
 2021/7/29  ولغاية  2021/7/25 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

575.36566.631.54المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

2599.81900.81479ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 428.1-713.01141.1التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

381514الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

265.2482.9249568.98االحد

685.8642.4304573.03االثنين

388.6204.3218578.29الثالثاء

497.4279.0373576.31األربعاء

762.8292.2335575.36الخميس

2,599.81,900.81479المجموع

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 للمنتجات 

الزراعية
AIRP16.98018.70010.1

الموصل لمدن 

االلعاب
SMOF14.00013.200-5.7

BBAY0.1000.11010.0مصرف بابل
المدينة السياحية في 

سد الموصل
HTVM5.0004.750-5.0

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.1900.2005.3

االهلية لالنتاج 

الزراعي
AAHP0.9900.950-4.0

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD5.4405.6203.3

المنصور 

للصناعات الدوائية
IMAP3.0102.920-3.0

BBOB0.6100.6303.3مصرف بغداد
النخبة للمقاوالت 

العامة
SNUC0.3800.370-2.6

ً 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

BAIB1.080300.015.8مصرف اسيا العراق
بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD5.620691.026.6

TASC9.000545.921.0اسيا سيلBBOB0.630258.413.6مصرف بغداد

مصرف الخليج 

التجاري
BGUC0.190204.710.8مصرف اسيا العراقBAIB1.080324.012.5

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.200173.59.1مصرف بغدادBBOB0.630164.26.3

مصرف سومر 

التجاري
BSUC0.380163.88.6

المنصور 

للصناعات الدوائية
IMAP2.920161.36.2

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2021/7/29ولغاية   2021/7/25حركة 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

(%)

BCOI0.6700.6700.032.722.0151675000.01المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.6100.6303.3258.4164.21171575000.1مصرف بغداد2

BIIB0.4700.4700.02.11.031175000.001المصرف العراقي االسالمي3

BIME0.1900.2005.3173.534.765500000.1مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2700.2700.018.35.015675000.01مصرف االستثمار5

BNOI1.1901.170-1.771.283.4642925000.03المصرف االهلي6

BSUC0.3800.3800.0163.862.223950000.07مصرف سومر7

BBAY0.1000.11010.0106.311.736275000.04مصرف بابل8

BGUC0.1900.1900.0204.741.332570000.07مصرف الخليج9

BMFI0.2700.190-29.612.92.49479750.01مصرف الموصل10

BASH0.4000.4102.533.813.7391025000.01مصرف اشور11

BMNS0.5600.5701.89.25.261425000.004مصرف المنصور12

BUND0.1400.1400.0140.320.54942000.000.05المصرف المتحد لالستثمار13

BELF0.4100.400-2.40.40.11100000.000.0001مصرف ايالف14

BAIB1.0801.0800.0300.0324.02216000.000.2مصرف اسيا العراق15

1,527.6791.64761,366,975.0المجموع

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

(%)

SKTA3.8003.8501.310.037.72638501.0مدينة العاب الكرخ1

SMOF14.00013.200-5.71.823.624132000.2الموصل لمدن االلعاب2

SMRI2.7602.8302.535.598.884644670.2المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.3800.370-2.62.91.127640.1النخبة للمقاوالت4

SBPT27.70028.1001.42.0757.987281000.2بغداد العراق للنقل العام5

52.3219.122393,331.8المجموع

2021/7/29   -   2021/7/25حركة 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

(%)

IMAP3.0102.920-3.054.7161.3131188890.8المنصور الدوائية1

IITC13.87014.2002.40.56.62671000.09العراقية للسجاد2

IBSD5.4405.6203.3124.5691.02289966110.1بغداد  الغازية3

IIDP1.1601.140-1.73.23.620196650.02العراقية  للتمور4

INCP2.5502.540-0.426.768.139385750.2الصناعات الكيمياوية والبالستيكية5

IKLV1.7401.730-0.620.735.338102760.3الكندي النتاج اللقاحات6

IRMC11.25011.6003.10.56.138184790.03االلبسة الجاهزة7

IICM0.8400.830-1.222.522.33363000.3صناعات الكارتون8

253.2994.3553المجموع

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

(%)

HISH9.0109.2002.10.21.43322000.004فنادق عشتار1

HBAY83.50083.5000.00.111.411670000.01فندق بابل2

HBAG8.0008.0000.00.97.215307600.02فندق بغداد3

HNTI8.1008.2501.91.714.342515870.03االستثمارات السياحية4

HTVM5.0004.750-5.00.10.5211400.04سد الموصل5

3.034.76330,760.0المجموع



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

(%)

AAHP0.9900.950-4.02.22.175460.4االهلية لالنتاج الزراعي1

AMEF10.50010.400-1.00.11.0931200.03اسماك الشرق االوسط2

AIPM4.6004.500-2.21.56.721225000.03تسويق اللحوم3

AIRP16.98018.70010.10.34.4867320.07المنتجات الزراعية4

4.114.34526,166المجموع

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

(%)

TASC9.0509.000-0.660.7545.911927900000.02اسيا سيل1

60.7545.91192790000.0المجموع

1900.92599.914794307233المجموع الكلي



2021/7/29  ولغاية 2021/7/25 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

15.8230.846ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

0.2-0.50.6تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

244الشركات 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

(%)

BROI0.4000.390-2.50.10.041975000.00004مصرف االئتمان العراقي1
BZII0.3700.3700.00.010.0041925000.000004مصرف زين العراق االسالمي2

BLAD0.1500.1606.73.80.65400000.002مصرف العطاء االسالمي3

NDSA0.6400.6400.00.710.45144800.01دار السالم للتامين4

SAEI0.7000.7507.12.31.73252200.03االمين لالستثمارات العقارية5

TZNI2.3502.3500.00.260.61142999890.00001الخاتم لالتصاالت6

VZAF0.3300.270-18.20.060.0213110.01الزوراء لالستثمار المالي7

IMCI68.00068.0000.03.2220.81122401.8الصنائع الكيماوية8

SIGT1.3001.240-4.65.26.53248360.1نقل المنتجات النفطية9

VKHF0.1600.150-6.30.10.02110500.001الخير لالستثمار المالي10

15.8230.846153,086.0 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)

111.260.01527.67.33.9106.1192.1791.613.4024.27524547610.99.45المصرفي

______________________________________________التامين

25.913.9652.349.57.673.7110.9219.133.644.9932722314.33.14خدمات

93.169.0253.236.827.2512.9257.7994.351.5925.9994155317.97.4الصناعي

______63____________34.7____________3.0______الفنادق

______45____________14.3_____________4.1______الزراعي

2.3130.160.73.7214.420.2680.3545.93.71124.661261195.0105.9االتصاالت

232.5263.01900.9713.01,141.12599.91892191479اجملموع

____

_____

___

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




