
2023/1/26  ولغاية  2023/1/22 من للفترة المالية لالوراق العراق سوق في االسهم تداول حركة عن االسبوعية لنشرةا

مؤشرات السوق 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

618.06606.561.90(isx 60)المؤشر العام 

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

6248.54172.73752مؤشرات السوق الكلية 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 29.2-577.3606.5التداوالت االجنبية

المنخفضه المرتفعهالمجموع

552617الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

1329.71013.5585610.66االحد

1585.01083.3663611.69االثنين

970.7523.6899616.57الثالثاء

1033.1661.2737614.76األربعاء

1330.0891.1868618.06الخميس

المجموع
6,248.54,172.73752

 جدول  حركة التداول اليومية للسوق                                   
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 المؤشر العام للسوق 

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



الشركه اسم
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)
الشركه رمزالشركه اسم

 سعر

 االغالق

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

ديناردينارديناردينار

العراقية لالعمال 

الهندسية
IIEW7.02010.00042.5

تسويق المنتجات 

الزراعية
AIRP27.00024.900-7.8

المنصور 

للصناعات الدوائية
IMAP1.7402.20026.4

المعدنية 

والدراجات
IMIB3.2303.000-7.1

SMRI10.00012.45024.5المعمورة العقارية
مصرف سومر 

التجاري
BSUC0.2100.200-4.8

HSAD19.50024.00023.1فندق  السدير
بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD3.4403.290-4.4

HBAG10.36012.45020.2فندق بغداد
المصرف 

العراقي االسالمي
BIIB0.4700.450-4.3

ً االكثر الشركات ً االكثر الشركاتالمتداوله االسهم عدد حسب نشاطا التداول حجم حسب نشاطا

الشركه اسم
 رمز

الشركه

 سعر

االغالق

(دينار)

 االسهم عدد

المتداوله

(مليون)

 النسبه

 الكلي الى

(%)

الشركه رمزالشركه اسم

 سعر

االغالق

(دينار)

 حجم

التداول

(مليون)

 النسبه

الكلي الى

(%)

دينارسهم 

مصرف آسيا 

العراق
BAIB1.060800.019.2

المنصور 

للصناعات 

الدوائية

IMAP2.200877.714.0

مصرف سومر 

التجاري
BSUC0.200566.413.6

مصرف آسيا 

العراق
BAIB1.060848.013.6

المنصور 

للصناعات الدوائية
IMAP2.200451.910.8

الفلوجة للمواد 

االنشائية
IFCM6.350768.012.3

BBOB1.480419.810.1مصرف بغداد
بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD3.290694.311.1

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.410385.49.2مصرف بغدادBBOB1.480595.09.5

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2023/1/26ولغاية 2023/1/22حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق الماليه للفترة من   



ت
 الشركة اسم

(المصرفي القطاع)

 االغالق سعر

(دينار)  السابق

 االغالق سعر

(دينار) الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

0.5100.5303.9114.960.6591325000.05المصرف التجاري1

1.4201.4804.2419.8595.01093700000.2مصرف بغداد2

4.323.610.7301125000.009-0.4700.450المصرف  االسالمي3

0.1400.1400.050.97.113350000.02مصرف الشرق االوسط4

3.811.52.95625000.005-0.2600.250مصرف االستثمار5

1.3901.4101.4385.4549.12433525000.2المصرف االهلي6

4.8566.4113.434500000.2-0.2100.200مصرف سومر7

0.1600.1600.080.012.813480000.03مصرف الخليج8

0.2100.2204.8105.923.334554400.04مصرف الموصل9

2.928.119.0141675000.01-0.6900.670مصرف المنصور10

0.0700.0700.0269.018.835210000.09المصرف المتحد11

1.0601.0600.0800.0848.082650000.3مصرف اسيا العراق12

0.9700.9700.00.00.022425000.00001مصرف الطيف االسالمي13

0.1500.1500.017.52.63375000.01مصرف االقتصاد14

2.72.81.03900000.001-0.3700.360مصرف األئتمان15

0.0700.0700.0191.313.429175000.1مصرف بابل16

3,067.22,278.0634770,940.0المجموع

الشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)  السابق

 االغالق سعر

(دينار) الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

0.6900.7001.49.166.332349000.1دار السالم للتأمين1

9.166.3334900.0المجموع

2023/1/26   -   2023/1/22حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



ت
الشركه اسم

(الخدمات قطاع)

 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

3.1403.1500.319.160.55247251.3مدينة العاب الكرخ1

0.74.653.111171000.3-11.48011.400الموصل لمدن االلعاب2

10.00012.45024.517.7196.11292836110.1المعمورة  العقارية3

0.5400.5807.46.13.41211980.3النخبة للمقاوالت4

29.10032.50011.70.618.121325000.1بغداد العراق للنقل العام5

1.0001.0000.00.30.3275000.004رحاب كربالء6

1.8001.9005.614.827.620266000.1العراقية للنقل البري7

3.80.010.01139000.0002-1.0401.000نقل المنتجات النفطية8

63.3359.2248317,308.7المجموع

ت
الشركه اسم

(الصناعي القطاع)

 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

1.7402.20026.4451.9877.7840142327.0المنصور الدوائية1

6.7007.1006.03.927.493142000.2الخياطة الحديثة2

15.60015.6000.00.00.1178000.001العراقية للسجاد3

4.4208.7694.35015834260.1-3.4403.290بغداد  الغازية4

1.0201.0603.927.028.146182850.2العراقية  للتمور5

0.9500.9500.09.69.423117560.1الهالل الصناعية6

1.4201.4200.08.712.41884350.1الكندي النتاج اللقاحات7

7.02010.00042.50.98.48150000.06العراقية لالعمال الهندسية8

2.0502.1504.90.20.3221500.02الخازر  االنشائية9

7.111.634.923150000.23-3.2303.000المعدنية والدراجات10

1.03.115.221156110.1-4.9504.900االلبسة الجاهزة11

5.7006.35011.4123.5768.0546198124.0الفلوجة  االنشائية12

1.9502.28016.92.45.22137850.1صناعةاالثاث المنزلي13

0.8200.9009.867.859.863151200.4الصناعات الخفيفة14

4.03.16.05288550.02-1.9801.900الصناعات الكيمياوية15

1.118.817.638162000.1-0.9100.900الصناعات االلكترونية16

0.9501.0005.315.715.44175900.2صناعات الكارتون17

957.02,580.42,290797,256.9المجموع



ت
الشركه اسم

(والفنادق السياحة قطاع)

 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

3.00.214.681765000.008-91.00088.250فندق بابل1

10.36012.45020.22.023.729478580.05فندق بغداد2

0.10.89.915719100.01-11.51011.500االستثمارات السياحية3

36.00038.0005.65.5205.8391110740.2فندق المنصور4

11.50012.2506.50.22.7746060.1فندق اشور5

19.50023.10018.511.0245.41031032570.2فندق فلسطين6

19.50024.00023.10.49.312416160.02فندق السدير7

20.2511.5213230,841المجموع

ت
الشركه اسم

(الزراعي القطاع)

 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

1.10.300.2615000.05-0.8800.870االهلية لالنتاج الزراعي1

0.224.9283.12141804800.2-11.30011.280انتاج البذور2

5.7006.0005.30.95.68300000.02تسويق اللحوم3

7.80.00.4289640.004-27.00024.900المنتجات الزراعية4

0.4500.4500.00.30.1318450.01الحديثة لالنتاج الحيواني5

26.5289.5228180,480.0المجموع

ت
الشركه اسم

(االتصاالت قطاع)

 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

7.5007.6101.529.4223.713623591000.01اسيا سيل1

29.4223.71362359100المجموع

4172.86248.537524660826.9المجموع الكلي



(النظامي السوق)  القطاعات حسب مقسمة  (بيع-  شراء ) العراقيين لغير التداول حركة

القطاع

الكلي االسهم عدد

(سهم مليون)

 التداول حجم

الكلي

(دينار مليون)

 العقود عدد

الكلي

(بيع)(شراء)عقد(بيع)(شراء)(بيع)(شراء)(بيع)(شراء)(بيع)(شراء)سهم مليون(بيع)(شراء)

403.8153.73067.213.25.0556.4212.02278.024.439.31212263419.13.5المصرفي

______3____________6.33____________9.16______التامين

15.3___14.938248___53.6359.2___7.8___5.063.3___خدمات

0.01100.1957.00.00110.50.02330.02580.40.00112.8118422900.048.0الصناعي

2.3___5213___2.1___10.9511.5___0.6___0.1220.2___الفنادق

______228____________289.5____________26.5______الزراعي

___1365.1___7___223.79.3___20.9___29.49.3___2.8االتصاالت

_____________________________________________االستثمار

406.5258.94172.8577.3606.56248.51282493752اجملموع

____

_____

___

في حالة وجود اختالف بين هذه النشرة والنشرة التي يصدرها السوق قد تكون بسبب قيام السوق بتعديل بعض العقود على بعض جلسات االسبوع 

 لغير المتداوله االسهم عدد

العراقين

(سهم مليون)

 لغير العقود عدد

العراقين




 الكلي الى النسبه

(%)




 الكلي الى النسبه

(%)

العراقين للغير التداول حجم(%) الكلي الى النسبه

(دينار مليون)
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 اتصاالت الفنادق صناعي خدمات المصرفي
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

 صافي االستثمار (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

البحوث والدراسات / اعدد




