
 2022/3/10  ولغاية  2022/3/6 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

1.66-591.42601.41المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

2926.11727.31493ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

1041.0359.0682.0التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

37917الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

1083.5542.0297599.71االحد

364.0354.0289597.06االثنين

366.4162.4284591.37الثالثاء

573.2240.4301591.64األربعاء

539.0428.5322591.42الخميس

2,926.11,727.31493المجموع

جدول  حركة التداول اليومية للسوق النظامي
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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 رمزالشركه اسم

 سعر

 االغالق

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

ديناردينارديناردينار

مصرف سومر 

التجاري
BSUC0.5100.5507.8

مصرف الموصل 

لالستثمار
BMFI0.2100.190-9.5

AIPM4.8504.650-4.1انتاج وتسويق اللحومHMAN13.00013.9006.9فنادق المنصور

العراقية لتصنيع 

التمور
IIDP1.1101.1503.6مصرف كوردستانBKUI1.2501.200-4.0

المنصور للصناعات 

الدوائية
IMAP2.5402.6102.8مصرف بغدادBBOB1.2601.210-4.0

مصرف ايالف 

االسالمي
BELF0.4400.4502.3

مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.3100.300-3.2

ً االكثر الشركات ً االكثر الشركاتالمتداوله االسهم عدد حسب نشاطا التداول حجم حسب نشاطا

الشركه اسم
 رمز

الشركه

 سعر

االغالق

(دينار)

 االسهم عدد

المتداوله

(مليون)

 النسبه

 الكلي الى

(%)

الشركه رمزالشركه اسم

 سعر

االغالق

(دينار)

 حجم

التداول

(مليون)

 النسبه

الكلي الى

(%)

(%)دينار(%)سهم 

HBAY80.000724.124.7فندق بابلBBOB1.210373.521.6مصرف بغداد

BBOB1.210455.715.6مصرف بغدادBGUC0.180232.713.5مصرف الخليج

مصرف الشرق 

االوسط
BIME0.190205.611.9آسيا سيل لالتصاالتTASC8.000404.013.8

مصرف الموصل 

لالستثمار
BMFI0.190139.58.1

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD4.360367.812.6

مصرف سومر 

التجاري
BSUC0.550123.17.1

المنصور 

للصناعات الدوائية
IMAP2.610242.58.3

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2022/3/10ولغاية   2022/3/6حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق الماليه للفترة من    



الشركه رمزالشركه اسمت
 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

(%)

BCOI0.6200.610-1.6102.963.7651525000.04المصرف التجاري العراقي1

BBOB1.2601.210-4.0373.5455.71193025000.1مصرف بغداد2

BIME0.1900.1900.0205.637.145475000.1مصرف الشرق االوسط3

BIBI0.3100.300-3.226.27.910750000.01مصرف االستثمار4

BNOI1.5501.5500.041.363.3713875000.02المصرف االهلي5

BSUC0.5100.5507.8123.164.6211375000.05مصرف سومر6

BGUC0.1800.1800.0232.741.927540000.08مصرف الخليج7

BMFI0.2100.190-9.5139.528.052479750.06مصرف الموصل8

BKUI1.2501.200-4.00.120.1524800000.00003مصرف كوردستان9

BMNS0.5200.510-1.920.710.7231275000.01مصرف المنصور10

BUND0.1100.1100.067.17.42633000.000.02المصرف المتحد لالستثمار11

BELF0.4400.4502.30.0040.0022112500.000.000002مصرف ايالف12

BNAI1.0001.0000.035.835.820251000.000.01المصرف الوطني االسالمي13

1,368.4816.24831,844,975.0المجموع

الشركه رمزالشركه اسمت
 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

(%)

SKTA2.9202.830-3.113.338.25028301.3مدينة العاب الكرخ1

SMOF11.26011.100-1.40.66.810111000.1الموصل لمدن االلعاب2

SMRI2.6802.650-1.138.5100.361603670.2المعمورة  العقارية3

SBPT27.75027.7500.00.38.404277500.03بغداد العراق للنقل العام4

52.7153.8125102,047.0المجموع

2022/3/10   -   2022/3/6حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



الشركه رمزالشركه اسمت
 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

(%)

IMAP2.5402.6102.893.2242.5185168841.4المنصور الدوائية1

IMOS5.4005.4500.918.196.95254501.8الخياطة الحديثة2

IITC15.50015.8001.90.812.21379000.2العراقية للسجاد3

IBSD4.4804.360-2.784.2367.82627731720.05بغداد  الغازية4

IIDP1.1101.1503.618.420.642198380.1العراقية  للتمور5

INCP2.4002.370-1.210.324.434359930.07الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.6001.590-0.63.45.41394450.06الكندي النتاج اللقاحات7

IIEW4.7504.7700.40.62.7971550.04العراقية لالعمال الهندسية8

IMIB2.4802.450-1.20.71.64122500.01المعدنية والدراجات9

IRMC12.95012.9500.00.10.61206290.003االلبسة الجاهزة10

IICM1.0201.000-2.012.112.21675900.2صناعات الكارتون11

241.9787.0631916,305.6المجموع

الشركه رمزالشركه اسمت
 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

(%)

HISH11.15011.000-1.32.022.627385000.1فنادق عشتار1

HBAY80.00080.0000.09.1724.151600000.5فندق بابل2

HBAG8.2608.3000.50.97.710319050.02فندق بغداد3

HTVM3.6503.6500.00.00.118760.01سد الموصل4

HMAN13.00013.9006.90.415.313406320.01فندق المنصور5

12.5759.95640,632المجموع



الشركه رمزالشركه اسمت
 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

(%)

AMEF8.2508.2500.00.040.3424750.01اسماك الشرق االوسط1

AIPM4.8504.650-4.10.984.611232500.02تسويق اللحوم2

AIRP19.00018.750-1.30.030.5167500.01المنتجات الزراعية3

1.05.41623,250.0المجموع

الشركه رمزالشركه اسمت
 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

(%)

TASC8.0008.0000.050.8404.018224800000.02اسيا سيل1

50.8404.01822480000.0المجموع

1727.32926.214935407210.1المجموع الكلي



2022/3/10  ولغاية 2022/3/6 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

7836.96641.5166ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

0.050.10.05تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

227الشركات المتداولة

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

السوقية القيمة

(دينار مليون)

 معدل

الدوران

(%)

BROI0.4000.4102.50.20.131025000.0001مصرف االئتمان العراقي1

BINT1.7001.7000.02949.005013.30161700002.9المصرف الدولي االسالمي2

BLAD0.2500.2500.04.61.147625000.002مصرف العطاء االسالمي3
BUOI0.3200.310-3.14875.911575.272781201.9مصرف االتحاد4

TZNI2.4002.4000.00.040.1243914780.000002الخاتم لالتصاالت5

VWIF0.2500.2500.00.150.0455000.01الوئام لالستثمار المالي6

IKHC2.6002.510-3.53.28.11925100.3طريق الخازر  المواد االنشائية7

IFCM3.8503.8500.03.312.638120120.1الفلوجة  االنشائية8

VZAF0.2000.2000.00.100.0212300.01الزوراء لالستثمار المالي9

IMCI69.50069.5000.00.4430.61125100.2الصنائع الكيماوية10

HASH7.0007.2703.90.040.3227340.01فندق اشور11

7,836.96,641.51664,835,094.0 المجموع الكلي



 القطاعات حسب مقسمة  (بيع-  شراء ) العراقيين لغير التداول حركة

القطاع

الكلي االسهم عدد

(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)

91.977.31368.46.75.6112.455.3816.213.776.820374834.17.7المصرفي

_____________________________________________التامين

25.6___32125___35.0___53.8153.8___39.5___20.852.7___خدمات

5.753.0241.92.421.96.4231.7787.00.829.471546311.124.4الصناعي

______56___3.00______759.9___723.2______12.5___9.0الفنادق

________16____________5.4_____________1.04______الزراعي

25.02.350.849.34.5199.018.2404.049.34.51191820.510.4االتصاالت

131.6153.41727.31041.0359.02926.2312421493اجملموع

____

_____

___

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

العراقين للغير التداول حجم

(دينار مليون)

 لغير المتداوله االسهم عدد

العراقين

(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




