
 2022/5/19  ولغاية  2022/5/15 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

النظامي السوق ملخص

التغير نسبهالسابق االغالقالحالي االغالق

1.65-573.83583.47العام المؤشر

العقود(مليون) االسهم(مليون) الحجم

6882.14687.22927 السوق ملخص

االستثمار صافي(مليون) البيع(مليون)الشراء

 756.8-207.5964.3االجنبي التداول

 المنخفضهالمرتفعهالمجموع

42627المتداولة الشركات

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

1466.3622.0632577.89االحد

1173.2966.2633575.02االثنين

1561.21242.1545576.38الثالثاء

1113.5876.1498575.52األربعاء

1567.9980.8619573.83الخميس

المجموع
6,882.14,687.22927

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 سد

السياحية
HTVM5.7006.27010.0للتأمين االمينNAME0.7100.550-22.5

 المنتجات تسويق

الزراعية
AIRP19.50021.0007.7

 الموصل مصرف

لالستثمار
BMFI0.2600.220-15.4

 للنقل العراق بغداد

العام
SBPT28.87030.5005.6

 الكرخ العاب

السياحية
SKTA3.0502.720-10.8

BCOI0.5500.5601.8التجاري المصرف
 للمقاوالت النخبة

العامة
SNUC0.5000.450-10.0

 االلبسة انتاج

الجاهزة
IRMC11.75011.9001.3

 سومر مصرف

التجاري
BSUC0.2500.230-8.0

ً 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 

 آسيا مصرف

العراق
BAIB1.0801460.031.1

 سيل آسيا

لالتصاالت
TASC8.5001688.624.5

 سومر مصرف

التجاري
BSUC0.230802.417.1

 آسيا مصرف

العراق
BAIB1.0801576.822.9

 عبر مصرف

العراق
BTRI1.000610.013.0

 النتاج العراقية

البذور
AISP11.460887.812.9

 الموصل مصرف

لالستثمار
BMFI0.220489.110.4

 الكرخ العاب

السياحية
SKTA2.720758.811.0

 الكرخ العاب

السياحية
SKTA2.720281.86.0

 عبر مصرف

العراق
BTRI1.000610.08.9

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2022/5/19ولغاية   2022/5/15للفترة 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

(%)

BCOI0.5500.5601.846.425.7281400000.02العراقي التجاري المصرف1

BBOB1.2501.230-1.6154.7189.6633075000.1بغداد مصرف2

BIIB0.5500.530-3.60.60.331325000.0002االسالمي  المصرف3

BIME0.1800.1800.015.12.75450000.01االوسط الشرق مصرف4

BIBI0.2800.2800.059.016.515700000.02االستثمار مصرف5

BNOI1.1701.120-4.329.433.6302800000.01االهلي المصرف6
BSUC0.2500.230-8.0802.4175.2138575000.3سومر مصرف7
BGUC0.1600.150-6.384.213.316450000.03الخليج مصرف8
BMFI0.2600.220-15.4489.1108.4100555500.2الموصل مصرف9

BASH0.4400.430-2.31.30.541075000.001اشور مصرف10

BMNS0.4800.470-2.11.80.841175000.001المنصور مصرف11

BUND0.1000.1000.065.16.5930000.000.02لالستثمار المتحد المصرف12

BTRI1.0201.000-2.0610.0610.02264000.000.2العراق عبر مصرف13

BAIB1.0001.0808.01460.01576.815270000.000.6العراق اسيا مصرف14

3,819.02,760.04321,922,050.0المجموع

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

(%)

NAME0.7100.550-22.524.97313.8423521000.7للتأمين االمين1

NGIR0.2400.230-4.216.7203.65731216100.2للتأمين الخليج2

41.717.50471610.0المجموع

2022/5/19   -   2022/5/15 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

(%)

SKTA3.0502.720-10.8281.8758.8628272028.2الكرخ العاب مدينة1

SMOF11.40011.4000.00.44.68114000.04االلعاب لمدن الموصل2

SNUC0.5000.450-10.06.22.869000.3للمقاوالت النخبة3

SBPT28.87030.5005.61.338.8025305000.1العام للنقل العراق بغداد4

289.7805.066745,520.0المجموع

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

(%)

IMAP2.6102.600-0.44.511.58168190.1الدوائية المنصور1

IMOS6.5006.400-1.55.133.47764000.5الحديثة الخياطة2

IITC17.00016.500-2.93.559.91482500.7للسجاد العراقية3

IBSD4.5004.400-2.259.3261.61397802650.03الغازية  بغداد4

IHLI0.8900.880-1.1153.1132.895108901.2الصناعية الهالل5

INCP2.4902.440-2.07.518.418370560.05والبالستيكية الكيمياوية الصناعات6

IKLV1.5801.550-1.91.01.6192070.02اللقاحات النتاج الكندي7

IMIB2.5002.320-7.21.63.921116000.03والدراجات المعدنية8

IRMC11.75011.9001.30.141.63189570.01الجاهزة االلبسة9

IICM1.0100.980-3.02.52.4474380.03الكارتون صناعات10

238.2527.1380906,882.8المجموع



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

(%)

HISH9.2009.3001.11.211.123325500.03عشتار فنادق1

HBAY85.00085.0000.00.0746.361700000.004بابل فندق2

HBAG8.1008.000-1.23.4427.69307520.1بغداد فندق3

HTVM5.7006.27010.05.635.3415052.3الموصل سد4

HKAR0.9700.950-2.12.82.7371250.04كربالء فنادق5

HSAD15.00014.500-3.35.377.987251430.3السدير فندق6

18.5160.9132267,075المجموع

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

(%)

AMEF8.2508.2500.00.010.1424750.002االوسط الشرق اسماك1

AISP11.60011.460-1.277.08887.84921833600.5البذور انتاج2

AIPM5.0004.850-3.05.0024.726242500.1اللحوم تسويق3

AIRP19.50021.0007.70.5110.2575600.1الزراعية المنتجات4

82.6922.7527207,610.0المجموع

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

(%)

TASC8.6008.500-1.2197.41688.673826350000.1سيل اسيا1

TZNI2.3502.3500.00.10.3442999890.00001لالتصاالت الخاتم2

197.51689.07422635000.0المجموع

4687.16882.129275985747.6المجموع الكلي



2022/5/19  ولغاية 2022/5/15 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

الثاني السوق ملخص

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

1208.73133.2178 السوق ملخص

 البيعالشراء
 صافي

االستثمار

االجنبي تداول
___2.52.5

المستقره المنخفضهالمرتفعه

153المتداولة 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

(%)

BROI0.4000.390-2.52.51.01975000.001العراقي االئتمان مصرف1

BINT1.7001.7000.01176.01999.2251700001.2االسالمي الدولي المصرف2

BLAD0.2500.2708.00.40.11675000.0001االسالمي العطاء مصرف3

NDSA0.4800.390-18.80.010.004127300.0002للتامين السالم دار4

IHFI1.5001.5000.00.480.72124900.03 المنزلي االثاث لصناعة الوطنية5

NHAM0.8500.700-17.62.071.62249000.03للتأمين الحمراء6

IFCM3.6103.500-3.013.848.775109200.4االنشائية  الفلوجة7

IMCI100.000100.0000.010.531052.613180005.8الكيماوية الصنائع8

HASH10.0009.500-5.03.029.25935720.8اشور فندق9

1,208.73,133.2178377,612.0 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)

28.5333.83819.00.78.734.5136.32760.01.254.910824322.319.0المصرفي

______47____________17.5____________41.7______التامين

42.3___282667___73.0___587.9805.0___76.2___220.8289.7___خدمات

11.3___43380___12.4___65.6527.1___6.3___14.9238.2___الصناعي

______132_____________160.9____________18.5______الفنادق

_______527____________922.7____________82.59______الزراعي

20.020.3197.510.110.3173.0174.41689.010.210.31887420.111.9االتصاالت

48.5589.94687.1207.5964.36882.1114952927اجملموع

____

_____

___

 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)

34.5 
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ن اتصاالت صناعي خدمات المصرفي
يو
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




