
 2021/3/11  ولغاية 2021/3/8من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

572.38558.912.41المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

2569.15112.91630ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

947.5182.6764.9التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

35256الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

684.81326.1429565.73االثنين

731.72127.6603568.93الثالثاء

1152.61,659.2598572.38الخميس

2,569.15,112.91630المجموع

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
IICM0.4000.52030.0

االهلية لالنتاج 

الزراعي
AAHP1.0601.010-4.7

المعمورة 

لالستثمارات العقارية
SMRI2.3402.79019.2

مصرف ايالف 

االسالمي
BELF0.4600.440-4.3

الصناعات المعدنية 

والدراجات
IMIB3.2603.84017.8

العراقية للمنتجات 

الزراعية
AIRP18.00017.260-4.1

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.1200.14016.7فنادق كربالءHKAR0.9000.880-2.2

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.1900.22015.8اسيا سيلTASC9.1809.030-1.6

ً 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

BBOB0.720838.032.6مصرف بغدادBBOB0.7201183.223.1مصرف بغداد

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.1401042.420.4اسيا سيلTASC9.030388.915.1

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.2201034.320.2

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.220219.58.5

مصرف الخليج 

التجاري
BGUC0.450774.615.2

المعمورة 

لالستثمارات 

العقارية

SMRI2.790157.66.1

BMFI0.160471.99.2مصرف الموصل
المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.140140.15.5

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2021/3/11ولغاية   2021/3/8حركة 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

(%)

BCOI0.4400.4502.374.833.6321125000.03المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.6900.7204.31183.2838.01361800000.5مصرف بغداد2

BIIB0.4200.4302.410.04.341075000.004المصرف العراقي االسالمي3

BIME0.1900.22015.81034.3219.5139550000.4مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2600.2807.777.021.323700000.03مصرف االستثمار5

BNOI0.8500.8702.454.046.6272175000.02المصرف االهلي6

BGUC0.1600.18012.5774.6138.7134540000.3مصرف الخليج7

BMFI0.1500.1606.7471.975.465404000.2مصرف الموصل8

BASH0.3500.3602.926.89.6214900000.01مصرف اشور9

BMNS0.6000.6305.0121.274.40531575000.05مصرف المنصور10

BUND0.1200.14016.71042.39140.13112942000.000.3المصرف المتحد لالستثمار11

BELF0.4600.440-4.39.134.14015110000.000.004مصرف ايالف12

4,879.21,605.87711,236,400.0المجموع

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

(%)

NAME0.5400.5400.00.120.065120620.003االمين للتأمين1

NGIR0.6400.6400.01.000.64112800.1الخليج للتأمين2

1.10.723342المجموع

2021/3/11   -   2021/3/8حركة 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

(%)

SKTA3.1303.1400.38.526.37131400.9مدينة العاب الكرخ1

SMRI2.3402.79019.261.6157.6164635560.3المعمورة لالستثمارات العقارية2

SBPT23.00023.5002.20.153.54235000.01بغداد العراق للنقل العام3

70.2187.423987,056.2المجموع

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

(%)

IMAP1.6901.7503.643.976.095113210.7المنصور الدوائية1

IMOS7.5007.7002.70.21.8377000.02الخياطة الحديثة2

IITC11.05012.0008.60.33.4260000.06العراقية للسجاد3

IIDP1.2301.220-0.839.648.512210450.2العراقية  للتمور5

INCP2.6002.6501.93.38.711402460.02الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.6001.6201.311.919.12296230.2الكندي النتاج اللقاحات7

IMIB3.2603.84017.87.225.6110192000.1المعدنية والدراجات8

IICM0.4000.52030.00.1100.04942539470.001صناعات الكارتون9

106.4183.228070,913.4المجموع



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

(%)

HBAY75.80076.2000.51.715135.21131524000.1فندق بابل1

HBAG8.2008.2000.00.00.11315290.0003فندق بغداد2

HNTI8.0008.0000.00.32.41500240.005االستثمارات السياحية3

HKAR0.9000.880-2.23.22.9666000.04فنادق كربالء4

5.2140.6121183,929.0المجموع

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

(%)

AAHP1.0601.010-4.70.500.5115810.1االهلية لالنتاج الزراعي1

AMEF9.7209.7400.20.000.02229220.001اسماك الشرق االوسط2

AISP8.4008.4500.67.361.1681384110.04انتاج البذور3

AIPM4.6504.8003.20.20.87240000.003انتاج وتسويق اللحوم4

AIRP18.00017.260-4.10.010.1162140.001المنتجات الزراعية5

7.962.57924,000.0المجموع

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

(%)

TASC9.1809.030-1.642.72388.9313827993000.01اسيا سيل1

42.7388.91382799300.0المجموع

5112.92569.116304401598.6المجموع الكلي



2021/3/11  ولغاية 2021/3/8 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

273.0156.588ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

_________تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

222الشركات 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

(%)

BROI0.4300.4607.030.0013.6141150000.01مصرف االئتمان العراقي1

BLAD0.1600.1706.378.013.830425000.03مصرف العطاء االسالمي2

VAMF0.7200.700-2.8152.56106.795105010.2االمين لالستثمار المالي 3

VMES0.9000.9000.00.010.0119000.001بين النهرين لالستثمارات المالية4

IMCI69.10069.1000.00.053.37124380.03الصنائع الكيماوية5

SIGT1.5401.530-0.612.419.03159670.3نقل المنتجات النفطية6

273.0156.588163,467.0 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)

1093.5220.94879.222.44.5689.4153.81605.842.949.61211377115.71.69المصرفي

______2____________0.7____________1.1______التامين

___23923.8___57___187.438.4___72.03___70.240.4___28.40خدمات

___2801.4___4___183.24.21___7.7___106.44.2___4.5الصناعي

17.4___21121___20.5___28.8140.6___7.0___0.45.2___الفنادق

______79____________62.5____________7.9______الزراعي

___13826.8___37___388.945.9___178.4___42.745.9___19.6االتصاالت

1,146.0221.25112.9947.5182.62569.1219341630اجملموع

____

_____

___

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




