
 2021/12/9  ولغاية  2021/12/5 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

561.57560.020.28المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

7019.87271.33685ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 557.2-2200.92758.2التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

361315الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

1495.11,592.3872563.66االحد

974.81226.6720563.06االثنين

1368.01507.3654556.72الثالثاء

1574.21673.3636563.60األربعاء

1607.71,271.8803561.57الخميس

7,019.87,271.33685المجموع

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

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.2501.44015.2

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.1400.110-21.4

الكندي النتاج 

اللقاحات البيطرية
IKLV1.4601.5506.2

النخبة للمقاوالت 

العامة
SNUC0.6300.520-17.5

NAME0.5900.6205.1االمين للتأمين
مصرف الخليج 

التجاري
BGUC0.1600.150-6.3

العراقية للسجاد 

والمفروشات
IITC15.00015.6004.0

الموصل لمدن 

االلعاب
SMOF12.00011.440-4.7

TASC7.0507.3003.5اسيا سيل
العراقية لصناعات 

الكارتون
IICM1.0901.040-4.6

ً 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

(%)

(%)دينار(%)سهم 

BBOB0.9802731.938.9مصرف بغدادBBOB0.9802904.339.9مصرف بغداد

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.1101933.926.6اسيا سيلTASC7.3002081.429.7

مصرف سومر 

التجاري
BSUC0.380799.111.0

مصرف سومر 

التجاري
BSUC0.380303.74.3

TASC7.300299.64.1اسيا سيل
مدينة العاب الكرخ 

السياحية
SKTA2.980252.03.6

مصرف الخليج 

التجاري
BGUC0.150228.43.1

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.440244.83.5

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2021/12/9ولغاية   2021/12/5حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق الماليه 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

(%)

BCOI0.5700.560-1.8205.6116.1941400000.1المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.9500.9803.22904.32731.93502450001.2مصرف بغداد2

BIIB0.5200.500-3.84.02.011250000.002المصرف  االسالمي3

BIBI0.2600.2600.022.25.86650000.01مصرف االستثمار4

BNOI1.2501.44015.2176.3244.82863600000.1المصرف االهلي5

BSUC0.3800.3800.0799.1303.720950000.3مصرف سومر6

BGUC0.1600.150-6.3228.434.828450000.1مصرف الخليج7

BMFI0.1600.1600.095.715.333404000.04مصرف الموصل8

BASH0.4600.4702.246.621.9341175000.02مصرف اشور9

BMNS0.5100.500-2.069.435.1361250000.03مصرف المنصور10

BUND0.1400.110-21.41933.9226.219833000.000.6المصرف المتحد لالستثمار11

BELF0.4500.4500.00.10.022112500.000.00002مصرف ايالف12

6,485.53,737.61,0881,503,400.0المجموع

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

(%)

NAME0.5900.6205.10.080.05223680.002االمين للتأمين1

0.10.0522367.8المجموع

2021/12/9   -   2021/12/5حركة 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

(%)

SKTA3.0502.980-2.381.3252.043329808.1مدينة العاب الكرخ1

SMOF12.00011.440-4.72.225.935114400.2الموصل لمدن االلعاب2

SMRI2.2802.250-1.313.330.041512550.1المعمورة  العقارية3

SNUC0.6300.520-17.529.615.54110741.4النخبة للمقاوالت4

SBPT28.25027.600-2.30.718.1515276000.1بغداد العراق للنقل العام5

127.1341.556594,349.3المجموع

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

(%)

IMAP2.8302.8801.869.0203.0260186311.1المنصور الدوائية1

IMOS4.9005.0002.012.260.022150001.2الخياطة الحديثة2

IITC15.00015.6004.00.7611.8678000.2العراقية للسجاد3

IBPM2.0002.0000.00.460.9421600.04بغداد  لمواد التغليف4

IBSD4.0004.1303.342.3171.21947323850.02بغداد  الغازية5

IIDP1.1301.100-2.717.419.338189750.10العراقية  للتمور6

INCP2.3802.350-1.36.816.216356890.04الصناعات الكيمياوية والبالستيكية7

IKLV1.4601.5506.2154.3238.922692072.6الكندي النتاج اللقاحات8

IMIB2.5002.5000.03.48.732125000.1المعدنية والدراجات9

IICM1.0901.040-4.641.644.76078940.5صناعات الكارتون10

348.2774.81,057.0850,241.1المجموع



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

(%)

HPAL8.0008.2002.50.53.73366540.01فندق فلسطين1

HISH9.2009.3001.10.86.98325500.02فنادق عشتار2

HBAG8.1008.1500.63.125.48313370.1فندق بغداد3

HNTI8.7108.700-0.13.934.39544010.1االستثمارات السياحية4

HMAN10.75010.7500.00.33.23314220.01فندق المنصور5

8.673.631.0186,364.1المجموع

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

(%)

AIPM4.6004.590-0.22.2110.27229500.04تسويق اللحوم1

AIRP18.00018.0000.00.040.6364800.01المنتجات الزراعية2

2.210.81029,430.0المجموع

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

(%)

TASC7.0507.3003.5299.62081.493222630000.1اسيا سيل1

299.62081.49322263000.0المجموع

7271.37019.836854929152.3المجموع الكلي



2021/12/9  ولغاية 2021/12/5 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

98.6644.2369ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

11.811.8___تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

362الشركات المتداولة

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

  السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

 الحالي

(دينار)

 نسبه

التغير

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

 مليون)

(دينار

 عدد

العقود

السوقية القيمة

(دينار مليون)

 معدل

الدوران

(%)

BTIB0.7901.00026.62.02.031000000.002مصرف الطيف االسالمي1

BLAD0.2300.160-30.430.05.04400000.01مصرف العطاء االسالمي2

NDSA0.4900.58018.40.30.2140600.004دار السالم للتامين3

IHFI1.5601.300-16.73.735.10921580.2الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 4

SAEI1.4501.4500.00.00.01100920.0004االمين لالستثمارات العقارية5

TZNI2.3202.4505.60.972.31144829680.0001الخاتم لالتصاالت6

VWIF0.4100.330-19.50.100.0326600.01الوئام لالستثمار المالي7

NHAM1.0000.900-10.00.220.20163000.003الحمراء للتأمين8

IKHC2.3502.000-14.99.419.54420000.9طريق الخازر  المواد االنشائية9

IFCM4.0503.960-2.245.9192.9288123551.5الفلوجة  االنشائية10

IMCI69.50069.5000.06.000417.05125103.3الصنائع الكيماوية11

98.6644.23694,673,102.8 المجموع الكلي



 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)

2020.11172.16485.531.118.11924.31058.43737.651.4828.318097108816.58.9المصرفي

______2___________________________0.1______التامين

10.1___57565___15.9___54.5341.5___21.2___27.00127.1___خدمات

11.5059.4348.23.317.017.6103.1774.82.2713.3127710571.17.3الصناعي

______31____________73.6____________8.6______الفنادق

________10____________10.8_____________2.24______الزراعي

37.0222.48299.612.374.2259.01542.22081.412.4474.19855993210.560.0االتصاالت

2,068.61,480.97271.32200.92,758.27019.82907903685اجملموع

____

_____

___

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

العراقين للغير التداول حجم

(دينار مليون)

 لغير المتداوله االسهم عدد

العراقين

(سهم مليون)

 لغير العقود عدد

العراقين




 الكلي الى النسبه

(%)




 الكلي الى النسبه

(%)

(%) الكلي الى النسبه

1924.3 

17.6 

259.0 

1058.4 

54.5 103.1 

1542.22 

865.9 

-54.5 -85.4 

-1283.22 -1500.0 

-1000.0 

-500.0 

0.0 

500.0 

1000.0 

1500.0 

2000.0 

2500.0 

 اتصاالت صناعي خدمات المصرفي

ن
يو

مل
 

 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




