
 2022/12/15  ولغاية  2022/12/11 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

590.63580.801.69المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

3461.61982.42346ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 365.3-412.7778.0التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

38179الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

739.0373.7445576.58االحد

486.0338.7334577.99االثنين

345.6233.7376581.31الثالثاء

835.6449.4461588.70األربعاء

1055.4586.9730590.63الخميس

3,461.61,982.42346المجموع

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 الطيف 

االسالمي
BTIB0.7401.11050.0

بغداد العراق 

للنقل العام
SBPT32.00029.000-9.4

مصرف عبر 

العراق
BTRI0.8501.10029.4

الموصل لمدن 

االلعاب
SMOF12.70012.000-5.5

HMAN30.00036.22020.7فنادق المنصور
بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD3.7003.600-2.7

HBAG8.5009.2508.8فندق بغداد
انتاج االلبسة 

الجاهزة
IRMC5.1505.050-1.9

BBOB1.2501.3508.0مصرف بغداد
االستثمارات 

السياحية
HNTI11.13011.000-1.2

ً 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

(%)

دينارسهم 

BBOB1.350449.022.6مصرف بغداد
آسيا سيل 

لالتصاالت
TASC7.190811.923.5

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.110444.422.4مصرف بغدادBBOB1.350566.216.4

BGUC0.170236.711.9مصرف الخليج
المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.110488.914.1

مصرف سومر 

التجاري
BSUC0.190128.06.5

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD3.600345.310.0

آسيا سيل 

لالتصاالت
TASC7.190112.45.7فنادق المنصورHMAN36.220243.67.0

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2022/12/15ولغاية 2022/12/11للفترة من ( السوق النظامي)حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق الماليه   



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

(%)

BCOI0.4900.4900.091.545.1451225000.04المصرف التجاري1
BBOB1.2501.3508.0449.0566.21053375000.2مصرف بغداد2

BIME0.1400.1400.055.37.721350000.02مصرف الشرق االوسط3

BNOI1.0601.1104.7444.4488.91322775000.2المصرف االهلي4

BSUC0.1900.1900.0128.024.323475000.05مصرف سومر5

BGUC0.1600.1706.3236.737.932510000.08مصرف الخليج6

BMFI0.2300.2300.037.48.115579600.01مصرف الموصل7

BASH0.4400.4400.01.40.621100000.001مصرف اشور8

BMNS0.6100.6404.959.937.8251600000.02مصرف المنصور9

BNAI1.0501.0802.95.05.432710800.002المصرف الوطني االسالمي10

BTRI0.8501.10029.44.14.242904000.002مصرف عبر العراق11

BTIB0.7401.11050.032.831.9512775000.01مصرف الطيف االسالمي12

1,545.51,258.14581,300,440.0المجموع

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

(%)

NAME0.4800.4800.00.520.252118330.0137االمين للتأمين1

0.520.2511833.1المجموع

2022/12/15   -   2022/12/11حركة 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

(%)

SKTA2.9603.0904.433.5101.638046352.2مدينة العاب الكرخ1

SMOF12.70012.000-5.53.035.412180000.2الموصل لمدن االلعاب2

SMRI8.6008.6000.08.572.9381959080.04المعمورة  العقارية3

SAEI1.5001.5000.00.00.01104400.0003االمين  العقارية4

SNUC0.5800.5800.01.00.6911980.05النخبة للمقاوالت5

SBPT32.00029.000-9.40.721.030290000.1بغداد العراق للنقل العام6

46.7231.5470236,545.7المجموع

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

(%)

IMAP1.6001.590-0.634.655.2172102860.5المنصور الدوائية1

IMOS5.4505.5501.810.558.47111000.5الخياطة الحديثة2

IITC15.00014.900-0.71.827.5974500.4العراقية للسجاد3

IBSD3.7003.600-2.796.2345.33256383990.05بغداد  الغازية4

IIDP1.1001.1100.933.437.175191480.2العراقية  للتمور5

IHLI1.0001.0000.028.228.249123750.2الهالل الصناعية6

IKLV1.3801.4202.92.83.9884350.05الكندي النتاج اللقاحات7

IMIB3.0003.1505.016.351.655157500.3المعدنية والدراجات8

IRMC5.1505.050-1.915.176.4108160890.5االلبسة الجاهزة9

239.1683.6808739,031.1المجموع



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

(%)

HBAG8.5009.2508.81.110.316355570.03فندق بغداد1

HNTI11.13011.000-1.20.44.64687830.01االستثمارات السياحية2

HMAN30.00036.22020.77.0243.6661058710.24فندق المنصور3

8.6258.586210,211المجموع

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

(%)

AAHP0.9000.9000.01.991.7685180.3االهلية لالنتاج الزراعي1

AMEF8.2408.3801.70.010.12125140.005اسماك الشرق االوسط2

AISP10.40010.340-0.613.5140.41261654400.1انتاج البذور3

AIPM5.2805.6507.012.969.554282500.3تسويق اللحوم4

AIRP23.00024.2505.40.24.41187300.1المنتجات الزراعية5

28.6216.1200165,440.0المجموع

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

(%)

TASC7.2407.190-0.7112.4811.931722289000.04اسيا سيل1

TZNI2.0002.0000.00.981.9636600.1الخاتم لالتصاالت2

113.4813.83232232560المجموع

1982.53461.723464886060.6المجموع الكلي



2022/12/15  ولغاية 2022/12/11 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

54.1232.8250ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

_________تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

212الشركات 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

(%)

BINI1.0001.20020.06.47.353000000.003مصرف نور العراق1

BEFI0.1700.1700.06.71.110352160.003مصرف االقتصاد2

IHFI1.8501.9103.20.20.3231710.01الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 3

BTٌٌRU0.4300.4300.00.10.0411075000.00004مصرف الثقة الدولي4

IFCM5.6805.350-5.840.8224.0232166921.3الفلوجة  االنشائية5

54.1232.8250462,578.6 المجموع الكلي



2022/12/15  ولغاية 2022/12/11 من للفترة (مفصحة الغير الشركات )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص تداول الشركات الغير مفصحة

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

106.4298.3276ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

0.40.4___تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

736الشركات المتداولة

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

السوقية القيمة

(دينار مليون)

 معدل

الدوران

(%)

BKUI1.1301.080-4.40.50.5414320000.00013مصرف كوردستان1

BUND0.0600.07016.78.00.54210000.003المصرف المتحد2

VKHF0.1200.1200.01.070.1118400.0153الخير لالستثمار المالي3

VWIF0.2500.2500.00.30.0615000.01الوئام لالستثمار4

SBAG0.4000.4102.55.42.3119020.2البادية للنقل العام 5

SIGT1.0101.0100.03.33.4739390.09نقل المنتجات النفطية 6

SILT1.7601.740-1.12.34.012243600.02العراقية للنقل البري7

IELI1.0000.980-2.021.821.820176400.1الصناعات االلكترونية 8

IMCM0.6900.85023.24.13.4144565.350.1 المواد االنشائية الحديثة 9

ITLI0.8800.8800.023.520.649147840.1الصناعات الخفيفة 10

INCP1.9201.9401.02.54.82429462.780.02الصناعات الكيمياوية11

AMAP0.5800.69019.09.346.4212829.690.2الحديثة لالنتاج الحيواني12

IICM0.9200.9200.00.90.826982.80.01صناعات الكارتون13

HPAL13.00013.5003.80.912.37603450.02فندق فلسطين14

HISH9.4009.9105.422.4216.191693700.3فنادق عشتار15

HSAD15.15015.1500.00.081.3126270.10.005فندق السدير16

106.4298.3276715790.7المجموع الكلي



(النظامي السوق)  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)

348.9308.41545.522.620.0397.0343.91258.131.5627.3936145820.313.3المصرفي

______1____________0.25____________0.52______التامين

1.3___6470___4.5___10.3231.5___2.6___1.246.7___خدمات

0.217.6239.10.17.40.263.5683.60.039.31478080.15.8الصناعي

______86____________258.5____________8.6______الفنادق

______200____________216.1____________28.6______الزراعي

2.250.0113.41.944.115.5360.2813.81.944.310923233.128.5االتصاالت

351.2377.21982.5412.7778.03461.71042062346اجملموع

____

_____

___

في حالة وجود اختالف بين هذه النشرة والنشرة التي يصدرها السوق قد تكون بسبب قيام السوق بتعديل بعض العقود على بعض جلسات االسبوع 

 لغير المتداوله االسهم عدد

العراقين

(سهم مليون)

 لغير العقود عدد

العراقين




 الكلي الى النسبه

(%)




 الكلي الى النسبه

(%)

العراقين للغير التداول حجم(%) الكلي الى النسبه

(دينار مليون)

397.0 

0.2 
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-300.0 

-200.0 

-100.0 

0.0 

100.0 

200.0 

300.0 

400.0 

500.0 

 اتصاالت صناعي خدمات المصرفي

ن
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




