle East Investment Bank

 Company name اسم الشرآةت

عدد العقود  
للفصل الثاني  
من عام٢٠٠٩

عدد العقود  
للفصل الثالث 

 من 
عام٢٠٠٩

القطاع المصرفي  

٢٠٠٩Compared to trading stocks of companies with 3rdمع الفصل الثاني  لعام  ٢٠٠٩مقارنة حرآة تداول اسهم الشرآات للفصل الثالث لعام  quarter of 2009 to the 2nd quarter of2009 

The Bank sector

ر3 و  رق  2.0501.85010.83284.4447.6633.86670.41172.4469.01103161585.1Middle East Investment Bankر  
80.1Investment Bank Of Iraqi-81.855276-78.7163.6899.9-15.0119.5561.3-1.3601.600مصرف  االستثمار العراقي4
Credit Bank of Iraqـــــــ169ــــــــــــــ1272.4ــــــــــــــ382.5ـــــــ3.4003.4000.0مصرف االئتمان5
Dar El-salam Investment Bankـــــــ50ــــــــــــــ132.3ــــــــــــــ21.8ـــــــ5.6505.6500.0مصرف دار السالم  لالستثمار6
22.9249.9171.046.1342.3292.517.010345128.9Babylon Bank-1.3501.750مصرف  بابل7
23.92318.31203.192.73220.42105.053.0756330129.1Gulf commercial Bank-1.3701.800مصرف الخليج التجاري8
 43.586.447.880.8199.9191.14.611061733.3Economy Bank-2.2604.000مصرف  االقتصا د9

Warka Investment Bankــــــــــــــ1531ــــــــــــــ8997.9ــــــــــــــ37.06463.3-1.4502.300مصرف الورآاء لالستثمار10
Mosul Bank for Investmentـــــــ152ــــــــــــــ1720.9ــــــــــــــ1057.10ـــــــ1.5501.5500.0مصرف الموصل لالستثمار11
 Union Bank of Iraq ـــــــ211ــــــــــــــ969.7ــــــــــــــ952.8ـــــــ1.0501.0500.0مصرف االتحاد العراقي 12
North  Bankـــــــ23ــــــــــــــ37.5ــــــــــــــ17.8ـــــــ2.0002.0000.0مصرف الشمال13
Kurdistan Investment  Bankـــــــ17ــــــــــــــ90.2ــــــــــــــ48.8ـــــــ1.8501.8500.0مصرف آردستان14
 Al-Mansour Bankــــــــــــــ316ــــــــــــــ6862.0ــــــــــــــ1.4501.30011.54777.9مصرف المنصور15
10.820761.2484.54185.131432.5911.23349.612731001173.0United Bank-1.6501.850مصرف المتحد لالستثمار16

41318.737369.663513.291325.564951638Total  المجموع       

*

*
*
*

*

*
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سعر االغالق 
للفصل الثالث  من 

عام ٢٠٠٩

سعر االغالق للفصل 
الثاني  من عام 

٢٠٠٩
نسبة التغير

عدد اال سهم 
المتداولة للفصل 
الثالث / ٢٠٠٩

عدد اال سهم 
المتداولة للفصل 
الثاني / ٢٠٠٩

نسبة التغير
حجم التداول 

للفصل الثالث  من 
عام ٢٠٠٩

حجم التداول 
للفصل الثاني  من 
عام ٢٠٠٩

نسبة التغيرنسبة التغير

(%)(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سهم)( مليون سهم)(%)ديناردينار
The closing 
price for 3rd 
quarter of 
2009 (ID)

Closing price 
for 2nd quarter 

of 2009 (ID)

Change (%) No.of traded 
shares for 3rd 
quarter/ 2009 

(million shares)

 No.of traded 
shares for 2nd 
quarter/ 2009 

(million shares)

Change (%)The trading 
volume for 3rd 

quarter of 
2009 (million

The trading 
volume for 2nd 

quarter of 
2009 (million

Change (%)The No. of 
Trans.for 3rd 

quarter of 2009

The No. of 
Trans.for 

2nd quarter 
of 2009

Change (%) Company name اسم الشرآةت

عدد العقود  
للفصل الثاني  
من عام٢٠٠٩

عدد العقود  
للفصل الثالث  من 

عام٢٠٠٩

قطاع التأمين

٢٠٠٩مع الفصل الثاني  لعام  ٢٠٠٩مقارنة حرآة تداول اسهم الشرآات للفصل الثالث  لعام 
  

Compared to trading stocks of companies with 3rd quarter of 2009 to the 2nd 
quarterof 2009   

The Insurance sector

2009 (ID)(million shares)(million shares)2009 (million 
Dinars )

2009 (million 
Dinars )

of 2009

14.34.42.2100.05.23.167.763100Al-ameen Insurance-1.2001.400االمين للتأمين1

86Dar El-slam Insurance-97.8214-97.11.775.7-18.80.931.3-1.9502.400دار السالم للتأمين2

Ahlia Insuranceـــــ29ــــــــــ30.1ــــــــــ23.4ـــــ1.3001.3000.0االهلية للتأمين3

Hamraa Insuranceــــــــــ4ــــــــــ0.2ــــــــــ18.20.3-0.9001.100الحمراء للتامين4

ـــــ35ــــــــــ450.2ــــــــــ352.6ـــــ1.3001.3000.0الخليج للتأمين واعادة التامين5
Gulf for Insurance & Re-
Insurance

5.6409.57.1559.11281Total   المجموع         

*

*
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سعر االغالق 
للفصل الثالث  من 

عام ٢٠٠٩

سعر االغالق للفصل 
الثاني  من عام 

٢٠٠٩
نسبة التغير

عدد اال سهم 
المتداولة للفصل 
الثالث  / ٢٠٠٩

عدد اال سهم 
المتداولة للفصل 
الثاني / ٢٠٠٩

نسبة التغير
حجم التداول 

للفصل الثالث  من 
عام ٢٠٠٩

حجم التداول 
للفصل الثاني من 
عام ٢٠٠٩

نسبة التغيرنسبة التغير

(%)(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سهم)( مليون سهم)(%)ديناردينار
The closing 
price for 3rd 
quarter of 
2009 (ID)

Closing price 
for 2nd quarter 

of 2009 (ID)

Change (%) No.of traded 
shares for 3rd 
quarter/ 2009 

(million shares)

 No.of traded 
shares for 2nd 
quarter/ 2009 

(million shares)

Change (%)The trading 
volume for 3rd 

quarter of 
2009 (million 

Dinars )

The trading 
volume for 2nd 

quarter of 
2009 (million 

Dinars )

Change 
(%)

The No. of 
Trans.for 3rd 

quarter of 2009

The No. of 
Trans.for 2nd 
quarter of 2009

Change (%)

 89.4AL-Khier for financial-100.0766-100.00.71429.2-1.0000.55081.80.82403.5الخير لالستثمار المالي1
Investment

 Company  name اسم الشرآةت

عدد العقود  
للفصل الثاني  من 

عام٢٠٠٩

عدد العقود  
للفصل الثالث  من 

عام٢٠٠٩

 The Investment sectorقطاع االستثمار 

Compared to trading stocks of companies with 3rd quarter of 2009 to the 2nd quarter of 
2009 

٢٠٠٩مع الفصل الثاني لعام  ٢٠٠٩مقارنة حرآة تداول اسهم الشرآات للفصل الثالث لعام 

Investment

 AL-Ameen for financialـــــ4ــــــــــ1.6ــــــــــ1.7ـــــ0.9500.9500.0االمين لالستثمار المالي2
Investment

 AL - Ayaim for financialـــــ4ــــــــــ5.7ــــــــــ5.7ـــــ1.0001.0000.0االيام لالستثمار المالي3
Investment  

 71.4Al-wiaam for Financial-99.41242-99.61.5252.2-2.6001.80044.40.6159.4الوئام لالستثمار المالي4
Investment   

 AL-Batik Financialـــــ1ــــــــــ32.6ــــــــــ32.6ـــــ1.0001.0000.0الباتك لالستثمار المالي5
investment

 Mesopotamia for financialـــــ1ــــــــــ23.7ــــــــــ24.9ـــــ0.9500.9500.0بين النهرين لالستثمارات 6
invesment

 AL-Qum'a for Financialـــــ48ــــــــــ584.8ــــــــــ427.1ـــــ1.2501.2500.0القمة لالستثمار المالي7
Investment

 AL-Kaima for Financialـــــ2ــــــــــ0.2ــــــــــ0.2ـــــ1.0001.0000.0الخيمة لالستثمار المالي8
Investment

 AL-Zawraa for  Financialـــــ5ــــــــــ4.8ــــــــــ4.7ـــــ1.1001.1000.0الزوراء لالستثمار المالي9
Investment

1.43059.82.22334.819173Total المجموع       

*

*

*

*

*

*

*
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سعر االغالق 
للفصل الثالث 
من عام ٢٠٠٩

سعر االغالق 
للفصل الثاني 
من عام ٢٠٠٩

نسبة التغير
عدد اال سهم 

المتداولة للفصل 
الثالث / ٢٠٠٩

عدد اال سهم 
المتداولة للفصل 
الثاني / ٢٠٠٩

نسبة التغير
حجم التداول 
للفصل الثالث 
من عام ٢٠٠٩

حجم التداول 
للفصل الثاني من 
عام ٢٠٠٩

نسبة التغيرنسبة التغير

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

closing 
price for 

3rd quarter 
of 2009 (ID)

Closing 
price for 

2nd quarter 
of 2009 (ID)

Change 
(%)

 No.of traded 
shares for 3rd 
quarter/ 2009 

(million shares)

 No.of traded 
shares for 2nd 
quarter/ 2009 

(million shares)

Change (%)The trading 
volume for 

3rd quarter of 
2009 (million 

Dinars )

The trading 
volume for 

2nd quarter of 
2009 (million 

Dinars )

Change (%)The No. of 
Trans.for 

3rd quarter 
of 2009

The No. of 
Trans.for 

2nd quarter 
of 2009

Change (%) Company  name اسم الشرآة ت

عدد العقود  
للفصل الثاني 
من عام٢٠٠٩

عدد العقود  
للفصل الثالث 
من عام٢٠٠٩

قطاع الفنادق والسياحة

٢٠٠٩مع الفصل الثاني لعام  ٢٠٠٩مقارنة حرآة تداول اسهم الشرآات للفصل الثالث لعام 
  

Compared to trading stocks of companies with 3rd quarter of 2009 to the 2nd quarter 
of 2009 

The Tourism & Hotels sector

Dinars )Dinars )

19.1Palestine Hotel-42.6342423-31.41581.02756.6-17.769.8101.7-22.21027.000فندق فلسطين 1

Ishtar Hotelــــــــــ912ــــــــــ5045.6ــــــــــ33.50026.00028.8148.5فنادق عشتار2

Babylon Hotelـــــ293ــــــــــ3118.1ــــــــــ79.6ـــــ36.00036.0000.0فندق بابل3

25.13025.0000.521.213.359.4518.9333.755.519575160.0Baghdad Hotelفندق بغداد4

 63.6AL-Watania for Tourist-93.755151-92.651.3809.8-19.32.128.4-24.00029.750الوطنية لالستثمارات السياحية5
Investment

Tourist Village of Mosul damـــــ5ــــــــــ5.0ــــــــــ0.1ـــــ60.00060.0000.0سد الموصل السياحيه6

Shareholding Karbala hotelsـــــ108ــــــــــ249.0ــــــــــ22.5ـــــ12.50012.5000.0فنادق آربالء 7

AL-mansour Hotelــــــــــ403ــــــــــ2368.1ــــــــــ44.83023.00094.956.3فندق المنصور8

84.0AL-saddeer Tourist Hotel-99.221131-99.349.26221.0-55.50050.00011.00.9127.6فندق السدير السياحي9

Ashour Hotelـــــ79ــــــــــ248.0ــــــــــ11.8ـــــ19.60019.6000.0فندق اشور10

298.8385.09614.113741.219281265Total  المجموع     

*

*

*

*
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سعر االغالق للفصل 
الثالث من عام ٢٠٠٩

سعر االغالق للفصل 
/ الثاني  من عام 

٢٠٠٩
نسبة التغير

عدد اال سهم 
المتداولة للفصل 
الثالث / ٢٠٠٩

عدد اال سهم 
المتداولة للفصل 
الثاني / ٢٠٠٩

نسبة التغير
حجم التداول 

للفصل الثالث من 
عام ٢٠٠٩

حجم التداول 
للفصل الثاني من 
عام ٢٠٠٩

نسبة التغيرنسبة التغير

(%)(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سهم)( مليون سهم)(%)ديناردينار
The closing 
price for 3rd 

quarter of 2009 
(ID)

Closing price 
for 2nd quarter 

of 2009 (ID)

Change 
(%)

 No.of traded 
shares for 3rd 
quarter/ 2009 

(million shares)

 No.of traded 
shares for 2nd 
quarter/ 2009 

(million shares)

Change 
(%)

The trading 
volume for 3rd 

quarter of 
2009 (million 

Dinars )

The trading 
volume for 2nd 

quarter of 
2009 (million 

Dinars )

Change (%)The No. of 
Trans.for 3rd 

quarter of 2009

The No. of 
Trans.for 2nd 
quarter of 2009

Change (%)

 Kharkh Tour Amuzementـــــ4ــــــــــ2.7ــــــــــ0.4ـــــ6.7506.7500.0مدينة العاب الكرخ1
city

 Company  name اسم الشرآةت

عدد العقود  
للفصل الثاني من 
عام٢٠٠٩

عدد العقود  
للفصل الثالث من 

عام٢٠٠٩

٢٠٠٩مع الفصل الثاني  لعام  ٢٠٠٩مقارنة حرآة تداول اسهم الشرآات للفصل الثالث لعام 
  

Compared to trading stocks of companies with 3rd quarter of 2009 to 
the 2nd quarter of 2009   

The Services sectorقطاع الخدمات

*city

Mosul for funfairsـــــ3ــــــــــ0.8ــــــــــ0.1ـــــ12.05012.0500.0الموصل لمدن االلعاب2

 20.2Mamoura Realestate-12.8284.9198.943.27999-3.2502.30041.375.386.4المعمورة العقاريــــة3
Investment

 90.0Al-Ameen Estate-99.8110-99.70.5202.0-28.20.3103.8-1.4001.950االمين لالستثمار العقارية4
Investment

 3.0102.55018.041.031.231.4121.986.640.8372832.1AL-Nukhba forشرآة النخبة للمقاالت5
Construction

69.4Iraqi Land Transport-79.738124-83.184.5416.2-9.0205.90052.912.171.5العراقية للنقل البري6

 & Baghdad for goodsـــــ30ــــــــــ86.9ــــــــــ5.4ـــــ16.00016.0000.0بغداد لنقل الرآاب والبضائع7
passanger transportation

نقل المنتوجات النفطية 8
والبضائع

8.0006.00033.31.441.1-96.69.5235.1-96.014112-87.5Iraqi for general 
Tranportations 

 86.8AL-Badia for General-99.9753-99.90.1137.6-8.00.024.6-5.5206.000البادية للنقل العام9
Transportations

 Baghdad motor carsـــــ23ــــــــــ21.3ــــــــــ12.2ـــــ2.1502.1500.0بغداد لخدمات السيارات10
servicing

130.1376.7501.41388.1176486Total  المجموع

**

*

*

*
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سعر االغالق للفصل 
الثالث  من عام 

٢٠٠٩

سعر االغالق للفصل 
الثاني  من عام 

٢٠٠٩
نسبة التغير

عدد اال سهم 
المتداولة للفصل 
الثالث/ ٢٠٠٩

عدد اال سهم 
المتداولة للفصل 
الثاني / ٢٠٠٩

نسبة التغير
حجم التداول 

للفصل الثالث من 
عام ٢٠٠٩

حجم التداول 
للفصل الثاني من 
عام ٢٠٠٩

نسبة التغيرنسبة التغير

(%)(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)( مليون سهم)( مليون سهم)(%)ديناردينار
The closing 
price for 3rd 

quarter of 2009 
(ID)

Closing price 
for 2nd quarter 

of 2009 (ID)

Change 
(%)

 No.of traded 
shares for 3rd 
quarter/ 2009 

(million shares)

 No.of traded 
shares for 2nd 
quarter/ 2009 

(million shares)

Change (%)The trading 
volume for 3rd 

quarter of 
2009 (million 

Dinars )

The trading 
volume for 2nd 

quarter of 
2009 (million 

Dinars )

Change (%)The No. of 
Trans.for 3rd 

quarter of 2009

The No. of 
Trans.for 2nd 
quarter of 2009

Change (%)

Nineveh Food Industriesـــــ96ــــــــــ160.3ــــــــــ109.1ـــــ1.4001.4000.0نينوى للصناعات الغذائية1

الدوائية2 للصناعات 1المنصور 5501 5500 0141 245 3211 7201 966 7202 7817311 0AL-mansour 

  Company  name اسم الشرآةت

عدد العقود  
للفصل الثاني من 
عام٢٠٠٩

عدد العقود  
للفصل الثالث من 

عام٢٠٠٩

قطاع الصناعة 

٢٠٠٩مع الفصل الثاني  لعام  ٢٠٠٩مقارنة حرآة تداول اسهم الشرآات للفصل الثالث لعام 
  

Compared to trading stocks of companies with 3rd quarter of 2009 to the 2nd 
quarter of 2009   

The Industry sector 

*

1.5501.5500.0141.245.3211.7201.966.7202.7817311.0pharmaceuticals industriesالمنصور للصناعات الدوائية2

1.3001.10018.220.115.133.125.817.547.4403514.3Modern Sewingالخياطه  الحديثه3

 52.2Iraqi For Tufted Carpets-77.01123-73.32.812.2-16.70.83.0-3.2503.900العراقيه للسجاد والمفروشات4

Eastern Breweryـــــ63ــــــــــ340.7ــــــــــ279.4ـــــ1.1001.1000.0البيرة الشرقيه6

 37.5Baghdad for Packing-8.01016-30.625.227.4-8.4506.10038.53.44.9بغداد لصناعه مواد تغليف7
Materials

Modern Chemical Industriesـــــ5ــــــــــ29.3ــــــــــ0.4ـــــ69.00069.0000.0الصنائع الكيماوية العصرية8

52.8Baghdad Soft Drinks-68.9385816-69.91323.24249.9-1.3301.3002.3985.53277.8بغداد غازية9

Al-hilal Industrialــــــــــ265ــــــــــ812.2ــــــــــ1.6701.00067.0518.7الهالل الصناعية10

99.2The Light industries-100.02243-100.00.2835.1-2.30.1347.4-2.1002.150الصناعات الخفيفة11

 74.1National Chemical &Plastic-68.838147-76.375.2240.8-4.4802.80060.019.582.3الصناعات الكيمياوية 12
Industris

95.7Electronic  Industries-98.516370-98.621.41430.7-3.3703.2005.36.7481.7الصناعات االلكترونية13

*

*
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سعر االغالق للفصل 
الثالث من عام 

٢٠٠٩

سعر االغالق للفصل 
الثاني  من عام 

٢٠٠٩
نسبة التغير

عدد اال سهم 
المتداولة للفصل 
الثالث/ ٢٠٠٩

عدد اال سهم 
المتداولة للفصل 
الثاني / ٢٠٠٩

نسبة التغير
حجم التداول 

للفصل الثالث من 
عام ٢٠٠٩

حجم التداول 
للفصل الثاني من 
عام ٢٠٠٩

نسبة التغيرنسبة التغير

مليون سهم)(%)ديناردينار مليون سهم)( (%)(%)(مليون دينار)(مليون دينار)(%)(
The closing 
price for 3rd 

quarter of 2009 
(ID)

Closing price 
for 2nd quarter 

of 2009 (ID)

Change (%) No.of traded 
shares for 3rd 
quarter/ 2009 

(million shares)

 No.of traded 
shares for 2nd 
quarter/ 2009 

(million shares)

Change 
(%)

The trading 
volume for 3rd 

quarter of 
2009 (million 

Dinars )

The trading 
volume for 2nd 

quarter of 
2009 (million 

Dinars )

Change 
(%)

The No. of 
Trans.for 3rd 

quarter of 2009

The No. of 
Trans.for 2nd 
quarter of 2009

Change (%)

 82.4AL- Kindi of Veterinary-92.965370-92.566.5940.5-1.7401.6008.740.4541.8الكندي لللقاحات البيطرية14
Vaccines

 71.8Fallujah for Construction-64.442149-64.363.4178.3-2.2001.90015.832.189.9الفلوجة للمواد االنشائية15
Materials
National for food

  Company  name اسم الشرآةت

عدد العقود  
للفصل الثاني  من 

عام٢٠٠٩

عدد العقود  
للفصل الثالث من 

عام٢٠٠٩

٢٠٠٩مع الفصل الثاني لعام  ٢٠٠٩مقارنة حرآة  تداول اسهم الشرآات للفصل الثالث لعام 
  

Compared to trading stocks of companies with 3rd quarter of 2009 to the 2nd quarter 
of 2009 

 The Industry sectorقطاع الصناعة 

 61.7National for food-61.644115-58.049.5128.8-1.6301.5008.732.978.3الصناعات الغذائية16
industries

Iraqi Engineering Worksـــــ30ــــــــــ18.7ــــــــــ6.9ـــــ2.8002.8000.0العراقية لالعمال الهندسية 17

 Al-khazer forـــــ31ــــــــــ30.8ــــــــــ11.6ـــــ2.7502.7500.0الخازر النتاج المواد االنشائية18
Constructional Materials

 Kirkuk for Producingـــــ2ــــــــــ1.6ــــــــــ0.5ـــــ3.5003.5000.0آرآوك للمواد االنشائية19
material

Modern Paint Industriesـــــ217ــــــــــ430.4ــــــــــ176.4ـــــ2.3502.3500.0صناعات االصباغ الحديثة20

 40.0Metallic Indistries and-77.13050-74.422.397.4-0.78.934.8-2.7302.750الصناعات المعدنية والدراجات21
Bicycles

 Ready Made Clothesـــــ13ــــــــــ8.9ــــــــــ1.8ـــــ4.7504.7500.0االلبسة الجاهزة22

93.8Iraqi Carton Manufacturies-97.7696-95.75.2221.3-2.43.888.6-2.0002.050العراقية لصناعات الكارتون23

Iraqi Bottling and Canningـــــ3ــــــــــ4.1ــــــــــ0.04ـــــ100.000100.0000.0العراقية للتعبئة والتعليب24

 Household Furnitureـــــ25ــــــــــ16.9ــــــــــ6.6ـــــ2.5502.5500.0صناعات االثاث المنزلي26
Industry

1814.15683.62694.89488.310352988.0Total  المجموع

*

*

*

*

*

*

*
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سعر االغالق 
للفصل الثالث 
من عام ٢٠٠٩

سعر االغالق 
للفصل الثاني 
من عام ٢٠٠٩

نسبة التغير
عدد اال سهم 

المتداولة للفصل 
الثالث/ ٢٠٠٩

عدد اال سهم 
المتداولة للفصل 
الثاني / ٢٠٠٩

نسبة التغير
حجم التداول 

للفصل الثالث من 
عام ٢٠٠٩

حجم التداول للفصل 
الثاني من عام 

٢٠٠٩
نسبة التغيرنسبة التغير

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

closing 
price for 

3rd quarter 
of 2009 (ID)

Closing 
price for 

2nd quarter 
of 2009 (ID)

Change (%) No.of traded 
shares for 3rd 
quarter/ 2009 

(million shares)

 No.of traded 
shares for 2nd 
quarter/ 2009 

(million shares)

Change (%)The trading 
volume for 3rd 
quarter of 2009 
(million Dinars )

The trading 
volume for 2nd 
quarter of 2009 
(million Dinars )

Change (%)The No. of 
Trans.for 

3rd quarter 
of 2009

The No. of 
Trans.for 

2nd quarter 
of 2009

Change (%)

ا1 الز لالنتا ا 0الث 4000 4000 0687 6287 3170AL-Therar for Agricultural

  Company  name اسم الشرآةت

عدد العقود  
للفصل الثاني 
من عام٢٠٠٩

عدد العقود  
للفصل الثالث 
من عام٢٠٠٩

٢٠٠٩مع الفصل الثاني لعام  ٢٠٠٩مقارنة حرآة  تداول اسهم الشرآات للفصل الثالث لعام 
  

Compared to trading stocks of companies with 3rd quarter of 2009 to the 2nd quarter 
of 2009  

 The Agricultural sectorقطاع الزراعي

ALـــــ170ــــــــــ287.3ــــــــــ687.6ـــــ0.4000.4000.0الثرار لالنتاج الزراعي1 Therar for Agricultural 
Production

 & The Modern Animalـــــ16ــــــــــ5.9ــــــــــ5.8ـــــ1.1001.1000.0الحديثة لالنتاج الزراعي2
Agricultural

9Al-Ahlyia for Agriculturalــــــــــ2.1ــــــــــ2.1ـــــ0.8500.8500.0االهلية لالنتاج الزراعي3

 -93.5Middle East for Production-99.6231-99.70.247.7-4.0004.0000.00.012.0الشرق االوسط لالسماك        4
Fish

1.3001.3000.05.71.6256.37.42.1252.4105100.0Iraqi for Seed Productionالعراقية النتاج البذور5

 Iraqi for production andـــــ87ــــــــــ327.7ــــــــــ37.9ـــــ7.7507.7500.0العراقية النتاج وتسويق اللحوم6
marketing meets

Iraqi Agricultural Productsـــــ4ــــــــــ1.8ــــــــــ0.4ـــــ4.5504.5500.0العراقية للمنتجات الزراعية7

5.7747.47.6674.612.0322Total 

43574.448031.676340.4119511.696776953Total sectors

ــــــ

**

****

       المجموع العام للقطاعات 

          المجموع 

Do not trade at company's shares

Means the No.of shares is less than 100000 share

لم يتم التداول على أسهم الشرآة

يعني ان عدد االسهم أقل من ١٠٠ الف سهم 

Last closing priceسعر االغالق للفصول السابقة

**

*

*

*

*

*
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عدد اسهم الشرآه في رمز الشرآهقطاع المصارف
سعر اغالق٢٠٠٩/٩/٣٠

القيمه السوقية 
للفصل الثالث من 
عام ٢٠٠٩

عدد اسهم 
الشرآه في 
٢٠٠٩/٦/٣١

القيمه السوقية للفصل سعر اغالق
التغيرالثاني من عام ٢٠٠٩

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

Company 
code

No.of shares at 
30/9/2009   

(million shares)

Closing 
price(ID)

The market 
value of 3rd 

quarter 2009   
( million ID)

No.of 
shares at 

31/6/2009   
(million 
shares)

Closing 
price(ID)

The market value 
of 2nd quarter 

2009   ( million ID)

Change   
(%) Company  name

BCOI600001.760105600600001.830109800-3.8Commercial Bank of Iraqالمصرف التجاري  العراقي1

BBOB850002.120180200700002.4501715005.1Bank Of Baghdadمصرف  بغداد2

BIME550002.050112750550001.85010175010.8Middle East Investment Bankمصرف  الشرق االوسط لالستثمار3

BSUC500000.90045000450000.9004050011.1Summar Commerical Bankمصرف  سومر التجاري4

ل5 ا BBAY500001ف 35067500300001 7505250028 6B b l B k

ت

Bank Sector       

أسم الشرآه

The market value of shares (1))١(القيمة السوقية لألسهم 

*
BBAY500001.35067500300001.7505250028.6Babylon Bankمصرف  بابل5

 BEFI700002.260158200250004.00010000058.2Economy Bankمصرف  االقتصا د6

BGUC500001.37068500375001.800675001.5Gulf commercial Bankمصرف الخليج التجاري7

BWAI750001.450108750750001.3801035005.1Warka Investment Bankمصرف الورآاء لالستثمار8

 BNOR1000002.0002000001000002.0002000000.0North Bankمصرف الشمال 9

BASH500001.10055000500001.100550000.0Ashur International Bankمصرف اشور الدولي لالستثمار10

 BMNS750001.450108750605001.4508772524.0Al-Manssor Bankمصرف المنصور لالستثمار11

BUND1000001.650165000250001.85046250256.8United Bank for Investmentالمصرف المتحد لالستثمار12

BUOI500001.05052500250001.05026250100.0United Bank of Iraqمصرف االتحاد العراقي13

BIBI504001.36068544375001.6006000014.2Investment Bank of Iraqمصرف االستثمار العراقي14

BIIB511921.05053751.6255961.05026875.8100.0Iraqi Islamic Bankالمصرف العراقي االسالمي15

BBII550001.15063250550001.150632500.0Basrah International Bankمصرف البصرة الدولي 16

BNOI500000.90045000250000.90022500100.0National Bank of Iraqالمصرف االهلي العراقي17

BROI700003.400238000700003.4002380000.0Credit Bank of Iraqمصرف االئتمان العراقي18

BDSI670005.650378550500005.65028250034.0Dar AL-Salam Investment Bankمصرف دار السالم لالستثمار19

BMFI500001.55077500350001.5505425042.9Mosul Bank for Investmentمصرف الموصل لالستثمار20

BKUI500001.8592500500001.85925000.0Kurdistan International Bankمصرف كوردستان الدولي21

1313592244484610060962002151TOTAL        المجموع

*

*

**
**
**
**

**
**
**
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رمز الشرآهقطاع االستثمار
عدد اسهم 
الشرآه في 
٢٠٠٩/٩/٣٠

سعر اغالق
القيمه السوقية 

للفصل الثالث من 
عام ٢٠٠٩

عدد اسهم 
الشرآه في 
٢٠٠٩/٦/٣٠

سعر اغالق
القيمه السوقية 

للفصل الثاني من 
عام ٢٠٠٩

       The Investment  Sectorالتغير

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

Company 
code

No.of 
shares at 

30/9/2009   
(million 
shares)

Closing 
price(ID)

The market 
value of 3rd 

quarter 2009   
( million 
dinars)

No.of 
shares at 

30/6/2009   
(million 
shares)

Closing 
price(ID)

The market 
value of 2nd 

quarter 2009   
( million 
dinars)

Change   
(%)

VKHF70001.000700070000.550385081.8Al-khair for Financial Investmentالخير  لالستثمار  المالي1
VAMF7500.950712.57500.950712.50.0Al-ameen for Financial Investmentاالمين  لالستثمار  المالي2
 VAYF4001.0004004001.0004000.0AL- Ayaam for Financial Investmentااليام لالستثمار المالي3
VWIF12502.600325012501.800225044.4AL-Wiaam for Financial Investmentالوئام  لالستثمار  المالي4
VMES10000.95095010000.9509500.0Mesopotamia for Financial Investmentبين النهرين لالستثمارات الماليه5
ال6 ال ا ث لال ة VQUF10001الق 250125010001 25012500 0AL Q ' f Fi i l I t t

ت

Company  nameاسم الشرآة

The market value of shares (2))٢(القيمة السوقية لألسهم 

*
*

*
 VQUF10001.250125010001.25012500.0AL- Qum'a for Financial Investmentالقمة لالسثمار المالي6
  VKHA4001.0004004001.0004000.0AL- Khaima for Financial Investmentالخيمة لالسثمار المالي7
  VZAF10001.100110010001.10011000.0AL-Zawraa for Financial Investmentالزوراء لالسثمار المالي8
VBAT10001.000100010001.00010000.0Al-Batek for Financial Investmentالباتك لالستثمارات الماليه9

13800160631380011913TOTAL

رمز الشرآهقطاع التأمين
عدد اسهم 
الشرآه في 
٢٠٠٩/٩/٣٠

سعر اغالق
القيمه السوقية 

للفصل الثالث من 
عام ٢٠٠٩

عدد اسهم 
الشرآه في 
٢٠٠٩/٦/٣٠

سعر اغالق
القيمه السوقية 

للفصل الثاني من 
عام ٢٠٠٩

التغير

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

Company 
code

No.of 
shares at 
30/9/2009  

(million 
shares)

Closing 
price(ID)    

The market 
value of 

3rd quarter 
2009   

(million 
Dinars)

No.of 
shares at 
30/6/2009  

(million 
shares)

Closing 
price(ID)    

The market 
value of 

2nd quarter 
2009   

(million 
Dinars)

Change   
(%) Company  name

NAME10001.200120010001.4001400-14.3Al-ameen for Insuranceاالمين  للتامين1
NDSA20001.950390020002.4004800-18.8Dar El-slam for Insuranceدار  السالم  للتامين2
 NHAM6000.9005406001.100660-18.2AL- Hamraa for Insuranceالحمراء للتأمين3
 NGIR10001.300130010001.30013000.0Gulf for Insurance and re-Insuranceالخليج للتامين واعادة التامين4
NAHF13001.300169011501.300149513.0AL-Ahlia for Insuranceاالهلية للتأمين5

5900863057509655TOTAL         المجموع

        المجموع

ت

The Insurance Sector       

اسم الشرآة

*
*
*

*

*

**
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رمز قطاع الخدمات
الشرآه

عدد اسهم 
الشرآه في 
٢٠٠٩/٩/٣٠

سعر اغالق
القيمه السوقية 

للفصل الثالث من 
عام ٢٠٠٩

عدد اسهم 
الشرآه في 
٢٠٠٩/٦/٣٠

سعر اغالق
القيمه السوقية 

للفصل الثاني من 
عام ٢٠٠٩

التغير

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

Company 
code

No.of 
shares at 

30/9/2009   
(million 

h )

Closing 
price(ID)

The market 
value of 

3rd quarter 
2009   ( 
million

No.of 
shares at 

30/6/2009   
(million 

h )

Closing 
price(ID)

The market 
value of 

2nd quarter 
2009   ( 
million

Change   
(%)Company  name

ت

The Services sector 

أسم الشرآه

The market value of shares (3))٣(لقيمة السوقية لألسهم ا

shares)million 
dinars)shares)million 

dinars)

SKTA996.750668906.75060810.0kharkh Tour Amusement Cityمدينه  العاب الكرخ السياحيه1

SMOF11512.050138311512.0501386-0.2Al-mosul for Funfairsالموصل لمدن  االلعاب2

SMARI71073.2502309861802.3001421462.5Mamoura Realestate Investmentالمعموره لالستثمارات العقاريه3

SAEI69601.400974469601.95013572-28.2Al-Ameen Estate Investmentاالمين لالستثمارات العقاريه4

SNUC16003.010481616002.550408018.0AL-Nukhba for general Constructionالنخبه للمقاوالت العامه5

SILT34009.0203066834005.9002006052.9Iraqi Land Transportالعراقيه  للنقل  البري6

SIGT15008.0001200015006.000900033.3Iraqi for General Transportationنقل المنتجات النفطيه والبضائع7

SBAG9005.52049689006.0005400-8.0AL-Badia General Transportionالباديه للنقل العام8

SBMC3602.1507743602.1507740.0Baghdad Motor Cars Servisingبغداد لخدمات السيارات9

SAMT2507.90019752507.90019750.0Amusement Town / Alrisifaمدينة العاب / الرصافة10

SBPT16016.000256016016.00025600.0Baghdad for Goods & Passanger Transportationبغداد للركاب والبضائع11

22451926542151573628TOTAL       المجموع

*
*

**
**

**
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رمز  قطاع الفنادق و السياحيه
الشرآه

عدد اسهم الشرآه في 
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠٠٩/٩/٣٠

الثالث من عام ٢٠٠٩
عدد اسهم الشرآه في 

القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠٠٩/٦/٣٠
 The Tourism & Hotels sectorالتغيرالثاني من عام ٢٠٠٩

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

Company 
code

No.of shares at 
30/9/2009   

(million shares)

Closing 
price(ID)

The market 
value of 3rd 

quarter 2009   
( million 
dinars)

No.of shares at 
30/6/2009   

(million shares)

Closing 
price(ID)

The market value 
of 2nd quarter 
2009   ( million 

dinars)

Change   
(%)

HPAL447022.21099279300027.0008100022.6Palestine Hotelفندق فلسطين1
HISH150033.50050250150029.0004350015.5Ishtar Hotelفندق  عشتار2
HBAG192225.13048310192225.30048627-0.7Baghdad Hotelفندق  بغداد 3
HTVM4060.00024004060.00024000.0Tourist Village of Mosul damالمدينه السياحيه في سد الموصل4
 HMAN201644.83090377201633.9106836332.2Mansour Hotelsفندق المنصور5
 HSAD70855.5003929470850.0003540011.0AL- Sadeer Hotelsفندق السدير6

Company  name
ت

أسم الشرآة

The market value of shares (4))٤(لقيمة السوقية لألسهم ا

*

HNTI275524.00066120190029.7505652517.0AL-Watania for Tourist Investmentالوطنيه لالستثمارات السياحيه7
HBAY135036.00048600135036.000486000.0Babylon Hotelفندق بابل8
 HASH36719.600719336719.60071930.0Ashour Hotelفندق اشور 9

HKAR81012.51012581012.5101250.0Shareholding Karbala Hotelsفنادق كربالء 10

1593846194813613401732TOTAL

رمز قطاع الصناعه
الشرآه

عدد اسهم الشرآه في 
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠٠٩/٩/٣٠

الثالث من عام ٢٠٠٩
عدد اسهم الشرآه في 

القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠٠٩/٦/٣٠
 The Industrial sectorالتغيرالثاني من عام ٢٠٠٩

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

Company 
code

No.of shares at 
30/9/2009  

(million shares)

Closing 
price(ID)    

The market 
value of 3rd 

quarter 2009   
(million Dinars)

No.of shares at 
30/6/2009  

(million shares)

Closing 
price(ID)  

The market value 
of 2nd quarter 
2009   (million 

Dinars)

Change   
(%)

IMAP21741.550336921731.55033680.0AL- Mansour Pharmaceuticals Industriesالمنصور للصناعات الدوائية1

IMOS18001.300234018001.100198018.2Modern Sewingالخياطه  الحديثه2

 IITC5003.25016255003.9001950-16.7Iraqi For Tufted Carpetsالعراقيه للسجاد والمفروشات3

IBPM2708.45022822706.100164738.5Baghdad for Packing Materialsبغداد لصناعه مواد تغليف4
IMCI6069.00041406069.00041400.0Modern Chemical Industriesالصنائع الكيمياويه العصريه5

ت
Company  nameاسم الشرآه

المجموع

**
**

**

*
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رمز قطاع الصناعه
الشرآه

عدد اسهم الشرآه في 
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠٠٩/٩/٣٠

الثالث من عام ٢٠٠٩
عدد اسهم الشرآه في 

القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠٠٩/٦/٣٠
 The Industrial sectorالتغيرالثاني من عام ٢٠٠٩

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

Company 
code

No.of shares 
at 30/9/2009  

(million 
shares)

Closing 
price(ID)

The market value 
of 3rd quarter 
2009  (million 

dinars)

No.of shares at 
30/6/2009   

(million shares)

Closing 
price(ID)

The market value 
of 2nd quarter 
2009   (million 

dinars)

Change   
(%)

IBSD1050001.3301396501050001.3001365002.3Baghdad Soft Drinksبغداد للمشربات الغازيه6
IHLI82501.6701377866001.0006600108.8Al-hilal Industrialالهالل الصناعيه7
ITLI112002.10023520112002.15024080-2.3The Light industriesالصناعات الخفيفه8
INCP75944.4803402075932.8002126060.0National Chemical &Plastic Industrisالصناعات الكيمياويه9

ه10 ن االلكت ناعات IELI120003ال 37040440120003 200384005 3El t i I d t i

Company name 
ت

أسم الشرآه

The market value of shares (5))٥(لقيمة السوقية لألسهم ا

 IELI120003.37040440120003.200384005.3Electronic Industriesالصناعات  االلكترونيه10
IKLV24001.740417624001.60038408.8AL- Kindi of Veterinary Vaccinesالكندى النتاج اللقاحات البيطريه11
IFCM5402.20011885401.80097222.2Fallujah for Construction Materialsالفلوجه للمواد االنشائيه12
INFF66001.6301075866001.50099008.7National for Food Industriesالوطنيه للصناعات الغذائيه13
IIEW5002.80014005002.80014000.0Iraqi Engineering Worksالعراقيه لالعمال الهندسيه14
IMPI92142.3502165292132.350216510.0Modern Paint Industriesصناعات االصباغ الحديثه15
IMIB50002.7301365050003.10015500-11.9Metallic Indistries and Bicyclesالصناعات المعدنيه والدراجات16
IICM37952.000759037952.0507780-2.4Iraqi Carton Manufacturiesالعراقيه لصناعه الكارتون17
INFI36003.6001296036003.600129600.0Nineveh Food Industriesنينوى للصناعات الغذائية18
INSD250001.00025000250001.000250000.0North Soft Drinksالمشروبات الغازية الشمالية19
IMFI6015.0009006015.0009000.0Messan for Food Industriesميسان للصناعات الغذائية20
IEAB49141.100540549141.10054050.0Eastern Breweryالبيرة الشرقية21
EEDP63372.0001267463372.000126740.0Iraqi Date Processing & Marketingالعراقية لتصنيع و تسويق التمور22
IKHC10002.750275010002.75027500.0AL-Khazer for Construction Materialsالخازر النتاج المواد االنشائية23
IKFP1243.5004341243.5004340.0Kirkuk for Producing Materialsكركوك النتاج المواد االنشائية24
IRMC7204.75034207204.75034200.0Ready Made Clothesانتاج االلبسة الجاهزة25
EEBC9100.0009009100.0009000.0Iraqi Bottling and Canningالعراقيه للتعبئه والتعليب26
IMCM14580.700102114580.70010210.0Modern Constraction Materialsصناعة المواد االنشائية الحديثة27
IHFI9002.5522959002.5522950.0Household Furniture Industryصناعات االثاث المنزلي28

221019393337219366368727TOTAL        المجموع

*
*

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
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رمز قطاع الزراعي
الشرآه

عدد اسهم الشرآه في 
القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠٠٩/٩/٣٠

الثالث من عام ٢٠٠٩
عدد اسهم الشرآه في 

القيمه السوقية للفصل سعر اغالق٢٠٠٩/٦/٣٠
The Agricultural sectorالتغيرالثاني من عام ٢٠٠٩

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

Company 
code

No.of shares at 
30/9/2009 

(million shares)

Closing 
price(ID)

The market 
value of 3rd 

quarter 2009   
(million dinars)

No.of shares at 
30/6/2009   

(million shares)

Closing 
price(ID)

The market value 
of 2nd quarter 
2009   (million 

dinars)

Change   
(%)

AMAP5401.1005945401.1005940.0Modernالحديثه لالنتاج الحيواني1 for Animal Production

ت
Company name أسم الشرآة

The market value of shares (6))٦(لقيمة السوقية لألسهم ا

*5401.1005945401.1005940.0Modern for Animal Production

AAHP5750.8504895750.8504890.0Al-Ahlyia for Agricultural Productionاالهليه لالنتاج الزراعي2

AMEF3004.00012003004.00012000.0Middle East for Fish Productionالشرق االوسط النتاج االسماك3

AISP20001.300260020001.30026000.0Iraqi for Seed Productionالعراقيه النتاج البذور4

AIRP3604.55016383604.55016380.0Iraqi Agricultural Productsالعراقيه للمنتجات الزراعيه5

ATHP24000.40096024000.4009600.0AL-Thirar for Agricultural Productionالثرار لالنتاج الزراعي6

AIPM25007.751937525007.75193750.0Iraqi for Producing & Marketing Meatالعراقية النتاج وتسويق اللحوم 7

867526856867526856TOTAL
1601375344433412888152894662Entire total 

.*
الشرآات الغير مدرجه في التداول االلكتروني**

الشرآه مدرجه في التداول االلكتروني ولم يتم التداول عليها و تم اعتماد سعر االغالق في التداول اليدوي في حساب القيمه السوقيه للشرآه 

      المجموع
      المجموع الكلي

*

*

**

**
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تاريخ االجتماع اسم الشرآةت
Meeting's date

  Subject of  meetingCompany nameموضوع االجتماع

1/7/2009الوطنية لالستثمارات السياحية1-
مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في  

٢٠٠٨/١٢/٣١  وتم زيادة راسمال الشرآة وفق المادة 
(٥٥/ثانيا)وبنسبة(٤٥%) .

Discuss the final accounts for the year ended at 31/12/2008, and 
to boost the company`s capital in accordance with article (55/2nd) 

and by (15%)

AL-Watania for tourist 
Investment

مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في  2/7/2009الموصل لمدن االلعاب2-
.٢٠٠٨/١٢/٣١

Discuss the final accounts for the year ended at 31/12/2008.Mousel Funfairs

مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ 5/7/2009صناعة المواد االنشائية الحديثة3-
.

Discuss the final accounts for the year ended at 31/12/2008.Modern Construction Material 
Industry

The General Board for companies during 3rd quarter of 2009ندرج لكم ادناه اسماء الشرآات التي تم انعقاد الهيئة العامة لها خالل الفصل الثالث من عام ٢٠٠٩

Meetings of the General Boardاجتماعات الهيئة العامة

7/7/2009مصرف االئتمان العراقي4-
مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ 

وتم زيادة راسمال الشرآة وفق المادة (٥٥/اوال) وبنسبة 
(٢١.٤٢%) وانتخاب مجلس ادارة جديد .

Discuss the final accounts for the year ended at 31/12/2008, and 
to boost the company`s capital in accordance with article (55/1st) 

and by(42.21%) . Election a new board of directors.
Insurance Bank of Iraq

مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ 8/7/2009الحديثة لالنتاج الحيواني5-
وتم اقرار مقسوم االرباح لعام ٢٠٠٨ وبنسبة  (١٠%) .

Discuss the final accounts for the year ended at 31/12/2008, 
decision of dividual profits of 2008 and by (10%).

AL-Haditha for Animal 
Production

زيادة راسمال الشرآة وفق المادة (٥٥/ثانيا) وبنسبة  (٢٠%) ،  8/7/2009العراقية النتاج وتسويق اللحوم6-
وانتخاب مجلس ادارة جديد .

Boost the company`s capital in accordance with article (55/2nd) 
and by(20%) . Election a new board of directors.

Iraqi for Production and 
Marketing Meets

الشرق االوسط النتاج وتسويق 7-
مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/٣/٣١ 13/7/2009االسماك

و تم اقرار مقسوم االرباح لعام ٢٠٠٨ وبنسبة  (٢٠%) .
Discuss the final accounts for the year ended at 31/12/2008, 

decision of dividual profits of 2008 and by (20%).

Midlle East for 
Production and 
Marketing Fishs

19/7/2009االهلية للتأمين8-
مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ 

وتم زيادة راسمال الشرآة وفق المادة (٥٥/ثانيا)وبنسبة( ١٣% ) 
وتم انتخاب مجلس ادارة جديد .

Discuss the final accounts for the year ended at 31/12/2008, and 
to boost the company`s capital in accordance with article (55/2nd) 

and by(13%) . Election a new board of directors.
AL-Ahlia for Insurance
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تاريخ االجتماع اسم الشرآةت
Meeting's date

  Subject of  meetingCompany nameموضوع االجتماع

مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ 22/07/2009االمين لالستثمار المالي9-
. 

Discuss the final accounts for the year endad at 31/12/2008.
AL-Ameen for Financial 

Investment

مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في  23/07/2009الثرار لالنتاج الزراعي10-
. ٢٠٠٨/١٢/٣١

Discuss the final accounts for the year endad at 31/12/2008.
Tharar for Agricultural 

Production

The General Board for companies during 3rd quarter of 2009ندرج لكم ادناه اسماء الشرآات التي تم انعقاد الهيئة العامة لها خالل الفصل الثالث من عام ٢٠٠٩

Meetings of the General Boardاجتماعات الهيئة العامة 

26/07/2009الباتك لالستثمارات المالية11-
مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/٣/٣١ 
وتم اقرار مقسوم االرباح لعام ٢٠٠٨  وبنسبه (٧.٩%) ، انتخاب 

مجلس ادارة جديد .

Discuss the final accounts for the year endad at 31/12/2008, 
decision of dividual profits of 2008 at rate (7.9%). Electiom a new 

board of directors.

Batik for Financial 
Investment

مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ 28/07/2009الفلوجة النتاج المواد االنشائية12-
. 

Discuss the final accounts for the year endad at 31/12/2008.
Falluja for Construction 

Material

مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ 29/07/2009الخازر لالنتاج المواد االنشائية13-
.

Discuss the final accounts for the year endad at 31/12/2008.
AL-Khazer for 

Producing Material

مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ 02/08/2009الخليج للتأمين واعادة التأمين14-
.

Discuss the final accounts for the year endad at 31/12/2008.
Gulf for Insurance and 

Reinsurance

03/08/2009بغداد لنقل الرآاب والبضائع15-
مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ 
،انتخاب مجلس ادارة جديد  ، وتم اقرار مقسوم االرباح وبنسبة ( ١٠ 

( %

Discuss the final accounts for the year endad at 31/12/2008, 
Electiom a new board of directors.decision of dividual profits  at 

rate (10 %).

Baghdad Passengers 
Transport 
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تاريخ االجتماع اسم الشرآةت
Meeting's date

  Subject of  meetingCompany nameموضوع االجتماع

مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ 05/08/2009مصرف سومر التجاري16
.  

Discuss the final accounts for the financial year ended at 
31/12/2008.Summer Commercial Bank

مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ 12/08/2009مصرف آوردستان17
، انتخاب مجلس ادارة جديد

Discuss the final accounts for the financial year ended at 
31/12/2008, Election  anew board of directors.

Kurdistan International 
Bank 

مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ 15/08/2009فندق بابل 18
جديد ادارة مجلس وانتخاب ،

Discuss the final accounts for the financial year ended at 
31/12/2008 Election anew board of directorsBabylon Hotel

The General Board for companies during 3rd quarter of 2009ندرج لكم ادناه اسماء الشرآات التي تم انعقاد الهيئة العامة لها خالل الفصل الثالث من عام ٢٠٠٩

Meetings of the General Boardاجتماعات الهيئة العامة 

. .Election  anew board of directors .31/12/2008، وانتخاب مجلس ادارة جديد

 Boost the company`s capital in accourdance with article (55/2nd)زيادة راسمال الشرآة وفق المادة (٥٥/ثانيا) وبنسبه  (١٥%)  .16/08/2009مصرف اشور الدولي19
and by (15%).Ashur International Bank 

 Boost the company`s capital in accourdance with article (55/1st)زيادة راسمال الشرآة وفق المادة (٥٥/اوًال )وبنسبة (٥٠٠%) .07/09/2009آرآوك االنشائية 20
and by (500%).

Kirkuk for Producing 
Materials 

مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في   09/09/2009نينوى للصناعات الغذائية 21
.  ٢٠٠٨/١٢/٣١

Discuss the final accounts for the financial year ended at 
31/12/2008.AL-Ameen Insurance

 Election  anew board of directors.AL- Zawraa for financialانتخاب مجلس ادارة .13/09/2009الزوراء لالستثمار المالي 22
Investment

تم انتخاب تسعة اعضاءاصليين ومثلهم احتياط لمجلس ادارة 17/09/2009مصرف الخليج التجاري23
المصرف في دورته الجديدة .

Election nine origenal members as well reserev for the bank 
board of directors in its new session.Gulf Commercial Bank

مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ 28/09/2009الصنائع الكيمياويه العصريه24
وتم اقرار مقسوم االرباح لعام ٢٠٠٨ وبنسبه (١٠٠%) .

Discuss the final accounts for the financial year ended at 
31/12/2008, decision of dividual profits of 2008 at rate(100%).

Modern Chemical 
Industries 

مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ 29/09/2009فنادق عشتار 25
.

Discuss the final accounts for the financial year ended at 
31/12/2008.Ishtar Hotels
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      Notifications Company  nameالمالحظاتاسم الشرآةت
No trading on  its sharesSumer Commertial Bankلم يتم التداول على اسهم الشرآةمصرف سومر التجاري1

No trading on  its sharesUnion Bank of Iraqلم يتم التداول على اسهم الشرآةمصرف االتنحاد العراقي2

No trading on  its sharesNorth Bankلم يتم التداول على اسهم الشرآةمصرف الشمال3

No trading on  its sharesGulf for Insuranceلم يتم التداول على اسهم الشرآةالخليج للتأمين4

No trading on  its sharesAL-Ayaim for Financial Investmentلم يتم التداول على اسهم الشرآةااليام لالستثمار المالي5

No trading on  its sharesMesopotamia for Financial Investmentلم يتم التداول على اسهم الشرآةبين النهرين لالستثمارات6

No trading on  its sharesAL-Quma for Financial Investmentلم يتم التداول على اسهم الشرآةالقمة لالستثمار المالي7

No trading on  its sharesAL-Khaima for Financial Investmentلم يتم التداول على اسهم الشرآةالخيمة لالستثمارات المالية8

 ٢٠٠٩Untraded companies at 2nd quarter of 2009اسماء الشرآات الغير متداولة للفصل الثالث  من عام 

ي ر ري هم ى و م ي gم

No trading on  its sharesAL-Zawraa for Financial Investmentلم يتم التداول على اسهم الشرآةالزوراء لالستثمار المالي9

No trading on  its sharesAL-Batek for Financial Investmentلم يتم التداول على اسهم الشرآةالباتك لالستثمار المالي10

No trading on  its sharesAL-Ameen for Financial Investmentلم يتم التداول على اسهم الشرآةاالمين لالستثمار المالي11

No trading on  its sharesKarkh Tour Amusement Cityلم يتم التداول على اسهم الشرآةمدينة العاب الكرخ السياحية12

No trading on  its sharesAL-Mosul for Funfairsلم يتم التداول على اسهم الشرآةالموصل لمدن االلعاب13

No trading on  its sharesModern sewingلم يتم التداول على اسهم الشرآةاالصباغ الحديثة14

No trading on  its sharesModern Chemical Industriesلم يتم التداول على اسهم الشرآةالصنائع الكيمياوية العصرية15

 No trading on  its sharesIraqi Engineering Worksلم يتم التداول على اسهم الشرآةالعراقية لالعمال الهندسية16

 No trading on  its sharesTourist village of Mosul Damلم يتم التداول على اسهم الشرآةسد الموصل السياحية17

No trading on  its sharesIraqi Agricultural Prodectsلم يتم التداول على اسهم الشرآةالعراقية للمنتجات الزراعية18

 No trading on  its sharesModern Animal Productionلم يتم التداول على اسهم الشرآةالحديثة لالنتاج الحيواني19

No trading on  its sharesAL-Ahlyia for Agricultural Productionلم يتم التداول على اسهم الشرآةاالهلية لالنتاج الزراعي20

General assemblyAshour International Bankهيئة عامةمصرف اشور الدولي21
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