
 2022/6/23  ولغاية  2022/6/19 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

1.29-581.16588.74المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

6037.23516.63276ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 97.8-990.11087.9التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

451417الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

969.1560.1621581.84االحد

810.3362.2538582.51االثنين

1310.4518.3606582.04الثالثاء

1928.71020.5845582.17األربعاء

1018.71,055.5666581.16الخميس

6,037.23,516.63276المجموع

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

النخبة للمقاوالت 

العامة
SNUC0.3500.45028.6

انتاج االلبسة 

الجاهزة
IRMC7.2506.000-17.2

BMNS0.5000.440-12.0مصرف المنصورHKAR0.8801.03017.0فنادق كربالء

العراقية النتاج 

البذور
AISP10.14010.8807.3فنادق عشتارHISH8.0007.380-7.8

SMRI4.5904.9006.8المعمورة العقارية
مصرف الطيف 

االسالمي
BTIB0.7500.700-6.7

بغداد العراق للنقل 

العام
SBPT32.72034.5005.4

المعدنية 

والدراجات
IMIB2.2502.100-6.7

ً 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
BSUC0.270734.320.9

آسيا سيل 

لالتصاالت
TASC7.5001666.327.6

BBOB1.310744.512.3مصرف بغدادBBOB1.310572.816.3مصرف بغداد

BGUC0.150487.013.8مصرف الخليج
العراقية النتاج 

البذور
AISP10.880733.212.1

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.340258.57.4

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD4.110632.210.5

BUND0.080252.57.2المصرف المتحد
تسويق المنتجات 

الزراعية
AIRP22.000437.87.3

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2022/6/23ولغاية 2022/6/19للفترة 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

(%)

BCOI0.5500.530-3.6136.072.6961325000.05المصرف التجاري العراقي1

BBOB1.3201.310-0.8572.8744.51393275000.2مصرف بغداد2

BIIB0.5400.5400.00.00.051350000.000002المصرف  االسالمي3

BIME0.1800.1800.0130.223.440450000.1مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2900.280-3.49.82.714700000.004مصرف االستثمار5

BNOI1.3001.3403.1258.5352.11753350000.1المصرف االهلي6

BSUC0.2700.2700.0734.3200.3122675000.3مصرف سومر7

BGUC0.1600.150-6.3487.073.134450000.2مصرف الخليج8

BMFI0.2500.2500.037.79.421631250.01مصرف الموصل9

BASH0.4300.4300.09.54.0161075000.004مصرف اشور10

BMNS0.5000.440-12.0169.874.0711100000.1مصرف المنصور11

BUND0.0800.0800.0252.520.24924000.000.08المصرف المتحد لالستثمار12

BELF0.4200.400-4.80.50.210100000.000.0002مصرف ايالف13

BCIH2.2902.2900.00.71.65583950.000.0003مصرف جيهان14

BTIB0.7500.700-6.71.00.71175000.000.0004مصرف الطيف االسالمي15

2,800.41,578.87982,146,075.0المجموع

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

(%)

NGIR0.3500.3602.90.8490.3925200.01الخليج للتأمين1

0.80.2992520.0المجموع

2022/6/23   -   2022/6/19حركة 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

(%)

SKTA2.8002.8000.014.641.04928001.5مدينة العاب الكرخ1

SMOF12.10012.3502.16.177.124123500.6الموصل لمدن االلعاب2

SMRI4.5904.9006.860.2284.91471116220.3المعمورة  العقارية3

SNUC0.3500.45028.611.74.8169000.6النخبة للمقاوالت4

SBPT32.72034.5005.41.757.1762345000.2بغداد العراق للنقل العام5

94.3464.9298162,172.0المجموع

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

(%)

IMAP2.5002.440-2.48.020.033157840.1المنصور الدوائية1

IMOS6.2505.990-4.22.514.72659900.3الخياطة الحديثة2

IITC16.50016.5000.00.59.01182500.1العراقية للسجاد3

IBSD4.1904.110-1.9156.0632.23707288390.09بغداد  الغازية4

IIDP1.0501.040-1.06.87.038179400.0العراقية  للتمور5

IHLI0.7800.7800.022.718.22696530.2الهالل الصناعية6

INCP2.3702.360-0.417.039.039358410.1الصناعات الكيمياوية والبالستيكية7

IKLV1.4701.460-0.716.023.37286720.3الكندي النتاج اللقاحات8

IKHC2.1002.1000.00.81.7821000.08الخازر  االنشائية9

IMIB2.2502.100-6.74.79.833105000.09المعدنية والدراجات10

IRMC7.2506.000-17.22.9818.54795580.2االلبسة الجاهزة11

IICM0.9600.9600.07.77.21772860.1صناعات الكارتون12

245.7800.6720860,413.6المجموع



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

(%)

HISH8.0007.380-7.815.6118.1152258300.4فنادق عشتار1

HBAY85.00085.0000.00.0302.511700000.00فندق بابل2

HBAG8.0008.1001.38.56567.543311360.2فندق بغداد3

HKAR0.8801.03017.017.57617.11977250.2فنادق كربالء4

HMAN14.00014.5003.60.72410.412423840.0فندق المنصور5

42.5215.6227277,075المجموع

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

(%)

AAHP0.9400.900-4.33.683.355180.6االهلية لالنتاج الزراعي1

AMEF8.2508.2500.015.05124.1224755.0اسماك الشرق االوسط2

AISP10.14010.8807.368.64733.25291740800.4انتاج البذور3

AIPM5.1005.1300.62.3111.929256500.0تسويق اللحوم4

AIRP21.00022.0004.820.33437.82679205.6المنتجات الزراعية5

110.01,310.4591199,730.0المجموع

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

(%)

TASC7.1807.5004.5222.81666.363223250000.07اسيا سيل1

TZNI2.2102.2602.30.10.2141350.01الخاتم لالتصاالت2

222.91666.56332329135المجموع

3516.66037.232765977120.9المجموع الكلي



2022/6/23  ولغاية 2022/6/19 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

593.7983.2170ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

4.14.1___تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

314الشركات 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

(%)

BINT1.7001.7000.0550.0935.0121700000.6المصرف الدولي االسالمي1

BUOI0.1800.25038.929.46.344630000.01مصرف االتحاد2

NDSA0.5400.5400.01.50.8237800.02دار السالم للتامين3

NAHF0.5000.5000.00.1310.066135000.002االهلية للتأمين4

IHFI1.7101.7100.02.44.11228390.1الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 5

IFCM3.5003.6704.99.935.990114500.3الفلوجة  االنشائية6

VZAF0.2400.31029.20.30.0843570.03الزوراء لالستثمار المالي7

HASH9.5009.390-1.20.11.0535310.03فندق اشور8

593.7983.2170258,456.1 المجموع الكلي



2022-6-23 لغاية 2022- 6- 19النشرة االسبوعية لتداول السندات الوطنية للفترة من 

فئة السند
الصفقاتقيمة السندات المتداولةعدد السندات المتداوله سعر اغالق السندرمز السند

(السند )

Bond symbol
 The bond Closing Price  

(ID) 

No. of traded 

bonds (million ID)

the value of traded  

bonds

No. of   transactions 

(Bonds)

10000000CB101030000441350004 فئة سند



(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)

534.5745.02800.419.126.6649.4514.51578.841.1332.6751527989.419.0المصرفي

______9____________0.3____________0.8______التامين

0.3___1298___0.9___4.3464.9___1.0___0.994.3___خدمات

18.3___132720___29.8___238.7800.6___24.9___61.2245.7___الصناعي

______227_____________215.6____________42.5______الفنادق

_______591____________1310.4____________110.01______الزراعي

45.143.5222.920.219.5340.7330.51666.520.419.821746333.311.7االتصاالت

579.6850.63516.6990.11,087.96037.2963593276اجملموع

____

_____

___

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)

649.4 

340.7 

514.5 

4.3 

238.7 

330.5 

135.0 

-4.3 

-238.7 

10.25 

-300.0 

-200.0 

-100.0 

0.0 

100.0 

200.0 

300.0 

400.0 

500.0 

600.0 

700.0 

 اتصاالت صناعي خدمات المصرفي

ن
يو

مل
 

 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




