
 2020/12/3  ولغاية 2020/11/29من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.87-479.72483.92المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

9064.317335.42022ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

688.78.4680.4التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

33614الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

1208.8743.8623482.10االحد

6721.615347.4436480.80االثنين

621.4817.5430474.85الثالثاء

258.0206.9274477.17األربعاء

254.5219.8259479.72الخميس

9,064.317,335.42022المجموع

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
BNOI0.6300.6807.9االمين للتأمينNAME0.5700.500-12.3

النخبة للمقاوالت 

العامة
SNUC0.3900.4002.6

العراقية النتاج 

البذور
AISP7.2306.850-5.3

بغداد لصناعة مواد 

التغليف
IBPM1.9502.0002.6فنادق كربالءHKAR0.8100.770-4.9

IMOS6.6306.6900.9الخياطة الحديثة
مدينة العاب الكرخ 

السياحية
SKTA4.5304.410-2.6

BBOB0.4000.390-2.5مصرف بغدادHBAG7.9508.0000.6فندق بغداد

ً 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 العراقي 

االسالمي
BIIB0.38015023.786.7

المصرف العراقي 

االسالمي
BIIB0.3805859.064.6

BBOB0.390873.95.0مصرف بغداد
بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD3.5301422.715.7

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD3.530404.82.3مصرف بغدادBBOB0.390345.93.8

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.110393.92.3

العراقية النتاج 

البذور
AISP6.850310.93.4

المنصور للصناعات 

الدوائية
IMAP1.450132.60.8

مدينة العاب الكرخ 

السياحية
SKTA4.410297.13.3

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2020/12/3ولغاية   2020/11/29حركة 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

(%)

BCOI0.4400.4400.062.727.0221100000.03المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.4000.390-2.5873.9345.975975000.3مصرف بغداد2

BIIB0.3800.3800.015023.75859.012950006.01المصرف العراقي االسالمي3

BIME0.1100.1100.0393.942.248275000.2مصرف الشرق االوسط4

BNOI0.6300.6807.99.16.091700000.004المصرف االهلي5

BSUC0.4000.4000.037.014.8131000000.01مصرف سومر6

BGUC0.1300.1300.039.75.09390000.01مصرف الخليج7

BMFI0.1200.1200.043.35.211303000.02مصرف الموصل8

BASH0.2400.2400.016.63.978600000.01مصرف اشور9

BMNS0.5800.570-1.75.02.8541425000.002مصرف المنصور10

BUND0.0700.0700.022.351.565321000.000.01المصرف المتحد لالستثمار11

BCIH2.2902.2900.00.501.1454583950.000.0002مصرف جيهان12

16,527.66,314.5218892,800.0المجموع

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

(%)

NAME0.5700.500-12.315.207.871319100.4االمين للتأمين1

15.27.9131910المجموع

2020/12/3   -   2020/11/29حركة 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

(%)

SKTA4.5304.410-2.667.0297.128744106.7مدينة العاب الكرخ1

SMOF13.00013.0000.00.33.310104000.03الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.7601.740-1.116.629.333396370.1المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.3900.4002.61.00.418260.05النخبة للمقاوالت4

SBPT20.00019.950-0.30.499.924199500.05بغداد العراق للنقل العام5

85.3340.135570,813.6المجموع

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

(%)

IMAP1.4801.450-2.0132.6193.613693802.1المنصور الدوائية1

IMOS6.6306.6900.94.932.41066900.5الخياطة الحديثة2

IITC9.8009.8000.01.716.41749000.3العراقية للسجاد3

IBPM1.9502.0002.60.10.2121600.01بغداد  لمواد التغليف4

IBSD3.5903.530-1.7404.791422.75766259850.2بغداد للمشروبات الغازية 5

INCP2.2402.190-2.291.6200.2172332600.6الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

635.71,865.5912659,245.0المجموع

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

(%)

HBAY81.00080.000-1.20.12610.0101600000.01فندق بابل1

HBAG7.9508.0000.62.923.133307600.08فندق بغداد2

HNTI7.7507.7500.01.18.410484610.02االستثمارات السياحية3

HKAR0.8100.770-4.92.41.81157750.03فنادق كربالء4

6.543.364190,760.0المجموع



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

(%)

AMEF9.3509.4000.50.010.1128200.002اسماك الشرق االوسط1

AISP7.2306.850-5.344.8310.9354935030.3انتاج البذور2

AIPM4.6504.580-1.52.19.613229000.04انتاج وتسويق اللحوم3

AIRP14.00014.0000.06.4490.1650401.8المنتجات الزراعية4

53.3410.637422,900.0

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

(%)

TASC7.0006.950-0.711.8882.578621545000.004اسيا سيل1

11.982.6862154500.0المجموع

17335.59064.420223992928.1المجموع الكلي

المجموع



2020/12/3  ولغاية 2020/11/29 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

2414.62493.422ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

__________تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

124الشركات 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

(%)

BROI0.3900.4002.60.910.3621000000.0004مصرف االئتمان العراقي1

BAME1.0001.0000.02000.22000.231000002.0مصرف امين العراق2

BLAD0.1500.1500.02.40.45375000.001مصرف العطاء االسالمي3

VAMF0.7500.740-1.38.336.1717400.8االمين لالستثمار المالي 4

BAIB1.0801.0800.0400.0432.021080000.4مصرف اسيا العراق5

IKHC1.4501.110-23.41.972.2811100.2طريق الخازر  المواد االنشائية6

IMCI61.50061.5000.00.852.11110700.5الصنائع الكيماوية7

2,414.62,493.422358,420.0 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)

523.420.0516527.63.20.12205.23.306314.53.250.0530621813.82.75المصرفي

___137.7___1___7.923.4___1.8___15.223.8___3.6التامين

2513557.00.28___14.001.0085.316.41.1724.780.40340.17.29خدمات

119.41.5635.718.80.24417.24.21865.522.360.227659128.330.55الصناعي

3.1___264___1.09___0.4743.3___0.1___0.016.5___الفنادق

___3741.1___4___410.60.5___2.0___53.30.8___0.4الزراعي

____8637.2___32___82.645.67___37.71___11.945.6___5.42االتصاالت

666.222.617335.5688.78.49064.4168142022اجملموع

____

_____

___

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

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

البحوث والدراسات / اعدد




