
 2022/6/9  ولغاية  2022/6/5 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

587.10571.622.71المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

8545.17728.63586ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

2995.21396.01599.2التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

462116الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

1345.0819.5626566.21االحد

1264.11375.7712576.29االثنين

1112.71239.0648568.78الثالثاء

2383.71833.8732575.26األربعاء

2439.62,460.6868587.10الخميس

8,545.17,728.63586المجموع

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

مصرف سومر 

التجاري
BSUC0.2000.25025.0

االستثمارات 

السياحية
HNTI11.7009.400-19.7

BUND0.1000.090-10.0المصرف المتحدNGIR0.2800.35025.0الخليج للتأمين

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.0001.22022.0

العراقية لتصنيع 

التمور
IIDP1.1401.030-9.6

مصرف الموصل 

لالستثمار
BMFI0.2400.27012.5فنادق كربالءHKAR0.9500.880-7.4

HSAD14.50013.500-6.9فندق  السديرBASH0.4000.44010.0مصرف اشور

ً 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 سومر 

التجاري
BSUC0.2502135.727.6اسيا سيلTASC7.2002311.027.0

BBOB1.3401818.621.3مصرف بغدادBUND0.0901844.923.9المصرف المتحد

BBOB1.3401440.618.6مصرف بغداد
االستثمارات 

السياحية
HNTI9.400630.17.4

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.220471.16.1بغداد  الغازيةIBSD4.220603.17.1

مصرف الموصل 

لالستثمار
BMFI0.270451.55.8المصرف االهليBNOI1.220513.26.0

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2022/6/9ولغاية 2022/6/5للفترة 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

(%)

BCOI0.5500.5601.864.835.3631400000.03المصرف التجاري العراقي1

BBOB1.2401.3408.11440.61818.62643350000.6مصرف بغداد2

BIIB0.5400.530-1.91.70.941325000.0007المصرف  االسالمي3

BIME0.1900.1900.0293.554.668475000.1مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2800.3007.125.37.217750000.01مصرف االستثمار5

BNOI1.0001.22022.0471.1513.22953050000.2المصرف االهلي6

BSUC0.2000.25025.02135.7457.4303625000.9مصرف سومر7

BGUC0.1500.1606.7101.916.137480000.03مصرف الخليج8

BMFI0.2400.27012.5451.5115.2135681750.2مصرف الموصل9

BKUI1.3001.3000.01.01.315200000.0003مصرف كوردستان10

BASH0.4000.44010.02.61.141100000.001مصرف اشور11

BUND0.1000.090-10.01844.9170.813727000.000.61المصرف المتحد لالستثمار12

BELF0.4400.4502.32.21.03112500.000.001مصرف ايالف13

BTRI1.0001.0000.00.010.011264000.000.000004مصرف عبر العراق14

BCIH2.2902.2900.00.51.17583950.000.0002مصرف جيهان15

BTIB0.7700.750-2.60.10.12187500.000.00003مصرف الطيف االسالمي16

6,837.63,193.91,3413,018,625.0المجموع

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

(%)

NAME0.6000.560-6.71.7211.01321390.05االمين للتأمين1

NGIR0.2800.35025.05.8261.81624500.1الخليج للتأمين2

7.52.76292450.0المجموع

2022/6/9   -   2022/6/5حركة 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

(%)

SKTA2.7302.8102.950.3141.216928105.0مدينة العاب الكرخ1

SMOF11.65012.5007.38.0100.794125000.8الموصل لمدن االلعاب2

SMRI3.2503.5408.9121.1403.5200806410.5المعمورة  العقارية3

SNUC0.3600.350-2.817.46.367000.9النخبة للمقاوالت4

SBPT28.65029.5003.03.5103.7976295000.3بغداد العراق للنقل العام5

200.3755.5545126,151.2المجموع

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

(%)

IMAP2.5502.6002.010.626.653168190.2المنصور الدوائية1

IMOS6.2506.000-4.00.95.31160000.1الخياطة الحديثة2

IITC16.70016.550-0.95.083.11182751.0العراقية للسجاد3

IBSD4.0304.2204.7148.6603.14657483450.08بغداد  الغازية4

IIDP1.1401.030-9.60.10.12177680.0003العراقية  للتمور5

IHLI0.8500.830-2.429.824.929102710.2الهالل الصناعية6

INCP2.3302.4003.03.78.813364490.02الصناعات الكيمياوية والبالستيكية7

IKLV1.5101.5100.08.012.0589690.1الكندي النتاج اللقاحات8

IKHC2.3002.200-4.32.96.3622000.3الخازر  االنشائية9

IMIB2.0502.2208.31.73.716111000.03المعدنية والدراجات10

IRMC7.5307.500-0.43.9329.740119480.2االلبسة الجاهزة11

IICM0.9700.950-2.18.27.7972110.1صناعات الكارتون12

223.3811.3660885,354.6المجموع



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

(%)

HISH8.5008.5000.05.649.025297500.2فنادق عشتار1

HBAY85.00085.0000.01.05889.931700000.1فندق بابل2

HNTI11.7009.400-19.752.337630.120587780.8االستثمارات السياحية3

HKAR0.9500.880-7.42.4662.31466000.03فنادق كربالء4

HMAN13.50013.5000.01.19016.14394610.04فندق المنصور5

HSAD14.50013.500-6.94.765.423234090.3فندق السدير6

67.3852.889327,998المجموع

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

(%)

AMEF8.2508.2500.038.29315.95247512.8اسماك الشرق االوسط1

AISP10.33010.4701.425.53270.42691675200.2انتاج البذور2

AIPM4.8004.8501.06.3330.412242500.1تسويق اللحوم3

70.2616.7286194,245.0المجموع

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

(%)

TASC7.0907.2001.6322.02311.063122320000.10اسيا سيل1

TZNI2.3502.210-6.00.51.1540440.03الخاتم لالتصاالت2

322.52312.16362236044المجموع

7728.68545.035866790867.4المجموع الكلي



2022/6/9  ولغاية 2022/6/5 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

1154.51995.0313ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

16.516.5___تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

422الشركات 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

(%)

BROI0.3600.3702.86.52.412925000.003مصرف االئتمان العراقي1

BINT1.7001.7000.01100.01870.0241700001.1المصرف الدولي االسالمي2

BLAD0.2700.260-3.75.21.46650000.002مصرف العطاء االسالمي3

BUOI0.2700.220-18.51.40.33554400.001مصرف االتحاد4

IHFI1.6001.7106.94.507.541228390.3الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 5

NHAM0.8000.8000.07.005.60156000.1الحمراء للتأمين6

IFCM3.3503.4503.028.796.9243107640.9الفلوجة  االنشائية7

HASH8.8009.0002.31.210.91233840.3فندق اشور8

1,154.51,995.0313405,526.6 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)

2101.8677.86837.630.79.91921.7802.13193.960.1725.1312228134123.317.0المصرفي

______129___4.0___0.12.8___5.3___0.47.5___التامين

______0.090.5200.30.040.20.30.4755.50.040.0612545خدمات

15.8___104660___14.3___115.9811.3___13.1___29.2223.3___الصناعي

______89_____________852.8____________67.3______الفنادق

_______286____________616.7____________70.15______الزراعي

149.766.9322.546.420.71073.2477.42312.146.420.6271516364.223.7االتصاالت

2,251.6774.87728.62995.21,396.08545.03404863586اجملموع

____

_____

___

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)

1921.7 

0.3 
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 اتصاالت صناعي خدمات التامين المصرفي
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




