
2023/3/9  ولغاية  2023/3/5 من للفترة المالية لالوراق العراق سوق في االسهم تداول حركة عن االسبوعية لنشرةا

مؤشرات السوق 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

643.89637.141.06(isx 60)المؤشر العام 

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

3515.13226.02264مؤشرات السوق الكلية 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 159.4-455.1614.5التداوالت االجنبية

المنخفضه المرتفعهالمجموع

511523الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

863.41121.9410641.37االحد

855.0634.8523655.68االثنين

778.1650.6529650.08الثالثاء

448.8301.5376649.73األربعاء

569.8517.2426643.89الخميس

المجموع
3,515.13,226.02264

 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

مصرف الطيف 

االسالمي
BTIB0.6500.80023.1فندق اشورHASH13.50011.500-14.8

IHLI0.8500.790-7.1الهالل الصناعيةTZNI1.9002.24017.9الخاتم لالتصاالت

BGUC0.1600.150-6.3مصرف الخليجIMOS7.0008.00014.3الخياطة الحديثة

مصرف االئتمان 

العراقي
BROI0.3500.39011.4

المصرف 

العراقي االسالمي
BIIB0.4800.450-6.2

طريق الخازر 

للمواد االنشائية
IKHC2.0502.28011.2

الصناعات 

االلكترونية
IELI0.7900.750-5.1

ً 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)

التداول حجم

(مليون)

 النسبه

الكلي الى

(%)

دينارسهم 

مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.250989.930.7مصرف بغدادBBOB1.6101003.028.5

BBOB1.610637.719.8مصرف بغداد
بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.880712.620.3

مصرف سومر 

التجاري
BSUC0.190427.813.3

العراقية النتاج 

البذور
AISP10.750357.610.2

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.880240.57.5آسيا سيلTASC7.570248.67.1

BUND0.060148.34.6المصرف المتحد
مصرف 

االستثمار العراقي
BIBI0.250247.57.0

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2023/3/9ولغاية 2023/3/5حركة 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

(%)

0.5000.5102.063.632.4761275000.03المصرف التجاري1

1.4701.6109.5637.71003.02834025000.3مصرف بغداد2

6.20.70.361125000.0003-0.4800.450المصرف العراقي االسالمي3

0.1300.1300.053.06.921325000.02مصرف الشرق االوسط4

0.2500.2500.0989.9247.526625000.4مصرف االستثمار5

1.2901.2900.056.873.8593225000.02المصرف االهلي6

5.0427.883.228475000.2-0.2000.190مصرف سومر7

6.3144.521.737450000.05-0.1600.150مصرف الخليج8

4.892.119.317504000.04-0.2100.200مصرف الموصل9

0.3800.3800.01.10.43950000.0004مصرف اشور10

0.6300.6300.015.39.7191575000.006مصرف المنصور11

0.0600.0600.0148.39.824180000.05المصرف المتحد12

0.6500.80023.18.25.6182000000.003مصرف الطيف االسالمي13

0.3500.39011.474.627.932975000.030مصرف األئتمان14

0.2100.2100.00.50.11525000.0002مصرف العطاء االسالمي15

2,714.21,541.86501,823,400.0المجموع

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

(%)

0.4600.4600.00.010.01117570.0003االمين للتأمين1

0.010.0111757المجموع

2023/3/9   -   2023/3/5حركة 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

(%)

3.0503.0600.33.410.51945900.2مدينة العاب الكرخ1

11.00011.0000.02.729.611165000.2الموصل لمدن االلعاب2

13.33013.8904.29.2124.2973164140.04المعمورة  العقارية3

0.6600.6600.02.71.8213630.1النخبة للمقاوالت العامة4

4.81.544.732295000.1-31.00029.500بغداد العراق للنقل العام5

0.518.636.716278600.1-2.0001.990العراقية للنقل البري6

38.1247.5177396,227.1المجموع

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

(%)

1.468.7147.5144135851.1-2.1302.100المنصور الدوائية1

7.0008.00014.30.10.41160000.003الخياطة الحديثة2

2.71.014.92272500.2-14.90014.500العراقية للسجاد والمفروشات3

4.0240.5712.63835107190.1-3.0002.880بغداد  الغازية4

1.0001.0000.07.77.721172500.04العراقية لتصنيع التمور5

7.124.119.43197760.2-0.8500.790الهالل الصناعية6

0.79.414.4990290.2-1.5301.520الكندي النتاج اللقاحات7

1.50.00.11150000.001-10.15010.000العراقية لالعمال الهندسية8

2.0502.28011.20.00.0222800.001طريق الخازر للمواد االنشائية9

3.62.19.324138270.1-4.5004.340االلبسة الجاهزة10

3.716.164.9124121680.5-4.0503.900الفلوجة  االنشائية11

2.410.78.910139440.1-0.8500.830الصناعات الخفيفة12

5.118.814.328135000.1-0.7900.750الصناعات االلكترونية13

1.0501.0701.90.70.7381210.01صناعات الكارتون14

4.50.550.46545120.01-0.8800.840المواد االنشائية الحديثة 15

400.31,015.6808666,961المجموع



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

(%)

90.00097.0007.80.113.051940000.007فندق بابل1

9.84010.0001.61.616.322384400.04فندق بغداد2

0.10.55.58718470.01-11.50011.490االستثمارات السياحية3

6.2506.2500.00.020.1115000.008سد الموصل السياحية4

2.30.619.35992360.02-34.75033.950فندق المنصور5

14.81.012.21443240.3-13.50011.500فندق اشور6

18.90019.0000.50.59.52849300.01فندق فلسطين7

1.42.524.530682500.04-9.8909.750فنادق عشتار8

2.60.11.96325130.01-19.25018.750فندق السدير9

6.9102.19399,236المجموع

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

(%)

10.70010.7500.532.9357.63101720000.2انتاج البذور1

25.60025.6000.00.010.3192160.003المنتجات الزراعية2

0.6900.7204.30.010.01229530.0002الحديثة لالنتاج الحيواني3

33.0357.8313172,000.0المجموع

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

(%)

0.532.5248.621523467000.01-7.6107.570اسيا سيل1

1.9002.24017.90.891.79740990.05الخاتم لالتصاالت2

33.4250.32222350798.8المجموع

3225.93515.222645510379.6المجموع 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)

275.1204.42714.210.17.5429.0192.81541.827.8212.51097865016.812.0المصرفي

______1____________0.01____________0.01______التامين

2.8___5177___10.4___25.8247.5___5.1___1.938.1___خدمات

21.8___176808___39.0___395.91015.6___33.4___133.9400.3___الصناعي

______93____________102.1____________6.9______الفنادق

______313____________357.8____________33.0______الزراعي

___22214.0___31___250.310.4___26.1___33.410.2___3.4االتصاالت

_____________________________________________االستثمار

278.5340.23225.9455.1614.53515.21402592264اجملموع

____

_____

___

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)

429.0 
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ن اتصاالت صناعي خدمات المصرفي
يو

مل
 

 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




