
 2021/6/17  ولغاية  2021/6/13 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

567.76560.031.38المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

4991.44027.02668ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

2649.41367.31282.1التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

381610الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

664.3635.4375559.29االحد

1245.5591.6457557.75االثنين

994.71040.9508564.73الثالثاء

1280.8958.9829564.87األربعاء

806.1800.2499567.76الخميس

4,991.44,027.02668المجموع

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 للسجاد 

والمفروشات
IITC12.70016.50029.9

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.1500.140-6.7

العراقية للمنتجات 

الزراعية
AIRP16.00019.80023.8

مصرف الخليج 

التجاري
BGUC0.2000.190-5.0

BBAY0.1000.12020.0مصرف بابل
مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.2100.200-4.8

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.1101.33019.8

مصرف ايالف 

االسالمي
BELF0.4300.410-4.7

المعمورة 

لالستثمارات العقارية
SMRI2.4002.85018.8

مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.5900.570-3.4

ً 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 مليوندينار

BBAY0.1201083.726.9مصرف بابل
بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD5.5001952.139.1

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.200508.112.6

العراقية النتاج 

البذور
AISP11.800553.511.1

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD5.500379.29.4اسيا سيلTASC9.180355.27.1

BBOB0.600295.37.3مصرف بغداد

المعمورة 

لالستثمارات 

العقارية

SMRI2.850285.85.7

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.140263.26.5

المنصور 

للصناعات الدوائية
IMAP2.550243.44.9

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2021/6/17ولغاية   2021/6/13حركة 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

(%)

BCOI0.6400.6806.3225.5150.1791700000.09المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.6200.600-3.2295.3176.11001500000.1مصرف بغداد2

BIIB0.4000.4307.528.112.1251075000.01المصرف العراقي االسالمي3

BIME0.2100.200-4.8508.1101.193500000.2مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2700.2700.076.120.644675000.03مصرف االستثمار5

BNOI1.1101.33019.8139.5169.1513325000.1المصرف االهلي6

BBAY0.1000.12020.01083.7132.2158300000.43مصرف بابل7

BGUC0.2000.190-5.0253.149.288570000.08مصرف الخليج8

BMFI0.1900.1900.08.01.53479750.003مصرف الموصل9

BKUI1.0101.0100.04.24.344040000.001مصرف كوردستان10

BASH0.4200.410-2.45.52.341025000.002مصرف اشور11

BMNS0.5900.570-3.4254.0144.21201425000.10مصرف المنصور12

BUND0.1500.140-6.7263.238.14542000.000.1المصرف المتحد لالستثمار13

BELF0.4300.410-4.75.002.0708102500.000.002مصرف ايالف14

BCIH2.2902.2900.00.952.1766583950.000.0004مصرف جيهان15

3,150.41,005.28281,805,975.0المجموع

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

(%)

NGIR0.6400.6400.06.03.8112800.3الخليج للتأمين1

6.03.811280المجموع

2021/6/17   -   2021/6/13حركة 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

(%)

SKTA3.6003.8206.122.283.65938202.2مدينة العاب الكرخ1

SMOF13.80013.8000.03.244.73138000.3الموصل لمدن االلعاب2

SMRI2.4002.85018.8107.9285.8218649230.47المعمورة لالستثمارات العقارية3

SBPT28.50028.000-1.82.0055.589280000.2بغداد العراق للنقل العام4

135.3469.636992,923.0المجموع

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

(%)

IMAP2.2302.55014.398.7243.4215164961.5المنصور الدوائية1

IMOS6.4006.4000.00.10.3264000.01الخياطة الحديثة2

IITC12.70016.50029.93.148.69082500.6العراقية للسجاد3

IBSD4.9905.50010.2379.21952.13109753320.2بغداد  الغازية4

IIDP1.1701.1800.911.513.323203550.07العراقية  للتمور5

INCP2.2302.60016.680.6193.8155394860.5الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.6001.79011.928.047.639106330.5الكندي النتاج اللقاحات7

IMIB2.8002.8000.01.23.39140000.023المعدنية والدراجات8

IICM0.8400.8501.242.836.35664520.6صناعات الكارتون9

645.02,538.88991,097,402.8المجموع



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

(%)

HISH8.6009.1005.80.423.97318500.01فنادق عشتار1

HBAY83.50083.5000.00.219.8121670000.01فندق بابل2

HBAG8.0008.0000.00.54.28307600.01فندق بغداد3

HKAR0.9200.9200.00.300.3369000.004فنادق كربالء4

HMAN9.5009.300-2.11.110.23271840.04فندق المنصور5

2.638.433197,760.0المجموع

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

(%)

AMEF10.90010.9000.00.515.5232700.17اسماك الشرق االوسط1

AISP11.90011.800-0.847.2553.54261932840.3انتاج البذور2

AIRP16.00019.80023.81.1021.52671280.3051المنتجات الزراعية3

!REF#48.8580.5454المجموع

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

(%)

TASC8.9909.1802.139.0355.28428458000.01اسيا سيل1

39.0355.2842845800.0المجموع

4027.14991.52668المجموع الكلي



2021/6/17  ولغاية 2021/6/13 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

11253.39115.658ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

_________تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

134الشركات 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

(%)

BROI0.4200.400-4.820.88.31171000000.008مصرف االئتمان العراقي1

BLAD0.1600.150-6.33.50.65375000.001مصرف العطاء االسالمي2

IHFI1.4001.350-3.60.500.68122410.030الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 3

SAEI0.7100.7100.00.20.14249420.003االمين لالستثمارات العقارية4

NAHF0.5000.5000.00.050.02235000.001االهلية للتامين5

IMCI68.00068.0000.00.19.42122400.08الصنائع الكيماوية6

SIGT1.2501.39011.23.24.32854210.08نقل المنتجات النفطية7

BIDB0.8100.8100.011225.09092.212025004.5مصرف التنمية الدولي لالستثمار 8

11,253.39,115.658147,862.6 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)

299.6128.73150.49.54.1259.5145.81005.225.8214.5075278289.13.26المصرفي

______1____________3.84____________6.0______التامين

___36932.2___119___469.646.9___220.28___135.358.4___79.00خدمات

421.9211.8645.065.432.81945.51099.42538.876.6343.33337789937.08.6الصناعي

______33____________38.4____________2.6______الفنادق

______454____________580.5_____________48.8______الزراعي

24.613.439.063.234.4224.1122.1355.263.0934.42888433.39.5االتصاالت

825.1353.94027.12649.41,367.34991.55551122668اجملموع

____

_____

___

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




