
 2021/10/14  ولغاية  2021/10/12 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.03-592.30592.50المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

1226.9967.01014ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

109.335.474.0التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

351312الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

549.0606.6328599.34الثالثاء

337.5208.5308592.87األربعاء

340.4151.9378592.30الخميس

1,226.9967.01014المجموع

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

المعمورة 

لالستثمارات العقارية
SMRI2.3502.5307.7

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.1500.140-6.7

النخبة للمقاوالت 

العامة
SNUC0.4100.4407.3

الصناعات 

الكيمياوية 

والبالستيكية

INCP2.5402.450-3.5

المصرف العراقي 

االسالمي
BIIB0.4400.4604.5

العراقية للسجاد 

والمفروشات
IITC16.00015.600-2.5

العراقية لصناعات 

الكارتون
IICM0.8900.9304.5

مصرف ايالف 

االسالمي
BELF0.4700.460-2.1

العراقية للمنتجات 

الزراعية
AIRP18.16018.7003.0الخياطة الحديثةIMOS5.3605.250-2.1

ً 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 

BBOB0.800190.215.5مصرف بغدادBBOB0.800237.524.6مصرف بغداد

مصرف سومر 

التجاري
BSUC0.380261.527.0اسيا سيلTASC8.910169.513.8

مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.58091.09.4

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD4.700145.111.8

المصرف التجاري 

العراقي
BCOI0.65067.67.0الخياطة الحديثةIMOS5.250140.411.4

العراقية لصناعات 

الكارتون
IICM0.93065.66.8

مصرف سومر 

التجاري
BSUC0.38099.48.1

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2021/10/14ولغاية   2021/10/12حركة 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

(%)

BCOI0.6600.650-1.567.644.0421625000.03المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.7900.8001.3237.5190.2632000000.1مصرف بغداد2

BIIB0.4400.4604.527.712.5301150000.01المصرف  االسالمي3

BIME0.2100.2100.08.31.77525000.003مصرف الشرق االوسط4

BNOI1.4001.4100.73.14.363525000.001المصرف االهلي5

BSUC0.3800.3800.0261.599.46950000.1مصرف سومر6

BGUC0.1800.1800.020.03.66540000.01مصرف الخليج7

BASH0.4900.480-2.00.10.151200000.00005مصرف اشور8

BMNS0.5700.5801.891.051.9431450000.04مصرف المنصور9

BUND0.1500.140-6.710.91.51442000.000.004المصرف المتحد لالستثمار10

BELF0.4700.460-2.14.31.93115000.000.002مصرف ايالف11

BTRI0.9000.9000.00.10.11237600.000.00004مصرف عبر العراق12

732.2411.32261,338,500.0المجموع

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

(%)

SKTA3.4003.4000.03.311.32034000.3مدينة العاب الكرخ1

SMOF16.70016.500-1.20.610.211165000.1الموصل لمدن االلعاب2

SMRI2.3502.5307.734.988.6115576330.2المعمورة  العقارية3

SNUC0.4100.4407.38.33.669090.4النخبة للمقاوالت4

SBPT30.45030.5000.20.39.747305000.03بغداد العراق للنقل العام5

47.4123.5159108,942.4المجموع

2021/10/14   -   2021/10/12حركة 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

(%)

IMOS5.3605.250-2.126.6140.415452502.7الخياطة الحديثة1

IITC16.00015.600-2.50.162.6778000.03العراقية للسجاد2

IBSD4.7504.700-1.130.3145.11348334650.02بغداد  الغازية3

IIDP1.1601.140-1.72.02.36196650.01العراقية  للتمور4

INCP2.5402.450-3.52.56.19372080.02الصناعات الكيمياوية والبالستيكية5

IKLV1.4301.4300.025.035.72284940.4الكندي النتاج اللقاحات6

IMIB2.3602.350-0.40.92.223117500.02المعدنية والدراجات7

IRMC11.75012.0002.10.78.116191160.04االلبسة الجاهزة8

IICM0.8900.9304.565.661.45770590.9صناعات الكارتون9

153.7403.9428949,807المجموع

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

(%)

HPAL8.1908.4102.71.19.112375930.02فندق فلسطين1

HISH9.0709.0700.00.7316.648317450.02فنادق عشتار2

HBAY84.00084.0000.00.02.521680000.002فندق بابل3

HBAG8.4008.4000.010.386.48322980.3فندق بغداد4

HNTI9.1509.3502.20.10.72584660.001االستثمارات السياحية5

HTVM4.6004.6000.01.15.1411040.5سد الموصل6

13.3110.53632,298.0المجموع



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

(%)

AIPM4.6004.7002.21.004.76235000.02تسويق اللحوم1

AIRP18.16018.7003.00.193.51467320.052المنتجات الزراعية2

1.198.182030,232.00المجموع

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

(%)

TASC8.9508.910-0.419.1169.514527621000.01اسيا سيل1

19.1169.51452762100.0المجموع

967.01226.910145221880المجموع الكلي



2021/10/14  ولغاية 2021/10/12 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

0.51.35ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

_________تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

2______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

(%)

SAEI1.4001.4000.00.50.7197440.01االمين لالستثمارات العقارية1

IMCI69.50069.5000.00.010.64125100.005الصنائع الكيماوية2

0.51.359,744.0 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)

___2264.4___10___411.311.38___46.8___732.28.4___61.6المصرفي

_____________________________________________التامين

___1590.6___1___123.55.19___6.41___47.40.4___0.21خدمات

0.027.1153.70.014.60.332.0403.90.077.91244280.25.6الصناعي

0.030.4213.30.23.12.523.42110.52.283.124365.611.1الفنادق

______20____________8.2_____________1.19______الزراعي

___14510.3___15___169.531.4___53.3___19.131.4___6.0االتصاالت

67.87.6967.0109.335.41226.929281014اجملموع

____

_____

___

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 الفنادق صناعي خدمات المصرفي

ن
يو

مل
 

 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




