
 2021/10/21  ولغاية  2021/10/17 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.62-588.64592.30المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

2620.74427.21326ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

444.488.7355.7التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

36918الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

472.8969.0305587.31االحد

516.0649.3366588.89الثالثاء

798.61810.8303586.10األربعاء

833.3998.1352588.64الخميس

2,620.74,427.21326المجموع

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

المصرف العراقي 

االسالمي
BIIB0.4600.5008.7

مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.2900.260-10.3

BBOB0.8000.8506.2مصرف بغداد
مصرف الخليج 

التجاري
BGUC0.1800.170-5.6

المدينة السياحية في 

سد الموصل
HTVM4.6004.8004.3

الصناعات المعدنية 

والدراجات
IMIB2.3502.220-5.5

العراقية للسجاد 

والمفروشات
IITC15.60016.1003.2

الشرق االوسط 

النتاج االسماك
AMEF10.0009.500-5.0

الموصل لمدن 

االلعاب
SMOF16.50016.9402.7

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.2100.200-4.8

ً 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 

مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.2601033.323.3مصرف بغدادBBOB0.850528.520.2

مصرف سومر 

التجاري
BSUC0.380964.121.8

مصرف سومر 

التجاري
BSUC0.380366.414.0

BBOB0.850650.814.7مصرف بغداد
المصرف الوطني 

االسالمي
BNAI1.000300.011.4

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.200459.010.4

مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.260279.010.6

مصرف الخليج 

التجاري
BGUC0.170310.57.0

المصرف التجاري 

العراقي
BCOI0.650152.65.8

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2021/10/21ولغاية   2021/10/17حركة 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

(%)

BCOI0.6500.6500.0237.2152.6671625000.1المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.8000.8506.2650.8528.5722125000.3مصرف بغداد2

BIIB0.4600.5008.729.714.1161250000.01المصرف  االسالمي3

BIME0.2100.200-4.8459.091.854500000.2مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2900.260-10.31033.3279.013650000.4مصرف االستثمار5

BNOI1.4101.4100.06.49.153525000.003المصرف االهلي6

BSUC0.3800.3800.0964.1366.426950000.4مصرف سومر7

BGUC0.1800.170-5.6310.552.839510000.1مصرف الخليج8

BASH0.4800.4902.128.613.9211225000.01مصرف اشور9

BMNS0.5800.560-3.4146.382.1511400000.1مصرف المنصور10

BUND0.1400.1400.051.26.71442000.000.02المصرف المتحد لالستثمار11

BNAI1.0001.0000.0300.0300.04251000.000.1المصرف الوطني االسالمي12

4,217.11,896.93821,418,000.0المجموع

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

(%)

SKTA3.4003.350-1.511.538.34433501.2مدينة العاب الكرخ1

SMOF16.50016.9402.71.422.423169400.1الموصل لمدن االلعاب2

SMRI2.5302.500-1.230.275.6108569500.1المعمورة  العقارية3

SNUC0.4400.4502.318.08.2299300.9النخبة للمقاوالت4

SBPT30.50029.500-3.31.133.9711295000.1بغداد العراق للنقل العام5

62.2178.5215107,669.7المجموع

2021/10/21   -   2021/10/17حركة 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

(%)

IMOS5.2505.200-1.019.6102.714252002.0الخياطة الحديثة1

IITC15.60016.1003.20.376.02280500.07العراقية للسجاد2

IBSD4.7004.550-3.227.6127.71618068650.02بغداد  الغازية3

INCP2.4502.410-1.610.224.928366010.07الصناعات الكيمياوية والبالستيكية4

IKLV1.4301.420-0.742.861.010684350.7الكندي النتاج اللقاحات5

IMIB2.3502.220-5.55.211.654111000.1المعدنية والدراجات6

IRMC12.00011.500-4.20.33.98183200.02االلبسة الجاهزة7

IICM0.9300.920-1.126.124.32269830.3صناعات الكارتون8

132.4362.2543901,553المجموع

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

(%)

HPAL8.4108.400-0.10.86.78375480.02فندق فلسطين1

HISH9.0709.1500.90.10.94320250.003فنادق عشتار2

HBAY84.00084.0000.01.191.1611680000.05فندق بابل3

HBAG8.4008.4000.00.65.14322980.02فندق بغداد4

HTVM4.6004.8004.30.020.1111520.01سد الموصل5

HKAR0.8300.8300.04.03.3262250.1فنادق كربالء6

HMAN10.60010.6000.00.22.14309840.01فندق المنصور7

6.8109.58432,298.0المجموع



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

(%)

AMEF10.0009.500-5.00.010.1128500.003اسماك الشرق االوسط1

AIPM4.7004.600-2.10.482.26230000.01تسويق اللحوم2

AIRP18.70019.0001.60.040.8468400.01المنتجات الزراعية3

0.53.11129,840.00المجموع

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

(%)

TASC8.9108.820-1.08.070.69127342000.003اسيا سيل1

8.070.6912734200.0المجموع

4427.12620.813265223561المجموع الكلي



2021/10/21  ولغاية 2021/10/17 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

18.27.912ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

_________تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

131الشركات 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

(%)

BROI0.4200.410-2.415.05.971025000.01مصرف االئتمان العراقي1
BTIB0.8500.800-5.90.10.11800000.0001مصرف الطيف االسالمي2

VAMF0.5300.60013.23.01.8229000.2االمين لالستثمار المالي 3

SAEI1.4001.4000.00.10.1197440.001االمين لالستثمارات العقارية4

VZAF0.2700.220-18.50.050.0112530.005الزوراء لالستثمار المالي5

18.27.912193,144.0 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)

___34233828.9___529.4127.24217.112.63.0429.878.11896.922.66المصرفي

_____________________________________________التامين

______215____________178.5____________62.2______خدمات

3.237.4132.42.445.65.810.6362.21.612.96175431.13.1الصناعي

______84____________109.5____________6.8______الفنادق

______11____________3.1_____________0.53______الزراعي

___9111.0___10___70.612.5___8.8___8.012.5___1.0االتصاالت

533.7134.64427.1444.488.72620.850401326اجملموع

____

_____

___

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

429.8 
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




