
 2022/1/5  ولغاية  2022/1/3 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

النظامي السوق ملخص

التغير نسبهالسابق االغالقالحالي االغالق

567.16565.980.21العام المؤشر

العقود(مليون) االسهم(مليون) الحجم

3082.12713.91892 السوق ملخص

االستثمار صافي(مليون) البيع(مليون)الشراء

111.744.467.3االجنبي التداول

 المنخفضهالمرتفعهالمجموع

36234المتداولة الشركات

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

1194.51029.6727569.15االثنين

1050.2896.9705566.49الثالثاء

837.4787.4460567.16األربعاء

المجموع
3,082.12,713.91892

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
IIEW2.3503.42045.5

 للمشروبات بغداد

الغازية
IBSD4.3504.150-4.6

SMRI2.4702.360-4.5العقارية المعمورةIMIB2.2502.80024.4والدراجات المعدنية

 االهلي المصرف

العراقي
BNOI1.2201.48021.3فلسطين فندقHPAL8.3908.250-1.7

NAME0.6800.80017.6للتأمين االمين
 المنصور

الدوائية للصناعات
IMAP2.8202.810-0.4

BMNS0.5000.5408.0المنصور مصرف

ً 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

(%)

(%)دينار(%)سهم 

 آسيا مصرف

العراق
BAIB1.080900.033.2

 آسيا مصرف

العراق
BAIB1.080972.031.5

 سومر مصرف

التجاري
BSUC0.380468.817.3

 سيل آسيا

لالتصاالت
TASC7.890776.825.2

 االهلي المصرف

العراقي
BNOI1.480237.78.8

 االهلي المصرف

العراقي
BNOI1.480338.811.0

BCOI0.630218.88.1التجاري المصرف
 سومر مصرف

التجاري
BSUC0.380178.25.8

BCOI0.630138.84.5التجاري المصرفBUND0.110218.58.0المتحد المصرف

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2022/1/5ولغاية   2022/1/3حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق الماليه للفترة من    



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

(%)

BCOI0.6000.6305.0218.8138.8961575000.09العراقي التجاري المصرف1

BBOB1.0001.0202.0136.7138.4412550000.1بغداد مصرف2

BIIB0.5000.5102.00.30.121275000.0001االسالمي  المصرف3

BIME0.1900.2005.3120.924.218500000.05االوسط الشرق مصرف4

BIBI0.2900.2900.00.20.12725000.0001االستثمار مصرف5
BNOI1.2201.48021.3237.7338.83513700000.1االهلي المصرف6
BSUC0.3800.3800.0468.8178.216950000.2سومر مصرف7
BGUC0.1500.1500.035.25.35450000.01الخليج مصرف8
BMFI0.1500.1500.047.87.210378750.02الموصل مصرف9

BMNS0.5000.5408.057.330.8511350000.02المنصور مصرف10

BUND0.1100.1100.0218.524.08333000.000.1لالستثمار المتحد المصرف11

BAIB1.0801.0800.0900.0972.0011216000.000.5العراق اسيا مصرف12

2,442.01,857.86861,594,375.0المجموع

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

(%)

NAME0.6800.80017.60.20.2230550.01للتأمين االمين1

0.20.223055.2المجموع

2022/1/5   -   2022/1/3 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

(%)

SKTA3.0003.1505.016.051.07631501.6الكرخ العاب مدينة1

SMOF11.30011.5001.80.66.47115000.1االلعاب لمدن الموصل2

SMRI2.4702.360-4.516.238.361537610.1العقارية  المعمورة3

SNUC0.5000.5408.02.71.4711160.1للمقاوالت النخبة4

SBPT27.50028.0001.80.24.945280000.02العام للنقل العراق بغداد5

35.6102.115697,526.4المجموع

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

(%)

IMAP2.8202.810-0.413.839.333181780.2الدوائية المنصور1

IMOS5.1305.3003.313.070.413053001.3الحديثة الخياطة2

IITC15.00015.2501.70.203.1276250.04للسجاد العراقية3

IBSD4.3504.150-4.611.247.1697359320.01الغازية  بغداد4

IIDP1.1001.1302.75.96.718194930.03للتمور  العراقية5

INCP2.4102.5405.419.147.864385750.1والبالستيكية الكيمياوية الصناعات6

IKLV1.5401.5802.658.993.418593851.0اللقاحات النتاج الكندي7

IIEW2.3503.42045.51.34.2751300.1الهندسية لالعمال العراقية8

IMIB2.2502.80024.40.40.94140000.01والدراجات المعدنية9

IRMC13.00013.0000.00.23.110207090.02الجاهزة االلبسة10

IICM1.0501.0802.912.213.42081970.2الكارتون صناعات11

136.3329.4542.0882,523.7المجموع



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

(%)

HPAL8.3908.250-1.70.292.49368780.01فلسطين فندق1

HISH9.2009.5003.30.010.11332500.0003عشتار فنادق2

HBAY80.00080.0000.00.18.021600000.01بابل فندق3

HMAN10.50010.7502.40.020.21314240.001المنصور فندق4

0.410.813261,552المجموع

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

(%)

AIPM4.5004.6002.21.074.95230000.02اللحوم تسويق1

AIRP18.50018.5000.00.010.2166600.004الزراعية المنتجات2

1.15.1629,660.0المجموع

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

(%)

TASC7.3507.8907.398.2776.848724459000.03سيل اسيا1

98.2776.84872445900.0المجموع

2713.93082.118925314592.3المجموع الكلي



2022/1/5  ولغاية 2022/1/3 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

الثاني السوق ملخص

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

170.8314.6100 السوق ملخص

 البيعالشراء
 صافي

االستثمار

االجنبي تداول
_________

المستقره المنخفضهالمرتفعه

2___3المتداولة 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

(%)

BROI0.3800.3902.60.50.21975000.0002العراقي االئتمان مصرف1

BINT1.7001.7000.0147.00249.9041700000.1االسالمي الدولي المصرف2

BLAD0.1700.1700.06.21.14425000.002االسالمي العطاء مصرف3

IKHC1.9002.35023.72.65.72123500.3االنشائية المواد  الخازر طريق4

IFCM3.9003.9501.314.557.870123240.5االنشائية  الفلوجة5

170.8314.6100324,674.0 المجموع الكلي



 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)

2.015.02442.00.10.62.915.21857.80.160.8446860.60.6المصرفي

______2____________0.2____________0.2______التامين

3.2___5156___9.0___9.2102.1___11.0___3.9135.6___خدمات

1.16.2136.30.84.51.220.0329.40.386.13185420.63.3الصناعي

______13____________10.8____________0.4______الفنادق

________6____________5.1_____________1.09______الزراعي

___5248710.7___776.813.84___107.5___98.213.9___13.7االتصاالت

16.825.12713.9111.744.43082.159271892اجملموع

____

_____

___

 االسبوع جلسات بعض على العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التي والنشرة النشرة هذه بين اختالف وجود حالة في

 للغير التداول حجم

العراقين

(دينار مليون)

 المتداوله االسهم عدد

العراقين لغير

(سهم مليون)

 لغير العقود عدد

العراقين




 الكلي الى النسبه

(%)




 الكلي الى النسبه

(%)

 الكلي الى النسبه

(%)
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




