
 2021/3/25  ولغاية 2021/3/22من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

3.39-586.50607.11المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

7214.015418.52830ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

2113.91004.81109.1التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

42823الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

2365.74570.1937601.34االثنين

2718.85425.8668595.20الثالثاء

1366.53847.2609595.70األربعاء

763.01,575.4616586.50الخميس

7,214.015,418.52830المجموع

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
IICM0.7401.06043.2

مصرف اشور 

الدولي
BASH0.4400.380-13.6

مدينة العاب الكرخ 

السياحية
SKTA3.1003.3207.1

مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.3400.300-11.8

المدينة السياحية في 

سد الموصل
HTVM5.0005.3006.0

المصرف التجاري 

العراقي
BCOI0.5300.470-11.3

AISP8.1608.4002.9العراقية النتاج البذور
مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.7100.640-9.9

الكندي النتاج 

اللقاحات البيطرية
IKLV1.5701.5901.3

المصرف العراقي 

االسالمي
BIIB0.4700.430-8.5

ً 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

BBOB0.7703456.847.9مصرف بغدادBBOB0.7704256.227.6مصرف بغداد

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.1703105.120.1

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.280841.711.7

مصرف الخليج 

التجاري
BGUC0.2302998.019.4

مصرف الخليج 

التجاري
BGUC0.230697.29.7

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.2802918.718.9

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.170546.87.6

TASC8.880283.23.9اسيا سيلBMFI0.1901025.46.7مصرف الموصل

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2021/3/25ولغاية   2021/3/22حركة 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

(%)

BCOI0.5300.470-11.3170.182.4581175000.1المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.8400.770-8.34256.23456.84021925001.7مصرف بغداد2

BIIB0.4700.430-8.525.811.4161075000.01المصرف العراقي االسالمي3

BIME0.3000.280-6.72918.7841.7327700001.2مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.3400.300-11.8108.934.659750000.04مصرف االستثمار5

BNOI0.8700.860-1.11.31.142150000.001المصرف االهلي6

BSUC0.4000.4000.067.226.9101000000.03مصرف سومر7

BGUC0.2400.230-4.22998.0697.2389690001.0مصرف الخليج8

BMFI0.1900.1900.01025.4200.3185479750.4مصرف الموصل9

BASH0.4400.380-13.6141.457.3791950000.1مصرف اشور10

BMNS0.7100.640-9.9167.8111.80781600000.1مصرف المنصور11

BUND0.1700.1700.03105.06546.75333851000.001.0المصرف المتحد لالستثمار12

BELF0.4700.460-2.183.3639.52539115000.000.03مصرف ايالف13

BNAI0.9901.0001.00.250.2501251000.000.0001المصرف الوطني االسالمي14

15,069.66,108.11,9971,415,475.0المجموع

2021/3/25   -   2021/3/22حركة 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

(%)

SKTA3.1003.3207.133.6108.113833203.4مدينة العاب الكرخ1

SMOF14.30014.250-0.31.318.111142500.1الموصل لمدن االلعاب2

SMRI2.9402.700-8.218.752.355615060.1المعمورة لالستثمارات العقارية3

SBPT23.50023.5000.00.204.76235000.02بغداد العراق للنقل العام4

53.8183.221085,006.0المجموع

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

(%)

IMAP1.7201.7401.232.054.559112560.5المنصور الدوائية1

IMOS7.7007.7500.60.32.3277500.03الخياطة الحديثة2

IITC12.00012.0000.023.423.43860004.7العراقية للسجاد3

IBPM2.0002.0000.00.00.1121600.002بغداد  لمواد التغليف4

IIDP1.2501.230-1.612.014.918212180.1العراقية  للتمور5

INCP2.6502.610-1.567.5177.396396380.4الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.5701.5901.357.390.25294451.0الكندي النتاج اللقاحات7

IMIB3.5103.350-4.62.69.218167500.05المعدنية والدراجات8

IRMC9.5009.5000.00.00.01151340.0003االلبسة الجاهزة9

IICM0.7401.06043.239.67041.81303480450.52صناعات الكارتون10

234.7413.831970,300.2المجموع



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

(%)

HPAL8.9008.9000.01.15010.29397830.03فندق فلسطين1

HISH10.50010.490-0.10.1001.01367150.003فنادق عشتار2

HBAY75.00075.0000.00.20615.3221500000.01فندق بابل3

HBAG8.3008.250-0.60.53.811317210.01فندق بغداد4

HNTI8.0008.0000.00.00.12500240.0002االستثمارات السياحية5

HTVM5.0005.3006.00.251.3112720.10سد الموصل6

HKAR1.0000.980-2.03.43.3873500.04فنادق كربالء7

HMAN11.50011.000-4.30.10.61321530.002فندق المنصور8

5.635.855181,721.3المجموع

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

(%)

AAHP1.0101.000-1.00.0580.0615750.01االهلية لالنتاج الزراعي1

AMEF9.7409.7400.00.1081.05129220.04اسماك الشرق االوسط2

AISP8.1608.4002.922.8187.21431375920.1انتاج البذور3

AIPM4.7004.600-2.10.20.91230000.004انتاج وتسويق اللحوم4

AIRP15.80015.200-3.80.040.6154720.01المنتجات الزراعية5

23.2189.814723,000.0المجموع

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

(%)

TASC9.0908.880-2.331.66283.1710227528000.01اسيا سيل1

31.7283.21022752800.0المجموع

15418.57213.928304528302.4المجموع الكلي



2021/3/25  ولغاية 2021/3/22 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

692.5477.8196ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

_________تداول 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

(%)

BROI0.5000.450-10.063.5530.3331125000.03مصرف االئتمان العراقي1

BLAD0.2500.180-28.0200.841.458450000.1مصرف العطاء االسالمي2

BAIB1.0801.0800.0200.0216.022160000.1مصرف اسيا العراق3

VWIF0.6500.540-16.95.532.99110800.3الوئام لالستثمار المالي4

VZAF0.3300.3300.0168.6655.66538014.7الزوراء لالستثمار المالي5

SAEI0.7500.700-6.73.902.7448720.1االمين  العقارية6

IMCI69.10069.1000.00.9968.24124380.5الصنائع الكيماوية7

SIGT1.5401.500-2.638.359.08458501.0نقل المنتجات النفطية8

VKHF0.1000.14040.010.81.459800.2الخير لالستثمار المالي9

692.5477.8196380,330.0 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)

2505.31365.715069.616.69.11978.1943.86108.132.3815.512410019976.25.01المصرفي

_____________________________________________التامين

0.082.0253.80.13.80.225.76183.20.13.1332101.41.4خدمات

0.317.5234.70.17.40.446.3413.80.0911.22253190.67.8الصناعي

______55____________35.8____________5.6______الفنادق

______147____________189.8____________23.2______الزراعي

15.11.031.747.83.16135.39.0283.247.83.1827110226.50.98االتصاالت

2,520.81,386.215418.52113.91,004.87213.91561292830اجملموع

____

_____

___

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




