
 2022/6/2  ولغاية  2022/5/29 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

571.62566.850.84المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

11272.29462.03121ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 882.1-532.01414.1التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

461617الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

4146.33877.8682572.59االحد

3256.03215.1530573.14االثنين

1326.8777.2759573.69الثالثاء

904.1652.2562571.99األربعاء

1639.0939.7588571.62الخميس

11,272.29,462.03121المجموع

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

الوطنية 

لالستثمارات 

السياحية

HNTI8.80011.70033.0
انتاج االلبسة 

الجاهزة
IRMC12.6507.530-40.5

TASC8.5007.090-16.6اسيا سيلBMFI0.2100.24014.3مصرف الموصل

مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.4500.50011.1

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.1301.000-11.5

BKUI1.2001.3008.3مصرف كوردستان
النخبة للمقاوالت 

العامة
SNUC0.4000.360-10.0

HSAD13.50014.5007.4فندق السدير

الصناعات 

المعدنية 

والدراجات

IMIB2.2502.050-8.9

ً 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 عبر 

العراق
BTRI1.0005500.058.1

مصرف عبر 

العراق
BTRI1.0005500.048.8

مصرف سومر 

التجاري
BSUC0.200948.710.0مصرف بغدادBBOB1.2401009.89.0

BBOB1.240827.98.8مصرف بغداد

الوطنية 

لالستثمارات 

السياحية

HNTI11.700880.87.8

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.000599.06.3اسيا سيلTASC7.090873.67.7

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.100333.93.5

العراقية النتاج 

البذور
AISP10.330671.06.0

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2022/6/2ولغاية   2022/5/29للفترة 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

(%)

BCOI0.5400.5501.931.016.7381375000.01المصرف التجاري العراقي1

BBOB1.2201.2401.6827.91009.81613100000.3مصرف بغداد2

BIME0.1800.1905.645.08.38475000.02مصرف الشرق االوسط3

BIBI0.2800.2800.015.34.36700000.01مصرف االستثمار4

BNOI1.1301.000-11.5599.0633.64202500000.2المصرف االهلي5

BSUC0.2100.200-4.8948.7183.5179500000.4مصرف سومر6

BGUC0.1600.150-6.342.26.712450000.01مصرف الخليج7

BMFI0.2100.24014.3287.862.073606000.1مصرف الموصل8

BKUI1.2001.3008.313.717.995200000.003مصرف كوردستان9

BASH0.4100.400-2.42.00.811000000.001مصرف اشور10

BMNS0.4500.50011.189.243.1291250000.04مصرف المنصور11

BUND0.1000.1000.0333.933.49730000.000.1المصرف المتحد لالستثمار12

BCIH2.2902.2900.00.81.88583950.000.0003مصرف جيهان13

BTRI1.0001.0000.05500.05500.02264000.002.1مصرف عبر العراق14

BAIB1.0801.0800.00.10.11270000.000.00004مصرف اسيا العراق15

BTIB0.7700.7700.01.00.88192500.000.0004مصرف الطيف االسالمي16

8,737.67,522.61,0523,056,050.0المجموع

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

(%)

NAME0.6300.600-4.81.81.01822910.05االمين للتأمين1

NGIR0.2800.2800.08.42.32019600.1الخليج للتأمين2

10.13.30381960.0المجموع

2022/6/2   -   2022/5/29حركة 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

(%)

SKTA2.7002.7301.1107.8293.7257273010.8مدينة العاب الكرخ1

SMOF11.40011.6502.20.88.77116500.1الموصل لمدن االلعاب2

SMRI3.1003.2504.864.5205.6132740350.3المعمورة  العقارية3

SNUC0.4000.360-10.03.01.117200.2النخبة للمقاوالت4

SBPT28.95028.650-1.01.543.5225286500.2بغداد العراق للنقل العام5

177.6552.5422117,785.0المجموع

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

(%)

IMAP2.4602.5503.717.844.650164960.3المنصور الدوائية1

IMOS6.2506.2500.011.170.75562501.1الخياطة الحديثة2

IITC16.63016.7000.40.813.31483500.2العراقية للسجاد3

IBSD4.2904.030-6.182.1345.32207146520.05بغداد  الغازية4

IIDP1.0901.1404.60.030.041196650.0002العراقية  للتمور5

IHLI0.8700.850-2.3108.491.672105190.9الهالل الصناعية6

INCP2.3702.330-1.711.727.426353860.08الصناعات الكيمياوية والبالستيكية7

IKLV1.5501.510-2.63.65.5389690.06الكندي النتاج اللقاحات8

IKHC2.3002.3000.011.626.8423001.2الخازر  االنشائية9

IMIB2.2502.050-8.910.322.047102500.2المعدنية والدراجات10

IRMC12.6507.530-40.53.0425.422119950.2االلبسة الجاهزة11

IICM0.9600.9701.02.32.2773620.03صناعات الكارتون12

262.8674.7521852,194.4المجموع



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

(%)

HISH9.1008.500-6.61.19.319297500.03فنادق عشتار1

HBAY85.00085.0000.00.0191.641700000.001فندق بابل2

HBAG8.0008.0100.10.7566.110307900.02فندق بغداد3

HNTI8.80011.70033.081.726880.873731601.3االستثمارات السياحية4

HMAN14.30013.500-5.60.2974.06394610.01فندق المنصور5

HSAD13.50014.5007.44.052.574251430.2فندق السدير6

87.8954.4186368,304المجموع

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

(%)

AAHP0.9400.9400.00.020.0215410.003االهلية لالنتاج الزراعي1

AISP11.30010.330-8.662.41671.04421652800.4انتاج البذور2

AIPM4.8004.8000.02.6512.717240000.05تسويق اللحوم3

AIRP21.00021.0000.00.357.4775600.1المنتجات الزراعية4

65.4691.1467189,280.0المجموع

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

(%)

TASC8.5007.090-16.6120.7873.643521979000.04اسيا سيل1

120.7873.64352197900.0المجموع

9462.111272.331216783473.4المجموع الكلي



2022/6/2  ولغاية 2022/5/29 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

1241.22099.784ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

5.35.3___تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

231الشركات 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

(%)

BROI0.3900.360-7.718.96.910900000.01مصرف االئتمان العراقي1

BINT1.7001.7000.01212.22060.8271700001.2المصرف الدولي االسالمي2

IHFI1.4501.60010.31.001.60126560.06الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 3

NHAM0.7000.80014.30.010.01156000.0001الحمراء للتأمين4

IFCM3.4003.350-1.59.030.344104520.3الفلوجة  االنشائية5

HASH9.5008.800-7.40.010.04133090.001فندق اشور6

1,241.22,099.784282,016.8 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)

440.1660.38737.65.07.6532.0738.37522.67.079.86426610526.125.3المصرفي

______38____________3.3____________10.1______التامين

______422____________552.5____________177.6______خدمات

20.3___31.6106521___213.4674.7___19.3___50.8262.8الصناعي

______186_____________954.4____________87.8______الفنادق

_______467____________691.1____________65.43______الزراعي

36.6___159435___52.9___462.4873.6___54.4___65.7120.7___االتصاالت

440.1776.89462.1532.01,414.111272.3645313121اجملموع

____

_____

___

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




