
2023/2/9  ولغاية  2023/2/5 من للفترة المالية لالوراق العراق سوق في االسهم تداول حركة عن االسبوعية لنشرةا

مؤشرات السوق 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

602.95612.50-1.56(isx 60)المؤشر العام 

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

8469.47681.52851مؤشرات السوق الكلية 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 59.8-108.1167.9التداوالت االجنبية

المنخفضه المرتفعهالمجموع

571133الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

594.3432.8577612.21االحد

576.7226.4474613.28االثنين

622.4273.7583608.68الثالثاء

5902.15458.1620604.38األربعاء

773.91,290.5597602.95الخميس

المجموع
8,469.47,681.52851

 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

النخبة للمقاوالت 

العامة
SNUC0.5800.70020.7

المصرف 

الوطني االسالمي
BNAI0.9000.550-38.9

الحديثة لالنتاج 

الحيواني
AMAP0.3800.44015.8فندق بغدادHBAG11.50010.260-10.8

تسويق المنتجات 

الزراعية
AIRP27.00030.00011.1

الصناعات 

االلكترونية
IELI0.9000.820-8.9

صناعات االثاث 

المنزلي
IHFI3.0003.2608.7

المعدنية 

والدراجات
IMIB3.0002.780-7.3

بغداد العراق للنقل 

العام
SBPT29.00031.0006.9

مصرف الشرق 

االوسط
BIME0.1400.130-7.1

ً 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 امين 

العراق
BAME1.0005100.066.4

مصرف امين 

العراق
BAME1.0005100.060.2

مصرف العطاء 

االسالمي
BLAD0.2301040.913.6

المنصور 

للصناعات 

الدوائية

IMAP2.300971.911.5

المنصور 

للصناعات الدوائية
IMAP2.300410.45.3

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.840529.96.3

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.840181.52.4آسيا سيلTASC7.500328.33.9

BUND0.070140.01.8المصرف المتحد
مصرف العطاء 

االسالمي
BLAD0.230239.42.8

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2023/2/9ولغاية 2023/2/5حركة 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

(%)

0.5300.5300.041.221.8531325000.02المصرف التجاري1

2.8106.5150.7433500000.04-1.4401.400مصرف بغداد2

0.4500.4500.024.110.6111125000.01المصرف  االسالمي3

7.132.14.210325000.01-0.1400.130مصرف الشرق االوسط4

0.2500.2500.029.37.312625000.01مصرف االستثمار5

4.781.7103.7953075000.03-1.2901.230المصرف االهلي6

4.84.60.93500000.002-0.2100.200مصرف سومر7

0.1600.1600.020.43.34480000.01مصرف الخليج8

4.550.710.630529200.02-0.2200.210مصرف الموصل9

0.6700.6903.06.24.271725000.002مصرف المنصور10

0.0700.0700.0140.09.815210000.05المصرف المتحد11

38.98.05.591380500.003-0.9000.550المصرف الوطني االسالمي12

0.9000.9000.00.10.112250000.00004مصرف الطيف االسالمي13

6.710.01.47350000.004-0.1500.140مصرف االقتصاد14

2.88.53.013875000.003-0.3600.350مصرف األئتمان15

0.2300.2300.01040.9239.42575000مصرف العطاء االسالمي16

1.0001.0000.05100.05100.052225002.3مصرف امين العراق17

0.0700.0700.0103.77.013175000.04مصرف بابل18

6,808.05,683.6333725,920.0المجموع

ت
الشركه اسم

(التأمين 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

(%)

0.6800.6800.03.02.0147600.04دار السالم للتأمين1

3.002.0414760.0المجموع

2023/2/9   -   2023/2/5حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



ت
الشركه اسم

(االستثمار 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

(%)

0.2500.2500.050.0115000.003الوئام لالستثمار المالي 1

0.050.011500.0المجموع 

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

(%)

3.2403.2500.37.825.45348750.5مدينة العاب الكرخ1

0.91.111.910168000.07-11.30011.200الموصل لمدن االلعاب2

1.811.7177.11363410170.1-15.25014.970المعمورة  العقارية3

0.5800.70020.72.61.72914460.1النخبة للمقاوالت4

29.00031.0006.90.12.33310000.01بغداد العراق للنقل العام5

1.9001.9000.03.36.23266000.02العراقية للنقل البري6

1.0501.1004.82.342.531342900.1نقل المنتجات النفطية7

28.9227.2247426,027.1المجموع

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

(%)

2.1410.4971.9750148796.3-2.3502.300المنصور الدوائية1

3.47.150.052140000.4-7.2507.000الخياطة الحديثة2

0.10.00.1276900.0-15.40015.380العراقية للسجاد3

2.1181.5529.95225036260.1-2.9002.840بغداد  الغازية4

5.522.920.335106430.2-0.9100.860الهالل الصناعية5

3.138.960.88392070.7-1.6001.550الكندي النتاج اللقاحات6

11.38011.3800.00.33.44170700.02العراقية لالعمال الهندسية7

0.50.10.2121400.01-2.1502.140الخازر  االنشائية8

7.31.64.78139000.0-3.0002.780المعدنية والدراجات9

2.13.717.125146560.1-4.7004.600االلبسة الجاهزة10

6.712.269.485174720.4-6.0005.600الفلوجة  االنشائية11

3.0003.2608.72.47.8954120.14صناعةاالثاث المنزلي12

1.144.438.742144480.3-0.8700.860الصناعات الخفيفة13

1.9101.9200.510.720.535291590.07الصناعات الكيمياوية14

8.922.719.019147600.1-0.9000.820الصناعات االلكترونية15

1.0001.0303.05.05.11478180.1صناعات الكارتون16

764.11,818.91,686696,877.9المجموع



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

(%)

91.00092.0001.10.15.951840000.00فندق بابل1

10.80.22.35394390.01-11.50010.260فندق بغداد2

6.82.170.226993820.070-36.50034.000فندق المنصور3

5.00.910.91542860.3-12.00011.400فندق اشور4

6.17.880.982703500.1-10.70010.050فنادق عشتار5

4.31.324.133804600.0-18.80018.000فندق فلسطين6

5.00.061.33395350.003-24.00022.800فندق السدير7

12.5195.7169138,821المجموع

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

(%)

1.11.271.1525230.22-0.9200.910االهلية لالنتاج الزراعي1

1.80.000.00224300.000-8.2508.100الشرق االوسط لالسماك2

1.419.2208.92111736000.1-11.00010.850انتاج البذور3

0.90.21.11285000.00-5.7505.700تسويق اللحوم4

27.00030.00011.10.12.25108000.0المنتجات الزراعية5

0.3800.44015.80.50.2618040.01الحديثة لالنتاج الحيواني6

21.2213.5227173,600.0المجموع

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

(%)

1.443.8328.318723250000.01-7.6107.500اسيا سيل1

43.8328.31872325000.0المجموع

7681.68469.428514491506.4المجموع الكلي



  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)

89.362.06808.01.30.990.187.95683.61.591.5341933310.25.7المصرفي

______1____________2.04____________3.00______التامين

8.5___21247___14.8___33.6227.2___7.6___2.228.9___خدمات

1.9___321686___2.5___46.01818.9___0.2___1.6764.1___الصناعي

0.6___1169___0.2___0.5195.7___0.04___0.0112.5___الفنادق

______227____________213.5____________21.2______الزراعي

___1873.7___7___328.35.5___18.0___43.85.5___2.4االتصاالت

______1____________0.01____________0.1______االستثمار

91.765.87681.6108.1167.98469.441732851اجملموع

____

_____

___

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

ن
يو

مل
 

 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




