
 2020/10/1  ولغاية 2020/9/27من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

482.66477.741.03المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

2721.62962.81931ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

610.8561.349.5التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

38916الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

565.2649.6406479.10االحد

699.6807.2377480.00االثنين

393.7279.8374484.38الثالثاء

227.2184.2265482.05األربعاء

835.91,042.0509482.66الخميس

2,721.62,962.81931المجموع

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

HBAY75.00088.00017.3فندق بابل
مصرف اشور 

الدولي
BASH0.3200.270-15.6

المعمورة 

لالستثمارات العقارية
SMRI1.7701.9007.3

بغداد العراق للنقل 

العام
SBPT22.00020.000-9.1

مصرف ايالف 

االسالمي
BELF0.2100.2204.8

الموصل لمدن 

االلعاب
SMOF16.90016.000-5.3

االهلية لالنتاج 

الزراعي
AAHP1.0501.1004.8مصرف بغدادBBOB0.3900.370-5.1

IRMC11.25011.6003.1انتاج االلبسة الجاهزة
مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.6200.600-3.2

ً 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

BBOB0.3701841.662.2مصرف بغداد
بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD3.370914.533.6

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD3.370273.99.2مصرف بغدادBBOB0.370682.825.1

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.070224.77.6

مدينة العاب الكرخ 

السياحية
SKTA4.460293.610.8

مصرف الخليج 

التجاري
BGUC0.130102.83.5فندق بابلHBAY88.000203.57.5

مدينة العاب الكرخ 

السياحية
SKTA4.46066.32.2فندق بغدادHBAG7.60098.93.6

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2020/10/1ولغاية   2020/9/27حركة 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

(%)

BCOI0.4500.4500.05.22.451125000.002المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3900.370-5.11841.6682.8206925000.7مصرف بغداد 2

BIIB0.4400.430-2.38.53.781075000.003المصرف العراقي االسالمي3

BIME0.1100.1100.014.91.66275000.01مصرف الشرق االوسط4
BIBI0.2600.2600.013.13.43650000.01مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.6900.670-2.96.04.061675000.002المصرف االهلي6

BSUC0.4000.4000.047.018.8201000000.02مصرف سومر7

BBAY0.0800.0800.057.44.516200000.02مصرف بابل8

BGUC0.1300.1300.0102.813.519390000.03مصرف الخليج التجاري 9

BMFI0.1300.1300.022.72.8111327600.01مصرف الموصل لالستثمار10

BKUI1.0101.0100.00.40.3724040000.0001مصرف كوردستان11

BASH0.3200.270-15.627.27.4921675000.01مصرف اشور12

BMNS0.6200.600-3.259.436.242150000.0000.02مصرف المنصور لالستثمار13

BUND0.0700.0700.0224.715.72421000.000.1المصرف المتحد لالستثمار14

BELF0.2100.2204.80.30.1255000.000.0001مصرف ايالف15

2,431.1797.43911,461,760.0المجموع

2020/10/1   -   2020/9/27حركة 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

(%)

SKTA4.6004.460-3.066.3293.637144606.6مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF16.90016.000-5.33.149.584128000.4الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.7701.9007.340.973.880432820.2المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.3800.370-2.67.02.657640.3النخبة للمقاوالت4

SILT1.5401.510-1.911.317.136211400.1العراقية للنقل البري5

SBPT22.00020.000-9.10.6814.434200000.07بغداد العراق للنقل العام6

129.2451.0610102,446.4المجموع

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

(%)

IMAP1.1601.140-1.739.645.63973750.6المنصور الدوائية1

IITC9.7509.9001.51.616.11249500.3العراقية للسجاد والمفروشات2

IBPM1.8001.8000.045.682.1619444.2بغداد  لمواد التغليف3

IBSD3.2903.3702.4273.86914.55735976120.2بغداد للمشروبات الغازية 4

INCP2.0402.030-0.511.623.434308300.1الصناعات الكيمياوية والبالستيكية5

IKLV1.4001.4000.02.43.4583160.04الكندي لللقاحات البيطرية6

IRMC11.25011.6003.10.44.810184790.03االلبسة الجاهزة7

375.21,090.0679643,651.8المجموع

الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

HPAL8.6008.8002.30.080.77393360.002فندق فلسطين1

HBAY75.00088.00017.32.4203.51051760000.1فندق بابل2

HBAG7.6007.6000.013.098.95292220.3فندق بغداد3

HKAR0.7700.750-2.60.700.5656250.01فنادق كربالء4

HMAN9.5009.250-2.60.54.715270380.02فنادق المنصور5

HSAD10.50010.300-1.90.757.510127620.1فندق  السدير6

17.5316.0148289,982.5المجموع



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

(%)

AAHP1.0501.1004.80.050.136330.01االهلية لالنتاج الزراعي1

AIPM4.4004.4000.00.21.04220000.004انتاج وتسويق اللحوم2

AIRP12.10012.4502.90.010.2244820.004المنتجات الزراعية3

0.31.2922,000.0

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

(%)

TASC6.9006.850-0.79.6366.019421235000.003اسيا سيل1

9.666.0942123500.0

2962.92721.619314643340.7

المجموع

المجموع الكلي

المجموع



2020/10/1  ولغاية 2020/9/27 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

15128.99563.6145ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

8870.8-0.08870.75تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

312الشركات 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

(%)

BROI0.4000.390-2.51.600.63975000.001مصرف االئتمان العراقي1
BZII0.3800.3800.014343.188870.75149950005.7مصرف زين العراق االسالمي2

BLAD0.1200.19058.3183.131.184475000.1مصرف العطاء االسالمي3

NDSA0.6300.6401.60.10.03144800.001دار السالم للتامين4

BAIB1.1001.1000.0601.0661.161100000.6مصرف اسيا العراق5
SAEI0.6300.6503.20.0040.003245240.0001االمين لالستثمارات العقارية6

15,128.99,563.6145359,004.0 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)

338.7834.842431.113.934.34123.8307.22797.415.5238.5332543918.213.81المصرفي

_____________________________________________التامين

___6106.07___37___451.09.53___42.96___129.218.46___23.85خدمات

74.175.6375.219.720.16247.7253.01090.022.7323.211118567916.3512.52الصناعي

2.280.0517.513.00.27192.881.08316.061.040.3484614856.764.1الفنادق

______9____________1.2____________0.284______الزراعي

___944.26___4___66.015.28___3.48___9.635.2___0.50االتصاالت

439.4910.52962.9610.8561.32721.62681451931اجملموع

____

_____

___

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 الفنادق صناعي خدمات المصرفي
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




