
 2021/1/28  ولغاية 2021/1/24من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.64-488.42491.57المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

1776.01427.81479ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 114.1-27.9142.1التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

38915الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

445.2241.2351489.66االحد

566.4702.9432488.35االثنين

333.8200.3267489.65الثالثاء

268.793.9226486.44األربعاء

161.9189.5203488.42الخميس

1,776.01,427.81479المجموع

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

العراقية للمنتجات 

الزراعية
AIRP13.00014.60012.3

الكندي النتاج 

اللقاحات البيطرية
IKLV1.5801.490-5.7

مصرف الخليج 

التجاري
BGUC0.1300.1407.7اسيا سيلTASC7.8007.500-3.8

العراقية للسجاد 

والمفروشات
IITC10.00010.6006.0

مصرف اشور 

الدولي
BASH0.2900.280-3.4

بغداد لصناعة مواد 

التغليف
IBPM1.9001.9502.6فندق فلسطينHPAL8.8008.500-3.4

الوطنية لالستثمارات 

السياحية
HNTI8.0008.2002.5فندق المنصورHMAN11.66011.270-3.3

ً 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

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.120452.031.7اسيا سيلTASC7.500393.222.1

مصرف الخليج 

التجاري
BGUC0.140203.214.2

العراقية النتاج 

البذور
AISP7.660335.518.9

العراقية لتصنيع 

وتسويق التمور
IIDP1.200150.010.5

الصناعات 

الكيمياوية 

والبالستيكية

INCP2.540215.712.1

BBOB0.39089.96.3مصرف بغداد
العراقية لتصنيع 

وتسويق التمور
IIDP1.200178.810.1

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.54085.96.0

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD3.600177.910.0

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2021/1/28ولغاية   2021/1/24حركة 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

(%)

BBOB0.3900.3900.089.935.141975000.04مصرف بغداد1

BIIB0.4000.4102.516.86.7111025000.01المصرف العراقي االسالمي2

BIME0.1200.1200.0452.054.179300000.2مصرف الشرق االوسط3

BIBI0.2300.2300.028.06.411575000.01مصرف االستثمار4

BNOI0.8900.870-2.236.432.7162175000.01المصرف االهلي5

BGUC0.1300.1407.7203.228.412420000.1مصرف الخليج6

BMFI0.1400.1400.020.22.75353500.01مصرف الموصل7

BKUI1.0101.0100.05.25.314040000.001مصرف كوردستان8

BASH0.2900.280-3.412.43.4910700000.005مصرف اشور9

BMNS0.5800.5800.020.812.15221450000.01مصرف المنصور10

BUND0.0700.0700.050.003.500421000.000.02المصرف المتحد لالستثمار11

BNAI0.8000.8000.016.0412.81810200800.000.01المصرف الوطني االسالمي12

950.9203.42221,423,150.0المجموع

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

(%)

NGIR0.7200.700-2.80.200.14114000.01الخليج للتأمين1

0.20.110المجموع

2021/1/28   -   2021/1/24حركة 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

(%)

SKTA4.2004.2000.02.29.13142000.2مدينة العاب الكرخ1

SMOF12.85012.800-0.41.620.421102400.2الموصل لمدن االلعاب2

SMRI2.2002.140-2.79.319.754487490.04المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.4200.4200.00.200.0828680.01النخبة للمقاوالت4

SBPT19.50019.9002.11.1021.531199000.1بغداد العراق للنقل العام5

14.470.813979,756.9المجموع

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

(%)

IMAP1.4501.4500.015.422.52393800.2المنصور الدوائية1

IITC10.00010.6006.00.00.2153000.0العراقية للسجاد2

IBPM1.9001.9502.62.03.9221060.2بغداد  لمواد التغليف3

IBSD3.6903.600-2.449.08177.91656383990.03بغداد للمشروبات الغازية 4

IIDP1.2001.2000.0150.04178.8192207000.9العراقية  للتمور5

INCP2.5302.5400.485.9215.7141385750.6الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.5801.490-5.753.682.68688510.9الكندي النتاج اللقاحات7

356.7686.6619706,524.4المجموع



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

(%)

HPAL8.8008.500-3.40.3783.28379950.01فندق فلسطين1

HISH10.60010.400-1.91.10711.528364000.03فنادق عشتار2

HBAY70.00069.000-1.40.1449.9151380000.01فندق بابل3

HBAG7.7007.650-0.61.39.624294140.03فندق بغداد4

HNTI8.0008.2002.51.29.79512750.02االستثمارات السياحية5

HTVM4.7604.7600.00.703.3411420.3سد الموصل6

HKAR0.7800.7901.30.40.3259250.005فنادق كربالء7

HMAN11.66011.270-3.32.6830.218329420.1فندق المنصور8

7.877.7108167,414.3المجموع

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

(%)

AISP7.7507.660-1.243.9335.51621045590.3انتاج البذور1

AIPM4.6004.6000.00.73.29230000.0انتاج وتسويق اللحوم2

AIRP13.00014.6000.45.4952560.1المنتجات الزراعية3

44.9344.118023,000.0المجموع

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

(%)

TASC7.8007.500-3.852.83393.1721023250000.02اسيا سيل1

52.8393.22102325000.0المجموع

1427.81775.814794724845.6المجموع الكلي



2021/1/28  ولغاية 2021/1/24 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

2843.51689.4609ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

154.020.4133.6تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

153الشركات 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

(%)

BROI0.3900.380-2.626.029.9516950000.01مصرف االئتمان العراقي1
BTIB1.0001.0000.0155.0155.031000000.2مصرف الطيف االسالمي2

BLAD0.1400.130-7.11531.3199.112325000.6مصرف العطاء االسالمي3

NDSA0.8000.8000.00.310.25156000.004دار السالم للتامين4

BAIB1.0801.0800.0900.0972.061080000.9مصرف اسيا العراق5

SAEI0.7000.640-8.61.500.98744540.02االمين لالستثمارات العقارية6

IHFI1.4001.250-10.70.70.9520750.04صناعةاالثاث المنزلي7

SIGT1.6801.8007.1196.8347.653470205.0نقل المنتجات النفطية8

VKHF0.2200.080-63.6324255600.5الخير لالستثمارات المالي9

2,843.51,689.4609355,209.4 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)

5.492.8950.90.69.762.417.6203.41.178.6422221.80.90المصرفي

100.00___11___100.0___0.10.1___100.00___0.20.2___التامين

______139_________70.8_____________14.4______خدمات

3.441.9356.71.011.746.586.0686.60.9512.57496191.137.92الصناعي

3.70___4108___1.0___0.7977.7___0.91___0.077.8___الفنادق

___1800.56___1___344.10.14___0.5___44.90.14___0.1الزراعي

2.55.052.84.79.4618.537.5393.24.719.5513162106.27.62االتصاالت

11.4140.01427.827.9142.11775.825721479اجملموع

____

_____

___

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




