
 2020/12/9  ولغاية 2020/12/6من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

481.68479.720.41المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

1459.91845.51327ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

397.421.9375.6التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

34128الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

296.9119.5315481.07االحد

280.7220.8264481.35االثنين

434.5548.2409481.62الثالثاء

447.8957.0339481.68األربعاء

1,459.91,845.51327المجموع

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

المعمورة 

لالستثمارات العقارية
SMRI1.7402.10020.7

مصرف الخليج 

التجاري
BGUC0.1300.120-7.7

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI0.6800.77013.2

الصناعات 

الكيمياوية 

والبالستيكية

INCP2.1902.150-1.8

IRMC12.10013.2009.1انتاج االلبسة الجاهزة
العراقية النتاج 

البذور
AISP6.8506.750-1.5

مصرف ايالف 

االسالمي
BELF0.2300.2508.7

مدينة العاب الكرخ 

السياحية
SKTA4.4104.350-1.4

بغداد العراق للنقل 

العام
SBPT19.95020.7504.0

الموصل لمدن 

االلعاب
SMOF13.00012.850-1.2

ً 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 المتحد 

لالستثمار
BUND0.070877.047.5

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD3.550284.019.5

BBOB0.400401.721.8مصرف بغداد
مدينة العاب الكرخ 

السياحية
SKTA4.350225.315.4

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD3.55080.44.4

العراقية النتاج 

البذور
AISP6.750173.411.9

المعمورة 

لالستثمارات العقارية
SMRI2.10076.84.2مصرف بغدادBBOB0.400160.511.0

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.11055.93.0

المعمورة 

لالستثمارات 

العقارية

SMRI2.100150.010.3

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2020/12/9ولغاية   2020/12/6حركة 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

(%)

BCOI0.4400.4400.010.94.831100000.004المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3900.4002.6401.7160.5691000000.2مصرف بغداد2

BIIB0.3800.3800.01.40.52950000.001المصرف العراقي االسالمي3

BIME0.1100.1100.055.96.027275000.02مصرف الشرق االوسط4

BNOI0.6800.77013.210.37.2131925000.004المصرف االهلي5

BSUC0.4000.4000.044.017.6151000000.02مصرف سومر6

BGUC0.1300.120-7.714.51.84360000.005مصرف الخليج7

BMFI0.1200.1200.028.53.49303000.01مصرف الموصل8

BKUI1.0101.0100.010.110.294040000.003مصرف كوردستان9

BASH0.2400.2400.043.010.3124600000.02مصرف اشور10

BMNS0.5700.5700.015.48.82151425000.006مصرف المنصور11

BUND0.0700.0700.0876.9861.3412021000.000.29المصرف المتحد لالستثمار12

BELF0.2300.2508.70.400.098262500.000.0002مصرف ايالف13

1,513.1292.62121,381,300.0المجموع

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

(%)

SKTA4.4104.350-1.452.0225.322743505.2مدينة العاب الكرخ1

SMOF13.00012.850-1.20.912.017102800.12الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.7402.10020.776.8150.0139478380.3المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.4000.4000.06.42.568260.31النخبة للمقاوالت4

SBPT19.95020.7504.00.5310.825207500.05بغداد العراق للنقل العام5

136.6400.641479,694.4المجموع

2020/12/9   -   2020/12/6حركة 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

(%)

IMAP1.4501.440-0.741.059.34693150.6المنصور الدوائية1

IMOS6.6906.8001.63.020.12268000.3الخياطة الحديثة2

IITC9.8009.9001.03.433.81649500.7العراقية للسجاد3

IBSD3.5303.5500.680.37284.02126295320.05بغداد للمشروبات الغازية 4

INCP2.1902.150-1.821.045.639326520.1الصناعات الكيمياوية والبالستيكية5

IRMC12.10013.2009.11.417.721210280.1االلبسة الجاهزة6

150.2460.4356662,184.2المجموع

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

(%)

HBAY80.00079.800-0.30.075.4131596000.003فندق بابل1

HBAG8.0008.0000.02.419.446307600.06فندق بغداد2

HNTI7.7507.700-0.66.650.526481480.11االستثمارات السياحية3

HTVM5.0005.0000.00.010.1112000.004سد الموصل4

HKAR0.7700.7801.33.12.41158500.04فنادق كربالء5

12.277.897190,360.0المجموع

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

(%)

AMEF9.4009.4000.00.040.3128200.012اسماك الشرق االوسط1

AISP6.8506.750-1.525.3173.4185921380.2انتاج البذور2

AIPM4.5804.6000.40.94.38230000.02انتاج وتسويق اللحوم3
AIRP14.00014.0000.00.020.3250400.01المنتجات الزراعية4

26.3178.419623,000.0 المجموع



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

(%)

TASC6.9506.9700.37.1549.915221607000.002اسيا سيل1

7.149.9522160700.0المجموع

1845.51459.813274497238.6المجموع الكلي



2020/12/9  ولغاية 2020/12/6 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

716.0856.621ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

__________تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

112الشركات 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

(%)

BROI0.4000.4000.00.840.3321000000.0003مصرف االئتمان العراقي1

BLAD0.1500.140-6.717.52.611350000.01مصرف العطاء االسالمي2

BAIB1.0801.0800.0696.0751.741080000.7مصرف اسيا العراق3

IMCI61.50061.6100.21.7102.04110900.9الصنائع الكيماوية4

716.0856.621254,089.8 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)

321.625.791513.121.31.70128.016.62292.643.745.68501321223.66.13المصرفي

______________________________________________التامين

57.950.11136.642.40.08112.570.20400.628.100.0579141419.10.24خدمات

35.11.8150.223.31.19117.94.0460.425.600.8648635613.481.69الصناعي

0.2000.0112.21.640.11.600.0577.82.060.0731973.091.0الفنادق

______196____________178.4____________26.3______الزراعي

5.350.157.174.92.0937.381.0449.974.892.083025257.73.85االتصاالت

420.127.81845.5397.421.91459.8210231327اجملموع

____

_____

___

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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ن
يو

مل
 

 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




