
 2022/2/10  ولغاية  2022/2/6 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

النظامي السوق ملخص

التغير نسبهالسابق االغالقالحالي االغالق

1.48-570.63579.18العام المؤشر

العقود(مليون) االسهم(مليون) الحجم

3594.43838.02263 السوق ملخص

االستثمار صافي(مليون) البيع(مليون)الشراء

 333.9-758.11092.0االجنبي التداول

 المنخفضهالمرتفعهالمجموع

351112المتداولة الشركات

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

546.8419.6369571.27االحد

555.8914.7515570.47االثنين

1053.21054.8546569.37الثالثاء

823.2698.4442570.50األربعاء

615.4750.5391570.63الخميس

المجموع
3,594.43,838.02263

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

 االهلي المصرف

العراقي
BNOI1.5401.6607.8المتحد المصرفBUND0.1100.100-9.1

 للسجاد العراقية

والمفروشات
IITC14.50015.5006.9

 للمشروبات بغداد

الغازية
IBSD4.4104.130-6.3

 االستثمارات

السياحية
HNTI8.4008.9006.0للتأمين الخليجNGIR0.6500.610-6.2

 سومر مصرف

التجاري
BSUC0.4300.4504.7

 الشرق مصرف

االوسط
BIME0.1900.180-5.3

 للمقاوالت النخبة

العامة
SNUC0.5000.5204.0العقارية المعمورةSMRI2.5102.400-4.4

ً 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 

BBOB1.0501317.736.7بغداد مصرفBBOB1.0501267.633.0بغداد مصرف

 سومر مصرف

التجاري
BSUC0.450538.814.0

 للمشروبات بغداد

الغازية
IBSD4.130625.017.4

BGUC0.160490.912.8الخليج مصرف
 االهلي المصرف

العراقي
BNOI1.660472.713.2

 االهلي المصرف

العراقي
BNOI1.660291.37.6

 سومر مصرف

التجاري
BSUC0.450234.16.5

 الشرق مصرف

االوسط
BIME0.180280.27.3

 سيل آسيا

لالتصاالت
TASC7.830170.34.7

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2022/2/10ولغاية   2022/2/6حركة 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

(%)

BCOI0.6100.6100.0113.769.4511525000.05العراقي التجاري المصرف1

BBOB1.0601.050-0.91267.61317.71782625000.5بغداد مصرف2

BIIB0.5200.5200.00.00.011300000.000004االسالمي  المصرف3

BIME0.1900.180-5.3280.252.259450000.1االوسط الشرق مصرف4

BIBI0.3000.3000.0205.761.845750000.1االستثمار مصرف5
BNOI1.5401.6607.8291.3472.73064150000.1االهلي المصرف6
BSUC0.4300.4504.7538.8234.1361125000.2سومر مصرف7
BGUC0.1600.1600.0490.982.174480000.2الخليج مصرف8
BMFI0.1500.1500.0202.530.838378750.1الموصل مصرف9

BKUI1.2501.2500.00.00.015000000.000001كوردستان مصرف10

BMNS0.5100.5100.070.335.9411275000.03المنصور مصرف11

BUND0.1100.100-9.187.79.52830000.000.03لالستثمار المتحد المصرف12

3,548.72,366.18581,935,875.0المجموع

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

(%)

NGIR0.6500.610-6.20.10.1242700.001للتأمين الخليج1

0.10.12المجموع

2022/2/10   -   2022/2/6 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

(%)

SKTA3.0002.990-0.310.330.73329901.0الكرخ العاب مدينة1

SMOF11.35011.310-0.43.236.122113100.3االلعاب لمدن الموصل2

SMRI2.5102.400-4.417.342.198546720.1العقارية  المعمورة3

SNUC0.5000.5204.01.91.0610740.1للمقاوالت النخبة4

SBPT28.00028.0000.00.925.8815280000.09العام للنقل العراق بغداد5

33.5135.717498,046.3المجموع

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

(%)

IMAP2.7002.7000.025.869.8133174660.4الدوائية المنصور1

IMOS5.6005.550-0.920.8114.517755502.1الحديثة الخياطة2

IITC14.50015.5006.91.421.11177500.3للسجاد العراقية3

IBSD4.4104.130-6.3152.1625.05827323850.1الغازية  بغداد4

IIDP1.0701.0700.04.75.117184580.03للتمور  العراقية5

INCP2.4002.4200.85.513.342367530.04والبالستيكية الكيمياوية الصناعات6

IIEW4.5104.6202.40.31.41169300.02الهندسية لالعمال العراقية7

IRMC13.00013.0000.00.11207090.0003الجاهزة االلبسة8
IICM1.0101.0201.016.616.83377420.2الكارتون صناعات9

227.3867.21,007853,742.4المجموع



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

(%)

HISH10.00010.1001.02.020.320353500.1عشتار فنادق1

HBAY77.75079.0001.60.18.321580000.01بابل فندق2

HBAG8.6008.450-1.70.43.43324820.01بغداد فندق3

HNTI8.4008.9006.00.10.82557410.002السياحية االستثمارات4

HMAN13.00012.500-3.80.121.53365400.004المنصور فندق5

2.734.23092,281المجموع

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

(%)

AIPM4.7504.7500.03.5917.138237500.1اللحوم تسويق1

AIRP18.90019.5003.20.203.8470200.1الزراعية المنتجات2

3.820.94230,770.0المجموع

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

(%)

TASC7.8807.830-0.621.7170.315024273000.01سيل اسيا1

21.7170.31502427300.0المجموع

3837.83594.522635438014.5المجموع الكلي



2022/2/10  ولغاية 2022/2/6 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

الثاني السوق ملخص

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

1207.22052.0122 السوق ملخص

 البيعالشراء
 صافي

االستثمار

االجنبي تداول
_________

المستقره المنخفضهالمرتفعه

126المتداولة الشركات

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

  السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

 الحالي

(دينار)

 نسبه

التغير

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

 مليون)

(دينار

 عدد

العقود

 القيمة

السوقية

 مليون)

(دينار

 معدل

الدوران

(%)

BROI0.3900.380-2.69.63.64950000.004العراقي االئتمان مصرف1

BWOR1.0001.0000.00.010.0112500000.000004االسالمي العالم مصرف2

BINT1.7001.7000.01176.201999.54261700001.2االسالمي الدولي المصرف3

BLAD0.2500.2500.00.10.031625000.00004االسالمي العطاء مصرف4

VWIF0.2500.2500.00.580.1525000.03المالي لالستثمار الوئام5

IKHC2.6302.570-2.32.46.11525700.2االنشائية المواد  الخازر طريق6

IFCM3.9804.0201.09.538.368125420.3االنشائية  الفلوجة7

NAHF0.5000.5000.08.44.2335000.1للتامين االهلية8

VZAF0.2000.2000.00.340.0722300.03المالي لالستثمار الزوراء9

1,207.22,052.0122596,842.4 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)

689.41040.63548.719.429.3750.21082.42366.131.7145.7731298588.515.0المصرفي

______2____________0.1____________0.1______التامين

______174____________135.7____________33.5______خدمات

1.0___101007___1.1___9.5867.2___1.0___2.3227.3___الصناعي

______30____________34.2____________2.7______الفنادق

________42____________20.9_____________3.79______الزراعي

___1502.0___3___170.34.6___7.8___21.74.6___1.0االتصاالت

690.41,042.93837.8758.11,092.03594.5761392263اجملموع

____

_____

___

 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




