
 2021/6/3  ولغاية  2021/5/30 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

2.45-565.10579.27المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

57516.954636.72195ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

1339.3596.7742.6التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

42627الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

817.3659.9482574.98االحد

14633.713033.2568571.16االثنين

390.5412.8387569.08الثالثاء

41117.340307.2465565.94األربعاء

558.1223.6293565.10الخميس

57,516.954,636.72195المجموع

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

IRMC9.2009.7005.4انتاج االلبسة الجاهزة
العراقية للسجاد 

والمفروشات
IITC16.40013.300-18.9

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.0501.0701.9الخياطة الحديثةIMOS7.1006.400-9.9

مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.5900.6001.7

العراقية لصناعات 

الكارتون
IICM0.9500.860-9.5

HKAR0.8400.8501.2فنادق كربالء
مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.2200.200-9.1

العراقية للمنتجات 

الزراعية
AIRP15.38015.5000.8فنادق عشتارHISH9.7009.000-7.2

ً 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 مليوندينار

BKUI1.01039996.169.5مصرف كوردستانBKUI1.01039600.172.5مصرف كوردستان

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.07012789.123.4

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.07013931.924.2

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.150397.30.7

العراقية النتاج 

البذور
AISP12.110745.31.3

مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.600302.70.6

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD5.000726.61.3

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.200261.20.5اسيا سيلTASC8.980676.21.2

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2021/6/3ولغاية   2021/5/30حركة 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

(%)

BCOI0.6500.6500.087.857.4541625000.04المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.6300.620-1.6153.196.0531550000.1مصرف بغداد2

BIIB0.4300.420-2.32.31.071050000.001المصرف العراقي االسالمي3

BIME0.2200.200-9.1261.255.453500000.1مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2700.260-3.7191.049.355650000.08مصرف االستثمار5

BNOI1.0501.0701.912789.113931.91212675005.1المصرف االهلي6

BSUC0.3800.3800.032.312.37950000.01مصرف سومر7

BGUC0.2000.190-5.0130.325.438570000.04مصرف الخليج8

BMFI0.1900.180-5.318.43.415454500.01مصرف الموصل9

BKUI1.0101.0100.039600.139996.194040009.9مصرف كوردستان10

BASH0.4300.410-4.739.616.6231025000.02مصرف اشور11

BMNS0.5900.6001.7302.7181.81211500000.12مصرف المنصور12

BUND0.1600.150-6.3397.359.66345000.000.1المصرف المتحد لالستثمار13

BELF0.4500.4500.00.170.0765112500.000.0001مصرف ايالف14

BNAI1.0301.000-2.91.121.1033251000.000.0004المصرف الوطني االسالمي15

54,006.554,487.26271,816,450.0المجموع

2021/6/3   -   2021/5/30حركة 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

(%)

SKTA3.9003.750-3.847.5180.813737504.7مدينة العاب الكرخ1

SMOF14.15014.000-1.10.69.012140000.1الموصل لمدن االلعاب2

SMRI2.5002.480-0.852.4131.889564940.2المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.3800.3800.00.10.017850.002النخبة للمقاوالت4

SBPT31.00029.500-4.81.4744.139295000.1بغداد العراق للنقل العام5

102.1365.827886,779.5المجموع

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

(%)

IMAP2.2202.210-0.516.937.449142960.3المنصور الدوائية1

IMOS7.1006.400-9.90.64.11164000.1الخياطة الحديثة2

IITC16.40013.300-18.90.35.51866500.1العراقية للسجاد3

IBSD5.1605.000-3.1144.5726.62188866650.1بغداد  الغازية4

IIDP1.1801.1800.098.7117.334203550.6العراقية  للتمور5

INCP2.4302.310-4.912.529.925350820.1الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.6801.600-4.812.519.92795040.2الكندي النتاج اللقاحات7

IRMC9.2009.7005.40.11.02154520.01االلبسة الجاهزة8

IICM0.9500.860-9.598.986.211965271.3صناعات الكارتون9

385.01,028.050364,941.0المجموع



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

(%)

HPAL8.1508.000-1.80.65.09357600.01فندق فلسطين1

HISH9.7009.000-7.21.6114.925315000.05فنادق عشتار2

HBAY80.00080.0000.02.1167.8191600000.1فندق بابل3

HBAG8.2008.000-2.41.714.019307600.05فندق بغداد4

HNTI8.0007.710-3.60.64.512482110.01االستثمارات السياحية5

HKAR0.8400.8501.20.030.0163750.0003فنادق كربالء6

HMAN10.49010.000-4.70.54.77292300.02فندق المنصور7

7.1211.092190,760.0المجموع

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

(%)

AAHP1.0000.990-1.00.100.1025690.02االهلية لالنتاج الزراعي1

AMEF10.90010.9000.00.020.2132700.01اسماك الشرق االوسط2

AISP12.38012.110-2.260.3745.34761983620.4انتاج البذور3

AIPM4.5004.5000.00.642.911225000.01انتاج وتسويق اللحوم4

AIRP15.38015.5000.80.020.3255800.01المنتجات الزراعية5

61.1748.849222,500.0المجموع

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

(%)

TASC8.9508.9800.374.9676.220327838000.02اسيا سيل1

74.9676.22032783800.0المجموع

54636.757516.921954965230.5المجموع الكلي



2021/6/3  ولغاية 2021/5/30 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

193.7127.544ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

_________تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

52___الشركات 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

(%)

BROI0.4200.410-2.434.013.9191025000.014مصرف االئتمان العراقي1

BINT1.7001.400-17.61.201.6831400000.001المصرف الدولي االسالمي2
BTIB1.0001.0000.095.895.811000000.1مصرف الطيف االسالمي3

BLAD0.2000.170-15.062.010.322425000.02مصرف العطاء االسالمي4

IKHC0.8200.800-2.40.010.0148000.001طريق الخازر  المواد االنشائية5

IMCI68.00068.0000.00.14.82122400.04الصنائع الكيماوية6

SIGT1.3401.300-3.00.81.0350700.02نقل المنتجات النفطية7

193.7127.544250,070.0 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)

225.9214.454006.50.40.4217.1196.454487.20.400.36647462610.211.82المصرفي

_____________________________________________التامين

58.309.07102.157.18.9173.7122.82365.847.56.24761527827.35.40خدمات

83.537.7385.021.79.8410.3189.81028.039.9118.5825250316.310.3الصناعي

______92____________211.0____________7.1______الفنادق

______492____________748.8_____________61.1______الزراعي

59.620.874.979.627.7538.2187.7676.279.5827.81074020352.719.7االتصاالت

427.3281.954636.71339.3596.757516.93291812194اجملموع

____

_____

___

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




