
2023/2/2  ولغاية  2023/1/29 من للفترة المالية لالوراق العراق سوق في االسهم تداول حركة عن االسبوعية لنشرةا

مؤشرات السوق 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

612.50618.06-0.90(isx 60)المؤشر العام 

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

5628.33090.83839مؤشرات السوق الكلية 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 1038.2-542.91581.2التداوالت االجنبية

المنخفضه المرتفعهالمجموع

581521الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

896.5539.8701615.60االحد

1335.0589.3883609.95االثنين

861.4540.0675611.83الثالثاء

1680.6976.2803615.11األربعاء

854.8445.5777612.50الخميس

المجموع
5,628.33,090.83839

 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

صناعات االثاث 

المنزلي
IHFI2.2803.00031.6فندق فلسطينHPAL23.10018.800-18.6

SMRI12.45015.25022.5المعمورة العقارية
المصرف 

الوطني االسالمي
BNAI1.0800.900-16.7

العراقية لالعمال 

الهندسية
IIEW10.00011.38013.8

الحديثة لالنتاج 

الحيواني
AMAP0.4500.380-15.6

الكندي لللقاحات 

البيطرية
IKLV1.4201.60012.7

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD3.2902.900-11.9

تسويق المنتجات 

الزراعية
AIRP24.90027.0008.4

بغداد العراق 

للنقل العام
SBPT32.50029.000-10.8

ً 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 

BBOB1.440796.325.8مصرف بغداد

المنصور 

للصناعات 

الدوائية

IMAP2.3501329.723.6

المنصور 

للصناعات الدوائية
IMAP2.350567.318.4مصرف بغدادBBOB1.4401144.020.3

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.900302.59.8

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.900914.216.2

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.290235.47.6فنادق عشتارHISH10.700385.96.9

BUND0.070169.45.5المصرف المتحد
المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.290312.85.6

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2023/2/2ولغاية 2023/1/29حركة 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

(%)

0.5300.5300.080.842.7771325000.03المصرف التجاري1

2.7796.31144.01453600000.3-1.4801.440مصرف بغداد2

0.4500.4500.01.60.731125000.001المصرف  االسالمي3

0.1400.1400.081.311.416350000.03مصرف الشرق االوسط4

0.2500.2500.023.35.86625000.009مصرف االستثمار5

8.5235.4312.81253225000.1-1.4101.290المصرف االهلي6

0.2000.2105.079.815.914525000.03مصرف سومر7

0.1600.1600.0110.717.820480000.04مصرف الخليج8

0.2200.2200.08.01.82554400.003مصرف الموصل9

0.6700.6700.0110.974.7271675000.04مصرف المنصور10

0.0700.0700.0169.411.938210000.06المصرف المتحد11

1.0800.9005.24.752259000.002المصرف الوطني االسالمي12

0.1500.1500.016.62.56375000.01مصرف االقتصاد13

0.3600.3600.02.00.71900000.001مصرف األئتمان14

0.0700.0700.0103.67.317175000.04مصرف بابل15

1,824.91,654.8502743,440.0المجموع

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

(%)

0.4000.4000.024.509.800528000.4الخليج للتأمين1

2.90.730.495147600.01-0.7000.680دار السالم للتأمين2

25.2310.3064760.0المجموع

2023/2/2   -   2023/1/29حركة 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

(%)

0.5000.5000.00.10.117500.01االمين لالستثمار1

0.10.11.0750.0المجموع 

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

(%)

3.1503.2402.932.1104.610748602.1مدينة العاب الكرخ1

0.90.44.76169500.03-11.40011.300الموصل لمدن االلعاب2

12.45015.25022.516.4222.01833473950.1المعمورة  العقارية3

1.5001.5000.00.01104400.0003االمين لالستثمارات العقارية4

0.5800.5800.02.71.5311980.1النخبة للمقاوالت5

10.80.515.625290000.1-32.50029.000بغداد العراق للنقل العام6

1.9001.9000.05.310.18266000.04العراقية للنقل البري7

1.0001.0505.03.293.351140950.1نقل المنتجات النفطية8

60.7361.8344388,032.7المجموع

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

(%)

2.2002.3506.8567.31329.71104152028.8المنصور الدوائية1

7.1007.2502.11.711.938145000.1الخياطة الحديثة2

1.30.34.91177000.1-15.60015.400العراقية للسجاد3

11.9302.5914.26465142660.2-3.2902.900بغداد  الغازية4

4.219.518.547112610.2-0.9500.910الهالل الصناعية5

1.4201.60012.767.8112.013195041.1الكندي النتاج اللقاحات6

10.00011.38013.81.011.114170700.06العراقية لالعمال الهندسية7

2.1502.1500.00.10.2121500.01الخازر  االنشائية8

3.0003.0000.013.841.527150000.3المعدنية والدراجات9

4.119.895.3108149740.6-4.9004.700االلبسة الجاهزة10

5.520.4122.8158187200.7-6.3506.000الفلوجة  االنشائية11

2.2803.00031.60.71.7549800.04صناعةاالثاث المنزلي12

3.373.965.997146160.4-0.9000.870الصناعات الخفيفة13

1.9001.9100.53.16.111290070.02الصناعات الكيمياوية14

0.9000.9000.014.012.713162000.1الصناعات االلكترونية15

1.0001.0000.03.83.81275900.1صناعات الكارتون16

1,109.72,752.42,423712,740.5المجموع



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

(%)

88.25091.0003.10.433.2161820000.02فندق بابل1

7.61.112.714442060.03-12.45011.500فندق بغداد2

11.50011.8102.70.56.39738480.01االستثمارات السياحية3

7.0007.0000.010.1216800.01سد الموصل السياحية4

3.90.14.821066900.004-38.00036.500فندق المنصور5

2.00.44.3845120.1-12.25012.000فندق اشور6

10.25010.70034.6385.9200749000.5فنادق عشتار7

18.62.347.942840360.1-23.10018.800فندق فلسطين8

24.00024.0000.00.041.12416160.003فندق السدير9

39.4496.3295226,423المجموع

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

(%)

0.8700.9205.71.191.0785290.21االهلية لالنتاج الزراعي1

8.3508.2500.010.05424750.002الشرق االوسط لالسماك2

2.525.9287.52281760000.2-11.28011.000انتاج البذور3

4.20.74.19287500.01-6.0005.750تسويق اللحوم4

24.90027.0008.42.459.8797200.7المنتجات الزراعية5

15.60.50.2915580.01-0.4500.380الحديثة لالنتاج الحيواني6

30.7352.7265176,000.0المجموع

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

(%)

2.10.010.02334770.001-1.9401.900الخاتم لالتصاالت1

0.010.023.003476.6المجموع

3090.75628.338392255623.2المجموع 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)

374.4706.81824.920.538.7530.6998.11654.832.0760.36812050213.523.9المصرفي

______6____________10.30____________25.23______التامين

0.014.760.70.027.80.163.2361.80.0417.51553440.316.0خدمات

0.6172.01109.70.05515.51.04518.92752.40.0418.9229524230.0812.2الصناعي

0.10.0139.40.30.0311.10.9496.32.20.2212950.70.3الفنادق

______265____________352.7____________30.7______الزراعي

______3____________0.02____________0.01______االتصاالت

______1____________0.1____________0.1______االستثمار

375.2883.53090.7542.91581.25628.3734713839اجملموع

____

_____

___

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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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




