
 2022/5/26  ولغاية  2022/5/22 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

1.22-566.85573.83المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

4001.02940.41789ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

637.5368.2269.4التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

41920الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

1717.4723.8560571.62االحد

927.6820.7435570.15الثالثاء

764.1785.7317568.31األربعاء

591.9610.2477566.85الخميس

4,001.02,940.41789المجموع

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

NGIR0.2300.28021.7الخليج للتأمين
النخبة للمقاوالت 

العامة
SNUC0.4500.400-11.1

NAME0.5500.63014.5االمين للتأمين
مصرف سومر 

التجاري
BSUC0.2300.210-8.7

HSAD14.50013.500-6.9فندق  السديرBGUC0.1500.1606.7مصرف الخليج

انتاج االلبسة 

الجاهزة
IRMC11.90012.6506.3

المنصور 

للصناعات 

الدوائية

IMAP2.6002.460-5.4

HMAN13.50014.3005.9فنادق المنصور
بغداد العراق 

للنقل العام
SBPT30.50028.950-5.1

ً 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

(%)

دينارسهم 

مصرف آسيا 

العراق
BAIB1.080932.031.7

مصرف آسيا 

العراق
BAIB1.0801006.625.2

مصرف سومر 

التجاري
BSUC0.210760.625.9

آسيا سيل 

لالتصاالت
TASC8.500818.020.4

BBOB1.220280.19.5مصرف بغداد
بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD4.290663.916.6

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD4.290153.95.2مصرف بغدادBBOB1.220338.98.5

مصرف الموصل 

لالستثمار
BMFI0.210118.04.0

العراقية النتاج 

البذور
AISP11.300231.95.8

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2022/5/26ولغاية   2022/5/22للفترة 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

(%)

BCOI0.5600.540-3.619.510.791350000.01المصرف التجاري العراقي1

BBOB1.2301.220-0.8280.1338.9913050000.1مصرف بغداد2

BIIB0.5300.5401.90.10.111350000.00004المصرف  االسالمي3

BIME0.1800.1800.072.312.515450000.03مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2800.2800.029.98.413700000.01مصرف االستثمار5

BNOI1.1201.1300.962.567.6922825000.03المصرف االهلي6

BSUC0.2300.210-8.7760.6157.0101525000.3مصرف سومر7

BGUC0.1500.1606.767.010.712480000.02مصرف الخليج8

BMFI0.2200.210-4.5118.024.428530250.05مصرف الموصل9

BASH0.4300.410-4.72.30.951025000.001مصرف اشور10

BMNS0.4700.450-4.341.318.7441125000.02مصرف المنصور11

BUND0.1000.1000.035.33.5930000.000.01المصرف المتحد لالستثمار12

BCIH2.2902.2900.00.40.94583950.000.0002مصرف جيهان13

BAIB1.0801.0800.0932.01006.611270000.000.4مصرف اسيا العراق14

2,421.31,660.94352,224,975.0المجموع

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

(%)

NAME0.5500.63014.535.26622.8714524060.9االمين للتأمين1

NGIR0.2300.28021.76.2321.44871019600.1الخليج للتأمين2

41.524.32551960.0المجموع

2022/5/26   -   2022/5/22حركة 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

(%)

SKTA2.7202.700-0.768.3188.422727006.8مدينة العاب الكرخ1

SMOF11.40011.4000.01.820.916114000.2الموصل لمدن االلعاب2

SMRI2.9903.1003.743.4131.3101706180.2المعمورة  العقارية3

SNUC0.4500.400-11.16.32.538000.3النخبة للمقاوالت4

SBPT30.50028.950-5.11.028.9114289500.1بغداد العراق للنقل العام5

120.9372.1361114,468.0المجموع

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

(%)

IMAP2.6002.460-5.47.518.534159140.1المنصور الدوائية1

IMOS6.4006.250-2.30.84.8562500.1الخياطة الحديثة2

IITC16.50016.6300.80.46.0883150.1العراقية للسجاد3

IBSD4.4004.290-2.5153.9663.92417607590.09بغداد  الغازية4

IIDP1.0901.0900.03.63.914188030.02العراقية  للتمور5

IHLI0.8800.870-1.149.643.360107660.4الهالل الصناعية6

INCP2.4402.370-2.92.86.76359930.02الصناعات الكيمياوية والبالستيكية7

IIEW4.6504.6500.00.10.3169750.01العراقية لالعمال الهندسية8

IKHC2.3002.3000.00.61.4323000.06الخازر  االنشائية9

IMIB2.3202.250-3.02.25.223112500.04المعدنية والدراجات10

IRMC11.90012.6506.32.6233.442201510.2االلبسة الجاهزة11

IICM0.9800.960-2.07.37.1972860.1صناعات الكارتون12

231.3794.4446904,762.1المجموع



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

(%)

HISH9.3009.100-2.21.110.218318500.03فنادق عشتار1

HBAY85.00085.0000.00.0050.411700000.0003فندق بابل2

HNTI8.8008.8000.00.4594.02550260.01االستثمارات السياحية3

HMAN13.50014.3005.91.06414.920417990.04فندق المنصور4

HSAD14.50013.500-6.94.966.068234090.3فندق السدير5

7.595.6109322,084المجموع

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

(%)

AISP11.46011.300-1.420.43231.92171808000.1انتاج البذور1

AIPM4.8504.800-1.00.803.84240000.02تسويق اللحوم2

21.2235.8221204,800.0المجموع

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

(%)

TASC8.5008.5000.096.6818.016226350000.03اسيا سيل1

96.6818.01622635000.0المجموع

2940.34000.917896408049.4المجموع الكلي



2022/5/26  ولغاية 2022/5/22 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

913.81549.2113ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

5.35.3___تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

23___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

(%)

BROI0.3900.3900.020.17.59975000.01مصرف االئتمان العراقي1

BINT1.7001.7000.0882.01499.4191700000.9المصرف الدولي االسالمي2

IHFI1.5001.450-3.30.550.87824070.03الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 3

IFCM3.5003.400-2.910.837.164106080.3الفلوجة  االنشائية4

HASH9.5009.5000.00.54.31335720.1فندق اشور5

913.81,549.2113284,087.0 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)

108.983.52421.34.53.4129.597.41660.97.795.923404355.39.2المصرفي

______55____________24.3____________41.5______التامين

______361____________372.1____________120.9______خدمات

11.9___32.8153446___26.21.1260.6794.4___1.060.5231.3الصناعي

______109_____________95.6____________7.5______الفنادق

_______221____________235.8____________21.23______الزراعي

60.01.296.662.11.2507.010.2818.062.01.2131620.61.9االتصاالت

169.9145.22940.3637.5368.24000.925961789اجملموع

____

_____

___

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)

129.5 

1.1 
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




