
 2022/2/17  ولغاية  2022/2/13 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

النظامي السوق ملخص

التغير نسبهالسابق االغالقالحالي االغالق

577.96570.631.28العام المؤشر

العقود(مليون) االسهم(مليون) الحجم

13686.24616.11818 السوق ملخص

االستثمار صافي(مليون) البيع(مليون)الشراء

978.0589.0389.0االجنبي التداول

 المنخفضهالمرتفعهالمجموع

351114المتداولة الشركات

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

328.5409.9224570.42االحد

11028.72087.5251569.05االثنين

846.51023.8341569.73الثالثاء

851.9588.9463576.91األربعاء

630.6506.0539577.96الخميس

المجموع
13,686.24,616.11818

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

 سومر مصرف

التجاري
BSUC0.4500.51013.3للتأمين الخليجNGIR0.6100.500-18.0

BUND0.1000.11010.0المتحد المصرف
 المعدنية

والدراجات
IMIB2.8702.450-14.6

 لالنتاج االهلية

الزراعي
AAHP0.9501.0409.5

 المنصور

الدوائية للصناعات
IMAP2.7002.450-9.3

 لالعمال العراقية

الهندسية
IIEW4.6205.0308.9

 العراقي المصرف

االسالمي
BIIB0.5200.500-3.8

BCOI0.6100.590-3.3التجاري المصرفSMRI2.4002.5707.1العقارية المعمورة

ً 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 

 سيل آسيا

لالتصاالت
TASC8.0701438.231.2

 سيل آسيا

لالتصاالت
TASC8.07011275.982.4

 الشرق مصرف

االوسط
BIME0.180759.016.4بغداد مصرفBBOB1.060737.85.4

BBOB1.060709.315.4بغداد مصرف
 للمشروبات بغداد

الغازية
IBSD4.300281.32.1

 سومر مصرف

التجاري
BSUC0.510531.011.5

 سومر مصرف

التجاري
BSUC0.510248.01.8

BGUC0.170368.48.0الخليج مصرف
 االهلي المصرف

العراقي
BNOI1.620210.81.5

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2022/2/17ولغاية   2022/2/13حركة 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

(%)

BCOI0.6100.590-3.3255.3151.1741475000.1العراقي التجاري المصرف1

BBOB1.0501.0601.0709.3737.81282650000.3بغداد مصرف2

BIIB0.5200.500-3.80.30.241250000.0001االسالمي  المصرف3

BIME0.1800.1800.0759.0137.1112450000.3االوسط الشرق مصرف4

BIBI0.3000.3000.028.08.516750000.01االستثمار مصرف5
BNOI1.6601.620-2.4130.7210.81974050000.1االهلي المصرف6
BSUC0.4500.51013.3531.0248.0431275000.2سومر مصرف7
BGUC0.1600.1706.3368.461.763510000.1الخليج مصرف8
BMFI0.1500.1500.029.94.514378750.01الموصل مصرف9

BKUI1.2501.2500.00.40.515000000.0001كوردستان مصرف10

BMNS0.5100.5100.089.244.7651275000.04المنصور مصرف11

BUND0.1000.11010.078.78.71733000.000.03لالستثمار المتحد المصرف12

BELF0.4400.4400.00.20.12110000.000.0001ايالف مصرف13

2,980.31,613.67361,939,375.0المجموع

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

(%)

NGIR0.6100.500-18.00.20.1335000.002للتأمين الخليج1

0.20.13المجموع

2022/2/17   -   2022/2/13 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

(%)

SKTA2.9902.960-1.07.722.83129600.8الكرخ العاب مدينة1

SMRI2.4002.5707.17.919.629585450.03العقارية  المعمورة2

SNUC0.5200.5200.013.87.22110740.7للمقاوالت النخبة3

SBPT28.00027.750-0.90.26.629277500.02العام للنقل العراق بغداد4

29.656.29090,328.9المجموع

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

(%)

IMAP2.7002.450-9.335.690.8162158490.6الدوائية المنصور1

IMOS5.5505.500-0.911.462.92155001.1الحديثة الخياطة2

IITC15.50015.300-1.30.22.4576500.03للسجاد العراقية3

IBSD4.1304.3004.166.4281.32837625320.04الغازية  بغداد4

IIDP1.0701.0700.07.47.932184580.04للتمور  العراقية5

INCP2.4202.400-0.85.914.294364490.04والبالستيكية الكيمياوية الصناعات6

IIEW4.6205.0308.93.416.53175450.2الهندسية لالعمال العراقية7

IMIB2.8702.450-14.61.23.011122500.02والدراجات المعدنية8
IICM1.0201.000-2.07.17.11475900.1الكارتون صناعات9

138.5486.1653873,822.3المجموع



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

(%)

HISH10.10010.3502.53.637.451362250.1عشتار فنادق1

HBAY79.00079.0000.00.03.651580000.002بابل فندق2

HNTI8.9008.650-2.822.4193.011541750.4السياحية االستثمارات3

HMAN12.50012.5000.00.708.88365400.02المنصور فندق4

26.7242.77590,715المجموع

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

(%)

AAHP0.9501.0409.50.100.115980.02الزراعي لالنتاج االهلية1

AIPM4.7504.8001.12.3511.219240000.05اللحوم تسويق2

AIRP19.50019.000-2.60.010.2168400.003الزراعية المنتجات3

2.511.52130,840.0المجموع

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

(%)

TASC7.8308.0703.11438.211275.924025017000.5سيل اسيا1

1438.211275.92402501700.0المجموع

4616.013686.218185526781.1المجموع الكلي



2022/2/17  ولغاية 2022/2/13 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

الثاني السوق ملخص

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

13594.311131.5241 السوق ملخص

 البيعالشراء
 صافي

االستثمار

االجنبي تداول
___2.42.4

المستقره المنخفضهالمرتفعه

443المتداولة 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

(%)

BROI0.3800.3902.60.90.41975000.0004العراقي االئتمان مصرف1

BINT1.7001.7000.01470.352499.60331700001.5االسالمي الدولي المصرف2

BLAD0.2500.30020.05020.41506.0513750002.01االسالمي العطاء مصرف3
BMUI1.0001.0000.07000.027000.061500004.7االسالمي المستشار مصرف4
BUOI0.2900.250-13.865.4218.881630000.03االتحاد مصرف5

NDSA0.6000.480-20.010.55.11333600.1للتامين السالم دار6

TZNI2.2502.4006.70.10.2143914780.00001لالتصاالت الخاتم7

IKHC2.5702.500-2.73.38.31625000.3االنشائية المواد  الخازر طريق8

IFCM4.0204.000-0.522.686.860124800.7االنشائية  الفلوجة9

IMCI69.50069.5000.00.010.82125100.01الكيماوية الصنائع10

HASH6.4007.0009.40.75.41526320.2اشور فندق11

13,594.311,131.52414,980,460.5 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)

346.9490.72980.311.616.5360.5521.21613.622.3432.341687365.69.2المصرفي

______3____________0.1____________0.2______التامين

2.2___290___12.3___6.956.2___9.2___2.7229.6___خدمات

1.117.5138.50.812.62.058.5486.10.412.06326530.94.9الصناعي

0.030.0326.70.10.12.72.37242.71.11.022752.72.7الفنادق

________21____________11.5_____________2.46______الزراعي

___2407.5___18___11275.95.4___613.0___1438.25.4___77.4االتصاالت

425.4510.94616.0978.0589.013686.2671041818اجملموع

____

_____

___

 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

(%)

360.5 
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 اتصاالت الفنادق صناعي خدمات المصرفي
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




