
 2021/9/16  ولغاية  2021/9/12 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

النظامي السوق ملخص

التغير نسبهالسابق االغالقالحالي االغالق

0.94-598.82604.50العام المؤشر

العقود(مليون) االسهم(مليون) الحجم

57885.539773.01916 السوق ملخص

االستثمار صافي(مليون) البيع(مليون)الشراء

189.657.5132.1االجنبي التداول

 المنخفضهالمرتفعهالمجموع

381610المتداولة الشركات

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

20186.913,920.7439601.24االحد

366.8429.8312597.81االثنين

36378.924359.4351597.24الثالثاء

394.7270.5397595.23األربعاء

558.2792.6417598.82الخميس

57,885.539,773.01916المجموع

النظامي للسوق اليومية التداول حركة  جدول
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ملخص السوق النظامي

(مليون)الحجم  (مليون)االسهم  الرقم القياسي



الشركه اسم
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)
الشركه اسم

 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

ديناردينارديناردينار

 لمدن الموصل

االلعاب
SMOF14.25017.00019.3كربالء فنادقHKAR0.9000.810-10.0

 لصناعة العراقية

الكارتون
IICM0.8100.90011.1بابل مصرفBBAY0.1100.100-9.1

SMRI2.2202.3807.2العقارية المعمورة
 ايالف مصرف

االسالمي
BELF0.4700.450-4.3

 للسجاد العراقية

والمفروشات
IITC15.00016.0006.7

 للمشروبات بغداد

الغازية
IBSD4.9004.700-4.1

BGUC0.1800.1905.6الخليج مصرف
 مصرف

كوردستان
BKUI1.5501.500-3.2

ً االكثر الشركات ً االكثر الشركاتالمتداوله االسهم عدد حسب نشاطا التداول حجم حسب نشاطا

الشركه اسم
 رمز

الشركه

 سعر

االغالق

(دينار)

 عدد

 االسهم

المتداوله

(مليون)

 النسبه

 الى

 الكلي

(%)

الشركه اسم
 رمز

الشركه

 سعر

االغالق

(دينار)

 حجم

التداول

(مليون)

 النسبه

الكلي الى

(%)

دينار
 مليون

سهم
(%)دينار(%)

BKUI1.50037343.093.9كوردستان مصرف
 مصرف

كوردستان
BKUI1.50055747.896.3

BBOB0.760523.40.9بغداد مصرفBBOB0.760699.91.8بغداد مصرف

BBAY0.100379.31.0بابل مصرف

 الصناعات

 الكيمياوية

والبالستيكية

INCP2.580308.30.5

 الشرق مصرف

االوسط
BIME0.210261.10.7

 للمشروبات بغداد

الغازية
IBSD4.700218.20.4

BUND0.140225.00.6المتحد المصرف
 سيل آسيا

لالتصاالت
TASC9.030145.50.3

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

2021/9/16ولغاية  2021/9/12حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق الماليه للفترة من  



الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 االغالق سعر

  السابق

(دينار)

 االغالق سعر

(دينار) الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

BCOI0.6700.6801.561.840.7281700000.02العراقي التجاري المصرف1
BBOB0.7500.7601.3699.9523.41991900000.3بغداد مصرف2

BIME0.2100.2100.0261.154.462525000.1االوسط الشرق مصرف3
BIBI0.2900.2900.064.418.526725000.03االستثمار مصرف4
BNOI1.4401.420-1.441.157.8243550000.02االهلي المصرف5
BBAY0.1100.100-9.1379.339.262250000.2بابل مصرف6
BGUC0.1800.1905.623.74.56570000.01الخليج مصرف7

BMFI0.1700.1700.057.09.716429250.02الموصل مصرف8

BKUI1.5501.500-3.237343.055747.8346000009.3كوردستان مصرف9

BASH0.4700.4700.072.234.3381175000.03اشور مصرف10
BMNS0.5900.5900.0110.764.2591475000.04المنصور مصرف11
BUND0.1400.1400.0225.031.53042000.000.1لالستثمار المتحد المصرف12
BELF0.4700.450-4.331.314.214112500.000.01ايالف مصرف13
BAIB1.0801.0800.00.030.033216000.000.00002العراق اسيا مصرف14

39,370.556,640.46011,871,925.0المجموع

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 االغالق سعر

  السابق

(دينار)

 االغالق سعر

(دينار) الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

NAME0.5600.5905.41.881.1822530.05للتأمين االمين1

1.91.180المجموع

2021/9/16   -   2021/9/12 من للفترة المالية لالوراق العراق سوق في االسهم تداول حركة



الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 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

(%)

SKTA3.4503.5202.04.916.52035200.5الكرخ العاب مدينة1

SMOF14.25017.00019.35.180.984170000.5االلعاب لمدن الموصل2

SMRI2.2202.3807.225.259.796542160.1العقارية  المعمورة3

SBPT29.75030.0000.80.927.7438300000.1العام للنقل العراق بغداد4

36.2184.9238104,736.4المجموع

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 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

(%)

IMAP2.8002.8501.88.523.919184370.1الدوائية المنصور1

IMOS5.4505.5401.725.8141.912955402.6الحديثة الخياطة2

IITC15.00016.0006.70.8112.81980000.16للسجاد العراقية3

IBSD4.9004.700-4.145.7218.22648334650.03الغازية  بغداد4

IIDP1.1101.100-0.97.28.023189750.0للتمور  العراقية5

INCP2.4902.5803.6118.2308.3252391820.8والبالستيكية الكيمياوية الصناعات6

IKLV1.4801.440-2.775.6108.012485541.3اللقاحات النتاج الكندي7

IMIB2.5002.5000.01.12.83125000.02والدراجات المعدنية8

IRMC11.50011.5000.00.10.83183200.00الجاهزة االلبسة9

IICM0.8100.90011.161.653.86868310.8الكارتون صناعات10

344.5878.3904950,828المجموع



الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 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

(%)

HPAL8.1008.1000.00.867.04362070.02فلسطين فندق1

HISH9.5009.5000.01.1210.611332500.03عشتار فنادق2

HBAY83.50083.400-0.10.0040.311668000.0002بابل فندق3
HBAG8.2008.2500.60.483.94317210.01بغداد فندق4

HNTI9.7009.7000.01.211.65606540.02السياحية االستثمارات5

HKAR0.9000.810-10.00.10.1160750.001كربالء فنادق6

HMAN10.25010.4001.50.11.43303990.004المنصور فندق7

3.934.92931,721.3المجموع

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 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

(%)

AIRP18.50018.000-2.70.020.4464800.007الزراعية المنتجات1

0.020.446,480المجموع

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 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

(%)

TASC8.9409.0301.016.1145.513227993000.01سيل اسيا1

16.1145.51322799300.0المجموع

39773.157885.419165764991المجموع الكلي



2021/9/16  ولغاية 2021/9/12 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

الثاني السوق ملخص

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

375.4332.337 السوق ملخص

 البيعالشراء
 صافي

االستثمار

78.0-1.6879.7االجنبي تداول

المستقره المنخفضهالمرتفعه

215المتداولة الشركات

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

  السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

 الحالي

(دينار)

 نسبه

التغير

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

 مليون)

(سهم

التداول حجم

 مليون)

(دينار

 عدد

العقود

السوقية القيمة

(دينار مليون)

 معدل

الدوران

(%)

BROI0.4200.4302.41.30.531075000.001العراقي االئتمان مصرف1
BTIB0.9000.9000.0347.3312.54900000.3االسالمي الطيف مصرف2

BLAD0.2500.2500.015.13.83625000.01االسالمي العطاء مصرف3

SAEI1.4001.4000.01.41.94597440.02العقارية لالستثمارات االمين4

BRTB1.0001.0000.05.05.012500000.002التجاري االقليم مصرف5

TZNI2.3002.3000.02.04.6542085000.0001لالتصاالت الخاتم6

IKHC0.8000.96020.00.10.129600.01االنشائية المواد  الخازر طريق7
SIGT1.1701.140-2.63.33.91444460.1النفطية المنتجات نقل8

375.4332.337274,190.0 المجموع الكلي



 القطاعات حسب مقسمة  (بيع-  شراء ) العراقيين لغير التداول حركة

القطاع

 االسهم عدد

الكلي

(سهم مليون)

 التداول حجم

الكلي

 مليون)

 العقود عدد

الكلي

(بيع)(شراء)عقد(بيع)(شراء)(بيع)(شراء)(بيع)(شراء)(بيع)(شراء)سهم مليون(بيع)(شراء)

202.056.839370.50.50.1171.142.756640.40.300.0835236015.83.83المصرفي

______8____________1.05____________1.88______التامين

______238____________184.9____________36.2______خدمات

8.25.5344.52.41.618.514.8878.32.111.715199041.72.1الصناعي

______29____________34.9____________3.9______الفنادق

______4____________0.4_____________0.02______الزراعي

______132____________145.5____________16.1______االتصاالت

 50421916 57.557885.4 189.6 210.262.339773.1اجملموع

____

_____

___

 االسبوع جلسات بعض على العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التي والنشرة النشرة هذه بين اختالف وجود حالة في

 للغير التداول حجم

العراقين

(دينار مليون)

 المتداوله االسهم عدد

العراقين لغير

(سهم مليون)

 لغير العقود عدد

العراقين




 الكلي الى النسبه

(%)




 الكلي الى النسبه

(%)

 الكلي الى النسبه

(%)
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(بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد
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