
 2021/7/15  ولغاية  2021/7/11 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

النظامي السوق ملخص

التغير نسبهالسابق االغالقالحالي االغالق

0.24-566.63568.01العام المؤشر

العقود(مليون) االسهم(مليون) الحجم

2905.71890.21173 السوق ملخص

االستثمار صافي(مليون) البيع(مليون)الشراء

531.9419.4112.5االجنبي التداول

 المنخفضهالمرتفعهالمجموع

42720المتداولة الشركات

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

772.1583.3329567.66االحد

414.7322.7283568.44االثنين

895.8358.6293569.34الثالثاء

823.1625.6268566.63الخميس

2,905.71,890.21173المجموع

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

 المنصور

الدوائية للصناعات
IMAP2.8303.0106.4

 للسجاد العراقية

والمفروشات
IITC14.25012.610-11.5

HMAN10.57011.0004.1المنصور فندق
 للمنتجات العراقية

الزراعية
AIRP18.81016.980-9.7

 االستثمار مصرف

العراقي
BIBI0.2600.2703.8بابل مصرفBBAY0.1100.100-9.1

 النتاج العراقية

اللحوم وتسويق
AIPM4.5004.6002.2عشتار فنادقHISH9.5009.010-5.2

 العراقي المصرف

االسالمي
BIIB0.4600.4702.2

 االهلي المصرف

العراقي
BNOI1.2401.190-4.0

ً 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
 مليون

سهم
(%)دينار(%)

 اسيا مصرف

العراق
BAIB1.080600.031.7سيل اسياTASC9.050747.225.7

 سومر مصرف

التجاري
BSUC0.380208.811.0

 اسيا مصرف

العراق
BAIB1.080648.022.3

BBOB0.610190.610.1بغداد مصرف
 للمشروبات بغداد

الغازية
IBSD5.440307.210.6

 الخليج مصرف

التجاري
BGUC0.19098.05.2

 المعمورة

 لالستثمارات

العقارية

SMRI2.760210.87.3

 االهلي المصرف

العراقي
BNOI1.19089.04.7

 المنصور

الدوائية للصناعات
IMAP3.010173.16.0

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2021/7/15ولغاية   2021/7/11حركة 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

(%)

BCOI0.6900.670-2.975.650.7261675000.03العراقي التجاري المصرف1
BBOB0.6100.6100.0190.6116.3581525000.1بغداد مصرف2
BIIB0.4600.4702.240.119.1431175000.02االسالمي العراقي المصرف3

BIME0.1900.1900.050.79.622475000.02االوسط الشرق مصرف4
BIBI0.2600.2703.81.00.32675000.0004االستثمار مصرف5
BNOI1.2401.190-4.089.0106.1902975000.04االهلي المصرف6
BSUC0.3800.3800.0208.879.419950000.08سومر مصرف7
BBAY0.1100.100-9.163.26.612250000.03بابل مصرف8
BGUC0.1900.1900.098.018.611570000.03الخليج مصرف9

BMFI0.1800.1800.06.91.23454500.003الموصل مصرف10

BKUI1.0101.000-1.00.10.124000000.00002كوردستان مصرف11

BASH0.4000.4000.035.314.1371000000.01اشور مصرف12

BMNS0.5600.5600.037.521.0131400000.02المنصور مصرف13
BUND0.1400.1400.01.00.1142000.000.0003لالستثمار المتحد المصرف14
BNAI1.0001.0000.00.10.11251000.000.00004االسالمي الوطني المصرف15

BCIH2.2902.2900.00.501.1458583950.000.0002جيهان مصرف16

BAIB1.0801.0800.0600.00648.0008216000.000.3العراق اسيا مصرف17

1,498.21,092.53561,754,450.0المجموع

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

(%)

NGIR0.6400.620-3.10.050.03112400.003للتأمين الخليج1

0.050.0311240المجموع

2021/7/15   -   2021/7/11 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

(%)

SKTA3.8403.800-1.06.524.71638000.6الكرخ العاب مدينة1

SMOF14.02014.000-0.11.724.010140000.2االلعاب لمدن الموصل2

SMRI2.8202.760-2.176.7210.8128628730.3العقارية لالستثمارات المعمورة3

SBPT28.00027.700-1.10.339.218277000.03العام للنقل العراق بغداد4

85.2268.717290,572.8المجموع

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

(%)

IMAP2.8303.0106.457.8173.1145194720.9الدوائية المنصور1

IITC14.25012.610-11.52.2730.35963050.5للسجاد العراقية2

IBPM2.0502.000-2.40.30.5121600.02التغليف لمواد  بغداد3

IBSD5.4405.4400.056.2307.2849646920.03الغازية  بغداد4

IIDP1.1701.160-0.911.313.232200100.1للتمور  العراقية5

INCP2.5802.550-1.219.349.239387270.1والبالستيكية الكيمياوية الصناعات6

IKLV1.7701.740-1.71.22.13103360.02اللقاحات النتاج الكندي7

IRMC11.60011.250-3.00.11.019179210.01الجاهزة االلبسة8

IICM0.8600.840-2.353.845.53863760.7الكارتون صناعات9

202.3622.0410المجموع

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

(%)

HPAL8.4808.5000.20.111.04379950.003فلسطين فندق1

HISH9.5009.010-5.20.171.63315350.005عشتار فنادق2

HBAY83.50083.5000.00.021.841670000.001بابل فندق3

HBAG8.2508.000-3.04.939.511307600.1بغداد فندق4

HNTI8.1008.1000.015.1122.120506490.2السياحية االستثمارات5

HKAR0.9000.880-2.20.10.1266000.001كربالء فنادق6

HMAN10.57011.0004.10.33.06321530.01المنصور فندق7

20.7169.05030,760.0المجموع



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

(%)

AMEF10.32010.5001.70.00370.039531500.001االوسط الشرق اسماك1

AIPM4.5004.6002.21.35.715230000.03اللحوم تسويق2

AIRP18.81016.980-9.70.030.6361130.01الزراعية المنتجات3

1.36.42326,150المجموع

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

(%)

TASC9.0509.0500.082.6747.216128055000.03سيل اسيا1

82.6747.21612805500.0المجموع

1890.22905.711734708673المجموع الكلي



2021/7/15  ولغاية 2021/7/11 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

الثاني السوق ملخص

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

13.535.120 السوق ملخص

 البيعالشراء
 صافي

االستثمار

0.10.10.0االجنبي تداول

المستقره المنخفضهالمرتفعه

135المتداولة الشركات

الشركه اسم
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

  السابق

(دينار)

 سعر

االغالق

 الحالي 

(دينار)

 نسبه

التغير

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

 عدد

العقود

السوقية القيمة

 مليون)

(دينار

 معدل

الدوران

(%)

BROI0.4100.400-2.41.80.7221000000.00العراقي االئتمان مصرف
BQAB0.2400.2400.00.030.011600000.00001 االسالمي القابض مصرف

NDSA0.6400.6400.01.060.68244800.015للتامين السالم دار
SAEI0.7000.7000.03.02.10148720.04العقارية لالستثمارات االمين

TZNI2.3502.3500.00.030.07142999890.000002لالتصاالت الخاتم

NAHF0.5000.450-10.00.050.02131500.001للتامين االهلية

IMCI68.00068.0000.00.323.45122400.19الكيماوية الصنائع

SIGT1.2901.3000.85.97.9550700.2النفطية المنتجات نقل

VKHF0.2200.160-27.31.30.2211200.02المالي لالستثمار الخير

13.535.120115,542.0 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)

112.267.61498.27.54.5107.667.11092.59.846.14672635618.87.30المصرفي

______1____________0.03____________0.05______التامين

5.23___10.86199172___12.556.6129.18268.7___20.5010.6585.2خدمات

44.520.7202.322.010.2232.0113.5622.037.3018.2411041010.02.4الصناعي

______50____________169.0____________20.7______الفنادق

______23____________6.4_____________1.3______الزراعي

15.023.282.618.228.0135.7209.6747.218.1728.111211616.813.0االتصاالت

192.2122.11890.2531.9419.42905.7138661173اجملموع

____

_____

___

 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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56.6 

232.0 

135.73 

67.1 

29.2 

113.5 

209.6 

40.4 
27.4 

118.5 

-73.9 -100.0 

-50.0 

0.0 

50.0 

100.0 

150.0 

200.0 

250.0 

 اتصاالت صناعي خدمات المصرفي

ن
يو

مل
 

 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




