
 2021/2/11  ولغاية 2021/2/7من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

522.55496.615.22المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

11603.916197.73391ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

3302.9852.02450.9التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

38285الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

1430.51,997.9691511.76االحد

1562.12338.5777523.38االثنين

2222.83348.7759522.17الثالثاء

4848.66277.8569514.38األربعاء

1539.92,234.8595522.55الخميس

11,603.916,197.73391المجموع

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

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.1200.15025.0

الخليج للتأمين 

واعادة التأمين
NGIR0.7000.670-4.3

BBOB0.4500.56024.4مصرف بغداد
المنصور 

للصناعات الدوائية
IMAP1.5001.470-2.0

المصرف الوطني 

االسالمي
BNAI0.8000.95018.8

االهلية لالنتاج 

الزراعي
AAHP1.1101.090-1.8

مصرف ايالف 

االسالمي
BELF0.2900.34017.2

مدينة العاب الكرخ 

السياحية
SKTA3.2603.230-0.9

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.0800.09012.5فندق بابلHBAY70.00069.500-0.7

ً 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 االهلي 

العراقي
BNOI0.8805835.336.0

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI0.8804744.240.9

BBOB0.5602861.624.7مصرف بغدادBBOB0.5605325.232.9مصرف بغداد

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.1501208.57.5اسيا سيلTASC8.8001063.29.2

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.0901052.76.5

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD4.170665.95.7

مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.580522.03.2

مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.580306.62.6

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2021/2/11ولغاية   2021/2/7حركة 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

(%)

BCOI0.4200.4302.4290.1126.6871075000.1المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.4500.56024.45325.22861.65441400002.1مصرف بغداد2

BIIB0.4000.4102.59.43.9111025000.004المصرف العراقي االسالمي3

BIME0.1200.15025.01208.5168.5157375000.5مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2300.2404.3403.297.463600000.2مصرف االستثمار5

BNOI0.8500.8803.55835.34744.2942200002.3المصرف االهلي6

BGUC0.1400.1400.0232.733.127420000.1مصرف الخليج7

BMFI0.1400.1400.0153.021.332353500.1مصرف الموصل8

BASH0.2800.3007.1188.456.5569750000.1مصرف اشور9

BMNS0.5700.5801.8522.0306.601521450000.2مصرف المنصور10

BUND0.0800.09012.51052.7385.9318227000.000.4المصرف المتحد لالستثمار11

BELF0.2900.34017.242.2714.1122485000.000.02مصرف ايالف12

BNAI0.8000.95018.856.7645.72911238450.000.02المصرف الوطني االسالمي13

15,319.58,565.51,3531,315,300.0المجموع

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

(%)

NGIR0.7000.670-4.31.000.67213400.05الخليج للتأمين1

1.00.720المجموع

2021/2/11   -   2021/2/7حركة 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

(%)

SKTA3.2603.230-0.918.559.65532301.8مدينة العاب الكرخ1

SMOF12.90013.0000.81.114.227104000.1الموصل لمدن االلعاب2

SMRI2.2002.3506.846.1104.5139535330.2المعمورة لالستثمارات العقارية3

SBPT19.25020.9008.60.6212.518209000.1بغداد العراق للنقل العام4

66.3190.823984,833.0المجموع

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

(%)

IMAP1.5001.470-2.0133.8199.613595092.1المنصور الدوائية1

IMOS6.7007.3009.02.114.71273000.2الخياطة الحديثة2

IITC10.50011.0004.80.54.9355000.1العراقية للسجاد3

IBSD3.7804.17010.3164.36665.94117394790.1بغداد للمشروبات الغازية 4

IIDP1.1701.1800.9200.30236.2119203551.2العراقية  للتمور5

INCP2.5402.6002.487.8227.8113394860.6الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.5101.5301.353.982.411590880.9الكندي النتاج اللقاحات7

642.71,431.6908808,408.0المجموع



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

(%)

HPAL8.4008.8004.81.98417.814393360.04فندق فلسطين1

HISH10.30010.4001.00.4354.523364000.01فنادق عشتار2

HBAY70.00069.500-0.70.27519.3341390000.01فندق بابل3

HBAG7.7208.0003.61.29.623307600.03فندق بغداد4

HNTI8.0008.0000.00.32.63500240.01االستثمارات السياحية5

HTVM4.8004.8000.00.030.1211520.01سد الموصل6

HKAR0.7900.7900.04.73.8959250.1فنادق كربالء7

HMAN10.71011.3005.50.414.68330300.01فندق المنصور8

9.462.3116169,760.0المجموع

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

(%)

AAHP1.1101.090-1.82.302.4356270.4االهلية لالنتاج الزراعي1

AMEF9.5909.6400.50.030.27228920.01اسماك الشرق االوسط2

AISP8.0608.4504.834.0286.22061153430.2انتاج البذور3

AIRP15.40015.9003.20.11.0157240.02المنتجات الزراعية4

36.3289.921479,500.0المجموع

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

(%)

TASC8.2008.8007.3122.351063.1955927280000.04اسيا سيل1

122.31063.25592728000.0المجموع

16197.511603.933915185801.0المجموع الكلي



2021/2/11  ولغاية 2021/2/7 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

1082.31739.3194ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

_________تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

244الشركات 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

(%)

BROI0.3800.4005.37.703.2061000000.003مصرف االئتمان العراقي1
BTIB1.0001.0000.0652.0652.061000000.7مصرف الطيف االسالمي2

BAIB1.0801.0800.0300.0324.021080000.3مصرف اسيا العراق3

IHFI1.2501.3508.00.100.13222410.01الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 4

SAEI0.8500.750-11.84.103.16652200.06االمين لالستثمارات العقارية5

BTٌٌRU0.3500.3500.00.100.041875000.00004مصرف الثقة الدولي6

IKHC1.1101.000-9.91.871.9510000.2طريق الخازر  المواد االنشائية7

IMCI68.50068.5000.08.8603.24123304.9الصنائع الكيماوية8

SIGT1.7801.680-5.686.1150.415565522.2نقل المنتجات النفطية9

VKHF0.0700.060-14.322174200.3الخير لالستثمارات المالي10

1,082.31,739.3194320,192.0 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)

4736.01559.315319.530.910.182812.1846.58565.532.839.9349105135325.87.76المصرفي

______2____________0.7____________1.0______التامين

14.002.4766.321.13.7232.075.41190.816.812.8261223910.95.02خدمات

35.20.1642.75.50.02110.70.21431.67.730.03519083.850.11الصناعي

______116____________62.3____________9.4______الفنادق

______214____________289.9____________36.3______الزراعي

___55920.4___114___1063.232.73___348.0___122.332.4___39.7االتصاالت

4,824.81,561.916197.53302.9852.011603.95241183391اجملموع

____

_____

___

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

2812.1 
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




