
 2021/10/28  ولغاية  2021/10/24 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

588.84588.640.03المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

2141.92478.61408ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 204.1-242.3446.4التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

361411الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

440.4681.7274587.24االحد

482.8784.4274587.25االثنين

484.7432.6362590.69الثالثاء

313.5263.5203588.84األربعاء

420.5316.4295588.84الخميس

2,141.92,478.61408المجموع

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

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.4101.70020.6

الوطنية 

لالستثمارات 

السياحية

HNTI9.3509.000-3.7

الموصل لمدن 

االلعاب
SMOF16.94019.00012.2فنادق كربالءHKAR0.8300.800-3.6

النخبة للمقاوالت 

العامة
SNUC0.4500.4806.7

العراقية للمنتجات 

الزراعية
AIRP19.00018.500-2.6

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.2000.2105.0مصرف بغدادBBOB0.8500.830-2.4

الصناعات المعدنية 

والدراجات
IMIB2.2202.3305.0

مصرف ايالف 

االسالمي
BELF0.4600.450-2.2

ً 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 

BBOB0.830721.933.7مصرف بغدادBBOB0.830870.735.1مصرف بغداد

مصرف سومر 

التجاري
BSUC0.380604.624.4

مصرف سومر 

التجاري
BSUC0.380229.810.7

مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.560139.85.6

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.700213.410.0

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.700135.45.5

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD4.530184.68.6

المصرف التجاري 

العراقي
BCOI0.650120.04.8اسيا سيلTASC8.740103.34.8

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2021/10/28ولغاية   2021/10/24حركة 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

(%)

BCOI0.6500.6500.0120.078.0371625000.05المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.8500.830-2.4870.7721.91602075000.3مصرف بغداد2

BIIB0.5000.5102.04.02.1111275000.002المصرف  االسالمي3

BIME0.2000.2105.072.215.019525000.03مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2600.2703.896.825.732675000.04مصرف االستثمار5

BNOI1.4101.70020.6135.4213.41024250000.05المصرف االهلي6

BSUC0.3800.3800.0604.6229.816950000.2مصرف سومر7

BGUC0.1700.1700.066.611.316510000.02مصرف الخليج8

BASH0.4900.5002.039.319.3271250000.02مصرف اشور9

BMNS0.5600.5600.0139.878.4701400000.1مصرف المنصور10

BUND0.1400.1400.08.01.1242000.000.003المصرف المتحد لالستثمار11

BELF0.4600.450-2.217.68.114112500.000.01مصرف ايالف12

BNAI1.0001.0000.062.062.02251000.000.02المصرف الوطني االسالمي13

2,237.01,466.05081,495,500.0المجموع

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

(%)

SKTA3.3503.4503.05.919.93734500.6مدينة العاب الكرخ1

SMOF16.94019.00012.23.361.768190000.3الموصل لمدن االلعاب2

SMRI2.5002.5200.820.952.799574060.1المعمورة  العقارية3

SNUC0.4500.4806.758.327.3609922.8النخبة للمقاوالت4

SBPT29.50029.5000.00.00.292295000.001بغداد العراق للنقل العام5

88.3161.9266110,347.3المجموع

2021/10/28   -   2021/10/24حركة 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

(%)

IMOS5.2005.3302.513.069.17553301.3الخياطة الحديثة1

IITC16.10016.4001.90.274.41482000.05العراقية للسجاد2

IBSD4.5504.530-0.440.7184.62328033180.02بغداد  الغازية3

INCP2.4102.4300.812.630.745369040.08الصناعات الكيمياوية والبالستيكية4

IKLV1.4201.400-1.432.145.25883160.5الكندي النتاج اللقاحات5

IMIB2.2202.3305.01.84.042116500.04المعدنية والدراجات6

IICM0.9200.910-1.136.333.12969070.5صناعات الكارتون7

136.9371.1495880,625.8المجموع

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

(%)

HPAL8.4008.4500.60.86.76377720.02فندق فلسطين1

HISH9.1509.100-0.50.11.45318500.004فنادق عشتار2

HBAY84.00084.0000.00.321.6131680000.01فندق بابل3

HBAG8.4008.4000.00.32.42322980.01فندق بغداد4

HNTI9.3509.000-3.70.32.73562770.005االستثمارات السياحية5

HKAR0.8300.800-3.62.52.01060000.03فنادق كربالء6

HMAN10.60010.500-0.90.21.81306920.01فندق المنصور7

4.538.64032,298.0المجموع



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

(%)

AMEF9.5009.5000.00.030.3228500.010اسماك الشرق االوسط1

AIPM4.6004.6000.00.070.36230000.001تسويق اللحوم2

AIRP19.00018.500-2.60.020.4266600.01المنتجات الزراعية3

0.11.01029,660.00المجموع

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

(%)

TASC8.8208.740-0.911.8103.38927094000.004اسيا سيل1

11.8103.3892709400.0المجموع

2478.62141.914085257831المجموع الكلي



2021/10/28  ولغاية 2021/10/24 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

12.07.026ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

0.30.3___تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

151الشركات 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

(%)

BROI0.4100.390-4.95.12.110975000.002مصرف االئتمان العراقي1

BLAD0.2500.230-8.00.40.13575000.0001مصرف العطاء االسالمي2

VAMF0.6000.6000.03.62.1139000.2االمين لالستثمار المالي 3

IHFI1.4501.160-20.00.380.44319260.02الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 4

SAEI1.4001.4503.60.50.71100920.01االمين لالستثمارات العقارية5

TZNI2.4002.310-3.80.521.2442267980.00003الخاتم لالتصاالت6

VZAF0.2200.210-4.51.610.3422420.1الزوراء لالستثمار المالي7

12.07.0264,394,957 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)

206.8486.52237.09.221.7242.3411.41466.016.5328.17313950814.427.4المصرفي

_____________________________________________التامين

______266____________161.9____________88.3______خدمات

6.9___34495___9.4___35.0371.1___5.6___7.7136.9___الصناعي

______40____________38.6____________4.5______الفنادق

______10____________1.0_____________0.12______الزراعي

______89____________103.3____________11.8______االتصاالت

206.8494.32478.6242.3446.42141.9731731408اجملموع

____

_____

___

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




