
 2021/9/9  ولغاية  2021/9/5 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

604.50599.180.89المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

14557.453960.81825ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 4588.1-95.54683.5التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

371214الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

8112.534,588.2443595.05االحد

1467.81706.2489596.61االثنين

3514.315992.2323589.50الثالثاء

585.3557.5229595.03األربعاء

877.51,116.7341604.50الخميس

14,557.453,960.81825المجموع

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

الصناعات المعدنية 

والدراجات
IMIB2.3502.5006.4

مصرف الخليج 

التجاري
BGUC0.1900.180-5.3

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.2000.2105.0

العراقية للمنتجات 

الزراعية
AIRP19.50018.500-5.1

BKUI1.4801.5504.7مصرف كوردستان
الكندي النتاج 

اللقاحات البيطرية
IKLV1.5501.480-4.5

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.4202.4902.9

العراقية للسجاد 

والمفروشات
IITC15.70015.000-4.5

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.4001.4402.9

مدينة العاب الكرخ 

السياحية
SKTA3.6003.450-4.2

ً 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

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.21048366.289.6

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.2109675.366.5

BBOB0.7502365.916.3مصرف بغدادBBOB0.7503246.86.0مصرف بغداد

BAIB1.080810.05.6مصرف اسيا العراقBAIB1.080750.01.4مصرف اسيا العراق

مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.590257.80.5

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI1.440291.52.0

مصرف الخليج 

التجاري
BGUC0.180252.90.5

العراقية لتصنيع 

وتسويق التمور
IIDP1.110231.61.6

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2021/9/9ولغاية   2021/9/5حركة 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

(%)

BCOI0.6700.6700.034.422.9241675000.01المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.7700.750-2.63246.82365.94981875001.3مصرف بغداد2

BIME0.2000.2105.048366.29675.3975250019.3مصرف الشرق االوسط3

BIBI0.2900.2900.050.514.037725000.02مصرف االستثمار4

BNOI1.4001.4402.9208.3291.5163600000.1المصرف االهلي5

BBAY0.1100.1100.031.63.510275000.01مصرف بابل6

BGUC0.1900.180-5.3252.945.519540000.1مصرف الخليج7

BMFI0.1700.1700.0114.519.532429250.05مصرف الموصل8

BKUI1.4801.5504.70.61.026200000.0002مصرف كوردستان9

BASH0.4600.4702.284.038.9331175000.03مصرف اشور10

BMNS0.5900.5900.0257.8153.91081475000.1مصرف المنصور11

BUND0.1400.1400.0136.319.12742000.000.05المصرف المتحد لالستثمار12

BAIB1.0801.0800.0750.0810.010216000.000.4مصرف اسيا العراق13

53,533.913,461.19131,891,425.0المجموع

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

(%)

SKTA3.6003.450-4.25.519.02234500.6مدينة العاب الكرخ1

SMOF14.00014.2501.80.710.412142500.1الموصل لمدن االلعاب2

SMRI2.3002.220-3.514.131.374505720.1المعمورة  العقارية3

SBPT29.00029.7502.63.4102.34100297500.3بغداد العراق للنقل العام4

23.8163.120898,021.6المجموع

2021/9/9   -   2021/9/5حركة 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

(%)

IMAP2.8502.800-1.88.423.421181130.1المنصور الدوائية1

IMOS5.6005.450-2.718.099.410554501.8الخياطة الحديثة2

IITC15.70015.000-4.50.101.5275000.02العراقية للسجاد3

IBSD4.8804.9000.423.4110.91238689320.01بغداد  الغازية4

IIDP1.1301.110-1.8205.0231.613191481.2العراقية  للتمور5

INCP2.4202.4902.976.3185.8156378160.5الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.5501.480-4.521.932.73987910.4الكندي النتاج اللقاحات7

IMIB2.3502.5006.41.02.51125000.02المعدنية والدراجات8

IRMC11.40011.5000.90.22.86183200.02االلبسة الجاهزة9

IICM0.8400.810-3.623.519.31961480.3صناعات الكارتون10

377.8710.0485983,569المجموع

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

(%)

HPAL8.0008.1001.30.211.75362070.005فندق فلسطين1

HISH9.5009.5000.00.555.29332500.02فنادق عشتار2

HBAG8.2508.200-0.60.030.21315290.001فندق بغداد3

HNTI9.7509.700-0.51.716.715606540.03االستثمارات السياحية4

HTVM4.6004.6000.00.10.6111040.1سد الموصل5

HMAN10.10010.2501.51.212.415299610.04فندق المنصور6

3.936.84631,529.0المجموع



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

(%)

AMEF10.00010.0000.00.0010.01130000.0002اسماك الشرق االوسط1

AIPM4.6004.6000.00.73.08230000.01تسويق اللحوم2

AIRP19.50018.500-5.10.010.1166600.001المنتجات الزراعية3

0.73.11023,000المجموع

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

(%)

TASC8.9508.940-0.120.9183.316327714000.01اسيا سيل1

20.9183.31632771400.0المجموع

53960.814557.418255798945المجموع الكلي



2021/9/9  ولغاية 2021/9/5 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

805.4810.773ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

_________تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

321الشركات 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

(%)

BROI0.4100.4202.43.91.6111050000.002مصرف االئتمان العراقي1
BTIB1.0000.900-10.0784.4766.415900000.8مصرف الطيف االسالمي2

BLAD0.2500.2500.05.11.35625000.002مصرف العطاء االسالمي3

SAEI1.2301.40013.88.511.342097440.1االمين لالستثمارات العقارية4

IMCI68.00069.5002.20.426.37125100.2الصنائع الكيماوية5

SIGT1.2001.170-2.53.23.81545630.1نقل المنتجات النفطية6

805.4810.773271,807.0 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)

138.917571.053533.90.332.895.54670.513461.10.7134.70332089133.622.78المصرفي

______________________________________________التامين

______208____________163.1____________23.8______خدمات

3.1___15485___1.8___13.0710.0___0.8___3.0377.8___الصناعي

______46____________36.8____________3.9______الفنادق

______10____________3.1_____________0.7______الزراعي

______163____________183.3____________20.9______االتصاالت

138.917,574.053960.895.54,683.514557.4332231825اجملموع

____

_____

___

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




