
 2021/2/25  ولغاية 2021/2/22من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

556.55544.382.24المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

4117.87889.82604ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

468.9124.2344.7التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

39247الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

1077.91529.6552551.20االثنين

1027.02050.4806549.78الثالثاء

965.32367.9642548.99األربعاء

1047.61,941.9604556.55الخميس

4,117.87,889.82604المجموع

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 المتحد 

لالستثمار
BUND0.0900.13044.4فندق بابلHBAY69.25066.000-4.7

مصرف ايالف 

االسالمي
BELF0.4000.50025.0

الخليج للتأمين 

واعادة التأمين
NGIR0.6700.640-4.5

NAME0.5500.540-1.8االمين للتأمينBASH0.3300.37012.1مصرف اشور الدولي

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.1700.19011.8اسيا سيلTASC9.4509.280-1.8

العراقية للمنتجات 

الزراعية
AIRP17.49019.2309.9

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI0.8700.860-1.1

ً 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 مليوندينار

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.1902466.731.3مصرف بغدادBBOB0.660559.913.6

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.1301938.424.6

العراقية لتصنيع 

وتسويق التمور
IIDP1.240548.413.3

BBOB0.660876.211.1مصرف بغداد
مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.190458.611.1

مصرف الخليج 

التجاري
BGUC0.170512.06.5

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD4.600446.910.9

العراقية لتصنيع 

وتسويق التمور
IIDP1.240440.25.6اسيا سيلTASC9.280441.710.7

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2021/2/25ولغاية   2021/2/22حركة 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

(%)

BCOI0.4400.4400.0125.954.5511100000.1المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.6100.6608.2876.2559.91731650000.4مصرف بغداد2

BIIB0.4000.4205.026.911.1161050000.011المصرف العراقي االسالمي3

BIME0.1700.19011.82466.7458.6267475001.0مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2400.2608.3220.255.155650000.1مصرف االستثمار5

BNOI0.8700.860-1.158.150.3262150000.02المصرف االهلي6

BGUC0.1600.1706.3512.082.268510000.2مصرف الخليج7

BMFI0.1400.1507.1367.455.093378750.1مصرف الموصل8

BASH0.3300.37012.174.826.4563925000.03مصرف اشور9

BMNS0.6000.6000.0115.869.95471500000.05مصرف المنصور10

BUND0.0900.13044.41938.38220.42020339000.000.6المصرف المتحد لالستثمار11

BELF0.4000.50025.0177.0283.72968125000.000.07مصرف ايالف12

6,959.31,727.31,1301,202,875.0المجموع

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

(%)

NAME0.5500.540-1.814.807.845620620.4االمين للتأمين1

NGIR0.6700.640-4.50.600.38112800.03الخليج للتأمين2

15.48.273342المجموع

2021/2/25   -   2021/2/22حركة 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

(%)

SKTA3.2003.2100.37.925.45432100.8مدينة العاب الكرخ1

SMOF13.20013.100-0.80.33.35104800.03الموصل لمدن االلعاب2

SMRI2.3802.4201.722.252.673551280.1المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.4200.4200.00.50.218680.02النخبة للمقاوالت4

SBPT21.00023.0009.50.286.513230000.03بغداد العراق للنقل العام5

31.188.114689,475.3المجموع

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

(%)

IMAP1.6501.6701.2152.9256.5226108032.4المنصور الدوائية1

IMOS7.3007.4001.40.32.5474000.03الخياطة الحديثة2

IITC11.00011.0000.00.10.9355000.02العراقية للسجاد3

IBPM1.9501.9500.30.6121060.03بغداد  لمواد التغليف4

IBSD4.5904.6000.296.7446.92698157320.1بغداد للمشروبات الغازية 5

IIDP1.2001.2403.3440.2548.4236213902.6العراقية  للتمور6

INCP2.6202.6200.012.131.929397900.1الصناعات الكيمياوية والبالستيكية7

IKLV1.5801.6001.381.2132.310295041.4الكندي النتاج اللقاحات8

783.81,419.9870886,415.7المجموع



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

(%)

HPAL9.0008.900-1.10.2902.64397830.01فندق فلسطين1

HISH10.50010.5000.01.05511.17367500.03فنادق عشتار2

HBAY69.25066.000-4.71.14277.6651320000.06فندق بابل3

HBAG8.0008.3003.80.75.810319140.02فندق بغداد4

HNTI8.0008.1101.414.7118.111507120.2االستثمارات السياحية5

HKAR0.8100.8504.96.35.21363750.1فنادق كربالء6

HMAN11.00011.5004.50.55.811336150.02فندق المنصور7

24.8226.1121163,913.5المجموع

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

(%)

AMEF9.6609.7000.40.111.08129100.04اسماك الشرق االوسط1

AISP8.5008.5000.018.1153.5771160250.1انتاج البذور2

AIPM4.5004.8507.89.645.869242500.2انتاج وتسويق اللحوم3

AIRP17.49019.2309.90.36.0269230.1المنتجات الزراعية4

28.1206.414924,250.0المجموع

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

(%)

TASC9.4509.280-1.847.39441.7318128768000.02اسيا سيل1

47.4441.71812876800.0المجموع

7889.84117.826045243729.6المجموع الكلي



2021/2/25  ولغاية 2021/2/22 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

1302.01394.4118ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

1.4___1.4تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

247الشركات 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

(%)

BROI0.4100.48017.142.2717.80211200000.02مصرف االئتمان العراقي1

BLAD0.1600.150-6.329.94.414375000.01مصرف العطاء االسالمي2

VAMF0.7400.720-2.7108.2779.30872010.8االمين لالستثمار المالي 3

BAIB1.0801.0800.01069.01154.5131080001.1مصرف اسيا العراق4

IHFI1.3501.3500.00.560.76222410.03الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 5

SAEI0.7000.7000.00.030.02148720.0004االمين لالستثمارات العقارية6

BRTB1.0001.0000.05.1055.10552500000.002مصرف االقليم التجاري7

TZNI2.4002.350-2.11.032.46242999890.0001الخاتم لالتصاالت8

IKHC1.0101.0100.00.040.0110100.004طريق الخازر  المواد االنشائية9

NAHF0.4500.4500.00.050.02111250.002االهلية للتامين10

IMCI68.50069.1000.91.6111.313124380.9الصنائع الكيماوية11

SIGT1.5801.530-3.210.015.52459670.3نقل المنتجات النفطية12

VKHF0.0900.0900.0343136300.5الخير لالستثمار المالي13

1,302.01,394.4118276,969.0 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)

691.842.56959.39.90.61301.618.41727.317.461.11001611308.81.42المصرفي

______7____________8.2____________15.4______التامين

8.000.5031.125.71.6119.151.2088.121.741.416114611.00.68خدمات

8.825.5783.81.13.2540.944.31419.92.883.117318701.953.56الصناعي

35.54___43121___26.7___60.27226.1___5.39___1.3424.8___الفنادق

______149____________206.4____________28.1______الزراعي

___1813.9___7___441.724.29___107.3___47.424.3___11.5االتصاالت

720.169.87889.8468.9124.24117.8140912604اجملموع

____

_____

___

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

301.6 
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 اتصاالت الفنادق صناعي خدمات المصرفي
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




