
 2021/2/18  ولغاية 2021/2/14من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

544.38522.554.18المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

5600.37232.92892ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

845.4154.5690.9التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

38236الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

1272.02,050.1527523.67االحد

1095.01119.2575532.25االثنين

1409.11140.7624530.03الثالثاء

750.21337.1537533.12األربعاء

1074.01,585.8629544.38الخميس

5,600.37,232.92892المجموع

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 ايالف 

االسالمي
BELF0.3400.40017.6

االهلية لالنتاج 

الزراعي
AAHP1.0901.060-2.8

مصرف الخليج 

التجاري
BGUC0.1400.16014.3

المصرف العراقي 

االسالمي
BIIB0.4100.400-2.4

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.1500.17013.3

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI0.8800.870-1.1

المنصور للصناعات 

الدوائية
IMAP1.4701.65012.2

العراقية النتاج 

وتسويق اللحوم
AIPM4.5504.500-1.1

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD4.1704.59010.1

مدينة العاب الكرخ 

السياحية
SKTA3.2303.200-0.9

ً 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

BBOB0.6101992.935.6مصرف بغدادBBOB0.6103267.445.2مصرف بغداد

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.170865.512.0اسيا سيلTASC9.4501251.622.3

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.090559.17.7

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD4.590518.89.3

BMFI0.140429.25.9مصرف الموصل
المنصور 

للصناعات الدوائية
IMAP1.650430.87.7

مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.600354.04.9

مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.600214.23.8

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2021/2/18ولغاية   2021/2/14حركة 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

(%)

BCOI0.4300.4402.3138.760.9621100000.1المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.5600.6108.93267.41992.95561525001.3مصرف بغداد2

BIIB0.4100.400-2.43.91.691000000.002المصرف العراقي االسالمي3

BIME0.1500.17013.3865.5138.699425000.3مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2400.2400.0182.643.852600000.1مصرف االستثمار5

BNOI0.8800.870-1.131.426.5132175000.01المصرف االهلي6

BSUC0.4000.4000.0125.550.2271000000.1مصرف سومر7

BGUC0.1400.16014.3319.349.653480000.1مصرف الخليج8

BMFI0.1400.1400.0429.258.738353500.2مصرف الموصل9

BASH0.3000.33010.079.825.5146825000.03مصرف اشور10

BMNS0.5800.6003.4354.0214.201001500000.1مصرف المنصور11

BUND0.0900.0900.0559.1248.6315227000.000.2المصرف المتحد لالستثمار12

BELF0.3400.40017.655.8020.54128100000.000.02مصرف ايالف13

BNAI0.9500.9904.20.480.4753248490.000.0002المصرف الوطني االسالمي14

6,412.72,732.21,1381,473,840.0المجموع

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

(%)

SKTA3.2303.200-0.925.481.46932002.5مدينة العاب الكرخ1

SMOF13.00013.2001.50.11.31105600.01الموصل لمدن االلعاب2

SMRI2.3502.3801.348.3116.0132542160.2المعمورة لالستثمارات العقارية3

SBPT20.90021.0000.50.020.41210000.002بغداد العراق للنقل العام4

73.8199.220385,776.4المجموع

2021/2/18   -   2021/2/14حركة 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

(%)

IMAP1.4701.65012.2274.6430.8339106744.2المنصور الدوائية1

IMOS7.3007.3000.00.00.2273000.003الخياطة الحديثة2

IITC11.00011.0000.00.00.5155000.01العراقية للسجاد3

IBSD4.1704.59010.1119.2511.33108139580.1بغداد للمشروبات الغازية 4

IIDP1.1801.2001.7142.2170.370207000.8العراقية  للتمور5

INCP2.6002.6200.814.938.439397900.1الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.5301.5803.331.048.55793850.5الكندي النتاج اللقاحات7

IRMC10.13010.1300.00.030.32161370.002االلبسة الجاهزة8

582.01,200.3820883,833.6المجموع

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

(%)

HPAL8.8009.0002.30.2202.04402300.005فندق فلسطين1

HISH10.40010.5001.00.0050.11367500.0001فنادق عشتار2

HBAY69.50069.250-0.40.59941.7501385000.03فندق بابل3

HBAG8.0008.0000.01.411.115307600.04فندق بغداد4

HNTI8.0008.0000.07.758.97500240.1االستثمارات السياحية5

HKAR0.7900.8102.54.94.01160750.1فنادق كربالء7

14.9117.788169,260.0المجموع



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

(%)

AAHP1.0901.060-2.80.650.7046100.1االهلية لالنتاج الزراعي1

AMEF9.6409.6600.20.010.05128980.002اسماك الشرق االوسط2

AISP8.4508.5000.69.379.2811160250.1انتاج البذور3

AIPM4.5504.500-1.14.218.831225000.1انتاج وتسويق اللحوم4
AIRP15.90017.49010.00.00.8162960.01المنتجات الزراعية5

14.399.611822,500.0المجموع

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

(%)

TASC8.8009.4507.4135.461251.5852529295000.04اسيا سيل1

135.51251.65252929500.0المجموع

7233.15600.628925564710.0المجموع الكلي



2021/2/18  ولغاية 2021/2/14 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

1739.71761.3240ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

2.3-1.33.6تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

626الشركات 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

(%)

BROI0.4000.4102.532.1512.93211025000.01مصرف االئتمان العراقي1

BINI1.0001.0000.0150.0150.012500000.1مصرف نور العراق2
BQAB0.2400.2400.00.10.012600000.00002مصرف القابض االسالمي 3

BLAD0.1300.17030.8183.127.971425000.1مصرف العطاء االسالمي4

NDSA0.8000.690-13.81.651.14348300.02دار السالم للتامين5

VAMF0.7400.7400.040.4629.9437404.0االمين لالستثمار المالي 6

BAIB1.0801.0800.01100.01188.0121080001.1مصرف اسيا العراق7

IHFI1.3501.3500.00.170.23222410.01الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 8

SAEI0.7500.7500.01.170.82352200.02االمين لالستثمارات العقارية9

TZNI2.3502.4002.12.074.94843914780.0001الخاتم لالتصاالت10

IKHC1.0001.0101.01.301.3410100.1طريق الخازر  المواد االنشائية11

NAHF0.4500.50011.13.91.9412500.2االهلية للتامين12

SIGT1.6801.600-4.8210.6341.110262405.4نقل المنتجات النفطية13

VKHF0.0600.08033.313145600.2الخير لالستثمار المالي14

1,739.71,761.3240269,850.0 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)

1163.0131.76412.718.12.05699.069.92732.225.592.613034113811.42.99المصرفي

_____________________________________________التامين

______203____________199.2____________73.8______خدمات

10.916.0582.01.92.7445.264.31200.33.775.418458202.205.49الصناعي

20.45___1888___17.2___20.29117.7___2.52___0.3814.9___الفنادق

___1180.85___1___99.60.15___0.1___14.30.1___0.02الزراعي

___5254.0___21___1251.68.07___101.0___135.58.5___11.5االتصاالت

1,185.5148.07233.1845.4154.55600.6170972892اجملموع

____

_____

___

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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 اتصاالت الزراعي الفنادق صناعي المصرفي
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




