
 2021/4/1  ولغاية  2021/3/28 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.88-581.33586.50المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

4117.36313.42706ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

1355.0718.6636.4التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

441817الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

336.6273.8406579.39االحد

714.71030.6547576.99االثنين

1216.32370.5407569.31الثالثاء

933.61095.2577566.18األربعاء

916.11,543.3769581.33الخميس

4,117.36,313.42706المجموع

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

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI0.8601.02018.6

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.1700.150-11.8

الشرق االوسط 

النتاج االسماك
AMEF9.74011.50018.1الخياطة الحديثةIMOS7.7506.900-11.0

العراقية لصناعات 

الكارتون
IICM1.0601.17010.4

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.2800.250-10.7

المنصور للصناعات 

الدوائية
IMAP1.7401.9009.2مصرف الموصلBMFI0.1900.170-10.5

BBOB0.7700.700-9.1مصرف بغدادAISP8.4009.0007.1العراقية النتاج البذور

ً 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

المصرف التجاري 

العراقي
BCOI0.5101708.027.1مصرف بغدادBBOB0.700797.019.4

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.1501175.018.6

المصرف التجاري 

العراقي
BCOI0.510756.318.4

BBOB0.7001168.118.5مصرف بغداد
مدينة العاب الكرخ 

السياحية
SKTA3.280362.78.8

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.250477.37.6

العراقية النتاج 

البذور
AISP9.000355.68.6

TASC9.100346.78.4اسيا سيلBMFI0.170362.75.7مصرف الموصل

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2021/4/1ولغاية   2021/3/28حركة 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

(%)

BCOI0.4700.5108.51708.0756.3731275000.7المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.7700.700-9.11168.1797.03061750000.5مصرف بغداد2

BIIB0.4300.4504.717.77.6141125000.01المصرف العراقي االسالمي3

BIME0.2800.250-10.7477.3116.8114625000.2مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.3000.280-6.7151.040.872700000.1مصرف االستثمار5

BNOI0.8601.02018.6120.1112.4922550000.05المصرف االهلي6

BSUC0.4000.4000.012.04.821000000.005مصرف سومر7

BGUC0.2300.220-4.3347.471.096660000.1مصرف الخليج8

BMFI0.1900.170-10.5362.760.867429250.1مصرف الموصل9

BKUI1.0101.0100.01.31.324040000.0003مصرف كوردستان10

BASH0.3800.4005.366.425.29681000000.03مصرف اشور11

BMNS0.6400.630-1.698.960.89881575000.04مصرف المنصور12

BUND0.1700.150-11.81174.96178.57118545000.000.4المصرف المتحد لالستثمار13

BELF0.4600.4600.024.2510.99811115000.000.01مصرف ايالف14

BNAI1.0001.0505.00.250.2631263550.000.0001المصرف الوطني االسالمي15

5,730.42,244.71,1911,832,925.0المجموع

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

(%)

NAME0.5900.5900.00.100.059122530.003االمين للتأمين1

NGIR0.6400.6400.02.501.60312800.1الخليج للتأمين2

2.61.743533المجموع

2021/4/1   -   2021/3/28حركة 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

(%)

SKTA3.3203.280-1.2106.8362.7323328010.7مدينة العاب الكرخ1

SMOF14.25014.3000.42.129.932143000.2الموصل لمدن االلعاب2

SMRI2.7002.7301.153.8137.6142621890.2المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.4200.400-4.81.00.428260.05النخبة للمقاوالت4

SBPT23.50024.1002.60.5212.318241000.1بغداد العراق للنقل العام5

164.3542.951787,115.8المجموع

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

(%)

IMAP1.7401.9009.2105.0188.7187122911.6المنصور الدوائية1

IMOS7.7506.900-11.03.826.82269000.4الخياطة الحديثة2

IITC12.00012.2502.10.44.31161250.1العراقية للسجاد3

IBPM2.0002.0000.00.10.2121600.01بغداد  لمواد التغليف4

IIDP1.2301.220-0.846.756.246210450.3العراقية  للتمور5

INCP2.6102.6300.827.070.249399420.2الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.5901.6201.977.6124.17296231.3الكندي النتاج اللقاحات7

IMIB3.3503.100-7.51.75.614155000.03المعدنية والدراجات8

IRMC9.5009.300-2.10.10.51148150.003االلبسة الجاهزة9

IICM1.0601.17010.466.37875.655412788800.9صناعات الكارتون10

328.8552.253070,609.6المجموع



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

(%)

HPAL8.9008.600-3.40.1000.92384420.002فندق فلسطين1

HBAY75.00073.750-1.70.63246.4361475000.03فندق بابل2

HBAG8.2508.200-0.60.21.96315290.01فندق بغداد3

HNTI8.0008.0500.61.511.914503370.02االستثمارات السياحية4

HTVM5.3005.3000.00.020.1212720.01سد الموصل5

HKAR0.9800.9901.03.03.0774250.04فنادق كربالء6

HMAN11.00011.0000.00.22.22321530.01فندق المنصور7

5.766.569179,029.0المجموع

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

(%)

AAHP1.0000.990-1.01.2961.2965690.2االهلية لالنتاج الزراعي1

AMEF9.74011.50018.10.4054.64834500.1اسماك الشرق االوسط2

AISP8.4009.0007.141.3355.62691474200.3انتاج البذور3

AIPM4.6004.6000.00.31.23230000.01انتاج وتسويق اللحوم4

43.2362.728623,000.0المجموع

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

(%)

TASC8.8809.1002.538.52346.6610928210000.01اسيا سيل1

38.5346.71092821000.0المجموع

6313.44117.327065013679.4المجموع الكلي



2021/4/1  ولغاية 2021/3/28 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

703.3733.5112ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

14.7-7.021.7تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

225الشركات 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

(%)

BROI0.4500.4500.031.4813.9251125000.01مصرف االئتمان العراقي1

BINT1.7001.7000.01.001.7011700000.001المصرف الدولي االسالمي2

BLAD0.1800.1800.076.013.132450000.03مصرف العطاء االسالمي3

BAIB1.0801.0800.0400.0432.052160000.2مصرف اسيا العراق4

TZNI2.4002.350-2.19.0521.72242999890.0005الخاتم لالتصاالت5

SAEI0.7000.7101.43.102.2849420.04االمين  العقارية6

IMCI69.10069.1000.03.01207.62124381.7الصنائع الكيماوية7

SIGT1.5001.5503.311.717.72660450.3نقل المنتجات النفطية8

VKHF0.1400.120-14.3168.023.4118402.4الخير لالستثمار المالي9

703.3733.5112380,385.0 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)

2022.11607.35730.435.328.0950.7707.12244.742.3531.5791711916.61.43المصرفي

______4____________1.7____________2.6______التامين

21.004.25164.312.82.655.6711.50542.910.32.130175175.83.3خدمات

___53014.2___75___552.229.48___162.8___328.828.9___95.0الصناعي

______69____________66.5____________5.7______الفنادق

______286____________362.7____________43.2______الزراعي

___10944.0___48___346.753.6___185.9___38.553.6___20.7االتصاالت

2,158.71,611.56313.41355.0718.64117.3232342706اجملموع

____

_____

___

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




