
 2022/3/31  ولغاية  2022/3/27 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

609.18595.452.31المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

5947.04941.22748ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

332.0305.226.8التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

401414الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

1041.5783.8513592.97االحد

1267.3685.7426594.85االثنين

1261.91282.9592599.24الثالثاء

1145.21200.0529605.15األربعاء

1231.1988.8688609.18الخميس

5,947.04,941.22748المجموع

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 الموصل 

لالستثمار
BMFI0.2300.29026.1

مصرف سومر 

التجاري
BSUC0.3800.360-5.3

IRMC11.25013.00015.6انتاج االلبسة الجاهزة
العراقية النتاج 

البذور
AISP13.36012.730-4.7

BASH0.4000.45012.5مصرف اشور
مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.3000.290-3.3

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD4.4404.8308.8

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.6001.550-3.1

تسويق المنتجات 

الزراعية
AIRP18.65020.0007.2

العراقية لتصنيع 

التمور
IIDP1.1101.080-2.7

ً 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 

BAIB1.0801080.018.2مصرف آسيا العراقBAIB1.0801000.020.2مصرف آسيا العراق

مصرف الموصل 

لالستثمار
BMFI0.290994.520.1

العراقية النتاج 

البذور
AISP12.7301072.218.0

BBOB1.330647.110.9مصرف بغدادBGUC0.180618.612.5مصرف الخليج

TASC8.290604.110.2آسيا سيل لالتصاالتBBOB1.330495.210.0مصرف بغداد

BMNS0.510329.86.7مصرف المنصور
المنصور 

للصناعات الدوائية
IMAP2.590514.78.7

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2022/3/31ولغاية   2022/3/27حركة 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

(%)

BCOI0.6300.6300.027.017.1121575000.01المصرف التجاري العراقي1

BBOB1.3501.330-1.5495.2647.11703325000.2مصرف بغداد2

BIIB0.5200.5200.00.30.241300000.0001المصرف العراقي االسالمي 3

BIME0.1800.1800.0149.827.027450000.1مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.3000.290-3.325.47.517725000.01مصرف االستثمار5

BNOI1.6001.550-3.154.685.3633875000.02المصرف االهلي6

BSUC0.3800.360-5.3166.862.741900000.1مصرف سومر7

BGUC0.1800.1800.0618.6111.464540000.2مصرف الخليج8

BMFI0.2300.29026.1994.5265.9190732250.4مصرف الموصل9

BASH0.4000.45012.5112.749.5601125000.05مصرف اشور10

BMNS0.5100.5100.0329.8168.3731275000.1مصرف المنصور11

BUND0.1100.1100.072.07.9733000.000.02المصرف المتحد لالستثمار12

BNAI1.0201.0200.0251.0252.9230256020.000.1المصرف الوطني االسالمي13

BAIB1.0801.0800.01000.01080.011270000.000.4مصرف اسيا العراق14

4,297.82,782.69691,615,225.0المجموع

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

(%)

SKTA2.8302.800-1.17.120.03728000.7مدينة العاب الكرخ1

SMOF11.20011.5002.73.439.413115000.3الموصل لمدن االلعاب2

SMRI2.7602.750-0.443.5119.599626450.2المعمورة  العقارية3

SNUC0.4900.5002.014.27.02910000.7النخبة للمقاوالت4

SBPT27.80027.500-1.10.514.178275000.1بغداد العراق للنقل العام5

68.7200.0186105,445.0المجموع

2022/3/31   -   2022/3/27حركة 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

(%)

IMAP2.6302.590-1.5197.4514.7236167553.1المنصور الدوائية1

IMOS5.5005.5500.928.8159.910155502.9الخياطة الحديثة2

IITC16.50016.250-1.50.59.01081250.1العراقية للسجاد3

IBSD4.4404.8308.879.3365.72888565180.04بغداد  الغازية4

IIDP1.1101.080-2.714.816.365186300.1العراقية  للتمور5

INCP2.3602.350-0.44.510.47356890.03الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.5601.5700.622.134.42093260.4الكندي النتاج اللقاحات7

IIEW4.6004.7503.30.10.3371250.004العراقية لالعمال الهندسية8

IMIB2.3802.4000.84.09.529120000.1المعدنية والدراجات9

IRMC11.25013.00015.60.607.29207090.04االلبسة الجاهزة10

IICM1.0301.0501.910.911.31779700.1صناعات الكارتون11

362.91,138.7785998,396.9المجموع

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

(%)

HBAY80.00080.0000.00.110.081600000.01فندق بابل1

HBAG9.0008.800-2.20.11.14338270.003فندق بغداد2

HTVM4.4104.7006.60.10.5211280.04سد الموصل3

HKAR0.9500.9500.048.746.3571250.6فنادق كربالء4

HMAN14.00013.900-0.71.1215.45406320.04فندق المنصور5

50.273.32440,632المجموع



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

(%)

AMEF8.2508.2500.00.060.5424750.02اسماك الشرق االوسط1

AISP13.36012.730-4.782.741072.24702036800.5انتاج البذور2

AIPM4.8004.9002.12.6612.919245000.1تسويق اللحوم3

AIRP18.65020.0007.23.1562.71272000.9المنتجات الزراعية4

88.61,148.350524,500.0المجموع

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

(%)

TASC8.2908.2900.072.9604.127925699000.02اسيا سيل1

72.9604.12792569900.0المجموع

4941.25947.027485354099.3المجموع الكلي



2022/3/31  ولغاية 2022/3/27 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

3317.05583.389ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

16.216.2___تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

237الشركات 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

(%)

BROI0.4000.4102.59.13.8121025000.004مصرف االئتمان العراقي1

BINT1.7001.7000.03251.05526.7151700003.3المصرف الدولي االسالمي2

BTIB0.8700.850-2.35.04.32850000.01مصرف الطيف االسالمي3

BLAD0.2600.2600.01.5000.3901650000.001مصرف العطاء االسالمي4

BJAB1.0001.0000.00.100.112500000.00004مصرف الجنوب االسالمي5

BUOI0.2800.2903.626.07.53730800.010مصرف االتحاد6

NDSA0.4800.4800.015.77.6733600.2دار السالم للتامين7

TZNI2.3702.3700.00.010.02243365850.000001الخاتم لالتصاالت8

VWIF0.2500.2500.00.30.145000.01الوئام لالستثمار المالي9

IKHC2.4402.400-1.60.010.02124000.001طريق الخازر  المواد االنشائية10

IFCM3.7403.710-0.87.828.934115750.2الفلوجة  االنشائية11

HASH7.1007.1000.00.64.0726700.1فندق اشور12

3,317.05,583.3895,102,669.8 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)

110.024.34297.82.60.6144.837.22782.65.201.326189692.71.9المصرفي

_____________________________________________التامين

18.8___35186___22.5___45.1200.0___23.9___16.468.7___خدمات

3.67.1362.91.02.04.031.51138.70.352.89297851.13.7الصناعي

______24____________73.3____________50.2______الفنادق

________505____________1148.3____________88.62______الزراعي

22.123.272.930.331.8183.2191.4604.130.331.710962793.634.4االتصاالت

135.771.04941.2332.0305.25947.0451782748اجملموع

____

_____

___

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




