
 2021/11/18  ولغاية  2021/11/14 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

1.35-573.46581.32المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)القيمة 

7514.83836.72232ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 683.6-17.4701.0التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

39921الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) القيمةاليوم

294.2535.3342579.46االحد

292.7210.6222579.68االثنين

735.7536.6524577.63الثالثاء

891.21231.9587574.02األربعاء

5301.01,322.3557573.46الخميس

7,514.83,836.72232المجموع

جدول  حركة التداول اليومية للسوق النظامي
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 ملخص السوق النظامي

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)القيمة 



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

IRMC12.00015.55029.6انتاج االلبسة الجاهزة
المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.8601.600-14.0

IMIB2.2102.83028.1المعدنية والدراجات
النخبة للمقاوالت 

العامة
SNUC0.7200.650-9.7

HKAR0.8200.9009.8فنادق كربالء
االهلية لالنتاج 

الزراعي
AAHP0.9800.900-8.2

BCOI0.6500.600-7.7المصرف التجاريBTRI0.9201.0008.7مصرف عبر العراق

NAME0.5400.5603.7االمين للتأمين
المنصور 

للصناعات الدوائية
IMAP3.1402.900-7.6

ً االكثر الشركات ً االكثر الشركاتالمتداوله االسهم  حسب نشاطا التداول قيمة حسب نشاطا

الشركه اسم
 رمز

الشركه

 سعر

االغالق

(دينار)

 االسهم 

المتداوله

(مليون)

 النسبه

 الكلي الى

(%)

الشركه رمزالشركه اسم

 سعر

االغالق

(دينار)

 قيمة

التداول

(مليون)

 النسبه

الكلي الى

(%)

(%)دينار(%)سهم 

TASC8.4505378.971.6آسيا سيل لالتصاالتTASC8.450647.316.9آسيا سيل لالتصاالت

BGUC0.170514.113.4مصرف الخليج
العراقية لصناعة 

الكارتون
IICM1.100233.43.1

مصرف الموصل 

لالستثمار
BMFI0.170455.011.9

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD4.450217.42.9

مصرف سومر 

التجاري
BSUC0.380392.510.2المصرف التجاريBCOI0.600204.22.7

HBAG8.420170.12.3فندق بغدادBCOI0.600331.98.7المصرف التجاري

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2021/11/18ولغاية   2021/11/14حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق الماليه للفترة من    



الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)  السابق

 االغالق سعر

(دينار) الحالي

التغير نسبه

(%)

المتداوله االسهم 

(سهم مليون)

التداول قيمة

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

BCOI0.6500.600-7.7331.9204.21211500000.1المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.8400.820-2.4141.6116.3452050000.1مصرف بغداد2

BIIB0.5300.510-3.85.32.731275000.002المصرف  االسالمي3

BIME0.2000.2000.0263.752.741500000.11مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2700.2700.063.917.215675000.03مصرف االستثمار5

BNOI1.8601.600-14.038.466.9364000000.02المصرف االهلي6

BSUC0.3800.3800.0392.5149.210950000.2مصرف سومر7

BGUC0.1700.1700.0514.187.471510000.2مصرف الخليج8

BMFI0.1700.1700.0455.076.234429250.2مصرف الموصل9

BASH0.4800.460-4.227.312.931.01150000.01مصرف اشور10

BMNS0.5500.530-3.6117.763.350.01325000.05مصرف المنصور11

BUND0.1400.1400.0246.534.543.0420000.08المصرف المتحد لالستثمار12

BELF0.4500.4500.050.022.53.01125000.02مصرف ايالف13

BTRI0.9201.0008.74.54.52.02640000.002مصرف عبر العراق 14

2,652.4910.45051,854,925.0المجموع

2021/11/18   -   2021/11/14حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

المتداوله االسهم 

(سهم مليون)

التداول قيمة

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

NAME0.5400.5603.70.90.5121390.02االمين للتأمين1

0.90.512,138.6المجموع

الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

المتداوله االسهم 

(سهم مليون)

التداول قيمة

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

SMOF18.70018.7500.31.527.338187500.1الموصل لمدن االلعاب1

SMRI2.4702.400-2.812.330.154546720.1المعمورة  العقارية2

SNUC0.7200.650-9.790.863.223113434.4النخبة للمقاوالت3

SBPT29.40028.900-1.71.030.220289000.1بغداد العراق للنقل العام4

105.6150.9343103,664.9المجموع

الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

المتداوله االسهم 

(سهم مليون)

التداول قيمة

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

IMAP3.1402.900-7.650.1149.5340187600.8المنصور الدوائية1

IMOS5.2605.150-2.118.697.613151501.9الخياطة الحديثة2

IITC16.50016.400-0.60.020.3282000.004العراقية للسجاد والمفروشات3

IBSD4.5204.450-1.548.3217.41317891320.03بغداد  الغازية4

IIDP1.1201.1200.015.917.948193200.09العراقية  للتمور5

INCP2.4402.370-2.90.61.33359930.004الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.4001.350-3.642.558.612980190.7الكندي النتاج اللقاحات7

IMIB2.2102.83028.117.442.996141500.35المعدنية والدراجات8

IRMC12.00015.55029.63.753.374247710.2االلبسة الجاهزة9

IICM1.1301.100-2.7207.9233.418883492.7صناعات الكارتون10

405.0872.21,142931,844.3المجموع



الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

المتداوله االسهم 

(سهم مليون)

التداول قيمة

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

HPAL8.4808.240-2.80.54.04368330.01فندق فلسطين1

HISH9.4009.4000.01.413.115329000.04فنادق عشتار2

HBAG8.4508.420-0.420.1170.111323750.5فندق بغداد3

HNTI9.1009.000-1.10.87.59562770.01االستثمارات السياحية4

HTVM3.9003.9501.30.010.019480.004سد الموصل5

HKAR0.8200.9009.81.51.3867500.02فنادق كربالء6

24.4196.148166,082.7المجموع

الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

المتداوله االسهم 

(سهم مليون)

التداول قيمة

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

AAHP0.9800.900-8.20.10.115180.011االهلية لالنتاج الزراعي1

AIPM4.7004.7501.10.83.78237500.015تسويق اللحوم2

AIRP19.00019.5502.90.12.7670380.04المنتجات الزراعية3

1.06.41531,305.5المجموع

الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

المتداوله االسهم 

(سهم مليون)

التداول قيمة

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

TASC8.7908.450-3.9647.35378.917826195000.209اسيا سيل1

647.35378.91782619500.0المجموع

3836.67515.522325709461.0المجموع الكلي



2021/11/18  ولغاية 2021/11/14 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 االسهم 

المتداوله

 مليون)

(سهم

 قيمة

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

152.7351.4555ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

_________تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

332الشركات المتداولة

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

  السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

 الحالي

(دينار)

 نسبه

التغير

(%)

 االسهم 

المتداوله

(سهم مليون)

التداول قيمة

 مليون)

(دينار

 عدد

العقود

السوقية القيمة

(دينار مليون)

 معدل

الدوران

(%)

BROI0.4000.390-2.530.412.036975000.01مصرف االئتمان العراقي1

BLAD0.2700.2700.01.00.33675000.0004مصرف العطاء االسالمي2

BTIB0.8000.8000.00.030.0211624000.00001مصرف الطيف االسالمي3

VWIF0.5400.290-46.30.30.1235800.02الوئام لالستثمار4

VZAF0.2100.200-4.80.10.0222300.01الزوراء لالستثمار5

IFCM2.2903.05033.2112.1327.747395163.6الفلوجة للمواد االنشائية 6

IKHC1.2801.46014.18.611.21614600.9طريق الخازر للمواد االنشائية7

IHFI1.1601.30012.10.10.1121580.01صناعةاالثاث المنزلي8

152.7351.4555339,186 المجموع الكلي



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

القطاع

الكلي االسهم 

(سهم مليون)

 التداول قيمة

الكلي

(دينار مليون)

 العقود عدد

الكلي

(بيع)(شراء)عقد(بيع)(شراء)(بيع)(شراء)(بيع)(شراء)(بيع)(شراء)سهم مليون(بيع)(شراء)

10.0527.82652.40.419.917.4247.0910.41.9127.13885050.617.4المصرفي

______1.0____________0.5____________0.9______التامين

4.7___16.0343___9.0___13.6150.9___19.5___20.6105.6___خدمات

5.2___591142___8.1___70.6872.2___7.3___29.5405.0___الصناعي

______48____________196.1____________24.4______الفنادق

______15____________6.4____________0.98______الزراعي

24.7___44.0178___6.9___369.85378.9___6.7___43.5647.3___االتصاالت

10.0621.43836.617.4701.07515.532072232اجملموع

____

_____

___

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 قيمة

(دينار مليون)

 لغير المتداوله االسهم 

العراقين

(سهم مليون)

 لغير العقود عدد

العراقين




 الكلي الى النسبه

(%)




 الكلي الى النسبه

(%)

(%) الكلي الى النسبه

17.35 

246.96 

13.57 
70.6 

369.85 
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-13.6 
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ن اتصاالت صناعي خدمات المصرفي
يو

مل
 

 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




