
 2021/6/30  ولغاية  2021/6/27 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

573.66571.410.39المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

6038.913349.51468ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

1498.1586.2911.9التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

38178الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

677.7286.2344571.81االحد

591.7337.3352571.66االثنين

822.9501.2384573.34الثالثاء

3946.612224.8388573.66األربعاء

6,038.913,349.51468المجموع

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

NAME0.6000.560-6.7االمين للتأمينHMAN10.00011.30013.0فندق المنصور

BMFI0.1900.180-5.3مصرف الموصلHBAG8.0208.82010.0فندق بغداد

HPAL8.0008.5006.3فندق فلسطين
المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.3401.290-3.7

HISH9.0009.5005.6فنادق عشتار
الصناعات المعدنية 

والدراجات
IMIB2.7502.650-3.6

بغداد لصناعة مواد 

التغليف
IBPM1.9502.0505.1

العراقية للسجاد 

والمفروشات
IITC17.00016.400-3.5

ً 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 االستثمار 

العراقي
BIBI0.27012013.690.0

مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.2703243.753.7

المصرف التجاري 

العراقي
BCOI0.690237.61.8

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD5.490633.510.5

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.190185.21.4اسيا سيلTASC9.130449.27.4

المعمورة 

لالستثمارات العقارية
SMRI2.960136.81.0

المعمورة 

لالستثمارات 

العقارية

SMRI2.960395.36.5

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD5.490115.80.9

الصناعات 

الكيمياوية 

والبالستيكية

INCP2.670229.03.8

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2021/6/30ولغاية   2021/6/27حركة 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

(%)

BCOI0.6900.6900.0237.6163.7341725000.1المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.6200.6200.047.229.3171550000.02مصرف بغداد2

BIIB0.4400.4502.333.615.1321125000.01المصرف العراقي االسالمي3

BIME0.1900.1900.0185.236.025475000.1مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2700.2700.012013.63243.710675004.81مصرف االستثمار5

BNOI1.3401.290-3.73.64.893225000.001المصرف االهلي6

BSUC0.3800.3800.039.014.816950000.02مصرف سومر7

BBAY0.1200.1200.021.92.611300000.01مصرف بابل8

BGUC0.1900.1900.070.113.310570000.02مصرف الخليج9

BMFI0.1900.180-5.35.00.94454500.002مصرف الموصل10

BASH0.4100.400-2.419.37.9201000000.01مصرف اشور11

BUND0.1500.1500.033.05.0745000.000.01المصرف المتحد لالستثمار12

BCIH2.2902.2900.00.591.3518583950.000.0002مصرف جيهان13

12,709.83,538.42031,249,950.0المجموع

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

(%)

NAME0.6000.560-6.72.431.413421390.1االمين للتأمين1

2.431.4140المجموع

2021/6/30   -   2021/6/27حركة 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

(%)

SKTA3.9103.9701.511.846.04439701.2مدينة العاب الكرخ1

SMOF14.00014.2001.41.825.57142000.2الموصل لمدن االلعاب2

SMRI2.8302.9604.6136.8395.3227674290.6المعمورة لالستثمارات العقارية3

SBPT29.10029.6001.72.5171.253296000.3بغداد العراق للنقل العام4

152.9537.933197,028.8المجموع

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

(%)

IMAP2.9002.830-2.436.9105.594183070.6المنصور الدوائية1

IITC17.00016.400-3.50.58.8482000.1العراقية للسجاد2

IBPM1.9502.0505.10.51.0122140.05بغداد  لمواد التغليف3

IBSD5.4905.4900.0115.8633.51769735580.1بغداد  الغازية4

IIDP1.1901.2303.455.065.914212180.3العراقية  للتمور5

INCP2.6602.6700.486.2229.0130405490.6الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.8001.8402.249.389.047109300.8الكندي النتاج اللقاحات7

IMIB2.7502.650-3.63.69.413132500.1المعدنية والدراجات8

IRMC10.40010.4000.00.00030.0031165670.00002االلبسة الجاهزة9

IICM0.8600.8701.258.149.43966030.8صناعات الكارتون10

405.91,191.65191,111,396المجموع



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

(%)

HPAL8.0008.5006.31.018.713379950.02فندق فلسطين1

HISH9.0009.5005.60.393.66332500.01فنادق عشتار2

HBAG8.0208.82010.01.110.011339130.03فندق بغداد3

HNTI8.0008.1001.31.713.711506490.03االستثمارات السياحية4

HMAN10.00011.30013.05.561.369330300.2فندق المنصور5

9.897.311033,912.9المجموع

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

(%)

AAHP0.9900.9900.00.550.515690.1االهلية لالنتاج الزراعي1

AMEF10.85010.8500.00.00020.002132550.0001اسماك الشرق االوسط2

AISP11.65011.7300.718.8219.91741921370.1انتاج البذور3

AIPM4.4704.5000.70.62.55225000.01تسويق اللحوم4

19.9222.9181218,462المجموع

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

(%)

TASC9.1909.130-0.748.9449.212028303000.02اسيا سيل1

48.9449.21202830300.0المجموع

13349.56038.814685541050المجموع الكلي



2021/6/30  ولغاية 2021/6/27 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

12.49.135ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

_________تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

32___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

(%)

BROI0.4100.400-2.47.02.7971000000.003مصرف االئتمان العراقي1

BLAD0.1600.150-6.30.70.17375000.0003مصرف العطاء االسالمي2

IHFI1.3501.3500.00.030.03122410.002الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 3

BRTB1.0001.0000.00.0020.00212500000.000001مصرف االقليم التجاري4

SIGT1.3201.300-1.54.76.11950700.1نقل المنتجات النفطية5

12.49.135142,570.0 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)

___2039.9___20___3538.43.96___140.0___12709.81.6___201.5المصرفي

___425.0___1___1.414.25___0.1___2.434.1___0.1التامين

91.0019.46152.959.512.7270.1055.81537.950.210.371202133136.36.34خدمات

148.997.5405.936.724.0641.1471.31191.653.8039.614210851927.420.8الصناعي

0.9___1110___0.9___0.997.3___1.0___0.19.8___الفنادق

______181____________222.9_____________19.9______الزراعي

239.36.348.9489.412.9446.858.2449.299.4613.0901012075.08.3االتصاالت

680.7123.413349.51498.1586.26038.83731401468اجملموع

____

_____

___

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




