
 2020/11/5  ولغاية 2020/11/1من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.42-481.94483.96المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

2985.52510.91605ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

315.1245.569.5التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

381117الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

517.8595.4448485.05االحد

324.3432.3283483.14االثنين

228.0145.7240482.59الثالثاء

1477.7871.3279482.62األربعاء

437.7466.2355481.94الخميس

2,985.52,510.91605المجموع

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

BBAY0.0800.070-12.5مصرف بابلAISP7.6508.1606.7العراقية النتاج البذور

BNOR0.1000.090-10.0مصرف الشمالBBOB0.3900.4105.1مصرف بغداد

العراقية للمنتجات 

الزراعية
AIRP12.35012.9004.5

الخليج للتأمين 

واعادة التأمين
NGIR0.8400.760-9.5

النخبة للمقاوالت 

العامة
SNUC0.3800.3902.6فندق فلسطينHPAL8.8008.000-9.1

TASC6.9607.0901.9اسيا سيل
المدينة السياحية في 

سد الموصل
HTVM4.9604.610-7.1

ً 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

BCIH2.2901145.038.4مصرف جيهانBBOB0.4101007.540.1مصرف بغداد

BCIH2.290500.019.9مصرف جيهان
العراقية النتاج 

البذور
AISP8.160452.515.2

BBOB0.410406.513.6مصرف بغدادBNOR0.090327.713.1مصرف الشمال

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD3.370100.84.0

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD3.370342.311.5

TASC7.090252.38.4اسيا سيلBBAY0.07070.02.8مصرف بابل

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2020/11/5ولغاية   2020/11/1حركة 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

(%)

BCOI0.4500.440-2.249.321.7171100000.02المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3900.4105.11007.5406.51221025000.4مصرف بغداد2

BIIB0.4200.400-4.821.58.7111000000.01المصرف العراقي االسالمي3

BIME0.1100.1100.054.56.07275000.02مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2500.2500.055.013.815625000.02مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.6500.640-1.510.66.861600000.004المصرف االهلي6

BSUC0.4000.4000.062.124.8241000000.02مصرف سومر7

BBAY0.0800.070-12.570.04.93175000.03مصرف بابل8

BMFI0.1300.1300.03.00.41328250.001مصرف الموصل9

BNOR0.1000.090-10.0327.730.835270000.1مصرف الشمال10

BASH0.2500.240-4.054.813.3031600000.02مصرف اشور11

BUND0.0700.0700.00.020.001121000.000.00001المصرف المتحد لالستثمار12

BCIH2.2902.2900.0500.01145.01583950.000.2مصرف جيهان13

2,215.91,682.6274820,825.0المجموع

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

(%)

NAME0.5100.500-2.00.010.01119100.0003االمين للتأمين1

NGIR0.8400.760-9.50.100.08215200.01الخليج للتأمين2

0.10.131910المجموع

2020/11/5   -   2020/11/1حركة 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

(%)

SKTA4.3004.290-0.25.523.32742900.5مدينة العاب الكرخ1

SMOF13.15013.100-0.41.621.436104800.2الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.6801.7001.28.013.824387260.04المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.3800.3902.62.30.968060.1النخبة للمقاوالت4

SILT1.5501.5500.02.23.37217000.02العراقية للنقل البري5

SBPT19.90020.0000.50.030.64200000.003بغداد العراق للنقل العام6

19.763.410491,711.7المجموع

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

(%)

IMAP1.0601.0700.942.045.25269220.6المنصور الدوائية1

IMOS6.7106.7500.63.020.54867500.3الخياطة الحديثة2

IITC9.3509.200-1.60.22.3546000.05العراقية للسجاد3

IBSD3.4003.370-0.9100.75342.32195976120.1بغداد للمشروبات الغازية 4

INCP2.0402.0701.520.442.347314370.1الصناعات الكيمياوية والبالستيكية5

IKLV1.3501.3701.50.71.0481380.01الكندي لللقاحات البيطرية6

IMIB2.6002.570-1.22.707.021128500.1المعدنية والدراجات7

169.8460.5396637,187.1المجموع

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

(%)

HPAL8.8008.000-9.11.19.016357600.03فندق فلسطين1

HBAY85.00084.000-1.20.064.881680000.003فندق بابل2

HBAG7.8507.8500.02.519.519301830.1فندق بغداد3

HTVM4.9604.610-7.12.411.3711061.0سد الموصل4

HKAR0.8500.8500.00.060.1263750.001فنادق كربالء5

6.144.652205,664.7المجموع



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

(%)

AAHP1.1201.1200.00.10.126440.01االهلية لالنتاج الزراعي1

AISP7.6508.1606.757.5452.5518856800.5انتاج البذور2

AIPM4.9004.740-3.35.727.042237000.1انتاج وتسويق اللحوم3

AIRP12.35012.9004.50.182.3446440.1المنتجات الزراعية4

63.5481.956623,700.0

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

(%)

TASC6.9607.0901.935.74252.2521021979000.012اسيا سيل1

35.7252.32102197900.0المجموع

2510.82985.316053978898.0المجموع الكلي

المجموع



2020/11/5  ولغاية 2020/11/1 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

1031.3502.229ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

__________تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

14___الشركات 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

(%)

BROI0.3900.3900.04.341.734975000.002مصرف االئتمان العراقي1
BZII0.3800.370-2.6985.9374.63925000.4مصرف زين العراق االسالمي2

BLAD0.1500.1500.039.15.920375000.02مصرف العطاء االسالمي3

SAEI0.6500.6500.00.050.03145240.001االمين لالستثمارات العقارية4

IMCI60.00060.0000.02.0120.01108001.1الصنائع الكيماوية5

1,031.3502.229242,824.0 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)

444.5305.152215.920.113.77167.583.471682.69.954.96463127416.811.31المصرفي

______3____________0.1____________0.1______التامين

______104____________63.4____________19.7______خدمات

38.935.1169.822.920.67131.9104.3460.528.6522.65714139617.9310.35الصناعي

5.8___352___3.86___1.7244.6___0.34___0.026.1___الفنادق

______566____________481.9____________63.5______الزراعي

2.208.0035.76.222.3815.6656.02252.36.2122.219262104.312.38االتصاالت

485.6348.32510.8315.1245.52985.31261011605اجملموع

____

_____

___

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




