
 2022/8/18  ولغاية  2022/8/14 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

النظامي السوق ملخص

التغير نسبهالسابق االغالقالحالي االغالق

0.61-560.96564.40العام المؤشر

العقود(مليون) االسهم(مليون) الحجم

3177.31896.32012 السوق ملخص

االستثمار صافي(مليون) البيع(مليون)الشراء

 669.6-234.8904.4االجنبي التداول

 المنخفضهالمرتفعهالمجموع

341212المتداولة الشركات

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

502.4363.0338566.37االحد

776.8487.9458563.70االثنين

468.3323.5396562.05الثالثاء

637.3327.8381563.31األربعاء

792.5394.1439560.96الخميس

المجموع
3,177.31,896.32012

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

 ايالف مصرف

االسالمي
BELF0.4200.55031.0الصناعية الهاللIHLI0.7200.630-12.5

 لتصنيع العراقية

التمور
IIDP0.8300.9109.6

 الخاتم

لالتصاالت
TZNI2.3902.100-12.1

 المنصور

 للصناعات

الدوائية

IMAP1.3201.4409.1
 الشرق مصرف

االوسط
BIME0.1700.160-5.9

BGUC0.1400.1507.1الخليج مصرف
 مصرف

المنصور
BMNS0.4100.390-4.9

SMRI5.6505.9004.4العقارية المعمورة

 المصرف

 العراقي

االسالمي

BIIB0.4200.400-4.8

ً 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 

 االهلي المصرف

العراقي
BNOI0.960572.530.2

 بغداد

 للمشروبات

الغازية

IBSD3.980713.922.5

BBOB1.200257.213.6بغداد مصرف
 المصرف

العراقي االهلي
BNOI0.960551.217.3

 للمشروبات بغداد

الغازية
IBSD3.980177.69.4

 النتاج العراقية

البذور
AISP10.190302.59.5

 المنصور

 للصناعات

الدوائية

IMAP1.440152.18.0بغداد مصرفBBOB1.200300.89.5

 سومر مصرف

التجاري
BSUC0.230118.96.3

 سيل آسيا

لالتصاالت
TASC7.390289.19.1

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2022/8/18ولغاية 2022/8/14للفترة 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

(%)

BCOI0.4800.470-2.1103.449.1631175000.04العراقي التجاري المصرف1

BBOB1.1901.2000.8257.2300.8583000000.1بغداد مصرف2

BIIB0.4200.400-4.89.33.8161000000.004االسالمي  المصرف3

BIME0.1700.160-5.994.915.225400000.04االوسط الشرق مصرف4

BIBI0.2700.2700.025.66.94675000.01االستثمار مصرف5

BNOI0.9200.9604.3572.5551.23082400000.2االهلي المصرف6
BSUC0.2400.230-4.2118.927.526575000.05سومر مصرف7
BGUC0.1400.1507.149.07.48450000.02الخليج مصرف8
BMFI0.2300.2300.027.16.211580750.01الموصل مصرف9

BMNS0.4100.390-4.986.734.666975000.03المنصور مصرف10
BELF0.4200.55031.041.021.9361375000.02ايالف مصرف11

1,385.61,024.66211,260,575.0المجموع

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

(%)

NAME0.5000.5000.00.10.05519100.002للتأمين االمين1

NGIR0.4200.4200.020.38.5429400.3للتأمين الخليج2

20.48.5694849.5المجموع

2022/8/18   -   2022/8/14 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

(%)

SMOF12.10012.1500.40.67.35121500.1االلعاب لمدن الموصل1

SMRI5.6505.9004.440.1224.0951344020.2العقارية  المعمورة2

SNUC0.4500.4500.01.50.769000.1للمقاوالت النخبة3

SBPT39.00040.0002.62.285.7798400000.2العام للنقل العراق بغداد4

44.4317.7204187,452.0المجموع

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

(%)

IMAP1.3201.4409.1152.1217.233093152.4الدوائية المنصور1

IITC16.10016.000-0.60.23.0480000.04للسجاد العراقية2

IBSD4.0503.980-1.7177.6713.93067057850.1الغازية  بغداد3

IIDP0.8300.9109.64.54.012156980.03للتمور  العراقية4

IHLI0.7200.630-12.55.13.41077960.04الصناعية الهالل5

IKLV1.4501.400-3.413.318.7883160.2اللقاحات النتاج الكندي6

IKHC2.0502.0500.03.16.1420500.3االنشائية  الخازر7
IRMC6.0006.0000.00.965.81395580.06الجاهزة االلبسة8

356.8972.0687766,518.5المجموع



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

(%)

HBAY100.000100.0000.00.10110.132000000.01بابل فندق1

HNTI10.50010.050-4.35.19052.220628430.1السياحية االستثمارات2

HKAR1.0501.0500.05.4515.7678750.1كربالء فنادق3

HMAN20.00020.2701.49.576194.948592490.3المنصور فندق4

20.3262.877329,967المجموع

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

(%)

AMEF8.2508.2500.00.030.3124750.01االوسط الشرق اسماك1

AISP10.16010.1900.329.58302.52321630400.2البذور انتاج2

29.6302.8233165,515.0المجموع

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

(%)

TASC7.4107.390-0.339.0289.118022909000.01سيل اسيا1

TZNI2.3902.100-12.10.10.2138430.01لالتصاالت الخاتم2

39.1289.41812294743المجموع

1896.33177.720125009619.4المجموع الكلي



2022/8/18  ولغاية 2022/8/14 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

الثاني السوق ملخص

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

12.439.760 السوق ملخص

 البيعالشراء
 صافي

االستثمار

االجنبي تداول
___7.27.2

المستقره المنخفضهالمرتفعه

211المتداولة 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

(%)

BUOI0.2400.2400.00.10.012604800.00002االتحاد مصرف1

NDSA0.6600.79019.70.20.2155300.003للتامين السالم دار2

IFCM3.0703.000-2.311.634.95293600.4االنشائية  الفلوجة3

HASH7.5007.5100.10.64.6528240.2اشور فندق4

12.439.76078,193.8 المجموع الكلي



2022/8/18  ولغاية 2022/8/14 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

269.7114.6267 السوق ملخص

 البيعالشراء
 صافي

االستثمار

0.40.4___االجنبي تداول

المستقره المنخفضهالمرتفعه

443المتداولة 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

 القيمة

السوقية

 مليون)

(دينار

 معدل

الدوران

(%)

BBAY0.0700.0700.065.74.605824175000.03مصرف بابل1

BNOR0.0800.0800.083.47.029240000.03مصرف الشمال2

SBAG0.5500.510-7.31.80.9711220.1البادية للنقل العام 3

SIGT1.2901.120-13.24.85.41743680.1نقل المنتجات النفطية 4

SILT1.5601.5901.97.712.19817222600.1العراقية للنقل البري5

IELI0.6100.6303.312.98.129113400.1الصناعات االلكترونية 6

IMCM0.5400.520-3.70.20.122792.90.004 المواد االنشائية الحديثة 7

ITLI0.5200.5403.873.541.19590720.4الصناعات الخفيفة 8

AMAP0.2500.2500.01.10.268821025.30.03الحديثة لالنتاج الحيواني9

IICM0.9000.850-5.616.313.7176451.50.2صناعات الكارتون10

HPAL9.5009.9004.22.221.128442530.05فندق فلسطين11

269.7114.61267144185المجموع 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)

136.8580.01385.69.941.9152.0579.91024.614.8356.6511686218.227.1المصرفي

______9____________8.56____________20.4______التامين

6.9___14204___13.3___42.4317.7___17.1___7.644.4___خدمات

17.2___118687___29.0___282.1972.0___19.9___70.9356.8___الصناعي

___775.2___3.24____262.8___8.4___20.32.0___0.4الفنادق

_______233____________302.8____________29.61______الزراعي

___1811.1___2___289.425.71___74.4___39.125.6___10.0االتصاالت

147.2658.51896.3234.8904.43177.7573002012اجملموع

____

_____

___

 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)

152.0 
8.4 74.4 

579.9 

42.4 
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-428.0 
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 اتصاالت الفنادق صناعي خدمات المصرفي
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




