
 2021/3/4  ولغاية 2021/3/1من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

558.91556.550.42المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

5121.610006.82532ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

986.7171.0815.7التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

411216الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

1871.03296.9856563.76االثنين

1460.82835.6667562.82الثالثاء

1156.62542.1543560.39األربعاء

633.21,332.2466558.91الخميس

5,121.610,006.82532المجموع

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 لصناعات 

الكارتون
IICM0.2700.40048.1

مصرف ايالف 

االسالمي
BELF0.5000.460-8.0

الصناعات المعدنية 

والدراجات
IMIB2.5703.26026.8

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.1300.120-7.7

HBAY66.00075.80014.8فندق بابل
العراقية للمنتجات 

الزراعية
AIRP19.23018.000-6.4

HKAR0.8500.9005.9فنادق كربالء
مصرف الخليج 

التجاري
BGUC0.1700.160-5.9

BBOB0.6600.6904.5مصرف بغداد
مصرف اشور 

الدولي
BASH0.3700.350-5.4

ً 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
BIME0.1903302.433.0مصرف بغدادBBOB0.6901358.826.5

TASC9.180810.315.8اسيا سيلBBOB0.6901975.219.7مصرف بغداد

مصرف الخليج 

التجاري
BGUC0.1601348.913.5

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.190652.512.7

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.1201209.712.1

العراقية النتاج 

البذور
AISP8.400343.86.7

BMFI0.150757.87.6مصرف الموصل
المنصور 

للصناعات الدوائية
IMAP1.690285.35.6

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2021/3/4ولغاية   2021/3/1حركة 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

(%)

BCOI0.4400.4400.0335.1150.91101100000.1المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.6600.6904.51975.21358.82611725000.8مصرف بغداد2

BIIB0.4200.4200.069.429.7171050000.03المصرف العراقي االسالمي3

BIME0.1900.1900.03302.4652.5314475001.3مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2600.2600.0135.836.148650000.1مصرف االستثمار5

BNOI0.8600.850-1.22.21.982125000.001المصرف االهلي6

BSUC0.4000.4000.061.024.4151000000.02مصرف سومر7

BGUC0.1700.160-5.91348.9234.3168480000.4مصرف الخليج8

BMFI0.1500.1500.0757.8118.2114378750.3مصرف الموصل9

BASH0.3700.350-5.449.918.3239875000.02مصرف اشور10

BMNS0.6000.6000.0155.094.05571500000.1مصرف المنصور11

BUND0.1300.120-7.71209.72162.41315436000.000.4المصرف المتحد لالستثمار12

BELF0.5000.460-8.034.3316.69924115000.000.01مصرف ايالف13

9,436.82,898.31,3291,286,875.0المجموع

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

(%)

NAME0.5400.5400.038.9321.020420621.0االمين للتأمين1

NGIR0.6400.6400.01.000.64112800.1الخليج للتأمين2

39.921.753342المجموع

2021/3/4   -   2021/3/1حركة 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

(%)

SKTA3.2103.130-2.528.489.18431302.8مدينة العاب الكرخ1

SMOF13.10013.000-0.83.038.036104000.4الموصل لمدن االلعاب2

SMRI2.4202.340-3.315.937.955533050.1المعمورة لالستثمارات العقارية3

SBPT23.00023.0000.00.409.213230000.04بغداد العراق للنقل العام4

47.6174.218886,705.2المجموع

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

(%)

IMAP1.6701.6901.2166.0285.3192109332.6المنصور الدوائية1

IMOS7.4007.5001.40.64.1375000.06الخياطة الحديثة2

IITC11.00011.0500.50.32.8655250.05العراقية للسجاد3

IBPM1.9502.0002.61.22.4221600.11بغداد  لمواد التغليف4

IIDP1.2401.230-0.8105.3129.5122212180.6العراقية  للتمور5

INCP2.6202.600-0.816.543.333394860.1الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.6001.6000.019.631.43895040.3الكندي النتاج اللقاحات7

IMIB2.5703.26026.810.633.7100163000.2المعدنية والدراجات8

IICM0.2700.40048.10.0010.0004130360.00001صناعات الكارتون9

319.9532.449770,207.7المجموع



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

(%)

HPAL8.9009.0001.12.51822.720402300.1فندق فلسطين1

HISH10.50010.5000.01.37014.19367500.04فنادق عشتار2

HBAY66.00075.80014.81.22883.1931516000.1فندق بابل3

HBAG8.3008.200-1.27.056.55315290.2فندق بغداد4

HNTI8.1108.000-1.419.1154.94500240.3االستثمارات السياحية5

HTVM4.8005.0004.20.10.3112000.02سد الموصل6

HKAR0.8500.9005.91.00.9667500.01فنادق كربالء7

HMAN11.50011.5000.00.020.22336150.001فندق المنصور8

32.3332.6140183,129.0المجموع

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

(%)

AMEF9.7009.7200.20.040.35229160.01اسماك الشرق االوسط1

AISP8.5008.400-1.240.7343.81271146600.3انتاج البذور2

AIPM4.8504.650-4.11.67.719232500.03انتاج وتسويق اللحوم3

AIRP19.23018.000-6.40.010.2364800.003المنتجات الزراعية4

42.4352.115123,250.0المجموع

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

(%)

TASC9.2809.180-1.187.90810.3122228458000.03اسيا سيل1

87.9810.32222845800.0المجموع

10006.95121.625324495966.9المجموع الكلي



2021/3/4  ولغاية 2021/3/1 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

802.7749.0145ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

2.0___2.0تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

334الشركات 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

(%)

BROI0.4800.430-10.494.0942.3401075000.04مصرف االئتمان العراقي1
BTIB1.0001.0000.02.02.011000000.002مصرف الطيف االسالمي2

BAME1.0001.0000.00.010.0161000000.00001مصرف امين العراق3

BLAD0.1500.1606.775.412.328400000.03مصرف العطاء االسالمي4

NDSA0.6900.650-5.80.110.07145500.002دار السالم للتامين5

BAIB1.0801.0800.0600.0648.081080000.6مصرف اسيا العراق6

BRTB1.0001.0000.01.01.012500000.0004مصرف االقليم التجاري7

IKHC1.0100.850-15.81.21.018500.12طريق الخازر  المواد االنشائية8

SIGT1.5301.5400.727.342.25660060.7نقل المنتجات النفطية9

VKHF0.0900.10011.11.70.237000.02الخير لالستثمار المالي10

802.7749.0145366,756.0 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)

1488.1200.09436.815.82.12871.767.82898.330.082.31243713299.32.78المصرفي

______5____________21.7____________39.9______التامين

______188____________174.2____________47.6______خدمات

5.030.0319.91.69.388.451.4532.41.579.76324971.216.44الصناعي

27.86___39140___15.6___51.8332.6___3.69___1.1932.3___الفنادق

______151____________352.1____________42.4______الزراعي

___2227.7___17___810.313.15___106.6___87.913.1___11.5االتصاالت

1,504.6231.210006.9986.7171.05121.61471082532اجملموع

____

_____

___

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




