
 2022/4/21  ولغاية  2022/4/17 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

1.43-593.01601.62المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

6702.45005.02970ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 12.5-693.6706.1التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

391219الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

658.2758.8554598.49االحد

1477.71317.3473598.35االثنين

1508.0930.3643594.21الثالثاء

1844.21315.4697593.57األربعاء

1214.3683.2603593.01الخميس

6,702.45,005.02970المجموع

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

HISH13.6009.600-29.4فنادق عشتارHTVM4.7005.1008.5سد الموصل السياحية

المنصور للصناعات 

الدوائية
IMAP2.5402.7106.7الخليج للتأمينNGIR0.3600.270-25.0

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.3602.5005.9

مصرف سومر 

التجاري
BSUC0.2900.240-17.2

IMIB2.5102.5802.8المعدنية والدراجات
مصرف الموصل 

لالستثمار
BMFI0.3600.310-13.9

الكندي لللقاحات 

البيطرية
IKLV1.5101.5502.6

العاب الكرخ 

السياحية
SKTA2.9202.750-5.8

ً 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 

مصرف الموصل 

لالستثمار
BMFI0.3101393.327.8مصرف آسيا العراقBAIB1.0801188.017.7

BAIB1.0801100.022.0مصرف آسيا العراق
العراقية النتاج 

البذور
AISP11.9001029.715.4

BBOB1.250914.313.6مصرف بغدادBBOB1.250735.014.7مصرف بغداد

الكندي لللقاحات 

البيطرية
IKLV1.550293.95.9آسيا سيل لالتصاالتTASC8.280816.612.2

BCOI0.570290.35.8المصرف التجاري
مصرف الموصل 

لالستثمار
BMFI0.310460.66.9

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2022/4/21ولغاية   2022/4/17للفترة 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

(%)

BCOI0.5900.570-3.4290.3165.2921425000.1المصرف التجاري العراقي1

BBOB1.2801.250-2.3735.0914.31343125000.3مصرف بغداد2

BIIB0.5400.5501.91.50.8101375000.001المصرف  االسالمي3

BIME0.1800.1800.0141.125.415450000.1مصرف الشرق االوسط4

BNOI1.3801.300-5.8112.0147.81293250000.04المصرف االهلي5

BSUC0.2900.240-17.2240.862.243600000.1مصرف سومر6

BGUC0.1700.1700.0150.525.746510000.05مصرف الخليج7

BMFI0.3600.310-13.91393.3460.6366782750.6مصرف الموصل8

BASH0.4900.470-4.10.20.111175000.0001مصرف اشور9

BMNS0.5000.490-2.028.113.9221225000.01مصرف المنصور10

BUND0.1100.1100.040.54.53233000.000.01المصرف المتحد لالستثمار11

BAIB1.0801.0800.01100.01188.011270000.000.4مصرف اسيا العراق12

4,233.33,008.39011,424,775.0المجموع

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

(%)

NGIR0.3600.270-25.00.70.20518900.009الخليج للتأمين1

0.70.2051890.0المجموع

2022/4/21   -   2022/4/17حركة 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

(%)

SKTA2.9202.750-5.815.542.45327501.6مدينة العاب الكرخ1

SMOF11.68011.200-4.14.551.638112000.4الموصل لمدن االلعاب2

SMRI2.7002.600-3.710.928.627592280.05المعمورة  العقارية3

SNUC0.4800.4902.10.50.239800.03النخبة للمقاوالت4

SBPT28.25028.000-0.90.12.386280000.01بغداد العراق للنقل العام5

31.5125.3127102,158.0المجموع

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

(%)

IMAP2.5402.7106.7135.7374.0485175312.1المنصور الدوائية1

IMOS6.4506.4800.529.7193.26564803.0الخياطة الحديثة2

IITC16.25016.5001.50.46.6682500.1العراقية للسجاد3

IBSD4.7404.720-0.430.1140.31138370120.02بغداد  الغازية4

INCP2.3602.5005.912.931.044379680.08الصناعات الكيمياوية والبالستيكية5

IKLV1.5101.5502.6293.9449.21592074.9الكندي النتاج اللقاحات6

IIEW4.5504.6001.10.10.5169000.007العراقية لالعمال الهندسية7

IMIB2.5102.5802.82.87.117129000.1المعدنية والدراجات8

IRMC11.25011.200-0.40.232.67178420.01االلبسة الجاهزة9

IICM1.0301.020-1.014.915.31777420.2صناعات الكارتون10

520.81,219.8770961,830.7المجموع



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

(%)

HISH13.6009.600-29.44.846.963336000.1فنادق عشتار1

HBAY83.00083.0000.00.02.6221660000.002فندق بابل2

HBAG8.2508.150-1.21.5112.414313290.04فندق بغداد3

HNTI8.6508.8001.71.039.315550260.02االستثمارات السياحية4

HTVM4.7005.1008.55.226.7412242.2سد الموصل5

HMAN14.00014.0000.00.527.111409250.02فندق المنصور6

13.1104.912940,925المجموع

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

(%)

AAHP0.9400.9400.00.0020.00215410.0003االهلية لالنتاج الزراعي1

AISP12.25011.900-2.987.371029.76341904000.5انتاج البذور2

AIPM5.1005.1501.00.361.85257500.01تسويق اللحوم3

AIRP19.50019.5000.020.30395.9370205.6المنتجات الزراعية4

108.01,427.364325,750.0المجموع

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

(%)

TASC8.6208.280-3.997.7816.639525668000.03اسيا سيل1

97.7816.63952566800.0المجموع

5005.16702.429705124128.5المجموع الكلي



2022/4/21  ولغاية 2022/4/17 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

18710.719553.8146ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

_________تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

225الشركات 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

(%)

BROI0.3900.4207.712.35.0181050000.00مصرف االئتمان العراقي1

BINT1.7001.7000.01176.01999.2251700001.2المصرف الدولي االسالمي2

BINI1.0001.0000.017501.017501.0122500007.0مصرف نور العراق3

BTIB0.8000.8000.00.10.041800000.0مصرف الطيف االسالمي4

BLAD0.2600.250-3.86.3501.5884625000.003مصرف العطاء االسالمي5

NDSA0.4800.4800.01.40.6333600.0دار السالم للتامين6

VWIF0.2500.2500.00.30.125000.01الوئام لالستثمار المالي7

IKHC2.5002.450-2.01.122.68624500.1طريق الخازر  المواد االنشائية8

IFCM3.6503.6901.112.343.575115130.4الفلوجة  االنشائية9

18,710.719,553.8146685,322.8 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)

727.0191.64233.317.24.5689.5208.53008.322.926.912410890113.812.0المصرفي

______5____________0.2____________0.7______التامين

3.1___4127___10.6___13.2125.3___3.7___1.231.5___خدمات

0.1___1770___0.1___1.31219.8___0.2___1.2520.8___الصناعي

______129____________104.9____________13.1______الفنادق

_______643_________1427.3_________108.03___الزراعي

0.557.897.70.559.24.1483.1816.60.559.211903950.348.1االتصاالت

727.5251.85005.1693.6706.16702.41253032970اجملموع

____

_____

___

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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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




