
 2021/5/6  ولغاية  2021/5/2 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.98-586.96592.74المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

67421.765678.92414ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

792.676.3716.3التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

37820الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

502.9283.7390586.51االحد

30000.129478.9536589.22االثنين

716.9484.3485589.18الثالثاء

35572.735122.4545585.48األربعاء

629.1309.6458586.96الخميس

67,421.765,678.92414المجموع

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

AISP10.64012.68019.2العراقية النتاج البذور
الكندي النتاج 

اللقاحات البيطرية
IKLV1.9201.750-8.9

المصرف الوطني 

االسالمي
BNAI1.0001.0303.0

مصرف الخليج 

التجاري
BGUC0.2300.210-8.7

IMOS6.7006.8502.2الخياطة الحديثة
المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.1700.160-5.9

العراقية للمنتجات 

الزراعية
AIRP15.05015.3502.0

المصرف العراقي 

االسالمي
BIIB0.4300.410-4.7

HMAN11.00010.500-4.5فندق المنصورTASC8.9709.1001.4اسيا سيل

ً 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

BKUI1.01063920.994.8مصرف كوردستانBKUI1.01063288.096.4مصرف كوردستان

المصرف التجاري 

العراقي
BCOI0.670518.80.8

العراقية النتاج 

البذور
AISP12.6801195.21.8

BMFI0.190244.30.4مصرف الموصل
بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD5.050602.00.9

مصرف الخليج 

التجاري
BGUC0.210223.80.3اسيا سيلTASC9.100412.20.6

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.230221.70.3

المصرف التجاري 

العراقي
BCOI0.670346.00.5

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2021/5/6ولغاية   2021/5/2حركة 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

(%)

BCOI0.6900.670-2.9518.8346.01271675000.2المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.6700.650-3.0178.0117.1661625000.1مصرف بغداد2

BIIB0.4300.410-4.721.18.8211025000.01المصرف العراقي االسالمي3

BIME0.2400.230-4.2216.750.165575000.1مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.3000.290-3.389.826.126725000.04مصرف االستثمار5

BNOI1.0000.980-2.014.914.8462450000.01المصرف االهلي6

BSUC0.3800.3800.077.329.413950000.03مصرف سومر7

BGUC0.2300.210-8.7223.847.960630000.1مصرف الخليج8

BMFI0.1900.1900.0244.346.458479750.10مصرف الموصل9

BKUI1.0101.0100.063288.063920.91540400015.8مصرف كوردستان10

BASH0.4200.4200.010.74.491050000.004مصرف اشور11

BMNS0.6300.610-3.2148.990.9521525000.06مصرف المنصور12

BUND0.1700.160-5.9221.435.45048000.000.1المصرف المتحد لالستثمار13

BELF0.4700.4700.015.957.63216117500.000.01مصرف ايالف14

BNAI1.0001.0303.01.101.1252258530.000.0004المصرف الوطني االسالمي15

65,270.864,746.96261,840,475.0المجموع

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

(%)

NAME0.6200.6200.00.090.053223680.002االمين للتأمين1

NGIR0.6400.6400.06.03.9212800.30الخليج للتأمين2

6.13.942368المجموع

2021/5/6   -   2021/5/2حركة 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

(%)

SKTA3.4003.4000.029.197.99634002.9مدينة العاب الكرخ1

SMOF13.90013.600-2.20.56.615136000.05الموصل لمدن االلعاب2

SMRI2.3202.3501.37.317.024535330.03المعمورة لالستثمارات العقارية3

SBPT30.25029.000-4.11.9355.874290000.2بغداد العراق للنقل العام4

38.8177.320982,533.0المجموع

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

(%)

IMAP2.4902.400-3.641.299.761155260.6المنصور الدوائية1

IMOS6.7006.8502.20.63.91368500.1الخياطة الحديثة2

IITC17.25017.2500.00.23.71786250.04العراقية للسجاد3

IBSD5.0705.050-0.4120.6602.02348955320.1بغداد  الغازية4

IIDP1.2401.230-0.84.96.118212180.03العراقية  للتمور5

INCP2.4802.460-0.88.320.029373600.1الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.9201.750-8.918.532.116103950.3الكندي النتاج اللقاحات7

IICM0.9000.860-4.421.719.32865270.3صناعات الكارتون8

216.0786.941668,972.5المجموع



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

(%)

HPAL8.3008.250-0.60.75.94368780.02فندق فلسطين1

HISH10.20010.100-1.01.3113.311353500.04فنادق عشتار2

HBAY79.00080.0001.30.645.1411600000.03فندق بابل3

HBAG8.1208.2001.02.722.121315290.07فندق بغداد4

HMAN11.00010.500-4.50.44.35306920.01فندق المنصور5

5.790.682191,529.0المجموع

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

(%)

AISP10.64012.68019.295.31195.29242076980.6انتاج البذور1

AIRP15.05015.3502.00.578.8255260.2المنتجات الزراعية2

95.91,203.992676,750.0المجموع

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

(%)

TASC8.9709.1001.445.8412.215128210000.01اسيا سيل1

45.8412.21512821000.0المجموع

65679.067421.724145081259.5المجموع الكلي



2021/5/6  ولغاية 2021/5/2 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

10.476.446ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

0.6___0.6تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

341الشركات 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

(%)

BROI0.4200.4507.12.91.1861125000.001مصرف االئتمان العراقي1

BLAD0.2000.23015.01.10.31575000.0005مصرف العطاء االسالمي2

NDSA0.7500.640-14.70.230.15144800.003دار السالم للتامين3

IHFI1.4001.4000.00.070.10223240.004الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 4

SAEI0.7000.7304.31.61.17450810.02االمين لالستثمارات العقارية5

TZNI2.3602.350-0.40.040.09142999890.000002الخاتم لالتصاالت6

IMCI74.00068.000-8.11.068.83122400.6الصنائع الكيماوية7

SIGT1.3501.330-1.53.54.62851870.1نقل المنتجات النفطية8

10.476.446184,747.8 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)

133.635.765275.80.20.182.112.064748.00.130.0229226274.63.51المصرفي

______4____________3.92____________6.1______التامين

___20911.0___23___177.319.9___35.26___38.826.8___10.40خدمات

86.610.8216.040.15.0432.153.4786.954.916.897741623.31.7الصناعي

0.10.15.72.31.010.70.590.611.860.683829.83.7الفنادق

0.5___5.0926___0.9___10.31203.9___1.0___0.995.9___الزراعي

___15126.5___40___412.256.38___232.4___45.856.4___25.8االتصاالت

256.547.565684.0792.676.367422.9197372415اجملموع

____

_____

___

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

82.1 
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 اتصاالت الزراعي الفنادق صناعي خدمات المصرفي
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




