
 2022/7/7  ولغاية  2022/7/3 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

النظامي السوق ملخص

التغير نسبهالسابق االغالقالحالي االغالق

0.77-569.84574.27العام المؤشر

العقود(مليون) االسهم(مليون) الحجم

3989.23874.82654 السوق ملخص

االستثمار صافي(مليون) البيع(مليون)الشراء

 560.7-563.11123.8االجنبي التداول

 المنخفضهالمرتفعهالمجموع

43921المتداولة الشركات

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

467.01065.6485573.45االحد

527.3379.5517573.08االثنين

1464.51383.9650572.50الثالثاء

566.0463.6547569.58األربعاء

964.4582.2455569.84الخميس

المجموع
3,989.23,874.82654

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

NAME0.6000.450-25.0للتأمين االمينHMAN15.00017.00013.3المنصور فندق

 لمدن الموصل

االلعاب
SMOF12.20012.8004.9

 المصرف

لالستثمار المتحد
BUND0.0800.070-12.5

 العراقية

 للمنتجات

الزراعية

AIRP22.00023.0004.5
 المصرف

العراقي االهلي
BNOI1.3501.200-11.1

 النتاج الكندي

البيطرية اللقاحات
IKLV1.4401.5004.2

 النخبة

العامة للمقاوالت
SNUC0.5400.490-9.3

 الصناعات

 المعدنية

والدراجات

IMIB2.0502.1002.4

 الصناعات

 الكيمياوية

والبالستيكية

INCP2.3502.160-8.1

ً 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 

 المتحد المصرف

لالستثمار
BUND0.0701552.340.1

 المصرف

العراقي االهلي
BNOI1.200904.622.7

 االهلي المصرف

العراقي
BNOI1.200745.619.2سيل اسياTASC7.300768.119.3

BBOB1.280518.713.0بغداد مصرفBBOB1.280409.610.6بغداد مصرف

 سومر مصرف

التجاري
BSUC0.250349.39.0

 بغداد

 للمشروبات

الغازية

IBSD4.150353.28.9

TASC7.300105.12.7سيل اسيا

 المعمورة

 لالستثمارات

العقارية

SMRI4.820255.26.4

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2022/7/7ولغاية 2022/7/3للفترة 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

(%)

BCOI0.5300.510-3.892.448.1511275000.04العراقي التجاري المصرف1

BBOB1.3001.280-1.5409.6518.71423200000.2بغداد مصرف2

BIIB0.4300.400-7.031.413.4331000000.01االسالمي  المصرف3

BIME0.1800.1800.025.84.66450000.01االوسط الشرق مصرف4

BIBI0.2800.270-3.60.10.01675000.00003االستثمار مصرف5

BNOI1.3501.200-11.1745.6904.63263000000.3االهلي المصرف6
BSUC0.2500.2500.0349.385.580625000.1سومر مصرف7
BGUC0.1500.1500.070.810.613450000.02الخليج مصرف8
BMFI0.2300.2300.054.112.39580750.02الموصل مصرف9

BASH0.4300.4300.02.00.931075000.001اشور مصرف10
BMNS0.4300.4300.027.211.8261075000.01المنصور مصرف11

BUND0.0800.070-12.51552.3108.79421000.000.5لالستثمار المتحد المصرف12

BCIH2.2902.2900.00.71.53583950.000.0003جيهان مصرف13

3,361.11,720.87871,945,525.0المجموع

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

(%)

NAME0.6000.450-25.07.7183.95317190.2للتأمين االمين1

NGIR0.4200.4200.021.9009.2229400.3للتأمين الخليج2

29.613.06554658.6المجموع

2022/7/7   -   2022/7/3 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

(%)

SKTA2.8002.8000.023.666.123928002.4الكرخ العاب مدينة1

SMOF12.20012.8004.91.011.817128000.1االلعاب لمدن الموصل2

SMRI4.9504.820-2.653.3255.21221098000.2العقارية  المعمورة3

SNUC0.5400.490-9.348.023.9919802.4للمقاوالت النخبة4

SBPT33.00032.500-1.51.342.5523325000.1العام للنقل العراق بغداد5

127.1399.6492158,879.6المجموع

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

(%)

IMAP2.5002.460-1.627.769.355159140.4الدوائية المنصور1

IMOS6.3006.250-0.80.20.9162500.02الحديثة الخياطة2

IITC16.30016.200-0.63.150.12781000.6للسجاد العراقية3

IBSD4.1304.1500.586.5353.21917359320.05الغازية  بغداد4

IIDP1.0001.0101.010.310.120174230.1للتمور  العراقية5

IHLI0.7400.720-2.711.88.7889100.1الصناعية الهالل6

INCP2.3502.160-8.112.928.446328040.08والبالستيكية الكيمياوية الصناعات7

IKLV1.4401.5004.247.970.814289100.8اللقاحات النتاج الكندي8

IIEW4.6004.6000.00.20.7269000.01الهندسية لالعمال العراقية9

IKHC2.1002.020-3.80.10.2120200.008االنشائية  الخازر10

IMIB2.0502.1002.40.10.23105000.002والدراجات المعدنية11

IRMC6.5006.000-7.70.744.51195580.05الجاهزة االلبسة12

IICM0.9400.920-2.12.11.9369830.03الكارتون صناعات13

203.6599.2510870,202.9المجموع



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

(%)

HISH7.4907.6001.517.1128.4176266000.5عشتار فنادق1

HBAY85.50085.000-0.60.0060.591700000.0003بابل فندق2

HBAG8.0008.0000.02.27518.222307520.06بغداد فندق3

HNTI10.30010.3000.00.0420.43644060.001السياحية االستثمارات4

HMAN15.00017.00013.35.33588.454496910.2المنصور فندق5

HSAD13.50013.5000.01.85425.044234090.1السدير فندق6

26.6261.0308341,449المجموع

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

(%)

AISP11.00010.700-2.718.86204.51691712000.1البذور انتاج1

AIPM5.3305.4001.32.5112.617270000.1اللحوم تسويق2

AIRP22.00023.0004.50.4510.4282800.1الزراعية المنتجات3

21.8227.5188198,200.0المجموع

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

(%)

TASC7.3207.300-0.3105.1768.131422630000.03سيل اسيا1

105.1768.13142263000المجموع

3874.93989.326545781915.0المجموع الكلي



2022/7/7  ولغاية 2022/7/3 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

الثاني السوق ملخص

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

41.294.4152 السوق ملخص

 البيعالشراء
 صافي

االستثمار

االجنبي تداول
___12.512.5

المستقره المنخفضهالمرتفعه

123المتداولة الشركات

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

  السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

 الحالي

(دينار)

 نسبه

التغير

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

 مليون)

(سهم

التداول حجم

 مليون)

(دينار

 عدد

العقود

 القيمة

السوقية

 مليون)

(دينار

 معدل

الدوران

(%)

BROI0.3500.3500.012.94.54875000.005العراقي االئتمان مصرف1

BLAD0.2400.2400.00.030.011600000.00001االسالمي العطاء مصرف2

BUOI0.2500.240-4.00.10.021604800.00004االتحاد مصرف3

VAMF0.5000.5000.01.40.867500.1 المالي لالستثمار االمين4

IFCM3.5403.300-6.826.788.0137102960.9االنشائية  الفلوجة5

HASH8.2208.7506.40.11.1332900.03اشور فندق6

41.294.4152222,316.0 المجموع الكلي



2022/7/7  ولغاية 2022/7/3 من للفترة (مفصحة الغير الشركات )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

مفصحة الغير الشركات تداول ملخص

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

867.0236.8260 السوق ملخص

 البيعالشراء
 صافي

االستثمار

_________االجنبي تداول

المستقره المنخفضهالمرتفعه

___82المتداولة الشركات

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

  السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

 الحالي

(دينار)

 نسبة

التغير

(%)

 عدد

 االسهم

المتداوله

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

 عدد

العقود

 راس

 مال

الشركة

 القيمة

السوقية

 مليون)

(دينار

 معدل

الدوران

(%)

BBAY0.1000.070-30.0180.013.27526250000175000.1مصرف بابل1

BNOR0.0900.11022.2530.344.07380300000330000.2مصرف الشمال2

VKHF0.1000.060-40.00.10.008170004200.002الخير لالستثمار المالي3

SBAG0.5900.76028.85.54.248313220016720.3البادية للنقل العام 4

SIGT1.1401.64043.90.020.02832390063960.001نقل المنتجات النفطية 5

SILT1.5501.89021.969.1125.034214000264600.5العراقية للنقل البري6

IELI0.4500.67048.952.336.8976018000120600.3الصناعات االلكترونية 7

IMCM0.4700.52010.68.84.42921453712792.90.2 المواد االنشائية الحديثة 8

ITLI0.3100.54074.213.96.7097171680090720.1الصناعات الخفيفة 9

AMAP0.2100.29038.16.92.091541011189.30.2الحديثة لالنتاج الحيواني10

867.0236.79260110562المجموع 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)

383.0945.63361.111.428.1168.6941.51720.89.8054.7342747874.334.8المصرفي

______55____________13.06____________29.6______التامين

6.9___34492___20.3___81.1399.6___13.4___17.0127.1___خدمات

14.7___75510___16.4___98.4599.2___12.8___26.0203.6___الصناعي

______308_____________261.0____________26.6______الفنادق

2.1____4188___1.3___2.9227.5___1.2___0.321.82___الزراعي

___3149.2___29___768.151.36___394.5___105.151.5___54.1االتصاالت

437.1988.83874.9563.11,123.83989.3633872654اجملموع

____

_____

___

 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)

168.6 
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 اتصاالت الزراعي صناعي خدمات المصرفي

ن
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




