
 2020/11/12  ولغاية 2020/11/8من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

483.00481.940.22المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

2742.82555.12183ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

332.7169.3163.3التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

331410الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

374.5391.8386484.38االحد

476.3327.6511480.55االثنين

639.9521.1473480.61الثالثاء

704.91034.0410478.69األربعاء

547.2280.6403483.00الخميس

2,742.82,555.12183المجموع

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

المنصور للصناعات 

الدوائية
IMAP1.0701.32023.4

مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.6100.580-4.9

المدينة السياحية في 

سد الموصل
HTVM4.6105.0008.5فندق بابلHBAY84.00080.000-4.8

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.0702.2408.2فندق بغدادHBAG7.8507.500-4.5

العراقية للسجاد 

والمفروشات
IITC9.2009.5003.3

مصرف ايالف 

االسالمي
BELF0.2300.220-4.3

BBOB0.4100.4202.4مصرف بغداد
االهلية لالنتاج 

الزراعي
AAHP1.1201.090-2.7

ً 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

BBOB0.420577.221.0مصرف بغدادBBOB0.4201379.454.0مصرف بغداد

المنصور للصناعات 

الدوائية
IMAP1.320309.912.1

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD3.450456.916.7

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD3.450136.45.3

العراقية النتاج 

البذور
AISP8.250438.616.0

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.240114.54.5

المنصور 

للصناعات الدوائية
IMAP1.320381.813.9

مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.25097.73.8

الصناعات 

الكيمياوية 

والبالستيكية

INCP2.240258.89.4

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2020/11/12ولغاية   2020/11/8حركة 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

(%)

BCOI0.4400.4502.342.118.6271125000.02المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.4100.4202.41379.4577.21671050000.6مصرف بغداد2

BIIB0.4000.390-2.517.97.322975000.01المصرف العراقي االسالمي3

BIME0.1100.1100.037.04.114275000.01مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2500.2500.097.724.438625000.04مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.6400.6501.60.30.211625000.0001المصرف االهلي6

BSUC0.4000.4000.043.417.3171000000.02مصرف سومر7

BMFI0.1300.1300.04.00.54328250.002مصرف الموصل8

BASH0.2400.2400.041.610.0118600000.02مصرف اشور9

BMNS0.6100.580-4.995.555.17441450000.04مصرف المنصور10

BUND0.0700.0700.071.994.890821000.000.02المصرف المتحد لالستثمار11

BELF0.2300.220-4.36.061.345755000.000.002مصرف ايالف12

1,836.9720.9367926,325.0المجموع

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

(%)

NAME0.5000.5102.011.005.61219480.3االمين للتأمين1

NGIR0.7600.740-2.60.050.04214800.003الخليج للتأمين2

11.15.641948المجموع

2020/11/12   -   2020/11/8حركة 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

(%)

SKTA4.2904.3501.433.6146.48943503.4مدينة العاب الكرخ1

SMOF13.10013.000-0.81.418.623104000.2الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.7001.7000.06.711.510387260.03المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.3900.3900.07.63.058060.4النخبة للمقاوالت4

SBPT20.00019.500-2.50.173.37195000.02بغداد العراق للنقل العام5

49.5182.713469,431.7المجموع

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

(%)

IMAP1.0701.32023.4309.9381.847385394.8المنصور الدوائية1

IMOS6.7506.8000.74.933.34668000.5الخياطة الحديثة2

IITC9.2009.5003.33.532.21847500.7العراقية للسجاد3

IBPM1.8001.8000.02.13.8219440.2بغداد  لمواد التغليف4

IBSD3.3703.4502.4136.41456.92536117990.1بغداد للمشروبات الغازية 5

INCP2.0702.2408.2114.5258.8287340190.8الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

571.31,166.81,079645,817.7المجموع

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

(%)

HBAY84.00080.000-4.80.096.981600000.004فندق بابل1

HBAG7.8507.500-4.513.9104.618288380.4فندق بغداد2

HTVM4.6105.0008.50.010.04112000.003سد الموصل3

14.0111.627190,037.5المجموع



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

(%)

AAHP1.1201.090-2.71.01.076270.2االهلية لالنتاج الزراعي1

AISP8.1608.2501.153.3438.6435866250.5انتاج البذور2

AIPM4.7404.700-0.85.425.539235000.1انتاج وتسويق اللحوم3

AIRP12.90013.0000.80.081.0246800.02المنتجات الزراعية4

59.8466.248323,500.0

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

(%)

TASC7.0907.1500.812.4488.898922165000.004اسيا سيل1

12.488.9892216500.0المجموع

2555.12742.621834073559.7المجموع الكلي

المجموع



2020/11/12  ولغاية 2020/11/8 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

217.9107.375ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

__________تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

1___1الشركات 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

(%)

BLAD0.1500.17013.3216.738.267425000.1مصرف العطاء االسالمي1

IMCI60.00060.0000.01.269.18108000.6الصنائع الكيماوية2

217.9107.37553,300.0 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)

256.6333.901836.914.018.18136.5143.73720.918.9319.94573936715.510.63المصرفي

______4____________5.6____________11.1______التامين

______134____________182.7____________49.5______خدمات

59.417.7571.310.43.10186.925.61166.816.022.20701810796.491.67الصناعي

______27____________111.6____________14.0______الفنادق

______483____________466.2____________59.8______الزراعي

____895.6___5___88.910.47___9.31___12.410.4___1.29االتصاالت

317.3351.62555.1332.7169.32742.6132572183اجملموع

____

_____

___

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

136.45 

186.9 

9.31 

143.73 

25.6 
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 اتصاالت صناعي المصرفي

ن
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




