
 2022/4/28  ولغاية  2022/4/24 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

النظامي السوق ملخص

التغير نسبهالسابق االغالقالحالي االغالق

0.43-590.48593.01العام المؤشر

العقود(مليون) االسهم(مليون) الحجم

19168.210575.43189 السوق ملخص

االستثمار صافي(مليون) البيع(مليون)الشراء

3947.5445.93501.7االجنبي التداول

 المنخفضهالمرتفعهالمجموع

421413المتداولة الشركات

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

994.9626.0539592.14االحد

7642.93994.6824593.11االثنين

5124.01316.9480593.02الثالثاء

4347.53642.8538590.40األربعاء

1058.9995.1808590.48الخميس

المجموع
19,168.210,575.43189

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

BMFI0.3100.250-19.4الموصل مصرفIHLI0.4800.86079.2الصناعية الهالل

 في السياحية المدينة

الموصل سد
HTVM5.1006.05018.6

 االهلي المصرف

العراقي
BNOI1.3001.250-3.8

 سومر مصرف

التجاري
BSUC0.2400.28016.7المنصور فندقHMAN14.00013.500-3.6

 المعمورة

 لالستثمارات

العقارية

SMRI2.6003.02016.2
 االلبسة انتاج

الجاهزة
IRMC11.20010.800-3.6

HBAY83.00085.0002.4بابل فندق
 االستثمار مصرف

العراقي
BIBI0.2900.280-3.4

ً 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

(%)

دينارسهم 

 عبر مصرف

العراق
BTRI1.0005500.552.0

 عبر مصرف

العراق
BTRI1.0005500.528.7

 اسيا مصرف

العراق
BAIB1.0801400.013.2سيل اسياTASC8.4005293.827.6

HBAY85.0003325.817.4بابل فندقBMFI0.2501189.211.2الموصل مصرف

TASC8.400636.66.0سيل اسيا
 اسيا مصرف

العراق
BAIB1.0801512.07.9

 سومر مصرف

التجاري
BSUC0.280514.44.9

 النتاج العراقية

البذور
AISP11.8301003.85.2

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2022/4/28ولغاية   2022/4/24للفترة من  ( السوق النظامي)حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق الماليه   



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

(%)

BCOI0.5700.560-1.827.115.4151400000.01العراقي التجاري المصرف1

BBOB1.2501.240-0.8316.2387.71333100000.1بغداد مصرف2

BIIB0.5500.5500.03.51.9161375000.001االسالمي  المصرف3

BIME0.1800.1800.089.416.121450000.04االوسط الشرق مصرف4

BIBI0.2900.280-3.4122.035.421700000.05االستثمار مصرف5

BNOI1.3001.250-3.8161.0204.61093125000.06االهلي المصرف6
BSUC0.2400.28016.7514.4149.6164700000.2سومر مصرف7
BGUC0.1700.1700.074.112.624510000.02الخليج مصرف8
BMFI0.3100.250-19.41189.2316.2417631250.5الموصل مصرف9

BASH0.4700.460-2.13.01.441150000.001اشور مصرف10

BMNS0.4900.4900.042.420.7181225000.02المنصور مصرف11

BUND0.1100.1100.070.17.75433000.000.02لالستثمار المتحد المصرف12

BTRI1.0001.0000.05500.55500.54264000.002.1العراق عبر مصرف13

BAIB1.0801.0800.01400.01512.014270000.000.6العراق اسيا مصرف14

9,512.88,181.71,0141,469,625.0المجموع

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

(%)

NAME0.8500.8500.00.0010.001132460.00003للتأمين االمين1

NGIR0.2700.2700.00.0010.0003118900.00001للتأمين الخليج2

0.00.0021890.0المجموع

2022/4/28   -   2022/4/24 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

(%)

SKTA2.7502.7700.716.846.79127701.7الكرخ العاب مدينة1

SMOF11.20011.2300.33.944.455112300.4االلعاب لمدن الموصل2

SMRI2.6003.02016.241.5115.6118687960.18العقارية  المعمورة3

SNUC0.4900.5002.00.40.2410000.02للمقاوالت النخبة4

SBPT28.00028.2500.90.514.5218282500.05العام للنقل العراق بغداد5

63.1221.4286112,045.6المجموع

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

(%)

IMAP2.7102.670-1.539.1103.5250172720.6الدوائية المنصور1

IMOS6.4806.5000.317.1114.76865001.7الحديثة الخياطة2

IITC16.50016.5000.00.12.1382500.03للسجاد العراقية3

IBPM2.0002.0000.00.20.4121600.02التغليف لمواد  بغداد4

IBSD4.7204.630-1.981.6365.22038210520.05الغازية  بغداد5

IHLI0.4800.86079.29.57.429106430.08الصناعية الهالل6

INCP2.5002.5502.034.688.0183387270.2والبالستيكية الكيمياوية الصناعات7

IKLV1.5501.5500.06.39.62092070.1اللقاحات النتاج الكندي8

IIEW4.6004.6000.00.42.0769000.03الهندسية لالعمال العراقية9

IMIB2.5802.6000.80.10.42130000.003والدراجات المعدنية10

IRMC11.20010.800-3.60.293.16172040.02الجاهزة االلبسة11

IICM1.0201.010-1.018.418.67376660.2الكارتون صناعات12

207.6715.1845958,580.7المجموع



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

(%)

HISH9.6009.6500.54.542.266337750.1عشتار فنادق1

HBAY83.00085.0002.440.13325.871700002.0بابل فندق2

HBAG8.1508.100-0.61.9616.014311360.05بغداد فندق3

HNTI8.8008.8000.00.938.215550260.01السياحية االستثمارات4

HTVM5.1006.05018.68.047.41114523.3الموصل سد5

HMAN14.00013.500-3.60.354.86394630.01المنصور فندق6

55.73,444.311939,463المجموع

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

(%)

AISP11.90011.830-0.683.721003.84601892800.5البذور انتاج1

AIRP19.50019.5000.015.80308.1570204.4الزراعية المنتجات2

99.51,311.9465196,300.0المجموع

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

(%)

TASC8.2808.4001.4636.65293.845826040000.2سيل اسيا1

636.65293.84582604000.0المجموع

10575.319168.331895381904.5المجموع الكلي



2022/4/28  ولغاية 2022/4/24 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

الثاني السوق ملخص

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

895.41527.892 السوق ملخص

 البيعالشراء
 صافي

االستثمار

االجنبي تداول
___1.41.4

المستقره المنخفضهالمرتفعه

264المتداولة الشركات

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

 القيمة

السوقية

 مليون)

(دينار

 معدل

الدوران

(%)

BROI0.4200.400-4.83.01.211000000.001العراقي االئتمان مصرف1

BINT1.7001.7000.0882.01499.4181700000.9االسالمي الدولي المصرف2
BZII0.3400.3400.00.020.0072850000.00001االسالمي العراق زين مصرف3

BUOI0.2900.270-6.90.50.17680400.0002االتحاد مصرف4

SAEI1.5001.5000.00.60.91104400.01العقارية لالستثمارات االمين5

TZNI2.3702.350-0.80.240.57442999890.00001لالتصاالت الخاتم6

NHAM1.0000.900-10.02.802.73363000.04للتأمين الحمراء7

IKHC2.4502.180-11.02.986.52921800.3االنشائية المواد  الخازر طريق8

IFCM3.6903.630-1.62.69.314113260.1االنشائية  الفلوجة9

VZAF0.2000.2000.00.050.0112300.004المالي لالستثمار الزوراء10

IMCI69.50083.40020.00.032.421150120.02الكيماوية الصنائع11

HASH7.1007.3103.00.64.71127490.2اشور فندق12

895.41,527.8924,771,265.5 المجموع الكلي



(النظامي السوق)  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)

241.5638.99512.82.56.7295.5345.98181.73.614.25726410145.626.0المصرفي

______2____________0.0____________0.0______التامين

______286_________221.4_________63.1___خدمات

6.4___54845___8.1___57.7715.1___6.9___14.3207.6___الصناعي

___1191.7___2___3444.396.4___3320.0___55.771.8___40.0الفنادق

_______465_________1311.9_________99.52___الزراعي

40.05.0636.66.30.8332.042.25293.86.30.81214580.24.6االتصاالت

321.5658.310575.33947.5445.919168.3603393189اجملموع

____

_____

___

 المتداوله االسهم عدد

العراقين لغير

(سهم مليون)

 لغير العقود عدد

العراقين




 الكلي الى النسبه

(%)




 الكلي الى النسبه

(%)

 الكلي الى النسبه

(%)

 للغير التداول حجم

العراقين

(دينار مليون)

295.5 
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




