
2023/2/23  ولغاية  2023/2/19 من للفترة المالية لالوراق العراق سوق في االسهم تداول حركة عن االسبوعية لنشرةا

مؤشرات السوق 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

636.55597.186.59(isx 60)المؤشر العام 

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

136493.4107370.52992مؤشرات السوق الكلية 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 500.3-132084.4132584.7التداوالت االجنبية

المنخفضه المرتفعهالمجموع

592219الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

1132.2512.3685607.26االحد

33869.127342.8601612.74االثنين

33580.126218.5515618.02الثالثاء

34010.526845.8676624.07األربعاء

33901.526,451.1515636.55الخميس

المجموع
136,493.4107,370.52992

 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

HASH11.25013.98024.3فندق اشور
الفلوجة للمواد 

االنشائية
IFCM5.6004.300-23.2

الحديثة لالنتاج 

الحيواني
AMAP0.5200.63021.2

مصرف الطيف 

االسالمي
BTIB0.7400.640-13.5

المصرف العراقي 

االسالمي
BIIB0.4300.48011.6

الباتك 

لالستثمارات 

المالية

VBAT0.4500.400-11.1

SILT1.8101.9909.9العراقية للنقل البري

المنصور 

للصناعات 

الدوائية

IMAP2.3202.200-5.2

HPAL18.00019.2506.9فندق فلسطين
طريق الخازر 

للمواد االنشائية
IKHC2.1402.050-4.2

ً 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)

التداول حجم

(مليون)

 النسبه

الكلي الى

(%)

دينارسهم 

BBOB1.440132226.696.9مصرف بغدادBBOB1.440104113.797.0مصرف بغداد

مصرف العطاء 

االسالمي
BLAD0.2101151.91.1

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD3.1001527.11.1

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD3.100483.40.5آسيا سيلTASC7.800609.40.4

مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.250319.10.3

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.250275.90.2

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.250225.40.2

مصرف العطاء 

االسالمي
BLAD0.210241.90.2

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2023/2/23ولغاية 2023/2/19حركة 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

(%)

0.5200.5301.9132.169.4691325000.05المصرف التجاري1

1.3601.4405.9104113.7132226.610236000041.6مصرف بغداد2

0.4300.48011.62.61.221200000.001المصرف  االسالمي3

0.1300.1300.01.00.11325000.0004مصرف الشرق االوسط4

0.2500.2500.0319.182.89625000.13مصرف االستثمار5

1.2301.2501.6225.4275.91853125000.09المصرف االهلي6

0.2000.2105.0140.028.016525000.06مصرف سومر7

0.1500.1606.752.98.315480000.02مصرف الخليج8

0.2100.2204.869.614.724554400.03مصرف الموصل9

2.620.07.614950000.01-0.3900.380مصرف اشور10

1.514.69.861675000.006-0.6800.670مصرف المنصور11

0.0700.0700.010.20.73210000.003المصرف المتحد12

1.3401.3400.00.10.113537600.00004مصرف عبر العراق 13

13.52.51.8151600000.001-0.7400.640مصرف الطيف االسالمي14

0.3600.3600.010.13.56900000.004مصرف األئتمان15

0.2100.2100.01151.9241.91525000.5مصرف العطاء االسالمي16

0.0800.0800.082.66.317200000.03مصرف بابل17

106,348.2132,978.84862,135,700.0المجموع

2023/2/23   -   2023/2/19حركة 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

(%)

0.5000.5000.00.60.327500.04االمين لالستثمار1

2.80.010.014030.001-0.3600.350الزوراء لالستثمار المالي2

0.2500.2500.00.350.0955000.02الوئام لالستثمار المالي 3

11.10.050.0214000.005-0.4500.400الباتك لالستثمارات المالية 4

0.980.4092053المجموع 

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

(%)

3.2003.2000.00.51.6248000.03مدينة العاب الكرخ1

3.52.223.93166500.1-11.50011.100الموصل لمدن االلعاب2

3.97.294.5703061630.03-13.98013.440المعمورة  العقارية3

1.5001.5000.00.20.21104400.002االمين لالستثمارات العقارية4

31.00031.3001.00.412.916313000.04بغداد العراق للنقل العام5

1.0001.0000.01.21.2175000.02رحاب كربالء6

1.8101.9909.980.6152.946278600.6العراقية للنقل البري7

0.82.813.431548750.1-1.2601.250نقل المنتجات النفطية8

94.9290.6154409,588.2المجموع

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

(%)

5.293.5210.7202142321.4-2.3202.200المنصور الدوائية1

7.0007.0000.00.96.415140000.05الخياطة الحديثة2

3.0803.1000.6483.41527.110235497320.3بغداد  الغازية3

2.848.950.9108177680.3-1.0601.030العراقية لتصنيع التمور4

1.278.366.747103950.6-0.8500.840الهالل الصناعية5

0.620.130.84490880.3-1.5401.530الكندي النتاج اللقاحات6

11.38011.4500.60.10.72171750.004العراقية لالعمال الهندسية7

4.20.51.0520500.1-2.1402.050طريق الخازر للمواد االنشائية8

2.22.913.427144960.1-4.6504.550االلبسة الجاهزة9

23.223.8103.3181134160.8-5.6004.300الفلوجة  االنشائية10

1.234.729.732142800.2-0.8600.850الصناعات الخفيفة11

2.04.38.428296150.03-1.9901.950الصناعات الكيمياوية12

0.8500.8702.41.41.22156600.01الصناعات االلكترونية13

1.0301.0300.08.48.71178180.1صناعات الكارتون14

801.22,058.91,727729,724.5المجموع



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

(%)

88.50090.0001.70.218.571800000.01فندق بابل1

10.75010.7500.02.526.416413230.06فندق بغداد2

11.00011.4003.60.434.93712840.007االستثمارات السياحية3

7.0007.0000.00.010.0116800.002سد الموصل السياحية4

34.00034.0000.03.0103.812993820.102فندق المنصور5

11.25013.98024.30.79.2952560.2فندق اشور6

0.55.959.491703500.08-10.10010.050فنادق عشتار7

18.00019.2506.95.5104.329860480.1فندق فلسطين8

21.70022.0001.40.010.11381480.0004فندق السدير9

18.1326.516999,382المجموع

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

(%)

1.0001.0000.04.004.0075750.7االهلية لالنتاج الزراعي1

0.120.3218.41901734400.1-10.85010.840انتاج البذور2

5.7005.7500.90.31.94287500.007تسويق اللحوم3

25.50025.6000.40.122.9292160.03المنتجات الزراعية4

0.5200.63021.22.411.381625840.06الحديثة لالنتاج الحيواني5

27.1228.6219173,440.0المجموع

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

(%)

7.6707.8001.779.8609.422324180000.03اسيا سيل1

1.8801.9001.10.040.07534770.002الخاتم لالتصاالت2

79.9609.52282421476.6المجموع

107370.4136493.329925971363.8المجموع 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)

104015.7103984.4106348.297.897.8132059.9132028.2132978.899.3199.31366248628.012.8المصرفي

_____________________________________________التامين

4.5___7154___5.0___14.5290.6___2.3___2.294.9___خدمات

10.4___1801727___25.6___528.02058.9___21.2___170.0801.2___الصناعي

2.4___4169___4.3___14.0326.5___0.88___0.1618.1___الفنادق

______219____________228.6____________27.1______الزراعي

___2283.1___7___609.54.0___24.5___79.93.9___3.1االتصاالت

______9____________0.4____________1.0______االستثمار

104,018.8104,156.8107370.4132084.4132584.7136493.31432532992اجملموع

____

_____

___

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




