
 2021/12/2  ولغاية  2021/11/28 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

النظامي السوق ملخص

التغير نسبهالسابق االغالقالحالي االغالق

2.82-560.02576.29العام المؤشر

العقود(مليون) االسهم(مليون) الحجم

7138.57536.53495 السوق ملخص

االستثمار صافي(مليون) البيع(مليون)الشراء

 1325.5-1616.92942.4االجنبي التداول

 المنخفضهالمرتفعهالمجموع

40524المتداولة الشركات

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

1566.91,927.2701560.76االحد

1541.61748.0589560.62االثنين

1452.31396.3843551.95الثالثاء

1246.81339.4588557.23األربعاء

1330.91,125.6774560.02الخميس

المجموع
7,138.57,536.53495

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

 التجاري المصرف

العراقي
BCOI0.5100.57011.8

 لمدن الموصل

االلعاب
SMOF18.75012.000-36.0

NAME0.5600.5905.4للتأمين االمين
 للمشروبات بغداد

الغازية
IBSD4.4804.000-10.7

 للمقاوالت النخبة

العامة
SNUC0.6100.6303.3

 للسجاد العراقية

والمفروشات
IITC16.25015.000-7.7

 النتاج الكندي

البيطرية اللقاحات
IKLV1.4301.4602.1

 السياحية المدينة

الموصل سد في
HTVM3.9503.650-7.6

 لتصنيع العراقية

التمور وتسويق
IIDP1.1201.1300.9

 العاب مدينة

السياحية الكرخ
SKTA3.2903.050-7.3

ً 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 

 التجاري المصرف

العراقي
BCOI0.5701170.915.5بغداد مصرفBBOB0.9502299.132.2

TASC7.0501725.424.2سيل اسياBBOB0.9502441.632.4بغداد مصرف

 المتحد المصرف

لالستثمار
BUND0.140857.311.4

 المصرف

العراقي التجاري
BCOI0.570595.48.3

 سومر مصرف

التجاري
BSUC0.380809.610.7

 االهلي المصرف

العراقي
BNOI1.250326.94.6

 االستثمار مصرف

العراقي
BIBI0.260647.28.6

 سومر مصرف

التجاري
BSUC0.380307.74.3

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2021/12/2ولغاية   2021/11/28حركة 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

(%)

BCOI0.5100.57011.81170.9595.43851425000.5العراقي التجاري المصرف1

BBOB0.9500.9500.02441.62299.13002375001.0بغداد مصرف2

BIIB0.5400.520-3.74.52.441300000.002االسالمي  المصرف3

BIME0.2000.190-5.040.58.14475000.02االوسط الشرق مصرف4

BIBI0.2600.2600.0647.2168.319650000.3االستثمار مصرف5
BNOI1.2601.250-0.8291.1326.92583125000.1االهلي المصرف6
BSUC0.3800.3800.0809.6307.718950000.3سومر مصرف7
BGUC0.1600.1600.0171.427.134480000.1الخليج مصرف8
BMFI0.1600.1600.0136.021.832404000.1الموصل مصرف9

BKUI1.3001.3000.01.11.435200000.0003كوردستان مصرف10

BASH0.4600.4600.024.511.3141150000.01اشور مصرف11

BMNS0.5400.510-5.687.645.3551275000.04المنصور مصرف12

BUND0.1400.1400.0857.3113.95842000.000.3لالستثمار المتحد المصرف13

BELF0.4500.4500.050.022.510112500.000.02ايالف مصرف14

6,733.23,951.11,1942,035,400.0المجموع

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

(%)

NAME0.5600.5905.40.500.3122530.01للتأمين االمين1

0.50.312253.2المجموع

2021/12/2   -   2021/11/28 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

(%)

SKTA3.2903.050-7.343.3136.218330504.3الكرخ العاب مدينة1

SMOF18.75012.000-36.05.974.273120000.6االلعاب لمدن الموصل2

SMRI2.3002.280-0.917.137.754519380.1العقارية  المعمورة3

SNUC0.6100.6303.39.25.21113020.4للمقاوالت النخبة4

SBPT29.25028.250-3.40.411.3413282500.04العام للنقل العراق بغداد5

75.9264.633496,540.0المجموع

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

(%)

IMAP2.8802.830-1.786.5243.4203183071.3الدوائية المنصور1

IMOS5.0504.900-3.012.462.018549001.2الحديثة الخياطة2

IITC16.25015.000-7.70.9514.82275000.2للسجاد العراقية3

IBSD4.4804.000-10.767.7274.12467093320.04الغازية  بغداد4

IIDP1.1201.1300.96.67.322194930.04للتمور  العراقية5

INCP2.5002.380-4.860.9147.7185361450.4والبالستيكية الكيمياوية الصناعات6

IKLV1.4301.4602.1146.8206.916386722.5اللقاحات النتاج الكندي7

IMIB2.6902.500-7.11.94.918125000.04والدراجات المعدنية8

IRMC14.95014.060-6.01.216.429223980.1الجاهزة االلبسة9

IICM1.1001.090-0.972.376.86682731.0الكارتون صناعات10

457.41,054.31,139847,519.9المجموع



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

(%)

HPAL8.2008.000-2.40.10.81357600.002فلسطين فندق1

HBAG8.4008.100-3.612.8103.55311450.3بغداد فندق2

HNTI9.0008.710-3.20.54.42544640.01السياحية االستثمارات3

HTVM3.9503.650-7.60.020.128760.01الموصل سد4

HKAR0.9900.920-7.11.21.1369000.02كربالء فنادق5

HMAN10.75010.7500.01.718.318314220.1المنصور فندق6

16.3128.231160,566.4المجموع

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

(%)

AMEF9.0008.500-5.60.030.3925500.01االوسط الشرق اسماك1

AIPM4.6504.600-1.12.9513.617230000.1اللحوم تسويق2

AIRP18.00018.0000.00.040.7764800.01الزراعية المنتجات3

3.014.63329,480.0المجموع

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

(%)

TASC7.5507.050-6.6250.01725.476321855000.1سيل اسيا1

250.01725.47632185500.0المجموع

7536.47138.534955357259.5المجموع الكلي



2021/12/2  ولغاية 2021/11/28 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

الثاني السوق ملخص

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

274.0528.6456 السوق ملخص

 البيعالشراء
 صافي

االستثمار

االجنبي تداول
_________

المستقره المنخفضهالمرتفعه

531المتداولة 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

(%)

BROI0.3800.43013.25.62.161075000.002العراقي االئتمان مصرف1

BINT1.7501.700-2.9142.61249.561011700000.1االسالمي الدولي المصرف2

BLAD0.3000.230-23.310.62.63575000.004االسالمي العطاء مصرف3

IHFI1.6101.560-3.18.9815.923925900.5 المنزلي االثاث لصناعة الوطنية4

VWIF0.3000.41036.70.230.0958200.01المالي لالستثمار الوئام5

NHAM0.8401.00019.051.0550.621470000.7للتأمين الحمراء6

IKHC2.2402.3504.99.825.15823501.0االنشائية المواد  الخازر طريق7

IFCM4.0004.0501.345.0182.5229126361.4االنشائية  الفلوجة8

VZAF0.2000.2000.00.040.0112300.003المالي لالستثمار الزوراء9

274.0528.6456360,625.6 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)

1805.21521.06733.226.822.61461.01132.03951.136.9828.6142290119411.924.3المصرفي

______1____________0.3____________0.5______التامين

1.8___6334___3.2___8.5264.6___4.5___3.4475.9___خدمات

9.50175.4457.42.138.313.8374.11054.31.3135.51225911391.122.7الصناعي

______31____________128.2____________16.3______الفنادق

________33____________14.6_____________3.02______الزراعي

20.9206.97250.08.482.8142.11427.91725.48.2482.8445197635.868.0االتصاالت

1,835.71,906.77536.41616.92,942.47138.51981,0743495اجملموع

____

_____

___

 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

(%)
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد



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

البحوث والدراسات / اعدد


