
 2022/9/1  ولغاية  2022/8/28 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

النظامي السوق ملخص

التغير نسبهالسابق االغالقالحالي االغالق

587.10570.912.84العام المؤشر

العقود(مليون) االسهم(مليون) الحجم

3772.02537.22235 السوق ملخص

االستثمار صافي(مليون) البيع(مليون)الشراء

354.6306.048.7االجنبي التداول

 المنخفضهالمرتفعهالمجموع

341211المتداولة الشركات

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

725.5556.0510577.53االحد

890.8685.9606587.02االثنين

1179.4694.5606585.57األربعاء

976.3600.8513587.10الخميس

المجموع
3,772.02,537.22235

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

BMNS0.4100.48017.1المنصور مصرف
 الخازر طريق

االنشائية للمواد
IKHC1.9501.650-15.4

IMOS6.4005.600-12.5الحديثة الخياطةSMRI6.3907.10011.1العقارية المعمورة

BBOB1.2701.3808.7بغداد مصرف
 العراق بغداد

العام للنقل
SBPT40.00035.490-11.3

 المصرف

التجاري
BCOI0.4700.5108.5

 المنصور

 للصناعات

الدوائية

IMAP1.3901.280-7.9

 مصرف

العراقي االستثمار
BIBI0.2800.3007.1

 الشرق مصرف

االوسط
BIME0.1600.150-6.3

ً 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 

BBOB1.3801023.427.1بغداد مصرفBBOB1.380759.829.9بغداد مصرف

 سومر مصرف

التجاري
BSUC0.230339.013.4

 سيل آسيا

لالتصاالت
TASC7.870625.516.6

BMNS0.480266.910.5المنصور مصرف
 المصرف

العراقي االهلي
BNOI0.960166.74.4

 المصرف

التجاري
BCOI0.510218.18.6

 الكرخ العاب

السياحية
SKTA2.690137.53.6

 االهلي المصرف

العراقي
BNOI0.960177.27.0

 مصرف

المنصور
BMNS0.480122.63.2

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2022/9/1ولغاية 2022/8/28للفترة 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

(%)

BCOI0.4700.5108.5218.1110.81391275000.09العراقي التجاري المصرف1

BBOB1.2701.3808.7759.81023.42363450000.3بغداد مصرف2

BIIB0.4100.400-2.43.61.441000000.001االسالمي  المصرف3

BIME0.1600.150-6.3100.816.029375000.04االوسط الشرق مصرف4

BIBI0.2800.3007.151.915.310750000.02االستثمار مصرف5

BNOI0.9000.9606.7177.2166.71282400000.1االهلي المصرف6
BSUC0.2300.2300.0339.075.965575000.14سومر مصرف7
BGUC0.1500.1500.050.07.510450000.02الخليج مصرف8
BMFI0.2300.2300.0144.933.837580750.06الموصل مصرف9

BMNS0.4100.48017.1266.9122.61091200000.11المنصور مصرف10
BELF0.5300.500-5.71.70.931250000.00ايالف مصرف11
BTIB0.6900.6900.00.00.021725000.00االسالمي الطيف مصرف12

2,113.81,574.47721,503,075.0المجموع

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

(%)

SKTA2.7302.690-1.550.9137.510840353.4الكرخ العاب مدينة1

SMOF12.00012.2502.10.910.415122500.1االلعاب لمدن الموصل2

SMRI6.3907.10011.19.463.8521617380.0العقارية  المعمورة3

SNUC0.4300.4300.09.44.2198600.5للمقاوالت النخبة4

SBPT40.00035.490-11.30.930.4622354900.1العام للنقل العراق بغداد5

71.4246.3216210,338.0المجموع

2022/9/1   -   2022/8/28 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

(%)

IMAP1.3901.280-7.933.143.613382800.5الدوائية المنصور1

IMOS6.4005.600-12.53.318.134112000.2الحديثة الخياطة2

IITC15.80015.8000.00.22.4479000.03للسجاد العراقية3

IBSD4.0004.0902.3163.2658.93097252920.1الغازية  بغداد4

IHLI0.5900.6001.716.810.32274250.14الصناعية الهالل5

IKLV1.4001.350-3.65.06.3780190.1اللقاحات النتاج الكندي6

IKHC1.9501.650-15.41.32.3616500.1االنشائية  الخازر7

IRMC5.6605.8102.70.573.3692550.04الجاهزة االلبسة8

223.4745.2521779,021.6المجموع

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

(%)

HBAY100.000100.0000.00.0848.432000000.004بابل فندق1

HBAG8.4008.4000.00.8857.48322900.02بغداد فندق2

HNTI10.60010.6000.01.12411.711662820.02السياحية االستثمارات3

HTVM6.2706.2700.02.44015.3315051.0الموصل سد4

HKAR1.0501.0500.04.0004.2278750.1كربالء فنادق5

HMAN23.55024.0001.93.15377.947701520.1المنصور فندق6

11.7125.074378,103المجموع

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

(%)

AISP10.0509.890-1.627.15270.02901582400.2البذور انتاج1

AIRP21.00020.000-4.89.26185.52072002.6الزراعية المنتجات2

36.4455.5310165,440.0المجموع



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

(%)

TASC7.4807.8705.280.5625.534224397000.03سيل اسيا1

80.5625.53422439700المجموع

2537.13772.022355475677.8المجموع الكلي



2022/9/1  ولغاية 2022/8/28 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

الثاني السوق ملخص

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

32.650.379 السوق ملخص

 البيعالشراء
 صافي

االستثمار

االجنبي تداول
___21.421.4

المستقره المنخفضهالمرتفعه

1___2المتداولة الشركات

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

  السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

 الحالي

(دينار)

 نسبه

التغير

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

 مليون)

(سهم

التداول حجم

 مليون)

(دينار

 عدد

العقود

 القيمة

السوقية

 مليون)

(دينار

 معدل

الدوران

(%)

BROI0.3400.3502.918.66.618875000.007العراقي االئتمان مصرف1

IFCM3.0003.0000.013.741.45793600.4االنشائية  الفلوجة2

HASH7.5007.9005.30.32.3429700.1اشور فندق3

32.650.37999,830.4 المجموع الكلي



2022/9/1  ولغاية 2022/8/28 من للفترة (مفصحة الغير الشركات )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

مفصحة الغير الشركات تداول ملخص

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

324.7398.4209 السوق ملخص

 البيعالشراء
 صافي

االستثمار

_________االجنبي تداول

المستقره المنخفضهالمرتفعه

723المتداولة الشركات

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

  السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

 الحالي

(دينار)

 نسبة

التغير

(%)

 عدد

 االسهم

المتداوله

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

 عدد

العقود

 القيمة

السوقية

 مليون)

(دينار

 معدل

الدوران

(%)

BBAY0.0700.0700.05.00.351175000.002مصرف بابل1

BNOR0.0800.0800.028.22.312240000.01مصرف الشمال2

VKHF0.0800.09012.56.70.6106300.1الخير لالستثمار المالي3

SBAG0.4700.460-2.12.81.3710120.1البادية للنقل العام 4

SIGT1.0101.0403.016.417.26140560.4نقل المنتجات النفطية 5

SILT1.5901.6000.6201.7322.2617224001.4العراقية للنقل البري6

IELI0.6500.6703.16.54.58120600.04الصناعات االلكترونية 7

IMCM0.5500.500-9.10.010.0112685.50.0002 المواد االنشائية الحديثة 8

ITLI0.5200.5403.849.927.05290720.3الصناعات الخفيفة 9

AMAP0.2500.2500.04.01.021025.30.1الحديثة لالنتاج الحيواني10

IICM0.7700.8105.21.61.366147.90.02صناعات الكارتون11

HPAL11.00012.0009.11.720.632536400.04فندق فلسطين12

324.7398.4209154228.7المجموع 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)

94.799.42113.84.54.7123.271.81574.47.834.640687725.28.8المصرفي

_____________________________________________التامين

______216____________246.3____________71.4______خدمات

19.6___102521___31.4___234.1745.2___26.3___58.7223.4___الصناعي

___741.4___0.0401____125.0___0.05___11.70.004___0.001الفنادق

_______310____________455.5____________36.4______الزراعي

___3420.9___3___625.537.0___231.4___80.537.3___30.0االتصاالت

124.7158.12537.1354.6306.03772.0441702235اجملموع

____

_____

___

 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)

123.2 

0.1 

231.4 

71.8 

234.1 

51.4 

-234.1 

0.1 

231.40 

-300.0 

-200.0 

-100.0 

0.0 

100.0 

200.0 

300.0 

ن اتصاالت الفنادق صناعي المصرفي
يو

مل
 

 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




