
 2021/9/2  ولغاية  2021/8/29 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

599.18596.920.38المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

25858.791895.63126ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 1267.1-1310.42577.5التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

37923الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

2957.84,205.6744588.84االحد

1493.01390.1530590.63االثنين

9529.340899.7626594.20الثالثاء

11131.944264.6724595.61األربعاء

746.71,135.6502599.18الخميس

25,858.791,895.63126المجموع

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

الوطنية لالستثمارات 

السياحية
HNTI8.5009.75014.7الخياطة الحديثةIMOS6.5005.600-13.8

BKUI1.3001.48013.8مصرف كوردستان
المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.1600.140-12.5

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.3002.4205.2

مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.6600.590-10.6

الكندي النتاج 

اللقاحات البيطرية
IKLV1.4801.5504.7مصرف الموصلBMFI0.1900.170-10.5

BBOB0.7400.7704.1مصرف بغداد
مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.2200.200-9.1

ً 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

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.20082297.489.6

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.20017707.068.5

BBOB0.7704126.016.0مصرف بغدادBBOB0.7705206.65.7مصرف بغداد

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.400856.10.9

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.4001241.24.8

مصرف الخليج 

التجاري
BGUC0.190789.00.9الخياطة الحديثةIMOS5.600588.02.3

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.140584.70.6مصرف اسيا العراقBAIB1.080324.01.3

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2021/9/2ولغاية   2021/8/29حركة 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

(%)

BCOI0.7000.670-4.3137.092.7631675000.1المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.7400.7704.15206.64126.07941925002.1مصرف بغداد2

BIIB0.4500.440-2.26.32.881100000.003المصرف العراقي االسالمي3

BIME0.2200.200-9.182297.417707.02115000032.9مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.3000.290-3.388.625.840725000.04مصرف االستثمار5

BNOI1.4801.400-5.4856.11241.2463500000.3المصرف االهلي6

BSUC0.3800.3800.037.314.27950000.01مصرف سومر7

BBAY0.1200.110-8.3512.856.460275000.2مصرف بابل8

BGUC0.2000.190-5.0789.0149.2122570000.3مصرف الخليج9

BMFI0.1900.170-10.5250.743.654429250.1مصرف الموصل10

BKUI1.3001.48013.81.62.435920000.0004مصرف كوردستان11

BASH0.4900.460-6.1212.799.2901150000.1مصرف اشور12

BMNS0.6600.590-10.6254.5156.0981475000.1مصرف المنصور13

BUND0.1600.140-12.5584.786.211042000.000.2المصرف المتحد لالستثمار14

BELF0.4800.470-2.10.010.011117500.000.000005مصرف ايالف15

BAIB1.1301.080-4.4300.0324.04216000.000.2مصرف اسيا العراق16

91,535.524,126.61,7112,061,425.0المجموع

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

(%)

SKTA3.6703.600-1.90.82.9336000.1مدينة العاب الكرخ1

SMOF14.00014.0000.01.723.930140000.2الموصل لمدن االلعاب2

SMRI2.3302.300-1.321.949.976523940.1المعمورة  العقارية3

SBPT28.60029.0001.42.571.7455290000.2بغداد العراق للنقل العام4

26.9148.416498,994.0المجموع

2021/9/2   -   2021/8/29حركة 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

(%)

IMAP2.7802.8502.58.022.423184370.1المنصور الدوائية1

IMOS6.5005.600-13.8108.0588.0522560010.8الخياطة الحديثة2

IITC15.80015.700-0.60.010.2278500.002العراقية للسجاد3

IBSD5.0204.880-2.855.3272.22228653850.03بغداد  الغازية4

INCP2.3002.4205.246.5109.4117367530.3الصناعات الكيمياوية والبالستيكية5

IKLV1.4801.5504.760.290.57892071.0الكندي النتاج اللقاحات6

IMIB2.5002.350-6.02.04.78117500.04المعدنية والدراجات7

IRMC12.20011.400-6.60.11.11181600.01االلبسة الجاهزة8

IICM0.8400.8400.09.37.81263760.1صناعات الكارتون9

289.31,096.2985979,517المجموع

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

(%)

HPAL8.0008.0000.00.957.79357600.02فندق فلسطين1

HBAY83.50083.5000.01.4115.3151670000.1فندق بابل2

HBAG8.1508.2501.20.32.55317210.01فندق بغداد3

HNTI8.5009.75014.74.037.436609670.1االستثمارات السياحية4

HMAN10.25010.100-1.50.88.18295220.03فندق المنصور5

7.4170.97331,721.3المجموع



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

(%)

AIPM4.7004.600-2.12.310.511230000.05تسويق اللحوم1

AIRP18.90019.5003.20.010.2770200.003المنتجات الزراعية2

2.310.71823,000المجموع

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

(%)

TASC9.2008.950-2.734.1306.017527745000.01اسيا سيل1

34.1306.01752774500.0المجموع

91895.625858.731265969157المجموع الكلي



2021/9/2  ولغاية 2021/8/29 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

126.862.682ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

_________تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

422الشركات 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

(%)

BROI0.4400.410-6.85.62.3121025000.002مصرف االئتمان العراقي1

BLAD0.2200.25013.6102.823.930625000.04مصرف العطاء االسالمي2

IHFI1.7001.450-14.70.600.90324070.04الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 3

SAEI0.7501.23064.010.610.112085610.2االمين لالستثمارات العقارية4

TZNI2.2502.3002.20.952.21442085000.0001الخاتم لالتصاالت5

NAHF0.5000.55010.05.22.9138500.07االهلية للتامين6

IMCI68.00068.0000.00.319.56122400.2الصنائع الكيماوية7

SIGT1.2001.2000.00.70.9646800.02نقل المنتجات النفطية8

126.862.682178,240.8 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)

1938.42623.091535.52.12.91310.42283.324126.65.439.46198340171111.619.87المصرفي

______________________________________________التامين

______164____________148.4____________26.9______خدمات

2.9___29985___4.9___54.21096.2___4.0___11.5289.3___الصناعي

2.7___273___1.3___2.2170.9___3.7___0.37.4___الفنادق

______18____________10.7_____________2.3______الزراعي

59.4___104175___77.7___237.8306.0___77.8___26.634.1___االتصاالت

1,938.42,661.491895.61310.42,577.525858.71984753126اجملموع

____

_____

___

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




