
2023/3/16  ولغاية  2023/3/12 من للفترة المالية لالوراق العراق سوق في االسهم تداول حركة عن االسبوعية لنشرةا

مؤشرات السوق 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

636.16643.89-1.20(isx 60)المؤشر العام 

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

1958.0960.21564مؤشرات السوق الكلية 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 191.4-133.5324.8التداوالت االجنبية

المنخفضه المرتفعهالمجموع

471125الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

173.374.2153645.14االحد

429.3198.7286640.90االثنين

661.8364.8441634.47الثالثاء

288.1135.7297634.57األربعاء

405.5186.8387636.16الخميس

المجموع
1,958.0960.21564

 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 االتحاد 

العراقي
BUOI0.2000.28040.0الخياطة الحديثةIMOS8.0007.000-12.5

HASH11.50013.80020.0فندق اشور
طريق الخازر 

للمواد االنشائية
IKHC2.2802.000-12.3

HKAR1.0001.10010.0رحاب كربالء
انتاج وتسويق 

اللحوم
AIPM5.5005.000-9.1

العراقية للسجاد 

والمفروشات
IITC14.50015.0003.4

العراقية لالعمال 

الهندسية
IIEW10.0009.100-9.0

المنصور 

للصناعات الدوائية
IMAP2.1002.1301.4

مصرف الشرق 

االوسط
BIME0.1300.120-7.7

ً 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 

BBOB1.620161.716.8مصرف بغداد
بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.870458.323.4

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.870159.016.6

العراقية النتاج 

البذور
AISP10.490324.216.6

BBOB1.620259.613.3مصرف بغدادBCOI0.49079.78.3المصرف التجاري

TASC7.500209.210.7آسيا سيلBGUC0.15076.98.0مصرف الخليج

مصرف الشرق 

االوسط
BIME0.12055.45.8المعمورة العقاريةSMRI13.700110.25.6

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2023/3/16ولغاية 2023/3/12حركة 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)
الشركة مال راسالعقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

3.979.739.2612500001225000.03-0.5100.490المصرف التجاري1

1.6101.6200.6161.7259.6502500004050000.1مصرف بغداد2

0.4500.4500.02.81.272500001125000.001المصرف العراقي االسالمي3

7.755.46.813250000300000.02-0.1300.120مصرف الشرق االوسط4

0.2500.2500.04.21.12250000625000.002مصرف االستثمار5

1.2901.3000.854.269.2582500003250000.02المصرف االهلي6

0.1500.1500.076.911.518300000450000.03مصرف الخليج7

0.2000.2000.06.61.36252000504000.003مصرف الموصل8

2.612.74.710250000925000.01-0.3800.370مصرف اشور9

4.829.517.9192500001500000.01-0.6300.600مصرف المنصور10

0.0600.0600.051.03.113300000180000.02المصرف المتحد11

1.30.10.132500001975000.0001-0.8000.790مصرف الطيف االسالمي12

0.3900.3900.09.03.53250000975000.004مصرف األئتمان13

0.2000.28040.011.73.09252000705600.005مصرف االتحاد العراقي14

555.6422.32723,604,000.01,778,960.0المجموع

2023/3/16   -   2023/3/12حركة 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)
الشركة مال راسالعقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

0.31.13.33150045750.1-3.0603.050مدينة العاب الكرخ1

1.48.0110.261227803120860.04-13.89013.700المعمورة  العقارية2

1.70.926.4261000290000.1-29.50029.000بغداد العراق للنقل العام3

1.0001.10010.00.020.022750082500.0002رحاب كربالء4

1.9902.0000.512.123.21514000280000.1العراقية للنقل البري5

4.02.02.43390046800.1-1.2501.200نقل المنتجات النفطية6

24.1165.511050,680.0381,911.0المجموع

ت
الشركه اسم

(الصناعي القطاع)

 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
الشركة مال راسالعقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

2.1002.1301.429.662.5966469137790.5المنصور الدوائية1

12.50.64.092000140000.03-8.0007.000الخياطة الحديثة2

14.50015.0003.42.131.31650075000.4العراقية للسجاد والمفروشات3

0.3159.0458.32591773335089460.1-2.8802.870بغداد  الغازية4

1.0001.0000.03.53.5517250172500.02العراقية لتصنيع التمور5

1.331.924.6721237596530.3-0.7900.780الهالل الصناعية6

1.5201.5200.020.431.123594090290.3الكندي النتاج اللقاحات7

9.00.65.451500136500.04-10.0009.100العراقية لالعمال الهندسية8

12.31.12.29100020000.1-2.2802.000طريق الخازر للمواد االنشائية9

4.3404.3500.20.83.4123186138590.02االلبسة الجاهزة10

3.9003.9501.313.853.8773120123240.4الفلوجة  االنشائية11

3.62.01.6216800134400.01-0.8300.800الصناعات الخفيفة12

2.615.629.62615187288550.1-1.9501.900الصناعات الكيمياوية والبالستيكية13

5.327.619.75418000127800.2-0.7500.710الصناعات االلكترونية14

1.0701.0700.06.26.711759081210.08صناعات الكارتون15

314.6737.7676288,250685,186المجموع



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)
الشركة مال راسالعقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

1.50.436.0620001910000.02-97.00095.500فندق بابل1

3.22.625.6203844372100.07-10.0009.680فندق بغداد2

33.95033.9500.00.00010.00312923992360.000003فندق المنصور3

11.50013.80020.00.0020.03137651890.001فندق اشور4

0.30.11.124470847070.001-19.00018.950فندق فلسطين5

1.53.634.9377000672000.05-9.7509.600فنادق عشتار6

1.30.00.211734320790.001-18.75018.500فندق السدير7

6.697.96822,34799,236المجموع

ت
الشركه اسم

(الزراعي القطاع)

 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
الشركة مال راسالعقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

8.1008.1000.00.00.2330024300.01الشرق االوسط لالسماك1

2.431.1324.2289160001678400.2-10.75010.490انتاج البذور2

9.10.21.185000250000.004-5.5005.000انتاج وتسويق اللحوم3

31.4325.530016,000.0167,840.0المجموع

ت
الشركه اسم

(االتصاالت قطاع)

 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
الشركة مال راسالعقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

0.927.8209.213631000023250000.01-7.5707.500اسيا سيل1

2.2402.2500.40.0050.012183041170.0003الخاتم لالتصاالت2

27.8209.2138311829.82329117.1المجموع

960.11958.015644302575.85442249.6المجموع 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)

74.1122.9555.613.322.1105.299.9422.324.9223.7513027218.811.0المصرفي

_____________________________________________التامين

______110____________165.5____________24.1______خدمات

10.8___73676___30.5___224.9737.7___24.8___78.1314.6___الصناعي

___682.9___2___97.924.8___24.3___6.63.8___0.3الفنادق

______300____________325.5____________31.4______الزراعي

___1380.7___1___209.21.9___3.9___27.81.9___0.5االتصاالت

_____________________________________________االستثمار

74.8201.0960.1133.5324.81958.0541031564اجملموع

____

_____

___

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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ن اتصاالت الفنادق صناعي المصرفي
يو
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




