
 2022/3/3  ولغاية  2022/2/28 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

النظامي السوق ملخص

التغير نسبهالسابق االغالقالحالي االغالق

601.41577.964.06العام المؤشر

العقود(مليون) االسهم(مليون) الحجم

3560.22700.61874 السوق ملخص

االستثمار صافي(مليون) البيع(مليون)الشراء

 35.8-300.3336.1االجنبي التداول

 المنخفضهالمرتفعهالمجموع

381214المتداولة الشركات

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

797.0465.4414596.21االثنين

875.5684.6396601.64الثالثاء

908.1785.4529607.11األربعاء

979.6765.2535601.41الخميس

المجموع
3,560.22,700.61874

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

 الموصل مصرف

لالستثمار
BMFI0.1800.21016.7للتأمين الخليجNGIR0.5000.430-14.0

BBOB1.0801.26016.7بغداد مصرف
 المنصور

الدوائية للصناعات
IMAP2.6802.540-5.2

HBAG8.6008.260-4.0بغداد فندقBGUC0.1700.1805.9الخليج مصرف

 الشرق مصرف

االوسط
BIME0.1800.1905.6

 للمقاوالت النخبة

العامة
SNUC0.5200.500-3.8

 العراقي المصرف

االسالمي
BIIB0.5000.5204.0

 االهلي المصرف

العراقي
BNOI1.6101.550-3.7

ً 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 

BBOB1.260932.934.5بغداد مصرفBBOB1.260775.221.8بغداد مصرف

 الموصل مصرف

لالستثمار
BMFI0.210615.317.3

 االهلي المصرف

العراقي
BNOI1.550281.710.4

BGUC0.180422.911.9الخليج مصرف
 للمشروبات بغداد

الغازية
IBSD4.480255.99.5

BUND0.110413.511.6المتحد المصرف
 سيل آسيا

لالتصاالت
TASC8.000247.39.2

 الشرق مصرف

االوسط
BIME0.190330.49.3

 سومر مصرف

التجاري
BSUC0.510155.15.7

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2022/3/3ولغاية   2022/2/28حركة 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

(%)

BCOI0.6100.6201.6180.3114.5851550000.1العراقي التجاري المصرف1

BBOB1.0801.26016.7775.2932.92563150000.3بغداد مصرف2

BIIB0.5000.5204.01.00.5101300000.0004االسالمي  المصرف3

BIME0.1800.1905.6330.462.680475000.1االوسط الشرق مصرف4

BIBI0.3100.3100.018.35.820775000.01االستثمار مصرف5
BNOI1.6101.550-3.7178.7281.71763875000.1االهلي المصرف6
BSUC0.5100.5100.0304.1155.1371275000.1سومر مصرف7
BGUC0.1700.1805.9422.976.685540000.1الخليج مصرف8
BMFI0.1800.21016.7615.3128.3110530250.24الموصل مصرف9

BKUI1.2501.2500.00.40.585000000.0001كوردستان مصرف10

BMNS0.5100.5202.095.050.0971300000.04المنصور مصرف11

BUND0.1100.1100.0413.545.66633000.000.1لالستثمار المتحد المصرف12

3,335.11,854.11,0302,010,025.0المجموع

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

(%)

NGIR0.5000.430-14.00.20.1330100.003للتأمين الخليج1

0.20.13المجموع

2022/3/3   -   2022/2/28 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

(%)

SKTA2.9502.920-1.06.318.54129200.6الكرخ العاب مدينة1

SMOF11.15011.2601.01.819.821112600.2االلعاب لمدن الموصل2

SMRI2.6002.6803.122.258.557610500.10العقارية  المعمورة3

SNUC0.5200.500-3.87.43.7910330.4للمقاوالت النخبة4

SBPT27.75027.7500.00.12.081277500.01العام للنقل العراق بغداد5

37.8102.6129104,013.4المجموع

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

(%)

IMAP2.6802.540-5.221.756.087164310.3الدوائية المنصور1

IMOS5.5005.400-1.86.535.71154000.7الحديثة الخياطة2

IITC15.30015.5001.30.57.5877500.1للسجاد العراقية3

IBPM2.0002.0000.01.22.4221600.1التغليف لمواد  بغداد4

IBSD4.4904.480-0.257.2255.91977944520.03الغازية  بغداد5

IIDP1.0901.1101.839.442.857191480.2للتمور  العراقية6

INCP2.4002.4000.05.212.648364490.03والبالستيكية الكيمياوية الصناعات7

IKLV1.6501.600-3.07.912.81495040.1اللقاحات النتاج الكندي8

IIEW4.7504.7500.00.73.41271250.05الهندسية لالعمال العراقية9

IMIB2.5202.480-1.60.10.21124000.002والدراجات المعدنية10

IRMC13.00012.950-0.40.911.816206290.1الجاهزة االلبسة11

IICM1.0201.0200.06.26.31477420.1الكارتون صناعات12

147.5447.3467939,189.6المجموع



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

(%)

HISH11.35011.150-1.81.112.717390250.03عشتار فنادق1

HBAG8.6008.260-4.01.714.218317510.04بغداد فندق2

HTVM3.6503.6500.00.00.228760.02الموصل سد3

HKAR0.9700.950-2.12.12.0371250.03كربالء فنادق4

HMAN13.00013.0000.00.081.02380020.003المنصور فندق5

5.029.94238,002المجموع

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

(%)

AMEF8.2508.2500.00.272.3424750.1االوسط الشرق اسماك1

AIPM4.8004.8501.03.5017.023242500.1اللحوم تسويق2

3.819.22724,250.0المجموع

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

(%)

TASC8.1408.000-1.730.7247.317624800000.01سيل اسيا1

30.7247.31762480000.0المجموع

3560.22700.518745595479.6المجموع الكلي



2022/3/3  ولغاية 2022/2/28 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

الثاني السوق ملخص

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

22013.914291.3148 السوق ملخص

 البيعالشراء
 صافي

االستثمار

االجنبي تداول
___0.90.9

المستقره المنخفضهالمرتفعه

237المتداولة 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

(%)

BROI0.3900.4002.60.20.111000000.0001العراقي االئتمان مصرف1

BINT1.7001.7000.02064.003508.80171700002.1االسالمي الدولي المصرف2
BQAB0.2400.2400.06799.91632.02600002.7 االسالمي القابض مصرف3

BLAD0.2700.250-7.42840.2850.8230625001.1االسالمي العطاء مصرف4
BMUI1.0001.0000.07250.047250.0101500004.8االسالمي المستشار مصرف5
BUOI0.3300.320-3.03034.58999.920806401.2االتحاد مصرف6

NDSA0.4800.4800.01.80.9433600.03للتامين السالم دار7

VWIF0.2500.2500.00.100.0325000.01المالي لالستثمار الوئام8

NHAM0.9801.0002.013.3313.33270000.2للتأمين الحمراء9

IKHC2.6002.6000.02.35.91826000.2االنشائية المواد  الخازر طريق10

IFCM3.9403.850-2.37.327.937120120.2االنشائية  الفلوجة11

HASH7.0007.0000.00.21.6526320.1اشور فندق12

22,013.914,291.3148651,244.0 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)

331.3131.93335.19.94.0286.6195.91854.115.4610.65110610305.010.3المصرفي

______3____________0.1____________0.2______التامين

7.0___9129___7.7___7.9102.6___7.9___3.0037.8___خدمات

12.320.2147.58.313.713.690.2447.33.020.212614672.613.1الصناعي

______42____________29.9____________5.0______الفنادق

________27____________19.2_____________3.78______الزراعي

16.5___29176___17.0___42.1247.3___16.9___5.2030.7___االتصاالت

343.6160.33560.2300.3336.12700.5632051874اجملموع

____

_____

___

 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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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




