
 2022/10/20  ولغاية  2022/10/16 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

النظامي السوق ملخص

التغير نسبهالسابق االغالقالحالي االغالق

598.71596.090.44العام المؤشر

العقود(مليون) االسهم(مليون) الحجم

3898.82931.13077 السوق ملخص

االستثمار صافي(مليون) البيع(مليون)الشراء

 553.6-355.6909.3االجنبي التداول

 المنخفضهالمرتفعهالمجموع

441516المتداولة الشركات

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

1256.3696.4551595.32االحد

499.6253.8452594.51االثنين

1020.41084.7880593.82الثالثاء

677.6636.9635601.48األربعاء

444.9259.3559598.71الخميس

المجموع
3,898.82,931.13077

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

IHLI0.6000.79031.7الصناعية الهالل
 وتسويق انتاج

اللحوم
AIPM5.9105.390-8.8

 للمقاوالت النخبة

العامة
SNUC0.4400.50013.6

 المعدنية

والدراجات
IMIB2.3602.210-6.4

 العراق بغداد

العام للنقل
SBPT38.50042.0009.1

 الشرق مصرف

االوسط
BIME0.1800.170-5.6

HBAG9.5009.000-5.3بغداد فندقBMNS0.5200.5607.7المنصور مصرف

 المنتجات تسويق

الزراعية
AIRP20.00021.0005.0

 مصرف

 الموصل

لالستثمار

BMFI0.2100.200-4.8

ً 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 

 سومر مصرف

التجاري
BSUC0.210570.219.5

 سيل آسيا

لالتصاالت
TASC7.5701494.938.3

 الموصل مصرف

لالستثمار
BMFI0.200340.011.6

 المصرف

العراقي االهلي
BNOI1.120294.17.5

BMNS0.560309.410.6المنصور مصرف

 بغداد

 للمشروبات

الغازية

IBSD3.870293.37.5

 االهلي المصرف

العراقي
BNOI1.120260.48.9

 المنصور

 للصناعات

الدوائية

IMAP1.350260.36.7

BBOB1.400246.96.3بغداد مصرفBGUC0.190231.37.9الخليج مصرف

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2022/10/20ولغاية 2022/10/16للفترة 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

(%)

BCOI0.5100.5303.9166.085.91011325000.07التجاري المصرف1
BBOB1.3801.4001.4185.3246.91003500000.07بغداد مصرف2

BIIB0.4800.470-2.129.213.54461175000.01االسالمي  المصرف3

BIME0.1800.170-5.6179.530.747425000.1االوسط الشرق مصرف4

BIBI0.2900.280-3.410.63.015700000.004االستثمار مصرف5

BNOI1.1401.120-1.8260.4294.11592800000.1االهلي المصرف6
BSUC0.2200.210-4.5570.2118.862525000.2سومر مصرف7
BGUC0.1900.1900.0231.343.932570000.1الخليج مصرف8
BMFI0.2100.200-4.8340.067.288504000.1الموصل مصرف9

BASH0.4500.4500.00.80.411125000.0003اشور مصرف10
BMNS0.5200.5607.7309.4167.01581400000.1المنصور مصرف11
BELF0.5400.5400.00.10.011350000.00002ايالف مصرف12
BTIB0.6900.6900.00.10.111725000.0001االسالمي الطيف مصرف13

2,283.01,071.68111,229,900.0المجموع

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

(%)

NAME0.5000.5000.00.020.01219100.0004للتأمين االمين1

NGIR0.4200.4200.00.010.004129400.0001للتأمين الخليج2

0.030.0134849.5المجموع

2022/10/20   -   2022/10/16 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

(%)

SKTA2.6602.7001.59.324.99040500.6الكرخ العاب مدينة1

SMOF11.60011.7601.42.732.116117600.3االلعاب لمدن الموصل2

SMRI7.6007.6901.214.0105.6481751780.06العقارية  المعمورة3

SNUC0.4400.50013.613.56.68710330.7للمقاوالت النخبة4

SBPT38.50042.0009.13.7148.72135420000.4العام للنقل العراق بغداد5

SAEI1.5001.5000.00.00.011104400.0001العقارية  االمين6

HKAR1.0501.0500.00.00.01178750.0001كربالء رحاب7

43.2318.0378229,970.7المجموع

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

(%)

IMAP1.3701.350-1.5197.3260.334187333.0الدوائية المنصور1

IMOS5.5005.450-0.91.26.514109000.06الحديثة الخياطة2

IITC14.60014.500-0.70.913.71272500.2للسجاد العراقية3

IBSD3.8503.8700.577.5293.32686862790.04الغازية  بغداد4

IIDP0.8400.820-2.421.417.412141450.1للتمور  العراقية5

IHLI0.6000.79031.744.231.39697760.4الصناعية الهالل6

IKLV1.4001.4201.41.01.4284350.02اللقاحات النتاج الكندي7

IIEW5.7506.0004.30.52.8690000.03الهندسية لالعمال العراقية8

IKHC2.2502.200-2.21.43.01122000.1االنشائية  الخازر9

IMIB2.3602.210-6.47.115.638110500.1والدراجات المعدنية10

IRMC4.9104.880-0.622.7111.6155155480.7الجاهزة االلبسة11

375.1756.8955783,315.6المجموع



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

(%)

HBAY100.000100.0000.00.111.352000000.01بابل فندق1

HBAG9.5009.000-5.31.412.825345960.04بغداد فندق2

HNTI11.00011.1000.90.00.61496170.001السياحية االستثمارات3

HMAN27.00027.0000.00.513.313789210.02المنصور فندق4

2.138.044163,134المجموع

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

(%)

AAHP0.8600.8600.00.0500.04324950.009الزراعي لالنتاج االهلية1

AMEF8.0008.0000.00.0150.12924000.005االوسط الشرق اسماك2

AISP9.9909.850-1.421.8213.21951576000.1البذور انتاج3

AIPM5.9105.390-8.80.42.313269500.008اللحوم تسويق4

AIRP20.00021.0005.00.163.3675600.05الزراعية المنتجات5

22.5218.9225192,110.0المجموع

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

(%)

TASC7.3007.5703.7204.91494.965623467000.07سيل اسيا1

TZNI2.2102.2100.00.30.7540440.02لالتصاالت الخاتم2

205.21495.66612350744المجموع

2931.13898.930774954023.6المجموع الكلي



2022/10/20  ولغاية 2022/10/16 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

الثاني السوق ملخص

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

64.237.692 السوق ملخص

 البيعالشراء
 صافي

االستثمار

االجنبي تداول
0.24.44.2

المستقره المنخفضهالمرتفعه

113المتداولة 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

(%)

BROI0.3600.340-5.623.07.96850000.009العراقي االئتمان مصرف1

BEFI0.1900.1900.023.24.2518393590.01االقتصاد مصرف2

NAHF0.4000.4000.010.04.0128000.1للتأمين االهلية3

IFCM2.7002.7100.47.921.36684550.3االنشائية  الفلوجة4

HASH10.00010.0000.00.00.2137600.01اشور فندق5

64.237.692139,374.3 المجموع الكلي



2022/10/20  ولغاية 2022/10/16 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

593.5293.6403 السوق ملخص

 البيعالشراء
 صافي

االستثمار

15.413.22.2االجنبي تداول

المستقره المنخفضهالمرتفعه

954المتداولة 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

(%)

BBAY0.0700.08014.331.22.29200000.01مصرف بابل1

BNOR0.0800.09012.5229.920.020270000.1مصرف الشمال2

BKUI1.3001.130-13.10.80.934520000.0002مصرف كوردستان3

BUND0.0700.0700.0146.010.819210000.05المصرف المتحد4

VKHF0.1600.140-12.51.030.1539800.01الخير لالستثمار المالي5

VWIF0.2500.2500.00.600.1555000.03الوئام لالستثمار6

SBAG0.4200.4200.00.010.00629240.001البادية للنقل العام 7

SIGT1.0101.000-1.02.52.52039000.1نقل المنتجات النفطية 8

SILT1.8001.740-3.311.820.635243600.1العراقية للنقل البري9

IELI0.5800.64010.313.07.727115200.1الصناعات االلكترونية 10

IMCM0.4600.420-8.73.51.4102255.80.1 المواد االنشائية الحديثة 11

ITLI0.5400.5909.355.030.66299120.3الصناعات الخفيفة 12

INCP1.9001.9402.117.934.160294630.1الصناعات الكيمياوية13

AMAP0.3100.3203.266.1420.8191312.31.6الحديثة لالنتاج الحيواني14

IICM0.7500.7500.01.10.895692.50.01صناعات الكارتون15

HPAL13.99015.0007.21.928.227670500.04فندق فلسطين16

HISH9.7009.8001.010.5102.373686000.1فنادق عشتار17

HSAD14.40014.8002.80.710.410256630.04فندق السدير18

593.5293.6403772133المجموع 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)

174.0106.02283.07.64.6217.4119.61071.620.2911.274668119.18.1المصرفي

______3____________0.01____________0.03______التامين

0.3___1378___0.1___0.2318.0___0.2___0.143.2___خدمات

44.03.9375.111.71.058.48.4756.87.71.14799554.90.9الصناعي

___449.1___4___38.024.6___9.3___2.14.6___0.09الفنادق

0.9___2225___1.5___3.2218.9___1.5___0.322.5___الزراعي

9.8108.0205.24.852.670.5777.91495.64.7152.031756610.526.5االتصاالت

227.9218.32931.1355.6909.33898.91282533077اجملموع

____

_____

___

 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)

217.4 

58.4 9.3 70.5 
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 اتصاالت الزراعي الفنادق صناعي خدمات المصرفي

ن
يو

مل
 

 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




