
 2022/5/12  ولغاية  2022/5/8 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

النظامي السوق ملخص

التغير نسبهالسابق االغالقالحالي االغالق

1.19-583.47590.48العام المؤشر

العقود(مليون) االسهم(مليون) الحجم

42290.651719.33208 السوق ملخص

االستثمار صافي(مليون) البيع(مليون)الشراء

 466.2-497.7963.9االجنبي التداول

 المنخفضهالمرتفعهالمجموع

471420المتداولة الشركات

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

3975.93669.8518589.84االحد

29416.340581.1736584.78االثنين

3709.93347.3561581.83الثالثاء

883.6556.5496582.01األربعاء

4304.93,564.6897583.47الخميس

المجموع
42,290.651,719.33208

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

NAME0.8500.710-16.5للتأمين االمينHSAD10.70015.00040.2السدير  فندق

 الكرخ العاب

السياحية
SKTA2.7703.05010.1للتأمين الخليجNGIR0.2700.240-11.1

HKAR0.8900.9709.0كربالء فنادق
 سومر مصرف

التجاري
BSUC0.2800.250-10.7

 االلبسة انتاج

الجاهزة
IRMC10.80011.7508.8المتحد المصرفBUND0.1100.100-9.1

 الخازر طريق

االنشائية للمواد
IKHC2.1802.3005.5

 ايالف مصرف

االسالمي
BELF0.4500.410-8.9

ً 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

(%)

دينارسهم 

 العراقي المصرف

االسالمي
BIIB0.55026307.750.9

 العراقي المصرف

االسالمي
BIIB0.55014469.234.2

 الوطني المصرف

االسالمي
BNAI1.02013190.025.5

 الوطني المصرف

االسالمي
BNAI1.02013453.831.8

 عبر مصرف

العراق
BTRI1.0207630.014.8

 عبر مصرف

العراق
BTRI1.0207630.018.0

 آسيا مصرف

العراق
BAIB1.0002219.64.3

 آسيا مصرف

العراق
BAIB1.0002397.25.7

BBOB1.250394.00.8بغداد مصرف
 سيل آسيا

لالتصاالت
TASC8.6001490.03.5

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2022/5/12ولغاية   2022/5/8للفترة من  ( السوق النظامي)حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق الماليه   



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

(%)

BCOI0.5600.550-1.817.49.6161375000.01العراقي التجاري المصرف1

BBOB1.2401.2500.8394.0484.51193125000.2بغداد مصرف2

BIIB0.5500.5500.026307.714469.2213750010.5االسالمي  المصرف3

BIME0.1800.1800.050.39.021450000.02االوسط الشرق مصرف4

BIBI0.2800.2800.039.010.929700000.02االستثمار مصرف5

BNOI1.2501.170-6.4130.5157.81002925000.05االهلي المصرف6
BSUC0.2800.250-10.7384.298.176625000.2سومر مصرف7
BGUC0.1700.160-5.978.512.614480000.03الخليج مصرف8
BMFI0.2500.2604.0380.698.3121656500.2الموصل مصرف9

BASH0.4600.440-4.33.91.791100000.002اشور مصرف10

BMNS0.4900.480-2.024.611.791200000.01المنصور مصرف11

BUND0.1100.100-9.125.02.5330000.000.01لالستثمار المتحد المصرف12

BELF0.4500.410-8.90.10.11102500.000.0001ايالف مصرف13

BNAI1.0201.0200.013190.013453.83256020.005.3االسالمي الوطني المصرف14

BTRI1.0001.0202.07630.07630.04269280.002.9العراق عبر مصرف15

BAIB1.0801.000-7.42219.62397.226250000.000.9العراق اسيا مصرف16

BTIB0.8001.08035.01.00.83219240.000.001االسالمي الطيف مصرف17

50,876.438,848.05562,528,190.0المجموع

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

(%)

NAME0.8500.710-16.50.0750.057327110.00196للتأمين االمين1

NGIR0.2700.240-11.121.0535.11652016800.30076للتأمين الخليج2

21.15.17231680.0المجموع

2022/5/12   -   2022/5/8 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

(%)

SKTA2.7703.05010.181.0241.336630508.1الكرخ العاب مدينة1

SMOF11.23011.4001.51.517.314114000.2االلعاب لمدن الموصل2

SMRI3.0202.990-1.062.6187.2190681120.27العقارية  المعمورة3

SAEI1.5001.5000.00.91.32104400.01العقارية  االمين4

SNUC0.5000.5000.00.10.1110000.01للمقاوالت النخبة5

SBPT28.25028.8702.20.617.8120288700.06العام للنقل العراق بغداد6

146.7464.9593122,872.2المجموع

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

(%)

IMAP2.6702.610-2.218.648.736168840.3الدوائية المنصور1

IMOS6.5006.5000.00.74.4465000.1الحديثة الخياطة2
IITC16.50017.0003.00.813.41585000.16للسجاد العراقية3

IBSD4.6304.500-2.879.6356.02717979990.04الغازية  بغداد4

IHLI0.8600.8903.5292.2279.7387110142.36الصناعية الهالل5

INCP2.5502.490-2.47.819.821378160.1والبالستيكية الكيمياوية الصناعات6

IKLV1.5501.5801.935.155.17493850.6اللقاحات النتاج الكندي7

IIEW4.6004.6501.10.83.81769750.05الهندسية لالعمال العراقية8

IKHC2.1802.3005.52.65.93123000.26االنشائية  الخازر9

IMIB2.6002.500-3.80.92.212125000.018والدراجات المعدنية10

IRMC10.80011.7508.80.819.310187180.05الجاهزة االلبسة11

IICM1.0101.0100.00.60.6776660.0الكارتون صناعات12

440.4799.0885936,255.8المجموع



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

(%)

HISH9.6509.200-4.71.715.827322000.05عشتار فنادق1

HBAY85.00085.0000.00.0010.111700000.0001بابل فندق2

HBAG8.1008.1000.00.594.78311360.02بغداد فندق3

HTVM6.0505.700-5.80.21.0513680.1الموصل سد4

HKAR0.8900.9709.01.81.7572750.02كربالء فنادق5

HSAD10.70015.00040.214.7195.7215260100.8السدير فندق6

18.9219.0261267,989المجموع

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

(%)

AISP11.83011.600-1.938.68458.23301856000.2البذور انتاج1

AIPM5.1505.000-2.90.914.56250000.02اللحوم تسويق2

39.6462.8336210,600.0المجموع

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

(%)

TASC8.4008.6002.4175.41490.054326660000.1سيل اسيا1

TZNI2.3502.3500.00.81.81142999890.00004لالتصاالت الخاتم2

176.21491.95542666000.0المجموع

51719.442290.732086733587.4المجموع الكلي



2022/5/12  ولغاية 2022/5/8 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

الثاني السوق ملخص

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

897.71576.7202 السوق ملخص

 البيعالشراء
 صافي

االستثمار

االجنبي تداول
___2.82.8

المستقره المنخفضهالمرتفعه

333المتداولة الشركات

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

 القيمة

السوقية

 مليون)

(دينار

 معدل

الدوران

(%)

BINT1.7001.7000.0880.01496.0181700000.9االسالمي الدولي المصرف1

NAHF0.5000.5000.00.0040.002235000.0001للتأمين االهلية2

VAMF0.5600.550-1.80.10.0418250.01 المالي لالستثمار االمين3

IHFI1.3001.50015.44.136.621724900.25 المنزلي االثاث لصناعة الوطنية4

NHAM0.9000.850-5.62.121.82459500.03للتأمين الحمراء5

IFCM3.6303.610-0.66.322.949112630.2االنشائية  الفلوجة6

VZAF0.2000.2000.00.050.0112300.004المالي لالستثمار الزوراء7

IMCI83.400100.00019.90.065.616180000.03الكيماوية الصنائع8

HASH7.31010.00036.85.043.79437601.3اشور فندق9

897.71,576.7202216,018.2 المجموع الكلي



(النظامي السوق)  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)

267.0230.150876.40.50.5329.7278.438848.00.850.76111955611.021.4المصرفي

______23____________5.2____________21.1______التامين

______593_________464.9_________146.7___خدمات

8.6___76885___11.9___95.0799.0___5.7___25.1440.4___الصناعي

______261_____________219.0____________18.9___الفنادق

_______336____________462.8____________39.58______الزراعي

20.069.6176.211.339.5168.0590.51491.911.339.611735540.231.2االتصاالت

287.0324.851719.4497.7963.942290.7623683208اجملموع

____

_____

___

 المتداوله االسهم عدد

العراقين لغير

(سهم مليون)

 لغير العقود عدد

العراقين




 الكلي الى النسبه

(%)




 الكلي الى النسبه

(%)

 الكلي الى النسبه

(%)

 للغير التداول حجم

العراقين

(دينار مليون)

329.7 

168.0 

278.4 

95.0 

590.5 

51.3 
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




