
 2022/2/3  ولغاية  2022/1/30 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

النظامي السوق ملخص

التغير نسبهالسابق االغالقالحالي االغالق

579.18570.311.56العام المؤشر

العقود(مليون) االسهم(مليون) الحجم

4738.24425.42009 السوق ملخص

االستثمار صافي(مليون) البيع(مليون)الشراء

1706.11644.561.6االجنبي التداول

 المنخفضهالمرتفعهالمجموع

351410المتداولة الشركات

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

1168.41061.8514573.90االحد

820.4765.4376577.40االثنين

893.6828.1322578.65الثالثاء

972.7848.6464578.04األربعاء

883.1921.5333579.18الخميس

المجموع
4,738.24,425.42009

النظامي للسوق اليومية التداول حركة  جدول
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 ملخص السوق النظامي

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



الشركه اسم
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)
الشركه اسم

 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

ديناردينارديناردينار

 سومر مصرف

التجاري
BSUC0.3800.43013.2

 لالعمال العراقية

الهندسية
IIEW5.5604.510-18.9

HISH9.02010.00010.9عشتار فنادق
 للمقاوالت النخبة

العامة
SNUC0.5300.500-5.7

HKAR1.0000.950-5.0كربالء فنادقHMAN11.82013.00010.0المنصور فنادق

SMRI2.3402.5107.3العقارية المعمورة
 للسجاد العراقية

والمفروشات
IITC15.00014.500-3.3

BBOB0.9901.0607.1بغداد مصرف
 االستثمارات

السياحية
HNTI8.6708.400-3.1

ً االكثر الشركات ً االكثر الشركاتالمتداوله االسهم عدد حسب نشاطا التداول حجم حسب نشاطا

الشركه اسم
 رمز

الشركه

 سعر

االغالق

(دينار)

 عدد

 االسهم

المتداوله

(مليون)

 النسبه

 الى

 الكلي

(%)

الشركه اسم
 رمز

الشركه

 سعر

االغالق

(دينار)

 حجم

التداول

(مليون)

 النسبه

الكلي الى

(%)

(%)دينار(%)سهم 

BBOB1.0602596.654.8بغداد مصرفBBOB1.0602495.556.4بغداد مصرف

 سومر مصرف

التجاري
BSUC0.430516.911.7

 االهلي المصرف

العراقي
BNOI1.540442.39.3

BCOI0.610315.17.1التجاري المصرف
 للمشروبات بغداد

الغازية
IBSD4.410425.39.0

 االهلي المصرف

العراقي
BNOI1.540285.26.4

 سومر مصرف

التجاري
BSUC0.430202.74.3

 الشرق مصرف

االوسط
BIME0.190136.93.1التجاري المصرفBCOI0.610190.54.0

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2022/2/3ولغاية   2022/1/30حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق الماليه للفترة من    



الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 االغالق سعر

  السابق

(دينار)

 االغالق سعر

(دينار) الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

BCOI0.6000.6101.7315.1190.5911525000.1العراقي التجاري المصرف1

BBOB0.9901.0607.12495.52596.63242650001.0بغداد مصرف2

BIME0.1900.1900.0136.926.035475000.1االوسط الشرق مصرف3

BIBI0.2900.3003.4127.138.120750000.05االستثمار مصرف4
BNOI1.5401.5400.0285.2442.31733850000.1االهلي المصرف5
BSUC0.3800.43013.2516.9202.7241075000.2سومر مصرف6
BGUC0.1500.1606.7113.617.912480000.04الخليج مصرف7
BMFI0.1500.1500.017.72.76378750.01الموصل مصرف8
BKUI1.2501.2500.00.50.615000000.0001كوردستان مصرف9

BMNS0.5100.5100.069.535.4261275000.03المنصور مصرف10

BUND0.1100.1100.01.00.1133000.000.0003لالستثمار المتحد المصرف11

BAIB1.0801.0800.00.20.212216000.000.0001العراق اسيا مصرف12

4,079.33,553.17151,994,875.0المجموع

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 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

(%)

SKTA3.0003.0000.011.033.14730001.1الكرخ العاب مدينة1

SMOF11.35011.3500.01.416.019113500.1االلعاب لمدن الموصل2

SMRI2.3402.5107.332.782.8104571780.1العقارية  المعمورة3

SNUC0.5300.500-5.77.63.91410330.4للمقاوالت النخبة4

SBPT28.00028.0000.00.410.8115280000.04العام للنقل العراق بغداد5

53.1146.5199100,560.8المجموع

2022/2/3   -   2022/1/30 من للفترة المالية لالوراق العراق سوق في االسهم تداول حركة



الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 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

(%)

IMAP2.7802.700-2.91.64.210174660.02الدوائية المنصور1

IMOS5.4005.6003.712.065.66356001.2الحديثة الخياطة2

IITC15.00014.500-3.30.11.5172500.02للسجاد العراقية3

IBSD4.4004.4100.296.8425.33167820390.1الغازية  بغداد4

IIDP1.0801.070-0.91.11.23184580.01للتمور  العراقية5

INCP2.4502.400-2.014.334.932364490.09والبالستيكية الكيمياوية الصناعات6

IKLV1.6201.6501.996.7157.032898011.6اللقاحات النتاج الكندي7

IIEW5.5604.510-18.94.723.21267650.3الهندسية لالعمال العراقية8

IICM0.9801.0103.129.930.13576660.4الكارتون صناعات9

257.2742.9800891,493.0المجموع

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 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

(%)

HISH9.02010.00010.92.524.230350000.07عشتار فنادق1

HBAY78.00077.750-0.30.00.821555000.001بابل فندق2

HBAG8.1008.6006.22.925.022330580.08بغداد فندق3

HNTI8.6708.400-3.10.98.17526090.02السياحية االستثمارات4

HKAR1.0000.950-5.00.30.3271250.004كربالء فنادق5

HMAN11.82013.00010.03.2342.865380020.1المنصور فندق6

9.8101.112897,736المجموع



الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 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

(%)

AIPM4.7504.7500.03.1214.713237500.06اللحوم تسويق1

AIRP18.25018.9003.60.050.9168040.01الزراعية المنتجات2

3.215.61430,554.0المجموع

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 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

(%)

TASC7.9507.880-0.922.8178.815324428000.01سيل اسيا1

22.8178.81532442800.0المجموع

4425.44738.220095558018.6المجموع الكلي



2022/2/3  ولغاية 2022/1/30 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

الثاني السوق ملخص

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

13401.114062.5151 السوق ملخص

 البيعالشراء
 صافي

االستثمار

االجنبي تداول
___0.30.3

المستقره المنخفضهالمرتفعه

222المتداولة الشركات

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

  السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

 الحالي

(دينار)

 نسبه

التغير

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

 مليون)

(دينار

 عدد

العقود

 القيمة

السوقية

 مليون)

(دينار

 معدل

الدوران

(%)

BINT1.7001.7000.0882.051499.49131700000.9االسالمي الدولي المصرف1
BMUI1.0001.0000.012500.0212500.031500008.3االسالمي المستشار مصرف2

NDSA0.5800.6003.40.50.3142000.01للتامين السالم دار3

TZNI2.2902.250-1.70.230.51141170110.00001لالتصاالت الخاتم4

IKHC2.4002.6309.67.920.77626300.8االنشائية المواد  الخازر طريق5

IFCM4.0003.980-0.510.441.557124180.3االنشائية  الفلوجة6

13,401.114,062.51514,456,258.7 المجموع الكلي



 القطاعات حسب مقسمة  (بيع-  شراء ) العراقيين لغير التداول حركة

القطاع

 االسهم عدد

الكلي

(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)

1577.71479.64079.338.736.31691.61564.33553.147.6144.017814371524.920.0المصرفي

_____________________________________________التامين

______199____________146.5____________53.1______خدمات

5.5___44800___10.7___79.8742.9___9.8___25.1257.2___الصناعي

0.8___1128___0.4___0.39101.1___0.1___0.019.8___الفنادق

________14____________15.6_____________3.17______الزراعي

___1536.5___10___178.88.1___14.5___22.88.1___1.9االتصاالت

1,579.61,504.74425.41706.11,644.54738.21881882009اجملموع

____

_____

___

 االسبوع جلسات بعض على العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التي والنشرة النشرة هذه بين اختالف وجود حالة في

 للغير التداول حجم

العراقين

(دينار مليون)

 المتداوله االسهم عدد

العراقين لغير

(سهم مليون)

 لغير العقود عدد

العراقين




 الكلي الى النسبه

(%)




 الكلي الى النسبه

(%)

 الكلي الى النسبه

(%)
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 اتصاالت الفنادق صناعي المصرفي
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




