
 2021/1/21  ولغاية 2021/1/17من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

491.57488.580.61المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

5557.210548.21973ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

82.246.935.3التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

381410الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

267.0200.5341490.76االحد

401.2461.1373488.45االثنين

3972.59235.5366489.43الثالثاء

454.8355.2445491.56األربعاء

461.7295.9448491.57الخميس

5,557.210,548.21973المجموع

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

HMAN9.50011.66022.7فندق المنصور

المعمورة 

لالستثمارات 

العقارية

SMRI2.3402.200-6.0

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.1100.1209.1

انتاج االلبسة 

الجاهزة
IRMC10.73010.130-5.6

HISH11.00010.600-3.6فنادق عشتارBMFI0.1300.1407.7مصرف الموصل

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.4002.5305.4

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI0.9200.890-3.3

BASH0.2800.2903.6مصرف اشور الدولي
المنصور 

للصناعات الدوائية
IMAP1.4901.450-2.7

ً 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

المصرف العراقي 

االسالمي
BIIB0.4009033.185.6

المصرف العراقي 

االسالمي
BIIB0.4003613.165.0

BBOB0.390513.64.9مصرف بغداد
العراقية النتاج 

البذور
AISP7.750332.46.0

العراقية لتصنيع 

وتسويق التمور
IIDP1.200165.61.6

الصناعات 

الكيمياوية 

والبالستيكية

INCP2.530299.25.4

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.120126.51.2

العراقية لتصنيع 

وتسويق التمور
IIDP1.200205.83.7

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.530119.21.1مصرف بغدادBBOB0.390200.63.6

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2021/1/21ولغاية   2021/1/17حركة 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

(%)

BCOI0.4400.430-2.350.221.6301075000.02المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.4000.390-2.5513.6200.6109975000.2مصرف بغداد2

BIIB0.4000.4000.09033.13613.1341000003.6المصرف العراقي االسالمي3

BIME0.1100.1209.1126.515.220300000.1مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2300.2300.091.221.030575000.04مصرف االستثمار5

BNOI0.9200.890-3.35.14.6112225000.002المصرف االهلي6

BGUC0.1300.1300.068.08.813390000.02مصرف الخليج7

BMFI0.1300.1407.73.30.53353500.001مصرف الموصل8

BASH0.2800.2903.617.14.9614725000.01مصرف اشور9

BMNS0.5900.580-1.723.213.56191450000.01مصرف المنصور10

BUND0.0700.0700.043.533.1171521000.000.01المصرف المتحد لالستثمار11

BNAI0.8000.8000.00.500.4001200800.000.0002المصرف الوطني االسالمي12

9,975.43,907.42991,128,650.0المجموع

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

(%)

SKTA4.2004.2000.044.2187.115442004.4مدينة العاب الكرخ1

SMOF12.86012.850-0.10.911.826102800.1الموصل لمدن االلعاب2

SMRI2.3402.200-6.023.352.377501160.10المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.4200.4200.00.480.2028680.02النخبة للمقاوالت4

SBPT19.50019.5000.00.356.714195000.03بغداد العراق للنقل العام5

69.2258.227380,763.7المجموع

2021/1/21   -   2021/1/17حركة 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

(%)

IMAP1.4901.450-2.732.947.95593800.5المنصور الدوائية1

IMOS6.8006.8000.00.32.1568000.03الخياطة الحديثة2

IITC10.00010.0000.02.322.62450000.5العراقية للسجاد3

IBPM1.9001.9000.00.91.8220520.1بغداد  لمواد التغليف4

IBSD3.6203.6901.921.2577.6846543590.01بغداد للمشروبات الغازية 5

IIDP1.2001.2000.0165.60205.8202207001.0العراقية  للتمور6

INCP2.4002.5305.4119.2299.2309384230.8الصناعات الكيمياوية والبالستيكية7

IKLV1.5501.5801.989.0139.813993851.5الكندي النتاج اللقاحات8

IRMC10.73010.130-5.60.00.11161370.001االلبسة الجاهزة9

431.5796.9821722,867.1المجموع

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

(%)

HPAL8.7508.8000.60.7266.419393360.02فندق فلسطين1

HISH11.00010.600-3.62.45926.535371000.07فنادق عشتار2

HBAY71.50070.000-2.10.64645.6481400000.03فندق بابل3

HBAG7.5007.7002.73.224.735296070.08فندق بغداد4

HNTI7.9808.0000.30.21.63500240.003االستثمارات السياحية5

HTVM4.7604.7600.00.231.1311420.1سد الموصل6

HKAR0.7800.7800.01.81.41058500.02فنادق كربالء7

HMAN9.50011.66022.73.0233.748340820.1فندق المنصور8

12.3141.1201169,606.5المجموع



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

(%)

AAHP1.1001.1100.90.030.0416380.01االهلية لالنتاج الزراعي1

AISP7.7107.7500.542.5332.42741057880.3انتاج البذور2
AIPM4.5004.6002.24.119.041230000.1انتاج وتسويق اللحوم3

46.6351.531623,000.0المجموع

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

(%)

TASC7.5507.8003.313.10102.156324180000.004اسيا سيل1

13.1102.1632418000.0المجموع

10548.25557.219734542887.3المجموع الكلي



2021/1/21  ولغاية 2021/1/17 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

254.6354.771ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

0.4___0.4تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

224الشركات المتداولة

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

  السابق

 سعر

 االغالق

 الحالي

 نسبه

التغير

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

 مليون)

(دينار

 عدد

العقود

السوقية القيمة

(دينار مليون)

 معدل

الدوران

(%)

BROI0.4000.390-2.527.8311.0614975000.011مصرف االئتمان العراقي1

BLAD0.1500.140-6.72.40.34350000.00مصرف العطاء االسالمي2

NDSA0.8500.8500.00.090.07159500.001دار السالم للتامين3

SAEI0.7000.7000.00.150.11148720.002االمين لالستثمارات العقارية4

TZNI2.3502.3500.00.501.2342999890.0الخاتم لالتصاالت5

IMCI62.50068.1009.02.0134.85122581.1الصنائع الكيماوية6

SIGT0.5501.680205.5221.5207.14065525.7نقل المنتجات النفطية7

BQAB0.2400.2400.00.10.023600000.00003مصرف القابض االسالمي8

254.6354.7714,522,121.3 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)

26.591.89975.40.30.928.539.33907.40.221.022272997.49.03المصرفي

_____________________________________________التامين

______273____________258.2_____________69.2______خدمات

___8210.49___4___796.90.31___2.5___431.50.2___1.0الصناعي

___2015.47___11___141.18.18___11.5___12.38.11___1.0الفنادق

___3165.06___16___351.52.67___9.4___46.64.29___2.0الزراعي

6.51.013.149.27.6350.37.7102.149.257.492926346.03.17االتصاالت

36.992.810548.282.246.95557.282291973اجملموع

____

_____

___

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

8.5 
2.5 

11.54 
9.4 

50.31 

39.26 

7.7 

-30.8 

2.5 

11.5 9.4 

42.7 

-40.0 

-30.0 

-20.0 

-10.0 

0.0 

10.0 

20.0 

30.0 

40.0 

50.0 

60.0 

 اتصاالت الزراعي الفنادق صناعي المصرفي

ن
يو

مل
 

 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




