
 2022/4/14  ولغاية  2022/4/10 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

601.62597.480.69المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

11943.58877.73064ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

657.3562.894.5التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

371115الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

1594.2994.0602595.39االحد

6911.35192.8676599.47االثنين

1615.11446.5678601.12الثالثاء

1157.2792.8650601.99األربعاء

665.7451.6458601.62الخميس

11,943.58,877.73064المجموع

جدول  حركة التداول اليومية للسوق النظامي
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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 رمزالشركه اسم

 سعر

 االغالق

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

ديناردينارديناردينار

مصرف الموصل 

لالستثمار
BMFI0.3200.36012.5

انتاج االلبسة 

الجاهزة
IRMC12.50011.250-10.0

BCOI0.6300.590-6.3المصرف التجاريIMOS6.0006.4507.5الخياطة الحديثة

BGUC0.1800.170-5.6مصرف الخليجSKTA2.7802.9205.0العاب الكرخ السياحية

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD4.5404.7404.4المعدنية والدراجاتIMIB2.6502.510-5.3

AIPM4.9105.1003.9انتاج وتسويق اللحوم
الموصل لمدن 

االلعاب
SMOF12.25011.680-4.7

ً 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)

 حجم

التداول

(مليون)

 النسبه

الكلي الى

(%)

(%)دينار(%)سهم 

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.3804249.747.9

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.3805949.349.8

مصرف الموصل 

لالستثمار
BMFI0.3602065.123.3آسيا سيل لالتصاالتTASC8.6201305.010.9

BBOB1.280419.84.7مصرف بغداد
مصرف الموصل 

لالستثمار
BMFI0.360750.16.3

BAIB1.080400.04.5مصرف آسيا العراق
المنصور 

للصناعات الدوائية
IMAP2.540746.06.2

مصرف سومر 

التجاري
BSUC0.290381.94.3

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD4.740715.66.0

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2022/4/14ولغاية   2022/4/10للفترة من  ( السوق النظامي)حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق الماليه   



الشركه رمزالشركه اسمت
 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

(%)

BCOI0.6300.590-6.344.025.7181475000.02المصرف التجاري العراقي1

BBOB1.3001.280-1.5419.8538.51253200000.2مصرف بغداد2

BIME0.1800.1800.0149.626.932450000.1مصرف الشرق االوسط3

BIBI0.2900.2900.018.05.24725000.01مصرف االستثمار4

BNOI1.3901.380-0.74249.75949.3363450001.7المصرف االهلي5

BSUC0.3000.290-3.3381.9112.056725000.2مصرف سومر6

BGUC0.1800.170-5.6113.820.537510000.04مصرف الخليج7

BMFI0.3200.36012.52065.1750.1453909000.8مصرف الموصل8

BASH0.4900.4900.028.113.7181225000.01مصرف اشور9

BMNS0.5000.5000.094.547.1321250000.04مصرف المنصور10

BUND0.1100.1100.048.05.33033000.000.02المصرف المتحد لالستثمار11

BNAI1.0201.0200.020.020.410256020.000.01المصرف الوطني االسالمي12

BAIB1.0801.0800.0400.0432.04270000.000.2مصرف اسيا العراق13

8,032.67,946.78551,424,900.0المجموع

الشركه رمزالشركه اسمت
 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

(%)

SKTA2.7802.9205.04.311.93629200.4مدينة العاب الكرخ1

SMOF12.25011.680-4.71.315.022116800.1الموصل لمدن االلعاب2

SMRI2.6502.7001.963.2168.2111615060.3المعمورة  العقارية3

SNUC0.4900.480-2.01.90.999600.1النخبة للمقاوالت4

SBPT28.50028.250-0.90.11.483282500.01بغداد العراق للنقل العام5

70.7197.5181105,316.0المجموع

2022/4/14   -   2022/4/10حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



الشركه رمزالشركه اسمت
 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

(%)

IMAP2.5502.540-0.4295.6746.0341164314.6المنصور الدوائية1

IMOS6.0006.4507.516.0104.114364501.6الخياطة الحديثة2

IITC16.30016.250-0.31.219.21181250.2العراقية للسجاد3

IBSD4.5404.7404.4155.9715.65068405580.09بغداد  الغازية4

INCP2.3502.3600.42.35.318358410.01الصناعات الكيمياوية والبالستيكية5

IKLV1.5701.510-3.882.1124.21889691.4الكندي النتاج اللقاحات6

IIEW4.5504.5500.00.10.3368250.004العراقية لالعمال الهندسية7

IMIB2.6502.510-5.33.07.627125500.1المعدنية والدراجات8

IRMC12.50011.250-10.00.000.01179210.0001االلبسة الجاهزة9

IICM1.0001.0303.04.14.2478180.05صناعات الكارتون10

560.21,726.51,072961,489.4المجموع

الشركه رمزالشركه اسمت
 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

(%)

HBAY80.00083.0003.80.647.391660000.03فندق بابل1

HBAG8.3008.250-0.60.554.65317130.01فندق بغداد2

HTVM4.7004.7000.00.20.9211280.08سد الموصل3

HMAN13.50014.0003.70.233.27409250.01فندق المنصور4

1.655.92340,925المجموع



الشركه رمزالشركه اسمت
 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

(%)

AMEF8.2508.2500.00.010.1124750.004اسماك الشرق االوسط1

AISP12.52012.250-2.256.96687.44801960000.4انتاج البذور2

AIPM4.9105.1003.93.8820.446255000.08تسويق اللحوم3

AIRP19.50019.5000.00.214.0370200.06المنتجات الزراعية4

61.1711.953025,500.0المجموع

الشركه رمزالشركه اسمت
 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

(%)

TASC8.4908.6201.5151.71305.040326722000.05اسيا سيل1

151.71305.04032672200.0المجموع

8877.711943.630645230330.2المجموع الكلي



2022/4/14  ولغاية 2022/4/10 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

28040.528536.7134ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

26.426.4___تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

48___الشركات المتداولة

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

  السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

 الحالي

(دينار)

 نسبه

التغير

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)

 عدد

العقود

السوقية القيمة

(دينار مليون)

 معدل

الدوران

(%)

BROI0.4100.390-4.913.05.012975000.01مصرف االئتمان العراقي1

BINT1.7001.7000.01470.02499.0271700001.5المصرف الدولي االسالمي2

BINI1.0001.0000.024000.824000.8142500009.6مصرف نور العراق3

BTIB0.8000.8000.02470.01976.05800002.5مصرف الطيف االسالمي4

BLAD0.2600.2600.06.9001.8444650000.003مصرف العطاء االسالمي5

BUOI0.3000.290-3.315.84.76730800.01مصرف االتحاد6

NDSA0.4800.4800.055.026.41033600.8دار السالم للتامين7

NAHF0.5000.5000.02.81.4135000.0االهلية للتأمين8

TZNI2.3702.3700.00.030.07143365850.000002الخاتم لالتصاالت9

IKHC2.5102.500-0.41.022.57925000.1طريق الخازر  المواد االنشائية10

IFCM3.8003.650-3.95.119.044113880.2الفلوجة  االنشائية11

BIDB0.8100.8100.00.0020.00212025000.000001مصرف التنمية الدولي لالستثمار 12

28,040.528,536.71345,295,413.0 المجموع الكلي



(النظامي السوق)  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)

92.0584.78032.61.17.3120.1294.87946.71.513.725788552.99.1المصرفي

_____________________________________________التامين

18.2___33181___26.3___52.0197.5___27.6___19.570.7___خدمات

5.2___561072___5.5___94.21726.5___3.7___20.6560.2___الصناعي

______23____________55.9____________1.6______الفنادق

7.7____41530___10.4___74.3711.9___10.0___6.161.06___الزراعي

62.95.5151.741.53.6537.247.61305.041.23.62134030.53.2االتصاالت

154.9636.58877.7657.3562.811943.6272213064اجملموع

____

_____

___

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)

120.1 

537.2 
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 اتصاالت الزراعي صناعي خدمات المصرفي
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




