
النشرة االسبوعية عن حركة تداول االسھم للفترة من 2021/11/7  ولغاية  2021/11/11 

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

1.26‐581.32588.71المؤشر العام

العقوداالسھم (مليون)القيمة (مليون)

2392.03237.52046ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع (مليون)الشراء(مليون)

414.3306.1108.2التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

391511الشركات المتداولة

الرقم القياسيالعقوداالسھم (مليون)القيمة (مليون)اليوم

649.7803.9432579.30االحد

610.91057.8561581.65االثنين

310.0407.8367579.60الثالثاء

373.9370.4338579.86األربعاء

447.5597.6348581.32الخميس

2,392.03,237.52046المجموع

جدول  حركة التداول اليومية للسوق النظامي
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ملخص السوق النظامي

)مليون(القيمة  )مليون(االسھم  الرقم القياسي



اسم الشركه
رمز 
الشركه

سعر 
االغالق 
السابق
 (دينار)

سعر 
االغالق 
الحالي
(دينار)

التغيير 
(%)

اسم الشركه
رمز 
الشركه

سعر 
االغالق 
السابق
 (دينار)

سعر 
االغالق 
الحالي
(دينار)

التغيير 
(%)

ديناردينارديناردينار

النخبة للمقاوالت 
العامة

SNUC0.5500.72030.9
سد الموصل 
السياحية

HTVM4.3203.900‐9.7

العراقية لصناعة 
الكارتون

IICM0.9401.13020.2مصرف كوردستانBKUI1.4001.300‐7.1

المصرف االھلي 
العراقي

BNOI1.7901.8603.9فندق بابلHBAY72.00067.000‐6.9

HKAR0.8000.8202.5فنادق كربالء
مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.2800.270‐3.6

BBOB0.8200.8402.4مصرف بغداد
المعدنية 
والدراجات

IMIB2.2902.210‐3.5

ً  حسب  االسھم المتداوله ً  حسب قيمة التداولالشركات االكثر نشاطا الشركات االكثر نشاطا

اسم الشركه
رمز 
الشركه

سعر 
االغالق
(دينار)

 االسھم 
المتداوله
(مليون)

النسبه
الى 

الكلي 
(%)

اسم الشركه
رمز 
الشركه

سعر 
االغالق
(دينار)

قيمة 
التداول
(مليون)

النسبه 
الى الكلي

(%)

(%)دينار(%) سھم

BBOB0.840545.022.8مصرف بغدادBBOB0.840667.820.6مصرف بغداد

مصرف سومر 
التجاري

BSUC0.380633.919.6
بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD4.520298.512.5

BUND0.140508.015.7المصرف المتحد
مصرف سومر 

التجاري
BSUC0.380240.910.1

BGUC0.170273.48.4مصرف الخليج
المنصور 

للصناعات الدوائية
IMAP3.140127.75.3

النخبة للمقاوالت 
العامة

SNUC0.720176.55.5
النخبة للمقاوالت 

العامة
SNUC0.720123.25.1

ً  باالسعار الشركات االكثر انخفاضا ً  باالسعار الشركات االكثر ارتفاعا

2021/11/11ولغاية   2021/11/7حركة تداول االسھم في سوق العراق لالوراق الماليه للفترة من    



اسم الشركهت
رمز 
الشركه

سعر االغالق 
السابق  
(دينار)

سعر االغالق 
الحالي (دينار)

نسبه التغير
(%)

 االسھم المتداوله
(مليون سھم)

قيمة التداول
(مليون دينار)

عدد العقود
القيمة السوقية
(مليون دينار)

معدل الدوران
(%)

BCOI0.6500.6500.0138.090.0561625000.06المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.8200.8402.4667.8545.01622100000.3مصرف بغداد2

BIIB0.5300.5300.011.15.651325000.004المصرف  االسالمي3

BIME0.2000.2000.014.83.07500000.01مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2800.270‐3.687.623.814675000.04مصرف االستثمار5

BNOI1.7901.8603.939.269.9614650000.02المصرف االھلي6

BSUC0.3800.3800.0633.9240.918950000.3مصرف سومر7

BGUC0.1700.1700.0273.446.379510000.09مصرف الخليج8

BMFI0.1700.1700.0121.620.124429250.05مصرف الموصل9

BKUI1.4001.300‐7.1430.50.71.05200000.0001مصرف كوردستان10

BASH0.4800.4800.016.88.113.01200000.01مصرف اشور11

BMNS0.5500.5500.091.550.436.01375000.04مصرف المنصور12

BUND0.1400.1400.0508.071.087.0420000.17المصرف المتحد لالستثمار13

BELF0.4500.4500.057.425.832.01125000.02مصرف ايالف14

BTRI0.9000.9202.212.711.03.02428800.0048مصرف عبر العراق 15

2,674.31,211.35982,451,305.0المجموع

حركة تداول االسھم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 2021/11/7   ‐   2021/11/11



اسم الشركهت
رمز 
الشركه

سعر االغالق 
السابق(دينار)

سعر االغالق 
الحالي(دينار)

نسبه التغير
(%)

 االسھم المتداوله
(مليون سھم)

قيمة التداول
(مليون دينار)

عدد العقود
القيمة السوقية
(مليون دينار)

معدل الدوران
(%)

SMOF18.50018.7001.13.260.253187000.32الموصل لمدن االلعاب1

SMRI2.5102.470‐1.610.425.836562670.05المعمورة  العقارية2

SNUC0.5500.72030.9176.5123.230614888.54النخبة للمقاوالت3

SBPT29.20029.4000.70.513.418294000.05بغداد العراق للنقل العام4

190.6222.641387,154.1المجموع

اسم الشركهت
رمز 
الشركه

سعر االغالق 
السابق(دينار)

سعر االغالق 
الحالي(دينار)

نسبه التغير
(%)

 االسھم المتداوله
(مليون سھم)

قيمة التداول
(مليون دينار)

عدد العقود
القيمة السوقية
(مليون دينار)

معدل الدوران
(%)

IMAP3.1003.1401.339.9127.7178203130.6المنصور الدوائية1

IMOS5.4005.260‐2.613.571.78452601.3الخياطة الحديثة2

IITC16.47016.5000.20.7612.52482500.15العراقية للسجاد والمفروشات3

IBSD4.5304.520‐0.266.2298.51478015450.04بغداد  الغازية4

IIDP1.1401.120‐1.829.633.383193200.17العراقية  للتمور5

INCP2.4402.4400.020.549.067370560.13الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.3901.4000.769.196.113283161.2الكندي النتاج اللقاحات7

IMIB2.2902.210‐3.53.06.720110500.06المعدنية والدراجات8

IRMC11.75012.0002.10.21.85191160.010االلبسة الجاھزة9

IICM0.9401.13020.2109.6116.313785771.4صناعات الكارتون10

352.2813.6877938,802.8المجموع



اسم الشركهت
رمز 
الشركه

سعر االغالق 
السابق(دينار)

سعر االغالق 
الحالي(دينار)

نسبه التغير
(%)

 االسھم المتداوله
(مليون سھم)

قيمة التداول
(مليون دينار)

عدد العقود
القيمة السوقية
(مليون دينار)

معدل الدوران
(%)

HPAL8.4008.4801.00.75.910379060.02فندق فلسطين1

HBAG8.5008.450‐0.61.613.113324900.04فندق بغداد2

HNTI9.1009.1000.01.513.37569020.02االستثمارات السياحية3

HTVM4.3203.900‐9.70.00.019360.0042سد الموصل4

HKAR0.8000.8202.53.93.11061500.05فنادق كربالء5

HMAN10.75010.7500.00.88.47314220.03فندق المنصور6

8.443.948165,806.4المجموع

اسم الشركهت
رمز 
الشركه

سعر االغالق 
السابق(دينار)

سعر االغالق 
الحالي(دينار)

نسبه التغير
(%)

 االسھم المتداوله
(مليون سھم)

قيمة التداول
(مليون دينار)

عدد العقود
القيمة السوقية
(مليون دينار)

معدل الدوران
(%)

AIPM4.6004.7002.21.085.010235000.022تسويق اللحوم1

AIRP18.75019.0001.30.020.4568400.01المنتجات الزراعية2

1.15.41530,340.0المجموع

اسم الشركهت
رمز 
الشركه

سعر االغالق 
السابق(دينار)

سعر االغالق 
الحالي(دينار)

نسبه التغير
(%)

 االسھم المتداوله
(مليون سھم)

قيمة التداول
(مليون دينار)

عدد العقود
القيمة السوقية
(مليون دينار)

معدل الدوران
(%)

TASC8.8508.790‐0.710.895.39527249000.003اسيا سيل1

10.895.3952724900.0المجموع

3237.52392.020466398308المجموع الكلي



النشرة االسبوعية عن حركة تداول االسھم( السوق الثاني) للفترة من 2021/11/7 ولغاية  11/11/

ملخص السوق الثاني

 االسھم 
المتداوله
(مليون 
سھم)

قيمة 
التداول
(مليون 
دينار)

العقود

200.2327.1378ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

_________تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضهالمرتفعه

ــــــــ31الشركات المتداولة

اسم الشركهت
رمز 
الشركه

سعر 
االغالق 
السابق  
(دينار)

سعر 
االغالق 
الحالي 
(دينار)

نسبه 
التغير
(%)

 االسھم 
المتداوله
(مليون 
سھم)

قيمة التداول
(مليون 
دينار)

عدد 
العقود

القيمة 
السوقية
(مليون 
دينار)

BROI0.3900.4002.68.13.222100000مصرف االئتمان العراقي1

BLAD0.2300.27017.426.496.691067500مصرف العطاء االسالمي2

IFCM1.5102.29051.7139.54288.33287145الفلوجة للمواد االنشائية 3
IKHC1.4001.280‐8.626.0828.9181280طريق الخازر للمواد االنشائية4

200.2327.1378175,925 المجموع الكلي



حركة التداول لغير العراقيين ( شراء - بيع) للسوق النظامي مقسمة حسب القطاعات 

القطاع
 االسھم الكلي
(مليون سھم)

التداول قيمة
الكلي

دينار) (مليون

عدد العقود 
الكلي

(بيع)(شراء)عقد(بيع)(شراء)(بيع)(شراء)(بيع)(شراء)(بيع)(شراء)مليون سھم(بيع)(شراء)

467.2119.12674.317.54.5342.888.31211.328.307.3886259814.710.4المصرفي

_____________________________________________التامين

___41313.1___54___222.612.6___28.11___190.621.5___41.00خدمات

31.0260.3352.28.817.141.7215.3813.65.1226.550518775.75.8الصناعي

4.2___2.0048___5.7___2.4943.9___3.6___0.308.4___الفنادق

______15____________5.4____________1.10______الزراعي

___951.1___1___95.31.8___1.8___10.81.8___0.2االتصاالت

 1931152046 306.12392.0 414.3 539.4179.73237.5اجملموع

____

_____

___

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

التداول للغير قيمة
العراقين

(مليون دينار)

لغير  االسھم المتداوله
العراقين

(مليون سھم)

عدد العقود لغير 
العراقين

النسبه الى الكلي 
(%)

النسبه الى الكلي 
(%)

الكلي الى النسبه
(%)

342.76

28.11 41.7

1.76

88.31

215.3

2.49

254.5

28.1

‐173.7

‐2.5

1.76

‐200.00

‐100.00

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

المصرفي خدمات صناعي الفنادق اتصاالت

ون
ملي

)بيع-شراء (لغير العراقيين 

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

اعدد/ البحوث والدراسات  
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