
 2022/9/8  ولغاية  2022/9/4 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

النظامي السوق ملخص

التغير نسبهالسابق االغالقالحالي االغالق

592.10587.100.85العام المؤشر

العقود(مليون) االسهم(مليون) الحجم

3707.02680.22118 السوق ملخص

االستثمار صافي(مليون) البيع(مليون)الشراء

 124.9-244.1369.0االجنبي التداول

 المنخفضهالمرتفعهالمجموع

381611المتداولة الشركات

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

1375.11000.2431592.35االحد

816.5674.1515590.40االثنين

371.2228.5409590.35الثالثاء

715.3434.7419592.24األربعاء

428.9342.7344592.10الخميس

المجموع
3,707.02,680.22118

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

 لالعمال العراقية

الهندسية
IIEW4.7005.40014.9الحديثة الخياطةIMOS5.6005.300-5.4

 الشرق مصرف

االوسط
BIME0.1500.17013.3

 سومر مصرف

التجاري
BSUC0.2300.220-4.3

HBAG8.4009.25010.1بغداد فندق
 لمدن الموصل

االلعاب
SMOF12.25011.800-3.7

IHLI0.6000.580-3.3الصناعية الهاللHMAN24.00026.0008.3المنصور فنادق

 ايالف مصرف

االسالمي
BELF0.5000.5306.0

 لالنتاج االهلية

الزراعي
AAHP0.9000.880-2.2

ً 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 

BBOB1.3701135.730.6بغداد مصرفBBOB1.370831.831.0بغداد مصرف

 سومر مصرف

التجاري
BSUC0.220383.514.3

 سيل آسيا

لالتصاالت
TASC7.830496.113.4

 االهلي المصرف

العراقي
BNOI0.940378.614.1

 النتاج العراقية

البذور
AISP10.230439.511.9

BGUC0.150214.48.0الخليج مصرف
 المصرف

العراقي االهلي
BNOI0.940351.49.5

 المصرف

التجاري
BCOI0.510131.54.9المنصور فنادقHMAN26.000270.87.3

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2022/9/8ولغاية 2022/9/4للفترة 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

(%)

BCOI0.5100.5100.0131.569.81151275000.05العراقي التجاري المصرف1

BBOB1.3801.370-0.7831.81135.71293425000.3بغداد مصرف2

BIIB0.4000.4102.52.30.931025000.001االسالمي  المصرف3

BIME0.1500.17013.365.410.627425000.03االوسط الشرق مصرف4

BIBI0.3000.3000.010.13.13750000.004االستثمار مصرف5

BNOI0.9600.940-2.1378.6351.42162350000.2االهلي المصرف6
BSUC0.2300.220-4.3383.586.554550000.15سومر مصرف7
BGUC0.1500.1500.0214.432.927450000.07الخليج مصرف8
BMFI0.2300.2300.0122.829.178580750.05الموصل مصرف9

BASH0.4300.4300.07.63.3171075000.003اشور مصرف10
BMNS0.4800.4800.060.929.1351200000.02المنصور مصرف11
BELF0.5000.5306.017.09.021325000.01ايالف مصرف12
BAIB1.0801.0800.066.772.022700000.03العراق اسيا مصرف13

2,292.71,833.47081,713,075.0المجموع

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

(%)

SKTA2.6902.640-1.96.517.22039600.4الكرخ العاب مدينة1

SMOF12.25011.800-3.72.124.99118000.2االلعاب لمدن الموصل2

SMRI7.1007.5005.617.7129.01581708500.1العقارية  المعمورة3

SNUC0.4300.4504.724.511.0379001.2للمقاوالت النخبة4

SBPT35.49036.0001.42.591.1549360000.2العام للنقل العراق بغداد5

53.3273.2273219,550.0المجموع

2022/9/8   -   2022/9/4 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

(%)

IMAP1.2801.3001.668.987.614184101.1الدوائية المنصور1

IMOS5.6005.300-5.43.217.537106000.2الحديثة الخياطة2

IITC15.80015.750-0.31.218.52578750.23للسجاد العراقية3

IBSD4.0904.1000.234.4140.31247270650.02الغازية  بغداد4

IIDP0.8900.9001.10.10.12155250.001للتمور  العراقية5

IHLI0.6000.580-3.387.548.41871780.71الصناعية الهالل6

IKLV1.3501.4104.48.311.53083750.1اللقاحات النتاج الكندي7

IIEW4.7005.40014.90.52.9681000.04الهندسية لالعمال العراقية8

IKHC1.6501.630-1.27.111.01316300.7االنشائية  الخازر9

IRMC5.8105.8100.00.633.7892550.04الجاهزة االلبسة10

211.8341.3404804,013.2المجموع

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

(%)

HBAY100.000100.0000.00.14114.122000000.007بابل فندق1

HBAG8.4009.25010.12.67823.631355570.07بغداد فندق2

HNTI10.60010.8502.40.0600.75678450.001السياحية االستثمارات3

HTVM6.2706.2700.01.70210.7615050.7الموصل سد4

HMAN24.00026.0008.310.426270.852759980.4المنصور فندق5

15.0319.896380,905المجموع



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

(%)

AAHP0.9000.880-2.20.480.455060.1الزراعي لالنتاج االهلية1

AMEF8.2508.2500.00.020.1324750.01االوسط الشرق اسماك2

AISP9.89010.2303.443.53439.53431636800.3البذور انتاج3

AIRP20.00020.2501.30.163.31072900.05الزراعية المنتجات4

44.2443.4361170,970.0المجموع

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

(%)

TASC7.8707.830-0.563.4496.127624273000.02سيل اسيا1

63.4496.12762427300المجموع

2680.33707.121185715813.1المجموع الكلي



2022/9/8  ولغاية 2022/9/4 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

الثاني السوق ملخص

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

807.01151.5201 السوق ملخص

 البيعالشراء
 صافي

االستثمار

االجنبي تداول
___26.526.5

المستقره المنخفضهالمرتفعه

232المتداولة 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

(%)

BROI0.3500.330-5.721.07.114825000.01العراقي االئتمان مصرف1

BINT1.7001.7502.9524.6898.7371750000.5االسالمي الدولي المصرف2
BINI1.0001.0000.0180.0180.0112500000.1العراق نور مصرف3

BEFI0.2800.230-17.964.113.7476476450.03االقتصاد مصرف4

IFCM3.0002.960-1.317.251.35992350.6االنشائية  الفلوجة5

HASH7.9009.45019.60.10.6335530.02اشور فندق6

BIDB0.8100.8100.00.0010.00112025000.0000004 لالستثمار الدولي التنمية مصرف7

807.01,151.5201770,434 المجموع الكلي



2022/9/8  ولغاية 2022/9/4 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

469.1456.7315 السوق ملخص

 البيعالشراء
 صافي

االستثمار

_________االجنبي تداول

المستقره المنخفضهالمرتفعه

654المتداولة 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

(%)

BBAY0.0700.0700.011.30.86175000.005مصرف بابل1

BNOR0.0800.0800.010.50.86240000.003مصرف الشمال2

BUND0.0700.0700.0129.09.067210000.04المصرف المتحد3

VKHF0.0900.10011.10.030.00327000.0004الخير لالستثمار المالي4

SBAG0.4600.440-4.314.36.3139680.7البادية للنقل العام 5

SIGT1.0400.980-5.88.07.93138220.2نقل المنتجات النفطية 6

SILT1.6001.79011.9205.2343.6844250601.5العراقية للنقل البري7

IELI0.6700.620-7.59.76.212111600.05الصناعات االلكترونية 8

ITLI0.5400.520-3.716.58.72787360.1الصناعات الخفيفة 9

INCP1.9402.0304.67.815.920308300.1الصناعات الكيمياوية10

AMAP0.2500.29016.050.813.3231189.31.2الحديثة لالنتاج الحيواني11

IICM0.8100.800-1.22.82.21060720.04صناعات الكارتون12

HPAL12.00012.0000.01.821.719536400.04فندق فلسطين13

HISH9.4009.8705.00.00.14690900.0001فنادق عشتار14

HSAD13.00013.6505.01.520.231236690.09فندق السدير15

469.1456.7315297436المجموع 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)

129.5302.92292.75.613.2149.9271.21833.48.1814.8451197086.416.8المصرفي

_____________________________________________التامين

0.4___1273___1.3___3.6273.2___0.9___0.553.3___خدمات

9.9___40404___27.6___94.2341.3___42.5___90.0211.8___الصناعي

______96_____________319.8____________15.0______الفنادق

_______361____________443.4____________44.2______الزراعي

___2764.0___11___496.119.0___94.2___63.418.9___12.0االتصاالت

141.5393.42680.4244.1369.03707.2561602118اجملموع

____

_____

___

 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)

149.9 
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 اتصاالت صناعي خدمات المصرفي
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




