
 2021/12/16  ولغاية  2021/12/12 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

562.01561.570.08المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

4634.44451.62969ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

988.0777.3210.6التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

371314الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

1014.0901.7733561.67االحد

617.7532.7426560.72االثنين

1664.81722.1652561.07الثالثاء

612.5531.2477561.06األربعاء

725.4763.9681562.01الخميس

4,634.44,451.62969المجموع

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

العراقية لالعمال 

الهندسية
IIEW0.8201.48080.5

انتاج االلبسة 

الجاهزة
IRMC14.06011.500-18.2

المعمورة 

لالستثمارات العقارية
SMRI2.2502.53012.4

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.4401.360-5.6

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.1100.1209.1

مصرف اشور 

الدولي
BASH0.4700.450-4.3

الشرق االوسط 

النتاج االسماك
AMEF8.5009.2508.8الخياطة الحديثةIMOS5.0004.800-4.0

المصرف التجاري 

العراقي
BCOI0.5600.6007.1

الصناعات المعدنية 

والدراجات
IMIB2.5002.400-4.0

ً 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 

BBOB0.9701153.024.9مصرف بغدادBBOB0.9701190.926.8مصرف بغداد

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.120709.515.9اسيا سيلTASC7.300979.321.1

BAIB1.080489.410.6مصرف اسيا العراقBAIB1.080453.210.2مصرف اسيا العراق

مصرف سومر 

التجاري
BSUC0.380392.48.8

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.360267.85.8

المصرف التجاري 

العراقي
BCOI0.600343.67.7فندق بغدادHBAG8.150255.35.5

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2021/12/16ولغاية   2021/12/12حركة 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

(%)

BCOI0.5600.6007.1343.6206.41961500000.1المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.9800.970-1.01190.91153.01472425000.5مصرف بغداد2

BIIB0.5000.5000.00.10.121250000.00004المصرف  االسالمي3

BIME0.1900.1900.0200.738.352475000.1مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2600.2703.811.63.18675000.005مصرف االستثمار5

BNOI1.4401.360-5.6188.1267.82973400000.1المصرف االهلي6

BSUC0.3800.3800.0392.4149.115950000.2مصرف سومر7

BGUC0.1500.1500.0121.818.730450000.04مصرف الخليج8

BMFI0.1600.1600.091.214.627404000.04مصرف الموصل9

BASH0.4700.450-4.320.09.1131125000.01مصرف اشور10

BMNS0.5000.5102.0181.892.51211275000.07مصرف المنصور11

BUND0.1100.1209.1709.576.413336000.000.2المصرف المتحد لالستثمار12

BELF0.4500.440-2.20.20.073110000.000.0001مصرف ايالف13

BAIB1.0801.0800.0453.2489.4510216000.000.2مصرف اسيا العراق14

3,904.92,518.41,0541,754,900.0المجموع

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

(%)

SKTA2.9803.0101.015.947.68030101.6مدينة العاب الكرخ1

SMOF11.44011.300-1.22.730.336113000.3الموصل لمدن االلعاب2

SMRI2.2502.53012.443.1103.1102576330.2المعمورة  العقارية3

SNUC0.5200.5301.950.227.27110952.4النخبة للمقاوالت4

SBPT27.60028.5903.60.410.4017285900.04بغداد العراق للنقل العام5

112.2218.6306101,628.4المجموع

2021/12/16   -   2021/12/12حركة 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

(%)

IMAP2.8802.850-1.067.3190.6269184371.0المنصور الدوائية1

IMOS5.0004.800-4.04.320.62448000.4الخياطة الحديثة2

IITC15.60015.500-0.61.0015.51677500.2العراقية للسجاد3

IBSD4.1304.070-1.531.0124.81657217450.02بغداد  الغازية4

IIDP1.1001.1000.015.316.726189750.1العراقية  للتمور5

INCP2.3502.4002.113.531.718364490.1الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.5501.510-2.686.3129.818589691.5الكندي النتاج اللقاحات7

IIEW0.8201.48080.53.03.6922200.2العراقية لالعمال الهندسية8

IMIB2.5002.400-4.02.35.614120000.05المعدنية والدراجات9

IRMC14.06011.500-18.26.173.2115183200.4االلبسة الجاهزة10

IICM1.0401.0501.035.937.44779700.5صناعات الكارتون11

265.9649.5888857,634.2المجموع

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

(%)

HISH9.3009.3000.00.22.03325500.01فنادق عشتار1

HBAG8.1508.1500.031.2254.030313370.8فندق بغداد2

HMAN10.75010.500-2.30.11.11306920.003فندق المنصور3

31.5257.03494,578.3المجموع



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

(%)

AMEF8.5009.2508.80.040.4127750.01اسماك الشرق االوسط1

AIPM4.5904.550-0.92.3810.814227500.05تسويق اللحوم2

AIRP18.00018.3001.70.020.4265880.01المنتجات الزراعية3

2.411.61732,113.0المجموع

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

(%)

TASC7.3007.3000.0134.8979.367022630000.04اسيا سيل1

134.8979.36702263000.0المجموع

4451.74634.429695103853.8المجموع الكلي



2021/12/16  ولغاية 2021/12/12 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

97.3221.7222ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

2.32.3___تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

354الشركات 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

(%)

BROI0.4300.380-11.60.50.21950000.0002مصرف االئتمان العراقي1

BLAD0.1600.19018.867.911.652475000.03مصرف العطاء االسالمي2

NDSA0.5800.5800.02.71.6340600.04دار السالم للتامين3

IHFI1.3001.3000.01.001.30421580.1الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 4

SAEI1.4501.5003.41.52.22104400.02االمين لالستثمارات العقارية5

BRTB1.0001.0000.00.010.0132500000.000002مصرف االقليم التجاري6

TZNI2.4502.350-4.10.150.4342999890.00001الخاتم لالتصاالت7

VWIF0.3300.270-18.21.100.3025400.06الوئام لالستثمار المالي8

NHAM0.9000.9808.90.990.89568600.01الحمراء للتأمين9

IKHC2.0001.740-13.01.01.8717400.1طريق الخازر  المواد االنشائية10

IFCM3.9603.890-1.818.773.9136121370.6الفلوجة  االنشائية11

IMCI69.50069.5000.01.837127.74125101.0الصنائع الكيماوية12

97.3221.72224,742,934.1 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)

882.8405.53904.922.610.4855.9349.42518.433.9913.9659710546.29.2المصرفي

_____________________________________________التامين

1.0022.90112.20.920.41.5021.8218.60.6910.01353060.311.4خدمات

7.2___64888___10.5___68.2649.5___12.0___31.9265.9___الصناعي

______35____________258.3____________31.6______الفنادق

________17____________11.6_____________2.44______الزراعي

18.046.47134.813.434.5130.5337.9979.313.3334.57518967011.228.2االتصاالت

901.8506.84451.8988.0777.34635.61413852970اجملموع

____

_____

___

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
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




