
 2022/3/24  ولغاية  2022/3/22 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.25-595.45596.96المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

4197.12111.72489ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

325.9299.426.5التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

381611الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

1178.8689.6777595.92الثالثاء

1750.7626.7929598.76األربعاء

1267.6795.4783595.45الخميس

4,197.12,111.72489المجموع

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

HTVM3.6504.41020.8سد الموصل السياحية
مصرف سومر 

التجاري
BSUC0.4500.380-15.6

HISH12.10013.60012.4فنادق عشتار
انتاج االلبسة 

الجاهزة
IRMC12.75011.250-11.8

BASH0.4400.400-9.1مصرف اشورAISP12.20013.3609.5العراقية النتاج البذور

NGIR0.4300.400-7.0الخليج للتأمينHBAG8.3109.0008.3فندق بغداد

HMAN13.00014.0007.7فنادق المنصور
العراقية لالعمال 

الهندسية
IIEW4.7704.600-3.6

ً 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 

مصرف الموصل 

لالستثمار
BMFI0.230410.219.4

العراقية النتاج 

البذور
AISP13.3601605.238.2

TASC8.290639.915.2آسيا سيل لالتصاالتBBOB1.350269.212.7مصرف بغداد

BBOB1.350358.18.5مصرف بغدادBMNS0.510203.39.6مصرف المنصور

BGUC0.180169.68.0مصرف الخليج
بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD4.440296.47.1

BUND0.110158.77.5المصرف المتحد
المنصور 

للصناعات الدوائية
IMAP2.630295.27.0

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2022/3/24ولغاية   2022/3/22حركة 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

(%)

BCOI0.6200.6301.6157.7100.6901575000.1المصرف التجاري العراقي1

BBOB1.3201.3502.3269.2358.1873375000.1مصرف بغداد2

BIIB0.5200.5200.03.51.841300000.001المصرف العراقي االسالمي 3

BIME0.1800.1800.017.33.17450000.01مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.3000.3000.037.111.111750000.01مصرف االستثمار5

BSUC0.4500.380-15.633.812.917950000.01مصرف سومر6

BGUC0.1800.1800.0169.630.522540000.1مصرف الخليج7

BMFI0.2200.2304.5410.292.990580750.2مصرف الموصل8

BASH0.4400.400-9.136.415.1241000000.01مصرف اشور9

BMNS0.5100.5100.0203.3104.0401275000.1مصرف المنصور10

BUND0.1100.1100.0158.717.55633000.000.1المصرف المتحد لالستثمار11

BNAI1.0001.0202.0109.3111.454256020.000.04المصرف الوطني االسالمي12

1,605.8859.15021,212,575.0المجموع

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

(%)

NAME0.8000.8506.20.0020.002132460.0001االمين للتأمين1

NGIR0.4300.400-7.00.050.02128000.001الخليج للتأمين2

0.0490.0212المجموع

2022/3/24   -   2022/3/22حركة 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

(%)

SKTA2.8502.830-0.70.41.31128300.04مدينة العاب الكرخ1

SMOF11.06011.2001.30.77.99112000.1الموصل لمدن االلعاب2

SMRI2.7302.7601.128.377.279628730.1المعمورة  العقارية3

SNUC0.4900.4900.010.65.2119800.5النخبة للمقاوالت4

SBPT28.10027.800-1.10.924.3617278000.1بغداد العراق للنقل العام5

40.9116.0127105,682.8المجموع

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

(%)

IMAP2.5702.6302.3116.2295.2163170131.8المنصور الدوائية1

IMOS5.5005.5000.05.631.02255000.6الخياطة الحديثة2

IITC16.90016.500-2.40.813.81682500.2العراقية للسجاد3

IBSD4.4704.440-0.766.9296.41957873590.04بغداد  الغازية4

IIDP1.0801.1102.86.06.623191480.03العراقية  للتمور5

INCP2.3602.3600.06.816.062358410.04الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.5601.5600.014.322.22692660.2الكندي النتاج اللقاحات7

IIEW4.7704.600-3.61.25.72369000.1العراقية لالعمال الهندسية8

IMIB2.3602.3800.83.58.129119000.1المعدنية والدراجات9

IRMC12.75011.250-11.81.0512.321179210.1االلبسة الجاهزة10

IICM1.0401.030-1.024.124.43878180.3صناعات الكارتون11

246.4731.6618926,916.2المجموع



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

(%)

HISH12.10013.60012.414.0190.9205476000.4فنادق عشتار1

HBAY80.00080.0000.00.219.6191600000.01فندق بابل2

HBAG8.3109.0008.31.210.911345960.03فندق بغداد3

HTVM3.6504.41020.80.10.4410580.04سد الموصل4

HMAN13.00014.0007.71.2617.616409250.04فندق المنصور5

16.8239.425540,925المجموع

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

(%)

AISP12.20013.3609.5122.921605.26742137600.8انتاج البذور1

AIPM4.9004.800-2.01.205.913240000.02تسويق اللحوم2

124.11,611.168724,000.0المجموع

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

(%)

TASC8.1008.2902.377.5639.929825699000.03اسيا سيل1

77.5639.92982569900.0المجموع

2111.74197.124894879998.8المجموع الكلي



2022/3/24  ولغاية 2022/3/22 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

1849.73122.7167ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

16.216.2___تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

235الشركات المتداولة

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

  السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

 الحالي

(دينار)

 نسبه

التغير

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)

 عدد

العقود

السوقية القيمة

(دينار مليون)

 معدل

الدوران

(%)

BROI0.3800.4005.326.610.6121000000.01مصرف االئتمان العراقي1

BINT1.7001.7000.01783.03031.1121700001.8المصرف الدولي االسالمي2

BTIB0.9000.870-3.34.03.53870000.004مصرف الطيف االسالمي3

BLAD0.2600.2600.00.0040.0011650000.000002مصرف العطاء االسالمي4

BUOI0.2800.2800.03.30.95705600.001مصرف االتحاد5

NDSA0.4800.4800.015.07.21533600.2دار السالم للتامين6

VWIF0.2500.2500.00.0020.00115000.0001الوئام لالستثمار المالي7

IKHC2.4102.4401.22.25.61124400.2طريق الخازر  المواد االنشائية8

IFCM3.7503.740-0.314.052.889116690.4الفلوجة  االنشائية9

HASH7.2507.100-2.11.611.01826700.4فندق اشور10

1,849.73,122.7167513,198.4 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)

242.322.51605.815.11.4133.230.2859.115.513.53735027.40.6المصرفي

______2____________0.021____________0.049______التامين

121279.4___22.2116.019.2___8.140.919.9___خدمات

0.638.8246.40.215.70.6171.7731.60.0923.521076180.317.3الصناعي

______255____________239.4____________16.8______الفنادق

________687____________1611.1____________124.12______الزراعي

23.59.077.530.311.6192.075.2639.930.011.816332985.411.1االتصاالت

266.378.42111.7325.9299.44197.1551552489اجملموع

____

_____

___

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




