
 2020/11/26  ولغاية 2020/11/22من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

483.92478.191.20المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

4228.03721.42049ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

643.7422.0221.7التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

35175الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

595.3506.6359476.78االحد

826.91382.6557476.94االثنين

448.2358.4356478.54الثالثاء

556.6507.6383481.03األربعاء

1801.0966.2394483.92الخميس

4,228.03,721.42049المجموع

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 المتحد 

لالستثمار
BUND0.0600.07016.7

العراقية النتاج 

البذور
AISP8.2507.230-12.4

العراقية للمنتجات 

الزراعية
AIRP13.00014.0007.7فنادق كربالءHKAR0.8500.810-4.7

بغداد لصناعة مواد 

التغليف
IBPM1.8501.9505.4

الخليج للتأمين 

واعادة التأمين
NGIR0.7400.720-2.7

مدينة العاب الكرخ 

السياحية
SKTA4.3204.5304.9

مصرف سومر 

التجاري
BSUC0.4100.400-2.4

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD3.4403.5904.4الخياطة الحديثةIMOS6.7506.630-1.8

ً 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

BCIH2.2901146.627.1مصرف جيهانBBOB0.4001851.849.8مصرف بغداد

BBOB0.400725.717.2مصرف بغدادBCIH2.290500.713.5مصرف جيهان

HKAR0.810291.27.8فنادق كربالء
العراقية النتاج 

البذور
AISP7.230576.013.6

المنصور للصناعات 

الدوائية
IMAP1.480209.05.6

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD3.590407.39.6

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.110122.33.3

المنصور 

للصناعات الدوائية
IMAP1.480306.07.2

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2020/11/26ولغاية   2020/11/22حركة 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

(%)

BCOI0.4400.4400.087.738.6261100000.04المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.4000.4000.01851.8725.71951000000.7مصرف بغداد2

BIIB0.3700.3802.76.22.313950000.002المصرف العراقي االسالمي3

BIME0.1100.1100.0122.313.417275000.05مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2300.2300.010.02.32575000.004مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.6300.6300.02.11.331575000.001المصرف االهلي6

BSUC0.4100.400-2.462.925.2161000000.03مصرف سومر7

BGUC0.1300.1300.034.24.48390000.01مصرف الخليج8

BMFI0.1200.1200.025.73.15303000.01مصرف الموصل9

BASH0.2400.2400.017.54.2020600000.01مصرف اشور10

BMNS0.5700.5801.843.524.92191450000.02مصرف المنصور11

BUND0.0600.07016.787.006.090521000.000.03المصرف المتحد لالستثمار12

BELF0.2300.2300.01.920.441257500.000.001مصرف ايالف13

BCIH2.2902.2900.0500.701146.6035583950.000.2مصرف جيهان14

2,853.41,998.6336942,800.0المجموع

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

(%)

NAME0.5500.5703.616.909.65621770.4االمين للتأمين1

NGIR0.7400.720-2.70.030.02114400.001الخليج للتأمين2

16.99.772177المجموع

2020/11/26   -   2020/11/22حركة 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

(%)

SKTA4.3204.5304.941.1185.119745304.1مدينة العاب الكرخ1

SMOF13.00013.0000.00.11.74104000.02الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.6901.7604.119.834.441400930.09المعمورة لالستثمارات العقارية3

SBPT19.75020.0001.30.244.87200000.02بغداد العراق للنقل العام4

61.3226.124970,492.8المجموع

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

(%)

IMAP1.4701.4800.7209.0306.025195743.2المنصور الدوائية1

IMOS6.7506.630-1.84.026.72866300.4الخياطة الحديثة2

IITC9.6009.8002.11.211.5449000.2العراقية للسجاد3

IBPM1.8501.9505.40.10.2121060.01بغداد  لمواد التغليف4

IBSD3.4403.5904.4117.20407.32596366250.07بغداد للمشروبات الغازية 5

INCP2.2302.2400.439.688.697340190.3الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

371.1840.3640670,644.4المجموع

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

(%)

HBAY80.00081.0001.30.0010.111620000.0001فندق بابل1

HBAG7.9007.9500.69.171.713305680.24فندق بغداد2

HNTI7.7507.7500.01.18.38484610.02االستثمارات السياحية3

HKAR0.8500.810-4.7291.2235.9760753.9فنادق كربالء4

301.4316.029192,567.8المجموع



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

(%)

AAHP1.0901.0900.00.10.116270.01االهلية لالنتاج الزراعي1

AISP8.2507.230-12.479.3576.0512986900.6انتاج البذور2

AIPM4.6004.6501.12.210.318232500.04انتاج وتسويق اللحوم3

AIRP13.00014.0007.70.253.4750400.07المنتجات الزراعية4

81.8589.953823,250.0

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

(%)

TASC6.8707.0001.935.44247.4625021700000.01اسيا سيل1

35.4247.52502170000.0المجموع

3721.34228.020494071931.7المجموع الكلي

المجموع



2020/11/26  ولغاية 2020/11/22 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

2037.52060.538ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

__________تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

17___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

(%)

BROI0.3900.3900.09.881.4811975000.004مصرف االئتمان العراقي1

BINT1.7301.7300.00.020.0311730000.00002المصرف الدولي االسالمي2

BAME1.0001.0000.02000.22000.241000002.0مصرف امين العراق3

BLAD0.1500.1500.018.02.716375000.01مصرف العطاء االسالمي4

VAMF0.7500.7500.07.175.3727500.7االمين لالستثمار المالي 5

SAEI0.6500.6500.00.050.03145240.001االمين لالستثمارات العقارية6

IMCI61.50061.5000.00.849.52110700.4الصنائع الكيماوية7

BIDB0.1500.140-6.71.451.1721350000.001مصرف التنمية الدولي لالستثمار 8

2,037.52,060.538459,344.0 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)

522.11071.802853.418.337.56210.6420.271998.610.5421.0329993368.629.46المصرفي

______7____________9.7____________16.9______التامين

___24910.4___26___226.111.18___25.27___61.323.7___14.50خدمات

66.80.5371.118.00.13231.81.7840.327.590.21100164015.630.16الصناعي

______29____________316.0____________301.4______الفنادق

______538____________589.9____________81.8______الزراعي

____25056.8___142___247.571.13___176.01___35.471.1___25.20االتصاالت

628.61,072.33721.3643.7422.04228.02971002049اجملموع

____

_____

___

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




