
 2021/1/7  ولغاية 2021/1/4من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

2.88-493.39508.03المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

1642.41706.21178ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

159.699.260.4التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

29149الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

600.4877.6428500.80االثنين

705.5595.2459494.74الثالثاء

336.5233.4291493.39الخميس

1,642.41,706.21178المجموع

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

BTRI0.7000.82017.1مصرف عبر العراق

المعمورة 

لالستثمارات 

العقارية

SMRI3.0702.650-13.7

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.1402.48015.9

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.0800.070-12.5

BMFI0.1300.1407.7مصرف الموصل
انتاج االلبسة 

الجاهزة
IRMC11.88010.730-9.7

AISP7.3907.6803.9العراقية النتاج البذور
بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD4.1503.750-9.6

BASH0.2800.2903.6مصرف اشور الدولي
مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.1200.110-8.3

ً 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

BBOB0.400812.047.6مصرف بغداد
العراقية النتاج 

البذور
AISP7.680347.621.2

مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.230143.48.4مصرف بغدادBBOB0.400324.819.8

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.110128.47.5

الصناعات 

الكيمياوية 

والبالستيكية

INCP2.480254.115.5

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.480108.56.4اسيا سيلTASC7.550220.713.4

المصرف التجاري 

العراقي
BCOI0.45082.94.9

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD3.750185.311.3

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2021/1/7ولغاية   2021/1/4حركة 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

(%)

BCOI0.4400.4502.382.936.8261125000.03المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.4100.400-2.4812.0324.81101000000.3مصرف بغداد2

BIIB0.3800.370-2.68.93.34925000.004المصرف العراقي االسالمي3

BIME0.1200.110-8.3128.414.116275000.1مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2300.2300.0143.432.948575000.1مصرف االستثمار5

BNOI0.9200.9200.045.842.1432300000.02المصرف االهلي6

BGUC0.1400.1400.034.04.88420000.01مصرف الخليج7

BMFI0.1300.1407.712.11.75353500.005مصرف الموصل8

BASH0.2800.2903.638.611.2028725000.02مصرف اشور9

BMNS0.5700.5801.879.145.33181450000.03مصرف المنصور10

BUND0.0800.070-12.560.434.2301421000.000.02المصرف المتحد لالستثمار11

BELF0.3000.3000.00.110.032275000.000.00004مصرف ايالف12

BTRI0.7000.82017.15.003.9202216480.000.002مصرف عبر العراق13

1,450.8525.23241,010,850.0المجموع

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

(%)

SKTA4.3504.3700.512.253.45243701.2مدينة العاب الكرخ1

SMOF12.85013.0001.20.57.112104000.1الموصل لمدن االلعاب2

SMRI3.0702.650-13.74.011.36603670.02المعمورة لالستثمارات العقارية3

SBPT18.50019.0002.70.020.42190000.002بغداد العراق للنقل العام4

16.872.27289,767.0المجموع

2021/1/7   -   2021/1/4حركة 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

(%)

IMAP1.4301.4400.71.72.4593150.03المنصور الدوائية1

IMOS6.6806.8001.80.10.9268000.01الخياطة الحديثة2

IITC10.00010.0000.00.44.2550000.1العراقية للسجاد3

IBSD4.1503.750-9.648.65185.31436649990.03بغداد للمشروبات الغازية 4

INCP2.1402.48015.9108.5254.1167376640.7الصناعات الكيمياوية والبالستيكية5

IRMC11.88010.730-9.70.11.47170930.01االلبسة الجاهزة6

159.5448.2329702,662.5المجموع

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

(%)

HBAY77.60074.000-4.60.0916.8121480000.005فندق بابل1

HBAG8.0007.640-4.52.116.029293760.06فندق بغداد2

HNTI7.7607.8501.20.42.74490860.01االستثمارات السياحية3

2.625.645177,375.8المجموع

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

(%)

AISP7.3907.6803.946.8347.62631048320.3انتاج البذور1

AIPM4.6004.6000.00.62.94230000.01انتاج وتسويق اللحوم2

47.4350.526723,000.0المجموع



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

(%)

TASC7.3107.5503.329.17220.7414123405000.01اسيا سيل1

29.2220.71412340500.0المجموع

1706.21642.311784344155.3المجموع الكلي



2021/1/7  ولغاية 2021/1/4 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

27.112.714ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

0.3____0.3تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

14___الشركات 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

(%)

BROI0.4100.4100.03.201.3141025000.001مصرف االئتمان العراقي1

BLAD0.1400.1400.015.52.25350000.01مصرف العطاء االسالمي2

NDSA0.9500.9500.00.310.29266500.004دار السالم للتامين3

BRTB1.0000.940-6.00.010.0122350000.000002مصرف االقليم التجاري4

IKHC1.1101.1100.08.008.9111100.8طريق الخازر  المواد االنشائية5

27.112.714380,260.0 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)

64.432.651450.84.42.2538.013.06525.27.242.491733245.20.93المصرفي

_____________________________________________التامين

______72____________72.2_____________16.8___خدمات

3.117.0159.51.910.6611.765.7448.22.6114.655433291.5213.07الصناعي

_______45______________25.6_____________2.6______الفنادق

______267____________350.5____________47.4______الزراعي

14.512.7029.249.89.26109.8820.52220.749.789.3035914124.86.38االتصاالت

82.052.31706.2159.699.21642.357551178اجملموع

____

_____

___

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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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




