
 2021/11/25  ولغاية  2021/11/21 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

النظامي السوق ملخص

التغير نسبهالسابق االغالقالحالي االغالق

576.29573.460.49العام المؤشر

العقود(مليون) االسهم(مليون) الحجم

7879.38511.83519 السوق ملخص

االستثمار صافي(مليون) البيع(مليون)الشراء

 419.8-1894.72314.5االجنبي التداول

 المنخفضهالمرتفعهالمجموع

39820المتداولة الشركات

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

555.0602.6476575.61االحد

990.01116.9636576.56االثنين

1554.91499.1698574.58الثالثاء

2788.32903.4919573.39األربعاء

1991.12,389.8790576.29الخميس

المجموع
7,879.38,511.83519

النظامي للسوق اليومية التداول حركة  جدول
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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 اسم

 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

ديناردينارديناردينار

BBOB0.8200.95015.9بغداد مصرف
 االهلي المصرف

العراقي
BNOI1.6001.260-21.3

BCOI0.6000.510-15.0التجاري المصرفHKAR0.9000.99010.0كربالء فنادق

 لللقاحات الكندي

البيطرية
IKLV1.3501.4305.9

 سيل آسيا

لالتصاالت
TASC8.4507.550-10.7

 العراقي المصرف

االسالمي
BIIB0.5100.5405.9

 االوسط الشرق

لالسماك
AMEF10.0009.000-10.0

 الصناعات

 الكيمياوية

والبالستيكية

INCP2.3702.5005.5
 المنتجات تسويق

الزراعية
AIRP19.55018.000-7.9

ً االكثر الشركات ً االكثر الشركاتالمتداوله االسهم عدد حسب نشاطا التداول حجم حسب نشاطا

الشركه اسم
 رمز

الشركه

 سعر

االغالق

(دينار)

 عدد

 االسهم

المتداوله

(مليون)

 النسبه

 الى

 الكلي

(%)

الشركه اسم
 رمز

الشركه

 سعر

االغالق

(دينار)

 حجم

التداول

(مليون)

 النسبه

الكلي الى

(%)

(%)دينار(%)سهم 

BBOB0.9502852.236.2بغداد مصرفBBOB0.9503262.138.3بغداد مصرف

 سومر مصرف

التجاري
BSUC0.3801199.614.1

 سيل آسيا

لالتصاالت
TASC7.5501267.516.1

 الموصل مصرف

لالستثمار
BMFI0.160737.38.7

 سومر مصرف

التجاري
BSUC0.380455.95.8

BCOI0.510628.17.4التجاري المصرف
 للمشروبات بغداد

الغازية
IBSD4.480369.14.7

BGUC0.160573.16.7الخليج مصرف
 لللقاحات الكندي

البيطرية
IKLV1.430357.24.5

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2021/11/25ولغاية   2021/11/21حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق الماليه للفترة من    



الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 االغالق سعر

  السابق

(دينار)

 االغالق سعر

(دينار) الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

BCOI0.6000.510-15.0628.1348.41541275000.3العراقي التجاري المصرف1

BBOB0.8200.95015.93262.12852.23942375001.3بغداد مصرف2

BIIB0.5100.5405.92.21.221350000.001االسالمي  المصرف3

BIME0.2000.2000.0385.777.260500000.2االوسط الشرق مصرف4

BIBI0.2700.260-3.710.22.62650000.004االستثمار مصرف5
BNOI1.6001.260-21.3215.7285.01443150000.09االهلي المصرف6
BSUC0.3800.3800.01199.6455.929950000.5سومر مصرف7
BGUC0.1700.160-5.9573.192.645480000.2الخليج مصرف8
BMFI0.1700.160-5.9737.3118.767404000.3الموصل مصرف9

BASH0.4600.4600.027.913.0261150000.01اشور مصرف10

BMNS0.5300.5401.958.731.4381350000.02المنصور مصرف11

BUND0.1400.1400.0352.949.02142000.000.1لالستثمار المتحد المصرف12

BELF0.4500.4500.010.04.53112500.000.004ايالف مصرف13

7,463.44,331.59851,517,900.0المجموع

2021/11/25   -   2021/11/21 من للفترة المالية لالوراق العراق سوق في االسهم تداول حركة



الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 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

(%)

SKTA3.4503.290-4.692.4309.745932909.2الكرخ العاب مدينة1

SMRI2.4002.300-4.219.847.358523940.1العقارية  المعمورة2

SNUC0.6500.610-6.236.924.28512601.8للمقاوالت النخبة3

SBPT28.90029.2501.21.235.674292500.1العام للنقل العراق بغداد4

150.4416.960686,194المجموع

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 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

(%)

IMAP2.9002.880-0.794.6275.6236186311.5الدوائية المنصور1

IMOS5.1505.050-1.915.177.512750501.5الحديثة الخياطة2

IITC16.40016.250-0.90.111.8481250.02للسجاد العراقية3

IBSD4.4504.4800.782.0369.11997944520.05الغازية  بغداد4

IIDP1.1201.1200.024.027.066193200.1للتمور  العراقية5

INCP2.3702.5005.5113.5286.1195379680.7والبالستيكية الكيمياوية الصناعات6

IKLV1.3501.4305.9247.0357.226484944.2اللقاحات النتاج الكندي7

IMIB2.8302.690-4.915.544.6101134500.3والدراجات المعدنية8

IRMC15.55014.950-3.93.147.262238150.2الجاهزة االلبسة9

IICM1.1001.1000.0120.2137.017483491.6الكارتون صناعات10

715.21,623.11,428937,653.6المجموع



الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 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

(%)

HPAL8.2408.200-0.51.08.010366540.02فلسطين فندق1

HISH9.4009.200-2.10.21.84322000.01عشتار فنادق2

HBAY84.00084.0000.00.4235.281680000.02بابل فندق3

HBAG8.4208.400-0.20.10.82322980.003بغداد فندق4

HNTI9.0009.0000.00.54.92562770.01السياحية االستثمارات5

HTVM3.9503.9500.00.020.119480.01الموصل سد6

HKAR0.9000.99010.05.04.8774250.1كربالء فنادق7

HMAN10.75010.7500.013.2141.45314220.4المنصور فندق8

20.4197.139357,799.3المجموع

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 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

(%)

AMEF10.0009.000-10.01.5115.1327000.5االوسط الشرق اسماك1

AIPM4.7504.650-2.13.1915.38232500.1اللحوم تسويق2

AIRP19.55018.000-7.90.6512.7464800.2الزراعية المنتجات3

5.443.21529,730.0المجموع

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 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

(%)

TASC8.4507.550-10.7157.11267.544623405000.1سيل اسيا1

157.11267.54462340500.0المجموع

8511.87879.335195269777المجموع الكلي



2021/11/25  ولغاية 2021/11/21 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

الثاني السوق ملخص

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

520.21100.7857 السوق ملخص

 البيعالشراء
 صافي

االستثمار

االجنبي تداول
_________

المستقره المنخفضهالمرتفعه

631المتداولة الشركات

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

  السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

 الحالي

(دينار)

 نسبه

التغير

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

 مليون)

(سهم

التداول حجم

 مليون)

(دينار

 عدد

العقود

 القيمة

السوقية

 مليون)

(دينار

 معدل

الدوران

(%)

BROI0.3900.380-2.612.04.726950000.005العراقي االئتمان مصرف1

BINT1.7501.7500.0342.00598.501751750000.3االسالمي الدولي المصرف2
BTIB0.8000.790-1.30.10.12790000.0001االسالمي الطيف مصرف3

BLAD0.2700.30011.12.00.61750000.001االسالمي العطاء مصرف4

IHFI1.3001.61023.85.879.303526730.4 المنزلي االثاث لصناعة الوطنية5

TZNI2.4002.320-3.30.330.8442450960.00002لالتصاالت الخاتم6

VWIF0.2900.3003.416.544.02306000.8المالي لالستثمار الوئام7

NHAM0.4000.840110.03.352.182658800.05للتأمين الحمراء8

IKHC1.4602.24053.447.0108.018522404.7االنشائية المواد  الخازر طريق9

IFCM3.0504.00031.190.9372.6373124802.9االنشائية  الفلوجة10

520.21,100.78574,692,968.5 المجموع الكلي



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

القطاع

 االسهم عدد

الكلي

(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)

2327.11232.67463.431.216.51831.5815.94331.542.2818.823423598523.823.9المصرفي

_____________________________________________التامين

1.5___9606___0.8___3.5416.9___1.50150.41.0___خدمات

43.50211.4715.26.129.663.2453.51623.13.8927.93524414282.517.1الصناعي

______39____________197.1____________20.4______الفنادق

______15____________43.2_____________5.35______الزراعي

65.7___293.00446___82.2___1041.61267.5___82.3___129.30157.1___االتصاالت

2,370.61,574.88511.81894.72,314.57879.32697813519اجملموع

____

_____

___

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

 للغير التداول حجم

العراقين

(دينار مليون)

 المتداوله االسهم عدد

العراقين لغير

(سهم مليون)

 لغير العقود عدد

العراقين




 الكلي الى النسبه

(%)




 الكلي الى النسبه

(%)

 الكلي الى النسبه

(%)

1831.5 
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 اتصاالت صناعي خدمات المصرفي
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




