
 2020/10/15  ولغاية 2020/10/11من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

488.35481.181.49المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

3075.94396.81963ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

455.716.9438.8التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

391810الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

483.5150.2396484.19االحد

442.6134.2361483.46االثنين

716.01488.4378488.46الثالثاء

713.51372.6380487.81األربعاء

720.31,251.4448488.35الخميس

3,075.94,396.81963المجموع

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

BBAY0.0800.070-12.5مصرف بابلAISP5.8006.83017.8العراقية النتاج البذور

BBOB0.3700.42013.5مصرف بغداد
مصرف الخليج 

التجاري
BGUC0.1400.130-7.1

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.1000.11010.0

المعمورة 

لالستثمارات 

العقارية

SMRI1.8001.720-4.4

HKAR0.7800.8205.1فنادق كربالء
المنصور 

للصناعات الدوائية
IMAP1.1401.090-4.4

بغداد العراق للنقل 

العام
SBPT19.00019.9004.7

العراقية للمنتجات 

الزراعية
AIRP12.50012.000-4.0

ً 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

BBOB0.4201337.443.5مصرف بغدادBBOB0.4203336.075.9مصرف بغداد

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.110357.48.1

العراقية النتاج 

البذور
AISP6.830699.222.7

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD3.450113.22.6

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD3.450387.912.6

TASC7.020204.36.6اسيا سيلAISP6.830102.12.3العراقية النتاج البذور

المنصور للصناعات 

الدوائية
IMAP1.09081.31.8

مدينة العاب الكرخ 

السياحية
SKTA4.48092.93.0

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2020/10/15ولغاية   2020/10/11حركة 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

(%)

BCOI0.4500.4500.013.05.9111125000.01المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3700.42013.53336.01337.43311050001.3مصرف بغداد2

BIIB0.4400.4502.343.519.3331125000.02المصرف العراقي االسالمي3

BIME0.1000.11010.0357.439.346275000.1مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2500.2604.011.12.94650000.004مصرف االستثمار العراقي 5

BSUC0.4000.4000.073.029.2221000000.03مصرف سومر6

BBAY0.0800.070-12.529.72.412175000.01مصرف بابل7

BGUC0.1400.130-7.146.26.314390000.02مصرف الخليج التجاري 8

BASH0.2500.2604.028.37.1736650000.01مصرف اشور9

BMNS0.6100.6100.08.25.010152500.0000.003مصرف المنصور لالستثمار10

BUND0.0700.0700.045.23.21221000.000.02المصرف المتحد لالستثمار11

BCIH2.2902.2900.00.10.22583950.000.00004مصرف جيهان12

3,991.71,458.15331,401,450.0المجموع

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

(%)

SKTA4.4604.4800.420.492.913044802.0مدينة العاب الكرخ1

SMOF13.85013.400-3.20.10.94107200.01الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.8001.720-4.417.230.053391820.08المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.3700.3802.70.20.117850.01النخبة للمقاوالت4

SILT1.5401.500-2.67.711.719210000.1العراقية للنقل البري5

SBPT19.00019.9004.70.091.88199000.01بغداد العراق للنقل العام6

45.6137.421591,586.7المجموع

2020/10/15   -   2020/10/11حركة 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

(%)

IMAP1.1401.090-4.481.389.49670511.3المنصور الدوائية1

IMOS6.6006.6600.93.122.14666600.3الخياطة الحديثة2

IITC9.7509.700-0.50.65.5648500.1العراقية للسجاد والمفروشات3

IBSD3.3803.4502.1113.24387.93016117990.1بغداد للمشروبات الغازية 5

INCP2.0202.0501.513.527.338311330.1الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.4101.360-3.55.57.6980780.09الكندي لللقاحات البيطرية7

IMIB2.5502.5500.01.142.96127500.02المعدنية والدراجات8

IRMC12.00012.3002.50.030.42195940.002االلبسة الجاهزة9

218.4543.1504655,860.6المجموع

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

(%)

HPAL8.8009.0002.30.10.83402300.002فندق فلسطين1

HBAY85.00085.0000.00.054.0141700000.002فندق بابل2

HBAG7.8007.8000.01.310.428299910.03فندق بغداد3

HNTI8.0008.0000.00.43.34500240.01االستثمارات السياحية4

HTVM5.1005.000-2.01.05.2812000.42سد الموصل5

HKAR0.7800.8205.16.405.01061500.09فنادق كربالء6

HMAN9.0509.0500.00.22.04264530.01فنادق المنصور7

HSAD10.01010.3002.90.101.01127620.01فندق  السدير8

9.631.672296,579.9المجموع



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

(%)

AAHP1.1001.1504.50.030.0326610.005االهلية لالنتاج الزراعي1

AISP5.8006.83017.8102.1699.2403717150.97انتاج البذور2

AIPM4.4004.4000.00.31.11220000.01انتاج وتسويق اللحوم3

AIRP12.50012.000-4.00.0991.19543200.03المنتجات الزراعية4

102.5701.541122,000.0

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

(%)

TASC6.9207.0201.428.98204.2722821762000.01اسيا سيل1

29.0204.32282176200.0المجموع

4396.83075.919634643677.1المجموع الكلي

المجموع



2020/10/15  ولغاية 2020/10/11 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

2162.92027.268ملخص 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

(%)

BROI0.3900.3900.01.600.622975000.001مصرف االئتمان العراقي1

BAME1.0001.0000.02000.22000.241000002.00مصرف امين العراق2

BLAD0.1400.1507.1161.026.359375000.1مصرف العطاء االسالمي3

NDSA0.5200.430-17.30.100.04330100.001دار السالم للتامين4

2,162.92,027.268238,010.0 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)

976.042.003991.724.51.05386.515.541458.126.511.0767153312.60.19المصرفي

_____________________________________________التامين

___2155.12___11___137.43.29___4.52___45.65.49___2.50خدمات

16.60.4218.47.60.2048.51.1543.18.940.203925047.740.40الصناعي

0.0040.039.60.040.30.030.2531.60.090.8011721.391.4الفنادق

______411____________701.5____________102.5______الزراعي

___2287.89___18___204.37.91___16.15___29.07.9___2.30االتصاالت

997.542.54396.8455.716.93075.913641963اجملموع

____

_____

___

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




