
 2021/8/5  ولغاية  2021/8/1 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

582.39575.361.22المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

84213.881429.81397ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

543.3418.4124.9التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

38196الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

326.0213.5241575.32االحد

40213.939709.9220572.49االثنين

458.2432.7392577.10الثالثاء

41644.140397.2307581.31األربعاء

1571.6676.5237582.39الخميس

84,213.881,429.81397المجموع

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

BASH0.4100.46012.2مصرف اشور الدولي
العراقية للمنتجات 

الزراعية
AIRP18.70016.780-10.3

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.1701.30011.1فندق المنصورHMAN11.00010.500-4.5

IMOS6.8507.5009.5الخياطة الحديثة
الكندي النتاج 

اللقاحات البيطرية
IKLV1.7301.670-3.5

العراقية للسجاد 

والمفروشات
IITC14.20015.2007.0

المدينة السياحية في 

سد الموصل
HTVM4.7504.650-2.1

بغداد العراق للنقل 

العام
SBPT28.10029.6105.4

مدينة العاب الكرخ 

السياحية
SKTA3.8503.780-1.8

ً 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

BKUI1.01079992.295.0مصرف كوردستانBKUI1.01079200.297.3مصرف كوردستان

BCIH2.2902290.32.7مصرف جيهانBCIH2.2901000.21.2مصرف جيهان

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.140193.60.2

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD5.700593.90.7

TASC9.240471.30.6اسيا سيلBASH0.460137.20.2مصرف اشور الدولي

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.200121.40.1

بغداد العراق للنقل 

العام
SBPT29.610178.20.2

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2021/8/5ولغاية   2021/8/1حركة 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

(%)

BCOI0.6700.6700.042.127.7221675000.02المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.6300.6300.059.337.1291575000.02مصرف بغداد2

BIIB0.4700.4700.010.65.0151175000.004المصرف العراقي االسالمي3

BIME0.2000.2000.0121.424.335500000.05مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2700.2803.717.74.813700000.01مصرف االستثمار5

BNOI1.1701.30011.185.3103.0813250000.03المصرف االهلي6

BSUC0.3800.3800.0104.639.818950000.04مصرف سومر7

BBAY0.1100.1100.072.27.922275000.03مصرف بابل8

BGUC0.1900.2005.365.713.014600000.02مصرف الخليج9

BMFI0.1900.1900.028.05.35479750.01مصرف الموصل10

BKUI1.0001.0101.079200.279992.21740400019.8مصرف كوردستان11

BASH0.4100.46012.2137.260.9871150000.05مصرف اشور12

BMNS0.5700.5700.04.02.361425000.002مصرف المنصور13

BUND0.1400.1400.0193.626.74742000.000.06المصرف المتحد لالستثمار14

BNAI1.0001.0000.04.14.11251000.000.002المصرف الوطني االسالمي15

BCIH2.2902.2900.01000.22290.34583950.000.4مصرف جيهان16

81,145.982,644.34162,072,475.0المجموع

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

(%)

SKTA3.8503.780-1.83.111.7837800.3مدينة العاب الكرخ1

SMOF13.20013.4001.50.57.215134000.1الموصل لمدن االلعاب2

SNUC0.3700.3802.70.10.0237850.003النخبة للمقاوالت3

SBPT28.10029.6105.46.02178.2176296100.6بغداد العراق للنقل العام4

9.7197.120230,395.1المجموع

2021/8/5   -   2021/8/1حركة 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

(%)

IMAP2.9202.9200.033.797.670188890.5المنصور الدوائية1

IMOS6.8507.5009.51.912.92375000.2الخياطة الحديثة2

IITC14.20015.2007.02.131.310376000.4العراقية للسجاد3

IBSD5.6205.7001.4106.0593.915310107980.1بغداد  الغازية4

IIDP1.1401.1702.64.55.313201830.03العراقية  للتمور5

INCP2.5402.530-0.427.369.355384230.2الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.7301.670-3.56.310.52799200.1الكندي النتاج اللقاحات7

IRMC11.60011.7501.30.22.012187180.01االلبسة الجاهزة8

IICM0.8300.8502.434.128.83564520.4صناعات الكارتون9

216.0851.5491المجموع

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

(%)

HPAL8.5008.5000.00.010.11379950.0002فندق فلسطين1

HISH9.2009.2500.51.715.721323750.05فنادق عشتار2

HBAG8.0008.2002.50.64.58315290.01فندق بغداد3

HNTI8.2508.3701.52.016.231523380.03االستثمارات السياحية4

HTVM4.7504.650-2.10.41.7811160.1سد الموصل5

HMAN11.00010.500-4.50.020.21306920.001فندق المنصور6

4.638.47031,529.0المجموع



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

(%)

AIPM4.5004.6503.32.19.815232500.04تسويق اللحوم1

AIRP18.70016.780-10.30.11.1560410.02المنتجات الزراعية2

2.211.02023,250المجموع

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

(%)

TASC9.0009.2402.751.3471.319828644000.02اسيا سيل1

51.3471.31982864400.0المجموع

81429.884213.713975022049المجموع الكلي



2021/8/5  ولغاية 2021/8/1 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

116.654.771ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

0.60.20.3تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

___31الشركات 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

(%)

BROI0.3900.4105.1107.843.13231025000.04مصرف االئتمان العراقي1

BINT1.4001.68020.00.030.0411680000.00003المصرف الدولي االسالمي2

TZNI2.3502.340-0.40.451.04342816920.00002الخاتم لالتصاالت3

SIGT1.2401.2500.88.310.44448750.2نقل المنتجات النفطية4

116.654.771107,375.0 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)

85.456.081142.90.10.194.365.682643.80.110.08421541510.13.61المصرفي

______________________________________________التامين

2.009.720.67.57197.13.8432021.5خدمات

78.642.6216.036.419.7441.4239.5851.551.8428.1732049114.94.1الصناعي

______70____________38.4____________4.6______الفنادق

______20____________11.0_____________2.2______الزراعي

15.7___31198___24.0___113.3471.3___24.4___12.551.3___االتصاالت

166.0111.181426.8543.3418.484213.2118661396اجملموع

____

_____

___

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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 اتصاالت صناعي خدمات المصرفي
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

 صافي االستثمار (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

البحوث والدراسات / اعدد




